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DET SIDSTE BILLEDE 
Ved Bertel Hansens Død. 

Det mørke, stormhengivne Ellekrat 

var Helligdommen i dit lyse Rige 

fra Vigehavn til Vaseaa 

der havde Billedet dig Stævne sat. 

Forventningsfuld du Dag for Dag tog fat 

om vel en ny Belysnings bratte Naade 

vilde forvandle den uløste Gaade 

til Harmoni. 

Fra Øst udbredtes N atteskyers Graa. 

Randkløveskovene og Gudhjempynten 

i let gentagne Linjers Fald 

e ndnu mod gylde n Baggrund for dig laa. 

Da kunde Tanken vel paa Vandring gaa 

ad andre Veje. M alet mange Gange 

kunde et Ste d dig atter helt indfange 

som nyt Motiv. 

Fra Hammeren en tidlig Sommerdag 

betragtede du længe Slotte ts Aasyn 

igennem Lysets hede Slør. 

Der laa det med de stejle Kyste r bag 

indhyllet helt i store, bløde Drag 

af Løvspringslunde, tæt med Blomster smykket 

- men du var til e n anden Tid bortrykket 

som i et Syn - : 

Naar alt som blomstred nu, var blevet Frugt 

du vilde som et saligt Luftsyn gribe 

det myteblevne H ammersnu s -

optaarnet bag den hvide Sænebugt, 

dødstille under store Skyers Flugt. 

Højt over Tornekrattets Purpurkløfter 

mod Luftens Glar som Perlekas t sig løfter 

en Fuglesværm -

* 

Men denne Sommer var dig ikke b lid. 

Alt skulde komm e ganske anderledes. 

Din gode Pensel , brugt med ydm yg Flid 

du maatte lægge bort en liden Tid . . . 

Hvor dine Tanker vanked ud og ind 

de sidste dunkle Sanct Laurentii N ætter, 

det ved vi ej . D e milde Stjerners Skin, 

uset af Øjet, naaede dog dit Sind. 

Ubrugte rige Farvers ødsle Pun d 

tilrede var for dig i Drømme ns Stund 

og hvæ lved over dig en Billedhimmel 

fra Blund til Blund. 

Ingeborg Petersen. 



Jul paa Bornholm 

Maleren Bertel Hansen-Svaneke 

Bertel Hansen-Svaneke. 2. S eptbr. 1883-8. August 1937. 

»Jul paa Bornholm« bringer i Aar et Forsidebillede, 
gengivet efter e t Male ri a f Maleren Bertel Hansen
Svane ke. Det e r sikkert ikke tilfældigt, man har valgt 
netop dette Billede, men for det første, fordi man her
m ed søger at skabe e t værdigt Minde om Bertel, som han 
populært kaldtes, og ogsaa, fordi det i sin stemnings
fulde Skønhed danner en smuk Forside paa en Julebog. 

Et Snebillede af Bertel herhjemme fra er iøvrigt en 
Sjældenhed; jeg mindes ikke gennem ca. 20 Aar at have 
set andre end det her gengivne, og jeg kan ikke lade 
være at danne mig min egen Mening om hans Udførelse 
af dette Billede, som sikkert har haft sin Mission. Stille 
og hyggelig, som Bertel va r , har han her paa si t Lær
red ville t fæstne Billedet af si t Barndomshjem i en Tic! , 
da Vinteren lægger sin bløde Snedyne over Land og 
Hus, og da alt i Naturen ligesom aander F red - Jule
tiden, som vi alle gerne ønsker, den skal være, frostklar 
og snehvid. Hvornaar Bertel sidst har fejret Jul i Sva
neke, ved jeg ikke ; m en jeg ved, at han i de senere Aar 
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Mindeord med Gengivelser af n ogle 

af hans Malerier 

har boet i København ved Juletid og sikkert da har 
holdt sin Jul paa Atelieret i Studiestræde. Min Hustru 
og jeg kendte Bertel saa god t, at vi gennem et Par Aar 
mente at kunne glæde ham , saavel som os selv, ved at 
invitere ham til Juleaften i vort Hjem. Invitationen blev 
begge Gange høfligt afslaaet med den Motivering, at 
han ven tede sin Søster h er over , for at de kunde holde 
Jul sammen. Paa min Forestilling om, at Søsteren selv
følgelig ogsaa var velkommen, mødte jeg en beklagende 
Undskyldning m ed Forsikring om, a t han hels t vilde 
blive paa sit Atelier . J eg søgte ikke at afæske ham nogen 
Forklaring paa hans Afslag; men m ed mit K endskab t il 
ham forstod jeg, at der laa en dybere Begrundelse h er
for. J eg modtog en Julehilsen fra ham , et Kort, hvorpaa 
han havde tegnet en lill e Fugl, siddende paa en enkelt 
Gren, - det talte for sig selv! 

Men Forsidebilledet? De t var m ellem Venner af Ber
tel en kendt Sag, at hans H engivenhed for Moderen var 
saa stor, som kun en god og kærlig Søn kunde fø le, og 
jeg tænker mig nu, at han, da han mistede hende, følte 
Ulyst til at hold e Jul hjemm e, hvor alt maatte paakalde 
Erindring om Moderen. Søsteren, for h vem han altid 
følte sig som Beskytter, maatte dog heller ikke være 
alene, og han har da bestemt sig for, at de skulde holde 
Jul sammen paa hans Atelier i København. Atelieret i 
Studiestræde var e t temmeligt stort Værelse med Oven
lys og møbleret med enkelte Møbler i Almuestil. I et 
Hjørne stod et Bornholmeruhr, Kassen dekoreret af ham 
selv. I den brede Vindueskarm var anbragt en Mængde 
Blomster fo rud en et Bur med hans kæ re Kanarie fugl, og 
paa V æggene hang Billede r fra hans Rejser i Syden, 



Kunstne rens Moder. Skænket Bornholms Muse um af Kunstn e ren. 

enkelte Motiver fra Bornholm, samt 2 Portrætter af 
Mode ren, og over et af disse det her paa Forsiden gen
g ivne Billede. J eg har ikke besøgt Bertel paa Atelieret 
ved Jul; men jeg danner i Tankerne et Billede af dette 
saaledes: Ate lieret belyst m ed levende Lys - elektrisk 
Lys vilde Bertel ikke have -; Bertel staaende med sin 
Violin for at spille Julens Sange; Søsteren lyttende an
dægtig t til ; begge i sti lle Tanker , med Blikke t vend t 
mod Billedet af Moderen og Snebillede t af Barndoms
hjemme t, drømmende tilbage om .Tul paa Bornholm - . 

Bertei Hansen-Svanek e var, som han understregede 
ved sit senere paatagne Navn, født i Svaneke den 2. 
September 1883 som Søn af Fisker Bertel Rasmussen 
Hansen og Hustru Marie Kirs tine. Da Faderen var 
Fisker , laa den Tanke lige for, at unge Bertel ogsaa 
skulde gaa denne Vej; m en hans Ulys t til Søen og h ans 
Lyst og Evne til at sk abe noget med sine Hæ nder gjord~, 
at han kom i Malerlære h os Valdemar Myhre i Svaneke. 
Da denne helligede sig Fotografien, fortsatte Bertel 
Læretiden hos Malermester Skov og kom saa paa Tek
nisk Skole i Rønne. 

Professor Bidstrup opdagede hurtig t, at Be rtel havde 
Evner ud over det almindelige, og fik udvirket, at han 
efter udstaaet Læretid skulde søge Malerskole i Køben· 
havn. Han blev her E lev paa Verm ehrens Skole og lagde 
herfra op til Akademiet, hvor han fortsatte sine Maler
studier under Professor Viggo Johansen. Akademitiden 
var en herlig Tid for Bertel; flittig og arbejdsom, som 
han var , paakaldte han snart sin Lære rs Interesse, og 
de t var ingen Hemmelighed, at Professor Viggo Johan-
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.sen be trag tede Ber tel som sin Yndli ngselev. De Krav, 
der blev stille t til E leverne paa Akademiet clen Gang, 
var vel nok andre end nu ; man fordrede dybere Kend
skab til det r ent elementære, navnlig m ea H ensyn t i l 
Tegning, hvilket selvfølgeligt hos et Mennesk e m ed Ber
t els Karakter maatte give sig Udslag i pinlig Nøjagtig

hed og Akkuratesse; de tte prægede da ogsaa hans Bil
leder og føles særligt i hans smukt opbyggede Interiører, 
ligesom hans Portræ tte r ogsaa minder stærk t om Dati
dens Skole. 

I sine yngre Dage foretog Bertel nogle R ejser til Sy
den og boede ogsaa e n Tid i Rom. Fra Norditalien og 
Tyrol hjembrag te han nogle m eget smukke Billedei-. 
Men det skulde blive Bornholm, som kom til at be tyde 
noget for ham som Maler, og ingen Skribent har vel 
kunne t forherli ge Bornholm smukkere, end Bertel gjor
de de t i sine Billeder. Som ægte Barn af denne særp ræ
gede 0 kendte han som faa dens Mysterier , og som 
Elsker af Naturen vidste han nøje, hvor han skulde 
hente sine Motiver. Allerede som Barn følte han sig nøje 
i Kontakt m ed Naturen, og hans Studier paa Botanik
k ens og Ornitologiens Omraade fik en naturlig Udløs
ning i hans Malerkuns t. Det almene Publikum fors tod 
hans Kunst ; den var hæderlig og æ rlig, saadan som man 
a ltid vil huske Bornholm med det mystiske Lys i den 
lave Skov m ed mosbevokset Klippegrund, eller K li p
p erne og de smaa Skær i Vandet, - jo, de t mes ti·ede 
B ertel, og han gav sin 0 igen, hvad den havde give t ham. 

Som Menneske var han venlig og beskeden, og i sit 
Atelier i København levede han et stille og ro ligt Liv, 

M u seu msins p. P. Hau b e1g. Skænk et Bornh. M u seum af P . H auberq. 
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Ibs Kirke. 

Klippekyst. 

Listed 
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studerende sin Kunst og Violinspillet; - navnlig i Mørk
ningstiden fik han Violinen frem. Han havde ikke mange 
Venner, men gennem mange Aar var det den samme li lle 
Omgangskreds, med hvem han talte om sin Kunst og 
sine Blomster. Lyset var hans stadige Stof · til Omtale. 
Dagene i København va r for korte; han kunde jo ikke 
male, naar ikke der var de t rigtige Lys, og Længselen 
ef ter Foraar og Hjemrejse til Bornholm med den dej
lige Klippehave og alle dens velplejede Blomster fyldte 
hans Sind. Naar han havde Lejlighed, tog han ud paa 
Gader og Stræder for at finde en Model til Studie for 
sin Portrætkunst. Det var ofte mærkelige Typer af Men
nesker, han fandt; men han havde en mærkelig Evne til 
at finde dem, for hvem L ivet havde haft e t Indhold af 
usædvanlig Art; samtidig med at de sad Model for ham, 
studerede han dem rent psykologisk, men altid paa en 
Maade, som kendetegnede hans fine og fø lsomme Sind. 
Blandt hans Efterladenskaber findes e t saadant Par her
lige Typer gengivet i han s Kunst. 

Han var skaansom i sin Dom over for andres Kunst, 
men ønskede ofte, at han havde lidt le ttere ved at ar
be jde. Han studerede sine Arbejder, om der var noge t 
at udsætte, og han gik aldrig paa Akkord med Æ rlig
heden, og man forstod paa kompetente Steder at vur
dere hans Kunst derefte r. 

Paa Bornholms Musæum , for hvilket Bertel altid var 
meget in teresseret, hænger nogle faa af hans Billeder. 
Blandt disse er 2 Interiører sam t et Motiv fra Gudhjem. 
Af Po rtrætter: Musæumsinspek tør Hauberg, Professor 
Mathias Bidstrup og Peter Thorsen; ligeledes Kopierne 
af Løjtnant Anker, Professo r Madvig og Amtmand 
Vedel. 

I sit Testamente havde Bertel bestemt, at Bornholms 
Musæum skulde arve alle de Billeder, han ejede, som 
ikke var malet af ham selv, samt hans eget Billede af 
Moderen og desuden de Bill eder, Musæets Bestyrelse 
fan dt egnede til Ophængning paa Musæet. Til de t sidste 
tænkte han paa sin F ødeø, - maatte man her ta sene 
Tider mindes ham som dens gode Søn! 

Robert Peters. 

Udsigt over Gudhjem. 



Drenge, der spiller Klink. (Male ri af Bertel Hansen-Svane k e ) 

Laintan. Hall fri t elle Rellstabs »St andche1i « te dcjn grajna tonan å Schubert. 

Laintansfollt mit hjarta bræjner 
natten lång for dai -
kjæra, harda inte læjner, 
kom i ren te mai. 
Læued foie i dejn raga 
pilijn pazlar mer, 
bla.renes dejn kjæjnespaga 
månajn titar ner. 

lnte stæjna for dejn svala 
sjymnijnen din dør! 
Doggen strør i æ jn å dala 
søll, ihvor du trør. 
Sjylt e jn f jælstaun sjynger dorjen -
lyt i lya nat, 
ak, som hadde faulijn sor1en 
i mit hjarta gat. 

Kujne tonarna m en nå dai , 
sødt fortrojla dai! 
Laintanes ja biar på dai, 
kom, o k om te mai! 

A. J. 
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Erindringer om Nexø fra ca. 1860 

Af fhv. Borsfmester H . B. Harz1d 

Hegn og Led. 

Fhv. Borgmester 
H. B. Harild. 
Fotografi fra 1870'erne. 

Bygrunde og Udmark, ca. 250 Tdr. Land, var ind
hegnet dels ved en Række omgærdede Løkker, tilhø
rende private Lodsejere og hvis Hegn vedligehold tes 
af disse, dels ved et Gærde i ca. 2 Alens Højde, opført 
af Sandsten, der blev brudt nærmest belejligt i Nærhe
den. 

Indhegningen begyndte ved Brokkeskansen, gik over 
Aalehavet langs Skellet til Frederiks Stenbrud og Ibs
ker Sogneskel, Øst om Homannegaard til Klintevej og 
videre langs Skellet til Markjorden, over Rønne Lande
vej, Langedebyvejen, langs Bodilsker Sogneskel over 
Mosen til Søndre Landevej og Havet ved Langeskanse . 

Paa Hegnet fandtes følgende Led for den almindelige 
Færdsel: Ved Stenbrudsvejen, Ibsker Landevej, Klinte
vejen, Rønne Landevej, Langedebyvejen og Søndre Lan
devej, ligesom der nede ved Langeskanse var et Led, 
der dog var aflaaset, da det antagelig kun var anbragt 
af Hensyn til Militæret og Bjergningsvæsenet. Y derli
gere fandtes enkelte private Led til Markjorderne og 
Løkkerne. Hist og her i Hegnet var indsat en tildannet, 
flad Sten paa Højkant, en saakaldet Springsten til beha
gelig Afbenyttelse for Fodgængere, der skulde til Byen 
for at handle, kommende ad en Gangsti, der førte til 
Stedet. Der fandtes f. Eks. en ved Kalkværket for Klin
byfolk, en bag Kirkegaarden for Langedeby-bo og en 
mellem Langeskanse og Søndre Landevej for Balkebo 
og Snogebækkere. 

Ved Hovedvejene var opført et Vangegemmerhus med 
iboende Bestillingsmand, der næppe oppebar nogen stor 
Aarsløn for at vaage over, at Ledet holdtes lukket, saa 
ikke de paa Udmarken græssende Kreaturer slap ind fra 
Markjorden gennem dette. Dog kunde der falde lidt 
Ekstrafortjeneste af, naar han øjnede en »Stadsvogn« 
oo- kunde naa at faa Ledet aabnet og med et Buk og Hat-o 
ten i Haanden modtage en Skilling for sin Villighed. 
Oo-saa kunde det hænde, at et uvorent Kreatur paa en 0 

eller anden Maade havde forvildet sig ind i Vangen og 
af den skadelidte blev indfanget og bragt til Vangegern-
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meren til Opbevaring i Husets F æ ngselsgaard. Da van
kede der ved Udlevering t il Ejeren 1 Mark for en Hest 
eller Ko, 8 Skilling for et Faar og 4 for en Gaas. 

Grunde og Damme. 

De egentlige Bygrunde strakte sig, ligesom nu efter 
Ma trikulkortet, fra Gunnebæk t il Stedet, hvor Elektri
citetsværket nu ligger i Syd- Nord og til Teknisk Skole 
mo<l Ves t. Inden for dette Areal laa saa godt som alle 
Husene. Arealet var omgivet ved en Række Damme til 
Vandforsyning for Kreaturer og Brandvæsenet, lige
som de tillige tjente som Samlingssted for Regn og Spil
devand. Ved den nordlige Del bag Gaasetorvet laa 
Store og Ulle Mahn, ved Klintegade Bededam, bag Tek
nisk Skole Piledam, ved Stormgade Harilde- og Munke
dammene og endelig Syd om Byen: Ferskesø. Denne 
strakte sig som Regel op til Søndergade, og om Vinteren 
oo- de vaade Aarstider kunde den naa helt op til det 0 

Sted, hvor nu Metodistkirken ligger. Grundene ved Søn
dergade, Kirkestræde og Bryggeristræde ansaas som 
helt ubrugelige til Byggepladser. 

Vanda fl edningen fra Dammene fand t Sted gennem 
aabne Grøfte1·. Fra Bededam, Store og Lille Malm: gen
nem Gunnebæk til Stranden. Brokkeskansen straktP, 

Vangegemmerhuset i N exø. (Dam-Johansen fot.) 



Kort 
ovet 

.,.,. Nexo Kjobstads Jorder. 

\ 
1858. 

s 1;.•" 
l b s .. ~- - ------· 

_J__ 
~o no. 

:Em . .Bærrnlt t n " Ct htb. 1n5t 

sig sydpaa ikke til Bækkens Udløb og var ikke landfast 
med Kysten. De øvrige Damme havde Afløb ved aaben 
Grøft gennem private Løkker og Haver samt Gaderne: 
Kildestræde, Danielstræde, Bryggeristræde, Kirkestræde 
og Søndergade. Hvor Grøften eller Bældcen passerede 
Gaden paa tværs, var der en Bro, lige bred n ok til at 
en Vogn kunde køre over, men som man maatte kunne 
finde, hvis man vilde undgaa at plumpe i Vandet. Dette 
kunde om Aftenen have sine Vanskeligheder, da der 
ingen Gadebelysning fandtes. Paa maaneløse Aftener 
kunde man derfor jævnlig møde Folk vandrende med 
deres medbragte Haandlygter paa Vej til eller fra Jule
gilde. !øvrigt holdt man sig mest indendørs med Karter 
og Spinderok eller andet Husflidsarbejde. En V æv fand
tes ogsaa i de fl este Hjem. 

Gader og V eje. 
Af Færdselsaarer, der bar Præg af Gader, fandtes 

egentlig kun Storegade, Aasen og maaske Nørregade. 
!øvrigt var Formaalet med Gadeanlæg ikke helt let at 
blive klog paa; nærmest fik man Indtryk af, at en eller 
flere af Fortidens Velhavere - ofte i Forening med en 
eller to andre - lod indhegne et Areal til Anbringelse 
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af Bygninger med rummelig Have og Løkke. For at faa 

Adgang til de forskellige Gaarde er der da opstaae t Pas
sager mellem de fremkomne Indhegninger. I li ver af 
disse fandtes nemlig kun 1 a 2, højst 3 Ga arde og nogle 
enkelte, antagelig senere udstykk ede mindre Huse, som 
derpaa ved Matrikuleringen har faaet særskilte Numre. 
Antallet af særlige Lejligheder var næppe Halvdelen af, 
hvad der er nu fo r Tiden; altsaa kan man gaa ud fra , 
at Antallet a f Personer i de enkelte Familier h ar været 
større end nu, idet Folkemængden ikke er steget i til
svarende Grad. 

En særlig bemærk elsesværdig Bebyggelsesmaacle fan d
tes dog mellem Torvet-Aasen og Havn en-Nørregade. 
De der beliggende Grunde synes oprindeli g bebyggede 
ved en omtrent mid t mellem Gaderne anbragt Gaard, 
med en Tilkørsel (af Hensyn til Avlsbruget) fr~ Aasen, 
saa bred, a t en Vogn kunde passere, og en smal Udgan g 
(for »Fiskeriets« Skyld) til Havnen og Nørregade, netop 
vid nok til, at en Trilleb ør kunde kø re igennem. Af 

disse fandtes - ell er kun de ses at have være t - en fra 
Torvet til Havnen (bortfalden ved Udvidelsen af Tor
vet), dernæst Diekegaarden (nuværende V ægte1·ga de) , 
Knoldegænge t (h el t n edlagt), Myhregænget (nu H avne
gade) og J ydegænget, der endnu h ar bevaret n oget af 
sit oprindelige Præg. Ved Hjortestræde og Smedegade 

var Sp orene af saadan Bebyggelse udslette t, men n æ r-

:NoT Clt· c ---1 
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Bindingsværkshuse i Nexø (Storegade). 

mere nede ve<;l Julestuen ses atter Spor af en saadan 
Gaard, hvis Tilgang til Aasen dog er sløjfet. 

Byen havde, som anfør t, ogsaa dengang et Torv der, 
hvor det nu ligger, men dets Udstrækning var ikke sær
lig stor, ide t en fra Arbejdsgaarden mod Vest beliggende 
Have, omgive t af e t højt Stengærde, strakte sig op forbi 
Højskolehjemmet med en smal Passage langs dette, og 
en Gade paa ca. 9 Alens Bredde førte n ed til Storegade 
paa det nuværende Torvs sydlige Side. 

Torvet var der altsaa, om end kun lille og uden det 
pulserende Liv, der nu kendetegner Pladsen og dens 
Omgivelser. Det enes te Tegn paa dets Tilstedeværelse 
mærkedes kun, naar der kom en »Pottere« fra Rønne 
m ed et Læs Lerkar og Trommeslageren bragte den Ny
h ed ud over Byen, at Folk kunde blive forsynede med 

»Stegesøer« og Fedtkrukker, Mælkefade, Lerlamper og 
do. Tallerkener samt andre Nødvendighedsgenstande. 

Et omrejsende Cirkus med en Bjørn, Tryllekunster 
og Musikinstrumenter kunde ogsaa til Tider faa Plads 
paa Torvet - til Glæde og Underholdning for en tak
nemmelig Tilskuerkreds. 

Storegade var Hovedgaden og antagelig paa Grund 
heraf forsynet med Brolægning, dog saaledes at der var 
en Rendesten i Midten af Gaden. Den Side, hvor de an
seligste Gaarde laa (den vestre) var brolagt med gode, 
flade Sandsten, mens den Øst for Rendestenen be lig
gende Del maatte nøjes med smaa toppede Brosten. En 

lignende Brolægning fandtes ogsaa Syd for KirKegaar
den (Kirkestræde), men her var Fladstenene, der var 
af betydelig ringere Kvalitet, anbragt ved Husrækken 
og Rendestenen ved Kirkegaardsmuren. !øvrigt fandtes 
kun Brolægning og Fortov, hvor vedkommende Ejen
domsbesidder havde funde t sig foranlediget til Anbrin
gelsen. Det var derfor ret korte Stykker, meget forsk el
lig udført, saavel med Hensyn til Materiale som Nivel
iering. Dog havde nok Bestemmelserne i Byggeloven 
begyndt at virke saa m eget, at der ved Opførelsen af nye 
Bygninger blev paalagt Ejeren at anbringe Fortov i Hen
hold til Loven. 

10 

Boligforhold. 
De ældre Bygninger var i Almindelighed opført af 

Bindingsværk med klinede eller murede Tavler og ret 
vel vedligeholdte, idet de aarlig fik en Omgang m ed 
Kalk- og Tjærekost. Nye større Bygninger opførtes e f
terhaanden af Grundmur, mens Bindingsværket e ndnu 
blev fo retrukket til mindre Huse ; m en Vinduerne blive r 
større, forsyn ede m ed Træsprosser og til at lukke op 
paa Hængsler - i Modsætning t il de gamle smaa Vin
duer m ed Blysprosser , hvoraf højst eet i hvert Værelse 
var til at aahne. Samtidig afløstes Gadedørens to Halv
døre af Fløjdøren. Hoveddøren b enyttedes de fl es te Ste
der kun undtagelsesvis; dog saa man tidt ældre Folk i 

de gamle Gadedøre med Armene hvilende paa den luk
kede nederste Halvdel, spejdende efter en Forhigaaende 
elle r Nabo for at faa en Passiar. En anden Fordel frem
bød de gammeldags Halvdøre, idet »Overdelen « kunde 
staa aaben og slippe Lys og Luft ind i Fors tuen, mens 
»Nederdelen « værnede mod Besøg af de paa Gaderne 
løsgaaencle Kreaturer: Køer, Faar og Gæs - Svinene, 
som tidligere havde været med i dette Selskab, fæ rde
des nu ikke længere løse i Byen. 

