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LILA MOER 

lnjen Moer e som minn 
lila, lila Moer, 

mijl aa go i Sinj aa Sjinj, 
lila, lila Moer. 

Umt som Soln har strajt sitt Sjinn, 
finjes ikkje nan som minn 

lila, lila Moer. 

Du har tad maj i dinj Fawn, 
lila, lila Moer, 

lært maj villut gjorra Gawn, 
lila, lila Moer, 

voddan de maj æjles gaar 
alri glømma Fadervor ... 

lila, lila Moer. 

lnjen Haann va blød som dinn, 
lila, lila Moer, 

naar hon lokte saj om minn, 
lila, lila Moer. 

lnjed Maal saa hæjlut klong, 
som i Moers Aftansong ... 

lila, lila Moer. 
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Derfor sjyiar ja daj alt, 
lila, lila Moer. 

Alri kanj ja faad betalt, 
lila, lila Moer. 

Alri nænjdes du aa ta, 
bara jolp aa bara ga ... 

lila, lila Moer. 

E du gammel nu aa træt, 
lila, lila Moer, 

har du gjort maj Lived let, 
lila, lila Moer. 

Du har jæwnad Vaj aa Staj 
vist for monga fler inj maj, 

lila, lila Moer. 

Lægj mæn nu dinn Haann i minn, 
lila, lila Moer, 

saa ska ja nok varma dinn, 
lila, lila Moer, 

aa naar Sjymninjen bler long 
sjynger ja dinj ajinj Song ... 

lila, lila Moer. 



Da Isen brast. 
Stille dryssede den fine, hvide Sne i svævende 

Fnug over den frosne Jord og bredte sig som et 
eneste dunlet Tæppe, saa langt Øjet kunde se. In
tet sort, intet brunt, intet grønt - ja, selv Fjor
den , hvorover Frosten havde bygget sin Isbro , gik 
i et med Eng og Ager. Annalise stod ved Vinduet 
i HØjgaardens Dagligstue, hvis Møblement og Ind
relning vidnede om en gammel Slægts gode Smag, 
og nød Naturens skønne Forvandling, mens hun 
betaget af Stemningen og som skuende mod et 
fjernt og dragende Maal stille nynnede de første 
Strofer af Gregersens herlige Julesang: 

Der er noget i Luften, jeg ved ikke hvad, 
som Foraar, skønt Skoven har mistet hver Blad. 
Del' er noget i Luften, 
som Rosernes Duften, 
som Fuglenes Fryd, 
skønt Rosen er falmet , og Fuglen er draget 

mod Syd. 

Som ganske lille mistede Annalise sin Moder, 
og nu , da hun var omkring de tyve, styrede hun 
Huse t for sin Fader, Proprietær Topholm paa 
HØjgaarden. Hun var sin Faders Øj esten. Intet 
kunde han nægte hende, alt vilde han gøre for 
h endes Lykke, alt - undtagen netop det eneste 
ene, der for Annalise var det af gørende - han 
vilde ikke modtage Poul Krog som Svigersøn. Og 
nu stod Julen for Døren, Poul skulde holde Ferie 
i sit gamle Hjem, som hun netop kunde skimte 
dernede ved Fjorden. Maaske fik hun ikke engang 
Lejlighed til at tale med ham, Far havde jo for 
budt h ende at komme i Pouls Hjem; og hun 
gjorde nødig sin elskede Far imod. Intet Menne
ske havde hun at betro sine lunge Tanker til uden 
Poul gennem sine Breve, og dog, det nænnede hun 
ikke, da han havde al sin Sjæls Kraft behov til at 
fuldføre sine Studier i Hovedstaden. Men Anna
lise var en god Pige, og derfo r gik hun til ham, 
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som ne top kom til os hin frydefuld e Julenat fo r 
at lindre vor Nød. Hun gik til ham med inderlig 
rrro, og der faldt en Fred over hende, som nu lige 
som gav hende Haab og en Følelse af, at der og
saa for h ende og Poul var noget i Luften, som 
Foraar. 

Pouls Forældre havde en lille Husmandslod nær 
Fjorden, og i de yngre Dage havde Hans Krog 
gaaet som Daglej er paa HØjgaarden. Poul og An
nalise var jævnaldrende og havde i Barneaarene 
gaaet i samme Landsbyskole. Ogsaa han var ene
ste Barn og Forældrenes Øjesten, og da Moderen 
skulde følge ham i Skole den første Dag, havde 
hun lovet P roprietæren at tage Annalise med. 
Udenfor HØjgaarden ved Havens 'I'jØrneh æk stod 
hun da ved sin Faders Side, da Madam Krog kom 
frem ad Vej en med sin lille Søn ved Haanden. 

En rigtig frisk og sød lille Pige var Annalise, 
en s truttende, fin Kjole havde hun paa, og, hvad 
der stak den lille Dreng mest i Øjnene, en rigtig 
Lædertaske til a t bære paa Siden med en Rem 
over Skulderen. Selv havde han kun et Tornister 
af Pap med Lærredsovertræk. Det var dog paa in
gen Maade Misundelse, hans Tanker nærede, 
tværtimod følte han sig snarere stolt over at skulle 
slaa Følge med Indehaveren af en saadan Vel 
stand. De lange, lyse Lokker naaede Annalise h elt 
ned over Skuldrene, og hendes store dybblaa 
Øjne tindrede skælmsk, da hun rakte ham Haan
den og spurgte, om de saa skulde f Ølges ad til 
Skole hver Dag. 

Poul turde knap løfte sine Øjne og se ind i det 
skælmske, lille Pigeansigt. - En Eng e l kun
d e d a n æ p p e v æ r e s k Ø n n e r e, tænkte 
han ; men et undseeligt om end fast ja fik han dog 
frem, og Proprietæren lo, saa hans trinde Mave 
rystede: »Det er nu immer Pigerne i vore Dage, 
Madam Krog ,« sagde han stadig leende: »Det er
immer Pigebørnene, der er rappest til at fri. I 
gamle Dage havde vi dog den Ret for os selv .. . 
Tag hinanden saa kun i Haanden Børn, og saa kan 
du nok h ente Annalise h er hver Morgen, min 
Dreng. Hun skal nok være paa Pletten ; og saa har 



de da Følgeskab begge to -- ikke sandl,« h e n· 
n ' ndLe han lil Madam Krog. »Forresten behøvet· 
]}e saamænd ikke gaa de n lange Vej i Dag. GiY 
De kun Drengen Papirerne i rro l'nisteren, saa ska , 
de nok sch · klare de Skæl'. J eg kender Lærer Sø
rensen personlig, og De kan tro, han har Fors land 
paa al lage den Slags Smaafolk, saa vi behøver 
ikke ængstes for at give ham Yore Poder i Yare 
tægt . « 

»Ja, saa Farvel da i Gurls Navn, min Dreng«, 
slammede Madam Krog, ganske bevæget ove1· den 
fø rs te sLo re Afsked med sin lille Søn, »Farvel, og 
sk ik dig nu altid Yel i Skolen, saa kan du maaske 
selv engang blive Skolemes ter.« 

»Farvel, min Skat« , sagde Proprietæl'en og 
kyssede til Afsked sin lille Pige paa Kinden, og de 
to Børn rnndrede Haand i Haand hen ad Vejen -
Poul lige saa mørk og kraftig som Annalise var 
lys og sart. Mørkt, kruset Haar havde han, sto re 
spørgende. brune Øjne, ja selv hans Lød haYde 
en mørkere Tone end den, der kendetegner Nord
boen , hvilket kunde tyde påa, at der ikke var saa 
lidt om det, naar man mente, at Stamfaderen var 
indvandret sydfra under Napoleonskrigene. 

»Synes Proprietæren ikke, at de klæder hinan
den, de smaa - ligefrem klæder hinanden ?« 
dri stede Madam Krog sig til at sammenligne. 

»Naa, j a. jo« , gryntede Proprietær Topholm lidt 
undvigende: »Drengen er jo lidt for velklædt efter 
sin Stand. - Jeg forstaar ikke engang, hvor De 
faar de t fra , men det er jo ikke min Sag, Madam 
Krog, og det kan jo nok gaa at sammenligne i den 
Alder - men senere, senere, naar de kommer til 
Skelsaar og Alder, da skilles deres Veje ganske af 
sig selv, fordi det grovere nu engang aldrig klæ
der det finere.« 

»Ja, vist saa, Hr. Topholm - lad os nu blot 
haabe, at de arter sig vel begge to, saa vi kan f aa 
den r ette Glæde af dem i vor Alderdom. Men nu 
maa jeg hjem og tænke paa lidt Mad til Hans, han 
har alt længe slidt ude i Marken. Der er saa megen 
Kvikrod i Aar.« 

»Ja, ja, Madam Krog, saa maa De have Farvel, 
og saa venter vi Poul her ved Hækken hver 
Morgen.« 

»Farvel, Hr. Proprietær - De kan tro, han skal 
være paa Pletten.« 

Der val' ingen Vanskelighed at overvinde ved 
Indmeldelsen. Lærer Sørensen forstod at tale til 
Børnene , saa de uden Frygt fik Munden paa Gled, 
og nu oprandt en Række lykkelige Aar for Poul og 
Annalise. Baade i Legen og ved Bogen Øgedes deres 
Venskab og udvikledes til en Kappestrid, der til 
begges rrilfredshed altid endte m ed Pouls Sejr. 

»Han er en ganske særdeles begavet Dreng«, 
plejede Læreren at sige, naar Talen var om Bør
nene i Skolen, og nu blev det efterhaanden sna
i·ere Annalise , der f Ølte sig stolt over at kunne 
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følges med Skolens Duks til og fra Skole, on1 ban 
saa nok saa meget var en f'aLLig Husmandssøn. 

Eftersom Aarene gik, voksede Pouls Hunger 
el'ter Kundskab. Ofte havde han Blomster og Pla11-
lcr ell e r Sten og lignende, som han havde fund et 
i Mark og Yed Vejkanten, med i Skole n fo l' ved 
Lærerens Hjælp at faa Arten bes temt, og· det fry
dede Læreren at ~-de Dre ngen al den Hjælp , det 
rnr ham muligt, med disse Undersøgeise l', og 
maaske den ·ecl lægge Grnnclen til et videnskabe
lig t SLuclium. 

Om Vinter en , naar Sneen gjorde Vej en van
skelig at gaa, blev Poul hentet af :'fiels Kusk i den 
f1n e Kane med Stjerner paa, og saa kørte han og 
Annalise til Skole. De t rnr dejlige Dage, naar Ka
n en Lil Bjældernes mange tonige Klang susede h en 
over Sneen, m ens de selv sad varmt n edpakkede i 
'l'æpper og Fodpose - lykkelige Dage, som gentog 
sig hver Vinter Aar efter Aar, indtil den Dag 
kom, der satte si t Punktum for Skolegangen. Kon
f1rmation.sdagen kom, og Forældrene havde be
stemt, a t Poul nu skulde ud at tjene fol' selv n.t 
kunne skaffe sig det nødvendige til Livets Ophold. 

Det var drøjt at skull e forlade Skolen og Bogen , 
m en han f'orstod ogsaa godt, at det var umulig t for 
Forældrene at skaffe alle de mange Penge tilvej e, 
der fordredes til vedblivende at holde ham til Bo
gen. Læreren havde ofte berørt Spørgsmaalet 
overfor Pouls Forældre, m en der var intet at stille 
op, selvom de nok saa meget vilde gøre alt for de 
res Dreng. De savnede de nødvendige Midler. 
Imidlertid var det hans Overbevisning, at Poul 
burde hj ælpes til fortsat at kunne følge sin Lyst 
og Higen eft er Kundskab, og han gik da saa vidt, 
at han tilbød at betale Halvdelen af Udgifterne, 
saafremt Drengen fik Lov at fortsætte sin Skole
gang i Gymnasiet i Købstaden. Lærere.n havde selv 
ingen Børn og havde fattet en ganske særlig Kær
lighed til den opvakte Elev, og nu kunde Foræl
drene ikke længere staa imod. De maatte give de
res Minde, og saa se at læmpe sig frem paa bedste 
Maade. Rigeligt havde de aldrig haft, og mere 
skralt vilde det vel nu blive i der es lille Hjem, 
m en naa r Vorherre havde givet deres Dreng de 
rige Evner , saa var det vel ogsaa Meningen, at de 
skulde udnyttes. 

Vejen gik derfor til Købstaden, og Annalise saa 
kun Poul i Ferierne gennem mange Aar. Selv var 
hun ogsaa en Tid· borte fra Hjemmet for at gen
nemgaa en Husholdningsskole, saa hun kunde 
overtage Husførelsen for sin Fader, og mangen 
ung Mand traf hun paa sin Vej, uden at finde det 
hos nogen, som hun havde fundet hos Poul. Der
for længtes hun altid efter disse korte Stunder, 
hvor hun dog af og til kunde være sammen med 
ham, selvom det ikke ganske var e fter Faderens 
Ønske. Fler e Gange havde han ymte t om, at det 
ikke var passende for hende at besøge e t fattigt 
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Husmandshjem, men et ligefremt Forbud havde 
han dog hidtil ikke givet. Derimod søgte han paa 
alle Maader at hindre hende i Smaabesøgene, dels 
ved at invitere Fremmede og dels ved selv at tage 
hende med ud i Selskab paa de større Gaarde. 
Hans Iver for at faa Godsejerens unge Søn til at 
fange hendes Interesse kendte ingen Grænser, og 
aldrig blev han træt af at udmale hans Dyder for 
hende. Hans Snildhed som Jæger, hans Maader at 
føre sig paa i Dansen, og nu - hvad der efter 
Topholms Mening maatte opveje alt andet - nu 
skulde han snart være Løjtnant i Kongens Liv
garde. 

Annalise var høflig og venlig overfor den unge 
Mand som overfor alle andre, men længere var 
det h ende ikke muligt at strække sig. De dybeste 
Følelser ejede Poul og ingen anden, men da Fa
deren saa, at alle hans Anstrengelser med det 
gode var forgæves, tog han ikke i Betænkning at 
nedlægge et bestemt Forbud mod hendes Besøg i 
det gamle Daglejer hus. 

Det var et haardt Slag for den lille Annalise 
som for Poul. Ganskevist kunde hun skrive til 
ham, men selv turde hun kun ad Omveje modtage 
hans Breve, og det eneste Sted, de nu turde mø
des, naar han var hjemme paa Ferie, var i Kirken 
om Søndagen. Den, der kom først, blev staaende 
ved Indgangsdøren og ventede, til de Blikke og 
de Haandtryk, de begge higede efter, kunde ud 
veksles, hvorefter de stille fulgtes ad forbi Slole
rækkerne, helt op til de øverste Pladser, for saa 
længe som muligt at være ved hinandens Sirfo. 
Ofte fo rtsattes Vejen i Tankerne videre, til de saa 
sig selv staa foran Alteret og modtage Herrens 
Velsignelse paa deres Forening. 

Men ogsaa disse Møder kom Proprietær 'l'op
holm for Øre, og han sørgede nu for, at Annalise 
havde Forfald hver Søndag, saa længe Ferierne 
varede, hvorved det blev hende helt umuligt at 
træffe sammen med sin Ven og Kammerat. K11n 
gennem Brevene vedligeholdtes nu Forbindel3 1m 
mellem Poul og Annalise, men deres Haab om 
med 'l'iden at kunne bøje Faderens Trods udsluk
tes aldrig. 

Og saa lakkede det atter mod Jul. Det var Da
gen før Lille-Juleaften, Annalise stod ved Vinduet 
og nynnede den kendte Julesang, da Faderen 
kaldte paa h ende - hun skulde gøre sig klar til at 
køre med til Købstaden for at forrette de sidste 
Juleindkøb. Den fine Kane kørte frem foran Dø
ren, og velindpakkede satte de sig tilrette. Top
holm greb Tøjlerne, mens de fyrige Heste stam
pede i Brostenene af Iver efter at komme afsted. 

Det var blevet sent paa Dagen, og Proprietæren 
vilde nu for at spare Tid lægge Vejen over Fjm·. 
den, der i længere Tid havde være tilfrossen, saa
ledes at den uden Tvil kunde bære det lette Køre 
tøj . Vejen blev paa den Maade forkortet til det 
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halve, da selve Landevejen slog en stor Bue uden
om Fjordens Bund. 

Poul var allerede hjemme paa Julefe rie og 
havde just været en Tur nede at prøve sine Ski 
paa Fjordens snedækte Isflade, da han saa en Kane 
komme susende imod sig ned mod Fjorden. Han 
genkendte strali:s Proprietæren og Annalise, og da 
han havde opdaget, at Isen paa den Side af Fjor 
den, der laa nærmest Købstaden , paa Grund af 
Strøm ikke var tilstrækkelig tyk til at kunne staa 
for Hestenes Trampen, raabte han advarende, idet 
Køretøjet for forbi: »Isen er ikke sikker, Hr. 
Proprietær!« 

Det passede imidlertid ikke Proprietær Topholm 
at lade sig raade af saadan en Husmandsdreng, og 
til Trods for Annalises Angst og Bønner fortsatte 
han ubekymret Farten mod Fjorden. 

»Det gaar aldrig« , tænkte Poul, og lynsnart 
spændte han atter sine Ski paa og fulgte i kort 
Afstand efter Køretøjet, der fjerlet gled hen over 
den snedækte Isflade. 

»Der kan du selv se«, sagde Topholm hove
rende t il sin Datter, da de var naaet vel over Fjor
dens Midte. »Det gaar jo glimrende - og saa 
skulde man lade sig forskrække af saadan en Vig
tigprins.« 

Ordene var dog næppe udtalt, før der lød et 
Brag - man var naaet til den tyndere Is, der 
bristede for Hestenes skarpe Sko - Kanen vip
pede i et Kast til den ene Side, og Annalise for
svandt i det kolde Vand, medens Hestene, der var 
blevet sky og just var naaet saa langt, at Fjord 
bunden begyndte at hæve sig mod den anden Bred , 
fortsatte af alle Kræfter med Kanen, hvortil Pro
prietæren klamrede sig, hoppende bagefter. 

I samme Øjeblik, Ulykken indtraf, var Poul 
imidlertid ved Stedet og saa Annalise forsvinde 
mellem Isstumperne. Sine Ski anbragte han ved 
Iskanten for at fordele Trykket und et det vanske
lige Redningsarbejde, der her faldt i hans Lod. 
Ingen kan skildre hans Ængstelse, indtil det lyk
kedes ham at faa Tag i Annalise, der vaad og for
kommen med svigtende Kræfter klamrede sig til 
en Isflage, hvorfra han med Fortvivlelsens Kraft 
fik hende løftet op, og som en sød Musik lød det i 
hans Øre, da hun mellem de klaprende Tænder 
fremstammede et : »Tak, Tak, fordi du ikke forlod 
os, Poul, min bedste Ven.« 

Han tog h ende i sine stærke Arme og bar hende 
mod Bredden, hvor Topholm imidlertid havde 
faaet Henedømme over Hestene igen. Tøj lerne 
havde han kastet om et Træ og kom nu ilende ned 
imod dem: »Tak, Hr. Krog,« sagde han dybt be
væget, da Annalise igen var kommen til Sæde i 
Kanen. »Her er ikke Stedet og Tiden til lange Ta
ler. Vi maa nu skynde os i Hus hos Købmanden og 
tigge os lidt Varme og tørt Tøj til , at det ikke skal 
ende med endnu en Forskrækkelse; men en 'l'ing 



maa være afgjort - De og Deres Forældre fejrer 
Juleaft en med os paa HØjgaarden.« Noget Svar 
ventede Proprietæren ikke paa. Pisken knaldede, 
og Il es Lene travede rask h en ad Vejen, medens 
Poul let om Hj ertet skyndte sig hjem til Foræl
drene, der allerede sad ved Aftensmaden og ikke 
kunde begribe hans lange Udebliven, og da han 
nu havde fortalt om den slemme Ulykke paa Fjor
den, kend le Moderens Omsorg for ham ingen 
Grænser. Han maatte straks i tørre Klæder , og 
Kakkelon rnn fik en ekstra svær Døgeknude; men 
Poul ha,·de løbet sig varm paa Hj emvejen, saa ha n 
frygtede ingen Forkølelse. 

Ogsaa Annalise og h endes Fader kom hurtig til 
Hægterne i Købmandens varme Stue, og i de fø l
gende Dage var der en Travlhed uden Lige paa 
Højgaarden. - Nu skulde der holdes Julefes t som 
aldrig fø r. 

Men var der rrravlhed paa Høj gaarden, saa 
havde Madam Krog ikke mindre travlt. Baade 
hendes egne og Mandens Kisteklæder skulde efter 
ses og pudses op efter bedste Evne. - De skulde 
jo sidde ti l Bords med selve Proprie tæren. Men 
da Juleaften kom, og de stod i Stadsen, da var der 
h eller ingen, der behøvede at skamme sig OYer at 
Yære i deres Selskab, saa sirligt og n et havde Ma
dam Krog forstaaet at bøde paa alt fra inderst til 
rderst. 

Det var en rigtig Juleaften, der oprandt over 
HØjgaarden. Annalise straalede som ald rig før, og 
mens Sneen dalede over Mark og Skov, samledes 
alle Gaardens Folk med Poul og hans Forældre 
samt Lærer Sørensen og Proprietær Topholm i 
Spidsen i den store Spisestue om del festligt dæk
kede nord . Poul og Annali se havde ønske t, at de 
res gamle Lærer skulde fej re denne Juleaften 
sammen med dem. Han ha\"Cle jo haft sin store 
Andel i Pouls gode Udsigter for Fremtiden. 

Ved Bordet havde hver Mand faaet sit lille Ju
lelys foran sig, og nu bragtes den dampende Ri
sengrød ind. Den smag te vel nok af Jul, og til alles 
Glæde blev det Madam Krog, der vandt Mandel
gaven , en svingende Kurvfuld a f herlige Suleva
rer og Julegodter. Da Maaltidet var tilende, blev 
Dørene til Dagligstuen slaaet op, og e t straalende 
Juletræ med Hundreder af Kræmmerhuse i alle 
Farver med Englehaar og Glimmer og med en 
skinnende Guldstj erne i rroppen, der naaede h elt 
op til Loftet, kom til Syne. Fra alles Læber lød 
det i Kor: »Nej , hvor er det smukt !« 

»Ja, det er ogsaa Annalises Værk« , pralede 
Proprietæren spøgende. »Men nu skal vi nok til 
at dele Julegaver ud.« Der var mange Julegaver, 
og, mærkeligt nok, fik enhver netop det , han aller 
mest havde ønsket sig . Gamle Hans Krog fik en 
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riglig varm ulden Trøj e, og Madam Krog fik rrøj 
til en h el Kjole - ja, selv Lærer Sørensen fik sin 
Gave, en tyk Dog om »Landet hvor Kilderne 
sprang.« Annalise besørgede Uddelingen, og der 
var ingen Ende paa Glæden og 'l'aksigelse rne fra 
all e Sider. 

Ogsaa Poui og Annalise havde faaet deres Jule
gayer, og da der blev et Øjebliks Pause, mens 
man undersøgte Herlighederne, gik Proprietæren 
hen og tog Poul om Skulderen og førte ham h en 
til Annalise: »Kom her min Dreng«, sagde han. 
»rl'il dig ha r j cg endnu en Gave«, og, idet han 
lagde hans Haand i Annalises, tilføjede han : »Hun 
er min kosteligste Skat, og du har vist dig værdig 
til at eje hende. Du har vis t, at du var parat til at 
værne om h ende med dit eget Liv. rrag hinanden 
saa, og Gud velsigne jer.« 

Poul og Annalise kunde for Bevægelse knap l 
fremstamme en Tak, men inderlig glade faldt de i 
hinandens Arme, og deres Læber mødtes i de t 
første Kys. 

Lykønskere strømmede til fra alle Sider, og 
Madam Krog var saa bevæget over sin Drengs 
Lykke, al hun græd af Glæde, og kærtegnede ømt 
Annalises Hænder og Kind. 

I\u kom Salmebøgerne frem, og de gamle og 
dog evig ny Julesalmer klang skønt til Tonerne 
fra Annalises Klaver. Det var den sande Juleglæde, 
der var kommen til HØjgaarden, da I sen b ra s t 
om_ Proprietær rropholms Hj erte, og endnu sent 
lød de glade Toner : 

0, kom til os alle du Høj tidens Drot, 
om Lokken er gylden, om Haaret er graat, 
udbred dine Hænder 
mens Lysene brænder 
og skænk os din Fred; 
thi evig. ja evig er Glæden, naal' du f Ølger med. 

