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VAR 0 Hoja Kløpper, diva Dii.la, 
Lyng å Ene, Sldiii å Krat. 
Feda Agra, Sæ som bognar, 
Dugg i Ænja Sommarnat. 
Huz å Gårn lajt i Stro, 
ble vårt ]em hær på vår O. 

Starrinj vyslar, Larlcan trallar, 
Boninj sår så glar sin Sæ, 
for hanj lidar på, a Hostinj 
vil ble stor, me Arbajsglæ. 
Ja , hanj ved, a lided Fro 
monga Fojll gjer på vår 0. 

Pena Huz der e i Lajen, 
me en Hodda lid ibiig. 
Å Motorana di plaf]a, 
Båda gå i Si jlavrag. 
Fiskarinj au hijter Fo 
te sit ] em , å te vår 0. 

A rbajsmanj me graua Hænner, 
kanj' te biira gå å tro. 
Di nu hær ha fåd å læra, 
Sten f orvanlas kanj te Bro. 
Raska Folie i Lyst å No 
au hii jemma på vår 0. 

Hånnværksfollc i By å Soggen 
au så snijla e i Dii. 
Unga, raska, vijla Svænna 
nytta Tiden hær så brii, 
Nål å Trå å Æssans Glo 
ble te Æra for vår O. 

H ær ha våra Fædra værkad, 
hær ju iiu vår Vagga sto. 
Ente vi vil gå te Slcamma, 
enit v il vi værka tro . 
H ær vi læwa vil å do, 
på vår ajen kjæra 0 . 

OTTO J. LUND. 



Paa Laksefangst 

Fem Minutter før Vækkeure t ringer vaagner Ole 
Munk i sin brede Ægteseng og giver nogle uartikule
rede Lyde fra sig; han grynter, gaber, strækker sig, 
harker og bander sagte for sig selv, mens Konen, der 
ogsaa er vaagen og kun venter paa Oles Signaler for at 
staa op, stilfærdigt lister sig ud paa Gulvet, tænder Køk
kenlampen, tager de nødvendigste Klædningsstykker paa' 
og forsvinder ud i Køkken et. H er bliver Primus'en star
tet, nogle forsvarlige Humpler Margarinemad smurt og 
sat hen paa Bordet sammen med den spegede Sild. Saa 
giver hun sig i Lag med Maclkarpen , der skal fyldes med 
Proviant for Dagen. 

Allerede inden ban er rigtig vaagen, er Ole klar over, 
at Vinden er gaaet om i Nordost og øget i Styrke, mens 
Frosten er sat ind igen. Han ligger nu og filosoferer over 
Livets Vilkaarlighed og vekslende H eld. 

Fan', siger han saa og langer ud efter Piben, der lig
ger indenfor Rækkevidde paa Stolen ved Sengen med en 
Rest Tobak i fra igaar. Han faar en Stikke strøget og 
tænder. Da han har smøget nogle Drag, er han helt vaa
gen og kan tage Bestik over den øj eblikkelige Situation: 
Seks Dage i Træk har han og hans Makkere været ude 
og røgtet Lakselænkerne, halet 600 Kroge op, sat ny 
Madding paa, dampet en kvart Tønde af den dyre Olie 
op i Motoren, og er hver Aften kommet hjem med tom
me Hænder, mens »Delfinen «, som ha r Redskaberne 
staaende lige ved Siden af, har haft Laks baade igaar og 
i Forgaars. Nu kommer hun igen fra Nordost med Ku
ling og Frost ; saa gaar der naturligvis igen 3-4 Dage, 
hvor ingen Djævel kan komme paa Søen. Og snart er 
der ikke længere Kongens Mønt i Nikkelkaffekanden 
paa Buffeten. 

Fan', tænker Ole igen, men saa fløjter Kedlen ude i 
Køkkenet; det er Signalet til at Ole staar op. Han ifører 
sig et usandsynligt Antal langskaftede Strømper, Ben
klæder, islandske Trøjer og Halstørklæder. Inden han er 
færdig trænger Kaffeduften ind til ham og tvinger Sin
de t ind i mere forsonlige Farvande: Det kunde jo tæn
kes, at der var Laks idag. 

Han tumler ud i Køkkenet, gaar uden Ord lige hen 
til Bordet og gaar i Gang med Silden og den dampende 
Kaffe, som nydes med tankefuld Omstændighed; først 
et helt Krus, saa et Krus til, og saa endda et halvt med 
en Sukkerbid til. 

Konen sætter sig hen til Bordet og gaar ogsaa i Lag 
med Maaltidet; det er ikke mere som i gamle Dage, da 
Manden spiste alene, mens Kon en vartede ham op. 

Ingen siger noget, det er overflødigt. De to kender 
hinandens Tanker og Ønsker i alle Enkeltheder, og ingen 
af dem behøver at give dem Udtryk i Ord; kun ved den 
Maade, hvorpaa Konen vil friste ham med endnu en 
Taar Kaffe, røber hun sit venlige Sindelag overfor Man
den, der stadig er morgensur og utilnærmelig. 
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Den gamle Fislcer og han s Kone. Svaneke. (V. Myhre fat. ca. 1900.) 

Han skubber Kaffekruset fra sig, faar stoppet og 
tændt sin Pibe og begynder at hale de meterlange Sø
støvler paa; Konen rækker ham Skindkabudsen, og over 
denne Venlighed faar han Munden paa Gled: 

- - Fan's ogsaa, at Kvindfolk ikke kan holde sig 
inden Døre, naar vi skal paa Søen. To Dage i denne Uge 
har den københavnske Lærerinde været paa Havnen tid
lig om Morgenen. Og hvad har hun der at gøre? Det er 
saamænd sløjt nok med Fiskeriet i Forvejen. 

Konen svarer ikke men er aldeles enig med ham. 
Endelig er han færdig. Det begynder saa smaat at 

lysne. Han tager Madkarpen, nogle Sildegarn og Liner 
paa Nakken og gaar imod Døren, hvor Konen staar parat 
til at lukke op. Idet hap gaar ud, giver hun ham et ven
skabeligt Dask paa Skulderen og smiler til ham. 

- Adjøs, siger hun saa. 
Mens Ole er paa Vej ned mod Havnen, sp ekulerer 

han paa, hvad Fan' der mon gik ad Konen. 
Nede paa Kajen s taar allerede hans to Makke re, Ro

b ert og Hannes ved Prammen, der skal bringe dem ud 
til Laksebaaden. Garn, Liner , Kobbe og Kasser og saa 
naturligvis Provianten bliver anbragt i Prammen, som 
saa roes ud til Baaden, der ligger midt ude i Havnen og 
slider i Ankerkættingerne. De gaar ombord i den store 
Baad, Motor en startes, Ankerkæderne kas tes los, og 
snart e fter damper »Ebenezer« ud af Havn en sammen 
med »H ajen « og »Fortuna«. Deres Kurs sættes noget 
forskelligt, saa snart de er udenfor Havnemolerne; først 



skal Sildegarnene røgtes. Er der ingen Sild til Madding, 
er det unyttigt at tage ud til Fangstpladsen. 

»Ebenezer « haler Sildegarnene ind, som har staaet 
ude siden igaar, og sætter nye ud. De tre første Garn er 
tomme, det fjerde er saa fuldt af Sild, at det er ved at 
sprænges, da de trækker det ind paa Dækket; og saa 
sættes Kursen ud mod Lakselænkerne. 

Mens Ole staar i Styrehuset og p asser Motoren, maa 
de to andre klare op med Sildene; det er et haardt Job . 
Saasnart Garnet er anbragt paa Bommen , fryser de t 
fast og bliver til en kompakt Masse; det er næsten umu
ligt at vriste Silden ud af Maskerne, og samtidig fryser 
det Vand, der skyller ind over Dækket, til Is, saa de t 
er vanskeligt at s taa for Mændene i de store, tunge Træ
skostøvler. Baaden hugger svært i den oprørte Sø; snart 
danner der sig ogsaa paa Fiskernes Tøj en I sskorpe, der 
yderligere besværliggør Arbejdet; men s tadig nærmer 
Baaden sig til Fangstpladsen, hvor Chancen lokker. 

I Timer staar de to Mænd paa Dække t, mens det is
kolde Vand pisker ind over dem ; undertiden k as tes de 
henad Dække t, ned i Læsiden af Baaden. Da gælder det 
om at holde sig indenbords og ikke komme ud over R æ
lingen ; de t er jo ikke alle der er saa heldige som Lorens, 
der af den n æste Braadsø blev hevet ind paa Dækket 
igen. Ole, som staar og styrer, har de t mageligere, men 
de t e r Fankens koldt at staa s tille og se paa de andre, 
der arbejder sig varme. 

Lakselinerne staar i en Række, der er henved 15 
Kvartmil lang, forankret til Havbunden ved store Sten. 
Idag maa de begynde ved de· yderste, for a t faa Strøm
men agter ind, naar de skal efterse Krogene . 

Vinden har pludselig lagt sig. Baaden e r nu ude, hvor 
de yderste Mærker skulde være. De krydser rundt i 
n ogen Tid, men kan ikke finde dem. Ole er ellers sikker 
paa, at han har styret rigtigt; de er for langt fra Land 
til at pejle Retningen. Der maa være sket noget med de 
yderste Liner. De sejler indad igen og finder efter nogen 
Søgen en af deres Kobbe. Det viser sig, at de 6 yderste 
Tov med Liner og K roge er skaaret fra ; en Damper har 
været der og skaaret Redskaberne itu. Naa, det sker saa 
ofte ; det er bare en Udgift paa en halv Hundrede Kroner. 

Nu trænger de til en lille Hvil og til at faa lidt ·i Livet, 
inden selve Arbejde t begynder; Primus'en hvæser alle
rede n ede i Lugaret. Ole drejer Baaden i Vinden, og saa 
kommer Madkarperne frem. 

- De t var godt, det Hoved lidt, mener Robert, saa 
faar vi fin Tjans hjemefter. 

De sidder og hygger sig i det lille Rum under Dække t ; 
der er Os af Tjæ re, Petroleum, Spegepølse og Tobak, men 
Maden vederfares Retfærdighed, Tøjet bliver tøet op. 

- J eg mener nu, der kommer Kuling fra en anden 
Kant, siger Hannes. Hun ser ikke p aalidelig ud der i 
Sønder, og naar Vinden lægger sig saa pludseligt, saa . .. 

- J a det skal nok slaa til, at vi faar Modvind påa 
Hjemturen ogsaa, mener Ole. En skulde ha' noget i 
Land, saa en ikke altid skulde ligge her og rakke i al 
Slags Vejr. Som nu din Bror, Robert, han er vel nok 
kommet efter de t, siden han fik Lov til at studere. Stor 

Baadene gaar ud fra Christian sø. (V. Myhre fot. ca. 1900.) 

Mand, med Embede og Villa og rig Kone. Ja saadan 
skulde en ha' det. 

Robert er aldeles ikke fortrydelig over Broderens 
Karriere. 

- Nej, siger han, godt er det gaaet ham, men han 
havde jo ogsaa Evnerne. Det er jo ikke sikkert, a t nogen 
af os h avde duet til at ha' saa meget i Hovedet paa en 
Gang, selv om vi var kommen bort til Studeringerne. Det 
skulde lige være saadan en som Mor Karnas Otto, han 
var ogsaa e t Lys i Skolen. 

- Otto! Ole blæser fora gtelig t. Han var en Galnerojs, 
som ingen kunde ven te noget af. H an gjorde sin Mor al 
den Sorg, der er til og rømte saa tilsidst; nej, ham kunde 
man ikke regne med, selv om han saa havde Evner nok 
til at tage en Eksamen. 

Hannes tog Otto i Forsvar: 
- Havde Otto faaet Lov til at faa Præst ens Lisbet, 

saa havde meget set anderledes ud. 
Ole maa indrømme, at det var Synd for h am; men 

havde han haft lidt mere Vilje i sig, saa havde han saa
mænd sagtens kunne t faa baade Lisbet og Eksamen og 
alt, hvad han vilde. Det, at tage en Smule Eksamen, 
skulde der ikke nogen særlig Forstand til. Se nu bare 

Havnen ved Clrristianso. (Fred. J ensen fol. ca. 1905.) 
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I Vrag. (V. Myhre / ot. ca. 1900.) 

til de studerede Folk her paa Øen ; de var da ikke sa a 
forfærd elig kloge hvad saadan almindelig Mennesk e
forstand angik. Lad os bare ta' P ræsten ; han kan vis t 
baade Latin og Græsk og hele Bibelen uden ad, men . . . 

Hannes syn es det e r ubilligt at kræve alt for m eget af 
sine Medmennesker ; det er for m eget forlangt, om de 
foruden alt de t, de har studeret sig til, skulde have For
stand paa saadan dagligdags Ting, som er nødvendige 
for almindelige Mennesk er. 

- J a men saa Kaptajnen da, siger Ole, han har vel 
lært alt, hvad der skal t il for a t blive Officer og Fyrme
ster , og alligevel tror han ikke paa, at Maanen har no
gen Indflydelse paa Vejret. Det gaar nu over min For 
stand. 

Robert holder med Hannes: 

- En kan ikke forlange alt af studerede Folk. De 
kan væ re dumm e, naar de kommer her ned paa Havnen, 
m en naar vi kommer op paa deres Kontor, saa fa tter ~-i 
ikke de t allerbitterste af , hvad de r er lige ud ad L ande

vejen for dem. Og jeg m ener nu, at Manuel skulde lade 
Drengen koppesætte, for det har de Ret til at forlange; 
m en n aturligvis, naar han førs t engang har sagt nej, saa 
maa h an jo løbe Linen ud. 
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- J a, har han sagt A, maa h an ogsaa sige B , og C og 
D og hele Alfabe te t. 

Der fa lder e fte rhaa nden Ro over Gemytterne; Var
m en, Maden og Hvilen har virket ; m en nu maa de paa 
Dække t igen og passe deres Dont. 

- Saa gaar vi an igen, siger Ole, og sta rter Moto ren. 

Nu er de paa Hjemvejen. Line efter Line hales ind ; 
tomme er de alle. Hundrede K roge, atter hundrede Kro
ge bli ver efte rset og ny Sild sættes paa . Sildene maa ligge 
i Vand for ikke at blive stiv frossen; e r de fro sne, kan 
de ikke stikkes paa Krogen. Med bare Hænder staa r F i
skerne der i Timevis og røgter Redsk aberne. Det isko ld e 
Vand gør Fingrene lamme og følelsesløse i Begyndelsen ; 
men naar de først h ar været rigtig blaa og svuldne, 
kommer Varmen igen og holder K ulden ude. 

Atter hund rede K roge, hun drede tomme K roge. 
Vinden er sprungen om i Sydost og kommer m ed Stød 

og K as t, der varsler ondt Vejr. Søen rej ser sig i s tæ rk 
Uro , da der gaar stiv Strøm og Dønnin g im od Vindret
ningen. Det er næsten ikke t il a t s taa paa Dække t mere. 
En arrig lille Haglbyge kommer piskende og ho)cler op 
lige saa pludselig som den sa tte ind ; en lille K la ring, og 
saa kommer Sneen væ ltende. Nu gælder det om at være 
vaagen og at kunne bruge K løerne. 

Ole er s tadig til Rors. Med Øjne som Brændglas ser 
han alt, hvad e t menneskeli gt Øje overhovedet kan se, 
og h an forstaar at tuml e Motoren, <ler er lid t forslidt, 
og derfor h ar visse Luner , som man maa rette sig efter. 
Hvert Øjeblik skal der gives Gas, standses, bakkes, kø
res frem igen for at de to paa Dække t kan faa fat i Kro-
gene. 

Pludselig giver Robert e t Brøl og giver T egn til Ole, i 
de t sam me springer en s to r Laks flere Meter op over 
Havfladen og plasker ned igen e t lille Stykke foran Baa
den. Den er paa Krogen og søger ved alle mulige hals
brækkende Kuns ter at komme fri. 

Hvem der nu havde den indenbords! 

Der skal gaas frem m ed største Forsigtighed, Ro og 
Snarraadighed, om Fangs ten sk al lykkes. Det kræver 
stor Erfaring og F ølsomhed i H ænderne at a fgørn, om 
Linen skal strammes eller slækkes e fter Fiskens lyn
snare Bevægelser , og kun den m es t drevne Baadfører 

Baadeiie gaar ud. ( V. Myhre / ot. Cf'. 1905.) 



Vogterdrengen. V ed Strandvejen mellem Listed og l:Jolshawi omlrr. 
1905. (V. My hre fo t.} 

kan manøvrere saadan, at de har de b edst mulige Chan
cer for at faa Laksen fat. Ubegribeligt at disse sindige, 
ikke længer unge Mænd, der er forfro sn e og n æ ppe kan 
s taa fast, er i Stand til at præstere det nydeligs te Samar
bejde, naar det gælder. Hver eneste Bevægelse maa være 
sikker, beregnet og .lige saa lynsnar som Fiskens, hvis 
det skal lykkes at faa den i Ketcheren, naar den igen 
vover et Spring for Livet. 

Efter nogen Tids K amp, hvor begge P arter kæmper 
for Eksistensen paa Liv og Død, ligger Laksen spræl
lende i Sneen paa Dækket, stærk af Form, straalende af 
Farve, Mad til de riges Bord, Mønt til Fiskernes Livsfor
nødenheder. En Stribe Blod r inder fra Fiskens Gæller 
ud i den hvide Sne, noget varmt rører sig inde bag 
Fiskernes islandske Trøjer; et velrettet Nakkedrag ender 
Fiskens Liv. 

- F irogtyve Pund! afgør Ole efter Størrelsen af Skæl
lene. Saa star ter han Motoren igen. Mere bliver der ikke 
sagt om den Ting. Videre! 

Den tunge Baad stamper sig frem i Modvind og Sne
tykning. Arbejdet skal gøres ; der er endnu 200 K roge 
at efterse. 

Landevejen ved Brogaard i Øster-Marie 011ilcr. 1905. 
( Fred. Jensen fot.) 

Endnu en Laks bringes ind ; en li lle en paa 9 P und, 
som ikke volder større Besvær. Og saa kommer Skuf
felsen. 

En Krog med e t Laksehoved hales op. Sælhunden, 

den Røver har holdt Maal t id paa Resten, kun Hovedet, 
hvor han ved Krogen sidder , har han levnet. At dømme 
eft er Størrelsen og den uhyre opadkrummede Under
k æbe h ar Hovedet tilhørt en Laks paa sine 30 Pund. Ro

ber t bander og sparker t il Hovede t, Ole giver Motoren 
Gas. Videre! 

Hannes den sagtmodige mener , at Sælen igrunden har 
første Ret ti l Laksen ; det er jo egentlig hans, men R o
bert tykkes nu at han kunde nøjes med at tage de løs
gaaende og lade Fiskerne beho lde de faa , de r gaar paa 
Krogene. Men Sælhunden er naturligvis ligesaa magelig 
anlagt som andre tykmavede, privilegerede Skabninger . 

Saa er der igen en Krog med noget paa. Forsigtig! Det 
er svært, saa der er Bid idag. De haler en Laks ind, som 
Sælen har flænset. Han har ikke orket at æ de mere, men 
saa h ar han med sine skarpe Luffekløer af pure Ondskab 
flaaet Kødet af Fiskens Sider , saa kun Rygraden h æn ger 
der og dingler med e t Hoved i den ene Ende og en Hale-

Gamle 

Veje 
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St rlll1dve je11 ved Hellig Kvinde ( Bvlsl111 v11 ) 0111.lrri11 g 1900. (V. Mylrre /01.) 

finn e i den anden. Dette e r næsten for m eget selv for 
Hannes. 

- Helvedes Svin eri , siger han spagfærdig t; - og saa 
damper de videre. 