Ved større Bygninger, der som Regel havde en noget 
højere Foclmur, var der oftest anbragt en monumental 
Trappe med Nedgang til den ene eller begge Sider, ofte 
omgivet af et kønt sm edet J ernrækværk eller stræk
kende sig 2 a 3 Alen ud paa Gaden. Det saa pynteligt ud, 
m en vilde jo efter Nutidsforhold være uforeneligt med 
Færdselen. 

Kælder var ikke almindelig, og hvor den fandtes, be
stod den som Regel kun af et lille Hul med Nedgang fra 
Forstuen. 

Der fandtes endnu mange Bræddegavle og en Del 
Straatage, selv om disse var ulovlige. I enkelte Hjem 
fandtes endnu Lergulve i Stuerne. 

Indretningen af de gamle Hjem var ret ensartet, hvad 
der vel delvis hang sammen med Husenes forhold svis 
ringe Bredde (7 a 8 Alen) . En Forstue med Loftstrappe 
og Sa l paa den ene Side og en Storstue med Vindue til 
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begge Sider paa den anden var almindelig. Derefter 
Lillestuen, der optog den større Halvdel af Bygningens 
Bredde, mens Resten beslaglagdes af Sengehul og den 
store aabne Skorsten, hvortil Bilæggeren var anbragt. 
I denne Stue, der ellers kun var 4 a 5 AL dyb, var Slag
bænken anbragt som Sovested for Børnene om Natten; 
hertil kom Bord og nogle Stole samt et Skab i Væggen. 
Derefter fulgte Køkken, Bryggers og Tørvelms, hvor
fra Duft~n af Bredtørv, Lyng, tørret »Ævia « og do. 
»Kokaser« slog en i Møde, vidnende om, at der var sam
let ind til Vinteren. 

Røgen fra Skorstenen kunde undertiden blive noget 
stærk, naar der fyredes, men den forsvandt snart af sig 
selv op mod den blaa Himmel. Trods alt kunde der være 
en egen Feststemning udbredt, naar man betraadte et 
saadant Hjem, efter at Birkekosten om Morgenen havde 
gaaet sin Omgang og den fugtige Gulvsand laa i smaa 
Toppe over de brede, hvidskurede Gulvbrædder eller 
Lergulvet. Man forbavses over, at de i Forhold til uu 
faa Huse med den omtalte Indretning kunde rumme e11 
Befolkning, der var op mod 2/3 af Nutidens. 

Saa at sige til ethvert Hjem hørte Husdyr, i alt Fald 
en Gris og en Gaas. Mange havde tillige et lille Stykke 
Jord paa en halv eller en Td. Land i Byvangen, som be
virkede, at de ogsaa kunde holde en Ko og faa Foder til 
denne, naar den ikke kunde gaa paa Udmarken, samt 
Rug og Byg at bringe til Møllen for at faa Mel til Hjem
mebagning og Gryn til Grøden. 

Til de større Gaarde kunde høre et Avlsbrug paa lff 
- 20, helt op til 50 Tdr. Land. I flere af dem dreves til
lige tidligere Købmandshandel efter Tidens Krav. 

Den til Ejendommen hørende Mødding var fra gam
mel Tid, sandsynligvis af praktiske Hensyn for Bortkør
sel, anbragt paa eller umiddelbart ud til Gaden, og da 
Husdyrholdet og det benyttede Brændsel bevirkede, at 
Beholdningerne ikke blev smaa eller til Pryd for Gade
billedet, var det ikke underligt, at en Politivedtægt paa
bød, at alle Møddinger mod Gaden skulde indhegnes. Da 
imidlertid en Del af disse laa paa selve Gaden, virkede 
saadanne Indhegninger ikke just til en Rettelse af Ga
delinjen. 
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Latriner fandtes langt fra ved hver Ejendom. Tønde
systemet kendtes ikke, kun Gruber eller frit Afløb til 
Mødding - eller hvor det ellers lettest kunde finde hen. 

Offentlige Bygninger. 
Af offentlige Bygninger fandtes : Kirken, Borgersko

len, Raadhuset og Arbejdsgaarden. 
Kirkens Ydre var omtrent som nu, naar undtages Spi

ret, der senere er anbragt, og en Uhrskive paa Taarnet, 
der i Forening med Uhret paa Raadhuset viste Byens 
officielle Tid, der sandsynligvis nu og da rettedes e fter 
Solens Opgang ved et Knæk frem eller tilbage. 

Dens Indre var ikke saa .vel vedligeholdt som nu. 
Lofthvælvingen var beklædt med lysmalede Brædder 
med store Revner i. Noget Gipsdække fandtes ikke, saa 

Sømmenes sol,ide, rustne Hoveder var synlige, og da der 
ikke benyttedes Varmeapparater af nogen Art, var der 
uhyggelig koldt om Vinteren saa vel for Menighed som 
for Præst. Sidstnævnte maatte endda først tilbagelægge 
en Køretur paa aaben Vogn, der med Datidens Befor
dring tog mindst en halv Time. 

Paa Pulpituret i Kirkens nordre F løj var Orgelet og 
6 overbyggede, saakaldte Bure anbragt, i den vestre 
Fløj yderligere 3. For alle de øvrige Stolestader i Kir
ken var aflaasede Døre, hvortil hver, der havde købt 
sig. en Plads, havde sin Nøgle. Døbefonten var anbragt 
i den vestlige Ende i Taarnet. Malingen var lys, hvid 
eller graa, ·med lidt Forgyldning hist og her. 

Borgerskolen var den nuværende gamle Skolebyg
ning, hvis Udseende var omtrent som nu, bortset fra en 
stor fremspringende Trappe og nogle fl ere i Antal, men 
mindre Vinduer. Gulvet i Forstuen var belagt med et 
solidt Sandstensgulv. De 2 Klasseværelser var forsynede 
med Bræddegulv, belagt med et godt Lag Sand, saa det 
var gørligt at beholde Træskoene paa i Skolestuen, uan

set hvor sølet Føret var. 
Ved Skolen var ansat 2 Lærere, der i det sønd1·e Lo

kale underviste en Realklasse m ed udvidet Undervis
ning i Tysk, Naturhistorie, Naturlære og Geometri og 
i det nordre Borgerskolens ældste Drenge fra Kl. 8- 12. 

Raadhuset i Nexø. 
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Skolens ældste Piger og hele den grønne Ungdom un
clervistes om Eftermiddagen fra 1- 5. 

Førstelæreren havde Bolig i den nuværende Sløjd
skole. Gymnastiske Øvelser a fholdtes om Sommeren paa 
Pladsen, hvor nu den nye Borgerskole ligger. Gymna
s tikhus fandtes ikke. 

Raadhuset var ret nyt, opført af Amtet til Afløsning 
a f den gamle »Vagt«, der , omgivet af en Vold med Kano
ner, havde ligget paa Havnepladsen. Volden var nu 
fj ernet og Bygningen omdannet til Pakhus. 

I A rbe jdsgaarden, der altsaa laa paa Størstedelen af 
de t nuværende Torv, var indre tte t nogle smaa Lejlighe
der for Trængende og en større Arbejdsstue, der holdtes 
opvarmet om Vinteren, til Afbenyttelse for Smaakaars
folk, der her kunde udføre deres HusAidsarbejde. Op
synsmanden, der boede i Gaardens nordre Længe, havde 
Oplag af Materiale til Udlevering til de Arbejdende. 
Noget Forsamlings- eller Missionshus fandtes ikke i 
Byen. 

Kosten. 
Den daglige Kost var stærkt præget af Forbruget af 

de i Hjemmet fremstillede Varer. Sild og »Søvva« (Mælk 
og Øl) var Hovedbestanddelen ved Morgen- og Aftens
maaltidet. Sidstnævnte serveredes i et Lerfad, anbragt 
midt paa Borde t, og hvortil alle Familiens Medlemmer 
udstrakte deres Hornskeer, fiskende efter de deri fly
dende Rester af Brød og Grød fra det forrige Maaltid. 
Si ld og »Fisk«, fersk, saltet eller tørret, sal t Kød og 
F læsk , Ærter og Kaal samt Byggrød var den sædvanlige 
Middagsmad. Fersk Kød forekom som Regel kun, naar 
der var slagtet en Ko, Kalv eller Gris. Klipfisk og Risen
grød var Gæstebudsmad og serveredes ved fes tlige Lej
ligheder tillige med Steg og Juleaften med Gaasen. 

Følgende Træk kan tjene til at belyse, hvor stor Om
sorgen for at have Fødevarer i Huset kunde være: 

Da en Frue, Enke · efter en Embedsmand, opgav at 
holde Ko, lod hun denne slagte og saltede og røgede 
Kødet for at have noget at tage til Resten af sin Levetid. 
Det er fortalt af en Kone, der tjente hos Fruen, saa vidt 
vides til dennes Død. Paa Forespørgsel om, hvorledes 
de t gik med at faa Køde t forbrugt, da de t ikke maatte 
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være saa let at tygge for den henimod 80aarige Dame, 
erklæredes, at det gik ret godt, særlig naar det røgede 
kunde blødes lidt i en Snedrive om Vinteren, og de t slog 
rigelig til i Fruens Leve tid. 

Som Bevis for, hvor vanskeligt de t var at skaffe fersk 
K ød og i de t hele opfylde de Fordringer, der stilledes 
til Serveringen paa Hoteller, kan anføres, at en Hotel
ejerinde, der iøvrigt havde Ry for at lave god Mad, har 
fortalt , at hendes Hotel, kort efter at det var bleve t 
aabnet, pludselig havde modtaget Besøg af 2 højtstil
lede Embedsmænd fra Rønne, der efter den lange og 
kolde Køretur bad om noget Middagsmad. De t var hende 
umuligt at skaffe Kød, hun kunde ikke byde paa andet 
end K lipfisk og Risengrød. Det var imidlertid ikke saa 
let a t faa Fisken rigtig udvandet, og hun var derfor 
bange for, at den ikke vilde smage. Hun var dog blevet 
s tærkt komplim entere t for den gode Mad og det dej lige 
Nexø Øl. -

Brændevin spillede en stor Rolle i Husholdningen. 
Snapsen maatte meget nødig mangle Morgen, Aften eller 
Mellemmaaltidet For- og Eftermiddag. Det aarlige For
brug til en Husholdning af Størrelse som en almindelig 
Bondegaards var ca. 200 Pt. 

Et Lerkrus med Laag over var som Regel altid anbragt 
paa Borde t til Afbenytte lse for Familiens Medlemmer 
eller Gæster , men Indholdet, »Drikke <~ , kunde sikkert 
godt staa overfor enhver Afh oldsmands Kritik. 

Industri & Haandværlc m. m. 
Stenindustrien var Hovedbeskæftigelsen for Byens 

Arbejderbefolkning. Arbejdspladserne laa langt borte, 
ved Helletsgaard og paa Nørremark, og da Arbejdstiden 
var fra 6 Morgen til 7 Aften, maatte »Karpen « være 
godt forsynet med Mad- og Drikkevare r. Arbejderen var 
næppe i sit Hjem mellem 5 Morgen og 8 Aften og til 
bagelagde Vejen frem og tilbage paa Træsko, som da og
saa jævnlig maatte forsynes med hjemmelavede K lamper. 

Med Værkstedsarbejde i Byggefagene var det ikke 
meget bevendt. Naar nogen ønskede at opføre en Byg
ning, indlededes det med, at der om Efteraaret blev 
købt »Balkoner« (Tømmer), almindeligvis a f indført 
svensk Træ, for saa vidt de r ikke var Anledning til at faa 
det fra en Stranding, hvoraf der som Regel indtraf flere 
hvert Aar. Naar Tømmere t var samle t, anbragtes et Par 
s tore Bukke under aaben Himmel, hvor saa nogle Mænd 
i L øbet af Vinteren behandlede det med Langsav til de t 
forskellige Brug: Bjælker , Sparrer, Lægter og Brædder . 
Der var da gerne en tom Lade eller Port i Nærheden, 
hvor den videre F orarbejdning med H øvling og P løj
ning samt Vinduers og Døres Sammensætning kunde 
finde Sted. Naar Arbejdet skulde paabegyndes her , saa 
man Snedkeren komme trillende med sin Høvlbænk og 
Værktøjskasse. 

Noget lignende gik det til med Tømmerarbejdet paa 
H avnen. Egene fældedes og kørtes ned til den der an
bragte Savkule umiddelbart op til Slæbestedet og bear
bejdedes om Vinteren. Skibs-, Bygningstømrere og Sned-



kere var væsentligs t de samme Folk, der tog Arbejdet, 
hvor de t var. 

Antall et af egentlige Murere indskrænkede sig til 
nogle faa ældre Mænd, der udførte et godt og samvit
tighedsfuldt Arbejde. De var f. Eks. mege t omhyggelige 
med Mørtelens Tilberedning, ligesom de indvendige 
Vægflader afpudsedes med fin t ildfast Ler og kunde 
blive saa haarde og glatte som Glas. Reparationsarbej
det paa de gamle Bindingsværkshuse udførtes nærmest 
som HusAidsarbe jde af Ejeren selv eller en tilfældig Ar
bejder. 

Den s tore Udstrækning, hvori Mure og H egn opfør
t es af Sa nds ten, bevirkede, at der var mange, der 
opnaaede en stor Færdighed heri. Da Materialerne he r
til var rigelige - dels fra Frederiks Stenbrud og 
Strandkanten (»Udfaldet«) eller fra andre tilfæ ldige 
Brud i Nærheden af Byggestedet, blev det en billig Byg
ningsmaade. Dog benyttedes den hovedsagelig til større 
og mindre Udhuse samt alle Hegn. Oprindelig benytte
des Ler til Udfyldning af Mellemrummene mellem Ste
nene i Bygninger , men senere anvendtes kun smaa Brok
k er hertil. Selv om dette Arbejde udførtes omhyggelig t, 
blev der dog altid gode Til holdssteder for Rotter, lige
som de t var en Gene, at Fylden under Fortovet ved Ny
byg.ninger med Kælder stadig forsvandt ned i Muren. 

Skræddere og Skomagere forrettede for en s tor Del 
deres Gerning ved Omgang hos Kunderne, og det va r 
Fes t, naar disse Herrer, hvis Viden efter Besøgene i de 
mange Hjem var stor, holdt deres Indtog. De t ers tat
tede for en stor Del de Aviser, der langtfra var almin
de lige i Datidens Hjem. 

Smedehaandværke t var derimod Værkstedsarbejde, 
og her begyndte man at høre ta le om Læredrenge, hvad 
der ellers ikke var sædvanligt. De unge Mennesk er kom 

til Søs eller ud at tjene - alt eftersom det viste sig, om 
de havde Snille til at blive Skibsførere, Tømmermænd 
eller Haandvæ rke re. En Del Unge gled ganske stille ind 

i deres Forældres Fodspor og Forre tninger. 
Byen var omkranset af Vejrmøller, 4 saakaldte hol

landske og 4 a 5 Stubmøller. De t gav e t livlig t Præg, 
naar Vingerne drejede rundt Dag og Nat, dertil en egen 
Idyl, naar man en sti lle Sommerdag saa Møllerne staa
ende i den aabne Dør, spejdende e fter en forbipasse
rende, for at fa a sig en »Basseralle« (Sladder). 

Bryggeri og Brændevinsbrænderi startedes oprindelig 
som Interessentskab, hvoraf dog de t første var overgaaet 
til Privatdrift, mens det sidste gik over til Aktieselskab, 
m ed Aktier fordel t blandt Koholdere i Byen og næ1·me
ste Omegn. »Dranken « (Bæ rmen), som fordeltes blandt 
Akti"onærerne, var e t meget kærkomment Tilskud ved 
Fodringen, ide t de r ikke benyttedes andet Kraftfoder 
end Skraa og de t hj emmelavede Klid og Svinemel. 

Købmandsskab. 
I mange af de s tørre Gaarde var der i sin Tid ved Si

den af Fors tuen indrettet et lille Kammer, »Butikken «, 
med Hylder og Skuffebænk samt e t Vindu, beskytte t 
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af svære J erns tænger med Ringe for alle Krydsninger . 
I Dørkarmen sad en Klap, hvorfra Kunden - efter at 
have tilkaldt Ekspedienten et elle r andet Steds fra i 
Huse t - kunde blive be tj ent. Udsalgslokal crnc va r 
imidlertid nu blevet noget større med Disk og Vindue r, 
11vor der i Stedet for J ernstænger var anbragt f. Eks. 
nogle Par Kopper , Sukkerstel og Kaffekande, nogle Ko
tøjr, Tørklæ der og Huer samt Træsko. Men Vinduernes 
Størrelse og Udsmykning var ikke impon ere nde ef te"r 
Nutidens Forhold. Heller ikke Beliggenheden i Byen 
syntes at . spille nogen nævneværdig Rolle. Til Forre t
ningen var oftest knytte t e t større eller mindre Land
brug. En Datidsforretning indeholdt alt i Manufaktur, 
Kolonial, Isenkram, Farvestoffer, Tøfler og Træsko, og 
der opkøbtes Sæd, Smør, Æg, Huder og Skind m. m. 
De t indkøbte sendtes som Regel til København med e n 
af Jagterne, der her besørgede Trafikken, og hvor Skip
peren afsatte det til en eller anden Høker eller For
handler , som han eller Købmanden. stod i F orbindelse 
med. E fte r at Rejsen va r til endebragt, uddelte Skippe
ren de t indvundne Beløb . Med Indkøbene gik det noget 
lignende. Varerne rekvireredes hos de t Firma, Købman
den benyttede. Skipperen fik Meddelelse om Bestillin
gen og meldte sig hos Afsenderen, naar h an var klar 
til at tage imod, eller han besørgede Indkøb efter den 
fra Købmanden ved hver Rejse medtagne »Nota «. For 
I senkram, Porcelæn , Glas og Manufakturvarernes Ved
kommende opnaaedes dog de bedste Resul tater ved, at 
den Handlende sely rejste til København et Par Ga nge 
om Aaret og paa Lagren e udvalgte de Varer, der skøn
nedes at kunne afsættes i Forretningen. 

Rejsende Agenter begyndte vel at vise sig ; men de 
havde ikke let ved at bryde igennem. Det fandtes for 
usikkert at gøre Indkøb efter Prøver. At de tilstedevæ
rende Udvalg i de forskellige Brancher ikke kunde være 

særlig fyldige, siger sig selv. Et Glasskab til de t finere 
og nogle H ylder til de t grovere Manufaktur, en H ylde 
til I senkram og Porcelæn ved Væggene samt Diske n med 
Skuffer t il Kolonial optog Pl adsen i det beskedne Rum, 
som, naar de paa Bjælkerne anbragte Huer og Hatte 
ogsaa tages i Betragtning, gjorde et vel spækket Ind tryk. 

Butikkerne holdtes aabne fra 6 Morgen til 8 a 10 Af-

Gaardparti ira A rbejdsgaarden i N exø. 
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N exø-Gade med Sandstensgærder. 

ten, om S~mmeren i Sildetiden fra 4 Morgen, for at 
Bønderne kunde faa Salt til den Sild, de da afhentede. 
Om Søndagen var aabent fra 6-9 og 4- 10. Særlig 
de tte fø ltes trykkende for de H andlende, og det saa 
meget mere, som der kun var lidt at bestille. En enkelt 
Landskrædder, ledsaget af nogle unge Mennesker , der 
skulde have Stadstøj, var de t oplivende E lement. Ved 
Skiftedagstid og lige før Jul var de t dog travle Dage. 
Ret kar akteristisk var det , særlig ved Efteraarets Skif
tedag, at se Drenge og Piger fra Landet, der havde væ
ret ude at vogte elle r passe Kreaturer i Sommerhalvaa
ret, og hvis Løn herfor var en Klædning, komme led
saget af deres Husbond eller Madmoder for at faa den 
iførte hj emmevævede og -syede K lædning suppleret 
med Hue og Træsko samt et rigtig »grant« Halsbind 
eller Hovedtørklæde, hvortil endda undertiden kunde 
tilføjes en Kniv eller lignende. Hvilke straalende Øjne 
ledsagede ikke denne store Begivenhed! 

P aaklædning. 
Ogsaa Beklædningen prægede Tiden. I Kirken og ved 

festlige Lejligheder saas endnu enkelte Nø ller, strut
tende med røde eller sorte Blomster efter Omstændig
hederne, og der var endnu en Del ældre Koner, der bar 
Korsklædet med skinnende hvide, stivede Bændler og 
røde Hage- og Nakkesløjfer baade ude og hjemme. Men 
der sporedes ingen som helst Lyst blandt de unge Koner 
og Piger til at følge de gamles Eksempel med den born
holmske Dragt. Konerne foretrak at bruge mere mo
derne filerede Blondekapper og de unge Piger bart 
Haar med Net og Krumkam, for saa vidt ikke det hele 
ers ta ttedes med et Tørklæde, knyttet under Hagen. 

De gamle til Bornholmerdragten hørende Kapper af
løstes væsentligst af store dobbelte Shawler, hvoraf det 
franske i meget straalende Farver nødig maatte savnes 
hos de Velstillede og blev Pigerne tildelt ved Konfirma
tionen eller senest t il Brylluppet, beregnet paa at vare 
Live t ud. 

Overtøj anvendtes kun sparsomt. Kun en mindre Del 
var i Besiddelse af Overfrakke, højst en Stortrøje. En 
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rigtig Dreng kunde ikke tænke sig et saadant Apparat; 
men Huen og et langt Halsbind maatte nødig savnes, og 
Bukserne skulde helst naa ned til Træskoene. Pigerne 
fik et trekantet strikket Shawl knyttet om Livet og et 
Tørklæde om Hovedet, bundet under Hagen. Den langt 
overvejende Del af Beklædningen var hjemmevævet 
Stof, forfærdiget af hjemmespunde t Uldgarn og Tvist. 
Kun til finere Brug anvendtes indførte Varer. Der var 
mange, der til daglig altid brugte Træsko og kun Læder
fodtøj om Søndagen og ved festlige Lejligheder. 

Talemaader. 
Sproget var meget kraftigere dialektfarve t end nu ; 

mange af de gængse Ord og Talemaader er nu helt bort
faldne. I Tiltale til Forældrene brugtes endnu i ældre 
H jem »han« og »hun « eller »l « (til ældre Slægtninge), 
hvorimod den yngre Slægt sagde »du« til Far og Mor 
ligesom nu. 

Som Fruer betegnedes egentlig kun Militærpersoners 
Hustruer og Døtrene som Frøkener. Men indenfor Em
bedsstanden begyndte man a t følge efter. Hustruer af 
den bedre Middelstand benævnedes Madammer og Dø
trene Jomfruer , men Flertallet af gifte Koner beteg
nedes i Omtale mecl Mandens Navn, efterhængt »-ska<<: 
»Pær Hanska «, »Jens Jakobska «. I Tiltale brugtes 
Moer: »Moer Hansen«, »Moer Jakobsen«, uanse t om 
vedkommende var velsignet mecl Børn eller ej. 

Børnene var »P ibla « og »Horra « uden Hensyn til Al
deren, saalænge Forældrene levede: »P ær Hansa H orra «, 
»J ens Jakobs Pibla« i Flertal eller »Pær Hansa Hans « og 
»Jens Jakobs Lina «. !øvrigt kunde de t være vanskeligt 
for fremmede at skelne rigtigt her, da det kunde virke 
ligesaa stødende a t tiltale en Kvinde som Madam, der 
almindelig kaldtes Moer, som omvendt. 

Forlystelser. 
Sport var et Orcl, der ikke kendtes. Forlystelser var 

der ikke mange af og Trangen hertil sa ndsynligvis heller 
ikke stor. Først ved Skytteforeningens Fremkomst om
kring 1870 opstod Kravet om Legemsøvelser og vel sam
tidig Udlængsel hos den Del af Ungdommen, der ikke 
kom til Søs. Æ ldre og yngre Borgere forlys tede dog 
gerne Byens og Omegnens Beboere med e t Par Kome
dier hver Vinter . De maatte gerne gentages nogle Gange, 
da der var et taknem~eligt Publikum og kun ringe 
Plads i Teatret. Formaale t var af velgørende Art. I Kom
munen findes endnu et lille Legat til Erindring herom. 
I Løbet af Sommeren afholdtes 2 a 3 Gange et saakaldt 
Skovgilde i »Mosen «, Aspesskoven eller P lanteskolen, 
en lille Naaletræsplantage, der laa paa nuværende »No
mes« Mark. H er samledes Folk Søndag Eftermiddag, og 
en Marketender serverede søde og blanke Syppe og 
Kaffe til de Æ ldre, mens Børnene kunde købe Bryst
sukker og Kage-»Majna«. Om Aftenen traadtes Dansen 
i Græsset til Tonerne af en Fløjte og Fiol. Sjældnere 
kom man saa langt som til Klint eller Helvedesbak-



kerne; den, der kom helt til Almindingen, betragtedes 
som temmelig berejst, og det skete næppe hvert Aar for 
ret manges Vedkommende. 