J. P . Kuhr e. 
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Præsten Elieser Gad. 
Præstegaardsliv omkring 1800. 

Elieser Gad 

Mellem Præsterne paa Bornholm omkring '1 800 
er Elieser Gad en af de m est fremragende. Han 
var fød t den 11. Juli 1771 i Vejby Præstegaard i 
Frederiksborg Amt som Søn af Provs t J ørgen Gad 
i hans tredj e Ægteskab, med Elsebeth Hammer, 
og som Nr. 20 af 23 Børn. Før sit fyldte 22 . Aar 
blev han teologisk Kandidat og 1794, 23 Aar gam
mel, Sognepræst i P edersker. Her var han i 4 Aar 
og var derefter i 8 Aar Præst i Rø. Under Ophol
det i Rø udsendte han i 1803 en lill e Bog paa 61 
Sider : »Den nærværende Tilstand af Underviis
nings-Anstalterne paa Bornholm med For slag til 
deres mulige Forbedring« , hvori han skildl'ede 
den almindelige Oplysning paa Øen som meget 
ringe og beklagede, at Befolkningen med »den 
sloHe Sj æl og rr anke« og »den m eclfødte Skarp
sind ighed og Vittighed« ikke stod h øjer e i Kul
tur. Skylden laa i de daarli ge Skole r , og Gacl ud
kas tede derfor en Plan for en fU ldstændig Skole
ordning; Øen skulde deles i 20 Skoled istrikter 
med een Skole og to Lærere i hve rt. Bornh ol m 
vilde da blive »en af de mest oplyste, en af de 
lykkeligste Provinser i Europa .« 

Men Eliescr Gads Forslag blev ikke mødt med 
Velvilje. Samme Aar udsendte Præsten P eter 
rr110msen Balle i Aaker »Berigtigelser til de af Hr. 
Gad udgivne Blade under Titel: Den næ rvæ-

JUL PAA BORN HOLM 

rende 'l'ilstand o. s. v.«, en Pjece paa 22 Sider, 
hvori han hævdede, at Gads Skildring af Born
holmerne var urimelig, de var godt nok oplys te , 
og fraraadede at anvende saa mange Penge paa 
Undervisningen. 

De to Præster vekslede endnu et Par PjeceL' om 
Sagen. Befolkningen still ede sig paa Balles Side 
af Uvilje mod de Skatter, en ny Skoleordning 
vilde føre med sig, og Pastor Gad, som tidligere 
havde staaet sig god t med Befollmingen, fik nu 
dennes Uvilje at mærke, og dette blev en m edvir
kende Aarsag · til, at han '1806 søgte og fik For -
fl yttelse til Hørsholm. '1809 kom han til Skjæ
vinge ved Hillerød, og 1823 blev han 2den Præst 
ved . Roskilde Domkirke, i hvilket Embede han 
døde den 20. November 1838. - · 

Om Eliese r Gad foreligger trykt som Manu-· 
skript paa G. E. C. Gads Forlag »Et lille Omrids 
af Elieser Gads Liv ( 1 771-1838 ) . Efter mundtlige 
Beretninger og Erindring fortalt af hans næs tæld
ste Dalter. Udførligere omarbejdet 1870 i Gauers
lund Præstegaard af Agnes J . Gad« , Kbhvn. 193'1 
( '1 20 Sider ) . Heraf gengives med Hr. Forlagsbog
handler Fr. Gads velvillige 'l'illadelse nedenfor 
Afsnittet om Elieser Gads Virksomhed som Pemst 
paa Bornholm , dels fordi det giver gode Bidrag til 
Forstaaelse af hans P ersonligh ed, dels fo r di det 
er meget oplysende med Hensyn t il bornholmske 
Forhold paa den rl'id. 

Alle med rr al fo rsynede Noter er tilføjede af 
Reel . for »Ju l paa Bornholm« . 

Christiane Gad, f. Stenersen. 
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Den 2~cle Oklober [ '1794 ] ble\· [ Fade t· ] kaldet 
Lil Sognep l'æs t for Perskee r' ) Menighed paa Born
holm. Han var dengang kun lidt OYer 23 Aar. all 
saa cgcnllig under Jovb csLemt Aldee" ) : men <ler 
Ya1· cle11gang ikke saa mange Kandidater sorn nu 
omsl_uncler : og ingen havde nogensinde s1m1·gl om 
hans Alder. 

Blandt min Faders fi)esle Ta nkc 1·. cla han mod 
tog El'lcr1·cLnin g om sin l ·d1ucYnclse. ha,cle og 
saa \'a' t'el Oll inderlig rr ak lil Gud for det daglige 
B1·rad. som han nu Jiaaheck aldrig m e1·e al kom1111~ 
til al sarne Lil s ig eller s ine. 

Men de l Yarecle ikke mange )lage fø r han rn a:i·
kcdc, al hans nye S tilli ng ibla11d l a ndel ogsaa kræ
YCdc m a nge Øjeblikk elige l ;clgi f't e r. Han h cWcl!:' 
inge n Penge og kunde ingen faa strnx til Laans - . 
og dog skulde h an ord ineres fo1· al kunne komme 
til sil L<.;m.beclc fØt' Yi n tet·en ind traad te. Ha n skt·cy 
s lrnx til .\focle 1·'' ) . som endnu Yar paa August0u 
borg, at han Yar bleven Præst. samt at han var i 
sto r Penge -Forlegenhed, mo 11 at hun sna1·esl mu· 
Jigl maatle komme til Kj øbenhaYn for at holde 
Bryllup. Som Dam e -Jomfru maalte Kongen gj ore 
hendes Bryllup elle r g iYe hende P enge til »Brurle
kosl« ; Mocle1· udbad sig Pengen e og fik 60 Rcllr., 
- for hvilke Fa.der da fik løs t Kc;tldsbre\· og Or
d inatio nsudg ifterne betalt . - Den '1 6de Novem
ber· kom Mode r til Byen. og den '17de havde rle 
Bryllup. Faders Brode1· Johan Pe Ler• ) var i Kj ø
benhavn; han viede dem. og om Aften en vare de 
saa hos Brygget· Svane's") samlede med Faders 
gamle Mode r, nogle af' hans Søskende, Moders 
en es te Broder , som nu Ya1· Studenti og nogle faa 
Venner. 

Faa Dage eft er g ik de om Bor d paa e t lill e born
holmsk Fal'tøj for at dra ge til deres eget Hjem. 
Men Vinden blev strax ugunstig: de kom ikke 
længe re end til Kastrup , hYor de bleve liggende i 
over 5 Uger. Da de begge vare daadige Søhelte, 
g ik de i Land og fi k Logis hos en Møller , som 
boede tæ t Yecl S tranden. Her fej r ede de deres 
Hvedebrøds-Dage og hold t Juleaften. Men nu b~ 

gyndte de t at frys e saa s tærkt , at Stranden lagde 
til , og Skipperen sagde dem , a t han ikke ventede 
al komme til at rej se i de første Maaiieder. - Op
holdet paa Kastrup var ikke morsomt og dertil 

' ) Saaledes skrive1· F orf. s larl ig Pel'skel'. 
2 ) 25 Aat· . 
'l ) t790 blev El iese r Gad som I 9aal'ig SLudenl fo l'

lovel med den '17aarige SØsLe e Chris Liane Brun S Lener
sen, f ød t 28/ , 'i 77 3 paa Gaardcn SeieesLad i Nummeda
len i Norge, 20 Mil N. f. T rond heim , som DatLer af 
h"aptajn P. C. SLencrsen . 1794 va1· E. Gads F o rlovede 
»Damejomfru« ved Heri ugind e L ou ise Augustas Hof
s lal. paa AugusLcn boeg . 

•) J. P. Gacl var Sognep ræst fol' Todd erup Menigh ed 
·paa Falster. 

0
) E. Gads SØsLe e Johanne Marie var gift m ed Bryg

ger Svane i Køben havn. 
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meget kostbal't : Fade r ha Yde laanL 60 Rdll'. for· ej 
at Yære ganske blank ,·cd Ankomsten til Born
lio lm , men disse Yare allerede fol'læ t·ede. Fade1· 
og Moder beslullecle derfor at lage ow1· Land lil 
Kjøbe nharn og her at leje dem el Pai· Smaaværel
se1· f'o r· Vinteren ; m en næppe vare de komne til 
Byen fur Skipperen sendte Bu d, »at nu va t· Vin -
den god, og hsis de Yilcle følge med , maalle de 
komm e s L1·ax. « Henimod Af'ten naaede de l:l'kkr 
ligl .Skibet. hvil ket dog ikke Yar uden l~are, da 
Isen laa saa. langt ud . aL del maaLLe ske vec.- Hjælp 
af rroy og· B1·ccclLer. Del blæste s tærk t, og m ed 
lH·er Time ble,· Stormen voldsommere, m en den 
YNlbleY al væt·e gunst ig, saa de sej lede rask!, og 
efter '1 6 tl 18 rl' imers Fo rløb va.rn de i Rønne Havn . 
Her bleYe de s trax modtagne med sto1· Gjæs tf'ri
h ed : lhi Faders Broclet'6 ) . Brfogclen i Hasle , og 
hans Søs ter. som var· g ift m ed Pas tor \Vinsløv' ) i 
Pod skee1·. haYde bedet deres Ve nner i Rønne om 
al modtage de unge Præstefolk, som de lR:'nge 
havde Ye11tel. 

De l \'RI' den 30 te Deeembet· '179!1, a t cl c naaedc 
Bornh olm. og 1ste Søndag e rter Nytaar blev Fa 
det· indsa t som P ræst. Han var meget ængstel ig 
n .'cl at oYertage detle Embede i saa ung en Alder. 
me n - han bad og arbej dede, - og Gud gav ham 
i høj Grad at vind e sin Menigheds Agtelse og 
Kjærligh ecl . Den samme Lykke fulgte ham sene1·0 
paa fo rskjellige S teder, hvo r Gud kaldte ham !il 
al vi1·ke som Sjælesørge 1·. 

Formanden i Perske er, Pastor Saxcloff's8 ) Fa 
m ilie boe cl e endnu i Præstegaarden , m en de ind
rømm ede velvilligen de nye P eæstefolk et Par Yæ 
relser og vedbleve ogsaa al fø re Hush oldninge n, 
hvilket Moder Yar meget glad ved, da hun jo al
d1·ig fo t• havde havt Lej lighed til at gj ore sig he 
kj endt m ed Husvæsene t. 

Faders Embeds -For retninger· k ostede ham 
Begyndelsen m egen Umage; han sk t•ey sine 
Skriftetaler og alt og lærte det ordret udenad, 
hvad dog rigtign ok ikke faldt ham m eget vanske 
lig t. Men fo 1· at kunne ski·ive maatte han ogsan 
læse og indgik derfor i en Læseforening. Desuden 
laante han alle de Bøger, han ku nde faa fat paa , 
ofte i de forskjelligste Fag, dog havde det filo 
sofiske m est Inter esse for ham, og han studer ede 
m ege t flittigt Kant. rril en Adspredelse læste han 
ogsaa Romaner og Poesier højt for Moder. 

Hen imod Paask e flyttede Saxdoff's. Fader bort 
forpagtede Avlingen, og mine Forældre begyndte 
nu deres lill e , m eget Økonomiske Husholdning. 

6 ) Hans Gad. f. 1755 , Yat· Byf oged i Has le fra '17 83 
l il s in Død t806 . 

7
) Ch r . W .inslØY, f. t752 . vat' Præst i P ou lsker fra 

1788 Lil sin Død 1812 . 
8 ) Ole Chr . SaxLorph , f. '1762. vat' Præs t i P ersker 

·J 790-179tt, derefter i Bodi lsker-Neks ø fra 'i 79lt Lil 
sin Død ·J 833 . 



Peders Kirke set fra Nord. Tegnet 1874. (Efter Hnns J. ffo/m : Bornholms 
K;rkebygninger 1878). 

i'aa en Auktio n havde d e kj Øb l bogslaveli g l kun 
clol a ll c r11 ødvendigsle til at begynd e med , n em lig: 
l Sc 11g m ed nogl e faa Dyne1' , ;2 Pai· Lagner. G 
1 laandkl roder. 1 Dug m ed 8 Servi e ller , J Bor·d. 6 
Stole . 1 gammelt Skatol , sam l nogle faa lldkin, 
hvid e rrallerke ne r og L6rfade. En Fætler af Fa
d e r , som var ved et Glasværk i Sorge, foræ rede 
d em i Brudegave 6 "'Vinglas, som var de res s tor~ te 
Luxus -Artikel. Uagtel denne -:\Øjsomhe cl havde 
d e dog nu en Gæld paa ove r 3 00 Rdlr" thi Fader 
havd e endnu nogle uafgjort e Regninger· fra si ne 
trange Slud enteraar. Dog ængstedes de aldrig: for 
F1·emliden. m en haabede fast paa ve d :\Øjsomhed 
ttL kon1 rne ud a f de l i det lille Em hed e og m e d 1.'i-. 
de n al kunne betale hver sit. hvilkel H.aab ej hel
lc 1· s en e r e bl ev skuff0t. De vare lykk elige v ed h in
a11den . Moder talte e ndnu i sine sids te 1'a.ge om, 
hvor il e rli g l d el lød aL synge i de s lo1· 0 tomme 
\"ro r elser. og at de s imples le Rcller . hun spis te af 
sit ege l L6l'fad ved Fad er s S ide. smag le hende 
bedre e nd alle Ko ngens fln c He lle r. Fade r var j o 
ikke forYH.'nl. m en glad. n aar h an ku n bl e Y 1rnet. 
Of!. ved Bønd e rnes smaa GaYe r blC'vC' de af og til 
v0 I forsyned e . Til daglig følt e de sig allsaa fuld
komm e n lyk kelige og ud e n Savn: me n de r kom 
dog ogsaa Øjeblikke. i hvilke - vel i::;æ1· fo r· :vro
der - de t var lidt t rykkend e al vær·e faltig. Kod 
e l'Le r, al Fader var komm e t til Persk6C' r'. havde 
han. Forre tninge r i Nexø. :\1od e l' f'ulgl e med. og 
der blev s tifte t Bekj endts kab m ed Arni.mande n;;" ) 
og By l'ogclens'0

) . Familj ern e f'ølt e sig gjensidigen 
tillrukne af hinanden. og de t varede cl e rror ikk e 

9 ) Chrislcn Hciberg bord<' ,;om :\m lma11 d li8i-1801 

i Neksø. 

1°) Chr . . Jesper sen. f. i :\rk;;ø 30/s I ioG. hlC'Y 179:3 ;;in 

b'aclcr s E ft erfølger som B yfogrd i :'\cksø og- ,;amme 

Aar gift m erl Am lmand Chr. lfr ibrr·g,; Dallel' P.l isabrlh 

CaLharinc. 1809 bl ev han kon;;litll"l'rt Amlm an rl og-

18 15 vi rkC'lig Amtmand. rl en C'll<'SI C' Amlma n<I OYer 

Bol'n holm. som Yar fØdl paa Born hol m. Ogsaa han 

boed e i N eksØ ( i den Ejendom L;J'gr C. l: . Boc,H'n n n 

bor i ) . Han cl Øde cler 1837. 

JUL PAA BORNHOLM 

J;0nge, f'i)r· Am lmande n og Byfogd en med d e res 
l\oner kom til Perskee 1· for al besøge deres nye 
Ycn11 c1'. '1'6clritrningen - e l't(•t' Dalidens Skik m icll 
paa El'Lermidclagen - g ik m eget g emytligt nf'; 
men da Mod e r mærke de, al Gjæslern e v ild e blive 
Li l A f'le n , flk hun Fadet· ude n for og b etroede ham 
sin Be k)·mring, al hun vel h avd e en Steg, m e n -
»sælle den fr em paa et L6rf'ad, de t kunde hun 
ikke.« » La" du den bl ol godl til,« sagd e Fader, 
»saa slrnl j eg selv srolle de n paa Bordel.« - hvil
k e l han da ogsaa gjorde under mange Løjer . 
.YiaaJl idel g ik m ed munler Spøg. og Gjæs lerne 
forlo cl e d em m ed d e l Forsæl a t komme snart 
igj en . -

Byfoged - sen e r·e Amtmand - J es pe rsen's 
va1·e ganske .i ct'v11 alcl 1·ende m e d mine Forældre og 
hJeve snart de 1·0s beds le V enner. Saa længe do 
boe de i ilina11de 11s Nærhed, besøgle de of'te hin
anden, men ogsaa sene re b esøgte Jespersen 's os 
fl ere Gange paa Sjælland, og Brevvexlingen op
hørte førsL ved Døden. Fru Jespersen gik først 
bort. neml ig cl c n 2 1de Juli 18 30. Fade r skrev i 
den .-\nl edning e t Digt: 1'il Amtmand Chri s tian 
J esp e rsen ! 

Arn Lmancl .I e::;pprse n døde 1837: m en da Vi.li' 

Fader saa svag. al han kun ved 'l'aare r kund r· u .1-
tryld< e sin FØl C' ISC'. -

I Persk6er e r e mine lo ælclsle Søskende fp d lo. 
l / 95 d. 30tc Seplbr. skjro nkecle Gud mine 1"0 1·lf'~

dre de1· es først e DaLte l'. som flk Navnet Elisabe U1 
Yilhelminc e f'le 1· b egge si n e Bedstemød re og ~fo
d ers pol s ke \'enincle. Hun vat· et. sundt og srnukl 
Barn og omtrent 1 Aar d e res sto rste Glæd1~ . 1 l::t 
havd e clc de n s lore Sorg, at hun en Dag e fter et 
voldsomt 'l'o rd e nvejr bl ev lamslaaet og følesl ;Qs i 
h ele d e n højrr Side. J\t Yejret havde bavl [nd 
flydel se h0rpaa kund e ikke b et vivles; thi andre '.3 
JV1rn de r paa Egne n bl eve i de n samme 'l'ime an
grebne a f' Lamhcd. Yiine F'o1·æ lclre loge s lrax !!I 
Rønn e m ed d e res syge Barn fo r at søge L<T'g.·
h jælp. og :\fode r maaLLe i lang 1.' icl blive h e r mrcl 
Lise og bruge Kure. som ikke kunde gennem før~s 
paa Lande t. l~øl elsen ve ndl.e vel atter tilbage i 
hel e LegcmC'l. rn 0n d e n 11 ø.i re Fod krummede sig 
og clrejc cl c sig indad. saa a l hun først s6 nL og al-

Peders Kirke . Tegn. 1874. (Eft. Hnns J. Holm : Bornholms Ki rkebygninger 1878) 
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lid kun med stort Besvær kunde gaa paa den. 
Mine Forældre loge sig dette meget nær, m en de 
inclsaa dog snart, at det vilde være Uret derfor al 
blive blind for de mange Goder, som Gud i andre 
Henseender tildelte dem. De nød stedse megen 
Agtelse og Godh ed af Me nigheden, havde en be
hagelig Omgang og kunde til enhver 'l'id ty som 
til et Fædrenehjem til deres Søster og Svoger 
Winsløv's som boede kun 1/2 Mil fra dem. 1797 
cl. 2 7d e April blev min ældste Broder Peter Chri 
stian Stenersen11

) født. De følt e sig saaledes i det 
hele m eget lykkelige; dog havde de en daglig 
Plage, nemlig . af deres Forpagter·. Da Forpagt
nings-Kontrakten blev skrevet, var Fader endnu 
ung og uerfaren; den indeholdt derfot· flere ube 
stemte Udtryk, hvilke Forpagteren nu stedse ud
lagde til sin Fordel. Dette foraarsagede daglige 
Ubehageligheder, som bleve saa meget mere fø le
lige, fordi Forpagteren boede i Gaarden. Paa 
Grund af dette uheldige Forhold ønskede Fader 
inderligt Forflyttelse og var saa heldig ogsaa at 
opnaa denne efter 4 Aars Forløb, nemlig t il det 
kun faa Mile fra Perskeer beliggende 

Rø, 
hvor Præstegaarden ligger dejligt om.kranset af 
Skov og frugtbare Marker, tæt ved Havet, saa ci.t 
man fra Vinduet ser de mange forbisejlende 
Skibe. - I Penge -Indtægter vandt han egentlig 
ikke, men Gaarden var ny og Avlingen stor og 
god, og Fader besluttede nu selv at drive denne. 

Her i Rø fødtes Jorgen" ) ( 1799 d. 14de 
Septbr. ), Christen Pram' 3 ) (1801 cl . 22de Juli ), 
jeg .::>:Christiane Marie (1803 cl. 1ste Juli ), og 
Isak Bendtsen ( 1805 cl. 27 de Maj), som døde i 
Novbr. s. A. og ligger begravet paa RØ Kirkegaard. 

Den dejlige Egn og smukke Udsigt bidrog me
get til at forskjonne Livet for mine Forældre, og 
deres økonomiske Stilling tillod dem nu ogsaa at 
anskaffe fl ere, længe ønskede Ting. Saaledes fik 
de Stueuhr; hidtil havde de maattet rette dem 
efter Solen, thi Faders daarlige Lommeuhr var 
næsten altid hos Uhrmageren. De saa ofte Familie 
og Venner hos sig. Beværtningen var vel tarvelig, 
men et mildt Ansigt, en ren Dug ·og et godt Glas 
Vin havde de altid, og Folk besøgte dem gjerne. 
Moder fik sig ogsaa et Klaver, og med stor For
nøjelse spillede og sang hun de Sange, som Fader 
jævnligen skrev. Ved Siden af Avlingen , som in
teresse rede Fader m eget, og sit Embede, hvilket 
han aldrig forsomte over andet, vedblev han at 
læse meget og skrev flere Afhandlinger, som ere 
trykte i »Fallesen's Magazin«. Han havde ogs1rn 

11 ) P . C. S. Gad blev Biskop ove r Lolland Falsters 
St.ifL 18115- 48, over Fyns Stift 1848-5'1. Han var Fa
der Lil Universi teLsboghand I e r G . E . C. Gad . 

1') blev P r-æst, d . 1879. 
1a) blev Præst, d. 1877. 
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som oftest e t eller flere unge Mennesker i Huset , 
som han underviste . Blandt andre blev den senere 
Amtsforvalter i Holstebro Etatsraad Schjerbek af 
ham dimittere t til Universi tetet Aar 1799. 'J' hi 
Fader forstod i høj Grad den sj eldne Kunst at 
b en y t t e rr id e n. Han stod altid meget tidligt 
op og uddelte da allerførst Ordre til Folkene om 
hver enkelts Arbejde. Derefter sysselsatte han s ig 
i Almindelighed med sine Studeringer i· nogle rri -
mer. Naar han saa var træt af den Slags Beskjæf
tigelse, ilede han ud til sine Folk og tog selv Del 
i Arbej det, - den stærkeste Bondekarl maatte da 
ans trænge sig for at gjØre Gj erningen saa hurtigt 
og godt som Pl'æsten. Han fordrede ogsaa, aL en
hver skulde gjØre sin Gje rning i rette rrid, men 
han uddelte al tid sine Befalinger m ed høflige Ord, 
og ingen af hans Born turde nogen Sinde tiltale 
rrj enestefolkene paa en bydende Maade. Ej hellet• 
gik han tavs ved Arbejdet mellem sine Folk, men 
ind ledede snart en alvorlig, snart spøgende Sam
tale med dem. Han var i Virkeligheden »folkelig« 
og talte ikke med de mindre dannede Menn esker 
alene for a t belære, m en ogsaa for selv a t lære :d' 
deres simple og naturlige Maacle at tage rr ingene 
paa. Han har ofte sagt: »Jeg har lært mege t af 
Bøger, me n endnu mere af Samtaler med Bønder.'< 

Begge mine Forældre havde et udmærke t Hel
bred og et Par Aar gik, om hvilke kan siges, at de 
vare ubetinget lykkelige. Men da fik deres jævne 
Liv en pludselig Afbrydelse! Sidst i August Aar 
1800 bleve de en Nat vækkede ved et stærkt 'l'or
denvejr, og i samme Nu raabte Karlen, at Gaar
den stod i lys Lue ! De sprang op, Fader tog sin 
svage Datter, Moder og Barnepigen hver en af 
Drengene og løb t il et lille Hus, som laa lidt fra 
P ræstegaarden, men· ogsaa var - Kirken undta.
gen - den eneste Bygning i en halv Fjerding
vejs Omkreds. Inden de kom tilbage, havde Ilden 
grebet saa stærkt om sig, af de ikke engang kunde 
faa reddet deres Klæder. Da Fader saa, at Sluk
ning var umulig, bad han Folkene løse Lænkfl
hunden og derpaa redde først der es eget Tøj. Det 
var den Gang endnu tilladt og almindelig Skik 
paa Bornholm at brænde Brændevin, selv paa 
Landet. Fader havde nylig faaet en stor »Brænde
vins - Pande« , et kostbart Stykke, som han ønskede 
at redde. Han greb en Stang, stødte Muren ind og 
bar selv det store Kar saa langt bort, at det blev 
frelst, skjo nt der havde væ ret 4 Karle om at flytte 
det ind; men saadanne Øjeblikke give Kræfter! 
Han løb atter ind i Gaarden; men nu var Broste 
nene saa hede, at han næppe kund e taale at træde 
paa dem. Der stod en ny Arbejdsvogn i Gaarden, 
som silde om Aftenen var kommet hjem m ed Gre
nebrænde; Ilden havde antændt Toppen; alene 
væltede han Læsset af, rejste i Hast Vognen op 
igjen og trak den ud af Porten. I samme Øjeblik 
styrtede Bygningerne sammen; en voldsom Regn 
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indhyllede alt i et fryg teligt Morke; ængstelig 
hævede Fad er sin s tæ rke Røs t og raabte paa sin 
Kone. Og da de saa fandt hinanden , syn tes dem 
hele Ildebranden e n Ubetydelighed , og paa Veje1i 
til den faltige Hytte trøstede de hinanden med, 
at de før havde begyndt m ed intet, - Gud vilde 
nok fr emdeles hjælpe dem! 