- Der h ar v i h am, Sørøveren , siger Robert og peger 
ud om Styrbord. Nær Baaclcn, men akkurat uden for 
Skudvidde, staar en Sæl lodret m ed hele Overkroppen 
over Vandfladen og sp ejder m ed runde Øjne til alle Si
der, fed , foræ dt, klog og fræk ; den burde h ave guld
plomberede Tænder og en Havaneser i F laben. Straks 
efte r lægger den sig velbehageligt tilbage i det b løde 
Elem ent som en søvnig gentleman paa en Divan. 

- En har aldrig kunne t forstaa, siger Hannes lidt 
senere, hvorfor Fiskehandleren altid skal være saa rig, 
naar F iskeren altid er fattig; m en saadan skal det vel 
være. 

Det er nu bleven Storm ; de maa gaa li dt let h en over 
Res ten af Linerne, hvis de skal naa i Havn, inden det 
er h elt mørkt. Det er næsten ogsaa umuligt a t manøv
!·ere i den svære Sø. 

Paa en af de sidste Kroge hænger endnu e11 Laks. Den 
er død men endnu varmt purpurrød i Gællerne. E t h er 
ligt Dyr, der·maa veje opimod 45 Pund; ikke lang, m en 
bred og rund som .et Marsvin. 

Det er ikke ·Spor koldt mere; en frisk Skraa, en plud
selig opdukkende Fornemmelse af Madlug t i en varm 

Stue. 

~ J U L PAA BORNHOLM 

Hjemad! 
Ole giver Gas, saa den grønne Sø staar i K askader ind 

ove r Stævnen, og Baade n giver sig i Fugerne. 
.Hjemad! 
Det er allerede mørkt, da O le m ed sin e Redskaber paa 

Nakken stamper op ad K lippestien i de t vaacl e, tunge 
Tøj, sul ten og træ t, m en vel tilpas. 

Han k ommer ind i K økken et, smider Grejern e fra sig 
paa Gulv et og tager Opstilling i Krogen, hvo r han kan 
s temme Armene mod Køkkenbordet. Kon en staar parat 
til at Lage imod det B en, Ole løfter op til hende. Der 
skal en Kone med mange Aars Øvelse til for at trække 
de enorme Træskostøvler, der er vaade og gla tte af 
F ed t, nogenlunde sm er tefrit af lVIand_ens Ben. 

Ah! det va r den ene. A-a-aa h ! De t var den anden. 
Ole befrier sig for en Del af de t overflødige, dam

pende !øj, m ens Konen lægger sids te Haand paa Kaalen 
og F læsket, der snurrer i Gryden. 

- Har du nu pudset Messingtøj igen ? H er lugte r JO 
forlad emig, som Huset var fuldt af Arahertøse! 

Konen svarer ikke, hun ved at det ikke huer h am, al 
denne Pudsen og Rengøren, m en hendes husmoderlige 
Æ re kræver de t. !øvrig t m ærker hun paa Tonen i hans 
vr antne Ord, at det idag ikke er saa alvorlig m ent. Mon 
han skulde have fa aet Laks ? Dette er det store Spørgs
maal, som brænder i h endes Sind, m en som hun nok skal 
vare sig for at udta le. 

Før 



og nu 

Samm e V ej 1938. ( H. P. Holm. /ot .} 

I Stuen er Hængelampen tændt og Borde t dækket. En 
forjættende Os fylder hele Huset. Konen kommer med 
Maden, og de slubrer i sig i Tavshed. Portion efter Por
tion sættes til Livs, og F læsk ebenene gnaves omstæn
deligt. 

- Mere Kaal, Moer! Ole fraadser og ræber af · Vel
være. 

Endelig ebber Madlysten ud, og det store Spørgsmaal 
kan blive bragt paa Bane naarsomhelst; Konen er i yder
ste Spænding. Der skulde egentlig betales Skat i denne 
Maaned. 

Saa rømmer Ole sig : 
- Du havde lagt Rullepølse paa Maden idag, Moer ; 

har du lavet Rullepølse? 
- Du husker vel, at det er din Fødselsdag idag, Ole. 
Han har huske t det, da han spiste af Madkarpen der

ude paa Søen, men han vilde ikke være ved det. 
- Er det min Fødselsdag, siger du? J a det kan vel 

passe omtrent med Tiden. Aa j a. En gaar og bliver gam
mel før en ved et Ord om det ; der k an ikke være langt 
t il de ha lv tres nu. 

- Aa, der er da fire Aar til endnu, men Tiden gaar 
jo, og fortere for hvert Aar, synes mig. 

En lang Pause mens Ole faar Piben stoppe t og tændt, 
og Stuen bakket fuld af blaa Røg. Saa rømmer h an sig 
igen ; Konen føler at Hjærtet kommer op i Halsen. 

- Vi mistede de 6 yderste Tov inat; der har været en 

Damper og taget dem. 
Og saa en lang Pause igen, inden han fortsætter: 
~ Vi h avde forresten tre Laks idag, to Vejere og en 

liden. Og saa e t Hode og en Rusk. 
Konen lader ikke Spo r overraske t, hun giver sig god 

Tid, inden hun svarer: 
- Nej se, havde I de t? 
- Vel opimod fem Lispund ialt. 
Nu maa hun overgive sig. 
- Fem Lispund, siger du? De t var da en rigtig F ød

selsdagspresent! Hun kan ikke skjule sin Glæde. 
- Opimod fem Lispund, sa' jeg. 
Hastigt faar hun regnet ud i Hovede t: 80 Pund til om

trent 3 Kroner Pundet det er 240 Kroner, delt i 4 Dele, 
een til Baaden og een til hver af de tre F iskere. 

- Det bliver jo 60 Kroner til os, Ole. 
- Derop imod bliver det vel, men husk paa at det er 

en Uge siden, vi fik noget sidst. Husk paa de t, Moer. 
Altid Lotterispil, naar en er Fisk er . 

- Det er det, der holder dig saa frisk og munter , Ole, 
der er ingen der troer , at du er mere end 40. 

Saa er de t vanskelige overs taaet fo r idag. Nu kan de 
uden at veje Ordene tale sammen om Dagens smaa Be
givenheder , læse Bladet og drøfte, hvad de har set og 
hørt, indtil de rolige gaar i Seng for at samle Kræfter 
til en ny Dags Strid, Uro, Bekymring og Haab. 

H. Hjorth. 
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Bornholmere Jeg mødte -
Af Pastor Andreas Han sen. 

Den førs te :P.o rnh olmer , jeg mødte, hed Bodil. Det er 
egen tlig alt h vad jeg ved om hende. Hun var en uug Pige, 
lille, buttet og rund, Fuldmaaneansigt og Ha~ue t æ1·ba r t 
og stramt med Midte rskilning og K nude. Jeg syntes hun 
var p æn . 

J eg var en 12- 13 Aars Dreng og hørte hjemme i et 
Indre-Missions »Samfund« med s tærk H ældning til »de 
s tærke Jyder«. Vi var altsaa »de hellige «. Og selvfølge
lig var vi de rigtige hellige - og de eneste rigtige. Der
for blev Bodil os e t vanskeligt Problem. 

For Bodil tjente paa en Gaard hos en af cle hellige. 
Og de syntes godt om h ende - og tog hende med til 
»Samtalemøde«. Men Bodil hørte til »Bornholmerne«. 
Saadan kaldtes og kaldes de i J ylland. H er »de Møller
ske «. »Luthersk Missionsforening« er for langt, men det 
er altsaa det der menes. 

Og »Bornholmerne« - de hørte jo ikke til os. Det var 
jo en Sekt. Og saa kunde hun vel ikke være rigtig hellig. 
For Sekterne var jo da Djævelens Børn. 

De t var vanskeligt ! For hendes Husbondsfo lk paastod, 
at hun var et omvendt Menneske og mege t from. Selv 
mente hun, at Trandberg var lige saa hellig og lige saa 
s tor en Prædikant som Vilhelm Beck - og de t var jo nu 
ligego dt en farlig T ale. Hun var vist alligevel ikke af de 
rigtige hellige - - . Men hvem ved, maaske hun kunde 
vindes! Saa hun blev alligevel anerkendt, omend med 
Modifikationer - - . 

Senere blev hun gift med Sønnen i Gaarden, og der
med forsvandt hun fra min Horizont, da de købte Gaarcl 
i et andet Sogn. 

Men til Orde t Bornholm knyttede sig en sær , taaget 
Forestilling om en Mand, der hed Trandberg, og som var 

Fabrikant H. P. ] e11 se11 . 

IO JUL PAA BORNHOLM 

en stor Prædikan t, 
maaske næsten lige 
saa stor som Vilhelm 
Beck - men - -
mon han lrnrte til de 
rigtige h ellige - -? 
Og disse »Bornholme
re«? Der var ogsaa 
en Mand, der hed Møl
ler , og han vilde ogsaa 
være hellig, og han 
laa i Strid med Trand
berg, og Vilhelm Beck 
vilde hverken arbejde 
sammen med Trand
berg eller Møller, der 
begge paastod at de 
var hellige, medens 

Pastor Andr. Hansen. 

Fotogra fi fra ca. 1900. 

det jo da faktisk kun var os, der var det rigtigt - - -
det var mere end min 12aarige Forstand kunde klare ! -
Den 64aa rige k an forøvrig t h eller ikke! 

Dette taageformørkede Indtryk blev n ogle Aar senere 
lettet og lysnet ved mit n æs te Bekendtskab: ogsaa en 
ung Pige, smuk og lys, med munter Latter og Sang paa 
Læben. Det var paa en fynsk Højskole. 

Hun sang bornholmske Viser og konfronterede mig 
for førs te Gang med de t bornholmsk e Sprog. Gennem 
h ende og n ogle Artikler i et Blad fik jeg et Begreb om, 
at Bornholm var en skøn Ø, og Bornholmerne et aparte 
og særpræget Folkefærd. 

Næste Bornholmer var en ung Mand, som jeg t raf en 
Dag sidst i 90erne hos en Ven , en Vendelbo. De var 
begge Højskolelærere. Men Bornholmeren var s till et i 
Valgets Vaande - hvo r un ge Mennesker jo saa tidt s til
les - , og maatte tal e med en Ven om de t - som unge 
Mennesk er jo gærne maa. 

De førte en meget ildfuld og meget indgaaende Sam
tale, saa de, dem selv uafvidende, afslørede mege t af 
deres inderste Væsen. Og jeg syntes, a t den unge Born
holme r havde meget tilfæ lles med Vendelboen. Ikke blot 
a t de begge var Kraf tkarle og ypperlige Gymnaster , fulde 
af Vid og Vitalitet og genn embrusede a f Idealisme, som 
unge Højskolelærere var dengang, men ogsaa i deres 
samvittigh edsfuld e, noget tunge Al vor og hele Aands
præg mente jeg at spore en ikke ringe Ligh ed. Og jeg 
tænkte, a t Vendelboere og Bornholmere vist omtrent er 
a f samme Stof . - Den T anke h a r siden bekræ ftet sig 
for mig. 

De t svæ re Valg st od om, hvorvidt den unge Mand 
skulde vedblive som Lærer ved Bornh olms H øjskole og 
fortsætte ad den Vej, elle r han skulde forlade Højskolen 
og slaa sig paa Fisken - blive Fiskefarsfabrikant. 

Der blev talt meget om Forudsætningerne for Born
holms H øjskoles Fremtid, som ikke saas i Rosensk ær, og 



Mar fcu s Hanse n. (Ad. Moller /ot.) 

om den unge Mands Forudsætninger som Højskolelærer, 
dem han heller ikke havde alt for høje Tanker om. Selv
kritik savnede han i al Fald ikke ! 

En Hoben Navne og P ersonligheder svirrede forbi 
min Bevidsthed, ,men uden at bide sig fa st. En Forestil
ling om Bornholms Højskole og dens Beliggenh ed i den 
skønne Ekkodal formede sig for mig. Den var ganske 
forkert. Og ligeledes dannede der sig et Billede af den 
unge Bornholmers P ersonlighed. Men det viste sig at 
være rigtigt, da jeg efter mange Aars Forløb lærte ham 
nøjere at kende. 

Den unge Bornholmer var den senere saa. vidt kendte 
Fabrikant H. P. Jensen. 

Vel opgav han Gerningen som Højskolelæ~er dengang. 
Men han blev hele den danske Højskole en god Mand og 
en energisk og iderig Medarbejder paa sin egen Maade. 
Det var ham, der løste den Opgave, som m an ge forgæ
ves havde forsøgt at løse: at skabe Forbindelse mellem 
Københavnerne og Højskolen, idet det var ham, der fik 
Ideen til »8 Dage paa Højskole«. Mange Tusinder Kø
benhavnere er derigennem kommen i Forbindelse med 
H øjskolen - til lige stor Glæde og Udbytte for begge 
Parter . Det er bleven et Brobygningsarbejde af meget 
stor Værdi! 

Ogsaa for Københavns Højskoleforening, Københavns 
Valgmenighed og Foreningen »Bornholm « h ar han været 
en uvurder lig Støtte - altid uegennyttig, opofrende, 
iderig og energisk , altid parat til at sætte Kræfter og 
Midler ind. Ungdommens Idealisme svigtede han aldrig. 
Og aldrig løb han tør eller blev han kold. D er var altid 
Lys og Fest om ham, hvor han færdedes. Det var ham 

ligefrem en Livsens Nø dvendighed at skabe Glæde om 
sig - og han kunde altid find e Udvej dertil! 

Den gode bornholmske Egenskab Trofasthed havde 
han i rigt Maal. Trofast var han mod sin Fødeø, og viste 
det paa utallige Maader. Og trofast mod sine Venner, 
som han aldrig glemte, selv om de e fterhaanden blev 
mange. 

Han blev en af dem, der har gjort Bornholm Æ re, og 
hans Minde lever i fuld og varm Taknemlighed i mange, 
mange Menneskehjerter ! 

H. P. J ensen døde den 10. November 1937. 

En Sommerdag 1906 fik jeg et Brev fra en Bornholmer. 
Jeg var da Højskolelærer paa Fyn og havde nogen Tid 

i Forvejen ganske privat faaet en Forespørgsel fra nogen 
jeg kendte, om jeg ikke kunde tænke mig at overtage 
Stillingen som Forstander for Bornholms Højskole. 
Hvilket jeg havde besvaret med e t ube tinget Nej. 

Nu kom der en »officiel« Opfordring fra Formanden 
for A/S. Bornholms Højskole. Brevet var undertegnet 
Markus Hansen, fhv. Gaardejer , Aakirkeby. 

Jeg studsede først ved at se Haandskriften. En saa sir
lig, fa st og fin, regelmæssig og smuk Skrift havde jeg 
aldrig været ude for før! Allerede den sagde noget om 
Manden. Dette maatte bestemt være en redelig Mand! 

Indholdet svarede til Skriften: dæmpede Udtryk, ikke 
n oget med rosenrøde Skyer og straalende Fremtidsudsig
ter , men en ærlig, redelig Fremstilling af alt, vedrørende 
Højskolen - og jeg genkendte straks adskilligt fra Sam
talen mellem de to tidligere omtalte unge Mænd for en 
Del Aar siden. Nu mindedes jeg ogsaa hans Navn fra den 
Aften. 

Efter Veksling af flere Breve og et Stævnemøde med 
afd. Folketingsmand Marcus Blem paa Odense Bane
gaard blev de t til, at jeg - uden Forbindende - skulde 
rejse derover og t ale ved Højsko lens Midsommermøde i 
Ekkodalen. 

En taa get Morgen ankom jeg til Aakirkeby Sta tion og 
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Bornholms I-løjshole, Alm.i.11dingP11. ( Colbergs B og/i . jot.) 

blev modtaget af en godt midd elhøj, tarveligt men sirligt 
klædt Mand med firkantet F uldsk æg og e t Par klare, 
milde Øjne. Med en dæmpe t, blød ·Stemme bød h an mig 
velkommen - og sagde straks, at han var bange for at 
Marcus Blem havde fremstille t det hele alt for rosen
rødt, og at det kun var tarveligt og smaat i Virkelig
heden. 

Hele hans Maade var en levende Illustration til baade 
Haandskriften og Tonen i Breven e. J eg fik straks Ind
tryk af Harmoni - a t her var en Mand, som var hel, 
var sig selv, var redelig, en Mand h vis Ord jeg kunde 
stole paa! 

Vi talte meget sammen den Formiddag i hans hygge
lige Hjem, og jeg blev m ere og mere glad ved denne 
Mand. J eg saa og forstod, at han var baade en velbega
vet, belæst og erfaren Mand, n oget tung i sin dybe Alvor, 
bange for at bruge stærke Ord, forsigtig, sam vittigheds
fuld, men nænsom , varm og from. -

Efter Middag vandrede vi saa den halve Mil ud til Høj
sk olen i tyk, tæt Taage, saa vi intet kunde se. Skolen 
saa vi ikke før vi var der. Men det Bille.de jeg hin Dag 
havde dannet mig viste sig a t være fuldstændig fej lag
tigt! Ekkodalen fik jeg ikke at se, da Mødet paa Grund 
af Taagen maatte holdes i Gymnas tiksalen. Men jeg blev 
m eget forbavse t over at se, at Salen blev stuvende fuld, 
skønt de t var en almindelig Lørdag Eftermiddag - - . 

»Vi tror a t drive, mens vi drives selv.« Trods. det, at 
jeg var fast besluttet paa aldrig a t ville være Forstander, 
og bestemt paa at sige Nej til Opfordringen her, .blev Re
sultatet efter mange og lange Forhandlinger, hvor jeg 
læ rte en Del Bornholmere at kende - foreløbig da! -
at jeg paa e t Bestyrelsesmøde Mandag Formiddag i Lyst
huset i Maskinfabriksdirektør H erman B lems Have i 
Rønne sagde Ja til at blive Forstander for Bornholms 
H øjskole! 

Men saa længe Markus Hansen var Formand for Høj
skolen, og ikke mindst under hans aarelange og svære, 
sm ertefulde Sygdom, blev han min gode og trofaste Ven, 
trods Aldersforskellen , altid rede m ed Raad og Daad, 
altid fin og go d og n æn som, altid redelig - og under 
Sygdommen en Sjælesørger, der, ham selv ubevids t, vis te 
mig, hvad jeg vel h avde set før og siden endnu stærk ere 
skulde faa at se, at e t Mennesk e gennem Lidelse k an af-
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klares, forædles, blive rigere, og uddele af sin Rigdom -
kan aabenbare Livets Herlighed m ere st ærkt og klart 
end nogensinde! 

Gennem disse foreløbige Møder m ed Bornholmere 
blev jeg »mur- og nagelfast « knyttet til Bornholm. 

Naar jeg nu ser tilbage over den Menn esk ealder, der 
siden er gaaet, saa er der en lang Række Mænd og Kvin
der , jeg mødte, og som nu ikke er m ere iblandt os -
særprægede Skikkelser, højst forskellige, men hver som 
en lille Verden for sig, som man fik Lov og Lej lighed til 
at kigge ind i, og som alle havde noget, man m odtog som 
en Værdi, en Ti lskyndelse, en Maning. Vemod og Tak
nemmelighe d faar Hjertes trenge til at dirre - og det 
gamle Visdomsord fra »Havamal« bliver levende og faar 
Magt og Gyldighed: Mand er Mands Gammen. 

Det stemmer saa sært overen s med den gamle Rim
krønikes paa en Gang lyse og vemodige Erfaring: 

Mindet lader som ingenting, 
er dog e t lønligt Kildespring. 