Børnenes Tidsfordriv . 
Børnene begyndte, hvor det stod højest, deres Ud

flugter i en Vogn, bestaaende af e t Bræt mellem 2 
Hjul, hvorpaa der var anbragt en lille aaben Stol og en 
Stang, men intet videre, saa der var rigelig Adgang for 
Sol og Vind. Blev de lidt større, var Kælken, der tillige 
(som Trillebøren) benyttedes til Transport for Hus
holdningen, et udmærket Redskab til Fornøjelse. Der 
var nok en Del, der havde »Træskøjter« og Færdighed 
i at bruge dem; men dels var de ret vanskelige at faa 
til at sidde fast alene ved Snore, og dels lagde Skotøjet 
sig hindrende i Vejen. Derimod udvikledes stor Fær
dighed i at skride paa højklampede Træsko. Sporene 
heraf var synlige i Form af korte og lange »lsskraner «, 
ikke alene paa Dammene, men tillige paa Gader og 
V eje, hvor der ofte var Anledning til at lave en saadan. 

Naar Vinteren ebbede ud og de første Solstraaler vid
nede om Foraarets Komme, blev »Grostøjet« og Bol
dene hentet frem, samt for Pigernes Vedkommende 
»Terrerne«, alt af hjemmelavet Fabrikat. En Hassel
kæp fra Skoven og nogle fra Køernes Pelse afrevne 
Haar, der valkedes sammen og om mulig - formedelst 
2 Skilling - af Skomageren forsynedes med et broget 
Overtræk, gav et udmærket Grundlag for Adspredelse, 
til Sommeren kom med mere nødvendige Sysler. 

Befordringsmidler. 
Til Arbejdskørsel benyttedes endnu Vogne med Træ

aksler og Hjulene beslaaet med J ernskinner til Samling 
af Fælgene. Akslerne smurtes med Tjære, og de~, der 
havde længere at køre, havde Tjærepøsen hængende 
under Vognen, <la Akslerne tit løb tørre om Sommeren, 
ligesom de ikke var lette at faa i Gang om Vinteren, 
naar Tjæren størknede. I Byen benyttedes dog for stør
ste Delen Jernaksler og do. Ringe, men nogen Arbejds
vogn med Fjedre fandtes ikke.' Kun til P ersonbefor
dring fandtes et Par Stykker med Kasse og løse Age
stole. Derhos saas Postvognen, der udgik fra Rønne 2 
Gange ugentlig. Den havde Plads til 3 Rejsende. Brev
posten anbragtes i Magasinet under Forsædet og Pak
kerne under en Presenning bag Bagsædet. Velholdte 
faste »Stadsvogne« fandtes i de fleste større Brug; de 
benyttedes undertiden til Udlejning til Almindingstur 
St. Hansaften, maaske endda til en Nordlandstur til 
Slottet; men saadan en Rejse tog altid 2 Dage. Velo
cipeden begyndte at vise sig i Halvfjerdserne, men be
tragtedes kun som et Legetøj. 

Havnen. 
I enhver Søkøbstad vil det vel nok være saa, at Hav

nen, der har saa stor Betydning for Byens Trivsel og 
Udvikling, altid vil vinde Beboernes store Interesse; 
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saaledes ogsaa i Nexø. Beliggenheden ved den flade For
strand med god Ankergrund udenfor samt Sandstens

grundlaget, der af giver en god Grund at bygge paa og et 
godt Materiale til Havneværkernes Opførelse, har ogsaa 
været en Spore hertil, idet Udsigten for et godt Resultat 
har været bedre end for de øvrige Havne paa Bornholm. 

Omkring ved Aaret 18~0 fandtes kun eet Havnebas
sin, den nuværende gamle Inderhavn, hvor Krogen mod 
Syd kaldtes Baadehavnen og benyttedes af Fiskerne 
med deres smaa aabne Baade. Desuden laa de smaa Jag
ter, der besørgede Københavnsfarten, ogsaa her ved 
Vestsiden og lossede og ladede. !øvrigt var der kun 
Losseplads til samme Havneplads i Skibshavnen. 

Hele Låndsiden mod Vest optoges af Slæbestedet, der 
skraanede jævnt ned til den daglige Vandstandshøjde. 
Paa Nordsiden ud mod Havet var en højere Kajmur, 
d.er var ret vanskelig at passere med Køretøjer, da den 
kun var smal og var dækket af store Sten, der laa meget 
uj ævnt. Ved denne Mole laa de i Vinterleje oplagte 
Skibe fortøj ede. Det var et stolt Syn for alle Byens Be
boere at se de hjemmehørende velholdte Fartøjer, og 
ikke mindst de stovte Skibsførere, der trolig tilsaa disse. 
Det gav det hele e t festligt og for Fremtiden godt vars

lende og tilforladeligt Præg. 
Yderhavnen var som nu 2 Moler, hvoraf den inderste 

(nordre) sluttede omtrent, hvor Indsejlingen til det nor
dre Havnebassin nu er; den yderste (søndre) var et lille 
Stykke længere. V ed Hovedet var der næppe over 8 a 
9 Fods Vanddybde. Afstanden mellem Molerne var og
saa betydelig ringere end nu. Havnen havde været 
stærkt generet af Tang, hvorpaa var raadet Bod ved 
Fjernelsen af et Bolværk, der havde været anbragt in
den fo r Gattet til Inderhavnen og den søndre Mole; men 
helt godt var det endnu ikke, da den udgaaende Strøm 
desuagtet blev for svag. 

Molerne og Kajerne var som nu væsentligst bygget af 
Sandsten; men da Cement .ikke var kendt som Binde
middel, var de forsynede med Trærammer ".ed alle Kan
ter. Dette krævede en ret betydelig Vedligeholdelse og 
gav ofte Anledning til Skade ved Stormflod og Højvand. 

Nexø H avn. 
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Den gamle Gaard ved Torvet i Hasle, malet af en Dreng 1890. 

Det samme Hjørne i 1937 
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En ,,hænnuer'' Mand. 

Halmkurv, flettet af Jens Kjøbek, 
nu Bornholms Museum. 

:Jens Hansen KjØbek. 

Indtil for en 
Menneskalder si-
den, da Maskiner 
ikke brugtes og 
Haandvæ rke t a 1•
be jdede under pri 
mitive Forhold, 
kunde en haand
snild Mand med 
Held arbejde i de 

. forskellige Fag og 
saa endda lære sig 
det alt sammen 
selv. Saadanne 

»Tusindkunstnere« fandtes rundt omkring og udfyldte 
ofte udmærket deres Plads i Samfundet. 

J eg vil fortælle lidt om en saadan »hænnuer « Mand, 
som jeg kendte i min Barndom og mine unge Dage . J ens 
Hansen Kjøbek hed han og var født i Ves te rmarie 1812. 
Hans Far var Smed og hed Hans J ensen K jøbek. Jens 
H ansen var 18 Aar, da lian blev konfirmeret, og hans 

Skolegang var yderst sparsom; han havde dog lært a t 
læse, men at regne og skrive lærte han sig selv, siden han 
blev voksen. Saa snart h an kunde gøre Gavn, hjalp han 
Faderen i Smedjen, og da han skulde konfirm eres, kom 
han i Tjeneste hos Sognepræst i Vestermarie og Nylars, 

iels Grønbech. Konfirmationsundervisningen slap han 
le t med, for han kørte for Præsten, der boede i Nyl ars
ker , til Vestermarie, hvor han skulde deltage i Under
visningen med de øvrige Konfirmander; men J ens 
skulde jo først sørge for Hestene, og det kunde tage 
Tid, saa Undervi sningen blev ret sparsom; men Præsten 
syntes godt om ham, for han var dygtig til sit Arbejde, 
og det sa tte Præsten Pris paa. Efter Konfirmationen 
hjalp han nok Faderen en Del og gik for Resten paa 
forskelligt Arbejde. 

1840 har J ens Hansen faaet Skudsmaalsbog udsted t 
af Grønbech, Sognepræst i St. Nicolaj Sogn, og er der
efter flyttet ti l Aaker, hvor Bogen e r paategnet af Præ
sten Balle. Her tjente h an e t Aar hos Jens J . Engel, 
Hjulmagergaard, og flyttede lste Maj 1841 til A. J. 
Munch, St. Hallegaard. lste Maj 1842 flyttede han til 
0. Kofoed, Munkegaard, hos hvem han var i Tjeneste 
til 6 . April 1845. Nævnte Dato er han gaaet over i Tje
neste hos H. Sonne, ogsaa Munkegaard, hvilket jo tyder 
paa, a t Gaarden har undergaaet E jerskifte. Fra Sonne 
flyttede han l ste Maj 184 7. Da blev han nok gift og 
købte et lille Hus med Avl til to Køer paa Limensgade. 

J ens Hansen gik, saa længe han boede paa Li~ensga
den, dels paa Arbejde paa Bondegaardene, dels arbej
dede h an i Risebruddet med at bryde Cementsten. Om 
Vinteren plejltærskede han Rug, og for Resten be
gyndte han nok ogsaa allerede da at arbejde med Træ-
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husflid. Ægteskabet blev ikke lykkelig t, Børn ha vde rl c 

ingen, og de blev efter nogle Aars Forløb skilte. 
Disse Aar har han ikke fortalt ret meget om, men han 

tog igen fat med at tjene Bøntler, da han fik Huset solgt. 
Sku<lsmaalsbogen viser, at han tjente paa Brogaa rd i 

Aaker hos V. Dam fra l ste Maj 1855 til lsfe Maj 1857, 
da han flyttede til den Ejendom i samme Sogn, so m nu 
kaldes Munkerup, hvor han tjente hos Robbersens Enke 
fra lste Maj 1857 til samme Dato 1858. Saa flyttede han 
til Rønne og tjente et Aa r hos Stine Qvintus, som h avde 
en Avlsbr ugerejendom, hvor nu Posthuset staar. Fra 
Rønne flyttede han 2clen Maj 1859 til Nylarsker. Jens 
Hansen hjalp sin Søsterdatters Mand Svenstnip lpsen 
Stange, som var Smed, til en lille E jendom, der var 
Fæstejord fra 3. Vornedegaard. Her skulde saa J en 
Hansen bo hos dem. Han gik en Del paa Dagle jera r
bejde, men da dette efterhaanden fa ldt ham svære re, 
tog han fat som Husflidsmand. Det Kammer, han havde 
haft, b lev ham nu for lille, og saa byggede han sig en 
lille Længe til sit eget Brug; der var en lille Forstue, 
og de t øvrige udgjorde e t Rum, hvor han sov og arbej
dede. Det forstaar sig, han havde Sko rs ten og Kakkel
ovn, saa han kunde opvarme Rummet om Vinteren. 1870 
maa tte han overtage E jendommen og Stange fl ytte, 
og 1871 solg te han Huset til min F ader , so m saa be
gyndte a t smede for egen Regning. Jens Hansen be tin
gede sig Re t til a t blive boende i sin lille Længe og be
talte mine Forældre for Kosten den Tid, han levede. 
Han døde den 13. Marts 1890. 

Jens Hansen havde tidligt vist sig haandsnild. Saale
des lavede han tidligt de Træsko, han brugte, lappede 
sit Tøj og s toppede sine Strømper , ja, han syede e ndda 
i mange Aar sine Hverdagsbukser. Huggehusarbejde 
va r nødvendigt at kunne, ialfalcl 111>i;et af, naar man var 
>'Hauddræjnj « paa en Gaard, og de t lagde han sig efte r, 
saa han drev det adskillig t videre end de fl es te . 

Deu ga ng han fly ttede til Nylars, gik han snart over tii 
at tjene Udkomme t ved sin Haandfærdighed. 

Jens Hansen lavede godt og pænt Bødkerarbejde. Va
skesaaer , Vandkjiter, Kalvebøtter og Drikkele jle udgik 
fra hans Værksted. Man brugte mange Mælkebo tte r af 
Træ. Ogsaa af disse lavede han nye; men især havde h an 
Arbejde med at sætte gamle Bøtter sammen, som var 

faldet i Staver, og lægge Baand om alslags gamle Kar. 
Baand af H assel brugtes i Mængde, men senere blev 
Jernbaand overvejende. 

Kvinderne spandt, og der kunde gaa Brud paa Rok
ken ; det var Jens Hansen Mand for at sætte i Stancl 
igen. Han havde lavet sig e t Vippelad, som han spændte 
i Høvlbænken, og derpaa drejede han mange pæne Ting, 
som brugtes i det daglige Liv: Drikketappe, Nødde
knækkere, Varpetene, Garnvinder; men Rokke ind
skrænkede han sig til at reparere. Naar han kunde faa 

Vidjer, lavede han Kurve, saavel grove Smaahalrns o~ 
Kartoffelkurve, som finere Armkurve og Sykurve. En 
Artikel, som var ef terspurgt, var Bikuber, syede af 
Langhalm med Hasselspaaner; dem lavede han pæne 
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og regelmæssige, ogsaa Sædløbe og andet Halmarbejde . 
Bornholms Museum har en pæn Mal tkur v af hans Ar
bejde . Sold til at skille forskellige Slags Sæd va r stærkt 
efterspurgt; de groveste va r Ærtesold og de fineste Rug

sold; de blev lave t af tyndt opskaaret Pil, Asp eller Pop
pel til »Stommenet« og Hasselspaaner ti l Bunden. J ens 
Hansen lavede dem gode og kunde afsætte, hvad hai:i 
kunde skaffe. 

River og Leskaftcr (Sajsabomma) var efterspurgte. 
for han lavede dem stærke og lette og saa de faldt i 

Haanden. Truge, Hulskovle, Øser, Sleve og Træskeer, 
udarbejdet af Asp og Pil, var der god Brug for. Trille
børe og smaa Trækvogne lave de han ogsaa, og Hj ulene 
gik clet godt med; men de store Vognhjul kunde han 
ikk e have med at gøre. 

Enkelte grove Møbler lavede h an ligeledes, lle var 
ialfald stærke. Og saa ska l det ogsaa nævnes, at han 
alt tidligt havde lagt sig e fter at mure, og t'.ekk e me•l 
Straa . 

For mig blev Samlivet med J ens Hansen af megen 
Be tydni ng, alt fra jeg var lille. Han var en god Fortæ l

ler , og saa snart jeg blev saa stor, a t jeg kunde følge 
med, naar han fortalte , tilegnede jeg m ig, hva d jeg 
liørte af ham. Geologi, Arkæologi og Folkemindestof 
fik jeg Grundlaget til af hans Fortælling. Ved Læsniug 
havde han ikke skaffet sig rel megen Viden; men ved 
Selvsyn og Eftertanke havde han faae t re t god Kund
skab om Øens Undergrund og dens Stena r ter, saaledes 
ved at bryde Cementsten i Risebruddet, hvor han brø <l 
i Fællesskab med Mor ten Grønnegaard. De skulde ogsaa 
udskibe Stenen, der blev kør t til Stranden ved Rise
gaard. Man sti llede et Par Bukke ud i Vandet og lagde 
Trilleplanker derpaa; det kaldtes en Vase . Det værste 
var a t sætte Bukkene ud om Vinteren, naar Vandet var 

Paa Kælke. (V. Myhre !ol. ) 
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iskoldt; del skulde de skiftes til. Engang da det var 
Grønnegaards Tur, og han helt uden Klæder h avde faaet 
Bukkene udsat, var han daanefærdig, da han kom i 
Land, og Jens Hansen maatte hjælpe ham i Tøjet og 
derefter lunke omkring paa Stranden med ham for at 
faa Varme i ham igen; næste Gang stod jo J ens Hansen 
for Tur. En Gang, de havde faaet en Skude lastet , del 
foregik jo ved H jælp af Baade fra Boderne, og Skibet 
satte Sejl med Fralandsvind, skete det, paa Grund a f de 
høje Havhakker, at Vinde n hvælvede sig (»va lde«) saale
des, at Sej lene slog bak og Skibet førtes indad. Heldigvis 
var Baadene ikke endnu bor te, saa de fik fat og bugse
rede Skibet ud af Strandh ri nkens Læ, saa Sejle ne ku nde 
Lrækk e. 

Jens Hansen prøvede en Gang at udvind e Svovl a f 
Svovlki sen, som fi ndes i Cements tenen. Han samlede en 
Del Kis sammen, og e ngang de skulde bage, smed han 
den ind i Ovnen, da denne begynd te at bl ive lied. Des
værre viste det sig, at Fremgangsmaaden var meget 
uheldig. Ilden slukkedes, og Huset b lev fuld t af Svovl
damp, saa de nær va r blevet kva lte; han maatte hur tigst 
muligt rage Svovlkisen ud og opgive Svovlindvindingen . 

Allunværket paa Limensgaden berettede han adski l
ligt om; man brød Skiferen i de t s tore Bl·ud, som staar 
aabent e ndnu, og bræ ndte Skifrene i sto 1·e aabne Bun
ker, saaledes at m an antændte en Hob Kvas og T jørn og 

ka stede Skifer derpaa . Skiferen kan brænde paa Grund 
af sit Indhold af K uls tof, Svovl og maaske lidt Olje, og 
saa blev man ved m ed at øse Skifer paa den glødende 
Bunke, t il man fik nok bræ ndt. Derpaa blev den ud
lude t i et Par Bassine t· og Luden indkogt i store Kedler. 
Man havde nogle svenske Arbejdere t il at forestaa Til
virkningen, som de var k endt m ed hjemmefra. 

For Resten kunde J ens Hansen fo r tælle om Brønde, 

B ørnenes Badeplads ved L isted. (V. Myhre fot. ) 



som han havde grave t, og om Jordlagene deri. Han 
havde ogsaa være t nede i Kulgruberne ved Sorthat, 
naar han var k ørende efter Kul. 

J ens Hansen kendte Navnet paa mange Stenarter, so111 
jeg lærte af ham, og hvad han forta lte om sine Erfarin
ger, blev fo1· mig en stærk Tilskyndelse til selv at be
skæ ftige mig med Geologi. Om Gravhøje, han havde 
været med til a t sløjfe, og Pottebegravelser i na turlige 
Jordbanker, som han havde truffe t, fortalte han , og det 
gav mig Lyst til at kende mere om Arkæologi. Ogsaa 
Kurediget i Vestermarie, der i hans Ungdom s totl 
uskadt, kunde han fortæll e 0111. Morsomme Historie r fra 
Bornholms Milits og Vagtholde t, dels i Rønne og dels 
ved Strandvagterne, hvor der holdtes streng Vagt i Tre

aarskrigen 1848-50 og i Koleratiden, for at ikke Skibe 
skulde sætte Syge i Land, kuntle han mælde og om 
Exersitsen med deres F lintlaasgeværer. Om de stadselige 
Mønstringer og om Brandofficererne i al deres Pragt. 

E gentlig ove rtroisk var J ens Hansen ikke, nien han 
kendte jo alle sin T ids uhyggeli ge Historier om den Ve r
den, som for det meste er skjult for Menneskene. Af hans 
Historier og Sagn har jeg opskre ve t saa mege t jeg kund e 
huske, og afgivet det til Dansk Folkemindesamling. 

Og saa forta lte han om Arbejdsskik i hans unge Dage, 
om Pløjning med 4 Hestes ·Hjulplov med Træmuldfjæl 
og om Le tharve r med Trætænde1·. Om de gammeldags 
Dragter med Malmknapper , eller naar det skulde være 
rigtig fint, brugtes Sølvknappe r. Oll'l Vinteren bru gte 
man Trøje og Knæbukser a f Skind, som ofte var farve t 
gult, og i Skindtrøjen havde de hvide hjemm edrejede 
Benknapper eller ogsaa Me talknapper. Kvinde rne gik 
til Kirke med Træsko og bar deres Lædersko i e t T ør
klæde, og saa satte de Træskoene under Kirke risten, 
mens de tog de pa;:ne Sko paa i Kirken. Dette Træk vise r 

Vinterbillede fra Svaneke. (V. Myhre fol.) 
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jo, al man ogsa a her paa Øen havde Riste i Ind ga ngs
laagen til Kirkegaarden, i al Fald i Ves termarie, for a t 
hindre K rea ture r i at gaa ind paa Kirkegaarden. R i.sten 

var a f J ernstænger og slut tede ti l Laagens Vidde og 
derunder var en grund Grube, som m an altsaa kunde 
s tikke Træskoene ned i, mens man var inde i Kirken. 

De t var jo i den T id, a t Kreaturerne gik i Højlynge11 
om Somm eren . Der blev s tjaalet Lam derude; men dr 
gamle Søer havde ogsaa lær t sig til at æde Lam, naa r de 
kunde faa fat paa dem, saa man var jo ikke altid sikke r 
paa, hvordan de t var gaaet til , naar der mangle<l e Lam. 

Tiggere vrimlede de t med. En jammerlig lase t Stakkel 
gik sø ude rlan<ls og tiggede sig lid t Saasæd, for han havde 
kan tro in te t at saa o·g daarlig nok noget t il Brød helle r. 
Folk ynkede ham og gav ham lidt, hvor han kom . Men 
saa hændt(' det, al en af dem, som havde ydet Stakkelen 
Hjælp, va r kørende i Rønn e, og <ler saa han Stakkels
mandc11 komme rigtig pænt kørende. »Se der«, sagde 
Sønderlandsboen til Købmanden, han handlede hos, »der 
har den stakkels Tigger faae t H es te og Vogn at laane.« 
»Han! « udbrød Købmanden, »det er den rigeste Mand 
i hele si t Sogn.«! 

Ogsaa om Ha kk eledtyven e, Kjæ ttesjyttijnj , Hø nnus
lijortijn, Annars Møller og Mons Smed vidste han at 
for tælle og ikke om deres Dyder . Vraghisto rie r mang
lede ikke, og Smugleri var nok heller ikke ukendt. 

J ens H ansen Kjøbek døde som nævnt 1890 og blev 
begravet paa Nylars Kirkegaard ved den nordvestre 
Side af Kirken. Hans Grav er vist forl ængst omgravet, 
og hvad Sager han frem stillede, er vist for de t mes te 
gaaet af Brug. 

J eg fo r min Del har meget at være ham taknemmelig 
for og vi l gerne med disse Linier sætte ham e t beske-
dent Minde. Peter Thorsen. 

Sne i Skoven. (V. Myhre fol.) 
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Rønne 1890'erne • 
l 

Af Borgmester N iels N ielsen 

Byens størrelse. 
R ønne var engang en af Danmarks s tørste provins

bye r - i 1801 nr. 7 i rækken e fter indbyggertal. Skøn t 
byen i hvert af forrige aarhundredes to halvdele næsten 
fordoblede indbyggernes tal - fra 2436 i 1801 til 9292 i 
1901 - var den dog stadig blevet overfløjet af andre 
byeP. Endnu i 1840 var Rønne nr. 8 , i 1860 nr. 9, i 1870 
10 og i 1880 den tolv te i størrelse. Horsens, Svendborg, 
Viborg, Vejle og Kolding var i aarenes løb vo kset stø rre. 
Medens Kolding i tiaaret 1870- 80 tog t il med 32,24 °/o, 
voksede Rønne kun med 17 ,36 °/o, hvilket dog var be ty
delig t mere end f. eks. Slagelse og Roskilde, hvor for
øgelsen kun var 11,12 og 12,87 . Men i de 50 aar fra 1880 
til 1930 er byen s tadig gaaet længere nedad i rækken og 
var i 1930 nr. 24. Men Rønne hys historiesk river M. K. 
Zahrtmann har ret, naar h an i sin »Rønne hy og bor
gere «« skønner , at indbyggernes tal ikke inden 1950 
atter vilde være fordoble t og tilføjer: »og de tte turd e 
vist være godt «. Thi mulighederne for en saadan for
øgelse er ikke tilstede paa en ø af Bornholms størrelse. 

Men er R ønne end saaledes rykket langt ned i rækken 
a f danske provinsbyer og muligvis vil rykke endnu læn
gere n ed, saa h a r byen dog i den sidste me nnesk ealde r 
fulgt godt trup med andre byer i udviklingen. Naar man 
ser paa byen , som den var i 1890' erne, dens gade- og 
kloakforhold, k ommunale værker, havnen , h andel og 
indus tri, og samtidig husk er, at byen i de tte aarhun
drede har lidt under 2 h aarde kriser, først krigen og 
dyrtiden, senere den frygtelige stilstandsperiode i b e
gyndelsen af tyverne, k an Rønneboerne kun være glade 
og s to lte af at have ført deres by frem til de t trin, den 
nu staar paa. 

Byen havde de t samme særpræg i 90'erne som i vore 
dage: mes t smaa enetages huse, mange og krogede gader. 
Medens Kolding i 1880 havde 662 bygninger , Slagelse 
424 og Roskilde 414, havde Rønne 1254 - og de fire 
byer havde omtrent det samme indbyggertal. I 1890 var 
Rønnehusenes tal vokset til 1692. Rønne var en unde r
lig blanding a f paa en gang a t være en ren og proper by 
og samtidig en svinsk, uhygiejnisk by. Inte t kloakvæsen , 
m en uhumske render , daarlig gadebelysning - men 
samtidig pæ nt vedligeholdte huse med blomsterpyn tede 
vinduer ud til gaderne og ret renholdte gader. 