Hornene vare vaagne, og saasnart de saa Fadet· 
og Moder fo rlangte de Mad. Men hos disse fattige 
Folk fandtes lwerken Mælk eller Bi·øcl; der blev 
da Graad , vemodig nok for Forældrene at h Øt e 
]Jaa . Denne Nød blev dog snart afhjulpen, thi 
næppe skimtedes Dag, før en brav Bondekone 
korn med et Brød i den ene og en Krukke Smør i 
den anden Haand. 

Kreaturerne Yare ikke for sik rede, m en stode 
heldigvis ude paa Marken; derimod havde Fader 
sit Indbo forsikret , men da der var begaae t en 
Formfejl Yed Assurancen , fik han ikke en Skil 
li ng. Fra Sognefolkene derimod og andre Venner 
modtoge de mange, mange Beviser paa sand Del
tagelse, hvorved fler e Savn bleve afhjulpne; de 
fik en 0Yerbevisning om disses Velvilj e og Kjæ1' 
lighecl , som fremfor alt Yar dem dyrebar. Mang·e 
rring, maaske i sig selY en Ubetydeligh ed, bleve 
bragte eller sendte dem paa en Maade, at de hele 
deres Leve tid m ed inderlig Glæde tænkte tilba,f.Se 
cl erpaa. En Nabo-Præstekone af' samme Stort'else 
som Moder sendte hende strnx en netop fæt·dig 
syet hjemmegjort Kjol e, og aldrig blev Moder saa 
glad ved en Kjole som den Gang. 

Det Yar Natten imellem Fredag og Lørdag at 
Lynild en slog ned. Om Søndagen, da Fad er havde 
prædiket, r eel han til Rønne for at kj Øbe rrøm -
mer og skaffe A1·bej dsfolk. Vel havde han ingen 
Penge, men da han var vel bekj endt som en r e
delig Mand og god Husholder , faldt det ham ikke 
vans keligt at faa hvad han behøvede. Hidtil havde 
Fader slet ikke mærke t nogen legemlig Ulempe 
af' Skrækken og Anstrængelsen, men den lange 

• I I 

\ 1 

I 

Rø l(irke set fra Nord. Tegnet 1874. (Efter Hans J. Holm: Bornholms Kirke· 
bygninzer 1878) 

. . .. . .. I 
JUL PAA BORNHOLM 

Rø Præstegaard. (Fotografi 1934) 

Rid elur kunde han ikke Laale . Da han naaed e 
Rønne, Yar han saa betagen a f Smerter, at ban 
troed e sig Døden nær , -- det viste sig at være e t 
sleml Brok tilfælde. Men han flk hu rtig Hjælp og 
gjcnvand t saa temmelig sit u dmærkede Helb red . 
Dog bleY han aldrig kurere t og havde s id en, især 
i sin Alderdom, megen Gene af' dette Ond e. 

For mine Forældre kom nu en m ege t t ravl rl'id. 
Fader skulde foruden sin Embedsgjerning sorge 
for at f'aa høstet og bygget. rrhi da der paa hele 
Eornholm ikke gaves nogen Bygmester, maat.te 
han selv forestaa alt; og hurligL fæ rdig maatte 
Gaard en væ re, da Vinteren nærmede sig. Han 
samlede da en Mængde Arbejdere, de fl es te Dage 
Yar der 30, undertiden dobbelt saa mange. Alle 
disse Mennesker skulde have Kost: der maatte 
tærskes, samt baade brygges, bages, slagtes og 
laves til, hvormed Moder havde nok at bestille. 
Men all erede ~- 15de Decbr. flyttede de ind i •:m 
Præstegaard, som var baade smukkere, bekvem
m ere og m ere solid end den fo rrige. Stuehuset 
laa lidt fra de andre Længer og var, hvad den 
Gang var høj st ualmindeligt paa Lande t, tækket 
med Tegl for at være sikre re i Ildeb rands 'J'il 
fælde. 

I Faders Dagbog (eller - » Kopiebog«, som 
rritelen lyder) findes hans egenhændige Notits om 
Ildebranden og dens f.1'Ølger saaledes : 

»Aar 1800 cl. 23de August blev Præstegaarden 
ved Lynild afbrændt. - Men ved Venners og Vel
gjoreres tilskyclende Hj ælp bleY den igj en opbyg
get 1800 . 

Denne Kopiebog, som er i hØj Grad besynder
lig, er i mange Aar bleven bevaret og har tjent til 
a t hjælpe paa min Hukommelse under denne lille 
Skildring af' Faders Liv og Personlighed, da den 
hi s t og her indeholder Kladerne til en Del a f' hans 
Sange og andet mere. Disse ere inclførte i den paa 
samme Maade som rl'ilf'ælde og Stemninger ind
føres i Livet - b: midt imellem andre Ting, som 
det kan falde sig. J a, det sk revne vender ikke en 
gang en og samme Led ; hvor Bogen faldt op , der 
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hal' han skrevet. SnarL staar d er e t Fattigregn
skab , snart en rrankegaadc m ed tilhørende filo
sofi ske Løsning (Fader holdL n emlig m eg et af at 
opkas Le for sig selv og andre Mænd filosofiske 
Spørgsmaal , som han da g ik og g runded e ove r ), 
8na rL e l lill e Digt ell er kun e l enkelL Vers , en Kri
ti k, eller - en Optegnelse paa , hvormegeL Korn 
'l'æt·sk e ren ved sids te Opmaaling fik af Loen , o. s . f. 

l den nye Præs tegaard begyndLe nu atte r mine 
forældres gamle Levevis, dog vedbleY fo r Mod er 
d en forhøj ed e rr ravlhed; thi lluscL skulde jo paa
ny forsynes med Senget øj og Linned. Hor kunde 
.faaes for ualmindelig billig Pris, da de r hvert Aar 
s Lrancled e flere øs te rsøiske Skibe, som vare ladede 
m ed llor, ved Bornholms Kystc t", og da Samfæi·cl
sclcn m ed det øvrige Land d en Gang var langt 
b esYærligere og sj eldne rc end i vor Tid. Hve r 
:\1orgcn Kl. 5 sad da Mode r imellem s ine Piger og 
alle Rokk en e vare i fuld Ga11 g ! Hun fik s ig en Yæv 
a nskaffe L. og nu vævede en lige saa raskt , som <l e 
and re spandt ; thi paa Bornholm kunde næsten 
all e P iger væve. Paa d enn e Maadc blev Huset 
snart forsynet m ed de nødvendigs te rl'ing. og 
n ogle Aa r svandt alle r jævnl og lykkeligt ud en 
a nde n Forandring end den , a t Børneflokken 
\'Oxed c. - Den lrcdie -ældsLc Dreng blev opkaldt 
cl' lc 1· Fade rs Yen, den ædl e, elskvee rdige Etatseaad 
P1·am. hvem Dan1nark har at Lakke ror »Stærk 
odcl c r« , d eL før st e dans ke Helledigt. - Den fj e rd e 
Son kalclles e fLer Faders Vclgjiirc i· , den gamle 
Dcg11 i Vejby. Isak Bendtsen: dog ham mis tede 
mine Fo1·ældre snart. m en gave se ne re en anden 
Vrcng delle kjæ1·e :Navn. Denne for dem hidtil 
ukj e nclle Sorg al mis Le eL a f de res kj æ r e Smaa
hørn: kom dog fø rs t Lil dem den s ids te Yinter. cl e 
leved e paa Bornholm. Indtil da gled d eres Liv 
s lille h en i de l roman tis k d ej lige Rø. Blancll d e res 
Yenner fra denne 'l' icl kan næ vnes A~mtmand 
Mandix" ) , Fru Ingemanns li'acl cr. 

Del vat· saa at sig e Faders Salur at udtal e sig i 
bunden Stil , saavel i Sehdrnb som hj emme, saavel 
i SaLire, som naar nog en rør Lc hans Hjærte. rPil 
e n Prøve kan anføres ar Dagbogen fl'a et S elskab 
i Aare t 1803, h vo ri Fad er var' til s Lcclc. og hvori 
en Yi s Landsdomm er R :"' ) i Spøg ylt·ecle. al ban 
ønsl\ecle sin Gravskrift saal ecl es : 

»Min GravsJ.;rift vil jeg kun skal sige : 
Han Osl og Brød skar altid lige.« 

Hc l'uncl er har Fader gjorl følgende ~otitse : 

»Dog Gravsk rift ønske cl han at have , 
Thi han tog altid gj e rne Gave. 

' '' ) Jacob ) [anrlix rnt' Am l mnnrl paa .Born holm t 80 1 
-- t 80/i. 

"' ) Dill eY Ludvig rtogerl , Rol'n holms s icl sle Lancl s
cl ommel' ( 1784.-t 81 3) . Formodel Komponisl til Me
lodien lil »Kong Kris lian«. 
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Og som ham Ost og Brød blev givet, 
Saa dømte han os her i Livet. 
1 øvrigt vat· han blid og om og kj ærlig, 
Og kunde fr emfor alt d erom r e l s n akk e 

h erlig . ,~ 

Fadet· ofrede sig i høj Grad for Burnen e, læste 
m ed dem og Lalle m ed d em tidlig og silde . »Kam
pe· s Led eLeaad« og » GotLfred !Erekjær« blev 
gaa et ig jenncm m ed d e mindre, a lvorligere rring 
m ed d e s lbl'l'e Horn. -

I Efte rsommeren 1803 blev mine Forældres 
daglige Kreds fo røge t m ed Moder s Mode rlG ), som 
kom ned fra Norge og tilbragte sine 7 sidste Le 
veaar i d eres Hus. J eg mindes hende godt : de t 
var en m ege L smuk og statelig Kon e med en Ida:· 
Forstand og c L fint Væsen. Desuagtet var d e L jus t 
ikke altid. al Fader og hun kom lige godt ud a f 
det sammen ; Lh i Mormoder hørte til de gamle 
Pie li st e r , - F a d c r ti 1 h Ørt e j o s in '11 i cl , 
cl e n 1· at i o n a 1 i s ti s k c. I r eligiøs Henseend e 
kunde de. d e rfor ikk e e nes. Fader , som Yar le t op 
brusende. bl ev \Ted nu.ar Mormoder imod hans 
vidende og Yilj e vild e lære Børnene at bede 0g 
synge Salmer , hvilke t hun ansaa for sin Plig t. 
Ha n m en te .. d e vare for smaa til , at der kunde 
Yæ re Sa ndhed i saaclant , og Sandhed og Æ rlig hed 
Yar hans Livs Løsen. Han sagde ofte : »Gid de 1· var 
c l Spejlgla s ror m il Hjæ rt e . saa I all e kund e 1ccsc 
hve r reankc i mig!« - Dog gik ingen af d em saa 
mege t Lil Yd c rli gb ccl, at de ikke i de t h ele tage L 
l1avd c d e l goclL sammen. 

Fader kund e saal edes aldrig riglig lid e den saa 
kalcll c »Evangeli sk-kris lelige Salmebog« . som paa 
den 'l'icl blcY almind elig t indført og høj L beun
dre t : den var fo r ham alLfor upoetisk. Og "Ylormo 
de r kund e trods sine s Lrenge Grundsætn inge r godL 
forn øj e s ig ved c l muntert Spil Kort. 

Den Kjærligh ed til D~' r. som næs te n e r gj cn
n emgaa e11dc i den » Gacl 'ske« Slægt. havde Fade r 
i boj Grad. I Rø var »Karro« e n halvsLor, sort, 
langhaa 1· eL Hund, hans stadige Ledsage r. 'l'il et 
Bevis paa de ns ualmindelige Klogskab og Hcngi
Ye nh c cl vil j eg fortæll e et rørende rl'ræ k. Fader 
var rej s ! en rrur til Kj øbenhavn , og da Mod e r licl t 
senere rej s te bag e fter , i Følge Brev fra ham om , 
at hans SøsLc r fra Fmrø var kommen n ed til Kjf6·· 
lH'nhavn i Besøg og m eget ønskede at se hende, 
blev Hunde n helt uLrøstelig . Efter læ nge forg jæ 
Yes a t have søg t e ft e r de savnede, krøb d e n op 
paa Loft e t og lag de sig i en Krog, hvorfra de n ikke 
Joel s ig drive hverken Yed ondt eller g odt. "Yl a n 
maatt e bære Mad op til de n. m en fik den kun til 
al nyd e de t alle rnødvendigste . Da kommer en Dag 
en Bonde ind i Gaarden og raaber lydt til Karl e ne : 

'") Hun hed Else Fal ck og vat· fØrlt paa rlPn Ga:nd i 
Norge, hun boelle paa som gift. og hY01· Datt er en, 
E. Garls Hus tru. f Ødlcs (Nole 3) . 



»Jeg skuld e hilse og sige, at P ræs t ens er kom
men tilbage her til og at I slrax skulle spænde for 
og kj øre Lil Ronne fo1· al hente dem h jem!« - I 
samme Nu eo ·r Karro op, ned i Gaarden og løb 
med Vognen de 3 Mil til Ronne, hvor den da og
saa fik Glæd e til Lon for sin 1-'roskab. Da vi senere 
flytted e fra Bornholm til Sjælland . fulgte Faders 
sorte Ven ham, og j eg h usker den godt. -

Paa Bornholm var det Skik, at alle Kreaturer 
om Sommeren gik løse paa sto re, særskilte Græs
marker . m en om Katten stode hjemme i Hus. 
Denne Skik gav Anledning til , at Fader skrev føl
gende 2 Sange [kun een Strofe af hver anføres ] : 

Vogtevise. 

DriY ud , driv ud, du kjære Flok 
Af Kø er, af Kalve, Stude, 
I har lagt inde længe nok. 
I have Græs derude ! 
DriY ud, driv ud i stadig Gang, 
J eg drive r jer til græsrig Vang! 
Driv fr edelig og hør min Sang, 
Den Eder godt bebude! 

Vogtesang 
v e d H j e m Y a n cl r i n g o m A f t e n e n. 

Mel.: Gud Hel I igaanrl. i Tro O!' lær . 

En stille Ro udb reder sig. 
Selv Vestenvinden hviler. 
Den Aftentavsh ed stemmer mig , 
Saa rørt j eg hjemad iler. 
Ja, Hjord, det Aften er , driv hjem. 
ri'il Hvile Nat er skabt bekvem 
For mig saavel som Eder. 

rr i 1 mi n K o n e ! 
p a a h e n cl e s 3 3 t e F ø cl s els cl ag. 

cl e n 2 8 d e Januar 1 8 0 6. 

Gamle Vine Prisen bære, 
Gamle Veje faste ere, 
Gamle Venner sikre, tro! 
Kone, det er Held og Ære 
At vi sande denne Lære, 
Nu vi ældes begge to! 

0 , bliv gammel, elskte Kvinde! 
Ej for gammel nogensinde 
Blev en prøvet, trofast Ven. 
Gamle , som i Ungdoms Dage, 
Blive vi jo stedse Mage, -
Fødselsdag kom tit igj en! 

Din egen Elieser. 

Skj ønt Fader i det hele levede meget lykkelige 
Aar paa Bornholm, saa fø l te han dog stedse en vis 
Hjemve efter Sjælland. Nu voxede hans Sønner 
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Rø Kirke Tegnet 1874. (Efter Hans J. Holm : Bornholms Ki rkebygninger 1878) 

lil. og han ønskede, al de skulde studere. Men paa 
Dornholm var den Gang ingen Latinskole; Fader 
ku nde vel selv læ1·e Børnene meget, m en va1.· dog 
ikke saaledes hj emme i all, at ha n turde dimi tt ere 
dem Lil Cni,·ersit etel. rril at betak fol' dem ude af 
Huset kunde det lille Embedes Indtægter ikke 
række, og desuden kund e Fader ikke Laale ilen 
'l'anke at slip pe sine Born saa langt ude af Øje. 
Han søgte de rfor flere Embedet· i Sj mlland, men 
der gik den Gang saa sjeldent og la ngsom Lejlig
hed fra Bornholm, at l1ans Ansøgninger sædYa.n
ligt fi:irst tiaaecle »Kancelliet«, eftet· a t Embedet 
rnr givet bort. 11 0 Gange rejsle han selv til l<jØ
benha vn : den sidste Gang prædikede han endog 
for nogle af Kancelli-Herrerne for a t anbefale sig; 
men paa den Tid var intet sto rre Embede ledigt, 
hvorfor han beslut tede sig t il a t søge »Hirsch
holm« i det Haab senere derfra at opnaa en bedre 
Befordring. og blev da ogsaa i Begyndelsen a.f 
Aaret 1806 kaldet til P ræst for Hirschholm Slot 
og By. 

I Forsommeren s. A. solgte da mine Forældre 
største Delen a f deres Ej endele, -,---- saa sig der
efter iykkeligvis i Stand til a t betale deres Gæld 
og anskaffe det nye fornødne - og forlod e det 
dejlige Rø Sogn,· til hvilket senere saa mange have 
valfartet for a t beundre »Helligdomsklipperne«, 
Rø Kilde med »Lysekl ippen« , »den vaade og den 
torre Ovn« og »Dynddalen«. -

S. 78 i Bogen om Elieser Gad gives følgende 
0 plysninger af Interesse : 

Bernhard Ingemann fik vistnok af Faders liv
lige Fortællinge r om det bornholmske Folkeliv 
sin første Ide til de »Underj ordiske«, men han 
blandede saa meget andet m ed ind deri, at Fader, 
som kjendte de virkelige Forhold og Sagri. der
ovre saa nøj e, slet ikke kunde forsone sig med 
Bogen , da den udkom, ligesom Ingemann i sine 
poetiske og æventyrlige Skild ringer fra h in 'rid 
var Fader altfor fantastisk. 
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Lidt fra Julen i 

mine Barneaar. 
Som en Fortsællelsc af ArLiklen i Fjor om Jule

Lillavningen skal jeg pt'ØYe at skildre Julen seh ·, 
~maledes som den kunde oplev.es i 1870-Aarene. 

Jul eaf~ens Dag arbejdede man som ellers til 
Aften. Der bleY ikke holdt Gudstj enes ter i Kir
kerne, og først med Mørkets Frembrud Yar det 
Jul. Jule træ kend les endnu ikke paa Landet; meu 
der fortalles, at man brugte denne Skik hos »fine 
Folk« i Rønne. Skikken er i al Fald ikke »nor
disk«, som jeg undertiden ser det fremsat i Jule
litteratur. :Juletræet er nok i en sen rrid indvan
dret fra det ves llige Mellemtyskland og er vist fra 
først af ikke af kristelig Oprindelse. 

Juleaften fejredes med Festmaaltid. Fra først 
af havde Mor fulgt gammel Skik med Klipfisk og 
Risengrød til Aften; men disse Retter blev flyttet 
om til Middag, og saa brugte man Steg m. m. til 
Aften, og naturligYis Yar der Juleøl i Kruset og 
- -· ikke at forglemme - Honning og Brændevin. 
Efter Maaltidet bleY der sunget et Par Salmer, og 
siden kom NØddeposen frem, og man gætted8 
~Ødder. Det gik altid værst ud over de mindste, 
lnis Haand ikke kunde rumme ret mange, saa der 
var ikke sto rt Spillerum for Angivelsen. Kod 
maalte man ikke spille den Aften; dog skete det. 
al Børnene »svæltada Svin« med de gamle Kort, 
som var tilfaldet dem, efter at Far havde anskaf
fet e t nyt Spil ti l de voksne. Der kunde jo træk
kes Haretavle, Gaasemølle og Dragtavle, hvilke 
Spil man kunde tegne paa Bordel med Kridt og 
bruge Nøddeskall er som Brikker til , og saa kunde 
der jo snakkes om baadc Nyt og Gammelt. 

Den gamle Mand kunde fortælle om Julen i 
hans unge Dage. Dengang laa man paa Julehalm. 
cl. '"· s. Langhalm, som blev bredt over Stuegulvet. 
og alle Medlemmer af Huss tanden tog Natteleje i 
Halmen ; man sagde, at clet va1· for at mindes Bet
leh emskrybbens Straa. Men det kunde være, at det 
.i Virkeligheden havde sin Rod i Hedenolds Jul; 
ialfald var det vist ikke altid netop »Kristel ig
hed«, som fremm edes ved Skikken. Saaledes var 
der en Gaard , hvor der bl ev »Opstandelse« h en 
paa Natten, fordi Konen paastod, at Bonden var 
kommen til at ligge fo r nær Pigen. - Men altsaa. 
Julehalmen forsvandt vist i 'l'id·en om 1850-
Aarene. Fader havde kun set det paa en gammel
dags Gaarcl , hYor han t.j ente som Dreng. Sengene 
s tod altsaa tomme og opredte. og Bordet stod 
dækket Nat ten over med det bedste, som Huset 
formaaed e, saa man kund e tage ti l sig, naar man 
vilde. Denne Skik med <le tomme Senge og det 
dækkede .Bord Julenat tyder H. F. Feilberg som 
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lw ilende paa den .'l'ro , at Slægtens Døde besøger 
.Hjemmet den Nat og gør sig tilgode der. Maaske 
Yar det den oprindelige Tro; men den var ialfald 
opimod YOr 'l'id glemt, og Skikken var »udslidt« , 
da den forsvandt. 

Her kan det maaske Yære paa sin Plads at 
næn1e, at paa Gaardene, hYor man Sommeren 
igennem havde haft Vogterdreng, blev han altid 
indbudt til at tilbringe Julen paa Gaarden som 
Gæst, hvilket jo var en Lettelse for de smaa Hjem, 
fra hvilke » Våutehorrana« udgik. Daglønnere, 
Spindekoner og andre , som, om man saa maa sige, 
stod under Gaardens Værn, blev betænkt med 
Fødevarer, f'or at de ogsaa skulde kende, at det 
var Jul. 

De spørger Yel: »Var der ingen oYertroiske Skikke 
knyttet til Julen som »Lævn« fra gammel rrid?« 
Aa jo. maaskc va1' de ikke helt forsvundne over
alt. Der plejede at komme en Dreng fra det nær
liggende Fiskerleje med Fisk, og saa gik han jo 
og legede med Børnene sommetider. Engang fo1·
talte han: »Far satte Risengrød paa Loftet til Nis
sen Juleaften.« »Spiser Nissen den saa ?« spurgte 
vi. Ja. del gjorde han. »Aa., det er Yel Kallcn« , 
mente Yi. som jo Yar betydelig mere »oplyste« . 
»l'\ej, det er Kissen; det er rigtig sand t!« Han var 
allsaa s ikket· i s in Sag! Jo. Nissen kendtes i born-
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holmsk Folketro saa vel som i det øvrige Land; 
men Yi har ikJrn haft mange Historie.r om ham ; 
det synes, som om Underjordsfolk.et har trukket 
de fl es te Fortællinger til sig, saa Nissen er sunket 
mere i Forglemmelse. 