Bællasnak 

»Ja kan j hora Storma tuda, 
å vår Rajned sirlar ner. 
Ja kanj ente læ ja uda, 
bler'ed alri Sols jin mer?« 
»lo, minj Horra, var nu goer, 
Grantv ær få v i nok ijæn. 
Sæt daj hær på S jød hos Mo er, 
du e henjes bæsta Ven.« 

»Moer, vår e Starrinj henna, 
lwnj som vyslada iblan?« 
»Jo , når Sommarinj har Ænna 
rezer hanj te vanna Lan.« 
»la vil ente Krågan mada, 
fo r hon hi.ir så sømpel Kjiiul. « 
»Livel slw'n te du na hada, 
hon e au Vårharres Fiiul.« 

» M oer, ja vil ha en Diiua, 
seddenen som Ola har.« 
»l a, minj Stomp , men du må laua 
altid v arra ræjti briir.« 
»Ha enj Frak m e fira Lommer, 
å en liden Søster me.« 
»Når te Framtid Storkinj lwmmer, 
hanj en har te vos lwnsje.« 

»Ska vi lawa ]ylakorra, 
ente monga, biira lid. « 
»Du får hadra lid, minj Horra, 
Moer lwn har ente Tid. « 
»]ylatræd bler stort , ja troer, 
de ska nå te Tijled op.« 
»la, så glii då danjsar Moer 
me sinj ajinj Soklcertop.« 

OTTO J. LUND. 



Claus Joha11 se11 . ( H. P. Holm /ot. 1938.) 

Hvis man en Sensommerdag er paa Vej op langs Born
holms Vestkyst, k an det være fristende at forlade den 
slagn e Landeve j og rulle ind ad de smalle Sogneveje gen
nem Rutskers bakkede Landskab. 

Under den lyse Himmel b reder Agrene sig ud i Tavler 
af lysegul Stubmark, saftiggrønt Græs, og den nypløjede, 
dybtbrune Muld ; og det kan hænde, at Blikket, inden 
det standses af de dunkle efteraarsfarvede Smaalunde 
e ller de næsten i Haver skjulte røde og hvide Gaarde, 
fæstner sig ved en ubes temmelig graa P let i et af de 
farvestraalende Felter. 

Paa nærmere Hold t ager den Form af en næsten ube
vægelig Skikkelse, en lidt krumbøje t Mand paa en lav 
trebenet Stol med Skitsebogen hvilende paa Knæet eller 
med et lille Lærred foran sig. 

Han letter paa Bulehatten og Lyse t falder over e t 
bredt og roligt Ansigt beherske t af et kraftigt Overskæg 
og et Par venlige b laa Øjne, som naar de møder ens Blik 
s tadig syn es at fas tholde Billedet af det Motiv, de nylig 
fordyb ede sig i . 

H erude i det a rbejdende Bondeland, borte fra Turist
s trømmens Veje, bar vi fundet Maleren Claus Johansen, 
en af de faa Dyrkere af Vestlandets Natur. 

Claus Johansen 
Af P. Ø. 

Her maler han og her bor han , midt imellem sine 
enkle, men farveskønne Motiver, hos sine Venner og 
Vær tsfolk paa Ejendommen »Rosen lund «. 

Som Malere fles t, bor han nærmest Himmelen, op ad 
en stejl Stige og hen over Kornlofte t. 

I Lysningen fra et lille Vindue i Gavlen har Maleren 
indre tte t sit Hj em med Pandepladernes graa Skraaning 
ove r Hovede t og Kornlofte ts ru Fjæle under Fødderne ; 
men fra Spær og Bjælker lyser Malerier og Tegninger 
som en fest lig Ramme om det beskedne Bo. 

Gennem de t smaarudede Vindue ses et Udsnit af Efter
aarets Marker. Herinde paa Malerierne skifter det sam
me Motiv Aarstiderne rundt, i Sol og Dis, i Rimfrost og 
i dunkel Decemberluft. 

I alle H jørner er stablet Malerier op. H er er Arbejde 
fra mange Aar, helt fra Tiden før Claus Johansen for 
snart 25 Aar siden slog sig ned paa Bornholm. 

Teknik og Malemaade har skiftet gennem Aarene, 
men den samme Forkærlighed for det enkle og beskedne 
Motiv og den samme dybe primitive Naturglæde præger 
hele h ans Produktion. 

Da Claus Johansen i 1914 kom til Bornholm, var det 
Vestlandet h an valgte som Arbejdsfelt. 

Her fandt han Bornholms rige Farveskala, fors)rnn
nende et Landskab, beslægte t med hans sjællandske 
Hjemstavn. 

Claus Johansen er født den 27. September 1877 i 
Landsbyen Aarup ved Holbæk. Han er oplært i Maler
fage t, men som Kunstner har han aldrig faaet og ikke 
søgt nogen Uddannelse, bange som han er for at lade 

Gaard. Olie 
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Parti ved Vang. 
Tegning. 

Gaard. 
Tegn.i11g. 

Kuolin.værlr. 

A lcvarel. 

Udsigt ovPr 

Vang. Alrvarel. 
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sig paavirke, og uinteresseret i de skif tende Retninger 
indenfor Maleriet. 

Objectivt og med aabne Øjne ser h an paa Naturen. 
Ingen Iblanding af personlige Sorger eller Glæder , ingen 
Tendens eller Moralisering; men en inderlig Henryk
kelse over det som Naturen kan skænke et li gevægtig t, 
men modtageligt Sind. 

Med sin fordringsløse Livsindstilling sk yer han all e 
andre Virkemidler end Maleriets egne. 

Der er ingen Staffage, ingen romantiske Klipper ell er 
ande t »interessant« i hans Malerier. 

I enkle Linjer og F lader maler han sine Marke r kun 
be folk et af et enlig t Hus eller et levende H egn, helst 
naar en diset Luft bleger H imlen og slører Landskabet 
i harmoniske, bløde Mellemtoner. 

Der kan være n oget vagt i den varsomme Nuancering 
i graa lige og brune Farver som Claus Johansen ynder, og 
i P erioder har ha n drevet denne Neddæmpning og Slø
r ing af Farver meget vidt, og kan her minde om Vilh . 
Hammershøi, - en af de faa Malere h an føler sig til
trukket af; men i de senere Aar lyser en fri skere og var
mere Tone i Malerierne. 

H elhedsindtrykket af Claus Johansens Maleri er en 
stærk Genoplevelse af Naturen, en følsom og personlig 
Naturpoesi, uden P atos og F øleri. 

Den kan bibringe Beskueren det samme ubes temme
lige Behag, som føles under en Vandring i Lande t, naar 
Øjet, uden at fæstne sig ved Enkeltheder , lader Land
skabets skiftende Farver og Linjer glide forbi. 

I sine T egninger og Akvareller formaar Claus Johan
sen , i faa Streger og ofte underlagt en enkelt kar akteri
stisk Farve, a t levendegøre sit Motiv. Et Rids af et Par 
Kaolinbanker foran et Fabriksskur kan forlenes med en 
Ynde og P oesi, trods de t simple Motiv. Ne top i denne 
Evne til Forædling af det almindelige og dagligdags lig
ger Claus J ohansens særprægede Talent. 

Med n ænsomme Hænder trækker Maleren sine Bil
leder frem, og præsente rer dem med den samm e be
skedn e Stolthed, som en Mor sin alt for store Børneflok. 

Han søger ikke en H andel, men et Menneske, som 
forstaar og kan glædes ved et af hans Billeder, h os hvem 
det maa være vel anbragt. 

Under et Malerikøb blev budt en højere Pris end for
langt. En Stunds grundende Tavshed, saa samtykker 
Maler en: »J ah - de t kan vi jo ogsaa godt sige. « - Hvor 
ligegyldig t med Prisen , naar Billedet nu var vel anbragt ! 

Ha r man valgt sig et Billede og sammen med Maleren 
forceret Kornloftet og u skadt klatret n ed ad Stigen, 
søger h ans Øjne Børnene. I 14 Aar har Vennen Claus 
delt Hus og Hjem m ed dem, først i Vang, nu h er paa 
»Rosenlund «. 

Med Børnen e ønsker han nu at dele sin Glæde og 
Gevinsten. 

Saa gaa r Turen tilbage mod Landevejen og Byen, og 
Maleren staar tilbage derude. Hans Skikkelse smelter ti l 
Slu t for Blikket atter sammen med Naturen til den ube
stemmelige graa Plet i Agrenes farvestraalende Felter . 



Gaard. Olie. 

Gemt bort fra Alfarvej og ved sin selvfornægtende 
Beskedenhed er Claus Johansen, trods et langt Malerliv, 
kun lidt kendt af de t store Publikum. 

Først i de sidste Aar er han formaaet til at vise sin 
Kunst paa Udstillinger, i København og Aarhus, og har 
faaet Kritikkens Anerkendelse. 

Nu har Bornholms Museum sikret sig et af hans Ma-

Simensgcwrd. Olie. 

lerier , saa hans Kunst ogsaa her bliver tilgængelig for 
et større Publikum. 

Mange Bornholmere vil da sikkert opdage, at de her 
har fundet en Maler, som bagom alle fortærskede T urist
attraktioner har fundet ind til deres elskede Ø's inderste 
Væsen og gengivet, under Vejrets og Aars tidernes Skif
ten, de t Billede af Bornholm, de bærer i deres Hjerte r. 

Fra Folketingsvalget i Rønne 29. Maj 1906 

Redalaør Hauge taler. Folk etingsmcmtl Blem ses til venstre for Taleren. 
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Bornholms Folketingsmænd 1849-1938 

l. Valgkreds 

I . 

Tolcllwsserer fl . F. ]. Heggelu11d. 
(4/12 1849-11 /7 1851.) 

Lærer A. L. Hjorth. 
(7/6 1864- 12/10 1866.) 

Redaktør C. N. Hauge. 
(25/ 5 1909-20/5 1910, 20/5 1913- 21/9 1920.) 
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Urmager Findan us Petersen. 
(19/9 1851- 14/ 6 1858.) 

Oberst, Kammerherre M. E. Pallesen. 
(12/ 10 1866-22/ 9 1869.) 

Gaardejer, Ka ptajn H . V. Maegcwrd. 
(20/ 5 1910-20/ 5 1913; 
i 2. Kreds 21/9-21/11 1928.) 

Lo jtnant Lucianus Kofod. 
( 14/ 6 1858-7 / 6 1864, 22/9 1869-24/5 1881.) 

Gaarde jer M. P. Blem. 
(24/5 1881-25/5 1909.) 

Reelaktor Hans Rasmussen. 
( Siden 21/9 1920.) 



Gaarclejer, Ritmester H. M. Koefoed. 
(4/12 1849- 4/8 1852.) 

Kaptajn Ph. R. Dam. 
(12/ 8 1857-20/4 1892.) 

Provst Levy Blang. 
( 16/4 1920- 21/ 9 1928.) 

Pastor C. F. Gram. 
(4/8 1852-26/2 1853, 14/61855-21/3 1857.) 

Lærer N. l ngv. Jensen. 
(20/ 4 1892- 20/5 1913.) 

Caarde jer A xel K oefoed. 
(24/9 1929- 10/4 1937.) 

Farverm ester, Kaptajn 0. E. Sonne. 
{26/2 1853- 14/6 1855.) 

Adj1uilrt K . H. Kofoed. 
(20/ 5 1913-26/4 1920.) 

Gaarclejer H1111 s Conrad Koefo ed. 
( Siden 11/ 4 1937.) 

2. Valgkreds 
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Idyl i Fislcerlcj<'!. (V. Myh re fot.) 

H er skal ikke fortælles· om Sange n t il Bornholm, den 
Sang, som h vert Slægtled af Bornholmere maa skabe, 
som clet nu har St emme til. Den Sang synger paa vort 
hjemlige Maal om cle lange, stenede Veje for de lang
somme Køretøjer: »Vi rækkja ikje hj imm forrijn Soln 
gaar n er ibag Bakkana - «, og om Bøjden, hvor »Maa
najn hajn titada ne r udi Væjlen, Stjærnerna b lyjnkjada 
hæjlut i Kvæjlen, baituer Gaaza, hajn nipada Gront.« 
Eller den sk r ives ned paa Rigets Sprog af Bornholmere, 
fø dte eller førte; de er snar t mange, der har skrevet 
»Sangen ti l Bornholm«, og clog er clen ikke skrevet end
nu og bliver aldr ig skrevet ; selv de, der er kommet den 
nærmest, har kun skabt en Del af den og maa trøste sig 
med, at andre og-jævnere Digtere ogsaa har sunget med 
paa d en, og saadan maa det gaa, saalæ nge Sangens Kil
der rinder. 

Men medens Øens egne Børn selv har føj e t Vers paa 
Vers til denne Sa ng, har Fremmede Gang paa Gang, ær
bødigt eller begejstret, bragt Bornholm deres Hyldest. I 
deres Vers lever Bornho lm paa en helt anden Maade, 
set med fremmede Øjne, derfor oftes t mindre fortroligt 
og mere som en overraskende Aabenbaring. Ikke alle 
disse fremm ede Digtere har fundet Bornholms Sjæl. De 
er heller ikke allesamm en lige store Poeter . Men Born
holmeren sætter sit Land højt, og han vil ogsaa gærne, 
at andre skal synes om de t. Saa kan han tillade sig at 
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Digte om Bornholm 

Af Christian S tub-Jørgensen. 

smile, naar Hyldesten falder lidt bagvendt - og alligevel 
glæde sig over, at den er inder lig velment. Og de t er nok 
værd at huske nogle af disse mere elle r mindre vellyk
kede Lovprisninger , som er spredt rundt i mange ofte 
lidet k endte Bøger. H er skal forsøges at samle lidt af 
de t, der tildels er glemt eller mindre k endt af Bornhol
mere, end de t fortjener. 

De t første Sted i vor Versdigtning, hvor jeg har fun
det Bornholm b eskrevet, e r hos en af vore Store - om
end de t ikke er i et af hans store Værker. Det findes i et 
Digt om »Danmarks første Begyndelse og H erkomst «, 
skrevet af Thomas Kingo i 1670'erne (først trykt i V. J. 
v. Holstein-Rathlous Kingo-Disputats 1917) . H er skildres 
et Stykke forfal sket Sagnhistorie, hvis P ersonnavne ty
deligt er dannet af misforstaaede Stednavne; Helten 
Borno e ller som andre kalder ham: Boer, ha r tydelig t 
faae t sit Navn af det Land, der skal være opkaldt efter 
ham! Saaledes lyder dette Afsnit af Kingos Digt : 

De vu nd e Se il saa op og villig Vinden priis te 
som k ort t id efter dem i Østersøen viiste 

et Hav-om ringet Land, som til s:i a s tor en F lok 
at underh olde dog var ej b eqvem og nok. 

De t land Iod Tielvar strax til p as m ed Folk besette 
og d em en Høvding gav a t skill e tvist og tret te 

hves nann var B orno og af h annem samme Land 
e r kalde t Boringholm :if hver h ans Efter Mand. 

Og dette e r e t Land, som mid t i Havets St røm me 
sig modig skyder op, og vil for ingen rømme, 

det Fien den hav,er bredt, hver Food og store Taa 
har mange Skibe stødt, og de r m ist Mast og Raa. 

De t e r med b lind e Skirer og m ange sto re Klip1>er 
og mange Klippe-Børn ompæled, a t en Skipper 

ska l bruge al sin Kunst, naar han end fredigst e r 

om han vil rage fri, og ikke hænge der. 

Denne Skildring af Klippeøen er ikke bygget paa 
Selvsyn . 

Det skulde blive en Bornholmer, omend en af de førte, 
der første Gang lod et Digt om Bornholm gaa i Trykken. 
Det var den Øster larsker Degn Claus Andresen. At h an 
ikke befandt sig vel her, ser man allerede af Titlen p aa 
Digtet, som han i 1791 offentliggjorde i »Morgenposten «: 
»Den fæle Øe« ! Dets Skildring er en stærk Kontrast til 
Kingos heroiske Billede af Klippekysten: 

J eg qvre der da om en Øe saa fæl 
Som nogen Øe h e r p aa Jorden. 
Gud fr i fra den h ver Moders Sjel 

I sær dem, h er boe i Norden. 
D en l igger midt i vild ene Hav, 
E r danne t af Kamp~steene, 
D er kommer ingen i sin Grav 
Med uskadte Arme og Been e. 



Men faa Aar senere gav en dansk pigter, som havde 
et ikke ringe Navn i Samtiden, Udtryk for sin Beundring 
fo r Bornholm i et Digt. Det var Christen Henriksen 
Pram, d er i Nytaarsgaven »Charis« for 1799 offentlig
gjorde en »Sang for Bornholmere«. Noget godt Digt er 
det saa sandt ikke. Pram skildrer den ideale Verden for 
Mennesker ud fra Fornufttidens Synspunkter: Frugtbar
hed, Virksomh ed, Nøjsomhed, sand Stolthed, Mod, Fri
hed, Dyd - og alle disse Egenskaber finder han paa 
Bornholm, » Codaniens Smykke«: 

Nyd skionsom d in Lykke! see Klippe og Dal, 
Og Agre, og En ge, og Skove, 
Selv A fgrundens Dyb, uden GrænJ se og Tal, 

D in Rigdom Forøgelser love! 
Paaskiøn den, udbred .den, fo røg den, og nyd! 
Misundelsen døe ved at skue din F ryd ! 

Denne Sang er skrevet af en Mand, som har besøgt 
Bornholm; i 1798 og 1799 var Pram herovre sammen 
med Mineralogen Esmarch for at undersøge Mulighe
derne for Kulbrydning - og han skriver med en vis 
Stolthed i sin Selvbiografi: »Denne Oplysning skaffede 
han til erholdelig Fuldstændighed. Frugten af ommeld te 
Sendelse blev, at dette Fossil nu paa meget hyppigere og 

Bækken. (V. Myhre fot.) 

paa bedre Maade end før udvindes og benyttes.« - Naar 
h an besynger Rigdommen fra »Afgrundens Dyb « i sin 
Sang, er det et Udslag af den geologiske Indstilling, h ans 

• Sendelse nødvendiggjorde. 
Der skulde gaa lang Tid, inden en dansk Digter igen 

skrev et Digt til Bornholms Pri s. Men Bevidstheden om 
Bornholm som en Del af Danmark var dog tilstede hos 
nogle a f vore Digtere, og naar der blev sunget til Dan
marks Pris, fik Bornholm nu og da en lille Del med. 

Da Caspar Joh annes Boye skrev sin »Sang for Dan
ske« (»Der e r e t Land, dets Sted er højt mod Nor
den - «), hvori han besang de danske Landsdele, glem te 
han heller ikke Bornholm: 

1 os tlig Sø, hvor vrede Stormfugl synger, 
Born ho lm staacr, kraftigt, med si t K li ppebryst ; 
Og dyb t i Sten en e r Ka rfu nke lkl yn ger, 
Og J et har Mænd, som lee ad Kampens Dyst ! 

Naar disse Linjer er gledet ud af den Redaktion af 
Sangen, som findes i vore almindeligste Sangbøger, skyl· 
des det den uheldige Omstændighed, at Bornholm maa tte 
dele Vers med Holsten, og da Holst en gled ud af Riget, 
og dermed af Sangen, maatte Bornholm gøre det Følge
skab - heldigvis kun, hvad Sangen angaar! 

Klipper og Hav. (V. Myhre fot.) 
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Boyes F ædrelandssang blev ikke til som Sang; fra 
forst af va r den en Mo nolog i Skuespille t »Svend G rath c« 

(1824) . I S-::en~n, hvo r de tre Konger deler Danmar k 
imell em sig, skildres de enkelte Landsdeles Herlighed; i 
Skildringen af Østdanmark er de t Bornholm, der domi

nere1·: 

I K lynge ligge Blek ing, Bahus, Skaan e 
Med Halland - kjend t fra h iin Brovalladag -
Vel Sunde ts Vand e Kys ten listi gt sk raanc , 
Me n Bornh olm hyd er sig til V ede ri ag. 
E i Staal behøver H elten h er a t laanc, 
E i E rts og Sø lv til kunstigt Skj oldhes lag; 
Det st iger ved Va ulund ers I-lammerhrag 
Af hine Bj erge, so m mocl Nord en hlaane. 