En tysk turist roser i et pommersk blad 90' ernes 
R ønne: 

»De udmærket brolagte gade r er skinnende rene, hu
sene ser ud som de var pudsede i gaar. H er h ører ren
lighed hj emme. Jeg har aldrig set noget lignende paa 
mme mange re jser. « Han omtaler de smukt passede 
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b lomsterhaver og ser , at Bornho lme rne holder a f b lom
s ter. Ved sin afrejse udbryder h an : »du venlige, renlige 
li lle stad! « 

Turisten havde som turister mest kun set facad en. En 
af den tids Rønneboere, der saa mere end fa ca de rne, 
skomagerlærlingen, den sene re berømte forfatte r , Mar
tin Andersen-Nexø skildrer i »P elle E robreren « byen 
saaledes : 

»Der laa husene saa pyn telig t til gaden, lid t ucl og ind , med 
snurrige gam le d øre og blomste r i alle vinduer . De glinsede af 
blanktj ære fra bindingsvæ rk e t og var a ltid fri ske i ka lkfarven : 
okkergul e e ller blændeude hvide, søgrø nne e ll e r blaa som hi mlen. 
Paa solskinsda ge fik man indtryk af fes t og flagning. Men P elle 
havde undersøg t bagsiden a f hver t hus, og de r var de t vasketu<le 
med langt slime t skæg, s tin kende sv ine tø nd er og en s tor møddings
kasse med en ram h yld ove r. Stenbroen Aød med sildegjæl og 
t or skemave r, og murene var skj oldede me cl grønt mos fo rn eden«. 

A rbejdernes jtilegris. 
De fles te beboere havde deres svines ti i den lille 

gaardsplads og opdrættede grise - for fattigfolk var de t 
en sparekasse. Sommeren igennem plukkede børnen e 
svinemelder og andet grønt t il den lille gris, e fter høsteu 
gik kone og børn paa markerne og pillede aks og efte r
aarsdage gik e n del af mandens fortj en este til foder. De r 
kæledes for denne gris, den skulde jo blive arhejder
hjemmets s tøtte i de lange vinterdage, h vor de t var 
skralt med arbejde og fortjeneste. H en mod ju l slagte
des grisen. De t var en festdag i hj emme t. De gamle hu
sker endnu fa rs og mors travlhed om morgenen, bør
nenes spænding t il grisen var stukke t og vælte t ned i det 
store kar med da mpend e hedt vand, h vor den skulde 
skoldes og skrabes. Og op gennem dagen emmen fra de 
kogende gryde r, duften a f flæsk og blod og krydrede 
urter , de førs te bidder af varmt fl æsk, der spistes til tørt 
rugbrød. Det var en fes tdag! 

Men forud var det ikke saa fes tligt. F ra svines tien . 
flød s tink ende væ dske ud til rendestenen, eller blev 
staaende mellem gaardens toppede brosten og blandedes 
med sildegæl og madrester. Fra m øddingen steg ram 
stank mod himlen. Den blev jo ikke kørt ud for ofte. 
Naar bunken var ti lpas s tor, kørtes eller bares den om 



morgenen ud paa gaden, hvor efterhaanden møddin 
gerne fra flere huse lagdes i bunker og fyldte gaden m ed 
sine ildelugtende dampe. Hen paa dagen kom en vogn 
fra landet og hentede gødningen, m en stanken hang 

m ellem gadens huse hele dagen, helt ud paa natten. Den 
tids w. c. var det lille hu s i en krog af gaarden, ved siden 
af møddingen, hvor rummets indhold ofte b lev skovlet 
ud. Mange s teder havde man ikke tønde, m en kun en 
kasse til at dække over de m enneskelige udtømninger. 

I 1887 havde byraadet vedtaget en ny sundhedsved
tægt, der forbød svine holdet og bestem te, at der skulde 
anvendes tønder til latrinerne. Indtil 200 tønde r udbø
des i licitation. Der var kort forinde n udnævnt en ny 
distriktslæge i byen , P. W. E. Hansen. Det va r en m and 
med lyst og initiativ til at gennemføre reformer. Og i 

næsten hvert andet møde i lang tid forelaa paa byraa
dets bord forslag fra sundhedskommissionen om ændrin
ger i de bestaaende forhold . 

F orbude t mod svinehold vakte naturligvis forbitre lse 
og modstand. Nogle beboere androg om ophævelse af 
forbude t, andre om en anden anvendelse af bestemme l
sen , og byraadet henstillede til kommissionen at anvende 
bestemmelsen »paa en lempeligere maade end hidtil e r 
sket«. 

Brolægning -
»private« og offentlige gader. 

Nogenlunde var brolægningen paa de to torve, i S t. 
Torvegade, Østergade og Søndergade, færdselsaarerne 
fra det øvrige Bornho lm til byen. Og nogenlunde var 
det i enkelte andre af gaderne i den ældre bydel. I d e. 
fleste af smaagaderne - og byen havde allerede da om
kring 120 gader - var belægningen toppede brosten, 
og fortovene var ligele des runde sten, blot af mindre 
format. Men da den store part af byens beboere udenfor 
kredsen af embedsmænd og storkøbmænd gik m ed træ
sko, voldte den gammeldags brolægning ikke saa stor 
ulempe. 

Men værre var det i de saakaldte »private gader« de 
ny kvarte1·er paa Bidstrups Løkke i sydves t, Johnsens 
Løkke i sydøst og i kvartererne øst om den gamle bydel. 
H er laa gaderne under vintrens regn i e t trøstesløst søle, 
under efteraare ts blæs t i et rygende sandstøv. 

Private bygmestre anlagde i disse kvarterer »gader«, 
de byggede billige huse til salg til arbejderne, men de 
glemte at lave selve gaden i s tand, og de tog intet hensyn 
til de trafikale krav. Naar de havde faaet husene vel 
solg t, brød de sig ikke mere om gaden, den maatte de 
nye husejere selv om. Byen savnede vedtægter, der 
kunde hindre denne fremgangsmaade, og mest savnedes 
forstaaelse af spørgsmaalets betydning. Et godt eksem 

pel er e t andragende i 1894 fra beboerne i Vesetsgade, 
der bad raadet erhverve hjørneejendommen Vesets- og 
Møllegade, da gaden ellers vilde blive indsnævret 7 fod 
i bredden. Byraadets flertal afslog - de t var e t skraa
plan at komme ind paa, thi - sagde borgmesteren ved 
behandlingen af et af disse andragender - »holde vi vor 
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faderlige haand over denne vej, kommer vel de andre 
snart efter«. 

Gang paa. gang andro g beboe re byraade t om at faa 
gjort noge t ved gaderne, men det faderlige byraad sagde 
altid nej . Selv da maskinelrejer H. P. J ensen m. fl. be
boere af Johnsen s Løkke samme aa r androg om is tand
sættelse og belysning mod at beboerne be talte halvde
len af udgifterne i forhold til hver enkel ts gadefaca de 
a fdragsvis i løbet af 5 aar, blev de tte kort afsla aet. 

Og man fa nd t ikke paa ved en gadeved tægt at hindre 
anlæggelsen af ny private gader . Det har kostet senere 
tiders ska tteydere fl ere mill ion er kroner at faa raade t 
bod paa fortid"ens synder paa de tte omra ade. 

Det v il dog være uretfærdigt at mene, a t raad et til 
gengæld ofrede store summer paa de offen tlige gader. 
Efter fle re klager fik Stengades ves tlige ende en repa
ration ·- 2 læs skær ver. Dette arbejde udførtes af en 
avlsbruger for 8 kr. , hvor »dog ikke indgik levering af 
skærverne, men k ørslen af dem.« Og en anden offentlig 

vej syd paa fik 2 1/i kubikfavn skæ rver og 10 læs grus. 
Den samme avlsbruger tilbød at udføre dette arbejde for 
50 kr., og i samme pris a t regulere vejen e t par gange i 

løbet af det første aar. Kommunen leverede dog skær
verne fra fa ttiggaarden. 

Under en a f sagerne drøftedes, om gamle sten fra 
Østergades omlægning skulde bruges i E llekongs trædc 
e ller Larsegade. De r faldt fø lgende bemærkninger: 

B o r g m es t ere n: Larsegadc e r et helt himmer ige m od E ll e
kongst ræ dc. 

Fage r ! und: Larscgade e r ogsaa slem. 
Fysikus Han sen : Larsegade e r bedst paa <le t styk ke, iler ikke 

e r brolagt. 

De tailhandler J ens Nielsen t ilbød paa bygningskom
missionens opfordring at afstaa 20 kvadratalen grund 
paa hjørne t af Storegade-Kirkeplads til udvidelse af 
Storegade, da han skulde bygge om. B yraadet fandt de 
forlangte 300 kr. altfor høj en e rsta tning og afslog til
budet. Saa byggede købmanden om og endnu stikker 
denne ejendom som en pukkel frem i den smalle gade. 

Da e jendommene fra Slippen op mod Søndergade i 89 
skulde ombygges, foreslog teglværksejer L. C. Kofoed, 
der forøvrigt ved fl ere lejligh ede r viste at have mere 
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forstaae lse af disse spørgsmaal end det øvrige hyraad , 
at kommunen skulde erhverve nogen g rund til udvi
delse af _Øste rgade, og raade t m obiliserede baade gade
udvalg og bygningskommissionen til forhandling m ed 
e jerne . Da disse ikke gratis vilde afgive nogen grund, 
og raade t ikke fandt expropriation nød vendig, sabledes 
teglværksejerens fornuftige forslag ned. 

Sparekassen skulde 1894 flytte fra Grønnegade og 
havde købt telegrafbestyrer Carstens have paa hjørnet 
af St. Torv- Nygade (den gang Torvegade). Bestyrelsen 
tilbød at afstaa 128 kvadratalen grund a 5 kr. pr. kva
dratalen, for a t gaden kunde reguleres. Borgmesteren , 
konsul Hintze og bygmester Janus Dam tilraadede tiJ: 
budet, m en ved afstemningen fik forslage t kun de tre 
medlemmers stemmer, m edens tre stemte imod og re
s ten sov. Saa lod for!'°anden fore tage navneopraab, og 
nu va r der kun to for, men syv imod. En maaned e fter 
m ødte Nygades beboere med e tatsraad Zahrtmann og 
apoteker F ische r i spidsen m ed en henstilling om atter 
at tage sagen til behandling. De henviste bl. a. til de da 
aktuelle jernbaneplaner, h vorefter Nygade vilde blive 
m eget beny tte t m ellem torvet og havnen. Denne skri
velse bl ev der ikke taget hensyn til, m en et halvt aar 
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sen ere fik dr. Kabell gennemført e t forslag om e t min
dre mageskifte. De t havde været mere fremsynet, om 
byraade t havde taget mod de t oprindelige tilbud. 

Aar e fter aar var der sager af samm e art ti l drøftelse, 
k onsek vent sagde <le t fad erlige raad næs ten altid nej. 
Derimod afstod man i fl ere tilfælde ga dearealer t il hu s
ejere, der byggede om og rykkede deres huse læ ngere 
ud mod ga dens midte. 

Dog - man kunde jo ikke ane mege t om den for
bløffende udvikling, trafiken vilde gennemgaa i løbet 
af den næste m enneskealder. 

Bred/ælgede vognhjul. 
Kom byraa<le t ofte le t ove r de mange klager over de n 

daarlige brolægning, skaffede vognkørslen til gengæld 
raa<let mange timers drøftelse, hvor minds t halvdele n 
af medlemmerne tog del i diskussion en . I 1890 vedtog 

man, at paa Havnebakken maatte kun køres i skrid t og 
alle vogn e, der førte læs paa over 3000 pund, skulde 
forsynes m ed brem seapparat og hjul , hvis fælger var 
minds t 4 tommer brede. Inte t læs maatte have st ørre 
vægt end 4500 pund uden særlig tilladelse fra politie t. 
Det va r lavet for at skaane de ikke al tid lige fede eller 



kraftige vognmandshes te, h vis e jere af konkurren ce

h ensyn ofte læssede paa vognen, saa det mes t nærm ede 
sig dyrplageri. 

Men saa kom arbejdet med bølgebryderen, hvorti l 
vognmæ nden e skulde køre en masse sten. For a t kunne 
tjene noget paa den nedpinte beta ling vilde de have lov 
at køre m ed 4-000 pund. Det var vanskeligt for raade t 
at blive enig, thi nogle med lemmer havde med lidenhed 
med hestene og andre mes t med ga de rne og a t ter a ndre 
med de smaa vognmænd, som hverken havde bredfæl
gede vognhjul eller kraftige heste. Saa indviklet var sa
gen, at den maatte gaa i ud valg! 

Re11desLene11c. 

E nkel te kloaker m :1a der have været. Omegnens land
boer e tæ nkte paa a t bygge andelsmejeri i den ejendom 
i Øs te rgade, hvor Afholdshotellet nu ligger , og søgt1· 

1889 om tilladelse t il at før e en ledning til kloaken fra 
fa r ver Huddigs ejen dom, hjørnet af Østergade og Slag
te rgade. Senere gik bønderne til Knudsvej og søgte nu 
om at maatte føre spildevandet »ud i den aabne rende, 
der fø rer igennem en del ejendomme og bygninger ti l 
ha ve t i nærheden af Jøn-ekaas.« 

Det var aabne rend estene og render, der skulde tage 
mod himlens nedbør som mod husenes spildevand. Ga
de rne gennemskares af r endestene, nogle dækkede af 
bræ dder, a ndre hel t aabne. Gennem Byledsgade skete 
en ikk e rin ge kørsel med. kaolin fra Torneværket, men 
rendestene ne - og der var ikke saa faa paa tværs over 
ga de n - , var saa brede og dybe og tilmed udækkede, 
at vognmænden e ofte kørte deres vogne itu. Byraadet 
maat.te saa i 93 lade bygge f em stenkister over gade n og 
udfylde de s tørste og værste hull er med skærver. 

E n enkelt sag og gadeudvalgets stilling til denne illu

strerer tiden. Beboerne i Søborgstræde androg om at 
faa rendestenen paa den nordre side »forandret og 
istandsat, saa der kan blive tilstrækkeligt afløb for van
de t, der særlig i vintertiden løber over h ele gaden og i 
høj gra d generer fæ rdslen «. Udvalget sva rer: »Oven
n ævnte rendesten er flere gange bleven besig tiget af 
udvalget, m en hver gang har udvalget opsa t at fore
slaa noget gjort ved den, da de t vi lde m edføre en for 
sto r udgift for indeværende aar, og udvalget tillige 
fandt, at der var andre rendestene, som trængte m ere 
ti l at forbedres en d den. « 

Man forstaar, at de t ikke var he lt uden grund, naa r -
sundhedskommissionen i 90 fandt sig foranlediget t il at 
re tte en hen stilling til byraade t om at paalægge udva l
get for brolægning at drage omsorg for, at byens rende
s tene anlægges saaledes, at de har afløb. Skønt raadet 
lod h enstillingen gaa videre til udvalget, synes det ikke 
at ha ve haft synderlig virkning. 

I den nordlige del af Lille Madsesgade fand tes ingen 
rendesten, og spildevandet fra husene blev ledt ud midt 
paa gaden. Udvalget »saa sig ikke i stand til at paavise 
skellinien«. 

Fra Set. Morten sgade klages over, a t der i den ujævne 
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rendes te n paa søndre side »i den varme tid dannes stin
kende sm aapytte r, der forøges ved det store tilløb af 
forskelligartede bestanddele fra ikke mindre end 6 ren
destene i tilstødende gader «. 

Forholdene kunde dog være sa a sle tte, at der maa ttP 
gøres noget. I Damgade lagde man paa den søndre side 
en rend esten af »ti ldannede sten og fo r et s tykke end
og af almindelige gode t ildannede brosten«, da gade n 
der va r saa smal, at to vogne ikke kunde køre forbi hin
anden uden at den ene skulde i re ndestenen. I det fø rste 
møde udsatte raadet sagen_ man va r betænkelig, det 

drejede sig om en udgift paa 326 kr. , men sene re ved
toges omlægningen. 

Rendestenene skulde modtage a lt de l, de r fl ød fra 
ejendommenes møddinger og k økkenafløb og mellem de 

toppede brosten hlev lle værste uhumskh ede r liggende 
og udsendte paa varme dage en kvalm ende stan k. Be
boerne maatte ofte holde deres vinduer lukkede fo r at 
h olde den fo r pestede lu ft ude. 

Man ha vde enga ng e t par aar før forsøgt om somme
ren at skylle rendes tenene, men opnaaede kun a t tøm
m e byens brønde »for den smule rent va nd , der fandtes i 
dem «. Beboerne maatte »saa sætte deres haab ti l, naar 
»Nordre Rende« vecl et tordensky! lig en a nden ni!Aod 
vilde fylde brønde og kældre m ed rendestensvandets 
mudder og fedme, krydret med afløbet og dufte n fra 
v isse unævnelige indre tninger«. 

Og det var store va ndmængder, disse render kunde 
samle og sen de ud. Uncler e t tordenvejr en aften blev 
brandvagten sendt ud i byen i patr uljer og i St. Torve
gade bankede de den sovende rebslager Lu nd op og be
ordrede ham til at hæ nge sin brandlygte ud. Rendestens
brædderne svømm ede rundt i gaden og korn der et køre
tøj vilde hesten e falde i og brække benene. De r so m 
andre s teder førte re ndes tene tvers over gaden. 

I 94 under et ualmindeligt s tæ rkt regnskyl steg van
det saa højt i St. Torvegade omkring renden, a t et par 
smaa børn, der var komm en paa ga den, stod i vand til 
halsen og »vare efter al sandsynlighed druknede, de rsom 
ikke rebslager Lunds hustru var kommen dem ti l hjæ lp«. 
De t lyde r utroligt, men saa ledes staar at læse i et af 
byens blade. 

/ 
Ø stergades forlængel se (Aakirkebyvej) med Sanderhazys villa. 
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Værst af alt var »Nordre Rende«. Den gik fra Lille 
Madsesgade gennem haver og gaardspladser n ed over 
Møllegade, St. Torvegade, Laxegade og videre til Nørre
kaas. Fra avlsbrugernes møddinger sivede ajlen ud i ren
den, lukkede beholdere kendtes ikke, sildeaffald og nat
potter tømtes i den, det var en saadan sam ling af alle 
slags uhumskheder, at nutidens mennesker ikke fatter 
dens uhygge. Under regnskyl satte vandet over bred
derne og skyllede slammet ud over de haver og gaarde, 
den løb igennem, og satte sit overflod ind i mange kæl
dre og køkkener. Et sted løb renden li ge under spise
kamret i et hus. I St. Torvegade laa Didriksens bageri 
i en kælder. Ofte fyldtes bageriet under regnskyl med 
renclens uappetitlige sager. Beboerne krævede gang paa 
gang en ændring af disse svinske forhold, men byraadet 
overhørte standhaftigt alle klager. 

Byggegrænse og byggeri. 
Der byggedes meget. Den gamle byggegrænse var ble

ven flyttet i 1884. Indtil da (K. Thorsen i Bh. Avis 8 / 5 
1934) var grænsen mod nord Kalkbrænderivej (Nordre 
Støberi laa udenfor grænsen) mod øst den vestlige side 
af Lille Madsesgade, tvers over Set. Mortensgade gen
nem højskoleforeningens have (nu Industricafeens) tvers 
over Dampmøllegade op til maskinfabriken hjørnet af 
Øster- og Voldgade, for atter a t gaa mod vest ned til 
Slagtergade, delende Almegade og Stengade midt ove r 
ved Paradisgade, fra Skarpegade ned til Søndergade, fra 
Søndergades sydlige ende n ed til Kapelvej. I 1884 flyt
tedes grænsen til Byaaen, langs Pæretræsdalen (nu Borg
mester Nielsens vej) ti l Svanek e landevej, vest for ler
varefabriken fra Aakirkebyvej om Rønne teglværk, 
amtssygehuset, syd om Kastelsmøllen, øst og nord om 
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kirkegaarden til s tranden. 40 aar senere udvidedes græ n
sen igen re t be tydelig t til 2 km fra torve t mod syd og 
mod nord helt ud til Knudskergrænsen. Skønt en del 
grundejere syd for bye n protesterede mod udvidelsen i 
84, holdt raade t dog fast ved den vedtagne udvidelse. 

Der byggedes meget, mest arbejderbolige r. Om 90 be
gyndte man op ad Østergades forlængelse (Aakirkeby
vej) med Sanclerhazys villa. Det var H. P. B idstrups byg
geforretning, der særlig byggede her og ud ad Lille Macl
sesgade. Johnsens Løkke laa som mark og have, ud til 
Voldgade laa gartner Sørensens have, og her saas endnu 
restP.rne af den gamle fæstningsvold fra Fr. cl. 5.s tid. 
He r og i Langelinie var de t særlig bygmester Vang, der 
byggede. 

Stormgade, Pilestræde og Bækken hed da Bidstrups 
Løkke. Her byggede snedkermester Mads Hansen og -
ud til Kapelvej fra Set. P edersgade syd paa - lysestøber 
Bidstrup. 

Op ad Set. Mortensgades forlængelse opførte sned
kermest er Jørgen Mogensen arbejderhuse. Gaden hed 
en tid H. P. Bidstrupsgade. Ud ad Haslevej laa kun en 
enkelt række huse, opførte af avlsbruger Magnus Lar
sen. I 1891 opførte landboerne deres andels-svineslagteri 
her , men de t varede mange aar, inden den øvrige bebyg
gelse kom derude. 

De t var saa godt som udelukkende smaa enetages 
huse. I midten af 80'erne var byggeriet paa sit højeste 
med 50 huse e t enkelt aar. Kun ganske faa s tørre huse 
blev opført. Snedkermester Sonne, der byggede en to
e tages ejendom paa hjørnet af Nygade-Pistols træde, hed 
ef ter den tid i daglig tale al tid » Toetages-Sonne«. Den 
samme Sonne sagde engang, da han havde »lagt op«, at 
han var glad ved at have været med i byens store ud-



viklingstid, men han beklagede den, der skulde virke 
den kommende tid, thi nu blev der næppe mere byggeri 
i Rønne. Og i den første halve snes aar gik det ogsaa 
nedad, helt ned til en halv snes huse i aaret 1895. Saa 
kom kravene igen, og i 1898 byggedes 3 to-etagers og 46 
en-etages huse, 2 forsamlingshuse og 8 fabriks- og værk
stedsbygninger. Aaret efter ses af byraadsforhandlin
geme, at man opførte 6L1 en-etages huse, 3 kapeller og 
kirker, 6 pakhuse og fabriksbygninger, 2 lader og 7L1 
vaskehuse. Det er aaret med det største byggeri i ta l 
inden aarhun<lredskiftet. 

Ikke engang en rendesten fandt man sig forpligtet til 
at lave i llisse ny »gader«, der forøvrigt anlagdes plan
løst uden hensyn til trafikforhold eller andet. Det var da 
heller ikke alle, der ikke saa det forkerte her . Bygnings
kommissionen foreslog i 1892 at forbyde alt byggeri, 
før der var sørget for det nødvendige afløb for spilde
vand. Sundhedskommissionen vilde have dette ændret 
saaledes, at ny arealer ikke kunde bebygges, før grund
ejeren havde anlagt et k loaksystem - et strengt krav, 
<la byen ingen k loaker havde endnu. Mange møder og 
lange diskussioner foraarsagede dette forslag byraadet. 
Det var synd for arbejderne at hindre dem i at faa deres 
eget lille hus, sagde bekymrede medlemmer. Men dr. 
Kabell var ikke bange for at sige, at spekulationshen
synet var nr. 1 for bygherrerne og det humane nr. 2. 
Forøvrigt saa han helst, at kaolinarbejderne bosatte sig 
i Knudsker, den spredte bebyggelse hindrede byen i at 
faa gas- og vandværker. 

Formanden, byfoged Olivarius, fandt de t økonomisk 
fordelagtigere for a rbejderne at bo i større velindret
tede huse end i »disse smaahytter «, hvoraf mange saa 
meget l idt indbyden de ud. 

Fagerlund indsaa, at det vilde være uo verkommeligt 
for byen at anlægge kloaker, naar man som nu byggede 
spredt -og planløst uden om byen. »Bygherren købte 
jorden for ca. 1400 k r . pr . td. land eller 10 øre pr. 
kvadratalen og solgte den som byggegrunde fo r 30- 50 
øre og strøg denne gevinst i lommen. Denne værdifor
øgelse var ikke fremkommen ved ejerens fortjen este, 

Store Torvs yderste hjørne før s parekassen blev bygget. 
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men ved samfundets, byens vækst og udvikling. Det 
vilde være uretfærdigt, at grundejerne kunde putte vær
diforøgelsen i sin lomme og bagefter vælte udgifterne 
til kloak o. a . over paa kommunen. « 

Sundhedskommissionens forslag blev forkastet med 9 
stemmer mod 5, medens bygningskommissionens ved
toges. Det var dog a ltid e t fremskridt. 

Indtil 1910 var man atter nede paa 10-15 ny huse 
om aaret. Fra 1890 til 1900 steg husenes antal fra 1692 
til 2090. 