Nissen er en ensom Husaand; han har h\·erken 
Kone eller Børn saaledes som hans Slægtning u n
derjordsmanden. i\ issen er Hj emmets Vætte; men 
ingenlunde alle Hjem har en :'\isse; m l bringer 
denne Held med sig i den Gaard , han beskytter ; 
men ofle er det paa Naboernes Bekostning, og 
bliYcr ~ issen fo rnærmet, kan det komme til at 
gaa lige saa galt til efter den 'l'id, som det gik 
god t fØl' , saa man skal ikke stole for mege t paa 
ham. 

Nissen færdes i Udhusene og paa Loftet; men 
kun enkelte kan se ham. Søren Peter , som tj ente 
i Vellensby, saa ham ofte; han var paa Størrelse 
som en ftreaars Dreng. En Kad paa Skovgaard i 
Bodilsker saa ham smutte bort bag Hakkelsesma
sk inen, da han kom for at fodre Hes tene, og paa 
Markeregaard i Povlsker havde de en Nisse, som 
bragte TriYsel baade for Avl og Dyr. HYor Nissen 
holdt li! , skulde man nok helst ikke snakke for 
meget om ham og tage sig mege t i Agt for at for
nærme ham. 

De gamle kendte godt til at skrive »Julemær
ker« med Kridt paa Stuebjælken fo r ln-er a f Jule
dagen e, h,·is Vejrlig skulde varsle OII\ Vejret i 
Aarets toh· Maaneder ; men jeg ha r· ingen saa
danne Mærker se t. Heller ikke ved jeg, om nogen 
brugte at skrive Kridtkors paa Luger eller· Døre, 
saaledes som det andre Steder var Skik. 

De tænker vel paa, hvad vi læste i Julen? Ja, vi 
havde ikke ret megen Læsning. Et Nyt 'l'esta
mente, en Bønnebog, Hans Jacobsen Hvalsøes 
De bedendes aandelige Kjæde, Trøstens Bog, et 
Hæfte med e t udYalg af Sybilles Spaadomme. Det 
fortabte Faar, og to Salmebøger , det var· alt. Jo , 
der var ogsaa to Firskillingsviser fra Jul. Strand
bergs Forlag. Den ene Yar en Sømandsvise, som 
begyndte: »Syng nu op Matroser, Spillet er i 
Gang, Hio hip hip hip ohej !« Den anden var om et 
»Bondebryllup« , hvoraf j cg kun kan huske, at paa 
Bl'udgommens Bukser »hænger Klud paa Klud« , 
og at blandt Traktementet var »en Pærevælling 
og en dejlig Havregrød«. 

Men saa havde vi Almanakken. De udbryde1· 
vel: »Aa Herregud! hvor sø rgelig t lavt stod det 
dog til i litterær Henseende i saadan et Smaa
mandshj em !« Ja, det var vist ikke stort bedre an
dre Steder: først hen i '1880-Aarene blev der en 
Del Læsning spredt mellem Folk. Bibelen blev 
solgt i meget billig Udgave ved Britisk Bibelsel
skab. »Husvennen« udkom, udgiven af K. 0 . Rom. 
og den bragte megen udmærket og oplyse nde Læs
ning. Andre Ugeblade fulgte efter , og der var 
aabnet for Strømmen, som i vor Tid flyder baade 
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bred og mindre klar ud over Landet. Men altsaa, 
vi havde Almanakken. Den købtes saaledes, at 
man kunde bytte med Naboerne; den ene Ok vVis
bechs, den anden Flinchs og den tredj e Folkets 
Almanak. Vel var ikke alting deri hørende til den 
sLo re Kuns t, men til den Befolkning, som Alma
nakken Yar bel'8gnet fo r , passede den udmærket. 
I ~'isbechs Almanak skrev Drachmann adsk illige 
af sine bedste Fortællinger, og andr·e af den rrids 
bedste Forfattere holdt sig ikke for gode Lil at Ic
Yere Bidrag. Folk.els Almanak indeholdt mange 
Bidrag af 0 . A. Thyregod, Anton Kielsen, Zakaria~ 

I\ ielsen , Emanuel Henningsen og flere af »Skole 
lærerfo rfa tterne«, mens Flinchs bragte en Mæng
de af Folkeeventyrene, lildels i EYald 'l'ang Kri
stensens Optegnelse. 

Jo , Almanakken, som form edelst halvtreds Øl'C 
edwervecles i næsten hvert Hjem til Julelæsning, 
maa De ikke sige noge t ondt om. Mange af dem, 
som i vor Tid har gjort et Arbejd e for at bringe 
den beds te Litteratur ud til selv de fattigste Hjem, 
begyndte med Almanakken. 

Naa ja, det blev jo ikke saa lidt; jeg kom bort 
fra Juleaften. Inden Sengetid drak man The, og 
Børnene h entede deres »Kagemand« eller »-Kone« 
og Ok Lov at smage disse Dejgfi gurer , som blev 
bagt til Børnene om Jul ; forresten skulde disse 
Figurer gemmes lidt længere; men det g ik, som 
det kunde, for de smagte jo betydeligt bedre end 
de t øvrige Hvedebrød. 

Julemorgen drak man Kaffe, inden man gik til 
Kreaturerne; for man maa ikke gaa fastende til 
Dyrene Julemorgen. 

Nu maa man jo huske, at man havde Maden til
lavet for fjorten Dages Tid, saa det i Grunden 
blev lidt kedeligt i Længden med Stegen og Hve
debrødet, naar det var gemt en Uges Tid ; men de 
første Juledage var det »nykommet«, saa der spi
stes dygtigt af Julemaden. 

Juledag skulde saa mange som muligt til Kirke; 
men Mor fik jo blive hj emme hos Børnene og saa 
gaa anden Juledag. Første Juledag skulde der jo 
ialfald nogen a f Sted for at »ofre« til Præst og 
Kirkesanger , og dette Optrin udgjorde en væsent
lig Del af Gudstj enesten. Forresten var Juledag 
saa højhellig, at den var k edelig; den Dag kunde 
man ikke gaa i Besøg; da var det kun den snævre 
Familiekreds , der holdt Jul, og det synes at være 
Skik helt fra Sagaold, at Julen kun var til for 
Hjemmets Kreds, og at uvedkommende ikke var 
velse t. Først anden Juledag og senere var det Tirl 
at gaa i Besøg. Kom man i et Hjem, skulde man 
nødvendigvis nyde noget, inden man gik ; ellers 
har man Julen ud. 

I »Mæljyln« bestilte man jo kun det nødven
digste. Far var Smed, og man fik vel af og til en 
Hest at sko, som ikke var blevet ordnet inden Jul , 
og som skulde bruges, naar man skulde køre »ad 

21 

j 

lm! 



I 

JUL PAA BORNHOLM 

Marken«; men ellers kunde det jo være, at der 
kom fremmede Karl e i Smedj en, og saa lavedes 
der vel af og til lidt Narrestreger. Man skulde 
»kysse Forhammeren« ; hvis man har Øvelse, gaar 
det let nok; men kunde man faa en Bondekarl til 
de t, kunde det ogsaa ske, at han gav sig selv en 
l'\ rosestyver med den. 

Svenden viste vel ogsaa sine Kræfter ved at 
løfte Forhammeren i strakt Arm eller at løfte 
Ambolten i een Finger o. s. v. Morsomst var det 
maaske, naar man havde en god, s tor Hits paa et 
fl adt J ern og saa spyttede paa Ambolten, h oldt 
Jernet lid t op over Amboltbanen og saa slog et 
kraftig t Slag derpaa, saa gav det et Knald som e t 
lille Bøsseskud; naar saa den in let,anende rrilskuer 
i stor Forfærdelse fOr uden for Døren, morede det 
jo Smeden mere end den anden. 

Naar man var samlet om Aftenen, kunde det ,io 
ogsaa være, at man fandt paa a t vise Balancelrnn
ster, saasom at »sko Blak«. Man hentede en rund 
»Pal«, f. Eks. Hakk elsemangelen, der blev lagt 
med hver Ende paa sin SLol , og saa skulde en a f 
Selskabet op at sidde paa den ; Benene skulde han 
lægge over Kors, saaledes at Hælene anbragtes 
paa hver sin Side af Stangen. Manden Dk en Stok 
i Haanden til at støtte sig paa, og saa skulde han 
med Stokken slaa sig 32 Slag paa Fødderne, et 
fo r hvert Søm. Kunde han faa alle Sømmene 
islagn e uden at ramle ned, havde han jo bevist 
sin Dygtighed ; men oftest drattede han ned fo r 
inden, til større Morskab for r:J.'ilskuerne end for 
ham selv. Men saa var det jo ha ns rrur at grine, 
naar den næste skulde vise Ligevægtsprøve. 

Man øvede ogsaa Kunsten at »Springe over et 
Halmstraa« . Mangletøjet blev h entet frem og an
bragt mid t paa Gulvet, saaledes at Manglefjælen 
lagdes tværs over Mangelholtet; lidt fo ran lagdes 
el Straa, og saa skulde en af Selskabet op at staa 
paa Manglefj ælen og derfra springe frem over 
Halmstraaet; men oftest løb jo Mangletøjet til 
bage, og Springe ren gik paa Næsen. 

Man prøvede ogsaa Kunsten at sidde paa Sen 
ncpslodde t og træde en Stoppenaal , hvilket h eller 
ikke var saa let, naar man vel at mærke kun maatte 
s løtte den ene Hæl paa Gulvet. 

Man kom maaske ogsaa i Fortællehjørnet . Den 
skaanske Svend fo rtalte maaske om »Ljunghy 
TT orn och Pipa«, hvilket blev af en Karl paa 
Ljungby Gaard h entet fra rrroldene og bragt til 
h ans Herskab ; men Karlen og Hesten var døde 
ind en Morgen ; dog Hornet og Fløj ten gemmes 
endn u paa Gaarden, endda Troldene flere Gange 
c1· kommet og har t igget om at faa deres Sager 
igen , da de kun har lavet eet saadant Sæt, og Pi
ben brugte de til at sammenkalde Troldfolket 
med , og Hornet gik rundt ved deres Sammenkom
ster, for at de kunde drikke hinanden til. 

Han fortalte ogsaa om Lunds Domkirkes Tilbli- · 
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velse ved Find Trold , og den Kirke kan aldrig 
blive færdig, men der maa alt id bygges paa den, 
fordi Trolden ikke fik lagt den sidste Sten . 

Ogsaa om Glimminge Stenhus fortalte han ; der 
er en Mand udhugget i Sten ; en Pige beskadigede 
Billedet; men hun døde snart efter. Billedet hæv
nede sig. 

Ogsaa Varulven kend te han t il. Der var en gam
mel, fredsommelig Mand i hans Hjemby, som al
tid gik med Skrammer og Saar i Ansig tet. Det 
kom af, at Manden var Varulv om Natten og 
maatte slaas med Hundene, som bibragte ham 
Skrammerne. 

Gengangere og Varsler kendte han godt til ; 
men det var ogsaa godt kendt h erhjemme. J ens 
Hansen Kj øbek fortalte om noget , som var h æn dt 
i hans Drengeaar. I hans Hjem sad Familien ved 
Middagsbordet; da saa de a 11 e en Bondesf~n, 

som kom fo rbi Vinduerne og gik hen t il Smedjen 
- den gamle Kjøbek var nemlig Smed -; derpaa 
hør le de, at den fremmede kastede et Bund t Plov
skær paa Stenbroen. Da de var færdige med deres 
Middag, gik de ud i Smedjen for at skærpe Skær ; 
men hverken den unge Mand var at se, ej heller 
var der nogen Plovskær, hvorover de jo forun
dred e sig; Drengen havde de alle set, og han 
plejede ofte a l komme i Smedjen ; men snart eft er 
fi k de at vide, a t Drengen var død paa samme Tid, 
som de saa ham gaa forbi Vinduerne. 

Moder fortalle, at hendes Broder Hans, som 
nylig var konn rmeret , tjente paa en Gaard i Nær
h eden af Klemens Kirke . En Aften i Skumringen 
gik han til sit Hjem, idet han fulgte en Sti langs 
en lille Dal ved Bækkegaard , hvor der voksede 
lidt Skov og Krat. Ret som han gik , løb der en 
Flok smaa, hvide Dyr omkring Benene paa ham ; 
de t var hverken Katte eller Grise, men omtrent 
paa deres Slør relse; ret som de var foran ham, 
var de bag ham elle r ved Siden. Han hørte ingen 
Lyd fra dem, men skyndte sig og gik retfrem, og 
Dyrene forsvandt, som de var komne, uden at han 
saa, hvor de blev af. Siden tu rde han ikke gaa der, 
efter at det var mørkt. 

Mange andre Fortællinger fik vi Børn at høre; 
men Pladsen tillader ikke at genfortælle ret meget 
mere . Det maa t ilføjes, at vi smaa snappede Be
nene op under os paa Bænken , fordi vi ikke turde 
holde dem nede i Mørket under Bordet. 

Nytaarsaflen blev alle gamle Bøsser i Landet 
h entet fr em og brugt til Nytaarsskydning, hvilket 
indbragte Skytterne Honning og Brændevin, un
dertiden lidt rigeligt;· men ingen rendte rundt og 
flyttede omkring med sine Medmenneskers Sager, 
saaledes som visse unge Mennesker har vænnet 
sig til i vore Dage. 

En Aften straks efter Nytaar holdt man »Avis
gilde« . Far var Deltager, selv femte, i et Konsor
tium, som holdt »Bornh olms Avis« . Den var jo 



ikke mere end dobbelt saa stor som et Lommetør
klæde, og hvis jeg husker ret, kom den tre Gange 
om Ugen. Inden den naaede omkring, var jo Ny
hederne temm elig forældede, men de kunde jo 
være lige gode for det. Avisen blev nøje gennem
læst, fra »Udenlandsk Oversigt« indtil Bekendt
gørelse om Pattegrise og Heste tilsalgs. 

Holderne af Bladet forsamledes saa en Aften 
e ft er Nytaar og delte de gamle udslidte Aviser og 
klarede Regnskabet, samtidig m ed at Aftenen for
mede sig som et Gilde, der gik om paa Medlem
merne efte r Tur. De store Julegilder, saaledes 
som de holdtes i Gaardene, kendte vi Børn jo ikke 
meget til af Selvsyn; m en der fortaltes jo nok 
om, hvordan der kunde spises og drikkes, spilles 
Kort og danses. 

Naar unge Mennesker kom sammen om Afte 
nen, skulde jo Tiden gaa med noget; man dan
sede til Sang, legede Rundlege og· andre Lege saa
som »gemme Bælte«, »lade Ringen gaa« m. m., 
og kunde man narre en dum Dreng til at blive 
aktiv Deltager i at »se Bismarck ligge i Lig« , 
»Stikke Øjet ud af Skomageren«, »tage Skillingen 
af den laadne Hue« og lignende ofte ret slemme 
Narres treger , var det j o Sjov, naturligvis m ere 
for Tilskuerne end for Skroget, som det gik ·ud 
over. 

Synge kunde man maas ke i hin Tid mere end 

11
Katten og Kællingen". 

Et gammelt Børnerim lyder saaledes : »Katten 
og Kællingen de sloges om Vællingen. Av, av sae 
Kællingen, jeg brændte mig paa Vællingen. Det 
var r et, sae Katten , du kunde ladt mig hat' en.« 

Partiet synes ·noget ulige. Man skulde tro , at 
Kællingen let kunde sætte Katten paa Plads, og 
hvorledes det gaar til, at hun brændte sig, siges 
der ikke noget om; Kattens hoverende Tone synes 
ogsaa ret unaturlig overfor et Menneske. Ko ri 
sagt, nogen sammenhængende Historie kan man 
ikke f aa ud af det. 

Holberg kalde r i »Peder Paars« Rimet for en 
gammel Vise og h enfører det til Gunild og h endes 
Kat, men skildrer ikke nogen Situation , der helt 
svarer til Rimet . 'l'egnere, som har forsøgt at il
lustr ere Rimet , har heller ikke kunnet faa nogen 
naturlig Situation frem. 

Paa Bornholm har man Rimet i fø lgende Skik
kelse: 

Kattijn å Kjæj lj n 
di sloes om Væjljn. 
Kattijn tåw Kjæjljn 
sm ed' ijn i Væj ljn. 

Av av, så Kjæjljn, 
jå brænde maj på Væjljn. 
De va rett, så Kattijn, 
du kujne lad maj hatt' ijn. 
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nu, i alfald var ma n ikke saa bange for det som 
i vore Dage. 

Var man til Gilde, saa skulde der da synges, 
naar »Punsen« kom. Der var en Kone, der havde 
Gæster , og hun syntes ikke, de var livlige nok. 
»Sjyng for Mådij nj, jert Møjpak!« opmuntrede 
hun dem. Pigerne sang langsommelige Kærlig
bedsviser og Karlene Sømandsviser. De svenske 
Svendes Sang laa ofte Kæmpevisen nær; saaledes 
sang de Visen om Hr. Peder , Kongens Søn, som 
for sin Brødes Skyld maatte kastes over Bord, for 
at de øvrige Skibsfolk kunde bjerges i Land ; om 
Slottet i Østrige, som var saa herligt udstafferet, 
en Vise, som kom Kæmpevisen om Aage og Else 
meget nær , o. fl. Netop fordi hin rrids Mennesker 
umiddelbar t kunde h engive sig i Stemningen , 
som Sangen fremkaldte, kom de maaske nok saa 
m eget i Forhold til den ægte Poesi, som vore Da
ges kritiske Folk, der finder Fejl og Daarligdom i 
det meste og derfor ikke kan nyde Glæden ved 
Øjeblikkets Stemning. 

De gamle fortalte om, at man i deres Ungdom 
støbte »Heltrekongers Lys« med t re Grene, som 
tændtes Hellig Trekongers Aften; m en jeg har 
aldrig set det i Brug. 

»Knud kjøre Jyln ud«; den Dag gik man ikke 
gærne ud fo r ikke a t komme til at »køre Jul ud« 
for nogen af sine Medmennesker. 

P e t e r T h o r s e n. 

Kjæj ljn betyder »Killingen« , »den unge Kat«, 
og det gør jo en Forskel. 

En Kat i al Almindelighed h edder paa Born
holmsk i j n Kat t, men dette Ord har ogsaa den 
særlige Betydning »Hankat«, og den Kat, der sær 
lig skal betegnes som Hunkat, kaldes e n K j æ t t a . 

I det bornholmske Rim forekommer altsaa to 
Linier, som mangler i den sædvanlige danske 
Variant - en Kat kan jo h eller ikke saa godt tæn
kes at vælte en Kælling omkuld i en Vælling
skaal - og disse to Linier giver Sammenhæng i 
Historien . Og hvad mere er, disse Linier indehol
der Fabelens Pointe : den gamle Rad mager det 
saaledes, at selve Stridens Genstand bliver hans 
virkningsfulde Vaaben overfor Modstanderen. Da 
nu ogsaa den bornholmske Form af Rimet saavidt 
jeg kan se er fuldstændig naturligt Bornholmsk, 
og da det forekommer mig langt usandsynligere, 
at noget Sludder skulde være blevet til en ikke 
helt ueJien Dyrefabel, end at det omvendte skulde 
være sket , saa antager jeg, at den bornholmske 
Form af »Børnerim et« er den oprindelige. 

Men naturligvis ønsker jeg ogsaa i dette Til 
fælde, at Sagkundskaben og ikke j eg siger det af
gørende Ord. 

Ernst Kø i e 
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Dænj longa Vaarinj. 

l!::nj Gong fot· monga monga Aar sijn va der enj 
Manj, der had de seddenen arb.armelia dom Konna. 
Der va foje Ænna paa'ed, saa tæthåudad va hon. 
Aa tesist va Manjaskroved rent ver aa ble kjiv aa 
na , saa majinj Harm hadde hanj aa na - aa nu 
ska ja fortælla, veddan de gjikke te. 

Se, forr i 11 ider hadde di ju mæn nonna f'or
sk rækkjeli naalia Awlsreskawer - mæst udaa 
'l1ræ - aa de tfi.u ju baadde sju longa aa sju bre, 
injan a di lrnnje faa sælajt . Enjhellu Arbaj kosted 
åu, aa ota gj ik der Uærinj paa et aa anjed, som 
saa maatte røppereras, a dæmme gjik der alti saa 
majed te om Framtiden , baadde aa de ena aa de 
anra. Seddan nfi.cl gjik ju Manj ømmer aa håust.e 
paa, aa dæmme sjedded saa ota, naar a Konn 
snakte om, a nu skulle hon te aa tå Holl paa et 
aa anj ed te aa hojla Huz me, a saa J ens Peter 
m ente, at de va bære aa gjemma ded te dænj 
Jonga Vaarinj . . . De kunje varra enj goer Ost, 
hon hade, æjllc et stort Bøste Flæsk , æj lle et An 
ker starrit Drikka æj lle nåd, mæn dæmme, J ens 
Peter viste ju bæst vaar ufnattelit a der skull e ar
bias i Framtiden , sa hanj hadde nu ømmer for 
:;aj. at de va bæst aa gj emma seddena Sager te 
clænj longa Yaarinj , for daa vad en te gott aa 
svælta aa hunjta tort. Lisseelan kunje hon hijta 
paa aa villa kjylna me Gawnstræ aa secldan nf1cl, 
naar de va ræjti kålt om Vinjtarinj, mæn J ens 
Peter kom ømmer imæl aa mente, at de maatLe 
gjemmes te dænj longa Vaarinj - te aa røppe 
rera me, kantro. 

Nu va Folk ju e nte sto rt bære dænjgonginj, inj 
di e nu teclas, sa Snakked gjik semænj liln t om
krænj om, vaar skrovaajtu Konn va, aa Hint 
vesterpaalanns va der åu enj Manj , a der had de 
hørt snakkes om na. Saa. enj Då a J ens P eter va 
uda aa skåua, kommer saa dænja Manj vesler 
lanns fraa aa bånkar paa hos Konn, aa fortæll er , 
a hanj e saa svøltinj, saa svøltinj ... om hanj daa 
ente kunj e faa lid te Føen. 

»Væmm e du? Aa vaar kommer du fraa'?« 
sporr Konn. 

»Ja? J o, jå e semænj »Drenj longa Vaarinj«, 
aa jå kommer lånt vesterlanns fraa.« 

»I, m æn e du »Dænj Jonga Vaarin j« ! Ja, saa 
hår m inj Manj ræjtinok ota snakt om daj, aa saa 
ska du fa lie alt, va du kanj orka. Der e inj entinj, 
a de r e for gott te daj , sajer minj Manj alti. « Aa 
saa stæj lde hon paa Bored me Pølsa aa me Flæsk, 
me Ost aa me Brø aa Smorr, aa alt de bæsta, h on 
konje hijta. Aa daa hanj saa ente kunje mera aa 
ville astå. ij æn, spore h on, om der ente kunj e var 
ra nåd, hanj hadde Lyst te aa ha me saj ... for de 
viste hon, at hinjes Manj vill e ble saa glår, saa 
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glål', naar hon forlalde, a »Dænj longa Vaarinj« 
li ad de vad der aa faad alt, va hanj ønste saj. 

»Jo, 'l'ak, der va ju saa maj ed enj nok kunje 
villa ha me saj, rnæn enj kanj ju mæn bæra saa 
lid , dæmmesaa.« 

»De ska du skam ente kj el'a daj om«, mente 
Konn, »for jå vedd vaar glår, a minj Manj vil ble, 
naar hanj hør , a du hår faaed dænj bruna Mærn 
aa dænj bæsta Våuninj ... Der er inj ed, a der •J 

for gott Le »Dænj longa Vaarinj« , vedd ja, a J ens 
Pe ter vil saj.« Aa saa spænjde di dænj bruna 
::.\1ærn for dænj bæsta Våuninj aa fyjlad' inj me 
Måclava rer aa Drikkenavårnr aa Gawnstræ, aa alt 
va di bara kunje hijta. Dænj frarnrnada Manj tak
kada saa maj ed aa bå Konn aa hælsa sinj Manj 
fraa'enj aa, naar h anj kom jernm fraa Skåuinj . 