I-le r boer en H elte Aok, hvis Roes fo rdu nkler 
Det ri ge Bo rnholms straa lende Karfunkler. 

Skuespillet gjorde Lykke, og navnlig den anførte Mo
nolog blev et yndet Deklamationsnummer fo r den ke nd
te Skuespiller N. P. Nielsen. B oye underkastede Afsnit
tet en Omarbe jdelse, deriøvrigt kun fo r Bornh olms Ved
kommende afviger stærkt fra den oprindelige Form, og 
Weyse gav i 1826 Digtet den Melodi, der senere blev en 
af vore populæ rest e Sangm elodier. Som »Sang for Dan
ske« optoges Digtet i 1851 i fjerde Bind af Boyes sam
lede Digt e. 

Med »Karfunkelklynger« sigter Boye til de »born
holmske Diamanter «, som dengang nød et viss t Ry. Kar
funkel be tyder ellers en rød Æ delsten, og Ordet giver 
ikke det rigtige Billede af de vandklart tindrende Bjærg
k rystaller fra Sydbornholms Aamundinger , men Roman
tikerne havde nu engang forelsk et sig i de tte Ord. Ja , 
selveste Oehlenschlæger har brugt det om de bornholm
sk e Diamanter ; i tredj e Akt af »Palnatoke« (1809) sam
menligner Bue hin Digre sig selv m ed sin Hjemø i disse, 
geologisk set ikke helt uangrib elige Vers: 

Bornholm e r stene t, fuld af Klipper, m en 
De t er ei sie ldent, at 'man linde r de r 
K arfunkle r d yht i Flintestenen. 

Næst e Gang vi m øder Bornholm som Led af e t samle t 
lyrisk Danmarksbillede er i Chr. Richardts »Vort Land« 
(1889). Dette store beskrivende Digt, hvo ra f F ædre
landssangen »Venner , ser paa Danmark s Kort« er K r af t
essensen , er kommet i henved en halv Snes U dgaver ; da 
Digtet med Knud Larsen s Illustrati'oner i en Aar række 
var en næsten obligator isk Konfirmationsgave, t ør m an 
gaa ud fra, at Digt et ikke h ar være t saa stærkt læst, som 
Oplagstalle t ku nde tyde paa - hvilke t ogsaa vilde være 
ufor tjent, thi P oesi findes der ikke meget af i Digte t: 

Dets Billedsprog er gan ske udvendig t : 

Sammenkn ytles Sted mecl Sted, 
lign er K orte t 1.idt en Skud e -
Bornholm d er agte r ude, 
d et e r J oll en vi har med. 

Og da han i selve Danmarksbeskrivelsen kommer til 
Bornholm, faar Øen den ne lid t summarisk e Behandling: 
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Og, hvis ej du søsyg er, 

men h ar Mod en Tur a t se jle, 
end vi Born holm bør pej le -
clcr e r ogsaa Mennesker! 
Hammershus paa K lip pens Sval e! 
Egekra t 1n ed Na tlerga le! 
Go lde Skjær m en ful de Ax ! 
Djærve Folk og god e Lax! 

Navnlig f jerde Linj e er yndefuld ! Og de djæ rve F olk 
ha r tilsyneladende inte resseret Rich ardt mind re end 
Laxen, der ogsaa et· m ere anvendelig i Rime t! 

Chr. Richardts Ide m ed Da nmarksdigtet bl ev ud fø rt 
paany i 1923, men denne Gang af en virkelig Digter ; det 
var Valdem ar R ørdam, der til K ongeparre ts Sølvbryllup 
skrev »Sangen om Danmar k «. Den fik ikke »Vo rt La nd«s 
Sa lgssucces, m en den vil til Gengæld holde adskilligt 
længere. Sammenlign bi o t Richardts Bornholmsbillede 
med R ørdams: 

Bornh olm stiger kantet 
mod Grye ts hlege Rude. 
V æ r h ilset, Brødre - Sønner 
af Sø og K lip pe-Blok! 

Fast e m od Svenskens Kli nge r, 
og t ro trods Tyskens Gnlcl : 
R un d kirken hvæ lver 
d e h ell igt hold te Løfter. 
K rystal-K ilder sp ringer 
af Stenens Blomste rkløft e r, 
og Birkens Vaardrøm skælver 

over hlodviet Muld . 

F as t formet og stærkt fa rvet 
gro r sæ rl ig K nust og K ra ft 
a f d ette Havlan cl, a rvet 
med Salthed, Sødme og Saft, 
og skænke t d og, he l t frit: 
Et Danmark af Grani t! 

Det nittende Aarhundrecles Digtning opdagede ogsaa 
Bornholm paa en anden Maade: Man fandt i Øens Sagn 
og Hist orie en Skat, som nok var værd at m ønte ud. De 
Digt-Mo tiver , der ligger h er, blev dog ikke synderlig 
stærkt udnyttet ; i langt højere Grad tog P rosaen disse 
Emner op . Det fø rste bornholmsk e F olkesagns-Digt , der 
er mig bek endt, er Ingem anns frit b eh an dlede »Paa 
Rispebjerg gik H abor tit«, som findes ind lagt i Æventyr
fortællingen »De Underjordiske « (1817). 

Et større Sagndigt med bornholmsk Motiv udgav Dig
terpræsten Johannes Fibiger i Samlingen »Nogle Sagn « 
(1865) . ·»Præs tens Hustru, e t bornholmsk Sagn « har iøv
rigt temmelig løs Tilknytning til Bornholm; Motivet er 
det vidt udbredte Æven tyr om Kvinden , der sælger sine 
ufødte B ørn for a t fo rlænge sin Un gdom , m en ved denne 
H andel tillige mister sin Skygge. En b ornholmsk Opteg
nelse af dette Æ ventyr mindes jeg ikke at h ave set. Fibi
ger opgiver , at Sagnet er for talt h am mundtligt af Profes-

. sor H øyen. I Digtets Begyndelse er de1· enkelte born

hohnske Naturkulisser , ligesom Præsten er stedfæstet 
som »St. Olafs Kirkes Præst«; Digtet foregaar paa K ors
t ogstiden , m en den historisk e K olorit er almindeligt 



romantisk, og selve Digtet er en Blanding af et blegt 
Tankepoem og et romantisk E ffektmaleri. 

I 1874 skrev Conradine Barner-Aagaard under Mærket 
Annitta Carell sin kulturhis torisk og sprogligt interes
sante Bornholms-Roman »J onskirken«, der i denne For
bindelse udelukkende interesserer os paa Grund af cle 
indlagte Digte . De genfortæller kendte Bornholmske 
Sagn om Borresø, Gaaserenden og Jons Kapel. 

Der gaar en Traad af en ganske særlig Slags fra Bar
ner-Aagaards Roman til den fø rste Digtsamling, der h elt 
er helliget Bornholm, Robert Strickers »Bornholm«, ud
givet paa Colbergs Forlag i Rønne 1900. Stricker var 
dengang Byfoged og Borgmester i Svaneke, m en mens 
ban der vogtede over Lov og Ret, t og han paa det lit te
rære Omraade E jendomsre tten mindre højtideligt: Flere 
af Digtene i hans Samling er frækt plagieret efter Dig
tene i »Jonskirken «; kun af den Aarsag skal h an nævnes 
i denne Sammenhæng. Et enkelt Exempel vil vise hans 
Fremgangsmaade. Her er Barner-Aagaards Original: 

Der var en gang en Ridder Muus, 
Fæl in dbildsk og hoffærd ig, 
Som Høvedsmand paa Hammershus 
Han var just e i e lskværdig. 
Sin Myndli ng h oldt h an under Laas, 
Til E lsker h ar hun Ridder Kaas. 

Hr. Muus, han va r ei m ege t klog, 
E i heller skjøn og dristig, 
H an læs te s jelden i en Bog, 
Men var en Smule listig. 
Skjøn Signe ejed reden Guld, 

Og derfor var h an h end e huld . 

Og her er Strickers »Forbedring«: 

E n Riddersm and ved Navnet Muus 
Var Høvidsmand paa H ammershus. 
Han langtfra var elskværdig, 

Nej , pralend e, h offærdig. 
Han holdt skøn Signe under Laas, 
Fordi h un elsked' Ridder Kaas. 

Den Høvidsmand var ej ret klog. 
Han læste sjældent i en Bog, 
Var grim og s tolt, dumdristig 
Og dertil saare 1 is tig. 
Hans Myndling, Sigoe lil, var r ig. 
I h ende h an forelsked sig. 

Første Gang vi træffer et Motiv fra Bornholms Histo
rie i et Digt, er mærkværdigt nok hos en tysk Digter, den 
senromantiske Lyriker Emanuel Geibel, i hvis »Spiit
herbstblii tter« (1877) Digtet » Wittenborg« fortæller om 
en lybsk Admiral, der erobrer »Bornholm, clas fest e 
Schloss « - men da han senere vover sig til Gilde ved 
clet danske Hof, besnæres han af clen skønne Prinsesse 
Sigbrit (!) og for et Kys af hende forraader han Slot 
Bornholm til Danskerne, hvorpaa han drager tilbage til 
Liibeck og gaar der smilende til Skafott et for sin Brøde. 
Thor Lange har oversat Geibels Digt i »Nocturner « 
(1897) og ændret det stærkt ; »Schloss Bornholm« er 

Havet glitrer. (Anton Pedersen fot.) 

I Shoven. (V. My hre fot.) 

Rønne ca. 1900. 

Listed Hoj . (V. Myhre fot .. ) 
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blevet til Hammershus, og det umulige Navn Sigbrit t-:r 
forsvundet. 

Denne Episode af Bornholms Historie h ar Geibel imi?
lertid selv opfundet . Johann Wittenborg var Borgmester 
i Liibeck og førte i 1362 den lybske Flaade mod Dan
mark; Valdemar Atterdag slog ham ved Helsingborg, og 
til Straf for sit Nederlag blev han Aaret efter henrettet 
i Liibeck. Saa spinkelt er det historiske Grundlag for 
Geibels Digt. 

Men Fantasien skal h ave Lov til at spille - og det har 
den unægtelig faa et Lov til i Digtet »Hammershus« i 
Karl Grabaus Digtsamling »Dage og Nætter « (1919). 
Handlingen i dette Digt er i Korthed denne: E lselil 
elskes af en Ridder, som lover at gøre hende til »Borger
frue«(!); han bygger Hammer shus, gifter sig med hende, 
og de flytter ind. Men Fru Else forelsker sig siden i en 
Sanger , som hun flygter med, hvorefter Borgens H erre 
slaar sig paa Flasken og Kortene; ved Spillebordet kom
mer han i K lammeri med sine Venner, der til H ævn 
jævner Borgens stolte Taarne med Jorden! Et mærkeligt 
Poem! De t er bleve t ti l af ingenting, e t Rimspind af en 
ung Poe t, der har næret sin Inspiration af den spinkleste 
Stemning: 
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Hans Sange va r en Ode 
t il Danmarks lyse Nætter 
og Hvælvets dybe B laanen 
om R uinen s Silhu etter ... 

Paa sikrere historisk Grund s taar H ans Henriksen i 
sit Digt om Hammershus, i Digtsamlingen »Folkets 
Mænd « (1920) . Det er et patriotisk Digt med en frisk 
Rejsning, skrevet til Minde om Befrielsen i 1658; det 
skildrer Printzenskiolds Fald og munder ud i en Hymne 
til Bornholms Danskhed. 

Kuriøse Smaatræk af Bornholms Ku lturhistorie har 
sa t Spor hos Harald Bergstedt. J eg tænker her ikke saa 
mege t paa hans »Bornholmsk Fantasi« (»Sange fra Pro
vinsen IV, 1921), der saavist ikke har meget ~ed Born
holm at gøre; Digt e t er bygget over den kendte statistiske 
Illustration, a t hele Jordens Befolkning kan faa P lads 
paa Bornholm ; Bergs teclt tænker sig Experimentet ud
ført i Praxis og clerpaa Bornholm med den forsamlede 
Menneskehed sprængt i Luften, saa de andre Skabninger 
kan faa K loden fo r sig selv! - Men i »Hans og E lse« 
(1916) h ar han indfle tte t e t meget morsomt bornholmsk 
Kul tur billede. Som Symbol paa Ægteskabets Vanelede 
har han benytte t den kendte Beretning om, hvor kede 



Bornholmerne var af a t spise Lax i Laxefiskeriets store 
P eriode - og de tte Symbol har han udformet til et mun
te rt og levende Billede fra Bornholms Fortid: 

Husbond og T yende fyldtes med Laks 
i R e tte r af alle de Slags. 

l\Ian vaagned om Natten m ed Smagen af Laks 
og gyst e hver Daggry for Laks. 

H aa haa! 
Man gyste hve r Daggry for Laks. 

Og kom man fra Hav, saa tænkte man kvalm : 
Nu lugte r vi .Laksemad straks. 

Ti l sidst blev d er lave t en Lov, en human, 
d e r fo rbød at gi Tyen de t Laks. 

Haa haa! 
De forbød at gi Tyendet Laks. 

Omkring forrige Aarhundredes Midte begynder Dig
terne hyppigere at besøge Bornholm; den lyriske Turis t 
begynder at besynge ogsaa vor Ø, der før laa lidt uden
for de vante Ruter. Ikke alle de Digt er e, der besøger os, 
takker for Oplevelsen med en Sang. Carl Ploug, som ti l
fældigvis gæster Christiansø paa en stormfuld Østersø
r ejse, .n øjes med at betro sin Dagbog, hvad der faar hans 
Sind til a t svulme i Dr. Dampes F ængsel. Vilhelm Berg
søe, som har bevaret Minderne om et Ungdorosophold 
paa Bornholm i sine overordentlig levende Erindringer, 
har vistnok kun viet Bornholm eet lille Vers - men de t 
staar til Gengæld hugget ind i Fuglesangsrendens Klippe
væg, en stolt Skæbne for et Vers! 

Stærkere blev de Spor, Holger Drachmanns Ungdoms
ophold paa Bornholm satte i Litteraturen - selv naar 
man ser bort fra, hvilken Be tydning hans bornholmske 
Barnekone »Fru Belli« (hvor mange Læsere har vidst, 
at de tte italiensk klingende Navn er et godt bornholmsk 
Ord?) fik for hele hans senere Liv og Digtning. Den unge 
Maler og Digter fandt her Motiver til Lærreder , til No
veller og Skitser - og til et enkelt Digt, der staar i de 
berømte »Digte« fra 1872, ikke noget af Samlingens 
Pragtstykker, men det for tjener dog at huskes. »Ham
mershus« hedder det - og over de sunkne Ruiner drøm
mer Digteren, at Fortidens Liv vender tilbage som nat
lige Genfærd : 

Naar Maanen s Straale r falde 

Ved Midnat paa de ts Tind, 
Da t ier Vindens Susen 
Og Bølgen s lumrer ind, 
Da myldrer Minders Skare 
Fra d unkle Kroge frem, 
Da huse Fortids Skygger 
i d eres gamle Hjem. 

En Gang senere skrev Drachmann et Digt, der havde 
Tilknytning til Bornholm - Digtet »Ved Dampskibet 
»J arl«s Forlis« som han i 1890 udgav som en særlig lille 
Pjece, der solgtes til Fordel for de forliste Søfolks efter
ladte. 

E fter Drachmanns Bornholms-Tid kommer de r flere 
og flere af de lyriske Turister ; de allerfleste af deres 
qyldes tdigte er dog kun velmente; først i det sidste Ti-

aar er de t de stærkere Stemmer, der præger deres H yl
destkor. 

En Turist i egentlig Forstand var Kristian Arentzen, 
Drachmanns Lærer - en Efterromantiker, hvis Digte nu 
er glemte. En af de Sommerferier, han benyttede til at 
lære Danmark at kende, tilbragt e han paa Bornholm; 
hvad der senere er blevet Sommerturisternes daglige 
Brød, noterer han i sine Livserindringer som store Ople
velser. I »Nogle Digte fra ·yngre og ældre Dage« (1888) 
finder vi Besøgets lyriske Resultat, Digtene »Paa Born
holm« og »Johns Kapel«, der viser , at Forfatteren var 
vel hjemme i Nordens Mytologi og de gamle Sagaer. 
Han digter et Sagn om Munken, der i Vikingetiden sam
ler Skarer , som frygter Forfølgelse, om sin ensomme 
K lippekirke: 

De komme tilsøes forb i K ystens Skær 
lan gs m ægtige H u le r, 
hvo r Hylden og Vedbenden fj ern og næ r 
Gran it ten skju ler. 

Og alle søger den snevre Sti, 
af Na turen d an net, 
som fø rer t il et Klippepart i 
høit ove r Vandet. 

Om Stenen, hule t som Prædikes tol , 
saml es d erinde 
i Som merkvælden s synken de Sol 
Mand og K vinde. 

Alfred lpsen har fra e t Bornholmsbesøg i 1893 hjem
bragt Sonetten »Granitstudier « (i Samlingen »Ekko «, 
1894) - en Betragtning over Tidens Menneske, maalt 
med Granittens Evighed som Maalestok : 

H ans Øje glider til, hans Fod bli'er træt, 
ha n e r som Klippens hvidblaa Bloms tcrspæ t, 
ej som Gra nittens faste, haarde Dysser. 

I vort Aarhundrede k om de smaa Poeter først. Den 
folkelige Romanforfatter Erich Erichsen, i sin Tid kort
varigt berøm t paa Succes-Romanen »Den t avse Dansker «, 
har i sin eneste Digtsamling, »Mens Tiden gik« (1915), et 
typisk Turistdigt med Titlen »Bornholm«: »En Smaragd 
paa havblaat Fløjel - «, mindre kan ikke gøre det! Og
saa A. C. Meyer har været her med sine vandrende San
gere og er blevet begejstret: »og jeg synger til din Pris -
søde, lille Paradis! « (»I Fred og Fejde«, 1924) . H øjskole
Digteren Hans Ebberup har i Digt samlingen »Vandreren« 
(1919) et Hyldestdigt, der ikke blot priser Bornholms 
Natur, m en ogsaa berømmer Øens Indsats i Kunst, Kir
keliv og Videnskab. Til en Skyttefest paa Bornholm 
skrev Mesterskytten og H oftandlægen Vorslund-Kjær en 
Sang, formet som en Hyldest til Bornholm; den findes i 
hans Digtsamling »Aftenklokkeklemt« (1916): 

Kækt af Øste rsøens Vove 
hæver sig Bornholm , 
H aabet lyser fra dens Sk ove, 
Kraften fra d ens Kolm ... 
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Svcmelte i Sne. {V. Myhre fot. ca. 1905.) 

Hav11 ei11dlob i Storm. ( Anton Pedersen /ot.) 

Det er svært at rime paa Bornholm! J eg har et Par 
Gange set benytte t de t jyske Ord »olm«, der b etyder 
uvan, og navnlig anvendes om Tyre! Glosen »Kolm«, 
som Vorslund-Kjær bruger , skulde igrunden hedde 
»Kulm« (men det rimer jo ikke !); det er et fremmed Ord, 
som betyder Bjergtop og kendes fra Stednavne bl. a. i 

Alperne; det stammer forresten fra den samme latinske 
Glose, der paa Dansk er blevet til »Holm«. 

Aage Matthison-Ha nsen er blevet indfanget af Rø
kystens Idyl - og med sin s tærke Sans fo r den ejendom
melige Detalje har han grebet den bornholmske Glos!:! 
»dalra« i Flugten ; i Digtsamlingen »Slyngrose « (1915) 
skriver han om, hvordan han hørte »Lærkens Tone at 
dalre bort i Himlens dybe Blaa «. 

Ogsaa Jeppe Aakj ær har gæs te t Bornholm, vis tn ok 
paa en Oplæsningstourne. Landskabet her er saa forskel
ligt fra hans Fjends Herred, at de t kun har inspireret 
ham til en ube tyde lig Improvisa ti on (i »Glimmersand«, 
1919) : 

Høje, s tol te /1a111111.ersl1Lts! 
K lip pe r, Hav og Fa lkesus. 
Og ved Strantl en 
male r Fanden 
Gryn af Graasten, 

Mel af Grus. 