Arbejderhusene so lgtes fra 1200-2100 kr. med en 
udbe taling paa 2- 300 kr. Bygmester Wang gav skøde, 
naar der udbetaltes 100 kr. Mange fik købekontrakt og 
betalte højere husleje, til de 100 kr. var betalt. Men det 
skete ogsaa, at en mand blev arbejdsløs og ikke kunde 
k lare den fo rhøjed e husleje. Saa blev han sat ud med 
tab af de indbetalte penge. Adskillige huse skiftede paa 
denne maade »ejer« flere gange, bygherren strøg gevin
sten og fandt hurtig en ny køber. 

Det udstrakte selvejerforhold gav arbejderne en vis 
stabilitet, men det hindrede ·ogsaa deres ti lslutning t il 
fagbevægelsen, da mange nærede frygt for at blive ar
bejdsløse og miste deres hus. Og truslen om arbejdsløs
h ed hang over hovedet paa alle de arbejdere, der var 
organisa tionsfolk. 

A rbe jdernes krm: til bolig. 
Arbejdernes krav til bolig var smaa. I de saaka ldte 

-1-fags huse boede ofte to familier. De havde hver en 
stue, et kammer og køkken. Selv i de smaa 3-fags huse 
kunde man træffe to familier me<l fælles køkken, og den 
ene med en stue og et loftskammer - noge t nær det, der 
er »moderne« i 1937. Bohavet bestod af en dobbellseng, 
en træ-slagbænk, der udgjorde det for senere tiders sofa, 
et firkantet bord og fire træstole. I denne stue opholdt 
familien sig nat og dag, her sov man, h er spiste man. Og 
ofte var det familier med flere børn. I det lille kammer, 
der hørte til , stod kommoden, som konen havde haft 
som tjenestepige og bragt med i ægteskabet. Lidt bil
leder, mest tyske olietryk eller udklip af blade - Luther, 
det svenske kongepar eller sødladne daarlige religiøse 
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motiver - hang paa væggene. For vinduerne ofte kun 
et stykke hvidt tøj, der ikke dækkede den øverste del af 

ruderne. Belysningen en tarvelig fladbrænder hængende 
i loftet. Man begyndte med petroleums-staalamper med 

rundbrændere, og det var meget fint. 
Huslejen var lav, 5- 6- 7 kr. om maaneden for en 

lejelejlighed i 3-fagshusene, 10- 12 kr. for et helt hus, 
15 kr. for et 4°-fagshus. En ungkarl kunde leje en stue 
for 1 kr. pr. uge. Nogle husejere lejede ud til flere ung
karle - der kunde bo indtil fire mennesker i en stue, 
hvor to dobbeltsenge fyldte det meste af værelset. Der 
laa saa to i hver seng. Det var arbejderne vant t il fra 
tyendekamrene paa lande t. En arbejdsmand, der ud
lejede hver plet i huset til ugifte arbejdere, havde saa 

overfyldt, at da der en dag kom en slægtning fra Sver
rig, som ikke straks kunde skaffe sig et værelse, fik 
slægtningen soveplads i samme seng som manden og 
konen. Men det var dog alligevel nok kun for en nat! 
Om sommeren var der mange lejere, svensk ere, der kom 
om foraaret og rejste, naar sæsonarbejdet i kaolinvær
kerne var endt. Skolebetjent Magnus Olsen beretter, at 
de første aar han arbejdede i Rabækkeværket, var der 
kun tre danske arbejdere, resten var svensk ere. Mange 
af disse slog sig ned her, giftede sig og købte hus. 

Prisen paa byggegrunde var inde ved torvene 5 kr. 
kvadratalen, i Klokkegade solgtes en del af gaden for 2 
kr. kvadratalen. Ude i arbejderkvartererne solgtes jor
den for 50 Øre, men bygmestrene opførte husene uden 
at bryde sig om, hvorledes gaden blev, lavede blot noget, 
der skulde kaldes fortov . Det var saaledes ikke vanske
ligt at skaffe billige byggegrunde. Senere tiders skatte
ydere fik smerten med gadernes istandsættelse. 

Treti aar før, i 1857, var byens ejendomme klassefice
rede skattemæssigt i otte klasser. I første klasse var kun 
»det store torv «. Anden klasse omfattede Lille Torv, 
Torvegade, Toldbodgade, Raadhusstræde, Havnegade 
indtil Vestergade, et stykke af Søndergade, Grumme-

Stranden ved A arsdale . (V. Myhre fot.) 
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kulegade - nu gaden med det kedelige navn Store Tor
vegade - fra Torvet ti l Magstræde, Tornegade, Store
gade fra Rosengade til lærde skole, denne incl., Krystal
gade (der altsaa allerede i 1857 var bleven omdøbt fra 
sit oprindelige navn Skidenstræde), Havnepladsen og 
nogle ejendomme i Nellikegade. Østergade, Nygade, 
Grønnegade, Set. Mortensgade, Antoniestræde og flere 
kom først i tredie klasse. Denne klasseindd eling viser, 
hvor byens tyngdepunkt laa da , og i 90'erne var det ikke 
væsentlig forandret. 

Belysningen. 
Byens 117 gade r og stræder, de 5 torve og pladser op

lystes siden 1875 af nogle svagtlysende pe troleumslyg

ter , i 1890 157 i tal. Og i 1892 klagede et byraadsmedlem, 
Chr. Pihl, over den tarvelige belysning og oplyste, at 
alle lygternes brændere havde udtjent - en ud tale Ise, 
der gav et af venstrebladene anledning til at skrive med 
h enblik paa de t forestaaende byraadsvalg : »der trænges 
svært t il ny »brændere« deroppe« (altsaa i byraadet) . 
I et andragende fra Østergades beboere om flere lygter 
siges, at der er 150 alen mellem hver lygte. Og andra
gendet afsloges med den motivering, at der var endnu 
længere afstand mellem lygterne i andre gader. 

I de »private« gader maatte beboerne selv om at 
skaffe lys. Beboerne af »Mads Hansens gade« (Storm
gade) klagede over, at den vestre ende af gaden vinter
aftener var »uhyggelig at passere«, men byraadet vilde 
ikke bevilge nogen lygte, thi det havde hidti l været 

princip ikke at belyse private gader. 
Af budgettet for 1893 fremgaar, at til gadebelysning 

medgik 8200 pd. olie til beløb 770 kr" for 22 kr. tæ111l
stikker , til væger 27 kr. Lygternes rensning i august fik 
man udført for 20 øre pr. lygte, pasningen i de 170 dage, 
de tændtes, for 5 Øre pr. lygte. Desuden fik byfogden 30 
kr. til politistationens lygter. Man klarede sig med lys 
over byen for den sum af ca. 2500 kr. om aaret. 

Vandmøllen ved Brændesgaard i lbsker. (V. Myhre fo t . ) 



Før 
Købmand S h c acks Gaard, St. Torve gade, Rønne, 1934. 

og 
· nu 
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Konnesnak 

Ded va e1n snaskuer fiskjesda om Hællemøssa-tier, a 
ja kom te dejn gamla kjærkan, hvor ja va blen dovt, had
de gåd å læst, å hvor inin slait va hjimfaren, hengjimt 
op te gjared, ud te stæjn, _ujne sten, ujne håzbom. 

Ja gjik ijn igjinnem kjærkedorn. Der va så svårt ijna; 
ja ble så ujneli hentan. Ded va som ja va bælli igjen å 
gjik me min moer om hånn. Å såd ikje mæjnesken frå 
mina bællada derijna i stolana! majnana te sønner, kon
narna te norr å di fine frå norr i soggen i di omvende 
stolana. 

Men ded va men en stujn, så va ja igjen dejn ja e, en 
halgammel konna, som sto ena uda på kjærregårijn i 
rainsnasked, deruda hvor tiden lissom tar sai ejn lidijn 
nul, å der ijned e å fæjas ette. 

Mijne kom me mijne, så om dejn, å så om dejn, som 
nu lå der ujne mujla, hver i sijn laiersta. Mæst va'd kon
narna å dorra liv å varkje, ja kom te å se for mai. Di 
ha altid vad lid mere kjærkesamma ijn majnana, å de<l 
va inte å onras på, for derijna, i kjærkan, kujne di då 
få lov å sidda i ro et ivansblik! Hjimma va'd ju å fila å 
fjæla frå marn te autan, altid spo sai, alri stauna. For 
skujle en konna for-i-tier ha auerhånn auer sit arbai, så 
hon kujne varra sai sæl bekjænt å inte ble te folkaviners, 
då skujle hon varra bådde framsynt å forvats. Der va 
långa vaia, frå ded a lined sto på agrana å blarada ~å 
blåt, å t e de lå på bored som døgg å på sæjnen som lagen 
- å så skujle der kainsje ijndå feleras pudestrik å hjim
maspujnijn trå. Æjle frå a toed sådd på fårn å te de 
kujnc arbies te håzzer å ujneholla å slås på i vævijn te 
bre-ranua dynevår. Garned derte farjacla di sæl: brunt 
me valnødde-faza å stenmåzz, gult me æjnasjær a skat·
lotte-skala, gråt blænnada di samme_n udå svårt å hvitt 
to. Derfor kujne di hitta på å sai - for vinerliheds 
sjyjl - : Jii har tre kjaula : ejn grar, ejn grår å ejn blæn
nacler, æjle gje en gråbrågu kjætta nauned: Blænda. 

Skujle der ro striver i våred, å <led hyste ju på'd, 
måtte paian te bojn å kjøvva konsenill å sjevann, som 
kom på samma flaska å sto tojltre da. Va' d så klart, 
kujn'ed brøgges, men va'd inte ded, inada di for, a ku
lørn inte ble ræiti, å smed-ed væk. Skujle der så kjøvves 
nyt igjen, ble majn saita unøtta: ded va ju bara påvau! 
ijn sav då lissegott ujne en dyna udan ro striver idi. 
Imælstyjner skræjnte di to trå sammen å strivada me 
ded; då va'd lissom ded gjizzlada lid. - Sjusjillijnsgront 
å krokkeblåt hadde di kantro au, men ikje te å farja 

dyner me! 
Lyzen stovada di au sæl, bådde tjykka å tyjna, pjorte

lyz å vigga - for ikje å næuna retta nauned. Å bien 
paste di å slaitada, når tid va, å sålde hønnued; men ded 
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ga då ejn lidijn sjillijn, sjønt ded inte va stort, di fikje 
for dorra sager: 80 ora sjæppan for roraner å 8- 10 ora 
skokkijn for valnøddarna, s'a maied ble der inte å ruta 
me. Nad had'ed væl på sai, når ijn h ore om en å ajn, a 
di va så f arlia sparlia, a di traite hån idå rujlepølsarna 
å syde me dom ejn gång ijnd å, æjle tode dom , når di 
hadde daiijn laider, i svinakjitarna me hvidde-aunarna 
idi. 

Ble di b ena te ofrols - æj le folde sælbenes - va der 
ijnhelu å ta vara. Flor skuj le sættes om maj"nfolkahat
tana, kravabryst å h ånnmasjetter stives, di gamle kon
narnes påbijnetoi sættes op; men ded kujne di inte sæl, 
cled måtte en stive-paia gjorra. Va' cl nær slait, las der 
ejn brer søm p å kosklestrømmelijn; te læjnerud beslai
tada kujne e jn smaler søm gjorra' d ud. Vri e jn krajns 
sammen om somrana va ijned å snakka om, men om 

vijntrana haclde di inte stort ajned ijn båzbom å vijnter
grønt, lid evihedsblomst å pyzut haraklæver . Øziker udå 
hvid sæumarri kujne di au hitta på å sætta imæl cle 

grona; decl så ræiti jøsst ud. 
Ville en konna ha lid gartnad i havajn då om dana, 

måtte hon gjerna gjorra' cl sæl: gå å nøsla å poda, sætta 
nødder å æbblekjærna i urtapotta, planta dom ud, når tid 
va, å hægja om dom år ette år. Men hvor kom di au te å 
mena om Senna træ, å hvor smagte ikj e di foste æbblen 
løflit. Når piblana ble udgjevta, fore di mångijn gång 
podeskodd me dom frå dejn gamla havajn. 

Men lived va så liint frå enbar æbblegass! Når majn 
sjæjlde, bællana vrælada å rokkijn slo å, då fikj ijn fost 
ræiti å vidda, hva varden va, som et gammelt ortoi sa. 
Ded kujne iiu sje, a majn hadde vad uda p il jait å dygtia 
svetter å våder å å viiza gj innem lyng å lort hadde såddetl 

halla æjle hela natten auer kårten å p onsad å bara lad-ed 
»tæras i ræukan «. Då kujne hajn varra bådcle fortajn å 
knarruer dajn ette, så konn ikje visste b ære ijn å lava-jn 
en ægjapons te å styra-jn lid å me; for majnfolk å bælla 
e ju ens på dejn m ådan, a når di få ecl gran godt ijnanfor 
tænnarna, så e-d lissom sijned lægjer sai. 



Å bællana, di kjære små trisarna. Ota va der fullte å 
dom, å trøbbel å strit ga-d me alt, som skujle laves om 
dom frå tilia te sent å tit om natten me - så soda di 
æ jlans va. Jaunt å om di våde års tidarna va så ejn, så 
ejn ajn å dom forkjolder. Då va'd inte å væjn a gje dom 

dejn venstre h åzzan om halsijn om natten· me sokka
sveclclijn i kvaclran. Sala på hyjler me hønnustogges æjle 
smorra clorra tær me rojacl griza-gajla, når cli hadcle 
frøst i clom, måtte inte forgjæddas. 

Va der seclclan sett omsorri me di lavlie bællana, va 
clejn inte minre for hallstøcldijnana . Når sennena - for 
au å sai ed gran om dom - skujle varra i æjnana å stroja 
saisijn, forrijn soln sto op, kujne moern hitta på å gje 
dom ejn hånnmad me te sæjns, te å »togga sæunijn licl 
iclå iven« m e. -

Jo, då kujne en konna nok ha behau å »komma licl frå 
vægjana«. Så tau hon ejn ettemiclcla auertvart, stok 
spiclclehåzzan te sai å gjek a marken. Der va hon ju im
mer vælkommen; kaffekjælijn kom iiuer; sommatier fore 
cli te å rora sammen te æbblesjiver; men då måtte paian 
ud i torruhuzecl, for a cled ikje skujle hores, når hon 
stødde kårdemommajn i motarijn. Æj la hadde ju dejn 
frammada slåd frå sai me bægje hænner, auer a di gjore 
så maien anstalt for hejnes sjyjl. 

Å alt som nu kaffed gled ner å spiclclarna g] ik, kom 
desse to konnarna te å snakka om clorra forsjillia trava-
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lia, å så va' cl lissom de lætte i sijned. Snart tau di dom 
en tur ijn a clejn bæsta stauan å så p å blomstern i 

vijnuen, bællana ette begrivelivis. Der sto Franska Næj
ler, Paradisorma, Ålje- træ, Æbblemijne, Møllarijn-å-hans 
Konna, Tålmodihecl, Stasmuskat å Semperfi (som laicle 
så godt, når ijn hadde brændt sai) - forudan di , som 
straicle: Lakåria å Gjyj lenlak. Dejn frammada fikj sai 
kajnsje ejn strunk å en Kjælijnalomma æjle en Livio
læjna (som va go te å sætta i orn), å så skujle hon ju 
partu fornømma p å de hjimmavarknada toied i kjistar

na. Konn i huza haclde kajnsje opspikkelert et nyt mak
sel te tærnut forkle-toi, sæjnaomhæjn æjle nacl ajned, 
som ståk clejn anra seddan i iven, a h on bestemt m åtte 

ha ejn snøpp å'd. 
Va'd sommerda, tau di en svinka i havajn, så dom om 

der å plokte ejn urtakåst. Men Santehansautan kujne di 
ta dom for å gå te »Kjijlan« ette varm å stoppa Bokka
blii frå æjnen i flaskan, som di så hadde stånes i haud
gjarn, s'a di kujne ta dom ejn syp ver sæjnatid. Ded va 
nu dorra t ro om >>Ungdomsdrikkijn «. Om fiskjed va der 
grajna æbble på avijlarna, å di penaste ble gjerna gjena 
hen. 

Alt me alt, tesist va di m æst helt auan-te-på blena å 
snakte å grinada som et par aura pibla-stabber. 

Tiden led, dejn frammada skujle hjim igjen te sit, 
dejn aura folde-na lid på vai, å då kujne der fajla or 
dom imæl om , a di skujle m ødes ejngång der, h vor alt e 

r ent å gott. 

De ble rågga nat, ijnan ja kom hjim te mit. Ja syntes, 
ded h adde vad helt hæjlut å se sai tebages ejngång - de 
va rnæst, som ja sæl hadde va d på besoj å va bien op
livad. 

A.M . 
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I år udsendes det sidste blad af billedserien »De bornholmske Byer«. Seriens udgiver og ideens fader, 
læge C. U. Boesen, Nexø, har velvilligst givet »Jul paa Bornholm« lov til her at gengive ,de otte billeder. 

Hensigten med denne serie grafiske kunstblade, der tager både kunstnerisk og topografisk sigte, har 
været - som det udtryktes i tegningsindbydelsen - »at lade de grafisk interesserede blandt de malende 
sommer-bornholmere gennem udførelsen tilkendegive deres Venskab for vor gæstmilde, kunstinspirerende 
ø«. Det er altså de ikke-indfødte kunstnere - sommerbornholmerne - som man har villet give lejlighed 
til ved genqivelse af et karakteristisk motiv hver især at udtrykke deres specielle syn på de bornholmske 

I. 11. Juli 1877 !. 1. Januar 1886 !. 26. Januar 1886 !. 2. Ja nuar 1880 . 
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Olaf Rude: Allinge. L itografi 1934. Søren Sørensen: Sandvig. Litografi 1935. 

~ 
Henrik Schouboe: Aakirkeby. Træsnit 1936. Helge N ielsen: Hasle. T ræsni t 1937. 

byer. For at undgå ensartethed er der valgt lige så mange kunstnere - alle kendte udstillere - som der 
er blade i serien. Et andet - virkelig påskønnelsesværdigt - motiv til udgivelsen har været ønsket om 
at bidrage til at indføre god sortkunst, udført af anerkendte kunstnere, i hjemmene til en overkommelig 
pris. Bladene, hvis originale størrelse er 30 X 40 cm, er hver trykt i 125 exemplarer paa japanpapir; de 
fleste af dem er forlængst udsolgt og allerede på vej til at blive sjældenheder. 

De originale billeder er at se i Bornholms Museum, til hvilket udgiveren hvert år har skænket et exemplar. 

f. 26. Ap.-il 1886 

--===--===::::: 
f. 10. Februar 1885 d . Juli 1937 f. 16. Juni 1876 f. 5 . November 1893 
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Axel Koefoed. 
1884 - 1937. 

Der var Selska_b paa »Klippely«. 
I Aftenens. Løb blev en ung Mand af Selskabet op

fordret til at synge. Han var forlovet med en af Husets 
unge Døtre. 

Han var høj, bredskuldret, mørkhaaret. En stout Skik
kelse. Den friske Hudfarve og et lille sort Overskæg gav 
Præg af Sundhed, Mandighed, Styrke. 

Han stod ved Klaveret og sang, accompagneret af sin 
lyse, smukke Kæreste. Det var Romancer, Folkevisel' 
og Fædrelandssange. Han sang smukt. Uden Bravour 
eller voldsom Stemmeudfoldelse. Han skulde . ikke vise, 
hvad han kunde præstere. Men det var et Menneske, 
der sang for at synge, for at fryde sig over de skønne 
Ord og Toner, sang ud af en oprindelig og varm Sang
glæde. Han »optraadte« ikke. Og den unge Piges Ac
compagnement var af samme Art og Aand. 

Man blev glad og god ved at se og høre de to. 
- Det var mit første Indtryk af Axel Koefoed og 

Hedvig Miiller. 

* * * 
Snart efter holdt de Bryllup og overtog hans Fædre

gaard, Siegaard i Aaker. Han havde bestyret den for sin 
Moder helt siden han var 18 Aar, da hans Fader pludse
lig døde. Nu blev det hans - og hendes. 

Begge gik de ind til Opgaverne i og udenfor Hjemmet 
med den Frigjorthed, som Bundetheden til stærke 
Slægtstraditioner og økonomisk Uafhængighed giver. 

Begge var de »kommen af Godtfolk«, stammende ned 
fra gamle Storbondeslægter, hvor patriarkalske Forhold 
havde været raadende. De bedste bornholmske Bonde
slægters Blod flød i deres Aarer. Det »Adel forpligter K, 
som deraf følger , var dem en Selvfølgelighed og gav 
Holdning og Fasthed i Karakteren. De havde faaet i 
Vuggegave den Bondekultur, der langsom t var natur

groet gennem mange Slægtled, rodfæstet i Hjemmets 
Muld. Det giver Rankhed og bredtskyggende Fasthed -
som Egens. 

En saadan Slægtsgaard bliver ikke bare et Aktiv, købt 
for saa og saa mange Penge, og som man kan tjene saa 
og saa mange Penge paa. Nej den bliver et »Hjertets 
Hjem hernede« - det Sted, hvor Slægtled efter Slægt
led har boet og arbejdet, glædet sig og sørget, elsket og 
levet. Derfor omfattes den med Æ rbødighed og Kærlig
hed. Den er noget helligt. Den har anden og større V ærcli 
end Pengenes. 

Det lyste med en umiddelbar og varm Klarhed ud af 
Axel Koefoeds hele Væsen, naar man en Sommerdag 
færdedes med ham rundt paa den dejlige Gaard, som 
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den ligger der mellem Bakker og Skov, Lunde, levende 
Hegn og klukkende Aaløb. 

Det var ikke blot det, at han var en u almindelig dyg
tig Bonde, der kunde sine Ting og skabte et absolut 
fremragende Landbrug. Men det var den Kærlighed, den 
Samlevethed med det altsammen, man følte som en egen 
livsnær og livskær Varme. De frodige Marker, de mæg
tige Træer i Skov og Hegn, de velplejede, veltilfredsc 
Dyr - det var i Samklang med hans egen Livs frodighed. 
Dyrene: han omfattede hvert enkelt med nænsom For
trolighed. De var »opelskede«. Han var »Dus « med dem. 

Det var ligesom han bøjede sig for det altsamm en i 
Ærbødighed og Kærlighed. Det var Slægtens Arv, som 
han var forpligtet til at føre frem t il det bedst mulige. 
Der var Historie i det. Og det var Guds Gave, og maatte 
røgtes som saa dan. 

- Og inde i de smukke Stuer, hvor Fru Hedvig fær· 
dedes, og den store, dejlige Have, hvor Traditionen gav 
Karakter, men ikke Stilstand, hvor nyt og gammelt har
monerede - hvor var der smiiht baade ude og inde! 
Ikke »flot « - den Flothed som kan købes færdigsyet. 
Men den Skønhed, der vokser indefra som en naturlig 

Ramme om det rige, varme Hjemliv, der udfoldede sig 
i fri og glad Hjer telighed mellem Mand og Hustru, For
~ddre og Børn, Husbondsfolk og Tyende. 

Der straalede Gæsten i Møde - ikke blot den ærli g0 
bornholmske Gæstfrihed, men en munter Glæde, en lys 
Lykke, en rolig, tryg Aabenhed, der tog en om Hj ertet. 



Her kunde man boltre sig i lystig Latter , og her kundt~ 

man drøfte de dybeste og alvorligste Spørgsmaal. Her 
"Var et Hjem, hvor Slægters bedste Arv havde nedfældet. 
sig i rige, stærke Sind. Her var høj Luft. 

Der var Sol over Siegaard. 

* * * 
Med tryg, fast Staasted i dette Hjem gik saa Axel Koe

foeds Virke udad. 
Hans Sognefæller blev hurtigt klare over, at her var 

en ung Mand med fremragende Evner og fast Karakter 
- en Mand der kunde bruges. Og han blev brugt. 

Her skal ikke gives en Statistik over, hvormeget han 
efterhaanden kom med i. Det kan læses andre Steder. 
Listen vilde blive lang! Men hvordan han var med i det, 
med hvilken Indstilling. 

Var der Ærgerrighed med i Spillet? Maaske. Det var 
der vel. 

Men der er Forskel paa Ærgerrighed! Den kan være 
baade af det onde og af det gode. 

Det kommer i væsentlig Grad an paa Mennesl~eop

f attelsen. 
Den der betragtet· sine Medmennesker som et »Mate

riale«, til Brug for egen Fordel og Forherligelse, som 
Trappetrin op til Magt og Ære, som Gødning paa ens 
egen Forfængeligheds Ager, for at sige det raa t, som 
maser sig frem med jernbeslaaede Albuer, som ikke sæt
ter ydre Ære i Forhold til indre Værd, Stræberen -
hans Ærgerrighed er tom. 

Men den, der sætter sin Ære i at tjene sine Medmen
n esker, fordi han holder af dem, er ivrig for at hjælpe, 
gavne, være med til at yde Retfærdighed og skabe gode 
Kaar, og øve Barmhjertighed, hvor det trænges, - han 
har den sande og gode Ærgerrighed. 

Den første Slags, den tomme Ærgerrighed, var Axel 
Koefoed i hvert Fald kemisk fri for. 