Mæn koss, vaar ble J ens Peter daa nagger aa 
kjivaad , daa hanj høre, vaar skrovaajtu Konn 
hadde baarre cl saj ad. Ja, saa galinj ble hanj, a 
hanj slætente ville varra hos na lænjere, naar h on 
sedclan kunj e gaa hen aa rent rongen eranj; aa 
dæmme. tåu hanj aa samlada noggene aa sina 
Slompa te saj i et Knyde aa ga saj astå.. 

Hanj viste vel nåuehen, vaar hanj ville hen, 
1J1 en daa hanj hadde gaad et tæmmelit StyJd,je 
, -aj , kom hånj te et H uz, vaar Konn ble ver aa 
gaa ud aa inj a Darn. Hanj unradas paa, va de 
skulle bety, aa slæj lde saj saa aa saa te et Ivans
blik. Konn korn saa ud aa holt Forkled fram rnc 
bæggj e Hænnarna, som hon ville fonga nåd, aa 
claa hon hadde staad lid, sarnlada h on'ed sammen, 
li ssorn a hon had'ed ganske fullt - aa gjikke saa 
inj , aa kom ud ijæ1i aa begjyjnde forfraa. 

»Mæn va e daa ded , a du hår for, Konna'?« 
sporr Jens Peter. 

»Jo, jå ska semænj saj daj; vi hå ævent byjt 
voss ed nyt Huz , mæn saa hår rninj Manj gaad hen 
aa f'orgat aa sætta Vinju i, aa dæmme saa e der 
ju ganske morrit derinja, aa som seddan saa ville 
jå præua paa aa bære lid Solsjinn derinj i mitt 
Forkl e - mæn de lader nu ente te aa villa vælas, 
for nu har jå baarred, aa baaned mæst hele dænj 
uslauena Dånj , aa li e morrit eder derinja.« 

Saa l'yste J ens Peter paa Håud aa gjik sinj Vaj. 
Mæn daa hanj saa hadde gaad et tæmmelit Stykkje 
Vaj ijæn, rajte hanj et Huz, vaar hanj høre et for
skræl<l{jelit Sty rne Rav aa Skræj aa Jamran. Hanj 
gjikke saa inj aa spore, vade skull e bety ... Jo, 
de Ya saa Konn, a der hadde syt en ny Sjåurta te 
Manj - men for gat aa lava Holl te Håud aa korn -
ma ijennem, aa dæmme nu sto hon saa aa hØl
rnada paa'enj rne Tarskelinj åuan i Håud for aa 
faad ijennem. 

»Del' e nok flera domma Konner inj minn«, 
tænjte Jens Peter aa ryste paa Rå.ud . . . . Hanj 
nørlada saa viderefort ud a Vænj te , aa daa hanj 
hadde gaad et tærnmelit Stykkje ijæn, kom hanj 
te et Huz, vaar a der gjik en Konna aa slæwada 
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me to i;Lora Kji le l' i e l i\usellræ . . . . Hon rn l ic· 
vC'1' aa sjy11ka i l\.næen. saa for lun va hon: 

»Mæ11 Ya gaar clu daa aa slæ \\·ar alt de Yanned 
te?« sporr J ens Pete r. 

»Jo, jft 8ku lle bestæmt vaska lid Klær , aa dæm
me 8kullc ja gjærna hft clæt1ja Saanj fujler ... . 
Men nu hår ja gaacl hær aa borred Vann fraa i 
Morns aa, aa inu c der ikkj c san. maj ed som en 
Næzcbo1Ta fujl idi' cnj. « 

J ens Peter gj ikke saa hen aa skull e kji.kka i 
Saanj. aa claa hanj i;aa saa, a cl e Ya et Soj l , ryste 
hanj inu enjgong paa Håud; aa saa gj ik hanj jC'mm 
te s in11 Konna ijæn. for nu hadd e hanj sd. a bon 
van te i; lorl clornmc1·c. inj a a nra Konncr Ya. 

E f l r 1· s k r i r l . 

( Optegne ! ef'l<'r Forl æl ling af 
Fl'u Chal'lol.le K ofoed. ltønne. ) 

J.P.Kuhr c. 

»Dænj Ionga Vaal'inj« hører Lil :E,·enLyrtrp r 11 <;r1111d t 
vig I 07 /\ »Tt·e lige saa dumme 1.: one1·«, lwis Poinle " '" 
al iVl undPn i Forlsivlelsc oYC•r sin J\oncs Dumllc•d rlra
ge1· ud fol' al finrlC' [I'<' J\on er Iigr saa dumme :::;om hans 
egC'n h: one . Paa 'J'l'yk findes rlenne SkæmlrnoYrlle i 
Tang l\ri;.;l rnsen Binrl.esl uens Saga Nr. 2, J~· skr Folkc
mi.ndc1· X l ll ~'" 98, Skatlegravcrrn ·1888 l X "N r. li98, ng 
E'olkeævenlyr oplegneL af Dansk Folkcm indesamfun rl 
1888 Nr. 24, saml mindst 15 ul 1·ykle Opskrifler. De 
Lryklr Opskrif!el' af\· i ger dog temmel ig s!æl'k[ fra den 
n ye bornholmske Optegnelse; ingen af dem har saa
ledes lndledningsmolivet : Til den l ange Vaur'. men cl 
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andel. I ncllrrlningsmoliv: K onen t il i\l al'ked. llvor hun 
gylr· en l aabr lig Hande l (BS. Nr. 2 og JF XIH Nr. 35 og 
i rlc fleslr ufr~·kfe Opskrifter; Motiver fra anclrc .Even
l.v1· 01· laanl I il J<':\l S 2/i og Sk. l 888 lX Nr. !198) . De 
l o i\loliH'I' I ) bære Sol in cl i Forklædrl og 2 ) hugge 
Skjorle paa l\lancl findes hypp ig i clen lr~·kLe og ulryklc 
danske o,·p1·I c• \'(•1·ing, mens rle L Lred i c Moti v Bære Vand 
i r i Solcl kun l'orckommer· i fo rvansket Skikkelsr .JF TX 
:15 og Sk . IX -"'" li98 ) . 1 n.cgelrn er':-;laf[rs rlrfle :\loliv 
ntNI "' :\loli,· laant fra cl fremmed .Evenl~-r : :\landen 
fra Himmpr·ig. 11,·0 1' :\[andrn urlgiYer sig for al Y<'Crc 
kommel fra Himmeeig og t'aa1· h: lærler og and1·r gode 
'l'ing merl I i l K onens fØrsle !\!l and (BS. Nr. 2. JF. XfH 
:-::., og F:\l R 211 ) . Vor OpLegnelscs ln cllecln i ngsmotiv: 
:\lanrlrn cler· foregiver al h crlde Den lange Yaar findes i 
d!•n sjællanfl:;kr Skæmteforlælling D en slot'<' :.\Ød (S\·. 
(:rundlYig <ramlr danske l\linclrr I :.\"r. 29. ( her ogsaa 
:\lanrlen fra H immerig ) og minrlsl 5 Lrlr·~·ktP Opskrif-
11· 1-. It,·01· Skælmen snar! Ir edcler Ju l (:{ Opskri fl er), 
snar! Yinlrr· ( I Opskrifl ) og endelig i en Opskrift fra 
Fjall ring paa Jyllands Vc;:;f k~·sl Æ lange Aar og æ 
l·'oraarsdagr. men F orlsæl l<'lscn af clcLlr .Evenl~· r· 01· i 
dPrrnr og i rn anden jysk Opskei f! af ganske u høvi,;k 
/\ri . :-; pofl!•r: rlPn i kønslige Rager uvirlenrlr ungr Pi ge. 
d(•r: l ader a: l ange Aar bØclr paa den Dumhed. hun saa 
ol'lr har hØrl Hehrcjrlel;:;rr for . af sin Forstanrls Pu ng, 
saa hun raar Barn næste Aar osv. Jeg vil gerne brdc 
Bornholmcrr. rlr r· kencler :Evenlyrel »' l're lige saa 
dumme l\onrr« eller andre ,Evcnlyr om rlumme l\ onc1·, 
ja, hvor f or· ikke om clumme Mænd - vi ha r el meget 
m orsom ! .Evrnl~' ''. hYOI' l rc J\:one e ,·ædclr r om. hvem 
rier· har don dummeste Manrl - om al sen de dem ind Li l 
Dansk Folkrmindcsamling eller til Bornholms i\[useum 
I il Opbernring for a l Fremtid . 

H a n s E I 1 e k i I cl e. 
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11Brua å Blår". 
~ ogl e af mine kæres te Barn -

domsminder knytter sig Lil »l 1-

11 c cl« og dets 'l' ilvirkning. En egen 
Fesllighecl omspandt denne Plan
les LivslØb fra F t·Ø til Læ rred, ikke 
mind st fot· et Barn, cle1· var paa 
Færde Dagen igennem og alle 
Yegne for at Yæl'e m ed i det hele. 
J eg m indes )~'sende Foraarsclage , 

Herplante naa1· en hundrecl-tallig S læreskare 
fl øj lede vildt i den m ægtige , gamle Pil vesterude 
og Far g ik op paa »tijlecl« (Loftet ) efter Hørfrøet. 
h æld Le det i »s æ-1 Øv ve cl« , traadte ind i Stuen 
og sagde : »Kajn ejn å bællana komma ud å lrf6 
stai fo 1· mai ; nu ska ja så lin!« 

EL af os Børn f1k da bunde t »et trekanL lorlde« 
om sig og maatte langsomt gaa i et hald »S æ 
k. as t S« Afs tand fra Far og »træde S ti«; ellers 
Yilde ha n ikke næste Omgang kunne se , hvor langt. 
det mørke Frø var naaet ud. 

l lø1·1·en skulde helst saas tidligt ( »'l'ormånads 
blår ka j n ble lis så goa som mai-månacls brua« ) . 
SidsLc F'rist var »Sara -da« , '16. Maj. Naaede man 
ikke al faa saaet til den 'r id, kunde man ligesaa 
godt lade være. J orden skulde være baade løs og 
krafti g, helst ny-opplØjet Engbuncl, idel Hørren 
h ar et m ege t svagt Rodne t og en hurtig Udvik
ling. Der skulde saas r et tykt ( »ijn ska Jøvva å så 
bågvcdd e, m en kriva å så lin«) . dels fordi den 
ikke »s to 1 a cl a s a i« (kun satte '1 S tængel fo r 
hYert fi'rø ), og dels fordi Taverne blev finer e, 
naar Stæ nglerne saaledes skyggede fo r hina nden. 

Snart s tod »lin- styk j ed« grønt, derpaa 
blaat a r Blomste1', særli g om Formiddagen, og tit ·· 

Brød da 
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den gulgrønt af F'røhovecl erne i de fe m Landede 
Bægerblade. 

Naar F'1·øe t begyndte at modnes skulde Hørren 
trækkes op m ed Rod, bindes i smaa ~eg og s till es 
til 'l'Ørring. der næst »kn e w les«, dvs. træ kkes 
gennem en stor Trækam for at faa Frøhoveclel r e
vet af. - i'\æste Proccti Ya r »r Ød ni j n e Il«, Bort 
r a a cl ni n g e 11 af de blødere Dele. Derfor bl e,· 
Afgrøden bredt ud i tynde Rækker paa en Eng 
med Sol om Formiddagen og Skygge om Efter
middagen. f. Eks. Yed cl S koYb ryn. Delte kald tes 
al »b r e li 11«; en S torm, der bragte Urede i 
Rækkerne. saa de maatte lægges om, hed en 
» 1 i n r u j 1 a r a« . 

Der skuld e Erfal'ing Li l at bes temme det relte 
Øjeblik fo 1· Optagelsen fra Rødningen. Og dernæst 
opra ncl t end elig den spændende Dag. da vi skulde 
af Sted til »bi· øcld e-h yta n« og »brØdda« 
(b 1· y cl e SkæYen fra Taven ) . Koner og Piger· 
skuld e »L ijnes« Dagene i F'orYejen ; sæl'lig »tor
r e-k o n n«, der skulct e passe Baalet, var ganske 
uunclYæ rlig. Det var et »naggt« (akk urat ) Ar
bejde at t Ø1Te Lin, og der udkrævedes sto r Øvelse 
til det. I »brødde-hytan« var et aabent Ildsted, 
hvorover Hørren anbragtes i Rækker m ed passende 
Afs tand fra Yarmen. saa det tørredes haardt og 
sprødt. Yi Børn løb til og fra med »h å n n m å l« 
( saa m eget , der kunde om fattes m ed en Haand ) , 
og saa »gjøclcle træ-hujnana« (klap1·ecle Brød
derne) - - . 

Kaffen flød i Strømme, Middagsmaden skulde 
helst b.estaa af Steg og Sagosuppe - ell er »fæ 
soppa« (Kødsuppe ) m ed Peberrodssauce, og der 
bleY sunget Yiset', for tal t Historier, lege t og holdt 
Yældig Kommers. Gamle, adstadige Koner lo , 
saa 'l'aar erne trillede ned ad deres Kinder, og 
naar de saa tørrede sig i Ansigtet m ed de sorte 
Fingre, kom de næsten til at ligne Indianere 
i fuld Krigsmaling. - Naar saa h ertil ko m Ild 
skære t, Røgen og Brøddernes Larmen, vil man 
fo rstaa, at det hele Sceneri var baade h øjs t u sæd
Yanligt og fantastisk. -

Den derpaa følgend e »S j æ t ni j n« foregik 
hj emm e paa en Lo. Her sad Koner og Piger paa 
Rad, hver med sin »S j æ t te 1 fod« og sit »S j æ t 
t e l træ« (en sabellig nende 'l'ræ tinges t ). Moer 
snoede »h a ud« (Hoved ) paa hve rt »hånn-mål« . 
for at Linet ikke skulde gl ide Skætterne ud a f 
Haanden. Derpaa blev det lagt over Skættelfoclen, 
slaaet m ed Skætteltræet, vendt og atter slaaet. De 
kortere Taver, som fald t n ed paa Logulvet, kald
tes »S j æt t e 1-f a j l« ( -fald ) og anvendtes til 
Vævning af Sækkelærred eller andre g rove Ting. 
Ogsaa den Dag var Humøret højt og Maden lige 
ledes l idt eks tra, f. Eks. !Eblevælling med »hØn
nus-vann« (den fra Kogningen af Vokse t tilove rs
blevne Vædske, der opbevaredes paa Flasker) . 

Nu først var Linet saa vid t, at »h æg g l i j n e n« 



kunde foretages. Bedstefar trak det gennem den 
grove »hæggla« (Hegle), m ens Bedstemoer 
benytlede den flne. Affaldet h erfra var Blaar og 
Smaablaar. der ligesom »sjættel-fajled« skulde 
»kå r es« (kartes) til »toia« (løstrullecleStrim 
ler ), før de kunde spindes. Nu kunde Bedstemoer 
omsider sno Linet til de saakaldte »b ru a
k r a j ns a« (brua = heglet Hør. Et Antal Hør
loklrnr snoedes sammen til nydelige blanke HalY
kranse), smøre Rokkene m ed Bomolie, »r c 
brua-tøtta«, ~g saa snurrede Hjulene, hvert 
m ed sin særprægede Røst, Dag ud og Dag ind. 

Af saa indgribende Betydning var denne I ille 
Plante og de Produkter, den afgaY, al Bedstemoer 
allerede om Vinteren, naar der var »iz-iggla ujne 
tågfæs tan« (Istappe under 'l'agskægget), tog Var
sel for næste Aars Høst: saa lange som disse var, 
saa lang blev Hørren om Sommeren. Og til Rok
kens syngende Snurren skred den lange Vinter 
under. Moer, som spandt Ulden, sad ved det 
»æv e r s t a bor e cl«. Af og til satte hun Pege
finge ren i Hjulet for at Øge de ts Fart, og saa sang 
hun en af de gamle Salmer til. Vor elskelige gamle 
Pige sad midt i Stuen og spandt Dlaar, den yngste 
Pige, »piblijn« , sad inden for Døren paa Slag
bænken ( »slabbæjnkjijn ) og spandt Smaablaar 
og Skættelfald. - » Naar Moer ikke er hj emme,« 
lød et Mundheld, »Staar Rokken still e med tomme 
'I'ene,« - eller : »Kaar Pigerne spinder for Moer , 
knirker Rokken: haster ikke, has ter ikke ! Men 
naar de Lørdag Aften spandt for sig selv, snur-

Hæggler, Sjættelfod med Sjætteltræ. Pau Væggen tre Sjælteltræer 
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Fint forarbejdede Sjælteltræer, brugt som Kærestegaver 

r ede Hjulet i susende Fart: fo r mig selY ! for mig 
selv! for mig selv!« 

Men ll\"or var der ikke hyggeligt i Stu en e n 
Vintereft ermiddag! »De t øvers te Bord« med Rænk 
var grønmalet, de andre Borde og Stole, der blev 
skuret, skinnende hvide. Een Gang ugentlig 
»Skurevisk« var den almind elige 'l'akst, men blev 
efterhaanden utils trækkelig t for Moer, som ind
før te to Omgange. Grædend e protesterede Bedste 
m oer: »Men harre-god jælp vos, va ska då detta 
ble te?« - en saadan overdreven R enlighedsiver 
stjal jo Tiden fra Arbejdet ved Rokkene; der 
skulde »varknes« saa meget. I Vindueskarmene 
( » -kårn« ) stod afskaarne Syrenkviste ved Siden 
af blomstrende Kirsebærgrene og Sempern (Aloe ) , 
i Flor, - jeg har senere fl ere Gange forgæves søgt 
at gøre de gamle det te efter -, Potpour ri-krukken 
duftede, i Ovnen sydede Æblerne og udsendte en 
ikke mind re fristende Duft . Hen paa Eftermidda
gen blev et af os Børn gerne sendt op paa Loftet 
efter dem, og det var en sand Fryd at komme 
derop. Forsigtigt kravlede vi op ad 'l'rappen, satte 
Ryggen under Lemm en og stod saa under Taget, 
hvor der vae saa stille og lunt, a t Vinden selv i 
Stormvejr kun svagt hørtes. Ja , derop paa »t v a r-
1æjne-ti j 1 e cl« var nok værd at komm e. Æb
lerne - gule, grønne og dybt r øde - laa i Dyn
ger og fyldte Rummet m ed liflig Aroma. Paa Ha
nebjælkerne hang Knipper af tørr ede Urter, nød
vendige i den 'rids Husholdning : Syre, Perikon, 
Malurt, Lavendel, Bukkeblaa, Røllike. Og der var 
Poser med Humle, Sennep, Hyldeblomster, Has-' 
sel- og ValdnØdder og »aggern«, der brugtes som 
KaITesurrogat ; ovntørrede Pærer og Kirsebær, 
» Kommian« og endnu mere. 
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Paa Hylden Yecl Gavlen s tod S tabler af rl'inlal
lerkener·; derover hang de gaml e »Bjældesadl er«; 
bure man rørte en Smule ved dem , klang de skøn 
nest e Malmtoner. Beskede nt ved en Side stod en 
gammel l ~j e rding m ed llør·frø. Del var saa mor
somt al lade de blanke. brune, glalle Srriaa frø 
glide mell em Fingrene, Lil de mindede en om. at 
man jo egen tlig Yar sendt op efte r Æbler til dem, 
som sled med Hørren dernede, og sua stod man 
snart e fte r midt i Stuens rrravlhed igen. }J,·or de 
4- Rokke summede hver sin Melodi. kend el ig al
lerede paa Afstand. 

Udenfor· paa Bihavegærcl et satte Far el »d ræw
le n-tra.,,·« (fladt S ig tetrug ) med Smaasæcl og 
Ukrudls fr ø. og h er flokk edes Vinlere ns brogede 
Srnaal"ugJe; selv »bcckjasturrijn« (Solsorlen ), de n
gang e n sj ælden Fugl Yed Menneske ri es Huse. lod 
s ig und erliden , men kun i de haardcste Yinlre. 
lokke lil Fod erplacl sen. 

Naar Garnet omsider var s pundet, haspet ( »uden 
hesL!« ) og fecljacl , bl ev de t hen ad Foraare l kogt 
og hæng t ud paa e l Stengærde, - da skinnede 
de l bare »Som eo rrudse paa 'l' ø1·vegærd e ( Lo r ru
gjftre) .« I de lyse Martsdage spolede Moer paa 
Ya rpelene (balbinada) og »varpan« , denne 
und erlige Indre tning, holdt sit Indtog i Stuen. En 
LU'ders lrop , fastgjort i Loftsbjælken, holdt den 
pua Plads oven lil. den snurrede rundt og rnndt, 
m ens Yarpelenene blandede deres kl apren de Ryt
me i Stuens Orkes ter . Vi Børn mods lod ikke u.llid 
Fri stelsen Lil a t køre Kal' rusel paa Varpen , naar 
Moer var færd ig, skønt de tte naturligvis var 
s lre ng l forbudl. 

Hermed var Garnet saa vidt r ede, at Væven en 
IJag kund e sættes op. Der blev »bommad, trCPt i 
stlll å sal sjælkjroppa på. « Den daarligs te af Rok
kcne, »pibl ijns«, bl ev omdannet til Spolerok, 
Garnvinden løb de rr usinde r af Omdrejninger, 
Spole efter Spole blev fuld og lagt i Vævkurven; 

fra Morgen Lil Aften sad nu :Moer og ham rede i 
Væven. »S l et t a-k år e cl« , med en »slap« Me!
g rØd i, s lod paa Slagbænken, for »Y arp i j n« 
(det varpede Garn ) skuld e jo »s l e t les« (o,·e r
Jdi stres) . Fnokkene f'ra Væven lagde sig »i lyl-
1 r·ijna« (pletvis) paa Gulve t; m en om Morgen en 
s lr·øecl e Pigen Yaad Sand paa, fej ede og s l1·øcde 
nr Sand OYer , - saa var der fint igen. -

Ogsaa Lærrecl e l fra Væven var m eget mørkt; 
m en nua r· cl e t var blevet kog t, banket ved Dam -
me n og behandle l m ed Klorkalk , lysnede del al
lerede paa det. Naa r For·aare t saa var inde, bl ev 
del »h U Il k a cl« , elvs. forsyne t m ed smaa rl'raad
slropper. og spæncll ud med Pinde paa Blegeplacl
S(' rl. Yi Børn synles, det var Synd for Yiol e r· og 
Marsblommer, at cle saaledes undcl roges den lys0 
Sol. Fø1· S t. Hunsdag skulde Blegningen væ1·e 
til endebrag t, for ellers blev Lærrede t jordslaae t. 
]-1\·er Dag skulde det overbruses m ed Vand, og 
naar den ene Side var bl eget, blev den anrlen 
vendt opad. Men hermed var ogsaa den langsom
melige Vandring fulclbyrcl el. ~u endelig ku nd0 
Lærreclel hentes ind , rull es, sorter es og lrugges 
paa »kj is le -bonnijn«. 

De t va1· ogsaa noget i Re tning af Æ refryg t, 
Jn·ormed Datidens Menneske1· be trag tede de t fine 
og dog saa stærke Hørgarnslærred. Den omtal!.0 
gamle Pige. som ejede hel e m it Barnehje rte, be
søgle j eg engang, da hun laa syg derhjemme hos 
Far. »Hvad Lagener maa j eg byde Dig at ligge i? « 
spurgte jeg hende om Aftenen. - Udsigte n til 1t 
føl e de t bl ide Hørlærred mod de slidte Lemmer 
Yar for fri s tende. »Bruga1·ns -lågen e r ena ajle,« 
lød det forsigtige Svar. 

Mange smukke Viser og Æventyr er gjort om 
Hørren. Lad m ig slutte m ed et gammelt born
holmsk Ordspro-g, haandfast , men godt nok: 

Ju fl era b rugarns-sarkja en brud hadd e, ju 
longere vaide bon te (des bedre Parti var hun ) . 

H ægg l an. 

t /f) ~~ f&~ J-.~ /};)~>?~~Ae> /2) ~ø6 ~-?.--&'.=-IP !.,."'*" 
F~~~~,(~'°''j;t~~y~((~~~ 
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JUL PAA BORNHOLM 

Et Besøg paa Christiansø for 200 Aar siden. 
An no 1724, d. 28 ' Juni, afgik fra Riga Skibet 

Isabella, Kaptejn John Carnegie, m ed Mon trose 
pua Skotlands Østkyst som Maal. 