I de t sidste Aarti er det særlig Nordsøkysten, Dig-
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terne besynger. Stammershalde besynges af Niels Ane
sen Sulsted - senere kendt under sine to fø rste Navne, 
bl. a. som J enny Kammersgaards P ennefører. I »Poemets 
Magt« (1928) skriver han: 

Stamm ersha lde! 
J eg v il ham re en Krans om di t Nav n, 
jeg vil ha m re den m ed Bølgernes Magt ! 
Jeg v il hamre deu i K lip pen med clen hvide Ma rmo rhænk ... 

mell em T ræers Sus og Bølgesprøjte ts P rag t! 

Den fine Lyriker Marinus Børup har i »P erler « (1932) 
give t et Stemningsbillede fra Salene Vig, musikalsk h vi
lende paa »de t blide Brus af Dønning« fra »det mørke 
Ha v med sølvblaat Silkeskær «. 

Salene er ogsaa Omkvædet i det Digt, Sophus Michaelis 
viede Bornholm ; det offentliggjordes efter hans Død i 
H. V. Clausens »Danmark« (1935) - et temmelig svagt 
Digt, der følger i Richardts Fodspor med Skildringen af 
Bornholm som Agterjollen »hag Danmarks bølgeb laa 
Fregat«: 

- en urcl ausk, vej rbid t Old tids-Ø, 
d er plasker gennem Østersø 
mecl Lod af Lyng, med Duft af Hø, 
med A kselbær i Top fra Rø, 
snart stigende, sn art da lend e, 
med Solblink over »Sa lene«. 

Stærkere er Gudhjem blevet besunge t i de sids te Aars 
Lyrik. Otto Gels ted har i Afsnittet »Sommerøen« (i Sam
lingen »Under Uvejret«, 1934) e t Par Digte fra Born
holm, blandt andet »Aften ved Gudhjem«. Gelsted har 
før gjort sig fortj ent til Bornholmernes Paaskønnelse 
ved at skrive en lille Bog om vor prægtige Maler Oluf 
Hø st. De t er le t i hans Gudhjem-Digt at spore, at han har 
set Landskabet med Høsts Øjne - men det er jo ikke de 
ringest e Øjne at se med, na ar man vil se Bornholm rig
tigt! 

Bodil Bech har i Samlingen »Ildtunger danser « (1935) 
et helt Afsnit, der hedder »Gudhjem «. Denne Forfatter
inde optager sine Indtryk af Bornholm i et f yrigt Sind, 
og hun gen giver dem i livsberuste Skrig. At det er et 
digterisk Sind, der her spejler Bornholm, og at hun har 
et instinktivt Blik for det væsentlige i Indtrykket, er 
man ikke i Tvivl om: 

Det sonclerriver mig 
al Hyldeblomste rn e e r saa ta almodigt hv ide -
a l Grøftens Gronne er saa solyrencl e -
a t F iskerne og d e res Koner 
spred er cle fi ne Ne t henover Pælen e 
sa a Græsset slores af b run t paa vidun derlig Vis -
cl e t sond errive r m ig 
at Have t er so m en spændt Silkedu g 
- H ju lbo reus rnncle og lige T egninge r 
Solen s Sp illen i w aahencle Guldsild 
a lt ryste r de t m ig ti l Marven 
pau Gru nd af sin Dej lighed. 

En af vore be tydeligste Modernister , der var lige ved 
at blive Bornholmer, va r Gustaf Munch-Pe tersen, som i 
Foraaret blev dræb t som Frivillig i den spanske Rege
rings Kamp mod Oprørerne. Munch-Pc tersen begyndte 



sin litteræ re Bane som en mere end dunkel Surrealist; 
paa sin Udvikling mod Klarhed naa ede han i »Nitten 
Digte« (1937) til et Stadium, hvor hans Talent og hans 
Løfter om en varig Indsats tog fa st Form. Desværre 
skulde disse rige Løfter aldrig blive indfrie t. Men disse 
sids te Digte, skrevet under hans Bornholms-Ophold og 
tilclels med bornholmske Motiver, vil bevare Mindet om 
brændende Idealisme og r ige Evner. H er er et enkelt af 
de smaa Digte; det hedder »Fiskerleje«: 

Ok tobers Ho rison t 

e r hoj ere en<l Kirke ns Spir 

Paa dens takkede Kant 

v andre r smaa Da1npere 

i Række -

Paa K ysten hamre r Havet so rt 

trommeucl e -
Og store vej rbidte i\Iæncl 

kløve r Pindebrænde 
med smaa Økser - . 

En »Modernisme« af en helt anden Art find er vi i den 
tyske Lyriker Wilhelm Niemeyers »Die Bornholmer 
Hymne« (1928) . Et Citat vil vise Stilen: 

l111<l ihr 

lilank e Range 

tli e vom Inse lgipfe l 

cinsa111 ich grii sse, 

Slrov/Jryn.. (V. Myhre f oi:) 

rosige Riffc 

tie r Kliifte de r Kiisteu, 

funke inde F ii sse 

auf Auen <les Åth e rs 

die imme r ihr e insam 

entgegengeht 

d en F e rn e n de r Fint 

111HI Weiten wandert, 
die ni eman tl nen nt! 

Det er en Stil, som ikke egentlig kan kaldes gennem-
. sigtig; hvergang et Indtryk melder sig, bliver det slaaet 
i Rodet med et drønende Bogstavrim! Denne Ordflom 
fosser af sted som en af Wagners værste Operatexter -
72 Sider igennem! Men det maa nævnes, at det er første 
Gang en ikke-bornholmsk Lyriker har viet Bornholm en 
hel Bog. 

Heldigvis ikke sidste Gang! Endnu s taar tilbage at 
nævne den skønneste Gave, en fremmed Digter har skæn
ket vor Ø - Valdemar Rørdams »Sommervers fra Sva
neke« (1932) . I Svanek e har Rørdam fundet en lille By, 
der ligger udenfor Tiden, e t »blikstille Blomsterly for 
glemte Sorger og Glæder. « Og Stilheden kan klin ge sam
men med Børnenes Leg i Strædet, med jævne Folks Da g
ligdag og Fyr af tensglæcle. H er bor Digteren »med Bru
set af Nat og Hav ind i Huset og tindrende Stjerner over 
min sorte Dør . . . « Det er en Type paa den lille By i den 
danske Sommer, og dog karakteriseret, saa det kun kan 
være den ene By. Billedet er fortroligt; nærmere er in
gen fremmed komme t Bornholm. Og uden at slippe 
denne Fortrolighed for det nære, ser Digtet i de Af
grunde, p aa hvis Rand de fl es te Vers plejer at stanse. 
Sangen om Bornholm vilde være fattig, hvis den ikke 
ejede den Tone, Valdemar Rørdam har fanget i Digtet 
»Hammerslet«: 

Gnlspurve n kvidrer paa d en skarpe S ti ; 

graa Ede r fug le vippe r 
med Dønniugskvu lpe t over skjult e Kl ipper, 

saa stumme som det Dyb, de dykker i. 

Men Søens Hulk og Sang 

gø r Tin1 en la ng 
og Dagen kort. Og m1ar mon Blæs ten slipper 

sin Drøms nllød elige Melodi ? 

Meget er sunget til Bornholms Pris - fra det fattigste 
Rimeri til betydelige Digteres Vers. H vad der her foran 
er fremdraget, stort og smaat, maa kun tages som Prø
ver; meget endnu skjuler sig sikkert i Digtsamlinger og 
mange Gange m ere i T idsskrifter, Dag- og Ugeblade. At 
gaa paa J agt efter det vilde dog sikker t være lidet løn
nende. 

Hvad her er draget frem, hører unægtelig ikke alt til 
Litteraturens store Værker - men iblandt det findes 
dog et og andet, man kan glæde sig ved. Og selv de Vers, 
man læser med e t overbærende Smil, vil dog oftest kun 
sige Bornholm et beskedent: Tak! Lad os blot smile -
men lad os ikke glemme den venlige Mening! 

Christian Swb-] ørgensen. 
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ALL NGE 

Digt af Christian Stub-Jørgensen 

med Tegninger af Olaf Rude 

JUL P A A BORNHOLM 

Vendt mod et aabent Hav, hvor Dagen slaar 

sin gyldne Port paa Gab for Solopgangen, 

mod Søens Alfarvej, hvor Skibe gaar 

og hilser fjærnt med Kølvandsskvulp i Tangen, 

mod Rummets Flugt af Skyer og af Briser, 

mod Slmmringen, som tyst af Havet gror, 

mod Nattens Skyggehav og Maanebroer 

fyldes dit Sind af Søens tusind Viser. 

du lille By, hvor mine Minder bor. 

Men ogsaa vendt mod Søens v rede Vand. 

der i sin mørl~e V ælde mod dig stormer, 

kun værnet bag en lav og stormslidt Strand, 

hvis Slwar og Rifter Blæst og Bølge former -

Gusen, med Saltvandsdryp fra tunge Klæder , 

blænder din Rude nwd den klare Dag. 

I mørke Nætter tordner Bølgebrag, 

mens Stormens sorte Sug i trange Stræder 

hyler sit Varsel om Forlis og V rag. 



Suset Jra Søen sled i dine Trær, 

og Skyclrif t spejlecl sig i dine Ruder. 

Det lærte dine Drenge Sømandsfærd 

og gav dem Sind som spændte Sejl paa Skuder 

Men Dagens Lød paa dine lave Tage, 

en solhvid Mur i Klippehavens Gem, 

de mange dulgte Stiers Blomsterbræm -

CLlt har en lønlig Stemme, der v il drage 

den langvejs farende bestandigt hjem . 

Saa kan det hænde under fremmed Fart, 

i Floldrnn af de hærdede Matroser 

blir Hjærtet som en Jungmands, ungt og bart, 

ved Minderne om Havens Hyld og Roser, 

og bag den nære Hverdags stærke Stemme 

han ly tter efter en forborgen Klang, 

et stille Sus af det , der var engang -

og aner, at nu tænker de derhjemme 

paa den , der længes mod sin Hjembys Sang - : 

At se den vaagne op til driftig Dag -

En Gamling ved den østre Gavl sig soler, 

mens Sildebaadene gaar ind fra Vrag, 

og der blir Liv paa alle Havnemoler, 

Høst vogne skramler over stenet Dige, 

fra alle Baner lyder uforsagt 

Staal imod Sten den rappe, klingre Takt -

alt toner med i Hymnen , der skal stige 

h vert godt og nyskabt Gry, af Dagen vakt. 

Her tog de gamle der es Sol og Regn 

med ydmygt Taalmod, som det blev dem givet, 

bøjed sig tyst , naar Himlen skifted T egn , 

og gav sig trygt i Hænderne paa Livet, 

ankred i Ly af Klipper deres Baade, 

og brød de tunge Sten af Vangens Jord. 

Hvor de har kæmpet deres Kamp, det gror -

som Svar p<ta deres Tro til Livets Naade 

susende Marker gemmer deres Spor. 
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Bag Kirkegaardens lave Mur i Læ 

lytter de nu til Af tenldokkelrlangen, 

til Solsortfiøjt i Gravens grønne Træ. 

til Suset af den modne Sæd i Vangen. 

Over de Slægter, som er her begravet , 

lyser den luerøde Aftensl~y. 

Lav t over V angens Aas det spin/de Ny 

staar tændt, mens Skumring svøber ind fra Ha vet 

og favner Hu s for Hu s den lille By . 

. / 

~~ JUL PAA BORNHOLM 

Paa Søens Mørke glitrer Stjæmestø v. 

En Dønnings Hulk mod Strandens Klipper brist er. 

Det rasler gennem Ha vers sorte Lø v. 

og Sonunermubn i snævre Stræder lister. 

Nynnende Bækken under Broen strømmer. 

Møllen staar sort mod Himlen f jærn og bleg. 

Nu spænder Drømmen højt sin svimle Vej-: 

Mindes du, Hjemby, stundom, naar du drømmer, 

de farende, der længes hjem til dig? 



Bornholmske Fortidsminder 
K. Uldall fot. 1932. 

I bslcirlces Klolt lce taam. 

Bautast en e paa H jortebakke11 
v ed Sh ovgaard, Bodilsk er. 

De n ordlige Varper 
i Lbslcer Højly ng. 

»Ti11 gbord « paa Flade Hallie, 

Almind ingen. 
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Pær Ost 
Af}. P. Kuhre. 

Enkelte Mennesker besidder en Evne til at kunne op
fatte lidt m ere end andre af de Værdier , Skønh eder , eller 
Ejendommeligheder, vore Omgivelsers Karaktertræk 
ejer. Færre er i ældre Tid gaaet saa vidt som til at op
tegne eller beskrive der es Iagttagelser ; m en saa meget 
mere værdsætter vi de faa , der var forudseende nok til 
dog at gemme noget af vor dagligdags Historie. En af 
disse var Svanekeboen, Fotograf Valdemar Myhre. 
Mange er de Landsk aber , Interiører , Genrebilleder og 
Personer, han har foreviget m ed en Kunstn ers Øje for, 
hvad der havde blivende Værdi. (Se bl.a. »Jul paa Born
holm « 1937.) Og ser man paa hosstaaende Billede af 
Pær Ost, rinder de Hundreder af Minder en i Møde om 
denne glade Vandrer, der i Da aben gansk evist fik Nav
n et P eder J ensen, men som siden hen kun var kendt 
under ovennævnte Binavn. 

Pær kom tidlig ud at tjene paa forskellige Gaarde i 
Østermarie. Særlig Lunjagårinj, Hoppagårinj og Gade
bygår (nu H jortegaard) var Steder, hvor Pær holdt af 
at være. Baade trofast og villig var han til sit Arbejde 
og havde gerne e t udmærket Humør. Han var lige saa 
venlig og glad ved Dyr, som han var omsorgsfuld for 
dem, naar de b etroedes til hans Røgt og P leje. E t Sted 
plejede Hunden om Natten at ligge i Drænjalwzed hos 
Folken e, og hver Nat stod Pær op af sin Seng for at 
lukke den en Tur i Gaarden. Han klappede den en Gang 
og sagde: »Kom så Rolf, så ska vi en Tur ud. « 

En kort Tid var h an paa en Gaard, hvor man ikke 
h avde let ved at b eh olde Folk i Tjen este. Ved Majdags
tide var Pær og en Dreng de eneste, der var tilbage, og 
Husbonden bad dem om at spænde for, da han skulde 
k øre t il Rønne. Det var i de Tider , hvor mange svenske 
Karle plejede at komme til Øen for at søge Tjeneste, og 
P ær var godt klar over, at Husbonden skulde ud og 
prøve at fæste nogle af disse Svenskere. »Skujlle Di inte 
h a et Rev me i Vauninj ?« spurgte Pær. »Vis t ska ja' nte 
h a Rev me, naj,« svarede Husbonden og kørte afsted, 
mens P ær og Drengen stod og saa efter ham. » Voffor 
mente du, at hanj skujlle ha Rev me? « spurgte Drengen 
lidt forundret. »Å,« sagde Pær, »ja tænjte, om hanj fik
kje fat på nonne ude Svenskana, så kunje hanj da bunjed 
dom bag i Vauninj, så kunje hanj kansje behoj lla dom, 
te h anj kom jern i de minjsta «. 

Stadig var P ær dog m indst af al t. Af og til kom Van
drelysten ham saa stærkt i Blodet, at han maatte ud og 
hilse paa andre Mennesk er og se andre Egne, og da var 
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der intet at stille op. D er maatte skaffes en Afløser for 
ham , og Husbonden maatte tage dette som en Selvfølge. 
En ældre Mand, der tjente sammen med P ær, har for
talt mig, at Husbonden i en saadan Situation kom til 
h am og sagde: »Ja nu må Di mæn rojta Kjorna Hansen, 
for P ær ska ud å ha saj en Tur.« 

P ær holdt meget af de vaade Varer , og paa sine Ture 
gik han fra Hus til Hus og fra Gaard til Gaard særlig i 
Øst ermarie og nærmeste Omegn og fik sin Syp og en 
enkelt Skilling til at købe Skraatobak fo r , hvore fter h an 
gerne kvitterede for Traktementet med at synge Viser 
eller fortælle en og ande n lille Historie. Velkommen var 
han gerne overalt; var glad for Børn, og for dem var det 
næsten en F est, naar han kom paa Besøg. At ban var 
forstaaende, viser en Tildragelse, da han engang kom til 
mit Hjem, mens vi Børn et Øjeblik var alene hj emme. Vi 
sn akkede op m ed ham, og da vi jo ogsaa var indforstaaet 
med, at han ikke skulde gaa tørmundet b ort, gik min 
Søster ud i Spisekammeret og hentede et Glas t il ham. 
Der sto d imidlertid to klare Flasker i Spisekammeret, og 
da Pær havde drukket, ska r han nogle Grimasser; men 
k lar over, at det var en r en Fejltagelse, sagcle han lige
som trøstende: »De va Æ ddika, minn Paja. Gje maj enj 
Syp å sjylla'd n er me.« Den fik P ær af den r igtige F laske, 
og saa san g han, som ha n saa ofte plejede, Erik Bøghs 

Pær Ost. (V. My/i.re /ot. ca. 190.5.) 



Vise, hvis Ord han gerne selv gjorde bornholmske: »Å 
hor nu mina Venner, om I vil gje enj P æl. « Han syntes 
sikkert selv og vi ikke mindre, at det netop var en Vise 
om ham; særlig hvor Stroferne forekommer: 

Så sa dænj Offeser , 
som sodd ver Bored: Pær 
gå jern å ble lid storre, 
du e kuns ni Kvater. 

Han var nemlig meget lille af Vækst, kun ca. 52 Tom
mer høj. 

»Ruj llan gå1·«, »Jens Bosen« og mange andre af vore 
bornholmske Folkeviser havde Pær paa sit Repertoire, 
og som bekendt har Viceskoledirektør H. Johansen nel
op ved hans Hjælp optegnet ikke saa faa Viser og Melo
dier , som derved blev reddet fra Forglemmelse. 

Det kunde dog ske, at Pær ogsaa var mindre velkom
men; men naar han opdagede det, gik haU: gladelig uden
om en anden Gang. En Dag kom han til en Gaard, hvor 
der var kommet ny Ejer, og da han bad om lidt at drik
ke, skænkede Konen Vand i Glasset til ham. Hun var 
imod denne Løben rundt for Snapsens Skyld. Pær drak 
Vandet og var straks klar over, at dette ikke var skæn
ket ved en Fejltagelse, hvorfor han ligesom irettesæt
tende citerede - ja, det er ikke usandsynligt, at han for
mede det paa s'taaende Fod: 

Nya Folk, nya Sjikka. 
Nya Konner, nya Drikka, 

og dermed sagde han Farvel og gik sin Vej. 
Efteraaret, naar der næsten daglig var Høstgilde paa 

en eller anden Gaard paa Egnen, var en stor Tid for Pær, 
som næsten altid sælbenes dukkede op hen paa Aftenen, 
og blev modtaget, som om han var ventet, da han jo var 
Manden for at bringe Lystigheden til sit Højdepunkt, 
dels ved at give sine Viser til bedste og dels ved at fore
tage alle mulige Løjer under Dansen, som han deltog i 
med Liv og Lyst. En saadan Dag blev det ikke ved en 
eller to Snapse, for ikke at tale om al den Punch, der i 
hine Tider blev brygget til Høstgilderne. Den lod Pær 
sig smage, selvom han nok kunde ønske t lidt mindre 
Vand deri. 