Men ud fra sin Livsfrodighed, sin hjemlige Lykke
følelse, sin Virksomhedstrang og Arbejdsevne og -
ikke mindst ! - det patriarkalske Drag i . sin Slægtsarv 
følte han Ansvar og Pligt til at sætte sin Kraft og alle 
sine Evner ind paa at løse de Opgaver, som hans Med
menneskers Tillid lagde paa hans Vej, for derved at 
tjene dem og være dem til Gavn. 

Og der virkede netop det i egentligste Forstand aristo
kratiske hos ham saadan, at han blev frigjort fra al 
Standshovmod, blev lige mod alle - og derfor maatte 
komme til at tage størst Hensyn til de smaa i Samfundet. 
For de havde det mest behov. Som han var en ene
staaende god Husbond overfor sine Tjenestefolk, blev 
han ogsaa en hjertevarm Hjælper og Ven overfor alle, 
som trængte til Hjælp og Vejledning. Han var rettæn
kende og retlinjet - og hvor kunde han sætte sig ind 

i andres Vanskeligheder og nænsomt, betænksomt og 
taktfuldt finde Udvej og Raad. Ikke ovenfra og nedad, 
men lige ud, som Menneske overfor Menneske. Hans 
kloge Tanker blev altid et Redskab for hans varme 
H jerte. - Det eneste han var bange for, var at komme 
til at gøre nogen Uret! 
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Derfor blev han sit Sogn og sin Ø en god Mand. Der

for blev han gennem sit Arbejde udad ikke blot agtet 
af alle, men afholdt - ja det er ikke for meget at sige 

elsket. 
Han var langsom og yd erst samvittighedsfuld med at 

forme sine Meninger om vanskelige Spørgsmaal. Han 
overvejede omhyggeligt og uden Fordomme, ogsaa Mod
partens Synsmaader. Men saa stod han ogsaa fast. Han 
havde sine Meningers Mod i enhver Sag. 

* * * 
Saa kom Politiken. 
Mejeri- Bank-Sogneraad- Amtsraad: det er jo ofte 

Vejen til Rigsdagen . 
. 1924 gik han ind paa at blive »Stemmetæller« for 

Venstre i 1. Kreds. Der var ingen Fare for at blive valgt. 
Alligevel gik han meget modstræbende til det - han 
ansaa sig ikke kvalificeret til dette, og vilde nødig for
lade sit Hjem saa meget. 

Men i 1929 blev der lagt saa stærkt Pres paa ham, a t 
han endelig maatte give efter. Hans Svar paa de gen
tagne og yderst indtrængende Opfordringer til at lade 
sig opstille i 2. Kreds er karakteristisk for ham. Han 
sagde: »Naar denne Forsamling er enig om at kræve, at 
jeg skal sige Ja til Kandidaturen for Venstres Sl~yld, saa 
tør jeg vel ikke sige Nej.« 

Han blev valgt - og fik en Mængde personlige Stem
m er , ogsaa fra 1. Kreds. Og sad i Folke tinget til sin Død. 

- Axel Koefoed var ikke nogen Vælgermødehelt. 
Han manglede Veltalenhedens Naadegave. Han havde 
kla re Tanker, men havde vanskeligt ved at forme dem 
mundtligt. Han kunde bomre fælt i Grammatiken som
metider. Dette at »tage Kegler « var ikke hans Sag. Han 
kunde ikke falde paa at gøre sin Modstander latterlig. 
Han var ingenlunde uden Vid og Lune. Men den mali

ciøse Slagfærdighed, der kalder Latteren ned over Mod
standeren - eller Afbryderen - var ikke hans Sag. 
Han var hverken ondskabsfuld eller negativ nok til den 
alt for gængse Vælgermødetrafik at forvrænge Modstan
derens Ord og tillægge ham daarlige Motiver. Han var 
ikke »Folketaler« i vulgær Forstand - og vilde ikke 
være det. Men han var saglig, redelig og loyal i sin Valg
kamp. Derfor skabte han Respekt om sig hos de besin
dige. Men han spillede a ld rig for Galleriet. 

Og inde paa Rigsdagen: han tav under .de ofte ak saa 
ørkesløse storpolitiske Debatter. Der havde han intet at 
gøre. 

Men i A rbejdet, der var han med! Ved Partimøder -
og særlig i Udvalgene, der hvor det egentlige udrettes, 
gjorde han et stort og dygtigt Arbejde. Hans Grun
dighed, Tankeklarhed og samvittighedsfulde Redelig
hed, hans fordomsfri Forstaaelse af andres Standpunk

ter og grundmurede Fasthed i sine egne indgød Tillid 
og Højagtelse baade hos Meningsfæller og Modstandere. 

Og saa virkede han gennem sin varme, frodige, stoute 
Personlighed saadan, at baade Meningsfæller og Mod
standere kom til at holde af ham. Paa Rigsdagen som 
hjemme i sit Sogn blev han afholdt - ja elsket. 
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Det kom stærkt frem ved hans Død. Først i Folketin
gets Formand, So cialdemokraten Hans Rasmussens ual
mindelig smukke og hjertelige Mindetale over ham i Fol
ketinget. Siden ved Begravelsen i Aa Kirke - og i en 
Mængde Artikle r rundt om i Landets Blade af alle Par
tie r. De aander en Æ rbødighed ug en Kærlighed, som 
vis t bliver m eget faa Poli t ikere til Del. - Der var Sorg 
ove r hans saa tidlige Død - kun 53 Aar gammel. 

Men størst var Sorgen i hans Hjem og hans Slægt! 

* * * 
Denne Minderune vilde ikke være ristet r e t , og h ans 

Karakteristik ikke være redelig og forstaaelig, hvis ikke 
det blev nævnt, som til syven de og sids t var hans Væ
sens Kærne. 

Hans Livsglæde og Frodighed, hans Evner og Arbe jds
kraf t, hans Retlinje thed og H jertensgodhed, hans Offer
vilje, Tjenersind og Æ rbødi ghedsfølelse - kort: hans 
Pe1·sonligheds H emmelighed var hans K ristendom. 

Den skiltede han ikke med. Det var ikke ofte, den 
kom ti l Orde. Med ægte bornholmsk Blufærdighed sagde 
han sjældent noge t om den Ting - og da kun i Fortro
lighed og paa Tomandshaand. 

To Rektorer. 
Hosstaaende Billeder gen giver Rektor C. G. Koefoed 

(1827- 1909), Rektor ved Statsskolen i Rønne 1884-
1903, og Rektor M. C. Koefoed (1859-), som efter
fulgte sin Fader i Embedet og va r Rektor fra 1903-1929. 

De næ rede begge en vis Interesse for Neksø; den æl
dre, fordi han fra sin tidli ge Ba rndom k endte og besøgte 
Byen, hvor hans Bedstefar , Arti llerimajo:r Mads Koe
foed, boede, den yngre, ford i han der havde gode Ven-
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Alligevel var den Livsnerven - h ans Væsens inde rste 
Kærne. 

Han var en from Mand, e n Synder for Gud, som havde 
givet si t Liv i Guds Haa nd, og modtaget Synde rnes For
ladelse saa vel som a lt hvad der var h ans, baade time
ligt og aandelig t, som Guds Gave helt og fuldt. 

Deraf den Y dmyghed, de r hindrede Standshovmod og 
Selvforgudelse. Deraf den Ærbødighed for og Kærlig
hed til Mennesker, der gav ham Tjene rsindet. Deraf den 
dybe Taknemligheds følelse, de r gjorde hans Glæde saa 
rig og hans Sind saa frodigt. Ethver t Standpunkt, cnh ve1· 
Gerning var prøvet for Guds Ansigt i Bøn. Der for vandt 

han i .saa rig t Maal Mennesk ers Tillid og Kærlighed, 
mest deres, der stod ham nærm es t. 

Derfor kunde han dø i Fred! 

- Lad m ig slutte med Hans Rasmussens Ord i Minde
ta len i Folke tinget: »Efter m it Skøn fore nede h an i sig 
de fl este af den bornholmske Bondesta nd s hedste og 
smukkes te Egenskaber. « 

Hans Landsm ænd vil æ re hans Minde! 

A ndr. Hansen. 

ner, bl. a. Fru Gine Berg, Brygger Hans Be rg; denne 
elskvæ rdige Dame, almindelig kendt som Tante Gine, 
samlede i de Aar , omkr. 1880, ofte Ungdom hos sig, hl. a. 
s tud. g. m. philol. Koefoed, der jævnlig var med ved 

hendes Ungdomsfester. Ved et Besøg i Byen 1880 ble v 
de t ene Fotografi taget. I Efteraaret 1908 fi k den ældre 
Rektor Lyst til at se lidt af Ibsk er Højlyn g, de r just var 
begyndt at tiltrække sig Opmærksomh eden paa Gruml 
af sin skør: ::ie Natur; de tog da derned sammen og kørte 
senere til Neksø, hvor de gik op til den samme Foto-

gra f, og de t andet Fotogra fi blev taget. 
Der hændte forøvrigt en ganske 

pudsig T ing under Besøget i Paradis
bakkerne. Den ældre R"ektor havde e t 
Øjeblik sat sig til Hvile paa en Bænk, 
mens den yngre var gaaet en lille Tur 
ud i Terrænet; he r var han komme t i 

Snak med en af Egnens Beb~ere, der 
spurg te, om det ikke var Adjunkt Koe
foed. »Jo «, lød Svaret, da der jo ingen 
Grund var t il at gøre Manden opmærk
som paa Skiftet fra Adjunkt til Rektor. 
»Ja «, sagde Manden, »jeg synes jo nok , 
det var den gamle Adjunkt Koefoed, 

der sad derhenne .« 

Rektorerne C. G. Koefoe d og M . C . Koefoed, 

1880 og 1908. 



»66« Selskabets 6 første Skibe. 

De t Billede, der staar over disse Linjer, gengiver 
»66's« 6 første Skibe, fra venstre: Skandia I (1866), 
Thor (1886), Skandia II (1905), Hjalmar (1881), Born
holm I , nu Østersøen (1899), Hejmdal I (1873). Origina
len er malet af pens. Toldforvalter Alfred Mortensen, 
Søn af Selskabets mangeaa rige Fører og senere Ekspedi
tør. -

Nu om Dage, da Skibene· er store, oplever man jo kun 
sjælden, at de »ligger over « eller generes s tærkt af 
Storm. - Jeg bilder mig ind at have været med »lille 
Skandia« paa de tre værs te Ture, den har ha ft. F redag 
Morgen den 22. Decbr. 1876 forlod en Del glade Men
neske r København for med Skandia at rejse hjem. Vi 
kom imidlertid ikke længere end til Fals terbro; der nede 
blæste det saa haardt og s tod der en saa vældig Sø, at 
Kaptajn Mortensen fore trak at vende om og lægge sig 
for Anker paa Københavns Red; Havnen var saa fuld 
af Is, at man kunde r isikere at fryse inde, hvis Skibe t 
gik ind. Det samme gentog sig om Lørdagen ; hen paa 
Eftermiddagen kom Kaptajn Thorsen med »Hejmdal« 
fra Rønne. Med de t større Skib turde han ga a ind og 
kom saa igen ud Søndag Morgen og raabte ti l Kaptajn 
Mortensen: »Vil du ikke med?« Vi gik da ned gennem 
Sundet for tredj e Gang og naaede til Ystad, som vi 
skulde anløbe. Her maatte vi holde Juleaften paa Hote l 
du Sud (nu Continental) , og førs t Kl. 3 Julemorgen 
naaede vi Rønne. 

I 1880 var jeg hjemme den 19de og 20de Oktober, da 
jeg K l. 10 om Aftenen gav mig ud igen med Skandia ; 
de t blæste en Brandstorm fra Ves t, og skønt vi sejlede 
uafhrudt, naaede vi ikke København før Kl. 3 om Efter-

middagen. Baade den danske og den svenske Kyst var 
garne re t med Vrag, og to Gange om Natten havde vi 
Forbindelse med Skibe, der vilde, at vor K aptajn skulde 
tage dem med paa Slæb; det turde Kaptajn Mortensen 
ikke, h vorimod han begge Gange tilbød at tage Besæt
ningen om Bord; det vilde disse ikke. Vi naaede som 
sagt op K l. 3; vi havde en Del »Snogebækbørn« med, 
og jeg ser endnu for mig deres Mødre græde af Glæde 
over at have deres Børn velbeholdne hos sig. J eg husker 
ogsaa, at Styrmand Bjørnsen (senere Fører af SS »Røn
ne«) sagde til dem: »Nu er der saamænd ingen Grunll 
til at græde; men der har været Øjeblikke i Nat, hvor 
jeg meget tvivlede om, at v i skulde naa Land. « 

Endelig skulde jeg, jeg tror 1887, atter hj em til Jul 
med Skandia. Atter Østenstorm, og den lille Herrekahyt 
propfuld af Mennesker ; jeg husker , at jeg laa oppe ved 
Uhre t, om nogen mere husker denne ikk e al tfor be
k vemme P lads. Vi arbejdede os jo ned mod Bornholm , 
de fl este var meget syge, og Haab om T ilførsel a f fri sk 
Luft !odes gansk e ude. Og saa turde Kaptajn P elle 
pludselig ikke føre Turen igennem ; han vendte og gik 
til Ystad ; de fl es te gik op til Hotel du Sud, da der ikke 
var til a t være i Skibe t, og der sov vi, til vi næste Mor
gen fik Besked om, at vi skulde sej le, og efter 5 drøje 
Timer naaede vi velbeholdne Rønne. 

Saadan kunde det være at sejle i· gamle Dage; nu er 
Vintrene mildere (tænk paa 1881, 1888, 1893), Skiben e 
er store og har vældig Ma skinkraft, og Køjerne kan 
konkurrere med de fineste Hotellerf; ; rimeligt er det da, 
at den, der har begyndt sin Færd over 0 .;tusøen i 1863, 
har oplevet lid t af hvert. M. C. Koefoed. 
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Jul i · Skovridergaarden 
En Decemberdag ca. 14 Dage før Jul kikker et Par 

Barneøjne fra en optøet Rude ud over det store Engdrag 
med »Gamleborg« i Baggrunden; den fine hvide Sne har 

lagt sig som et blødt Tæppe over Engen og ligger som 
bløde Puder paa Træernes Grene, tyngende disse mod 
Jorden; Dompapper og Korsnæb sidder oppustede til 
Værn imod Kulden paa Grenene i Havens Træer, alt 
aander Fred, Naturen har klædt sig til Jul. 

Livet inden for Murene har antage t nye Former; der 
er meget at forberede - m en der er Fred - . Moder er 
travlt optaget af alt med Julebagning, der dufter dejligt. 
Fader, den gamle Skovrider, har været i Rønne; Kanen 
blev trukket frem, Max og Thora blev spændt for, Sele
tøjet var blankt pudset, og Kaneklokkerne var sat paa 
og ringede Julen ind, da Turen gik til Rønne. 

Gaverne fra Frits Sørensen o. a. er alle vel forvarede 
i Kontoret, hvortil kun Skovrideren har Adgang, og her
fra lyder de gamle Julesalmer: »Et B arn er født i Betle
hem«. Julelysene tildannes til Træklodserne; der skal 
være Stager til de store Lys; disse skal holde fra Jule
af ten t il over H ellig tre Konger. Julegaverne pakkes ind 
og lakkes, der skrives »Fra« og »Til«, og a lt imellem 
synges Julesalmerne; B ørnenes Leg er sta ndset, og der 
lyttes m eget i Gangen ; Laklugten n aar ud igennem Dø
ren, og der er Mulighed for at kikke ige nnem N.øgle
hullet. 

,,Rømersdal'' 
Endelig kom Juleaftensdag; alt var beredt t il A ftenen. 

Børnene havde alle været i d en store Ballie og var fine 
ren~ og i Stadstøjet. Borde t var dækket, Karle og Piger , 
Fader og Moder og alle Børn samlede, Julet ræet pyn
tet, m en godt gemt af Fløjdøren, og nu efter Spisningen 
lød Julesalmerne igen. Alt de tte forstod Barne t blev 
gjort, fordi de t blev Jul, da J esus blev født. Imedens 
Fader tænder Lysene paa Træe t, synges : »H e1· komme, . 
Jesus, dine Smaa«, og Tanken gaar p aa Vandring til Bet
lehem s Marker , hvor Englen e fo rkynder den s tore Glæ
de: »Eder er i Dag en Frelser født «, og Barnet glemmer 
Jule træet og ser i Tro hen til K r ybben, hvor de har lagt 

det lille Jesubarn, og op imod J esus stiger Barnelæn g
selen. Nu gaar Fløjdørene op fo r det straalende Jule
træ m ed alle de mange store Lys og Julegaverne anbragt 
paa de brede Grangrene ; be taget heraf staar alle med 
Ansigterne vendt imod dette, syngende Julesalm en f ær
dig, - og saa skal Træet v ises, siden skal det spises. 

Jul i Skovridergaarden paa Bornholm. staar som noget 
for sig selv. Vi Børn fors tod, at Fader som Skovens 
Øverste var omgivet af en stilfærdig Hengivenhed og 
K æ rlighed, som var saa e jendom melig fo r Bornhol
m erne ;_ de t var, som Julens F est bl ev større paa denne 
skønne K lippeø m ed den s rige Natur og omgive t af dette 
vidunderlige F olk. 

Axel Balsløw. 

Bornholms Skovridere 
siden 1800 
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Han s Rømer. 1800 -1836 

S k ovridergaarde n Rømersda l i Alm i ndingen, 

byg get 1811-13 af Hans Rømer. 
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Carl Fassing. 1836-1J59. F. A . W . Roggenbau. 1859-1867. G . P. L. Brilel. 1867-1880. 

C. E . Balsløw. 1880- 1€32. Adolf Steen. 1892-1900. L udvig B . Brilel. 1900-1909. 
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Bornholmsk Fiskeri 

Vragebaade fo r M otorens T id , Svaneke. (V. Myhre fot.) 

Som mine allerførste Erindringer staar for mig mine 
aftenlige Vandringer med min Bedstefar, som var 
Fisk er. Som Madding for Torsken plejede de gamle 
Fiskere at grave efter Orm (Madk) . Til de t Formaal 
blev jeg som den ældste udset til at bære Lygten og Bøt
ten til Ormene. Min Bedstefar gik saa med Spaden ind 
i Folks Haver, hvad der lod t il at være naturligt, og 
gravede efter disse i mine Øjne modbydelige Dyr. Naar 
saa Beholderen var fuld , h ævede vi Arbejdet; og til Be
lønning, naar vi kom hjem, gav Mor mig en »Knald« (et 
lille Stykke brun Kandis). Disse Orme og skaaret Sild, 
oftest som Laxefiskerne havde levnet, var saa Madding 
til næste Dags Torskefangst. 

Dengang solgte F iskerne Fangsten ved at passe Bøn
derne op, naar de kom t il Byen, for paa den Maade at 
tj ene 1 Krone. Pengene var smaa, og Fordringerne holJt 
Tri t dermed. En Selvfølge var det, at i Fiskernes Hjem 
der stod den paa forskellige Fiskeretter næsten Ugen 
rundt; men det var sund og god Spise. Ungerne trivedes, 
og Humøret var som oftest højt. Fiskerne er jo gennem-
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• 
1 jævne Træk 

En gammel Fiskerk o nes Erind ringer 

gaaende Optimister. Er jo næsten nødt til at være det, 
for hver Dag er jo en Tur ud i det Blaa - baade paa 
den ene og den anden Maade. Det er en m eget træffende 
Betegnelse, Martin Andersen Nexø giver, naar han siger 
om Fiskerne, at »det er som at' stikke en Haand i Dybet 

og oftest tage den tom op igen «. Saadan gaar Dagene, 
og stadig efter sløje Perioder søger Fiskerne at trøste 
sig med, at nu kommer nok Fortjenesten, og som vel er, 
det gør den jo ogsaa. Med Mellemrum (ofte lange) fan
ges pæne Fangster ; da er Humøret højt, og da arbejdes 

der med Liv og Lyst. 
Mange Gange, naar Talen har været om Fagforenin

ger, Politik o. lign., viser Fiskeren sig som den »self
made«, han er. En Fisker er sin egen H erre, vænnet til 
ofte fra Barnsben at færdes paa Havet, kender kun til 
at raade sig selv, føler sig ikke bundet af nogen eller 
noget, Havet und taget ; deraf kommer igen, at alt, hvad 
der ligner Tvang og Forordninger, er ham imod . Disse 
Havets Sønner, fri i deres Bevægelser, i stærk Kontakt 
med Havet og dets Farer, de kan umulig underordne sig 
noget, der hæmmer. 

Ser v i paa Nutidens Fisk ere, .er disse meget intelli
gente Folk, selvstændige i V æremaade, redelige i deres 
Færd og meget hjælpsomme, naar det gælder Standens 
Folie Naar Sygdom f. Eks. rammer en Fisker (dette gæl
der særlig Fiskerle jerne) saa tager strak s h ele Baade
laget vedkommendes Redskaber med, saa Fortjen esten 
kan tilflyde Familien uanset Forsørgerens Sygdom. Der 
er stærkt Sammenhold mellem Fiskerne indbyrdes. Stær
kest vel nok i Fiskerlejerne, hvor alle ligesom er mere 
henvist til hinanden, og hvor de jo ogsaa kender hver
andre. En Stø tte for dem var det, dengang Salgsfor
eningerne blev dannet. F ør den Tid var Røgerne dem, 
der dominerede over Sommerens Fortjeneste. Dette gæl
der for Sildens Vedkommende. Dengang var det saadan, 
a t hver Røger havde sine bestemte Fiskere, og deres 
Fangster var han forpligtet til at aftage, det være sig 
lidt eller meget; men den store Skavank ved denne Ord
ning var, at det samtidig var h am, der bestemte Prisen. 

Efter at F iskerne blev mere oplyste, mere selvstændige, 
var det jo naturligt, at de søgte at frigøre sig fra Røger
nes Vilkaarligh ed og at opnaa en bestemt Form for deres 
Varers Afsætning og Fortjenestens Fordeling. Paa den 
Maade opstod Salgsforeningerne. Megen Snak og megen 
Modstand fra ældre Aargange mødte Tanken, m en Ung
dom er jo udholdende, og efterhaanden tog det hele 
mere fast Form, og da først Sagen var ordnet og Sam
m enslutningen fastslaaet, saa stod alle ældre og yngre 



Fiskere sammen, og efter mange og lange Forhandlinger 
lykkedes det omsider at faa Røgerne til for en bestemt 
Pris at røge Fiskernes Fangster. 

For Bornholms Vedkommende spiller jo Silderøgnin
gen en mægtig Rolle. Man kan godt sige, at det er den 
Livsnerve, som holder det hele i Sving. Store Mængder 
af Sild bliver røget og afsat, mange Penge kommer i 
Omløb til de forskellige, der arbejder med den. Men 
det tør vel nok siges, at det endnu er den mindste Del, 
der naar Fiskerne, som dog har det største Arbejde og 
den dyre Drift. En Kendsgerning er det blandt andet, 
at det meget sjældent indtræffer, at en Fisker bliver vel
havende ved sit Arbejde. Er Fortjenesten god, skaffes 
bedre Redskab. 

Siden Maskinernes Indførelse paa Bornholm 1908 er 
jo h ele Arbejdsmaaden omlagt. Selv om Driften er dy
rere, saa er Udsigten til Fangst større, da det jo nu er 
muligt at søge længere omkring. 

Jeg husker for mange Aar siden, da der ingen Motor 
var i Baadene, og de Sommerdag skulde paa Havet, da 
maatte Aarerne i Brug, og det var et trælsomt Arbejde 
at ro den tunge Baad med 3 Mands Redskaber i den 
lange Vej til Havs, som nu Motoren tilbagelægger paa 
1 1/2 Time. De sled i mange Timer, og n aar saa Hjemtu
ren stod for, 9g Vinden stadig holdt F erie, saa fat igen 
med at ro, og mange Gange naaede de først hjem m ed 
Fangsten ved 10-11 Tiden om Formiddagen. Da gjaldt 
det nok om, at Mutter var klar til at tage fat, for Silden 
skulde ud, og Mad skulde til. At tørre Garn blev der jo 
ikke Tale om, for Kl. 1 skulde der tages fat igen. Det 
var Tørner, der tog sin Mand; naar Lørdagen kom, va1· 
Benene knap i Stand til at slæbe Manden. Hænderne 
var Vabler, og i Stedet for at kunne søge den haardt til
trængte Hvile 'maatte han mase paa igen: Garnene skul
de koges ud for at undgaa Ødelæggelse. - Derfor saa 
Fiskerne jo ogsaa med Glæde Mot orerne dukke op og 
greb med begge Hænder efter den Lettelse i Arbejdet, 
som de betød. Ofte, naar Olieregning og Motorlavning 
tager et vældigt Tag i Kassebeholdningen, saa tænker 
Fiskeren alligevel paa, at den store Hjælp, som Motoren 
giver, er det værd. Samtidig lettedes jo Afstandene, saa 
der kunde søges til andre Steder, naar Fiskeriet slog 
fejl herhjemme. 4-5 Mil betød kun lidt, om Fangsten 
blev god. Vinterfiskeriet tog ogsaa en stor Hjælp ved 
Maskinens Fremkomst, og ofte, naar Laxen stod til 
Havs, kunde Baadene ikke krydse sig frem, da det vilde 
tage Dage. Og naar Sne og Storm kom over dem, var det 
ingen Spøg at ligge langt ude paa Havet. Nu lægges 
Masten ned, og saa gaar det støt fremefter. F iskeren 
gemmer sig saa vidt muligt i Styrehuset, naar Bølgerne 
bliver for livlige, og efter nogle faa Timer skimtes den 
hjemlige Havn. 