En 32-aarig skotsk Officer, Captain P e Le r 
H e n r y B ru e e, gik som Passager om Bord Da
gen efter i »Fort Dunamond« (Diinamunde) for 
ad derrne Vej at naa hjem til sin Slægts og sine 
Længslers Land. -

Militæ r t uddannet fra Barnsben af havde han, 
siden han var naaet til Skels Aar og Alder, tumlet 
om i det meste af Europa paa Rejser og Sendings
fære! . i Kampe og Skæ rmyclslet', ,·ar under all del te 
kommet mange af rridens store Navne paa nært 
Hold og havde saavel oplrnt !;Om lyLtet sig til 
ildrn faa ævenLyrlige Tilclragelse 1· og Skandaleh i
s torier.• ) 

l nLet Under, at han omsid er var blevet træ t af 
de lle u eolige Livs rrrængsler og S trabadser , og 
L cbigten til et nyt og farlig t Felt log i Asien - - et 
Fo1· elagende, der a f fl ere Grunde huede lian, 
ilde - ha,·de yderligere til skyndet ham til a t a r
b r·ycle sin militære Løbeban e. Med sin e Papire r i 
skønnes te Orden og den m ed Møje erhvervede, 
læ 11gere Orlov bevilget, kunde h an nu lage en be
væge t J\.l'sked m ed sine god e Venner og frej digt 
~æ l te Kursen hjem efter. - Dog ikke saasna rl Ya r 
han sluppet vel ud af Rigabug ten , før Storm og 
svær Sø m ødte Skuden og lagde Hindring paa Hin
dt·ing for dens Fremfart. Førs t den 10. Juli flk de 
Bornholm i Sig te, m en maatte snart efte1· paa 
Grund a f Modvind Ly ind til Ertholmene for i denne 
be rømm elige Havn at søge Ly for Gvejret. - Dntte 
nødtvungne Besøg omtaler Bruce korL i sine Me
moirer (eft er hans Død udgive t af hans Enke, 
London 1782) . Kun 40 Aar skill er de t fra Fæs t
n ingens Anlæggelse, og det kan derfor haYc sin 
Interesse at høre, hvad den vicltbefarne, krigskyn
dige Skotte ha r at berette om sit Ophold paa Øerne 
fo1· godt 200 Aar siden. Nogle Uddrag af Me 
moirerne Yil kunne findes - all for godt gemt - i 
Wolffs Journal for 1808-09. Den sproglige Pa
tina, som godt og vel hundrede Aars !.Elde forl e 
ner Ove1·sætlelsen med, kan næppe gøres bedre 
eft er, hvorfor rreks ten - med nogen Beskæ ring 
af den frodige Teg nsætning - her skal gengives 
ordret e ft. er Dr. Wolffs Fordanskning : 

Den 9de Juli ( 1724), da vi Dagen tilforn havde 
faae t Øesel i Sigte, vendte Vinden sig føieligen for 
os ind lil næste For middag Klokken 10, da vi vare 
n ær ved B o r n h olm. Men nu forandrede Vinden 
sig pludseligt, og vi bleve drevne tilbage igien, 
hvilket nødte os til at løbe ind i Ertholmenes 

· ) Se b l. a . M. K. Zah rlmann: De lo Generaler Bohn 
(Museum 189 1. Bd.II) . 
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Christ iansø l i54 (Efter Thura) 

Havn. Efle1· et Signal kom en Loos ombord , c;o m, 
m er·e af Forsæt end a f Vankuncl ighed, s lødle Ski
bet paa en Klippe vecl Indl øbe t til Havnen , saa tet 
v-ed S tra nden , a l de Krigs folk. som slocle det', ty
deligen saae alle vore Bevægelse r paa Dæ kk eL ; og 
ski ønclt de ki cndte Yor :\Øecl. og der Yar Baadc 
nok ved Stranden, bød dog Ingen a f dem sig til a t 
gaae el Skri c! L til vor Bis tand. Da ,·o rt Va r·µ
Anke r Ya r ble,·et udkas tet, lagde Commandanten 
Mmrke Lil, at j eg kunde bedre bes tyre end arbeide, 
hYoraf han sluttede, at j eg Ya r en Passageer , 
ski Øndt j eg va r klædt i Søemands -Kl mcler ; han 
sendte derfor sin Adjudant til mig i en Baad med 
de t rrilbud aL bringe mig og mine Sage r i La nd , 
hvilket j eg hell ere end gierne modtog . Da j eg va r 
kommen op til Commandanten, kiendLe Yi hinan
den; thi vi havde været i Kiendskab tilforn baade 
i F l an cl e r n og i K i Ø b e n h a v n , da den Rus
siske Arm ee laae der. Men forind en j eg vilde ind
lade mig i nogen Samtale, indlagde j eg et saa 
Yirksomt Ord hos ham om Hiælp til at faae Ski
be t fra Klippen, at han send le til s trækkelige 
Baade til at indtage saa mege l a f Ladningen, 
a t Skibe t blev let nok til at komme af Grund , 
saa at del ikke fl k minds te Skade. De l var. neppe 
kommet i Havn , førend der blæs le en saadan Ku
ling op, som ufeilbarligen havd e slaaeL det istyk
ker , om det havde bleven et Qvarteerstid læ nger 
paa Klippen. Saa at dette Skibs Redning m ed samt 
dets Ladning skyldtes all eene mit Bekiendtskab 
m ed Commandanten. 

Oberst Hi r s c h n a c h var Gom mandant for 
nærværende Tid og havde sit eget Regiment i Gar
ni son h er. De ere paa en vis Maade afsondrede 
fra Verden, da her aldrig løber noge t Skib ind 
ud en formed elst haardt Veir og Modvind . Der vare 
paa den Tid tretten Hollandske og Engelske Skibe 
i Havnen; men de ere stundom et Aa r eller to 
uden at see et Skib. Om Sommeren besøge de 
hyp pigen, og ere besøgte af, sine Naboer paa Born-



holm, hvoraf adskillige fra nærværende rrid vare 
her, og Dands og Kaartspil det eneste Tidsfordriv, 
som S tedet kan tilveiebringe, vare i god Gang. I 
smukt Veir drage de i Baade ud til de Klipper 
(som ere i stor Mængde omkring Øen) for at 
samle Fj er eller Duun af Vildændernes Reder, 
hvoraf Commandanten kan giøre sig en Foi'deel 
af omtrent fire hundrede Daler om Aaret. 

Da de Danske for nærværende rrid frygted e for , 
a L Russerne ·vare Lil sinds at anfalde Holsteen til 
Fromme for Hertugen , vilde Commandanten ikke 
tillade mig at komme Batterierne nær, da han 
saae af ~it Pas, at j eg blot var m ed Orlov. ~en 
da j eg havd e forklaret ham, at jeg ikke agtede at 
gaae tilbage i Russisk 'I'ieneste, førte han mig hen 
til begge Skandserne selv, hvor jeg virkelig fandt 
hans Forsigtighed meget grundet formedelst den 
forsvarsløse Forfatning, hvori jeg fandt dem. 
Han sagde mig, at han havde ofte forgieves an
holdt om en Ingenieur for at sætte dem i r espec
tabel Stand, og spurgte nu min Mening, om hvad 
der var fornødent til at sætte dem i bedre For
svarsstand? thi han ventede nu ingen Ingenieurer 
fra Kiøbenhavn. Da de vare m eget forfaldn e, 
sagde j eg til ham, det vilde fordre en Ingenieurs 
rri lsyn nogenlid for at sætte dem i Forsvarsstand. 
Commandanten .foreslog mig da at gaae i Dansk 
rrienes te, med Forsikkring, at j eg vilde blive me
get vel antagen som Ingenieur, da de vare saa slet 
forsynede m ed Ingenieurer , og han kunde l ettelig 
forskaffe mig et Compagnie i hans eget Regiment , 
med en smuk Pige ovenikiøbet. J eg fandt siden, 
a t dette havde været overlagt m ed Capitæn F i 
s c h e I', en gammel Herre i Regimentet og hans 
Ægtefælle ; thi han havde i Sinde at afstaae sit 
.compagnie til mig, ifald jeg vilde ægte hans Dat
ter, en behagelig og smuk Pige paa atten Aar. Da 
de vidste, at Skibet skulle seile med først e føie
lige Vinci, .foresloge de mig at lade Skibet gaae 
bort mig foruden, med Forsikkring, at j eg ikke 
kunne vente længe uden anden Lejlighed, ifald 
;deres Foreslag ikke stod mig an; m en da j eg ikke 
skiøttede om at blive l evende begravet paa et 5aa
. dant afsides Sted, undskyldte j eg mig, det berlste 
j eg kunde. 

Den 21de Julii om Eftermiddagen seilede ·alle 
de vindbundne Skibe ud af Havnen m ed en god 
Vind; vor Baad blev ti lbageladt for at bringe mig 
·ombord. Commanclanten og hans øvrige Selskab 
·ledsagede mig til Fortet, hvor jeg tog Afsked med 
dem . Da jeg kom ombord, fandt j eg et godt, frisk 
Mundforraad, lagt i Skibet af Commandanten og 
Frue Fis c h e·r. Da vi ikke havde Kanoner om
bord, hilsede jeg dem med syv Musketter , som de 
'besvarede med fem Kanoner fra Skandsen. . . . . 

Om Bruce faar det være nok at oplyse, at han 
via Helsingør- Marstrand fortsatte Rejsen til 

JUL PAA BORNHOLM 

Christiansø 1819 (Efter Tegning af Lars Hansen) 

Skotland, hvoi' han lykkeligt forenedes med sin 
.\for og sine Søskende og over tog et lille Gods 
som Arv fra en Grandonkel. Efter 16 rolige Aar 
som skotsk Farmer lægger han dog - under Kri 
gen med Spanien - ud paa ny, idet han. som le·
dende Ingeniør med 20 sh. om Dagen bliver sendt 
til Bahamaøeme for at befæste en af disse (Pro
Yid ence ) . Som han i sin 'rid søgte hjem af Læng,_ 
sel efter sin Slægt, forlader han denne Gang H Øj,_ 
lan.det af Hensyn til Kone og Børn, »der ved den 
rl'id var blevet en h el lill e Flok (pretty numerous ) «, 
der nok kunde have nye Resourcer behov. 

Men nu den unge Pige, som kan hænde fra et 
eller andet højtliggende Stade m ed langelige Øjne 
fulgt e Skibet med den veltalende Gæst paa dets 
vuggende Vej ves terpaa ! Efte rlod denne ilsomme, 
s traalende Fugl blot en Oygtig Stemning i hende~ 

atLenaarige Hj erte, ·bortvejret i samm e Nu soni 
Isabellas Sejl udviskedes af Disen om I-IammeL 
r ens blaa Odde, - eller blev det for hende del'l 
s lore, afgørende Oplevelse fo r Liv.et ? . Ingen kat1 
\·ide. Uden Kvindetækk e har den forfarne Skotte 
næppe været. F'ru von F'isch er var ikke den eneste 
Dame1 dier ved en Afrejse medgav ham, som daar~ 
ligt kunde forliges med Saltmad , »et godt, frisk 
( J: fersk ) Mundforraad« ti l rr røst og Mind e un
dervejs . 

Kun spredt og i Stamtavlernes Kolonner m~Jdcr 

vi Anna El i s ab e t h v. Fis c h e r·s Navn. ~ 
Disse faa og tilfældige Glimt beret tiger ikke til at 
dl'age Slutninger, men nægter paa den anden Side 
heller ikke F'antasien frit Spillerum. - Hun va,r 
~l dste Datter af Kaptajn Han s v. F i s c h e I', en 
Søn af Oberstløjtnant J u l i u s v. Fischer* ), 
der 1676-80 var Kommandant paa Bornholm. 
Mod eren, Ch arlotte Ama l ie v. E c k s te y n 
var Sønnedatter af Oberst Mi ch a e l v. E c k 
s t e y n" ), der efter Opstanden Decbr. 1658 kom 

· ) Se Urnes Kommandan tfort egnelse, Bornhs. Saml. 
JII s. 1 60-1 6·J . 

" ) Samme Kilde S. -14 7 f. f. j fr. Ravn : Chronica 
Borringiaca fl . St. 
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JUL PAA BORNHOLM 

-
Lil Bor nholm, denne Gang som [(ommandant. 
Kapl. H. F ische 1.· udtraadtc a f aktiv rl'j en es tc 1705 
e ft e r· a t ha ve sat s in Helse n til i F elten ud en la nds , 
m e n op tr·æd e r dog atte r· som Kaptajn paa Kri
s liansø 1709. Fra s it 4 · li! 19· Aar har saalcd es 
Dalle re n rimel igvis haft s il Hj e m h er. - Iøvrig t 
ska l For·ældren es _'1Dglcska b ha Ye \'æ re t lid e t lyk
k e lig t. fi'ad e re n. død e kort e ftc l' de he 1· skildrede 
Begivenhede r , m e ns Mocl er·e n , de r· opnaaed ~ e tt 
høj Ald e r , døde i l'\ exø 1750 ( r. 1G71 ) . 

1737 ægtede Anna E lisabe th Pt·ms te n til i.\cxø 
Dod ilske r , Magis te r Johan K oe fo e d' ) . om 
talt bl. a. som e n saal'C s ta b il S tilis t. Han var pua 
de tte rJ' iclspunkt Enkemand og 63 Aar gamme l. 
ll ans første Hustru , Su s an n a Agne t e H e ss, 
havde skænket ham ikke mincli·c end 16 Børn , og 
selv om adskillige af disse døde fø r Moderen , var 
de t ikke tomme Stue r , de r vc 11Led e de n ny Præs te 
frue . Hun øged e yd e rlige r·e Børne tall e t med 2 
Sønne r : 1

) Han s Fi sc h e r· Kofo e d , f.1730. 
Som Apo tek er i S kie n b lev de nn e Stamfade r til 
e n norsk Gren af Kofoed Slæglenll' ) . ' ) Ca rl 
J u I i u s, de r død e ung, og hvis Fødsel synes a l 
h ave kostet hans Mor Live t, id e t hun vides a t vær e 
b egravet kort efte r hans Daab ( 18/u 1743 ) . 

Endnu ka n de t· være Grund til at anføre, a t 
Anna Elisabe ths lo Aar yng1·c Søs te r , C h ar -
1 ot t e L ou i se, 1738 ble v g i ft m ed Borge r og 

Skippe r ( '?) i ~ exø C a s p e r An cl c r s c n Ca m -
per og de rmed S tammode r· Lil Nexø-Slægtc tt 
Echstcen , ( Echs tein, Exs teen , Eic hs tcc11 , Eg
s leen ... ) . He ndes ælds te Søn holeil es on' r IJaa
be n. af Mode re n. - 1 74 9 , samme Aar· som he n des 
fø r:; te :Mand død e (a ntagelig paa søen ) æg tede 
hun Ra s m u s Ra s mu s s c n B r an cl . - 11 un 
cl Øcl e i :'-i exø 1789. 82 Aar gamm el. 3

) 

I Nexø Kirke h e nstaar en smuk olle kanl el Bud 
d ike a f fint Sølv, afbilde t ned enfor. i fu ld Stør
re Ise . In elsk r· i fle n paa Laage l ud fyld es saal r clrs 
a l' rrlrnrah ( .) :Amtmand Gm e) S . 175: 

C har 1 ol t a A m a 1 i a v.• ) Fi s ch e r·. g c b. 
Y o tt E c k s l e y n . 

Skulde m on. Mode r en have skæ nk e t d e tte h:te
nod ie til Kirke n ved s in yngste Datte rs 2 . Bryllu p? 

net bc 1r rtles de n Dag i Dag n d Alte rt j e neste n. 
J\ . . 1. 

1) J. A . . Jø1·gcn;;rn: Ser ies .Paslol'um S . 18-19. -
Fl'emdeles : J. B ids lrnps Sl amlaYle o\·r1· F ami l irn K ol'
rucrl lT s. :H ( C. 5 ) . 

~) ~amme Sl aml avlc S. 40 (D . 17 ) . 
:i) A1·kilrkl 1\. T hor sen: Stamtavle OYC'I' ... :'\c•ksy!

Slægl cn Ex:; l ec n ( lVI anu skript ) . 
4) Som del Lydeligt ses. har Gravør en h el' W . .. 

Sky ldes dr t l c en Fejl. el le r sLaar W fo r Wiltwr ( En kr ) 
- el l r l' m aaske l'o1· Wi l l ees ( Moderens l •'. f lc rnavn ) ? 
i\"avncl F'i schC' I' I r æfTes n ok saa o fl r 11 drn roransal 
Y. ( on ) . 

BUDDI KE FRA NEXØ K IRKE 
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Et Brev fra Løjtnant Anker. 
Llnde1· D~·bbøls Belejring skrev den fra For-
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,_, tJ 7/1-i·,,: nen i Far ten blander hall dem fl ere Slcder 
inske. De m ed latinske Bogs taver skrevne 

. r t rykt spatieret. 

r~.Jl.~ ~·. L~ , ::ilutten , . hvis Udskrift ogsaa er sk. revcl 
c?o--. ?~J , ~ 1ant, er stemplet : Feltpos t No 1 61• 64. An-

• · P-)1 ~ -:"' ~J.t.· emplet lyder: Rønne 12
/• . 

1 
h-z._ ~ ~ ~!(~/,· -· · ;saten er Ritmester ved Dragonerne Jesper - r . ~ ~ Holm, Bækkegaarcl i Kl emensker, gi ft 

rf~"'l,~~ .._.__..)· ~ /c) I . • ""' jtnant Ankers søs Ler rrhrine, der var født 
. " .,,, ~ ·ru;;-6-~-'1-t.- ".]-~ /t-.. «.../ a ~~ 1827. 

J eg gratulerer rr h ri n e Løjtnanl Johan Peter Andreas Anker var født 

Brevet er skrevet med Blyant paa blaat Papil'. 
Det er skrevet i stor Hast, saa at Skriften er blevet 
meget uregelmæssig. Anker bruger gotiske Bog-

paa St. Almegaard i Knudsker 22
/2 183 1 og døde 

" I• 1876. Han blev taget til Fange ved Stormen 
paa Dybbøl l8/• 1864. Portrættet er taget und er 
hans Fangenskab i Mind en. 
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JUL PAA BORNHOLM 

Et Bre v fra Løj tnant Anker. 
Li nder· Dybbøls Belejring skrev den fra For

~varcl af Skanse :\Ir . . 2 i Dybbølstillingen b e
kendte Løjtnant Anker det her i Facsimile gen
g·ivne Bre,· til sin Svoger Ritmester J. Holm i 
Hønne. Hrevel. der opbevares paa Bornholms 
Y.luseum. har tidligere været aftt·ykt i Bornh. 
Samlinge r. I. ( 1906) . Gengivelsen her er i Origi
Jta.l en~ Stør relse. 

[ Ud::; kril'l e11 paa Konvolutten Irder : ] 

Yelbaarne 
Hl'. Ritmester J: Holm 

R Ø n n e , B o r n h o l m 

[Selve Brevet: ] 

Kjære Svoger. 
J eg vilde gjerne fortælle Dig mange Nyheder : 

men rl'iden tillader mig det ikke. - J eg sender en 
preusisk Riffel, som jeg hal' taget udenfor min 
Skandse 2dcn Paaskedag - opbevar den for mig 
t il jeg engang kommer hjem og seer Du mig ikke 
mere da behold den til Erindring om Din altid 
hengivne 

Svoger 
.J Anker 

~ ø n cl e r b o r g brænder og har brændt i tre 
Dage. Mageløs Jammer. - Mødre med deres Børn 
paa Armen fl ygte. - Plyndring overalt. - Slag 
over hele Linien .. Preuserne har taget vore Skyt
tegrave og Stillingen er i stor Fare - dog vi hol 
der den til ::;idste Mand. 

Nu sprang vort Magazin i Skandse No 7 i Luf
ten - h ellige Guds Moder hvad skal vi nu. -
Batteriet Fa 11 es en er kjørt op. - Gud skee 
rrak der komm_er Batterierne K au f fm an n og 
Johan se n - saa har det ingen Nød vort In
fante r i Stormer og tager vore Skyttegrave tilbage. 
Gud velsigne vor t gamle Danmark vi har atter vor 
Stilling. - Lad mig høre fra Dig med det første. -
Min Adresse er 3dic Fæstnings Compagni Skand
sen No 2 Dybbøl 

Din J Anker 
Hils alle som gider at vær e h elset fra mig. 

· [ Paa fj erd e Side : ] 

d: 6Le April 
J eg gratulerer T h r i n e 

Bre.vet er skrevet med Blyant paa blaat Papil'. 
Det er skrevet i stor Hast, saa at Skriften er blevet 
meget uregelm æssig. Anker bruger gotiske Bog-

~/#/~ 

staver, men i Farten blander ha11 dem fl ere Steder 
m ed latinske. De med latinske Bogstaver skrev11 e 
Navne er trykl spatier et. 

Konvolutten , hvis Udskrift ogsaa er sk r evet 
med Blyant, et stemplet : Felt.post No 1 61• 64. An
komststemplet lyd et : Rønne 1

• / • . 

Adressaten er Ritmester ved Dragon erne Jesper 
Hansen Holm, Bækkegaard i Klemensker, gift 
med Løjtnant Ankers Søster 'l'hrine, der var født 
6. April '1827. 

Løjtnant Johan Peter Andreas Anker var født 
paa St. Almegaard i Knudsker •2

/2 1 831 og døde 
27

/ , 1876. Han blev taget til Fange ved Sto1'men 
paa Dybbøl 18

/ • 1864. Portrættet er taget under 
hans Fangenskab i Mincl en. 
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JUL PAA BORNHOLM 

Omkring de bornholmske stednavne. 
Under ovenstående titel har kunstmaler Ernst 

]$:.Øie i »Jul paa Bornholm« 1933 offentliggjor t 
åogle betragtninger verlrø1·ende bornholmske 

I 

~tednan1e . Artiklen adskiller sig fra det m este af 
hvad der· ellers fremkomme t· på Bornholm om 
stednavne ved at være vel ge1rnemtænkt. Da hr. 
Køie jo af fag hverken er· slednavneforsker eller 
sprogmand, indlader han sig meget lidt på sted
navnenes tolkning. Artiklen er væsentlig en kri
tik af en del bomholmske stednavnes skriftfor
m er og af de fortolkningsfantasterie r , der gang 
1) å gang fremkommer. I det store og h ele et· j eg 
enig med Køie i hans betragtninger, men j eg 
kunde dog nok have lyst til at knytte nogle be
mærkninger og tilføj els er til artiklen. 

Sammenligner vi de bornholmske s tednavn.es 
skriftformer, således som de fremkommer på kort 
og ellers almindelig anvendes, med de former, de 
har i folkemålet, og som skriftformerne jo egent
lig skulde gengive i rigsmi'.\.l iseret form, så ser 
man snart, at der findes eu mængde uheldige gen
givelser. Man træITer fejl, der skyldes unøjagtig 
opfattelse af ud talen eller forkert rigsmålisering, 
og fejl, der er opstået ved afskriYning, idet sk ri
yel'en enten har læst galt i sit forlæg eller lige 
frem i distraktion skrevet forkert. Ganske vist 
slår det næppe bedre til m ed stednavnene i andre 
egne af landet, m en det er jo kun en fatt ig t røst. 
Og i hvert Fald er det ikke gyldig grund til ikke at 
$Øge at få fejlene rette t, inden de gale former har 
nået at sætte sig så fast, at de opfattes som fast 
slåede og altså rigtige. 