Omgivelsernes Drillerier, der som oftest var ganske 
harmløse, da Pær ingen Uvenner havde, lod han sig al
drig gaa paa af. Der kunde blive hentydet til hans ringe 
Højde; men Pær forklarede selv: »Ja, lidinj e ja nok, 
mæn vedda Ni voff er ded e? De e forde a ja e fødder på 
enj Jylada - der vakkje Stynjer te mera.« 

Som han ofte havde sovet i Halmen eller Høet i en 
Stald eller i et »Goll«, sov han ogsaa sin sidste Søvn i en 
Høstak, hvor han havde søgt Ly for Natten og døde i sit 
75. Aar i Sommeren 1906; men mange er de, der endnu 
mindes Pær med en venlig Tanke. 

Fiskerliv og Tankesæt 

Beboerne af et Fiskerleje danner som Regel et Sam
fund for sig selv - gjorde det i alfald i gamle Dage. Saa 
sent som ved Aarhundredskiftet gik f. Eks. Konerne 
klædt som deres Medsøstre fra tredive Aar tilbage, og 
kom en Fremmed med Nutidens Klædedragt paa, blev 
en saadan betragtet med meget skeptiske Miner. 

Som en Selvfølge giftede de unge Fiskere sig hoved
sagelig med Piger fra deres eget Fiskerleje eller dets 
nærmeste Omegn . Var en eller anden ung Mand »dum 
nok« til at fæste sin Pige fra Byen, ja, saa blev han be
klaget i høje Toner, - clet gik aldrig! Derimod saas der 
mere mildt til en Forbindelse mellem Landet og Lejet. 
Den gamle indgroede, man kan gerne kalde det Respekt, 
som fra tidlig Tid laa Fiskerne i Blodet, naar det gjaldt 
Bonden, gav sig ogsaa Udslag, naar det gjaldt et Gifter
maal mellem den unge Fisker og hans Udkaarne blandt 
Bondeæt. 

Imidlertid e r dette som saa meget andet jo ganske 
udviske t. Nu søger de unge Mænd blandt Fiskerne oftes t 

En gammel Fiskerkones Erindringer. 

deres Ledsagerinde »udefra«. Man tør vel nok paastaa, 
at netop de tte, at komme bort fra dette hjemlige »Ind
gifte«, ikke er til Skade for Befolkningens Kultur og 
Trivsel. 

Hvor laa der dog megen indgroet Respekt for Bøn
derne iblandt Fiskerne! De manglede ganske den Fri
gjorthed, som Nutidens Fiskere sidder inde med. Som 
en Levning fra gamle Tiders Ulighed kan endnu nævnes 
Snekastningen. Ifølge gammel Skik blev Fiskerne Vin
terdage trommet ud at skovle Sne, saa Bønderne og 
deres Mælkekuske kunde befare Landevejen. Naar man 
saa betænker, at dette Arbejde vai- vederlagsfrit og ofte 
medførte, at Fiskerne maatte blive hjemme fra Havet, 
kan det jo ikke forundre nogen, at de yngre Fiskere til 
Tider fik Lyst til at lave lidt Halløj med Sneen, saa at 
Kanen, der eventuelt kom susende, pludselig dumpede 
i et Hul og kun ved Hjælp igen kunde fortsætte Turen. 

Derimod faldt det ikke nogen ind, naar Isen frøs Hav
nen tæt, at andre end Fiskerne selv skulde hugge Isen 
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Der fejes Sne. (V. Myhre fot. ca. 1900.) 

Vinter i Fiskerlejet. Aarsdale. (V. Mylrre fot. rn. 1900.) 

ud af Han1en. De t havde dog Yære t naturligt, at ogsaa 
Landboerne var traadt til med Mandskab for at hjælpe 
Fisk erne. 

Den Slags Hoveriplig t synes dog nu at blive afskaffe t 
til Fordel for Arbejdsløse, saa at Fi skerne kan faa Beta

ling for Arbejde t. -
Hvad selve Madspørgsmaalet angaar, saa blev jo s tør

s te Parten hentet fra Havet. Man var ogsaa nøjsom. Den 
daglige Kost bestod af tørre t Torsk, sa ltet Sild, af og til 
en n yfanget Torsk, k ogt eller stegt, og Kartofle r var der 
som Regel i Haven , saa der egentl ig ikke blev Tale om 
Su lt. 

F iskernes faste Samlingsplads var jo selvføl gelig Ha v
nen. Her mødtes de, naar Storm h oldt dem hjemme, og 
her drøftedes Dagens Nyt. Til Tider kunde der være liv
ligt, naa r Disputen b lev varm, der var jo af og til diver
gerende Meninger, og naar hver forfægtede sit Stand
punkt, kunde til Tider Samtalen for udenforstaaende 
lyde som »Skæld-ud «. »Op idi'et «, siger Bornholmerne, 
naar der bliver Trætte. 

Det er h elt morsomt at iagttage paa en saadan Sam
liugsbæ nk, a t de t kun er Fiskere, der kommer. Der fin-
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des jo selvfølgelig baade Haandværkere og Daglejere, 
men de blander sig ikke mellem Fiskerne; de t er lige
som de er fremmede og intet har at skulle have sagt; 
de er jo ogsaa for saa vidt udenfor alle de U dtryk, som 
Have ts Folk er saa stærke i. H vad k ender de til de for
skellige Ting, der angaa r Baad eller Maskine eller Red
skab er . Er der k ommet en fremmed iblandt dem, ska l 
han nok vog te sig for a t lufte sin Uvidenhed paa det 
Punkt. J eg h ørte om en Mand, der var flytte t fra Landet 
til Byen. Han kom en Tur til Havnen og kiggede paa 
Fisk ernes Arbejde. Der laa bl. a. en Del smaa S ten, som 
Fiskern e bruger at holde Garnene nede med. - Ved
komm ende stod længe og kiggede paa disse Sten, saa 
sagde han: »De Garn har vel nok skrabet Bunden, naar 
de h ar faaet alle de Sten med op. « At Fiske rne døjede 
m ed at holde deres Munterhed i Ave, siger sig selv, og 
en Spøgefugl var jo tilrede med en Forklaring om, at 
saadan var det ofte. 

I forrige Tider ful gte de r megen Overtro og mange 
Varsler angaaende kommende Ting, som Nutidens Fi
skere selvfølgelig ikke regner med. Vor T id er mere op
lyst angaaen de den Slags Ting - men man fris tes un
dertiden til at tænke, at endnu stikker Hovedet frem 
af en eller anden gammel Overtro, naar et eller ande t 
usædvanligt indtræffer . Det er , ligesom selve H avet, 
de t te gaadefulde Væsen, indbyder t il at tænke paa alt, 
hvad der ellers kan ligge udenfor Dagens Tanker. Naar 
Fisk eren de lange Nætter ligger derude, tøjre t ti l sine 
Garn og vaagen for muli ge Farer , da vender Tanke og 
Sind sig ofte til de Ting, vi vil kalde dunkle. Havet gem
mer mangen Traged.ie, mange uløste Gaader. 

J eg kender et ældre Ægtepar, gamle Fiskerfolk, som 
havde en Søn ude paa H avet . Pludselig en Nat vaagner 
Konen op med Følelsen af en Fare. Hun lyttede og hørte 
Bølgerne slaa mod K lipperne og Plask af vaade Fødder . 
En forfærdelig Tanke slog n ed i h ende: »Din Dreng 
drukner ,« og hvor mærkelig t - den Nat blev h an Have ts 
Bytte. 

De t er en Selvfølge, at Hustruen maa hj ælpe til med 
Fiskernes Arbe jde paa Landjorden. Ogsaa Børnene bli
ver tidlig vænne t til at gøre Gavn; dette gælder særlig 
Si ldenes Udtagning af Garnene (pilla Sijl id å) og Garne
nes U dbredning til Tørre og Optagning igen. Man kan 
med Re tte kalde en Fiskers Hustru for hans Medhjælp . 
Altid er der noget at gø re for hencle med »Bødning« 
(Reparation af Garnene) . Om Sommeren e r de t jo sær
lig de større F længer. Vinteren er helliget Arbejdet med 
at efterse alle Garnene og faa dem gjort fint i Stand til 
n æste Aars Brug. Det intime Samarbejde med Fiskerie t 
giver jo ogsaa Fiskerkonen ligesom mere Indblik i Man
de ns Arbejde. Han kan fortælle om de forskellige Fore
teelser uncler Arbejde t, og hun kan fo rstaa og interesse
re sig for de t, hvad der jo ogsaa giver e t go dt Samliv, 
hvor Ægtefællerne k an følge hinandens Gerning og 
Tankerne om den. 

Et Fiskerle je er egen tlig som en s tor Familie. De fl e
ste kender hinanden og deres private Forhold. Let er 
det ikke at holde n oget skjult et saadant Sted . 



Er f. Eks. Lægens Bil komme t til Lejet , saa varer de t 
ikke længe, f ør der vides R ede paa, hvem og hvad Syg
dommen gjaldt. 

At dette k an have to Sider, er givet, men Befolknin
gen er saa indlevet med hinanden, a t ingen føler mind
s te F orundring over, at andre har Interesse for saadan t. 
Er en Fremmed tilflytte t et Fisk erleje, fø les de t jo i 
Førstningen som Besvær ; men man vænnes hurtig t til 
de t nære Sammenhold , da det jo som Regel er i Med
følelse og Godhed, at det h ele bunder. 

Der fald er ikke i et saadant Fisk erleje man ge Adspre
delser af. Man er som R egel henvist til hinanden . En 
Følge deraf er det vel nok, a t de forskellige religiøse 
Samfund har saa god Jordbund . Skal der afholdes et 
eller andet Mø de, slaas en Seddel op p aa et iøjnefal 
clende Sted, og oftes t er e t saadant Møde ret go clt be
søgt; det er jo en Afveksling fra det daglige. 

En Taler fortalte om en Gan g, han var k ommet til et 
saadant Sted med Lysbilleder (det var vistnok om Men
nesk ets Bygning eller lignende, som man ikke kunde 
tænke sig ku nde være særlig spændende) at han blev 
fuld af F orbavselse, da han k om ind i Salen . Den var 
nærmest f yldt med Børn. H vad skulde den arme Mand 
gøre? H an syntes, at de t vilde være vildt at vise disse 
Børn, hvorda n Lever og Lunge saa ud ; ,men h eldigvis 

Sildene k ommer i Land og »pilles idci «. Aarsdale ca. 1910. 

Sildene hænges til Torring. Aarsdale. (V. Myhre /ot. ca. 1905.) 

havde han en Serie komiske Billeder i Tasken, og han 
gik saa i Gang med at vise disse og fik en munter Af ten 
ud af det! 

Om Sommeren kan det væ re en h el Oplevelse for en 
fremmed a t komme til et Møde i et saadant Fiskerleje. 
Da samles Befolkningen gerne i det Frie. Der er som 
oftest store Flader , hvor til daglig Garnene bredes ud. 
Paa en saadan Grønning tropper op b aade store og 
smaa, og de sidder saa i Kreds om P rædikanten og lyt
ter. Man k an tænke sig, hvilket Motiv en Maler kunde 
faa af en saadan F orsamling, hvor hver enkelt hygger 
sig i Græsset, mens H avet ligger udbredt foran. Der er 
St emning over en Søndag Eftermiddag saa clan et Ste<l. 
Der er modtagelig Jordbund for den Sæd, der saa's. In
gen finder p aa at lave Grin eller H alløj. For dem a lle er 
et Møde en Sag af Alvor, og det er jo ogsaa naturlig t, at 
Mennesk er , der st edse færdes med Havet fo r Øj e, bliver 
alvorligt s temt. Ofte - naar der bliver budt paa Sa ng 
og Musik, og der siden samles ind til Hjælp for Ved
kommendes Udgift er - ses de t ved et Kig i Huen , hvor 
velkomne de h ar været. Den r ummer ikke ene 5-Ører. 

De er gavmilde, disse Folk. Er der Fortjeneste til 
Huse, hjælper de gerne andre, der trænger. At det e r 
noget , Børnen e ligefrem »fl askes op med «, ses bedst, 
n aar en Lirek asse eller lignende gaar i Gaderne; da hjæl
per ingen Snak, før 10-Øren er k ommet frem til Manden 
derude. Det er for disse Børn en Selvfølge, at der sk al 
hj ælpes . 

Hvor er de dog pudsige a t høre paa - disse Dren ge 
p aa 10-12 Aar, - naar de i F lok og Følge kommer 
gaaende st ærkt diskuter ende enten Fæ drenes Baade 
eller F an gster . H ver enkelt h older paa sine, og de raa
ber og slaar om sig med Fagudtryk , som om de alle 
Dage havde pløjet Søen, og en af de størs te Fornærmel
ser er vel n ok , naar en af Kammera terne udtrykker F or
agt for en andens Sager . I deres Øjne er F ars Baad med 
tilhørende Maskine n oget af det bedste, der gives, og 
sn art kan man se en ellers venskabelig Deb at ende i e t 
sandt Virvar a f Arme og Ben. Det bliver bogstaveligt 
slaaende Argumenter . 

Naar Dysten er taget, er de lige gode Venner for det . 
At det i sids te Instans gaar ud over Mor med Reparation 
af eventuelle Rifter , har intet at sige, bare Tingene blev 
klare t, og Slaget vundet. 

De t er jo ikke mærkeligt, a t Drenge fra F iskerhj em 
ogsaa bliver F iskere; det er de opfødt i , og alle deres 
Interesser h æn ger sammen med H avet og F angsten der
fra. De møder frem, naar Fiskerne ventes hjem, for at 
blive klar over Dagens eller Nattens F angst, og r et store 
beh øver de ikke at være, før F ar modtages med Spørgs
maalet : »H ar du faae t n oget, Far?« E r Svaret bekræf
tende, og de t drejer sig om Lax, fo rtsættes Spørgsmaa
let : »Hvor man ge? « Saa suses der hjem med F ar t, og 
knap t aabnes Døren, før Bekendtgørelsen fo religger. 
Mor skal ogsaa glædes straks. 

Inte t Sted leves Livet saa varmt og r igt og fælles som 
i e t Fiske rle je. Far, Mor og Børn - alt deles, Sorger og 
Glæder , knappe Tider og mere velhavende Stunde r. In-
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gen Mukken for dette e ll er hint. De t er saa intimt dette 
Samliv. Børnene ved, naar Far har Fortjeneste, og be
nytter saa Lejligheden til at fremsæ tte deres Ønsker, og 
ligeledes er de klar over, naar Kassen er tom, og da nyt
ter intet Krav. Vi maa alle hjælpe med til at undvære. 
Man ha t· af og til hørt udenforstaaende sige, at de t e r 
Synd fo r Børnene, at de saa tidligt læ rer Live ts Alvo1· 
at kende. Tvæ rtimod ! Det tø r vel nok siges, a t det sna
rere udvikl er Børnene, og at det netop giver dem den 
rette Forstaaelse af, hvad Fortjenes te betyder . 

H er ska l fortælles et lille morsomt Træk om, hvor 
nøje Børns Tanker e r forbundet med Hjemme ts For
tjeneste. En lille Pige paa 5 Aar va.r med Mor til Lægen 
for at faa en Tand fj e rne t. Da de va r fæ rdige, siger Læ
gen til Pige n: »Du har væ re t en mege t sød Patient, her 
har clu 25 Øre til Lys paa Juletræet «. Den lille saa paa 
P engene og paa Lægen ; saa sagde hun: »Det nytter ikke 
noget (med 25-Ø ren al tsaa), for Far har ikke faaet Lax 
saa læ nge.« Lægen saa til Moderen og sagde: »Det er tid
lig« - - . Han mente med Forstaaelsen af Smalhans. 
Men selvføl gelig fik hun sin 25-Øre, og store var de Ga
ver, der blev lagt Bestik til paa Hjemvejen. 

En lille Gut fik en Gang ganske uventet en Krone. De t 
var jo mange Penge i hans Øjne, og da han kom hjem 
til Far, sagde lian: »Nu kan clu faa en ny Baad, Far. « 
Det var hans første Tanke; han var 4 Aar. Han havde 
hørt Ønsk e t hos Far om at faa en ny Baacl , naar der 
blev Raad til de t. 

De t maa maaske her lige bemærkes, at hele denne sid
ste Omtale af Forholdene i F iskerlej et gjaldt Tiden før 
Krigen 1914. Efter den Tid forandrede Lejet Karakter, 
blev ligesom mere aabent. Tankerne vænnedes til at be
skæftige sig med fremmede Forhold, som dog ogsaa trak 
deres Net af Traade temmelig næ r ind paa Live t af Be
folkningen. Alt af gammel Vane og Vedtægt blev foran
dret. Ting, man troede var uundværlige, viste sig at være 
Biting. Penge, som før var betragtet med Æ refrygt, fik 
ingen Væ.rdi. Alt købtes dyrt, og alt solgtes dyrt. Fiske
rie t blev en Guldgrube for mange. Havet blev f yldt a f 
Farer, men ogsaa af Rigdom, og selv om Livet for hver 
Gang sa ttes paa Spil , tog Fiskeren ud efter den store 
Fortjeneste. Al den Indtægt skabte ogsaa en anden Leve
fod. Hvad man før kunde n øjes med af billige Produk
ter, blev en Saga blott. Man kunde simpelthen ikke faa 
dem. Smør, som kun kendtes ved høj tidelige Lejligh e
der , blev en daglig Spise. Margarine kunde ikke købes, 
og saadan gik det med alt. Man blev nødt til at tage, 
hvad de r kunde faa s. Dyrt var det, men Indtægten blev 
jo derefter, og det hele rullede rundt. Men som Tid en 
gik, blev Folk vænnet til den b edre - eller maaske hel
lere - den forandrede Levemaade, og ingen eller gan
ske faa vendte tilbage til den tørrede Fisk og lignende. 
Som det viste sig i Levefoden, saadan kendtes det ogsaa 
i selve Befolkningen . Noget Nyt var opstaaet, med anclre 
Interesser end netop deres eget, e t friere Udsyn, mere 
Tolerance, mere Trang til a t være som andre. 

Der forefaldt ogsaa under Krigen forskellige Episo-
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der, som ligesom trak Uhyggen helt incl paa Livet af det 
fredelige Lejes Beboere. 

En skøn Sommermorgen var Fiskerne blevet færdige 
med deres Arbejde mecl at faa Silden ud af Garnene og 
var paa Vej mecl deres Trillebøre mecl Garn for at brede 
dem til Tørre. Pluclselig ses en lille Baad styre ind mod 
Klipperne, og i Land sprang en halv Snes Mæ nd, s tak
k els forkomne og lasede Mænd, Flygtninge fra en tysk 
Fangelejr. Den for.reste gik med Økse i Haancl. De vidste 
jo ikke, til hvilket Sted de var kommet, men Sult og 
Tørst havcle tvunget dem til at lande, og de var parat 
til at kæmpe for Liv og Frihed. Hvem kan skildre cleres 
F ryd, da de fik Vished for at være kommet til neutral 
Kys t. Da var det, som alt krigerisk gled af dem og de 
kun var sta kke ls Mennesker , der var s tedt i Nød. D et 
behøver jo ikke at siges, at selvfølgelig fik de a l clen 
Hjælp, cle beh øvede, b aaclc Mad og Drikke og Tøj og 
Hvile, og der blev sørget for, at de k om til deres H jem
sted snarest muligt. 

Ja, saadanne Minder fremkalder disse tunge Tider. 
Men adskillige i landdrevne Baacle uden Mandskab talte 
deres alvorlige Sp.rog om Tragedier derude paa Have t, 
hvor Sult, Tørst og Miner drev disse Ofre i Døden. 

Det ske te jo ogsaa, at enkelte af de udlagte Mine r rev 
sig løs og drev omkring til stor Fare for Trafikken , og 
naar et saadant Uhyre kom vu ggende ind mod Kysten, 
var det ikke med blide Øjne, man saa paa de t. De spredte 
gerne Rædsel og Skræk med sig, naar de ek sploderede, 
og adskillige Ruder sprang i Stykker, naar Bæste t røg i 
Luften. Undertiden lykkedes de t at faa fat i Minen og 
faa den bugseret ud p aa Dybet, hvor den ingen Skade 
kunde gøre, naar den bragtes til at eksplodere. 