Det kan maaske siges om Fiskerne i gamle Dage, at 
de holdt af en lille Opstrammer. Dertil kunde muligvis 
den billige Adgang t il en god dansk Dram være Aarsa
gen. Hvorom alting er, saa stod der et vist Ry om disse 
Havets »Drenge«. En Syp, en Kringle og en Skraa, saa 
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Gade i Aarsdale. (V. Myhre fot . ) 

D er "Pilles Silj idå, Svaneke. ( V. Myhre lot) 

Sildene hænges til Tørring,' jAarsdale: (V. Myhre fot .) 

De gamle skal ud at trække Torsk, Svaneke. (V. Myhre fot.) 
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var Uds tyre t klare t, og mangen en haard Tørn toges paa 
Havet dengang i de aabne Baade. Man kan ikke undres 
over, at de kunde trænge til en »Næsevarmer« engang 
imellem. 

Nutidens Fiskere er jo af en helt anden Støbning, 
hvad na turligvis den høje Pris paa en Snaps ogsaa er 
medvirkende ti l, m en alt i al t maa man nok sige, at 
Fiskerne er ædruelige, aarvaagne og paapasselige; deres 
store Ansvar kræver jo ogsaa klare Hjerner, og i de t 
hele taget er den gamle T eori om de vaade Varers Nød
vendighed paa Have t ikke længer i Stand til at holde Stik. 

Morsomt er de t iøvrigt at iagttage ganske unge Drenge 
paa 14- 15 Aar tage deres Tørn som voksne Mænd, og 
ingen i Laget føler mindste Mistillid til, at deres Ung
dom skal være en Hindring i at udføre Arbejdet. Havet 
modner tidlig sin Mand. 

Deraf følger ikke, a t de er uden Lune, kun fyldt med 
Alvor, - nej, de kan være til Randen fyldt med Humør, 
evner i høj Grad at drage Nytte af en Situation og finde 
de humoristiske Sider frem til at lave Løjer med ; men 
maaske ligger ne top den Side af Fiskernes Væsen i sel.ve 
de t smil ende Hav; det kan t rue dem og vise T ænder, og 
da bider ogsaa Fiskeren Tænderne sammen fo r at tage 
sin Dys t, men det kan ogsaa væ re s tille, fint, med Sol og 
Glimmer, og saa er det jo ligetil , a t saa fa lder der Liv og 
Lyst og Spøg · fra Fiskerens Side. 

J eg kommer til at tænke paa Stormfloden, saa vidt jeg 
husker ved Nytaa r 1904-05. Ved Midnat lød Raabet 
gennem Gaderne: »Til Baadene! « »Til Baadene!«. Dette 
Raab sidder ingen overhørig, da maa alle Mand i Olie
tøj og afsted til Havnen; da gælder det Baade og Red
skaber, naar Søen gaar over baade Moler og Bolværk. 
Ved denne Lejligh ed gik Vandet op over hele Havne
p ladsen, og Fiskerne fik et stort Arbejde med at trække 
alle Baadene paa Land. Det var jo et vældigt Arbejde, 
og stadig lød Havets Brusen i deres Øren, og Van de t 
slog om Benene paa dem. Alvoren fyldte alle Sind. -
Der va r K ammerater paa H avet. - Mon de kunde naa 
en frelsende Havn ? - Imidlertid arbejdedes der under 
Højtryk af baade unge og gamle, men midt under al 
denne Sliden forefaldt en morsom Episode. 

En af de ældre Fiskere var ikke mødt, da Raabe t lød, 
og da han saa henad Morgen indfandt sig, var der en Kol
lega, de r sprang hen imod ham med Raabet: »Naa, de r 
kommer du! « og dermed stak ham en paa Kassen. Da 
den førs te Bestyrtelse havde lagt sig, brød en Jubel løs, 
som h el t udløste den s tærke Spænding fra Natten, og 
siden kunde det hele gaa med Humør og Vitser. - J a, 
saadan impulsive kan disse Havets haardføre Mænd 
være, men de t tages, som det gives, under Øjeblikkets 
Ivr ighed, med godt Humør og uden senere Bitterhed. 

De t siger sig jo selv, at Børn, der fødes op und.er disse 
Forhold, p lasker hjemmevant i Baadene, fra de k an 
løfte en Aare. Det hænder ofte, naar en Knægt paa 7-8 
Aar blive r sat t il at passe en mindre Bror, at lian gan
ske stille t ager ham med n ed i en Baad og tager en Tur 
ud at ro, uden Tilladelse selvfølgelig, det hele falder 
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ligetiL Bror skal passes, mens Mor hjælper Far med Ar
bejdet, - de t er et k edelig t Arbejde at være Barne
pige, - hvem kan da undres over, at han gern e ombyt
t er det kedelige med det behagelige og samtidig passer , 
hv~d han er sat til. 

At det engang imellem hænder , at Lillebror blive r 
baade dyppe t og gennemvaad, har mindre at sige; saa 
længe Fyren holder Mund, ror store Bror udad ; først 
naar Kravene om Mor bliver temmelig kraftige, maa 
Baaden vendes og Næsen sættes hjeme fter. Paa den 
Maade hærdes Ungerne, de føler sig i s tærk Kontakt 
med Havn og Baad , og deres Legeme r udvikles tidlig 
med Hensyn t il Smidighed og Styrke. Kun faa af den 
opvoksende Ungdom blandt Fiskerne gaar til Haand
værk eller Læsning. - Nej, - de fl es te føler Ha vets 
Dragen og synes ikke, de r kan være Tale om andet end 
a t sej le. - Mange tager Hyre med Skibe, de r gaa r paa 
Langfart. Det l igger dem i Blodet at se fremmede Lan
de og Forhold. Men naar nogle Aar er gaaet, stikkes 
Næsen hjem, Redskaber anska ffes; og den unge Fisk er 
gaar i Gang med sit fremtidige Erhverv. 

Fiskerie t drives sæsonvis. Naa r Sildefiskerie t er forbi, 
gaar Fiskerne i Gang med Forberedelser til Laxefi ske. 
Det kræver mange Penge og meget Arbejde at lave disse 
»Laxelænke «; der skal mange forskellig~ T ing bringes 
.i Orden, der skal tjæres, og naar saa den belejl ige TiJ 
med klart Vejr og rolig Sø er til Stede, sa a stikkes der 
t il Søs for at faa en god »Udgang«. Man skulde jo tro, 
at et Sted kunde være lige saa godt som e t ande t, me n 
Fiskerne har deres »Mærke r «, og dem re tter de sig e f
te r. Naar saa den førs te De l af Lænkerne er sat ud og 
Liner sat for, sættes Sild paa Krogene, og saa gælder 
de t, om H elde t er med dem. Man gfoldi ge Gange ske r 
det, at de maa tage hjem lige saa fattige, som de tog ud, 
og ofte h ænder det, at F iskernes arge Fjende, Sælhun
den, har været der før dem og h oldt e t flot Maaltid paa 
den Lax, der k unde have sk affet Brøde t til Familien en 
hel Uge. Hvad Sælhunden tager fra Fiskerne i Løbet af 
e t Aar, er en Formue, og de t er ikke le t a t gør e noget 
effek tivt til deres Udrydde lse. Der er jo prøvet at skyde 
dem, naar cle kom til Overfladen ; en Tid ydede Staten 
e t ringe Beløb for hver Sælhund, der blev skudt, men 
de t kom jo til a t dreje sig om saa faa Stykker i det store 
og hele, saa de t ingen praktisk Be tyd ning havde. 

Naar Foraaret kommer, skifter Krogfi skning over til , 
a t Laxene fanges i Garn. 

Det er en kold Omgang de lange Nætter at ligge paa 
Havet; men Livet skal jo leves og Fortjenesten passes, 
saa det gælder om at hænge i, og det kan jo ske, at den 
lunefulde Dame, vi kalder Lykke n, kan vise sig fra en 
gavmild Side og Fiskeren fange e t p ænt Parti Lax. Den 
Slags Arbejde er jo ganske i det uvisse. Naar en Arbej
der paa Landjorden begynder sin Dagsgerning, saa vetl 
han, at naar Dagen er forbi, e r Fortjenesten saa meget, 
men Fiskeren kaster Garnene ud og venter, og mange 
Skuffelser maa han lide; for ikke alene blev F angsten 
negativ, med en direkte Udgift fra Lommen i Form af 
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Olieforbrug, og det hænder ogsaa, at Skibe kommer over 
deres Garn og se jler dem over, saa at de mister dem. 
Naar Strømmen er stærk, kan den føre en saadan af
klippe t Garnlængde en lang Vej; der er Eksempler paa, 
at Garn, der er kappet ved Dueodde, driver op ved 
Hammeren; der er jo Kendingstegn paa Korken, og saa
fremt de hjemlige Fiskere finder saadanne Løsgængere, 
fa ar E jerne dem altid igen. 

En Del Fiskere benytter Vinteren til at fange Torsk. 
Det er vel nok et af de daarligst lønnede E rhverv at være 
Torskefanger , - »trække Torsk« kalder Fiskeren det; 
men noge t maa der jo gøres til Live ts Ophold, og om 
ikke andet, saa sikrer Fiskeren sig jo mangt et godt 
Maaltid Mad. 

Det hænder af og til, naar Fiskerne er paa Have t, at 
en pludselig Storm sætter ind, og de maa da skynd
somst trække Redskaberne ind og søge Havn, ofte med 
de t Resultat, at de, naar de er kommet saa nær Havnen, 
at de kan se ind, finder Stormsignale t hejst ude paa 
Molen , d. v. s. at Indsejling i Havnen er forbudt paa 
Grund af Paalandssø. - Saa gaar Kursen ud igen for 
at naa den anden Side af Landet, hvor der er Læ. 

Vinterdag har adskillige Fiskere gaae t iført deres 
Olietøj og Søstøvler ca. 5 Km. i Sne og Sjap for at kom
me til hjemlig Arne. 

Det er jo ikke altid Roser og Romantik, naar Fisker
nes Liv og Levned skal tegnes. Der sker jo, men som vel 
er med lange Mellemrum, Forlis af Baade og Redskaber. 
Som Regel er det da T aagen, som spiller dem e t Puds. 
Fiskeren frygter ogsaa langt mere Taage end Storm. 
Taagen indhyller alt i sit graa Tæppe, udvisker Lydene 
og giver ofte misvisende Stedkendinger. Da kommer 
Loddet i Aktivitet, og endda kan det ske, at det gaar 
galt. Der kan være dybt Vand helt ind til Klippeky
sten, og de t kan narre Fiskerne, saa det gaar ind i Stedet 
for ud, og saa er som Regel Baaden leveret. Er Vejre t 
fint, og Taagen letter , saa kan Baaden muligvis tages af 
Grunden uden synderlig Skade, men frisker det op, ja, 
saa er Haabet ude. Bare Livet bjerges, ræsonnerer Fi
skeren, saa begyndes der igen paa en frisk ; den Slags 
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maa tages med, og det er ligesom det tages som en selv
følgelig Ting, naar først Skaden er sket. Rammer der
imod en Grundstødning paa Sand, da kan Baaden i Lø
bet af faa Dage i den Grad arbejde sig ned i Sandet, at 
det volder store Vanskeligheder at faa den bjerget, og 
efter en saa<lan »Sandgang« maa hele Motoren op og 
efterses, for de fine Sandskorn trænger ind alle Vegne. 

Baadene er komme t ind med god Fangst, en enkelt 
Baad endda med Baaden fyldt. Der hersker stor Travl
hed baade paa Havn og Røgeri. Saa snart et P a r Kas
ser er vejede, kører Røgeren dem op til Røgeriet, hvor 
imidlertid Koner og Børn er tromme t sammen. K o
nerne ti l at rense Silden og Børnene til at hægte den 
sammen (baane den) . Snakken gaar livligt. - »Ha ni 
hørt, vaar monnæ Silj , a J ensa hadde? - di sætta ju 
paa tjyve Kasser ?« - »Ih du forbarmenes, ha di saa 
monnæ? jæ, hanj ska jo varre ræjer i en stues, mæn 
hon kanj væl au brygge monnæ Penja?« - Ja, saaclan 
undres jo alle de, der s taar udenfor Faget; de glemmer, 
at der er gaaet mange Nætter, hvor den lige gled. -
Børnene er jo i fuld Vigeur fra Morgenstunden, deres 
Tanker er jo ogsaa nede ved den Baad med den store 
Fangst, deres Tanker gaar imidlertid ikke til P enge, 
nej, de undres, mon nu Skolen faar fri i Dag, for naar 
Røgerierne har travlt, saa bliver simpelthen Børnene 
hjemme fra Sko len. Der kan jo tjenes P enge, og d et 
sker da ofte, at Lære ren lukker Skolen, - for at ho lde 
Skole for 2- 3 Stykker, som alligevel sidder med Øj nen e 
ned ad Havnen til , det kan intet nytte. Han maa ofte 
lukke Øjnene for eventuelle Forsømmelser og ønsker, 
bare dog Ungerne vil have den Forstand at blive borte 
uden Forlov, for kommer de og spørger, er han jo nødt 
til at holde paa Skolens Re t, at de har at møde, og den 
Skolegang, ved han af Erfaring, er ikke meget bevendt. 

Ja, saadan gaar Dagen. Vind og Vejr skifter , men 
stadig drager Fiskeren sit Udkomme fra Havet. Tiderne 
skifter, og Redskaber og Metoder med dem, men stadig 
er dog Havet det samme, uroligt og stormende til Ti
der , stille og smilende til andre, og sta dig tøffer Baa-
dene til Fangstpladserne. ]alwbine Jensen . 

Portrætter af kendte Bornholmere, afgaaet ved Døden sidste Aar. 

Edw. Høier. I.Juni 1867-19.0ktb. 
1936. Fhv. Hotelejer i Allinge. 

J. P. Orønne11aard. 5.Jan. 1817-
3. Novb. 1936. Fh v. Avlsbruier i 
Aaker. 

Ha~bard Bidstrup. 22. Juni 1882 
- 17. Novb. 1936. Fab rikinspeklør, 
Kolding (for Bornholm 1914- 19). 

Bærendt Kolling. 26. Febr. 1885-
28. Novbr. 1936. Guldsmed, Rønne. 
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Aug. Emil Nielsen. 28. Aug. 1887 
- 5. Decb. 1936. Hotelejer, Jomfru
bjerget. 

L. J . E. Dam. 22. Oktb. 1860- 21. 
Decb. 1936. Tidl. Sygekassekasserer, 
Nexø. 

Georg Hansen. 9. Aug . 1874-3. 
Febr. 1937. Krakdal, Rutsker. Amts
raadsmedlem. F. M. 

A. Alexandersen. 10. Maj 1861-
18. Febr. 1937. Hotelejer, Sandvig. 
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Niels Engell . 9. April 1856- 17. 
Decb. 1936. Fhv. Sandemand, tidl. 
Ejer af Lauegaard, Østermarie. 

Henrik Knudsen. 6. Oktb. 1865-22. 
Decb. 1936. Sognepræst i Nexø 
1921-35. 

Hans Pedersen. t7. Jan . 1845-5. 
Febr. 1937. Fhv. Pedel ved Stats
skolen i Rønne. 

J. C. Faarbæk. 15. Juni 1860- 19. 
Marts 1937. Købmand, Rønne . 

Th. 8 . Wernøe. 15. Marts 1884-
20. Decb. 1937. Dr. med. Læge i 
Østermarie 1910-12, i Ne xø 1914 
-20. 

H. M. Koefoed 12. Jan. 1864-
25. J an. !937. Tidl. St. Klintgaard, 
Vestermarie. 

Niels Magnu s Andersen. 12. April 
1861- 11. Febr. 1937. Fhv. Skræ
dermester, Gudhjem. 

Emanuel Han sen. 24. Marts 1856 
- 22. Marts 1937. Fhv. Dampskibs
føre r, Nexø. 

0 . Chr. Bentzen. 20. Oktb. 1864 
-20. Decb. 1936. Bygningstegner, 
Rønne. 

H. A . Sanne. 15. Novb. 1~51-
18. Jan. 1937 . Tidl. Dammegaard, 
Nylars. 

Andreas Christensen. 4. Marts 1854 
- 18. Febr. 1937. Tid l. Havnefoged 
ved Nørrekaas, Rønne . - Model 
for Michael Anker. 

Joh s. Johansen. 4. Aug. 1874-1. 
April 1937. Malermester, Gudhjem. 



F. Sol/au. 4. Maj 1857-24. April 
1937. Fhv. Redaktør af .Bornholms 
Avis", Rønne. 

Andreas Peter Mnrker. 20. Maj 
!853-9. Jur.i 1937. Tidl. Husmand 
i Aaker, nu Lolibæk. Belønnet af 
Granelifondet. 

Mn/h. 1:.·spersen. I. J u li 188U-31. 
Juli 1937. Købmand, Rønne. 

Janus A. Nielsen. 5. Ma1ts 1871-
22. Septb. 1937 . Fisker. rlasle. 

J. K. Hnld. 16. Juli 1883-29. April 
1937. Ravnsgaard , Aaker. 

Oscar Smidt. 12. Aug. 1898- 15. 
J uni 1937. Forretningsfører, Rønne. 

S P. Ebbesen. 13. Januar 1867-
16. Aug. 1937. Bankdirek tør, Hasle. 

Anthon liroen. ~8. Aug. 1863- 26. 
Septb. 1937. Tidl. Stensgaard, Ve
st~rmarie . 

Thor Pihl. 25. Juli 1854-3. Maj 
1937. Fhv. Dampskibsfører i .1866", 
Rønne. R. af Dbg. 

Knud Va/løe. 25. ' Aug. 1867-25. 
Juni 1937. Amtmand oaa Bornholm 
1913- 21. 

T. S. Gudjohnsen . 5. Febr. 1867-
25. Aug. 1937. Læge i Rønne fra 
1899. 

Hans Mu ch. 17. Oktb. 1855-:a . 
Septb. 1937. Bankbestyrer. T idl. 
Dammegaard, Pedersker. 

W. A . Seier. 24. Mai 1849- 30. 
Maj 1937. Fhv. Sadelmagermester, 
Rønne. 

O. A. Westh. 4. Novb. 1875-1 2. 
Juli 1937. Uddeler for Nyker Brugs
forening fra 1902. 

Hans Olsen. 8. Oktb. 1872-30. 
Aug. 1937. Tidl. S tationsmester 
Almindingen og Pedersker. 

V. M . !'vielsen. 20. Novb. 1874-
23 Oklb. 1937. Sogne præst i Rønne 
1925-1935. 
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Gade i Fiskerlejet. (V. Myhre fol.) 

Et Hvil ved Vejkanten. (V. Myhre fot.) 

Brænding. (V. Myhre fol.) 

Indhold af 5. Aarga ng: 

Titelvignet e fter Tegning af Ernst Køie 

Det sidste Billede. V cd Bertel Hansens Død. Digt 
af Ingeborg Petersen 

Maleren Bertel Hansen-Svaneke. Mindeord af Ro
bert Pe ters. Med Portræt og Gengivelser af 8 

1 

3 

af hans Malerier 4 

Laintan. Digt »hall frit« efter Rellstab ve<l A. J . 7 

Erindringer om Nexø fra ca. 1860. A f fhv. Borg
mester H. B. Hari ld . Me<l Portræt, 2 Kort og 
9 Fotografier fra Nexø 

Før og nu I. Den gamle Gaa rd ved Torvet i Hasle 

8 

1890 og samme Hjørne 1937 16 

En »hænnuer« Mand. Jens Hansen Kjøbek. Af 
Peter Thorsen. Med Billede 17 

Rønne i 1890'erne af Landstingsmand, Borgme
ster Niels Nielsen. Med Portræt og 6 Fotogra fi er 
fra Røn ne 

Før og nu Il. Købmand Schacks Gaa rd i Rønne 

20 

og Hafniahus 27 

Konnesnak. Af A. M. Med Gengive lse af et Ma-
leri af Ber tel Hansen-Svaneke og 2 Fotografier". 28 

De bornholmske Byer i grafisk Kunst. Med Por
trætter af Kunstnerne og Autografer ". 

Axel Koefoed. 1884- 1937. Af And r. Hansen. 

30 

Med Portræt 32 

To R ektorer. Me<l 2 Portrætter. 34 

66-Selskabets 6 første Dampere. Af M. C. Koe-
foed. Med Fotografi 35 

Jnl i Skovridc rgaarclen »Rømersdal«. Af Axel 
Balsløw " . 36 

Bornholms Skovridere siden 1800. Med Fotografi 
og 10 Portrætter 36 

Bornholmsk Fiskeri i jævne Træk. E n gammel 
Fiskerkones E ri ndringer. Af Jakobine Jensen. 
Med 5 Fotografie r ". 38 

36 Portrætter af kendte Bornholmere, afgaaet 
ved Døden sids te Aar ... 

Fotografier fra Aa rene omkring 1900. Af V. Myhre, 

41 

Svaneke ... . .. 18, 19, 26, 29, 38, 39, 44 

Omslag efter Maleri af Bertel Hansen-Svaneke. 

Redaktion: E. Gotzsche og Th. Lind. 



Jai 
selvfølgelig 
mødes vi i 

RAADHUS-KROEN 

Bornholms 
Laane· og Diskontobank 

A ktieselskab 

Udfø1•er alle almindelige Bankfor1•etninger 

Hovedkontor i Rønne. Telf. 61 og 610. - Kontortid Kl. 9- 12 og 14- 16 

A fdelinger i A llinge, Telf. 70, Gudhjem, Telf. 24, Klemensker, Telf. 170, og Øster

marie, T elf. 3. -- Kontortid 14- 16 
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Nexø Herremagasin 

Ejnar Jensen . Tlf. 130 

Aktieselskabet 

Nexø· 

Telefoner 50 og 80 
111111111111111111m1111111111!1!1111111!!!ll!l!l!'"!'!!l!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111111 

Kolonial 
Isenkram 

Støbegods 
Cement 
Bygn i ngsa rti kler 
Mursten 
Drænrør 
Saltglass. Rør 
do. Svinekrybber 

Korn 
Foderstoffer 
Analyseret Markfrø 
Kunstgødning 
Gødningskalk 

Kul 
Koks 
Brænde 

Portierer, Gulvtæpper 

· Sidste Nyheder paa lager _I 
Aflæg et Besøg i Øens længste Møbelforretning 

7 Udstillingsvinduer 

Eget Sadelmager-Værksted 

tv1ØBELHUSET, NEXØ 
K. Aa. J ensen. · Aasen 43. - Telefon 83 

Gaar Deres Vos;!n ikke 

tilfredsstillende 

og De mener, den træ nger 

til et Eftersyn, 

da henvend Dem til 

P. Blem, Autobørsen, Nexø 

B. P. Benzin • Olie • Gummi • Reservedele • 

Akkumulator-Ladestation 

Telefon 261 



BORNDO.LlJISK 
l Bøger om Bornholm (Bidrag til Bornholms Biblio- I 

·geafi)v. F..Koefoecl ogE. Gøtzsche, er necls . til 1,00. 