Og der er som sagt nok at tage fat på. Køie 
nævner nogle stykker. J eg skal yderligere anføre 
e n del: 

En odde ud for Persker hedder Holst au
d i j n, kortene har H o 1 s te ro cl cl e. Her er altså 
kommet et r , som ikke har noget der at gøre. Om
vendt kan man se Då. u e r-å z ved Rønne skrevet 
Due a as i sted en for den ældre og bedre form 
D o v e r a as; man har vel sat det i forbindelse 
ined fuglenavnet cl å. u a = due. - I n gemars 
g år cl i Rutsker skrives ofte Ingemans
g a ar cl; gården har navn efter en ejer i det 17. 
årh. , der hed Ingemar til fornavn. - D a m -
a s k a -g å r i j n er blevet D a maske s g a ar cl, 
bg· folk er nu begyndt at udtale det, som om det 
var en sammmensætning til klædestoffet damask. 
I nærheden af Ringeby ligger en ejendom,· der 
skrives F o cl ag r e hus e t, men udtalen er 
F' å u cl ågr ah u z e d, og navnet burde altså ret
telig gengives F o g e cl a g r e h u s e t . - En gårrt 
i Povlsker skrives nu almindelig G rav e r 
g a a r cl , den hedder Gav ara går i j n, hvad 
der jo i skriftsprogsform måtte blive Gab e r ( e) -
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gd., og således ser man det også tid ligere skrevet. 
Omdannelsen må vel skyldes, at man har sat før
ste led i forbindelse med ordet graver. Sand
synl igvis er det et tilnavn (slægtsnavn eller øge
navn, sligt lader sig jo ofte ikke skelne i gamm el 
tid) til en fordums ejer eller ejerslægt. - I Ibs
ker hØjlyng er der en myr, der bærer navnet 
1\ u s a myr n (eller om man vil 0 u s a myr n ) . 
På kortene s tår Aks e myr en. Skriftformen er 
natmligvis dannet efter forbillede t : bornh. å. u s 
= aks. :\u er det ikke let at se, hvordan aks 
skulde komme Lil at give navn til en myr i Lyn
g<>n. Det skal naturligvis gengives 0 k se m yr en, 
og således gengiver også enkelte af egnens folk 
det, nåt· de vil snakke »fin t« . Det er vel det al
mindelige skriftsprogsorcl o k s e, der indgår i 
navnet. Nu ,-il man måske herimod indvende, at. 
ord el ok s e jo slet ikke forekomm er i born
holmsk, 11\'odil må svares. at enten må ordet altså 
have fo rekom mel, dengang myren fi k sit navn (og 
hvorfor skulde det ikke haYe være t brugt på Born
h olm lige så vel som andensteds i Norden; det er 
jo et af de ældgamle an·eord i vor sprogæt ), ell er 
også må der have eksisteret et andet ord oks e 
(med ældt·e skriftform o x e) . Måske er det 
slægtsnavnet 0 x e. I hve rt fald svarer den born
holmske lydforbindelse å u s ( o u s) aldrig lyd ret 
til rigssprogets aks, der modsvares af ais. Per
sonnavnet Akse 1 hed i følge amtmand Urne på 
bornholmsk Aise l (midten af 18. årh. ) . De 
bornh. former å. u s ( = aks), å. u se 1, ( ejn = 
aksel på vogn o. s. v.) og au s e 1 (en = skulder ) 
går alle tilbage til fo rmer m ed å -lyd ( å x, 
å x e l, sideform er til a x , a x e 1) . - Et andet 
eksempel på uheldig rigsmålisering træITer vi nå!' 
Yi går længere vestpå ind i Lyngen. I Povlsker 
højlyng står en høj bautasten, der hedder K r å 
g e s te n (m ed trykket på sidste led), og vej en 
fo rbi stenen hedder Kr åg e stens v æ j n. På 
Kortet skrives Kr o g e s te n. Da k rå g svarer til 
skriftsprogets k r og, kunde gengivelsen jo se 
meget fornuftig ud, men hvordan skulde. så e'et 
i Kr åg e forklares. Sandsynligvis er det fugle
navnet kr åg a ( = krage) vi har her, og således 
er det også blevet opfattet af æld re folk. Stenen 
stod inden tilplantningen frit og vidt synlig og 
benyttedes som udkikspost af kragerne. Men 
skulde man så h ellere skrive K r ag e sten? Det 
bedste synes mig at være , om man skrev Kr a a
g e s t e n ; det gengav den bornholmske udtale 
uden at sige noget om betydningen: Og når det 
som her er tilfældet, at rigssproget og fo lkemålet 
har sideformer af et ord, skal man altid være for 
sigtig med at erstatte folkemålsformen, hvor den 
indgår i stednavne med rigsmålsformen. I dette 



Li lfæ.ldc c1· forskellen jo ganske vist ikke så s tor ; 
bomil. l< r å g a går ligesom svensk kr å k a og 
norsk kr a ak e tilbage til en form med langt a, 
kruk a, rnens rigsprogets form forudsæt~e r gam
m ell kod a. - Værre er det med 0 as & ni j n , 
som l\.Ø ie nævner som el navn, der e r vanskeligt 
al t•i g·smålise re, og som det da også c1· gået rent 
galt m ed. ~arne t forekommer Lo steder. ved Sand
Yig og Yed Kobbeåens udløb. Førstnævnte s ted har 
del giYel nan1 til en bugt og sidstnævn te sted til 
Lo gård e. der hver nævnes som 0 as & n s gå
r i j n. På kortet er det blevet til Aasa n d e t, 
A a s a n cl s B u g t, A as a n d e g a a 1· d og 0 v e r 
s an cl eg a ard. :\aturligvis har, som Køi e siger , 
fremmede, i dette tilfælde altså kor Ltegnerne, 
ikke for ståe t, at ordet belycl er »en sandstrand , 
hvor der trækkes våd«,; men del e1· åbenb{lrl h el
ler ikke næ 1· alle Bornholme1·e, der fol's tår nav
n e t, hvad der tydeligt fremgår af fo rs l\.ellige umu
lige Lolkninger , der har været fr emsat i born
h olmske dagblade - det skyldes vel, a t fi skered
skabet »en o« er lide t ke ndt nutildags. Da nu 
begge slecl er , der bærer navne t 0 as an i j n , lig 
ger ved udløbet af et Yandlr6 b, har man sat det i 
forbind else med ordet å og allså lavet form erne 
A a s a n d e t. A as an d s B u g t og A a s an de -
g a ar cl. 0 '" e r sand eg a a r cl beror på ældre 
sk rift fo rmer, hvor det lange (og glidende) o er 
gengive l m ed o u, o'" (sammenlign 0 u r Ø, 0 r Ø 
i Isefjord en og Skov bog a cl e, oprindelig Sko
b o cl g a cl e i Kbh. ) 

Hvordan skal man nu beds l gengive navnet 
0 a s in i j n i skriftsproget. Man kund e naturlig
Yis ove rsætte det til Vod s an cl e t (den officielle 
r et skrivningsordbog fastslår jo formen v o cl , 
s kønt formen v a a cl er den almindeligste i fagligt 
sp rog ) . Men så vilde ingen kende det igen. Og 
hf'dre vilde det ikke blive, hvis man valgte den 
e tymologisk korrekte skrivemåde 0 des and e n 
( o er en sideform til v å cl , vod, et gammelt 60, 
og vilde altså i rigssprog haYe h edde t o cl , hvis 
de t havde forekommet ) . Tilmed er del jo så uhel 
digt, at ordet s an cl har fåe t forskelligt køn i 
bornholmsk og i rigssprog. Den snild es te løsning 
var vist at vende tilbage til de n almindeligste 
s lavemåde i 18. årh. og sk rive 0 es an cl. 

I nogle tilfælde hvor bornholmsk og rigsdansk 
har for skellige former (sideformer) af samme ord 
vil det siklrnrt være mest praktisk at omskrive til 
l'i gssprogsformen , f'. eks. hvor vi har navne, hvori 
ordet s æ 1 (sælhund ) indgår, som i S j æ 1 as te
n i j n og S j æ 1 ah o 11 e cl. Den lyd ret rigtige 
gengivelse vilde jo være S j æ 1 es t e n e n og 
S j æ 1 e hu 11 et, men det er dog nok bedre at 
skrive S æ 1 s te 11 e 11 og S æ 1hu11 e t, ellers tror 
folk vist. det er stedet h vor afdødes sjæle holder 
til. Helt kan misforståelser naturligvis ikke und ·
gås. Vaske bak k i j n (ved Gudhj em_) kan jo 
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ikke gocll gengives på anden måde end som Y a 
s k e b ak k e n, og når folk læser det, tror de na
turligvis, det drej er sig om en bakke, og ikke um 
e t bassin i strandklipperne. Bag går cl (e ft er 
den gamle adelsslægt Bagg e) udtales ar fr em
rn ede. der kun kender de t fra skt'ift, som om det 
var sammensat med ordet ba g (en baggård ) . Og 
del samme gælder naturligvi s Bag åen. 

I 1·igss progsudlale er som bekendt g g faldet 
samme n med kk. og bb med pp: lægge ud
tales ganske som l æ k k e. og g r ub b e som 
gruppe. :\år nu en rigssprogstalende efler 
øret skal gengive e t bornholmsk stednavn. der 
har g g ell e1· b b, ,-il han, hvis ordet intet si
ge r fo t• ha m. ikke \"ide, om han skal s krive 
g g elle1· k k. b b ell c1· p p. Og da ord med 
k k og p p c1· ta li'ige re end ord m ed g g og 
b b , vil han !:inarns t skrive k k og p p. Af sådann e 
fejl e t· der lle1·e i bornholmske stednavne. I Povls-
1.; e r ligger en gård , der sk rives Nor cl bakk e 
g a a r d og nu udtales ~orbakkagå rij n, 
m en i min barn dom sagde gamle folk i\ o r ba g
g ag år i j n, og gård en har navn efte t· en tidli
ge re ej erslægt -:\ o r ba g g an a, altså vel ned 
stammende fra en nordmand. - I Nyker find es 
Ypp e rne gaa rd og Ypp e rn el uncl (ud
talt. Y p p c 1· n. a -) ; men amtmand Urne skriver 
lund ens navn Ø cl b e r n e l u n cl , og der er ingen 
tvivl om, at det c1· personnavnet Ø cl b e r n ( Ø b
b e r ), det gamle Ø cl b j Ø r n , der indgår som fØl'
s te led . Vi træffer i jordebøgerne ejer e af dette 
navn. - Den nuvæl'ende bornholmske udtale af 
disse navne er altså dannet efter skriftform erne. 

En endnu værre bornholmsk fo rm har vi på 
denne måde fået for den lille sivgroede skovsø i 
Almindingen , der skrives Py k k e k u 11 e k ær. 
Folk siger P y k k j e k u j 11 e k j æ r. Men ældre 
skriftfo rmer hos Bornholmere, der har forstået 
navnet, viser. at de t egentlig er et P ug e k u 11 e 
k æ r. Det er pø g g a (puger, trolde ), der bor i 
kullern.e ved kære t og har skaffet det dets navn. 
De samme puger træffer vi i P Ø g gak r å g i 
Persker og i P Ø g g au ni j n, en lille klippegrotte 
ved Gamleborg i Ibsker. Samme ord har vi også i 
går dnavnet P Ø g gag år i j n (en i Nyker og en i 
Ib sker ), dog er det sandsynligvis ikke direkte ef
ter troldene, gårdene har fået navn, m en eft. e r 
personer , som har haft det som tilnavn. Gården e 
skrives imidlertid snart Py g g eg d" snart Pu g 
g eg d" og følgelig kan man høre folk sige Py g
g j eg å 1· og P u g g eg å r. 

Som eksempel på fejllæsning ved afskrift kan 
anføres stenen S æ j n gad y n an ved Arnage. 
Kortene har Sang e cl y n e n. der · naturligvis 
skyldes at e t æ er læs t som a i e t ældre S æ n g e
d y n en. - På fejl afskrift beror muligvis også 
Gavl hal s Batteri syd for Årsdale. Folk siger nu 
Gå. u 1ha1 s B., men mon det ikke skal være 
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Gu l h a j l s B.? En klippe i nærheden h edder 
G u l a H a j l , og et ~Gu u l h al s B. (således vilde 
man sikkert have skrevet det i gl. tid ) kan jo let 
være blevet læst som G a u l h a l s B., og så med 
moderne stavemåde blevet t il Gavl h a l s B. 

J eg kommer nu t il nogle punkter, hvor j eg 
ikke kan give Køie min t ilslutning. Der er for det 
først e navnet H uj n s å l a. Herom skriver K. 
efter at have talt om Arnager: »Er der i dette 
l"avn faldet et h ud paa Kortene , saa er der t il 
Gengæld kommet et h øjst overflødig t h ind i et 
andel Stednavn , nemlig »Hundshale« . Man maa 
vel have troeL at der var Tale om en Hundehale. 
:!\avnet ender tydeligt paa -så. la, og »Hale« er et 
vildfremmed Ord i Bornholmsk.« - Dette kan jo 
se meget bestikken de ud , og argumentet er , så 
vidt j eg husker, aller ede t id ligere blevet anvendt 
(a f K. A. Pe ter sen ) . Men lad os se lidt nærm ere 
på det. Der er nu førsl den bornholmske udtale, 
hvor sidste led tydelig t er -s a l a. Dette er rigtigt 
nok. Men hvad vilde de n væ re, hvis de l var e t 
gammelt *hund s -h a l a (hun z-ha l a m ed 
midd elalderlig skrivemåde)? - Ja de t måtte også 
blive til huj n-s ål a. Et h skal normalt svinde i 
slige sammensætninger , hvis det ikke fastholdes 
Yed bevidstheden om, at sids te led skal have det . 
.\år en kæmpehøj h edder noget m ed -h Øj som 
sids te led. så forsvinder h 'et meget tid lig t, og sid
s te l ed kan endogså svækkes til ukendelighed. Jfr. 
1mvne som E g Øj e, Arn Ø .i e, S a 11 Øv, A ver
s i, Ji' os i e, M a 1 m Ø, Næ r a a, altsammen navue 
samm ensat med -h Øj eller -h Øj e (natul'ligvis 
på e t ældre Jydlrin af de tte ord ) . Et s tæ rkt svæk
ket -h Øj har vi i bornholmsk i Ko r s i a b ak
k a j n i Ibsker , egentlig J{ o r s h Øj e ba k ke n , 
som det også skrives. U lv e h a l e på Møn udtales 
J y w 1-s a 1 e, ja Kong e n s H av e i København 
ud tales af mange gamle Københavnere som K o n 
g e n -save. - At der ikke find es h i den nuvæ
t ende udtale, beviser intet om , at der ikke hører 
noget h hj emme i navnet. Vi kommer så t il den 
anden grund : at ordet ha 1 e er vildfremmed i 
bornholmsk. At det er vildfremmed i nuværende 
bornholmsk , er rig tigt nok, m en derfor kunde det 
jo godt findes i stednavn e, såfremt de t blot fand
tes der , da navnet dannedes. Derom ved vi ikke 
noget, m en hvorfo r skulde ordet h a l e ikke have 
eks is tere t i bo rnholmsk i tidligere tid. Det er jo 
dog e t god t gammelt nordisk ord , der forud en 
hale på dyr be tegner en spids ende eller udlø
bende strimm el af noget. Ordet har ikke haft 
nogen videre god skæbne i store dele af det nor 
diske sprogområde. Fra swmsk rigssprog er det 
forsvundet , i store dele af det svenske folkem åls
område ligeledes. Og det samme gælder for en 
stor del af Danmark. Som betegnelse for dyrs hale 
findes det i virkeligheden ikke i folkemålene øst 
for Lillebælt, selv om det nu er ved at trænge 
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fr em fra rigssproget . Heller ikJ,e i de t gamle kø
benhavnsk, der dog n ærmest var rigssprog, fand
tes de t uden for den faste ordfo rbindelse h o ve cl 
og (e 11 er ) hal e. Ellers sagde de gamle Kø
benhavnere rump e. Ældre folk husker endnu , 
at man i slagterforretninger forlangte rumpe 
stykket og ikke hales tykket . En god p t·øve på for 
skellen mellem den københavnsl<e sprogbrug og 
den jydske har vi hos Blich er i Uolle Vistisens 
Sk ryuels hj em fræ Kjøvnhaun. Wolle er blevet 
herskabskusk og bærer en kabuds m ed en » ræu
haal« ( rævehale ) i nakken ; men nådigfruen sagde 
Lil forfæ rdelse for den brave jyde, at han skulde 
bære en »ræu rump«; rumpe betyder i jydsk noget 
mindre pænt. - Skønt ordet h a 1 e har været lige 
så f'1'emmed for de danske Ømål som for born
holmsk: har vi imidlertid adskillige s tednavne på 
Øerne, hvori det er sidste led; det er navnene på 
lange smalle jordst rækninger. Følgelig kan vi lige 
så godt vente at træffe det i bornholmske sted 
navne; de skal blot være dannede, inden det gik 
a f brug. Mod dets forekomst i Hu j n s a 1 a kunde 
man m åske gø re den sproglige indvending, at or 
det jo er et hank ø11sord og oprindelig i n ominativ 
hedder h a 1 i, senere h a 1 e; og fors kellen m ellem 
nominativ og oblik fo rm ved de svage hankøns-
01·d bevares jo langt ned i midd elalderen i de 
sktinske landsdele. Sammensætninge r af lignende 
art m ed første led som en s-genitiv synes at være 
gamle; og et gamm elt h u n z h a 1 i ( -h al e) 
målte give hu j n s a 1 e og ikke -sa l a . - Hel 
ler ikke denne indvending gælder . Et sådant 
stednavn vil n etop fortrinsvis blive brugt efter 
fo rholdsord, altså i oblik fo rm, og denne vil 
følgelig have størst mulighed for at blive s tående. 
De tte ser vi tydeligt i de bornholmsk e kir 
kenavne. Det h edder P æ r s k j æ r k ( j ) e, 
Å k jæ rk (j ) e, M ar k jærk (j )e o. s. v. af den 
gl. oblikke form ki r k j u , skønt ordet ellers 
hedder k j ær k (j) a , af nominativformen kil'
k j a; selvfølgelig fordi navnene oftest forekom 
m er i fo rbindelser som: i , te, ver Pærskjærkje 
o. s. v. - Af sproglige grunde kan man ikke af
vi se muligheden af, at ordet ha 1 e indgår i 
Huj n s å 1 a , lige så lidt som man kan fastslå , at 
det find es der. Men er der på stedet noget, som 
passende har kunnet betegnes som en hale ? - I 
hvert fald er skriftformen Hundshale næppe så 
gammel, at man tør bygge noget som h elst på 
den. Med hensyn til navnets skriftform vil jeg 
derfor sige: Vi ved intet om, hvo rvidt der h ører 
noget h h jemme inde i navnet ; det fi ndes ikke i 
udtalen ; altså lad det fo r svinde. 

Om San d v i g siger Køie, at »hvis S an vi 
er en gammel bornh olmsk Udtale, kan Navnet 
ikke have noget hverken m ed »Sand« eller »Vig« 
al gøre.« - Jo det kan det udmærket, når bare 
det er ældre end overgangen s a n cl > s å n og 



\.V i k >- Y æ j. Og det er det sikker t. - Når en 
sådan sammensætning er blevet blot og bart navn, 
m iste t· de enkelte led deres betydning (Sandvig 
betegner jo en bebyggelse og ikke e n sandet vig), 
Ol'del bliver en enhed, får ændrede aksentforhold. 
og de enkell e led kommer fø lgelig ikke til at føl
ges med de usammensatte ord i lrdudviklingen. 
Det samme forhold kan vi jo iagttage, hvor· en 
sammensætning bliver navn på et redskab. En 
j ar ns tå n g er en stang af jærn, m en en j ar 
s Lån g er en brækstang af j ærn; en j ar
k j i v a er blot redskabsnavn, m en oprindelig be
tegnede de naturligvis en »kj iva« af jærn i mod
sætning til de dengang almindelige Lyver af træ. 
Et s æ 1 Øv v, sæl u , s æ 11 u er naturligvis egent
lig et »lØb« (en flettet kurv ) til sæd, men nu tæn
ker næppe r et mange over, at det e r en sammen
sætning. - At ordet w i k. i bitrykss tavelse netop 
skulde ventes at blive til -vi, kan vi f. eks. se af, 
at endelsen -1 i k (e r ) i tillægsord bliver til 
-li (e r ), m ens lik ellers bliver til læj, liki > 
l æ j e. 

Efter at have nævnt, at Ørneklippen hed
der sådan, fordi den har øren. antyder Køie med 
alt forbehold den mulighed, at vi måske også kan 
have ordet »Øre« i Ø r n es tenen ved Rønne, 
der »fra en Side set har et lignende Omrids som 
e t Menneskeøre.« - Det er imidlertid ikke nok, 
at stenen ligner et øre, der m å mindst to øren til, 
når vi skal h ave formen Ø r n a , der er flertal, 
egentlig den g·amle fl e rtalsgenitiv. Ellers måtte 
s tenen h edd e »Ørastenijn«. 

Har jeg på disse punkter måttet erklære mig 
uenig med Køie, så kan jeg t il gengæld give min 
fulde tilslutning til h ans kritik af bornholmske 
s tednavnetydninger. Det m es te, der fremkommer 
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fra bornholmsk side i denne h enseende er egen t
lig under al kritik. Dette gælder ikke blot for det 
par »fo rtolkere«, hvis tydninger Ernst Køie giver 
prøve t' på. Også velbegavede folk fremsætler kri
tikløst trdninger, som kun bygger på over flad iske 
lydligh ede r. Et stednavn er jo ikke tydet blo t ved, 
at man flnder et ord frem, som det ligner. Det må 
udgå fra en form, som vai' mulig i sp roget på det 
tidspunkt, det dannedes, og så have gjort udvik
lingen med efter sprogets love, og derved fået den 
form , som er genstand fo r tydning. Vil man f.eks. 
tolke V i es går cl, V i es e n ge n som sammen
sat m ed det gainle ord vi, h elligdom, så må man 
også forklare, hvor stavelsen - es - kommer fra 
(hvad der nok ikke blive r sua let). Og Li 111 e n s 
g a cl e, Lim e n s går cl e r ikke tolket: ved at 
man siger, at de t kommer af det gamle ord for 
kalk, li m; stavelsen -ens- må også have en for 
klaring. Den er nu i dette tilfælde let nok at give; 
takket· være gamle skriftformer kan vi se, at det 
egentlig er et Lim-un s-guda og Lim-uns- . 
går d. Navn et stammer altså fra den gamle kalk
ovn, hvis ruiner endnu står tilbage. - Men så glat 
går det jo ikke altid med tydningen. 

J eg vil til slut ligesom Køie udtale ønsket om, 
at kyndige bornholmere vil tage arbejdet op m ed 
undersøgelse og tolkning a f vore gamle sted
navne. Og her kan a1le slednavneinteresserede 
Yære med, nemlig ved at tilvejebringe et pålide
ligt g rundlag for arbejdet i form af en optegnelse 
og indsamling af det bornholmske stednavnestof i 
den ægte bornholmske udtalefo rm. Først når et 
sådant materiale fo religger, og stednavne i ældre 
kilder ligeledes er gennemgået og samlede, kan 
der nås en virkelig forståelse af de bornholmske 
st ednavne. 

A a g e R o h m a n n. 

JUL 
Efteraare t faldt hen i Blund, 
haardhændet Storm tog Løv fra Lund 
og rev af Skov den falmede Frakke; 
Solen vendte sig fra os og gik, 
vemodigt fanged vort Afskedsblik 
hvert lunende Glimt af den lysende ~akke. 

Og nu er det Vinter. Den visne Jord 
frostdybt slumrer, ej Liv der gror 
de Graavej rsdage, strænge og stride. 
Men gr øn staar Granen i skønnest Skrud, 
Symbol paa Haabet, der aldrig gaar ud 
og vaarligt spirer hver Juletide. 

Da midt i det bladløse, sangløse Næ 
flokkes vi om det livsgrønne Træ, 
og lydt gennem Mørket, som ruger ude, 
toner Forkyndelsens Klokk ekfang , 
fra Hj emmene strømmer Hj er ternes Sang, 
for Lyset - nu tændes jo Lyse t bag Rude. 

C. U. B oes en. 
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To bornholmske Epitafier 

Epitafiet over Raadmand Andreas Theiss i Svaneke, 1676. 
(Nu i Bornholms Museum). 
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Epitafiet over Jens Koefoed i Østermarie Kirke. 
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Pær Sju. 
Pær Sju va enj hæj_luer halgammal Manj , 
rnæn hanj kunje slæwa for sju, 
aa maj ed fortælles om'enj der kanj 
aa dom, a der håusanj inu. 

Aa vælseclcler va hanj skam, vaar hanj kom hen, 
te 1\.redes åu, dæmmesaa, 
sa hanj kom ota aa gjærna ijæn, · 
naar di håuste aa tinjanj daa. 

Enj Då va der Grønkaal paa Bored, aa Pær 
hanj aad, som hanj sled, for fler. 
Vær m e sinn Hornsje di tyde dom nær , 
t e ikkj e di orkacla mer. 