Det hændte under Fiskernes Arbejde med at fi ske 
efter Sild, at de trods al Paapasselighed var kommet 
ind i Minefeltet. N aar Garnene skulde trækkes ind i 
Baaden, viste de t sig, at de h ang fas t overalt i de ucllagte 
Miner, og hvilken Skræk de t vakte hos Fisk erne, som jo 
ikke vids te, h vilket Øjeblik de røg i Luften, er forstaa e
ligt . De kunde jo »kappe« og lade Garnen e i Stikken, 
men de t betød deres Eksistens. Der fandtes ingen Ste
der, hvor man kund e købe nyt, og det, der blev ratione
ret, var jo baade mege t dyrt og i ringe Mængde. 

Saadan sattes Nat efter Nat Liv og Før lighed paa 
Spil, na ar Fiskeren tog paa Havet, og for hver Gang 
Baaden kom hjem, droges et Lettelsens Suk fra dem, der 
hjemme gik i Angst og Spænding. 

Hvor Menneskene dog kan blive »Vanedyr«! Al Fare 
og al Frygt kan ligesom blive tilvant, og inden man ved 
af det, er det h ele faldet i Lave som en selvfølgel ig Ting. 
Men alligevel føltes det som en stor Lettelse, dengang 
Budskabe t om Fred naaede frem og deraf følgende Ind
dragning af Minefelter og lignende Foranstaltninger. 
Atter oprandt den Dag, da Fiskeren igen kunde, som de t 
saa smukt hedder e t Sted: »Drage ud paa Dyhet og kaste 
sit Net «. 

Jakobine ] ens en. 



Strandvejen ved Grisby mellem Svanek e og Aarsdale omltri11 g 1900. (V. Myhre fot. } 

Samme Vej 1938. ( H. P. Holm fot.) 
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En Englænders Rejse 

En noget fork ortet oversættelse af 

to kapitler af Horace Marryat: A resi· 

dence in } utland, the danish isles, and 

Capenhagen. Vol. li. London, 1860. 

til Bornholm 1859 
Som det frem går af telesten var / ar· 

fatteren en broder til lrnp tajn Marryat. 

13. September 1859. - Vort skib hedder »Mercur« og 
skal sejle klokken 7. Ladningen er kohuder og musefæ l
der - de sidste hænger på ryggen af to vandrende han· 
delsmænd, de r ligesom jeg selv agter sig til Rønne. Så 
er der endnu en halv snes passagerer - en broget for
samling -, de fleste af dem skal til Ystad - tyske re 
med smudsige ansigter, den uundgåelige guldring på 
p egefingeren, og lange piber. Jeg giver mig kammeratlig t 
i snak med musefælde-sælgerne og spørger dem, hvor de 
agter sig h en ? De to unge mennesker »går p å valsen « 
som svende. Fra Bornhol~ vil de tage til Sverige; n æste 
år , håber de, til Tyskland og således videre frem, til 
deres tre år er omme. Kunde de ikke have lyst til a t 
sætte fast bo, spørger jeg. Nej, de må se sig om i verden 
først. Det gør de re t i; h ellere sælge musefælder og se 
verden, selv om man så må gennem no gle genvordighe
der , end strax at sætte sig fast i en eller anden k edelig 
landsby for hele livet. 

Det er en mærkelig bagage, provinsboerne i Danmark 
rejser med. Se blot denne uhyre kiste, med antik lås og 
drevne ornamenter ; og så den kuffert som disse sjælland
sk e bønderkoner med deres kniplingskapper med sølv
nakke og flagrende bånd har med. Den lign er noget et 
flaskeskab - malet og udstafferet i forsk ellige farver -
to hjerter omslynget af en krans, med initialer - et eller 
andet lykkelig t, forlængs t i støvet forenet pars bryllups
kiste. 

Efter morgenmaden - morgenmåltiderne er fortrin-
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lige ombord i disse dampere - hvilke hummere og tør
rede fisk! - går jeg op på dække t og kommer tidsnok 
til at b eundre baron Stjermblads slot, og længere frem
me en bygning, endnu større - en dommer Sylvans som
merbolig; og så er vi i Ys tads lille havn. - - -

Vi sejler igen ; m ånen er oppe . Fem timers overfart, 
i det mindste for denne båd, som dog er sødygtig, er 
meget langsomt; altså trækker jeg mig tilbage nedenun
der. H enimod halvtolv kommer kahytsjomfruen farende 
ind - »Vi er strax i Rønne.« Da jeg kommer op på dæk
ket, ser jeg en flad, utydelig, mørk streg i horisonten, så 
jeg går ned igen og er n e top falde t i søvn, da båden stop
per, og vi er virkelig ankommet til Rønne i god behold. 
Vi stiger op ad bakken gennem kirkegården, bag hvil
ken vor rejses havn ligger, et primitivt, men renligt 
værtshus, hvorfra man mellem træerne ser ud på kirke
gården og p å den anden side af den havet og en lille 
flåd e af fisk erbåde - alt meget indtagende, men sengen 
er at foretrække fremfor at kigge p å mån en. 

14. September. - Forlang Morgenmad, hvor De vil i 
Danmark, De vil dog få tid til at gå en tur og samle ap
petit, før den bliver se rveret - ingen er nogensinde 
præcis; denne morgen havde jeg rigelig tid til at drive 
rundt og se mig omkring, før min k affe (som lige siden 
halv otte skulde k omme s trax) var fæ rdig. Rønne er en 
langstrakt by med lave huse, med mange træer , plantede 
for at skygge for vinduerne ; udsigten fra kirkegården, 
hvorfra man ser ud over havnen og dens nybyggede 



»Rønne paa Bornholm fra Søesiden. Tegnet i Septbr. 1818« af Søren Læssoe Lange. Originalen findes paa Bornholms Museum. 

mole, er malerisk. Et lille rundt t årn står på klinten til 
venstre, hædret med navnet »Arsenal«. Den lille flåde 
af fiskerbåde har sin egen havn og ligger trygt og roligt 
- de er netop vendt tilbage, lastet med hvidlinger og 
slethvar. Til højre ser man skibe, der laster , skibe i dok, 
skibe, som har fået bunden vendt i vejret for at under
gå en renselses-proces, skibe på bedding under bygning 
- tilsammen frembyder de et imponerende skue. 

Bornholm nyder ry for sin udmærkede laks, som ind
bringer en højere pris på markedet end selv den fra Ran
ders. Laksen bliver taget på krog i en afstand af 12 en
gelske mil fra kysten. En gang om ugen sejler et skib til 
Preussen; der bliver fisken bragt i land og sendt afsted, 
så hurtigt som eksprestog kan bringe den til Frankrig, 
for der igen at komme tilsyn e i vinduerne hos Ch evet og· 
andre restauranter i den parisiske hovedstad. Rønne kan 
opvise en anden lille handel, som er særegen for den, 
nemlig pottemageriet - en terracotta-industr~ - små 
figurer, kurve og andre nipsgenstande, godt og smagfuldt 
udførte, den slags ting, som man ser udstillet til salg i 
galanteributikkerne i K øbenhavn. Dens ure med træ
kasse har også et særligt ry: i forrige århundrede led et 
skib skibbrud på kys ten , og et lille slag-ur blev bj erget 
fra ladningen; e't skjult geni pillede det i stykker, stude
rede dets værk og gang, og før mange uger var gået, fa
brikerede han det første ur, som man nogensinde havde 
set på øen. 

Den engelske vicekonsul har været så venlig at leje os 
en vogn med. en kusk, som taler engelsk, hvilket sparer 
os for en mrengde besværligheder, og klokken tolv star
ter vi på vort eventyr. 

I omegnen af Rønne er landet fladt, men - ligesom i 
J ylland - ikke udskiftet; en skov af birk og fyr stræk
ker sig langs kysten, klogeligt plantet af regeringen for 
nogle og tredive år siden; før den tid, fortalte kusken, 

blev vejen og de tilstødende marker ødelagt af flyvesan
det, og han viste mig en række sandbanker, som lå langs 
midten af en mark i nogen afstand fra vejen. »J eg hu
sker,« vedblev han, »da det land, som man nu ser dyrket, 
var værdiløst - nu sælges det i lodder til lige så god en 
pris som andre steder. « Vi passerer på vor vej nogle sven
ske bondekoner i deres maleriske røde kjoleliv, en slåen
de modaætning til de enkelt klædte, blåøjede, lyshårede 
bornholmske piger ; de kommer herover for at sælge deres 
broderier ~ kvindelige bissekræmmere - bærende deres 
pakker på skuldrene. Hvis svenske~ne imidlertid overgår 
de indfødte i deres klædedragts pragt, bærer øens kvin
der tækkelighedens palmer. 

Alt som vi kører afsted, viser min fører mig to kulmi
ner ved kys ten, ikke langt fra den lille by Hasle. »Kul i 

Danmark! « »Javist, der er maqge kul på Bornholm ,-
de er meget gode til opvarmning og til brug i køkkenet, 
men de egner sig ikke for grovsmeden. « »Hvem bearbej
der minerne?« »De bliver næppe i det hele taget bear
bejdet, kvaliteten er ikke god nok. « »Men hvem har 
nogensinde hørt om gode kul i toppen af minen ? -
man må altid rense meget affald væk, før man når frem 
til den fine sort.« »Ja, det er rigtig nok, herre, men vi 
danske er ikke som I englændere - .vi har ingen fore
tagsomhed; hvis en dansker ikke finder go de kul i top
pen af minen, vil han aldrig have energi til at gå videre. 
Jeg kender mine landsmænd og Deres også, herre. J eg 
har været tre år i Australien ved minerne.« »Så er det 
ikke så mærkeligt, at De taler så godt engelsk; havde 
De held med Dem?« »Det gik meget godt, herre. Min far 
var landmand og havde 10 sønner; da han døde, kunde 
vi ikke købe hans gård, men jeg havde netop nok til at 
komme over til Australien. Det gik mig godt, indtil febe
ren greb mig og en stor del af min fortjeneste gik med; 
så vendte jeg tilbage til Bornholm efter at have været 

J U L P AA BOR N H OLM 37 



3S 

Klolchetårn ved N y k irlr e. ( K. Ulclall fot .) 

borte i 3 år , med nøjagtig 300 pund i lomm en, en s tor 
sum efter forholdene i denne lille by. J eg giftede mig og 
satte bo, og nu klarer jeg mig meget godt. « J eg spurgte : 
»Rejste De alen e?« »Ne j, det er den besynderlige del af 
his torien. En ung mand, en skolekammerat a f mig, havde 
lrenge n æret et brændende ønske om at følge med mig, 
men han havde ingen p enge; han var i meget d årligt hu
mør , for jeg skulde rej se om foråre t, og vi var i Februar 
m åned. H enimod slu~ningen af månede n var han i fæ rd 
med at pløje, da han ved at vælte en stor sten , som lå i 
vejen for p loven, stødte p å en massiv armring; først 
troede han , at den var a f kobber, men da han tog den med 
til en guldsmed, erklærede denne, at ringen var af guld. 
Knægten blev ude af sig selv af glæde; han sendte ringen 
til København og efter fj orten dages forløb fik han som 
betaling en sum på 350 rigsdaler . Nå, vi sejlede sammen, 
og han er endnu i Australien ; det går ham go dt, og en 
sk ønne dag vil han komme tilbage, rigere og bedre stil
le t end nogen af bønderne her på øen. Det er en mær
kelig historie - er det ikke, herre? - at han skulde 
finde den guldring; folk her t ror, at det altsammen var 
trolddomsværk, men De anser den slags for at være det 
bare vrøvl, er jeg sikker på,« - og han stoppede plud
selig op. 

Vi s tandsede ved landsbyen Nyker ; her er den første 
a f de fire rundkirker , som Bornholm er så berøm t for. 

Ny k er. 
Rundkirkerne i Nyker og Olsker er , hva d de oprinde

lige bygninger angår , b ygget efter samme plan - et stort 
rundt t årn, med et hæ tteag tigt tag t ækket med skæl
lignende skiferplader , øjensynlig konstrueret som for
svars-kirker , fo r at t jene som fæstning i nødstider ; Ols 
Kirke er gennemhulle t med sk ydesk å r ligesom et fæst-
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nings tårn, medens Ny Kirke syn es at være ufulds tæ ndig. 
I det indre, hvor andagten holdtes, er lofte t rundt hvæl

ve t, båret i midten af en rund massiv pille; små trapper 
i den ydre mur fører til den øvre e tage, ge nnem h vis 
skydehuller buesk ytte rne og væbnerne sendte deres pile 
ud ; med deres maleriske, frits tående s ten-klokketårne, 
som har en øvre etage af bindingsværk og skiferdækket 
tilspidset tag, og deres kirkegårdsp ortaler , af hvilke der 
find es fle re på h ver kirkegård, har disse b ornholmske 
kirker et særlig t præg. I Nykirke hang ti l vens tre fo r 
p ræ dikestolen fire timeglas, en gave fra Margrete, p ræ
sten P e ter Bernholts kon e, fra seks tenhundrede e t eller 
a nde t (Bernholt var P ræst i Nyk er 1742- 81]; ure var 
ikke i almindelig t brug i disse afsides liggende egne på 
den tid. 

T imeglasset løber , 
Tiden går, 
Vi går med, 
J esus, k ære he rre J esus hjæ lp os o. s. v. 

Således lyder det malede, enfoldige vers. Den hvid
hårede skolelærer fo rtalte mig, at h an havde hørt sin 
bedstefader fortælle, a t p as tor Bernholt plejede at holde 
u endelig lange prædiken er ; derfor sø rgede hans k one 
for, a t timeglassene blev sat op og b etalte dem af sin 
egen lomme. De t tidlige luther'sk e præsteskab var så 
glad for a t høre sig selv tale, så folk først gik til kirke 
når prædikenen var halvt forbi ; derfor blev der anbragt 
gabestokke ved kirkedøren og den , der kom for sent, 
blev sat deri. Folk kom nu tidsnok, men faldt i s tedet 
for i søvn, og så blev der i 1688 b eskikke t »kirke-gubber« 
eller »kirke-puffere « - tjenestemænd, hvis opgave det 
var at puffe til synderne og forhindre dem i at få sig en 
lur, for hvilket a rbejde de oppebar en sum på 6 daler 
årlig. I deres fortvivlelse endte præsterne efter nogen 

Kirlrcgårdslåge ved Nylt irlr e. ( K. Uldall fot .) 
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tids forløb, h vor de skulde have begyndt - de begræn
sede varigh eden af deres prædiken til een time og sør
gede for, at der blev anbragt timeglas* ved siden af hve r 
prædikestol - efter pastor Bernholts kones exempel; 
men så yndet var en vis præst i København, at menighe
den en Søndag, da sandet var løbet ud, med een røs t råbte: 
»Vend det- vend det igen! « I alle de kirker , man kom
mer ind i, hænger - med en benrad, som mejer ned for 
fode, øverst - en statistisk tavle over antallet af døde af 
pest i de enk el te sogn e p å øen i 1618, da 5185 menne
sker alene p å Bornholm blev offer for dens rasen. 

Olsl~er. 

Jeg har sjælden set en mere malerisk kirke end Ols 
Kirke, som vi derefter besøgte; den har knap nok nogen 
udbygning til sit solide, runde tårn, holdt oppe af k æm
pemæssige stræbepiller ; den har en rundbuet portal og 
den allermindste apsis i verden; den lille kirkegård, dei; 
~r omgivet af stenmure, har fire indgange, en for hvert 
hjørne af kompasse t, og det snurrigste af alle snurrige 
bindingsværks-klokketårne. P å den udvendige side af 
kirkegårdsmuren sidder der jernringe, nogle i selve mu
ren , andre i stolper, de større med ejerens navn indhug
ge t ovenover i den hensigt at sikre bonden hans stade, 
medens han er til gudstjeneste. Når man kommer ud af 
kirken , har m an en smuk udsigt over Østersøen, med 
fæstningen Christiansø og to andre småøer. Ide t vi nu 
nærmer os hovedlandevejen, er vi midt iblandt Born
holms blå klipper , som kommer til syne imellem mar
kern e, imellem træerne, overalt, dækket med gråt lav. 

Vi k ører nu n ed ad en bakke og kører ind i den lille 
by Allinge. - - -

* ikke så snart var de r sørget for timeglassen e for landet synes 
at være bl evet oversvømm et af sandurmagere (timeglas-magere) fra 
Leipzig og andetsteds. Mærkeligt, at d isse n ordboere aldrig kund e 
lave noget på egen h ånd uden fremmed hjælp ! 

Hos den gamle fru Kurts i den hav-beskyllede by Al
linge opholdt vi os kun så lang tid, som b ehøvedes til a t 
aflevere vor håndkuffert og bestille middag ved vor til
bagekomst og tog så afsted til Hammershus, to fjerding
vej borte. 

Den lille by Allinge strækker sig langs kysten. Hvis 
den vil udvide sig, må de t ske i længden - for der er 
klipper ovenfor og nedenfor, blårøde klipper dækkede 
med mos, lav og fine bregner, der vokser i sprækker ug 
mellemrum. Til sine fiskerbåde har Allinge en lille hj em
melavet havn og basin, hugget ud i den faste klippe uden 
hjælp af ingeniører , og der ligger en flåde af skibe be
skyttet Lag kampestens-moler. Alt som vi går videre 
føler vi noget friskt og opildnende ved luften og land
skabets udseende: fint grønsvær, ligesom smaragdgrønt 
fløjl, og så disse klipper af blårødt marmor - ma1·mor 
brugt til opførelsen af de fo rnemste bygninger i Dan
mark, men gået a f mode her, for på Bornholm s tår kun 
fire kirker bygget af dette materiale. Søg dem, hvor De 
vil, De vil ikke have held til at finde dem, de er smag
fuldt dækket med i det mindste sex tommer hvidtekalk. 
Vi kommer ind i en skov - ikke en dansk Bøgeskov, 
men spredte grupper af eg, elm, ask og hvidtjørn, der 
vokser mellem uhyre kampes ten, mosgroet grønsvær og 
krybende enebær - kommer op til et bindingsværks
bondehus, i ly for stormen af en beskyttende gruppe 
træer, går gennem en trælåge - og Hammershus ruiner 
står for os. 

Hammershus var en fæstning af tidlig oprindelse. 
Nogle forfattere henfører dens opførelse til Valdemar 
den Store; sandsynligvis var den et værk af en eller an
den lundensisk ærkebiskop, af hvis stift Bornholm ud
gjorde en vigtig bestanddel, og hvis autoritet her her
skede suverænt. - - -

Senere blev Hammershus sta tsfængsel; Corfitz og 
E leon ora Ulfeld sad indespærrede her et års tid ; de und
slap, men blev - da de i Allinge var ifærd med at gå 
ombord i en fis kerbåd - igen taget til fange af komman
dant Fuchs, som senere blev snigmyrdet i Bryssels gader 
af deres søn Christian som hævn for faderens fangenskab. 