K 0 R T 0 G F Ø R E R E : 
Afslandene paa Bornholm, af Edm. Andersen 
Bom holm, af Amlmand Ove Koefoed (Særtryk) 
Bornholm, af Daniel Bruun (Særtryk) .. .. . .. .. . 
Bornholm, Diemers Fører (med 2 Kort) . ... ... . 
Dornllo lm, af E . Lehmann (m. Kort og 2 Skitser) 
Paa Bornholm 1937 ('l'uristfører med '1 tl Kod) . . 
Bornholms Affil (Sro rLeyk af Trap: Danmark), ib. 
Griebens : Die lnsel Born holm (med 3 Kort") .... 
Schusle l' : Das dan. Inselbad Born holm (m. 4 Kort ) 
Bornholm, 1 :15 0.000 (med 7 Bykort) .. . ..... ... . 
Bornholm, Færdselskort ( 7 Bykort, 5 andre Kor t) 
Born llolm , 1 :7 5.000 , af S . v . Brockclorff ..... . .. . . 
Born holm, Gyldendals Karl, 1:1 00 .000 ......... . . 
Bom holm, Colbergs Turistkarl, 1 :1 00.000 ..... . 
.Bornholm, Gen eralsLabskorL, 1: 'I0 0.000 ... .. . . . 
Bom holm, do . opkl æbel paa Læned .. .. . ..... . . . 
Bornholm, do. 1 :4.0 .000 (!1 Blade a ·1,50 ) . """" 
Bornholm, do . opklæbet paa Lærred ............. . 
Bornholm, Maalebordsbl. 1 :2 0.000 , ca . Hi Bl. i.l 
Alias Danicus Bornholm, af P. Hansen llesen .. 
Almindingen, Turislkol't 1 :'1 0 .000 ........ .. ..... . 
Almi ndingen, do. 1 :30 .0 00 "" ".""" .. "" " ". 
Almindingen, Lecl etraad for de Skovbesøgende . . 
Chrisliansø .Bogen, af Sop hus Bang ............. . 
Cl1risliansø-Fører, af Sophus Bang ...... ... .... . 
Chri st iansø Oplegnelser, af Sop hus Bang ....... . 
Cllrist iansø, Reisefi.i h ret·, af Sophus Bang ....... . 
Christ iansø, udg. af Akad emisk ArkitekLfornning 
Harnmcl'en, Turistkort '1 :30 .000 .... .. ........ .. . . 
Hammers ll uti llu in er, Fører . . ........... .. ...... . 
Hammers hus, F i.ihrcr durcl1 die Ru ine .......... . . 
Paradisbakkerue m . v ., af 1\.. A. P etersen (m . Karl) 
Paradisbakkerne m . v ., af Vilh. J ensen (m . Kort) 
11.Ønne, Malrikelkorl, udkommer J anuar 1938 .. . . 
Østerlal's Kirke (Set. Lau rentius Kirke) ......... . 
De fire bornhol1rn:; ke Flunclkirker, af Hans Hj orlh 
Bønne l\ irkc, af Provtil Hostrup .. .. .. .. . ...... . 

B I L L E D V Æ R K E R: 

o.'5o 
(50 
2,50 
1 '15 
1:50 
1,50 
5,50 
2,10 
1, 75 
1,00 
1,80 
'] 50 
1:00 
0,75 
1,20 
3,00 
6 00 

'L1 :oo 
'1. 50 
8 00 
o'.15 
0,25 
U 'LO 
1:50 
0.50 
0,50 
0,50 
2,75 
0,25 
0,50 
0.50 
0 75 
o'.15 

0,50 
'1,00 
0. 25 

Bornholm, fol . af Sigvarl Werner. Udg. ar Dan-
marks Nalur frecln ingsforen in g . . . . . . . . . . . . . 3,00 

J~l Du:;in bornholmske Motiver efl.er Originaltræ-
sn il af A. K Kofoed og 0. J. Nielsen . . . . . . 2,00 

Born holm , Jlacler inger af Mogens Ege og E .Wes t-
man 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :J,00 

HI ST 0 RIE, HJEMSTAVNS LÆRE m. v.: 
Hornho lm s po litiske Hi slorie fra 18118 Lil vore 

Dage l ( :L84.8- 52), n ( 1852- 62 ) a """ 3 oo 
Horringholrns Hi slorie 1-ll, af lYI. K. Zahrlmann 12;00 

i S h irl ingsb incl ........ . ..................... 19,70 
i Vrolskbincl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 00 

Borringholms Krøni ke 167'1 , af Il. Pedersen llavn 3,75 
i Shir Lings bincl .. """ " " "" "" "" ." " 7,50 
i Vælskbind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,50 

Hornllo lm ske Saml inger, udg. af Bornll. Samfu nd, 
Bind JX- XI a ....... .. .. .. ....... '. .. . ...... . :-i,oo 
Bind XU- XXlV ~t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :~,50 

Hom holmti Kirke hi slorie I-ll, af Karl lYI. Kofoed 
Born l1ol mcrure ls Hislorie 17li5-1923 . ........ . . 
Hjemslavnsl'Ol'edrag om Born holm . . ............ . 
He t·man Bangs Kunslrej se paa Bornholm . ...... . 
Bornholms og Chrisliansøs Fiskeriforen. i 50 Aar 
Bornholms og ChrisLiansøs Forsikringsforening 

af Fiskefartøjer, Jubilæumsskrift .. . ...... . 
l' olkeliv og Inclslifl . paa Bornholm, af Ph . R. Dam 
.L<'ra !lønne Dilellanlkomed ie, af Dr. Kabel! .. .. . . 
Hammersl1us Birks His tor ie, af K. E. S. Koefoed 
De t bornho lmske Sprog, af .P. Møller . .......... . 
Bornh. Folkeminder, af Skovfoged A . .F. V. Seier 
Bornho lm ske F ugle, af Skovfoged A. F . V. Seier 
Min Hj emstavn: Bornholm, ...... hf l. 1,25, karl . 
F ra Sydbornholm, af Peler Thorsen . .... . .. ... . 
Vor Hj emstavn, af .Peter Thorsen .... ...... ..... . 
Rønne Lalinskole 1512-1912, af M. K., Zahrlmann 
De danske Runesmindesmærk.er , af W irnmer ... . 
Bornllolms Olcl ticl , af Ved el . . ............ ....... . 
Rønn e Mi ss.ions hol el, J u bi læu m ssk.1·ifL .......... . 

DIVERSE: 

1,50 
3,00 
3,00 
5,00 

2, 75 
3,75 
1,00 
3, 00 
3,00 
5,00 
4,50 
1 75 
2:50 
1,50 
1,00 
5,75 
1 00 
1:15 

J ul paa Bornholm '1933-37; 5 Aargange a 2,50 
Borrijnholmarijn (Bornholmsk Hj emslavns tid en-

de), udg. af P . Møller, '1. , 2 . og 3. Aarg. a 2,50 
'i.-5 . Aargang i eet Bind . . . . . . . . . . . . . . . . '1 .50 

LITTERATUR 
Garnmalt å Nyl (Et !ideel borrinjholmst Aar s 

hefte), reel . af E lna Se høne, 2 ., 3 ., tL og 5 . 
Aargang a ........ . .......... .. ... .......... . 
G. og 7. Aargang a """ "".""" "" "". 

Born holmske Sagn og Sagaer, af Karl M. Kofoed 
Karna Blålrnj Ila, Komedie af Hans Hj orlh ....... . 
Vår Larkan ryggar, af Olto J. Lu nd . .......... . . . 
Bornholmer Ras, af Karl IVI. Kofoed ... ........ . 

1,00 
1,50 
4,50 
2,00 
3,00 

Bornh. Sansager og Sange, af Karl M. Kofoed . . 3,00 
Bornholm ernoveller, af Martin Andersen Nexø .. 
Af det dansk- norske Toldvæsens Historie i det 

18. Aarh., af F . Jørgensen . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 0 
Med Kajak gennem Europa, af C. GorniLzka . . . . . . 5,00 
P er og P el ra, Roman af Jo sef Maria Frank . . . . . . 6,50 
TreklØverel paa Kli ppeøen (Børnebog) . . . . . . . . . . 2,00 
Hr . Povls Ordonnans (Børnebog) . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 
Sigurd Flyng, af Karna Birk Grønbech . . . . . . . . . . 6 .50 
Rønne Skatle- og Adr essebog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
I Bornholms Vejviser udkommer December 1937 . 

G E 0 L 0 GI: 
Bornholms Geologi, af V. Millhers, indb .. .. .... : .. 5,00 
L iden geognoslisk Vejviser over Bornholm . . . . . . 1,00 
Geologisk F ører, af A. RosenkranLs ... . ... ~ ...... 0,30 
Das Grundgebirge von Bornholm, af K. Callisen 10,00 
Bornholmer-Geologen M. Je sper sen, af A. Garboe 10,00 
Die Gesteme des Unlerkambriums von Bornholm 

af Kaj Hansen ..... .. ................ .. .. ... : 6,00 
Danm. Geologi, II B ind, af K. Rørdam . . . . . . . . . . . . 2,50 

B I 0 G R A F I E R 0 G S T A M T A V L E R: 
C. N. Hauge : Erindringer '1870-192/i, indb . .. .... 4,50 
J ohan Hansen : E11 bornholmsk Haanclvær kers 

Erindringer, ved Leklor Lind (indb . 10,50) 
Forslancier N. P . Jensen - En Minclebog ..... . . . 
Slamlavle over den bornh. Fami lie J espersen, ib . 
Bo rnho lmergeologen i\IL Jespersen, af A . Garboe 
Lensmænd og Kommanclan le r paa Bornholm ... . 
.P. C. 1'randberg, af Karl M. Kofoed ........ . .... . 
.Bornholmske Særl inge, af Karl M. Kofoed ..... . 
En dansk Offi cers Kongoi'ærcl, af Kay Larsen ... . 
F ri is Hansen som Sognepræst, af Villads Chri-

6,50 
3,50 
5,00 

10,00 
0,75 
3,00 
!1, 7 5 
3 ~ ~ 

,10 

slensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 
Marlin An dersen Nexøs Erinrlringer, 1-ll-III it . . 5,75 

D I G T S A M L I N G E R: 
Sti og Sljerne, af Pastor Karl J espersen . ...... . . . 
Smil og Graad, af Anton Kj Ølby ...... . ........ . . . 
Skjul te Skatle, af Karl M . Kofoed ...... . .. .. .... . 
Enj Urlakost, af Olla J. Lund og Ol uf Høst ..... . 
Lyngb lomster, al 01 lo J. L u'nd . " .. " . . " .... " ". 
Viser i bornh . Folkemaal, a f K. A. P elersen .. ... . 
Sommervers fra_ Syane~e,~ ,af V~l clemar Rørdam 

(med T egni nger ai Ernst KØLC) ...... .. .. . . 
Under Him lens Hvæ lv, af Chr . Somm er . ........ . 
Lanclel mod Solens Opgang, af Chr . Sommer ... . 

indb . i Vælskbind . .......................... . 
Brogede B lomster, a f Aaker luncl ................. . 
Bællam inje frå Mågl eskåu, af J. P. Ku hre . ... ... . 

H E F T E R M E D M E L 0 D I E R: 

3 00 
1 '.oo 
1,00 
2,00 
1,00 
0,50 

10,00 
4,50 
4. 50 

1 o:oo 
2,50 
1,00 

Gami e bornholmske Melocliee, af Hans Hjorth . . 2,50 
Viser i bOl'n h. i\'lundart, af H. J ohansen , tl Hef-

ter a 0,75 .. .. ...... . ... .. ................... . 
'lli gamle Viser i bornh. Mundart af H. J ohansen 
22 bornholm ske Folkedanse, af H. P. Kofoed ... . 
Sange i born h. Hjemstavnsmaal, af K. H. Kofoed 
Nya borrinjhol mska Vi zer, af E lna Schøne ..... . 
Andelia Sånga, af E ln a Schøne ..... . .. .. .. .... . . 
Lila Moer og Pærsa Viza, af J. P . Ku hre ....... . 
Bornholms T ango : Østersøens Perle ..... . .. . . . . 
Bornholms T appen slr eg, af P. Andersen . . ..... . 

(inde holder »Bornholms Drap a«) 

3 00 
1'.00 
3.00 
:l ,00 
1,50 
1,50 
0,90 
1,00 
1,00 

Norden s Capri, af Valdemar Olsen . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
Råsapåsijn, saml et af W esse l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1;50 
Bornholms Pris, af Winther . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
Kong Peter I.s Honnørmarsch, af Dr. 'l' horsen . . 1,00 
Borrijn holm, M. K. Zahrlmann og H. Hjorlh . . . . 1,00 

I »SjØkarinj« og »B ornho lms Drapa« paa Gra m
mofonplade, indsunget af A. Holm Nielsen 3,50 

Edm. Andersen, Telefon 122, Postkonto 13077 

Slf:ldre bornholmsk litteratur købes og sælges 
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.~ MODERNE MENNESKER , . ,: 

BELYSNING 

Danske 

Danske 

Danske 

Danske 

Radio 

Bordlamper 

Lysekroner 

Støvsugere 

Strygejern 

Rønne • Nygade 13 • Telefon Nr. 569 

De gamle Dæk bliver som nye ved Paalægning af Slidbaner -

Størs te Lager af Autogummi, Exide-Batterier. Auto-Service - Vogn

smøring ved Trykluft og Autoløfter . Vognvask, Parkering, Garager. 

Shell Tank, Autoolier - Aaben Dag og Nat! 

Edv. Løvgreen - Auto Service Station 
Staalegade 7 - 9 . Rønne . Tlf. 804 . Aut. Ford F orhandler. 

Altid Lager af nye og brugte Vogn e! 

~-
L. Hjor+hs Terracottafabrik • Rønne 

Julegaver 

(PH) 

(Nilfisk) 

STORT UDVALG I : Kaffeservicer, Lysestager, Sølvfade, Kartoffelfade, Sauce
skaale, Smørskaale samt Skeer og Gafler i mange Mønstre. 

Leverandør til Sygekasser og 
Varelotteriet 

Forlovelsesringe, Halskæder, Armlænker, Ringe, Manchetknapper, Cigaretetuier. 
Alabast og Krystal - Nyheder i Armbaandsure, Konsolure, Barometre, Termo
metre, Hygrometre - Moderne Briller i Guld, Horn og Nikkel. Altid stort La
ger af alle Slags Glas: Zeiss Punktal, Ultrasin, Punktuel og Meniskus. 
Brilleglas i alle mulige Faconer slibes paa eget elektrisk Sliberi. 

H. P. Rønne. Lilletorv, Rønne. Telefon 319 



Det bliver 

en festlig Jul med 

A. C. GAMEL'S Kaffe 

faas hos 

AAGE KOFOED 
Nellikegade. Telefon Rønne Nr. 146 

1/2 Minuts Gang fra St. Torv 

Sla~feriefs 

Vdsal~ 
Østergade, Rønne 

Telefon 28 - p rivat 878 

Alt i Slagterivarer - Kød, 

Pølser, Paalæg, Salater 

l. Kl. Varer 

Billigste Priser 

Varerne forsendes overalt! 

F. . Hoaqensen 

Røn ne Vin 

cigar~orre ~ n ing 
og 

Alle kendte Mærker i 

Vine og Spirituosa, 

C igarer og Cigaretter. 

Stort Udvalg 

i Piber 

~-~-LA U 
Telefon 706 

Der er Sundhed 
og Velsmag i de lækre Salater fra 

Bornholms Salatfabrik 

Faas i de fleste Slagter- og 

Viktualieforretninger ov~r hele: Øen -

For at have den fulde Aroma og 

Velsmag i Behold bør Salater 

absolut være frisklavede -

Vore Salater fremstilles · 

altid paa Leve:ringsdagen, 

hvorfor Publikum i 

egen Interesse bør 

forlange 

fra 

Bornholms Salatfabrik 



~ 

•19\ 
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K. Ottesen's Damefrisørsalon 

R.[Uanten I 
Blikkenslager 

Aut. Gas- og Vandmeste r 

San.itets-

Bade- W .C.- Centralvarme-

o~ Vandværksanlæg 

S tettestræde 16) R ønne 

Telefon 4!l l 

Krystalgade 21 . Telefon 912 

Eneforhandling for Bornholm af Skønhedspræparater fra 

Bogbinderi og Papirvarefabrik 

Bemærk: Ny Adresse: Tornegade 10 

Telefon 865 

Leverer 
alt Bogbinderarbe jde i 

prima Udførelse 

Adressemapper 

med Ornamenter og Inskrip

tioner i Guld- Farve- og Blind

tryk i smagfuld Udførelse fr:i. 
eget Værksted. 

L ___ _ __. 



Petrea 
Hansens Konditori 

Anna Margr. Hansen 

Rønne 

Telefon 93 

Bo1·11l1c•l1Ds 
S1t~11·e- o;-- )_..1a:•nekasse 

Hovedkontor i Rønne - Telefon 20. Kontortid fra Kl. 9 - 12 og 2- 4 

Afdelingen i Allinge - Telefon 54. Kontortid fra KL Ø- 12 og 2- 4 

Værdipapirer modtages til Opbevaring· i aabent Depot! 

Ind.~kud modtag·es paa 3 Maan eders Opsz:!jelse og paa almindelige 

Sparekas.~evilkaar - B oxer udlejes! 

E. Sjølander ". Rønne ". Telefon 152 

D et fineste Kød - · d et bedste Paalæg ! 

_j 



Parfumeri 

A. W. GALLES DEPOT 
Magstræde, Rønne. Telf. 699 

Kosmetik 

Frisørartikler 

Sæber 

Toiletartikler en gros 

Salonmontering 

Permanentapparater 

Champo-Ovne 

Tørrehjælme 

Motorb læsere 

Vaskebækkener 

Staalmøbler til Salon, 

Kontor og Forretning 

O. S. V. 

BORNHOLMS FRØ- & SAASÆD-CENTRAL Als 
Frøavl og Frøhandel - Telefon Rønne 699 



Tryksager 

Har De Brug for en fiks Folder eller Brochure - et virkningsfuldt 

Skilt - Plakater - Salgsbreve - Reklamekort - Festsange -

Fakturaer og alle and re Forretningstryksager til de rigtige Priser 

Ring til Rønne 907 

Vi har den gode Idel - Moderne Stil og absolut fineste Udførelse 

COLBERGS EFT. BOGTRYKKERI 
Storegade 50, Rønne 

J. A. Pedersen 

briks 
Østergade 5 1 

Telefon 820 



Chr. Bidstrup 
9 Knl Indehaver: M . Th. Bidstrup 

9 Kokes 

e ()inders 

9 Briketter 

Største .lager . Største Import • Bedste Kvaliteter . Billigste Priser 

Grønbergs Kaffe 
er den bedste 

Faas overalt paa Bornholm 

SvøiJ.. 'J-~eRt, Th. Grønbergs Eft. 

Telefon Rønne 118 

ol yf oto Rmme • Nexø 

48 forskellige Billeder Kr. 2.50 

Pragtfulde F ors tørrelser Kr. 2.50 



Olym1•ia 
Kontor- og Rejsemaskiner fra 150,00 Kr. 

Hernies RahJ-' 
- er en overraskende fiks og let Skrivemaskine. Den er 61/2 cm høj, vejer I 
kun 3,3 kg og præsterer dog Arbejde som en "voksen" Maskine, idet den 
'"' ''°'m'l v.1" og •lle moderne Ano,dninge<. - S<ej<s~k r,æei•ioo~ I 
arbejde. - Den ideelle Maskine til Hjemme- og Rejsebrug. - 'Pris 220,00 Kr. 
Mod et mindre Tillæg paa Ratebetaling efter Ønske. 

- - -----

Altid Lager af gode, brugte - fuldt istandstatte Maskiner. 

KartotekerJ DokumentskabeJ 

Farvebaand~ Carbon O/{ alt Tilbehør. 

UOLBERGSBOGHANDEL 
Edm. Andersen 

Fuldstændig Kontorforsyning - Telefon 122 

~4.ddo 
Regnemaskine fra 525,00 Kr. 

Rex Rotary 
Den danske Duplikator 

Oamp,LiL,,el,LaLef 
paa HornLolm al 1866 

Daglig d irekte Postrute fra Rønne til Købe nhavn 

med de store moderne Skibe M/S "Hammershus", 

M /S "Bornholm" og M/S ,Frem" 

BILLETPRIS: Kahyt 15 Kr" Dæk 7 Kr. (Børn under 12 Aa1· 

det halve). Aarskort for G Rejser Tur og Retui· paa Knhy t 125 Kr. 

og for 4 Re jser Tur og Retur 90 Kr. Bør købes af alle Forrct-

11i11gstlrivcnde og andre, der har I.cjlighcd tit hyppigere n i l>c-

søge· Hoved~t.adc11. 



Aarets bedste Julegave: 

Sensationen blandt Fyldepenne! 

De kan hverken Ønske eller give 
nogen bedre Gave end den nye 
BIG BEN -- alle Tiders bed
ste Fyldepen! 

BIG BEN er intet mindre end 
et teknisk Vidunder. - Takket 
være sit teleskopiske Vacuum
Stempel rummer den dobbelt 
saa meget Blæk som alminde lige 
Fyldepenne . Ingen Gummisæk, 
ingen Fjedre - ved Hjælp af 
en ganske lille Mekanisme fvldes 
hele Pennen straks med Blæk. 
!Øvrigt har den synlig Blæk· 
stand, saa De til enhver Tid 
kan kontrollere, hvor meget 
Blæk der er tilbage i Pennen. 

Den ualmindelig store og kraf
tige Guldpen findes i alle for 
skellige Spidsbredder og gl ider 
let og fl.ydende over Pap!ret. 
Paa hver eneste BIG BEN 
Guldpen er der 30 Aars Garanti 
mod Slid eller Fabrikationsfej l. 

Af Ydre er BIG BEN strøm -
liniet og elegant - den har d en 
rigtige Balance og h viler let og 
sikkert i Haanden. 

BIG BEN faas sort eller marmore
ret i gylde.nt, blaagraat, grØnt eller 
r ødt. Priserne er Kr. 30. -, Kr. 38.-, 
Kr. 48 - og Kr. 58 .-. - T ilsvarende 
Pencils Kr. 10.- , Kr. 12 - og Kr. 15 - . 
Komplet Sæt i smukt Gave-Etui! 

Colbergs Bog handel. Rønne 



Ved Anskaffelse af en ny Ovn eller 

Kamin vil det altid være fordelagtigst 

at vælge en af vore Typer. Støbe

godset er extra svært og solidt, og 

vore bekendte runde Magasinovne 

holder 25- 40 Aar uden væsentlig 

Vedligeholdelse. - Vore firkantede 

Ovne og Kaminer er forsynede med 

patenteret brændselsbesparende Ri

stesystem, saaledes at Brændslet ud

nyttes til det yderste. 

Desuden fremstiller vi Komfurer og 

alt forefaldende Bygningsstøbegods. 

Til vore Ovne kan De altid faa Re

servedele til rimelige Priser. 

Bornholms 
Maskinfabrik 
Rønne. Telf. 140 og 534 

.J 



OM 

Bygningen mod St. Torvegade 

r 

Bygningerne mod Sandgade 

Den Schackske Gaard 

LIVSFORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA er-

hvervede i 1933 den gamle Schackske Ejen

dom mellem Store Torvegade og Sandgade. Det 

var Selskabets Ønske, dels ved Igangsættelse 

af et stort Byggeforetagende at medvirke til Af

hjælpning af Arbejdsløsheden, dels at skabe en 

helt moderne Bebyggelse, e t HAFNIA HUS i 

Rønne. 

Arkitekt Ib Lunding udarbejdede Tegninger til 

Bebyggelsen, og under Projekteringen var det 

baade HAFNIAS og Arkitektens vigtigste Opgave 

at søge den efter Rønneforhold store Bebyggelse 

udformet paa en saadan Maade, af den mindst 

muligt forstyrrede de store Skønhedsværdier, 

Rønne Købstad rummer. 

Grundens sparsomme Udnyttelse, Bebyggelsens 

Udformning og Opdeling i mindre Enheder samt 

det grønne Anlæg, hvortil der er fr it Indkig 

fra Store Torvegade ·og Byledsgade, b lev Resul

tatet af disse Bestræbelser. 

I HAFNIAHUS er der Lejlighedstyper af alle 

Størrelser fra 1 Værelse til 5 Værelser med 

Kammer samt nogle af de nu saa moderne ~e-.., 
lierlejligheder. Alle Lejligheder er uanset Stør-

relsen udstyret ens med glatte, behandlede Døre, 

lyse Badeværelser, Haandvaske, mange indbyg

gede Skabe, moderne ·Flise-Køkkener med Teak

træs Borde og Fireclay-Vaske etc., og Udstyret 

er saa gennemført, at det fu ld t ud staar paa 

Højde med Udstyret i de mest moderne Lejlig

heder i København. 

Det store Areal mellem Bygningen mod Store 

Torvegade og Bygn ingerne mod Sandgade er 

udlagt som Anlæg for Hafn iahus' Beboere. Der 

er her sørget for fredel ige Siddepladser for de 

gamle og en stor Sandkasse med »Klatretræ« 

etc. for Børnene . Sandkassen er forsynet med 

Afløb, saaledes at Sandet ikke bliver surt og 

fugtigt . 

V i hører nu om Stunder meget om socialt 

Byggeri,og derved forstaas oftestOpførelsen 

af billige Boliger. Men et saadant Byggeri rum

mer den store Fare, at disse ganske vist nye, 

men Virkeligheden ikke moderne Lejligheder 

meget hurtigt forældes og derpaa bliver Frem

tidens »usociale« Boliger. 

HAFNIA har valgt at bygge sil Hus i Rønne 

bedst muligt og mener derved at medvirke til 

en sund Udvikling af Boligforholdene, idet Til

stedeværelsen af fu ldt moderne Lejligheder i 

Rønne formentlig vil indvirke paa den,alminde

lige Boligstandard i Byen. 

Hvis dette Ræsonnement er rigtigt, vil HAFNIA

HUS ikke alene under sin Tilblivelse have med

virket til Bekæmpelsen af Arbejdsløsheden, men 

ogsaa i Fremtiden virke i den Retning ved de 

forhaabentlig mange Moderniseringer og Forbed

ger, som vil følge i dets Spor. 

IIUS 

Fra Anlægget 

Sandkassen med Klatretræet 

Brønden i Anlægget 