·va Bored ænj s tort, aa longer va Vænj 
te M unj , fraa vaar Få.cl de sto, 
saa viste Dryppana fram ad Stænj . -
- Aa Pær drypte mæst, kantro. 

Aa Flåuarna kom aa drok Dryppa mingonn: 
»Lad se nu« , så Pær . »Værn hår flest? .. 
- Aa saa slaa vi t e me vor flå.da Haann 
aa clånkar vært Flåuebest !« 

Saa dræmde di te, aa saa talde di op ... 
»Sju - aata - aa fera e hær!« 
»Ja, mina dom maaler vi bæst i enj Kop, 
for fæmtan fi kj jå« , så Pær. 

Di gjik saa te Middessæwninj i Låen, 
aa Aredes di saw mæn lid, 
for Pær hanj snorkada te som vån ... 
Saa hænte di enj Beclda Krid ... . 

Aa skrev'enj paa Ryggjinj : »Slaar fæmtan 
pr. Slaw.« 

- Aa sij n, claa saa Sæwninj va tånj, 
ti\ u Pær ud aa sk&ua aa hadde et Draw 
dænj h ele uslawena Dånj. 

Dænj rusiska Kjajsarinj, helt fraa Paris, 
kom ævent frambi'enj aa saa'nj, 
aa glår va hanj , a hanj kom saa betis, 
for Pær kunj e nømt vad gaanj . 

Hanj læst 'enj paa Ryggj inj aa tænjte: »Se hær! 
Ja, de kaj lar jå nu enj Manj« - . 
Hanj tyde saj nærmer, aa så saa te Pær : 
»Nu ser jå ju, va du kanj .... 

Mæn vis jå nu sporr, om du vil følla me 
te Ruslann aa tjæna h os maj 
aa dånka enj Enj ørninj - Ville du ded, 
ska jå nok betalla daj. 

Som Dæwlinj regjerar hanj dær i minj Skåu, 
aa injinj torr nærma saj te'nj.« 
»Jo.« - Pær - ja, hanj syntes væl, de va mæn sjåu , 
va nu Kjajsarens Tjænara ble'nj. 
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Aa hanj tåu saa me aa ble s trajs sænder hen 
aa skåua et T ræ te enj Kj Øl ... 
»Govedcl , om nu Aredes ser maj ijæn ,« 
s& Pær , cl aa hanj høre et Brøl. 

Et Brøl, der va varr, inj naar Åredes Kj yr 
tår paa - aa de kan j varra slømt. -
Aa saa, me de samma hanj sjymtar e t Dyr 
lånt storr e, inj hanj hadde dr ømt. 

» Va såbrians Plawa - nu gaar jå i Knæ! 
De ente Plaser clætta h er .« 
Mæn fer af et tes bagom ver et Træ 
sa næstan hanj tafte sit t Vær. 

Aa JØrninj , hanj kom som et jawenes Lyn. 
- Hanj luvv nok, de hanj hade lært. -
Aa Pær sto forgjorder , for de va et Syn , 
der sajta va Umågan vært. 

For Klæwanj , de rå.senes domma Fæed, 
hanj luvv ætte Pær, dæmmesaa, 
aa jawada Horned råks gj ennem T ræed, 
sa clær kom hanj alri fraa. 

Naj , Karagaarskarinj Pær Sju hanj tår 
aa dån kar' enj nok saa galant. ... 
Aa Kjajsarinj sændenj - hanj ble ju saa glår 
sinn Lønn udi Gujl saa grant. 

Pær va m æn dæn j samma, daa sijn a hanj k om 
fraa Rezan, der r ajte saa lånt , 
aa ota fortald e hanj Åredes om 
cl ænj J ørninj - sa de e skam sånt. 

lnu va hanj vijlast ver Arbaj aa Fåd. 
Tau anra et Kruz, tåu hanj sju , 
aa bar omver tuzen Punj paa sinn Råd 
saja di , a der håusanj inu. 

Historien om .P æ r S j u , der efter de Oplys 
n inger , jeg er i Besiddelse af, baade var Skræder 
og ellers tog Del i al t Arbej de, naar han kom rund t 
paa Gaardene, og som kunde alt bedre end all e 
andre, er fo ruden mange anrlre Sagn og Historier 
- bl. a. »Nobbes« ( Garnmalt aa Nyt 1929 ), for
talt af en Slagter , Niels Kure, der omkr. Mid ten 
af forrige Aarhundrede gik fra Gaarcl til Gaa rcl og 
slagtede i Østermarie. Naar selve Slagtningen var 
forbi , plej ede han om Aftenen at sidde i Folke
stuen og barbere Svinetæer og -Hoved, alt imens 
han fo rtalte fo r Børn og voksne, der vilde lytte tll 
ham. For at sikre sig Lydhørhed fordrede han, at 
Tilhørerne under Fortællingen af og til skulde 
sig€ »ja« . Saafremt dette ikke overholdtes, blev 
der ikke fortalt mer i den Omgang. 

Aredes var tre Søskende, der i sin Tid boede 
paa Vajdemanjagaarinj i Østermarie, hvilken 
Gaard de havde faaet i Arv efter deres Fader, hvis 
Fornavn var Å red. 

J. P. Kuhr e. 
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C. V. Til. Teinnæs. 24. Septbr. 
1874-20. Novbr. 1933. Lektor, 
Medarbejder ved den bornholmske 

Ordbog. 

F~---· 

0. 0. Kaas. 4. August 1849-29. 
Novbr. 1913. TidliRere Ejer af 

Kaasegaard i Poulsker. 

frøken Cliristwue Su1111e. a1. Marts 
1849 - 5. Januar 1934. Tidligere 
M>nufakturhandler i Aakirkeby. 

W'IJ'!'P'~' 

r 

Henrik B ruun. 14. J uli 1852-16. 
Febr. 1934. Toldass. i Va ng, Hasle 
og Rønne, 1901- 1923 Toldkontro l· 

lør i Gudhjem. 
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POR TRÆ TT E R 

af kendte Bornholmere, døde 

i det sidste Aar. 

r~ 

Ludvig Koefoed. 13 Marts 1865-
11. Decbr. 1933. Herredsfoged i 
Bornh. v. Herred 1914-19. Audi
tør ved Bornh. Væb. (Fot. ca. 1915) 

Peter Pedersen. 15. Juli 1854- 14. 
J anuar 1934 Smedemester i Allinge. 

(Fot. ca. 1920). 

Johannes Schrøder. 27. J uni 1867 
- 23. Marts 1934. Overlærer i Sva

neke 1903-1932 . 

·~ 

Ole A11/011 Andersen. 4. Decbr. 
1870-19. Decbr. 1933. Lærer i 
Østerlars 1894-1901, i Aarsdale 

1901-1913. (Fol. ca . 1923). 

Hans Frederik Andersen. 9 Janu· 
ar 1880-17. Januar 1934. Maskin· 

mester i .1866". 

Chr. Møller. 16. Oktbr. 1874-
2. April 1934. Skibsmægler i Rønne 

(Pliim , Møller og Skovgaard). 

C. l. Wichmann. 28. Novbr. 1851 
-24. Novbr. 1933. Fhv. Bager

mester i Nexq 

Ferdb1a11d Enoch Holm. 3. Ja 11 ua1 
1851- 2. Januar 19:\4. Fhv. Sta · 

t ionsmester i Bodilsker. 

K. A. Moge11u11. 30 Novbr. 1857 
-23. Januar 1934. Snedker. Sogne· 
raadsformand i Olsker 19:>7-1924. 

P. C. J. Mørck. 13. Novbr. 1865 
- 2. April 1934 Sognepræst i Rø 

1891- 1897 (Fot. ca. 1905). 



J. Lerclle. 18. Febr. 1861- 17. April 
1934 fhv. Togfører ved Nexø

~anen. 

Cllr. Dam. 15. Oktbr. 186) - 30. 
Apr il 1934. Ejer af St. Myregaard 

i Anker. 

P . Th. Rønne. 19. Juli 1885- 12. 
Juni 1934. Malermester i Rønne . 
Missionær ind.en for Evang.-luthersk 

Missionsforening. 

V. Ko/uea-rla11s.:11. 6. Juni 1856 -
12. August 1934. Oberst, Komman

dant paa Bornholm 1916-1921. 

Jens Clir. M v~ensen. 13. Mai 1860 
- 19. April 1934. Tidl. Ejer af Pi

beregaard i Klemensker. 

Per Andersen. 5. S<ptbr. 1863 -
11. Maj 1934. Bygmester i Aakir

keby. 

Ludvig A. Pedersen. 24. Au~ust 
1892-21. Juni 1934. Lods i Svaneke. 

1uu1s M~,a~r. 22. Ju11i 18JG - :lL. 
August 1934. Sognepræst i Vester
marie 1896- 1929. (fot. ca. 1910). 

1 

hu lvlar~relne l«•/vrd . 18. Maj 
1870-23. April 1914. forfatterinde 
til .Liden Elna", .Et Sjømajnsjem• 
o.a. bornh. Komedier. (fol. ca. 1900) 

hu i::milte l:J rOcKdur/j, fød t tiulil. 
18. Juni 1865-30. Maj 1934. Kom
munelæ rerinde i Rønne 1904-1931. 

(fot. ca. 1900). 

ff. A. 1;·spersen. ~·- Decb" 1844-
24. Juni 19'.l4. f hv. fyrmester , 
Nexø. Tidl. Assistent ved Due-

odde fyr. (Fol. ca. 1880). 

Andrt:as /\"ufv<d. IU. 1-ebr. 1869-
13. Septbr. 1934. Isenkræmmer i 

Hasle. 

Andreas Jensen. 5. Ma1t• 1866-
29. April 1934. Tidl. Pedel ved 
Teknisk Skole i Rønne. Sygekasse-

inkassator. 

J-J. uecn. 1:l. lJt!cb1. 1~5u-:L. JuHt 

1934. Ejer af Stubmøllen i Svaneke. 

M. P. Dam. 6. lJecbr. 1$60-
7. Juli 1934. fhv. Bagermester i 

Aakirkeby 

C. M . Lollmann. 7. August 1856-
29. Septbr. 1934. fhv. Bankkasse

rer i Rønne. (fol. 1919) 
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LAA.NE-
B 0 R'N H O·L·M S 

OG, DI.SKONTOBANK 

HOVEDKONTOR I RØNNE 

KONTORTID KL. 9-12 og 14-16 

Afdelinger i Allinge, Gudhjem, Øster

marie og Klemensker. Kontortid 14-16 

. _. Udfører alle almindelige Bankforretninger 

FORSIKRINGSAKTIESELSKABET 

NYE DANSKE AF 1864 
BRAND- LIV- ANSVAR- AUTOMO .BIL-

samt alle andre Arter af Forsikring. 

AGENTURER I ALLE 

KØBSTÆDER 

INSPEKTORAT FOR BORNHOLM : 

INSPEKTØR H. C. ANDERSEN. ØSTERGADE. RØNNE 
TELEFON RØN.NE 545 



BORNHOLMS 

V æ r d i p a p i r e r modtages til 

Opbevaring i a a b e n t Depot 

SPARE- OG LAANEKASSE 
HOVEDKONTOR I RØNNE . ·. AFDELINGEN I ALLINGE 

TELEFON 20 KONTORTID 9-12 og 2-4 TELEFON 54 

INDSKUD modtages paa 3 Maaneders Opsigelse og paa 

almindelige Sparekassevilkaar Bokser udlejes 

:jKONDITORI 
ANNA MARGR. HANSEN 

* 

R Ø N N E 
TELEFON 93 

STAALEGADES SLAGTERFORRETNING 
Det fineste Kød - 

Det bedste Paalæg E. SJØLANDER. RØNNE. TELEFON 15 2. 



DANSKE BORDLAMPER (P. H.) - DANSKE LYSEKRONER 

DANSKE STØVSU~GE;RE - (;NILFISK) 

DANS.KE STlijYGEJER_N - RADIO (L. K.) 

AXEL SØRENSEN 
NYGADE 13 , .. RØNNE ... TELEFON 569 

TH. J EN S ENS EFTF. 
L. TORV. H . P . Rønne. TELF. 319 

Leverand. til Sygekasser og Varelotteriet 

JULEGAVER 
STORT UDVALG i Guld-, Sølv- og Pletvarer ... Nye Mønstre 

i Skeer og Gafler ... Forlov e lsesringe ... Kikkerter ... Barometre, 

Læseglas . . . Moderne Armbaandsure, Consol ure, Stueure , Nipsure. 

BRILLER i meget stort Udvalg ... Lægerecept ekspederes 

ALLINGE 
BOGHANDEL 

Telefon 56 - Stort lager af 

t GAVEBØGER 

t BØRNEBØGER 

t BILLEDBØGER 

t SKOLEBØGER 

Lædervarer - Attachetasker, 

Visittasker, Seddelbøger og 

Portemonæer - Nyheder i 

Æskepost . .. Fyldepenne med 

ægte Guldpen fra Kr. 5,00 ! 

PAPIRVARER ... KONTORFORSYNING 

Udkommen : 1'1. K. Zahrtmann - -

BorrinqLolmt Uitlorie 
I. Bind (II. Bind udkom. Fe br. 1935) 
Kr. 6,00 heftet - Kr. 0,85 indbunde t 
i H els birt ing - Kr. 1 1,00 indbunde t 
m. Skindryg og H jørne r ! 

De bør sikre De m et Expl. inden d e t bli ver udsolgt 

Colbergs Boghandels Forlag 

Den bedste Hilsen til 
Slægt og Venner er: 

Jul paa Bornholm 
Opgiv Adressen og Deres Bog
handler sørger for Afsendelsen. 
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En Indbydelse 

til at aflægge min Forret

ning et Besøg " .. Jeg fø

rer altid ls te Klasses 

Kolonial varer til billige 

Priser. Stort Udvalg i Kan-

serves. 

AAGE KOFOED 
TELEFON RØNNE 146 

__ ALT I KØKKENUDSTYR 

SPISESTEL 
K AFFEST E L 
VIN SERVISER 
KRYSTAL 
og KERAMIK 

i stort og smukt Udvalg 

ALTID NYHEDER 

BILLIGSTE PRISER 

GLAS- PORCELÆN- og UDSTYRSFORRETN. 
ST. TORVEGADE 20. RØNNE 

E. KJELLBERG 

l I 

RØNNE VIN

OG CIGARFORRETNING 

·{ 
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Alle kendte Mærker i 
Vine og Spirituosa, 

Cigarer og Cigaretter. 

Stort Udvalg i Piber. 

H. H. LAU. TELEFON 706 

DAM 
. ER N 

Es 

I • • 

J U LE ØNSKER 

opfyldes bedst ved Indkøb af 
fikse og praktiske Julegaver! 
Kjoler, Hatte, Jumpers, Tørklæ
der, Strømper, Handsker, Ta
sker, Tricotlinned, Parqplyer, 
Kimonoer. 

Alt faar De til de rigtige Priser i 

MODESALONEN 
NY G A D E 15. R Ø N N E 
(Lige ved St. Torv). Andre D idriksen. 



RØNNE 

''8~SIONSHOTEL 

Eneste Missionshotel paa Born
holm. 2 Minutter fra Havn 6g 
Bane - Gode Værelser - Ba
deværelse - Bilgarage - Hyg
gelig Restaurant - Bedste Køk
ken - Pension kan f aas . ·. . ·. 

TELEFON 387, 783 

olyf oto 
det naturlige fotografi 

4 8 forskellige bi 11 eder 

kroner 2.50 

benyt de pragtfulde for

størrelser som julegave 

priser fra kroner 2.50 

polyfoto 
rønne 

STORE TORVEGADE 3 . TELF. 240 

I 

CHR. DIDERIKSEN 
BOGBINDERI & 

PR OTOK 0 L;F ABRIK 

TELEFON RØNNE 865 

* 
Leverer alt Bogbinderarbejde i 
prima Udførelse ... Pressetryk i 

Guld og Farve. Eneste Presse

forgyldningsanstalt paa Bornh. 

* 
SCT. MORTENSGADE 4 

ELLEN GLISTRUP 

Allid rørsl med Nyhederne i 
DA M i;~ AT Ti; ". TØR KL~ Di; R 

KJO LI;B LOMSTI;R ". ~UI;R 

ST. TORVEGADE 15. RØNNE 



ANDELSBANKEN 
' li '! 

I 

A. m. b. A. I 

1: 

. l1I 

RØNNE 
Telef. 700 1 1 

Kontorsteder : Østerfars Telefon 100 ... Østermarie Telefon 64 

Spar Penge 

Edv. Løvgreen - Auto Service Station 

De gamle Dæk bliver som nye ved 
Paalægning af Slidbaner - Største 
Lager af Autogummi, Exide ·Batte
rier, Auto-Service - Vognsmøring 
ved Trykluft og Autoløfter. Vognvask, 
Parkering, Garager ! - Shell Tank, 
Autoolier - Aaben Dag og Nat! Staaleg. 7-9. Rønne. Telf. 804 - Aut. Ford Forhandler 

Møbelværksted 

I mit Værksted er installeret alle mo

derne Maskiner, hvorfor jeg kan tilbyde 

Dem 1. Klasses Arbejde til yderst kon

kurrancedygtige Priser! 

Forlang Overslag og Tilbud ". Hurtig 

Levering! 

Karl Jørge_nsen 
Rønne ". Østergade 4 7 ... Telefon 416 

BORNHOLMSK KERAMIK 
I 

". 

A/S tv11CHAEL--ANDERSEN . --~ -~ ~ & SØN 

RØN NE LILLE TORY 

SANDVIG VED HA MMERSØ 



oarfumeri 

I. 

Kosmetik, Frisørartikler, Sæber, Toiletartikler en gros! 

• 
Solonmontering ... Permanentapparater ... Champoovne, 

Tørrehjælme ... Motorblæsere ... Vaskebækkener o. s. v. 

Staalmøbler til Salon - Kontor og Forretning o. s. v. 

A. W. GALLES DEPOT 
MAGSTRÆDE ... TELEFON 699 

Markfrø 

Havefrø 

Saasæd 

Bornholms Frø- & Saasæd Central Als 
Frøavl & Frøhandel ... Telef. 699 



I f 

Try sager ~~:~~::::." 
"~:~:~:~:~:":•::~:~~ 

.":~:::~:~:~:~:~:~:":·1 
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og sælger! 

et virkningsfuldt Skilt, 

Plakater, Salgsbreve, Reklamekort, Fakturaer, Festsange. 

Den gode Ide, den moderne Stil og den absolut fineste Udførelse. 

Colbergs Eftf. Bogtrykkeri • Storegade, Rønne 

Øens 

eneste 

Damp-

Farveri 

Trikohl-og 

Rensnings 

Anstalt 

J. A. PEDERSEN 
Østergade 51 

Telefon 820 

~o 
4,-~~~4'-~ 
~ o.(_,._ 
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~~ 
~~~ 
"~ 
~~ 

•r.• · • 
~ ~ ;c_--;3~tA 



Største Import - Største Lager 

Ku I - Koks 
Cinders - Briketter 

LÆDERVARER 

Eneudsalg fra Johannes Neye 

Største Udvalg i Lynlaastasker 

Selskabstasker - T:orvetasker, 

Visittasker. Mange fikse Nyhe

der. Rejsekufferter i alle K va

liteter og Størrelser. 

Se vort store Udvalg! 

Colbergs Boghandel 
Neyes Udsalg for Bornholm - Telefon 122 

Bedste Kvaliteter, billigste Priser 

Firmaet 

Chr. Bidstrup- Rønne 
Indehaver - M. Th Bidstrup 

·- 1 • Hornung & Møller 
Kgl. Hof Piano-Fabrik ·-

ka 117,.,,., 
• 

1 1erpj;::> n 

Q''Oe/ 

paa Lager i -

Colbergs Boghandel 
Hornung & Møllers Udsalg - Telefon 122 



Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866 

Grønbergs 

Daglig direkte Postrute fra Rønne til København med de store mo
derne Skibe M/S »Bornholm«, M/S »Frem« og S /S »Heimdal«. 
(M/S »Frem« er nu, ligesom M/S »Bornholm«, forsynet med rin
dende ko 1 dt og varmt Vand til Servanter i alle Kamre.) 

BILLETPRIS : Kahyt 15 Kr., D æk 7 Kr. (Børn under 1 2 Aar det halve). Aars kort for 

6 Rejser Tur & Retur paa Kahyt 125 Kr" og for 4 R ejser Tur & Retur 90 Kr. Bør købes af 

alle Forretningsdrivende og andre, der har Lejlighed til hyppigere at besøge H ovedstaden 

KAFFE 
ER DEN BEDSTE 

· Faas overalt paa Bornholm 

Tel e fon 

Rønne118 

Svend Frederiksen. 
Th. Grønberg s Eftf. 

Kør 

Chevrolet 
Det eneste rigtige ! 

Ferd. Jørgensen 
Rønne - Telefon 250 



Den 
bedste 
Gave 
den 

indstillelige 

DO RIC 

EVERS HARP 

DEN er Idealet af en Fyldepen, idet 
den kan indstilles til 9 forskellige 
Haardhedsgrader og saaledes tjene 
mange forskellige Formaal. Med sine 
rene, kan'.ede Linier og sin fint af
balancerede Konstruktion hviler den 
let . og naturligt i Haanden. - Faas i 
forskellige smukke, smagfulde f <Jrver ! 

Livsvarig 
Garanti! 

Indstillelig Doric Eversharp 
Fy.depen " " •• .... " Kr. 58.00 og 54.~0 

@~ W Doric Eversharp Pencil " " .... " Kr. 28.1>0 

· f~_..d1!_ Andre Ever·harp Fyldepenne fra Kr. f l.SJ 
-------:::1 ~ . , 

(I~: . · And,~v;'~'","''~ .... K•. l.so~g~~~~EL 

EVERSHARP :~!!~NNEMAGASIN 



Her 
er det 
rigtige 

Det er den nye Neutrofon Super - det ypperste, 
der endnu er set eller hørt. Intet andet Apparat er 
saa selektivt eller i Stand til at tage saa mange 
Stationer. Og dog er det let at betjene. En Drej
ning paa en eneste Knap, og naar Stationsnavnet 
lyser paa Skalaen, hører De den ønskede Station 
- og kun denne. Apparatet kan benyttes uforan
dret paa Jævn- og Vekselstrøm. Pris Kr. 495.00. 
I elegant Grammofonskab Kr. 880.00. 

DET FØRENDE MÆRKE: 

Lempelige Betalingsvilkaar. 

Forlang Demonstration. 

Den ideelle Storstations-Modtager 

Neutrofon Type 22. Det Universalapparat, 
der uforandret kan tilsluttes alle Jævn
og Vekselspændinger, og som med Let
hed rent og adskilt tager alle større uden
landske Stationer. Lad os vise Dem dette 
det bedste Apparat til den billigste Pris, 
og De vil med Rette beundre dets Yde
dygtighed. 

Prisen er 
I Grammofonskab 

Kr. 245. 
Kr. 530. 

Brugte Apparater tages i Bytte. 

Eneforhandling for Bornholm. 

COLBERGS BOGHANDELS 
RADIOAFDELING. TELF. 122 

L ___ _ 



VED ANSKAFFELSE 
af ny Ovn eller Kamin vil det al

tid være fordelagtigst at vælge en 

af vore Typer. Støbegodset er ex

tra svært og solidt og vore be

kendte runde Magasinovne holder 

25-40 Aar uden væsentlig Ved

ligeholdelse. 

Vore firkantede Ovne og Kaminer er forsy

nede med patenteret brændselsbesparende 

Ristesystem, saaledes at Brændslet udnyttes 

til det yderste. 

Desuden fremstiller vi Komfurer og alt fore

faldende Bygningsstøbegods. - Til vore Ovne 

kan De altid faa Reservedele til rimelige Priser. 

BORNHOLMS 
MASKINFABRIK 
RØNNE. TELEFON 140 & 534 



- lilll 

Handelsbanken • Rønne l 
Filial af Aktiesels~abet Kjøbenhavns Handelsbank 

Egenkapital .73 Millioner Kroner 

Indskud paa Anfordring .... 
Bankbog med eller uden 
Lommechecks, Indlaan med 
Opsigelse modtages. Hjem
mesparebøsser i Bogform ud
leveres . . . Køb og Salg af 
Værdipapirer samt Indløs -
ning af Kupons og udtrukne 
Obligationer. 

Boxer -
i alle Størrelser udlejes ! 

-, 