Senere forfaldt Hammershus; det blev mærkelig nok 
ikke sprængt i luften af svenskerne i de t 17. årh., men 
blev h alvt revet ned for materialernes skyld i det 18. årh" 
i den periode, da alt blev ødelagt af en ren vandalismens 
ånd. En ruins skønhed består ikke i dens størrelse, men 
snarere i den måde, hvorpå den er faldet , og Hammershus 
har haft den gode smag - ligesom Julius Cæsar , og lphi
genia i Aulis, de t græske skuespil, at »dø i skønhed«. 
Hvilken vej man end vender blikket s tår man henrykt 
fortabt over stedets skønh ed : det strålende, glitrende hav 
og den lange blårøde kystlinie, der hæver sig i fant asi
fulde klippeformationer ligesom p å vore egne øer i kana
len ; på højre side, bag ved en ferskvandssø, som næsten 
n år ud til havets bredder, hæver sig en anden grøn og 
blårød høj, på hvis m odsatte side man vil finde en ruin 
af et kapel, med en hellig kilde indviet - hvilken under
lig indvielse - til kong Salomon. Men er udsigten over 
havet fortryllende, er landet ikke mindre skønt. Når 
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man s tår oppe på muren e, ser man n ed i den træbevok
sede grønne bjergkløft nedenunder, på den anden side 
h æver sig en høj skråning, dækket af spredte klippe

blokke, træer, grønsvær, gyvel, lyng og guldregn, alt 
blandet sammen i fin afveksling. 

15. September. - Damm, kusken, - tro nu ikke at 
jeg bander, de t er mandens eget navn - var for døren 
med sine heste præcis, da klokken slog syv, eller rettere, 
da viseren viste så dan p å hans ur - de t var et meget 
go dt guldur forrest en - vundet som første præmie for 
at klatre op ad en f edtet stang, da han var i guldklum
pernes land. Gamle fru Kurts kommer ind med regnin
gen i allersidste øjeblik med en m eget b estemt mine, 
som om hun var forberedt p å storm. Regningen var tre 
gange så stor som andetsteds, men hun er rigtign ok ikke 
en almindelig gæstgiver, men en dame, som »tager imod 
gæster« som en guns t. J eg betaler den roligt og gør in
gen bemærkninger, for jeg er kommet til Bornholm for 
fornøjelsens skyld og ikke for at blive ophidset. Vi kører 
tilbage til Olsk er og kører så mod syd. Luften er herlig 
styrkende. Vi kører gennem en lang række dyrkede mar
ker. Stubmarkerne er væk, a lt er pløjet ; mange skifter 
er igen tilså et med rug. Arbejdsvogne, heste og menne
sker er i fuld aktivitet. I baggrunden hæver sig e t højde
drag af blårøde klipper ; et godt stykk e på den anden 
side af disse h enimo<l havet imellem de tæ tte, beskyt
tende skove af ask og eg, ligger bøndergårdene - små 
huse i sammenligning med Jyllands. Gårdene her er 
sjældent p å mere end 200 tønder land. Jorden er dog i 
den sen ere tid steget stærk t i værdi. En gård, som for 
nogle og tyve år siden blev solgt for 2000 daler, gik for
nylig for 12000. Bøndern e er meget omhyggelige ager
dyrke re. Når rugen e r sået, får ikke en eneste lille sten 
lov til at blive tilba ge på markens overflade. Om det så 
var et geraniumbed, kunde de t ikke væ1·e bedre revet 
eller jorden fine re behandle t; p å dette er uer kun een 

Bavn og bautasten p<w e11 lioj ved Vældensg<ircl i Nyher. 
( G. Srorhcl '/ot. ca. 1870.) 
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forklaring - bonden h er er ikke fæster, jorden er hans 
e~en ejendom; han e jer fire til sex heste og som arbejds
kraft har han nogle karle. Bøndergårdene har et »kry « 
udseende, ikke lig de t ro lige Danmark. P å hver gavl , selv 
om de r så er ti, sidder der en vejrhane. 

Vi kører ind i Rø sogn. Anbragt på en høj i nærheden 
s tår der noget, som man først tror er en storkerede på 
en dynge risknipper i en åben træramme; men det er. det 
ikke; i hver landsby vil man træffe de t samme - en 

bavn, altid parat til brug, i freds- som i krigstid, i til
fælde af e t angreb på øen. Ikke så snart blusser ilden op 
h øjt mod himlen før kirkek lokkernes klang høres. Er 
der først slået alarm, flammer en halv snes andre bavn er 
i nabosognene ; fl ere klokker ringer og b eboerne griber 
til våben. Før vi kommer til Rø kirke, bygget af en vis 
Simon Rø og hans 12 sønner - all e ved en fix id e af ham 
kalde t Simon efter ham selv - drejer vi af fra vejen for 
at besøge Bornholms k lippelandskab. Førere n er ikke 
helt sikker p å vejen, derfor råber vi en bonde an, som 
er travlt b eskæftiget med at så sin hvede a f en lang kurv. 
Bonden vender om, idet han først sår sin fure færdig og 
på vejen ned til vo r vogn t ilsår den tilstødende agerryg. 
Vi er på den rette vej, k ører hen til h a ns gård, sætte r 
vore heste ind der, og - ja, han selv har for travlt, m en 
hans b edstefader vil vise os vejen til den hellige kilde; 
altså følger vi hans an visninger , m en h an vil for gæst
fri hedens skyld sn art selv komme hjem, de fremmede 
må da drikke en kop kaffe; vi beder os undskyldt - men 
så må vi komme på tilbagevejen. Hans hustru vilde have 
vist os vejen - men hvordan skal det så gå med kaffen ? 
Overlad det til pigen. Umuligt! hun er så skødesløs, hun 
vil sikkert brænde den. Hun r ådspørger sin mand; først 
ser han på os, så på k affen og gæstfriheden sejre r; pigen 
bliver tilkaldt og vi begiver os på vej hen over nogle 
marker, hvor der er fl ere sten end græs, og kommer, 
ef ter at have gået igennem et stykke skov, til klipperne. 
E n smal, slynget sti fører til strandbredden nedenunder. 
Smukke, stolte klipper, inddelt i firkantede stykker , 
h æver sig ligesom fæstningstårne fra havet , som b esk yl
ler deres fo d. Pigen kan ikke fortælle m ig noget; hun 
tænker mere p å sit ege t smukke ansig t - og det skal 
hun såmænd ikke dadles så meget for - end på alle pa
radisets helgener, men jeg fandt senere ud af, at for 150 
år siden fandtes der et kapel, indviet til treenigheden, og 
a t denne lille bjergkløft da plejede at være fuld af kors 
af sten og træ, og kapelle t var prydet mecl votiv-offer
gaver, blandt andet lange fl etninger af kvinders hår. Alt 

dette er for læ nge siden forsvundet ; alene fatti gbøssen 
- massiv og omvunde t med jern - er tilbage, fastnaglet 
til en pæl, gravet ned i jorden og - ligesom Hogarths -
med et edderkoppespind henover åbningen. »Sig til her
ren,« le~ pigen , »at han ikke må putte noget i den, det 
er bedre at give mig pengene til at k øbe hånd for. « Vær 
vis på , a t jeg ful gte hendes råd. Hun kendte intet til den 
hellige kilde, men vælde t løb fra klippen ned i et l ille 
ba ssin, som lå lige ved h avet, i hvilket de t flød ud. 

Når man giver besked om det, kommer der en båd ind 
til h elligkilden, for man kan bedre bedømme denne 



vilde og smukke kyst fra vande t, end fra klipperne 
ovenover. Førs t kommer man forbi en samling af vilde, 
fritstående klippesøjler, kaldet lyseklippe rne; et »lys« 
blev imid lertid blæst omkuld under sidste vinters kraf
tige storme; tæt ved kan man i klippevæggen skelne de 
forme, i hvilke de blev støbt; disse lyseforme har en stor 
udstrækning, og går, som disse huler altid gør, så langt 
som til Hammershus. Ti åre tag bringer os til indgangen 
til den sorte ovn, et mørkt, koldt, slimet, gravlignende 
s ted. Når man først efter slid og slæb er der inde, og 
sidder på en fugtig, kold klippe, v il synet af havet, 
lyseklipperne og den maleriske kystlinie henimocl Al
linge - smukt indfatte t af den sorte kalksten - betale 
en for ulejligheden. Længere henne kommer m an forbi 
den hvide ovn, en ovn, som man ikke kan komme ind i 
undtagen nå r det er meget koldt i vinterens strengeste 
tid og østersøen e r tilfrosset rundt om øen. Ved jule ti
der, i he lligdagene - eller snarere nætterne - når da
gene er korte og mørke - »Som s tympede lys de have 
kun øjne og ender« - kommer pi gerne og drengene n ed 
i store fl okke med fakler og lygter for at udforske dens 
vidundere. De glider og kæmper sig frem , og pigerne 
falder paa isen - ganske tilfældig t, slet ikke for at få 
den fornøjelse at blive hjulpe t op igen - til de kommer 
til det sted, hvor man, når man løfter hovedet i vejret, 
igennem en sprække kan se månen skinne og myriader 
af stjerner blinke på himmelens klare firmament; mær
keligt er det, at ovenp å jorden ha r endnu ingen opdaget, 
hvor denne sprække er - den er skjult for dødelige 
øj ne. Men de går ikke længer e. Ingen vilde vove at gøre 
denne tur und tagen i en helligna t, da englene b eskytter 

alle uskyldige fornøjelser, for den hvid e ovn har e t dår
ligt r yg te, og den antages i almindelighed for at være en 
privat indgang til et vist sted, til hvi lket onde danske 

såvel som alle andre folk få r fri adgang uden at gøre sig 
den ulejlighed at tage den lange vej over havet fra Kø
benhavn til Bornholm. - - -

Vi kørte igen videre. Bornholms gamle skikke adskil
ler sig kun lidt fra hvad der er a lmindeligt i de t øvrige 
Danmark, selvom de nu gradvis forsvinder. Julen er , som 
i andre lande, en almindelig glædens og fornøjelsens tid. 
»Gud signe Eders jul ; jul til påske. « Bordet står dækket 
julen igennem m ed julekage og juleøl, hvilken skik skriver 
sig fra heden skabets tid ; . til bordet bliver alle fremmede 
budt velkommen med et »Du skal ikke bære julen ud. « 
Fra den 24. December indtil nytår arbejder ingen -
hverken mand eller kvinde. Bonden drikker i denne 
hviletid en betydelig mængde honning og brændevin -
en slags mjød, der er en yndlingsdrik - og sætter uhyre 
m ængder af julekager til livs; og de unge elsker dansen 
næsten til vanvid. Det nye år bliver imidlertid ikke dan
set ind som hos os, det bliver »skudt ind « p å Bornholm. 
Enhver, som ejer eller kan skuldre en bøsse eller sk yde 
med en pistol fyrer den af, når klokken slår 12; mange 
af bønderne bestiger deres ganger og tager p å besøg i 
nabogårdene, hvor de skyde1· mod vinduesruderne og 
skræmmer dem, der sover indenfor - en noget voldsom 
måde at ønske dem »glæ deligt nytår.« Ved H elligtre kon-

gerfesten bliver der i hvert hus brændt et tællelys m ed 
tre væger . Seks u ger fra juledag boltrer bornholmerne 
sig i en uge, som kaldes fastelavn, frit i løjer og lystig
hed, et levn fra de t gamle papistiske karneval. De gør 
deres b edste for at maskere sig og klæde sig ud, mæn
dene klæder sig ud som kvinder · og kvinderne som 
mænd, og m ed maske for ansigte t går de rundt og besø
ger de forskellige hjem. Undertiden er der rytteroptog, 
og hestene er ligesom deres ryttere klædt ud; i denne 
en e uge danser cle fra morgen til aften og fra aften til 
morgen, og Damm, kusken, som blandt andre færdighe
der spiller violin, forsikrer mig, at p å den tid det born
holmsk e karneval finder sted, er armene ved at gå af led 
p å ham. * 

En anden fastelavnsmorskab synes mig at være af en 
noge t barbarisk natur. En ulykkelig kat bliver h æ ngt op 
i en tønde, der er herme tisk tillukket og hver deltager 
prøver efter evne at slå tønden i stykker. En præmie til
deles naturligvis sejrherren. Fastelavn er også en kilde 
til stor morskab for familiens børn. Nogle dage f ør kan 

man se de mindre butikker fyldt med sm å ris, forgyldte 
og ombundet med farvede b ånd. De unge i hvert hus e r 
oppe ved førs te daggry, og bevæbnet m ed disse sm å tug
tereelskaber går de igang med at b ea rbejde hele husst an
dens sengeklæder - »Ris op, Fastelavn « som de kalder 
det - og kræver til gengæld som deres ret som løse
penge legetøj, slikkerier og sådan noget. 

Idet vi drejer af ned imod kysten, kommer vi ned ad 
en lille bakke og kører ind i den lille h avneby Svaneke; 
en nydelig lille langstrakt by, bygget op ad bakkesiden 
fra den klippefulde kyst, m ed et velholdt præg over sig. 

Til hvert hus hører der en stor have m ed brogede efter
årsblomster og træer fuld e af frugter og valdnødder. 
Hvis logi var at få, vi lde det være et hen rivende opholds
sted for badegæster. 

Hos Carlsons, hvor vi standsede for at spise til mid
dag, blev det sædvanlige spørgsmål s tillet mig - det 
slog aldrig fejl. Var jeg den forfatter , hvis bøger cle 
satte så stor pris på og som havde bragt dem så mange 
fornøjelige aftener i den lange vintertid? J eg tror nok, 
at kapta jn Marryats bøger stadig er m eget populære i 
hans eget land, m en her i det nordlige Europa gjorde de 
lige frem furore; ikke alene folk af de højere klasser, 
men selv bønder og værtshush oldere i de fj erneste dele 
af Danmark stillede mig uvægerligt det samme spørgs
mål, og n år jeg i m in yd~yghed havde erklæret - skønt 
jeg ikke er søofficer - dog at være kødelig broder til 
»Snarley Y ou«, kunde jeg ikke - om jeg så havde været 
forfatteren selv - være blevet mødt m ed større h øflig
hed og opmærksomhed. 

* »Gør a l t ef ter mål, som skræcle ren sagde, da h an slog sin kone 
ihjel med e t al enmål« e r e t m eget a lmi nd elig t ordsprog, som øens 
honde r ho lder sig strengt efterre tt eligt, især når det drejer sig om 
ove rleve ringer fra d en romerske kirke. På Langfredag »plan te r d e 
der es pile.« De har e n særlig dag til plantniog af enhver ting, og 
hvad ao gå r jærtegn og undere må en lanclmantls l iv være en plage 
for ham. Ve dig, hvis rugen ikke har sat aks t il Kristih immelfarts
dag - og hvis de t r egner p å en af de Sø1ulage, da eva ngeliet læses 
e fte r St. Lu kas, e r uds igte rne fo r hosten d å rli ge. En stor fest e r 
også He llig Bonclers Dag ugeo efter St. Valbo rg, da man sår kor
net og h vor folk gør rent. 
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He r i Svaneke blev 

jeg præsenteret for en 
slags nevø - en stor 
sort og hvid Sette r
hvalp, som. hylende 
blev trukket ved nak
keskindet ind i stu en; 

den var døbt »Japhet «, 
til ære for den pe~ 
son, som drog ucl i den 
vide verden for at fin
de sin fader . 

En køretur over en 

velduftende, luftig mo
se førte os til den kon
gelige skov Almindin
gen. En fj erdingvej 
læ ngere fremme s tod 
vi a f ved hr. Rosen 's, 
skovfogdens hus, hvor Ed'Vard Yp.>il1111t i Carlsen (1821-90) 

og hustru Mntliilde Carlsen f . W eiss vi tilbragte natten. 
(1825-88). 16. September. -

Alminding-skoven er 
en kongelig besidtlelse. Den e r af karakter svensk ; jords
monne t e1· bølgeforme t, højene og dalene bestrøe t med 
blihøde klippe r og rulles ten, kastet omkring og h ævende 
sig p å alle leder i de n mest kaotiske forvirring; fyr, eg, 
ask og birk s tår blandt elm og rød kornel. 

Denne morgen begiver vi os ud p å en tidlig spadsere
tur; ved en obelisk, r ejst til minde om den nuvæ rende 
konges besøg som ung mand på hans loyale besiddelse 
Bornholm, kommer vi til en bygning, der er åben for 
publikum p å helligdage og f es tdage, og idag er alt bevæ
gelse og travlhed, for det er øens årlige dyrskue, og præ
mier uddeles til tyre, stude, svin e t hoc genus omne. 
Lange borde er still e t op under træerne m ed kaffe, te 
og smørrebrød, for ikke at ta le om snaps; og m edens dom
m ern e har travlt med at uddele præmierne, er bønderne 

·1 

( ' j 

Cnrlseus li u11d, t egnet af Holger Dracli111a1111 Sep tbr. 1873. ( T eg11 i11-
ge11 tilhører frie . A1111a Petersen. Svane/re.) 

4~ J U L P A A B 0 R N H 0 L M 

og deres familie optaget af deres indvendige genopbyg
gelse. Meget kraftige små tyre - små ligesom alle ø-racer 
står rolige under opsyn. En præmieseddel er fa stgjort 
på et mørkebrunt dyr m ed en hvid stribe over ryggen ; 
så går vi videre, op og ned og ned og op, til vi kommer 
til indgangen til en uhyre lejrplads, omgivet af e n jord
vold og her kalde t Gamleborg. 

I modsat r etning, b emærkelsesværdig alene ved sin 
beliggenhed - for kun lidt af borgen står tilbage - står 
søsterborgen Lilleborg, ærkebispen af Lunds fa ste borg, 
bygge t af bornholmske sten. En del gamle urner blev . 
fundet he1· for nogle år siden og opbevaret i de t nordiske 
museum i København. Der er mange ræve i Almindin
gen og også rådyr , m en de større dyr t rives ikke, skønt 
de hyppigt indføres . Mange sjældne fugle, som ikke k en
des noget andet sted på de danske øer, bygger lier deres 

rede. Æg af vandrefalken så vel som af den sto re skov
sneppe blev begge tage t her sidste forå r. He jrer e r de r 
fuldt op af p å Bornholm, m en storken er mere sparsom 
m ed sine besøg. - - -

P å vejen hjem besøgte v i den be rømte rokkes ten, den 
største i Nordeuropa. Den ligger i skoven, næsten dæk
k et af jord, uligt dem fra Bre ton hede, som s tår oprejst 
og løfte t h øjt op. 

Christiansminde, øens seværdighed, er et firkante t, 
højt tårn af bornholmske sten, bygget til minde om den 
nuværende konge og grevinde Danners b esøg. Kongen 
er her populær, Bornholm er loyal og marmor er billigt ; 
denne bygning betegner et fremskridt fra den gammel
dags, unyttige obelisk, for man kan her stige op på top
pen og glæde sig over udsigten over det strålende, glim
tende hav så langt øjet rækker. 

Ved vor tilbagekomst fandt vi h esteskuet i fuld gang; 
der var konkurrence om en præmie på 100 daler. Hop
perne blev opstillet på linie til bedømmelse nede ved 
Koldekilde, en tidliger e berømt kilde, hvis vand, n år de t 
blev drukket Set. Hans aften, kurerede alle slags syg
domme, som er i k ødet båren, og smagen siges i gaml e 
bøger at være ligesom brændevin. Tiderne forandrer sig 
og vandene med dem. F or hver een bonde, som idag drak 
af den klare kilde, tog 99 en dram af bræ ndevinsdunken. 
Men hes teskuet havde aldrig været så dårligt som dette 
år, da alle de bedre dyr var blevet solgt til Preusen un
der krigsfeb eren i Tyskland. 

Da vi havde set tilstrækkeligt på hopperne og hing
s tene, treåringerne og de små ponyer, vendte vi tilbage 
til vor vogn. Vort førs te stoppested var i Aakirkeby, 
som har en af Bornholms berømte blå m armorkirker , 
overdådig t hvidkalke t, et faldefærdigt hus, fyldt m ed 

gamle frescoer, og den kunde opvise m åske den mest be
mærkelsesværdige uclhugne døbefont fra vor normanske 
tidsalder i hele Europa ; hvert emne er frem s tille t under 
en tredelt bue, omgivet a f runeindskrift; fodstykket er 
også af stor skønhed med slyngede dekorationer. Vi 
k ørte forbi den fjerde rundkirke i Nylars, en af de s tør
ste ; landskabet er her fl adt, sandet og uinteressa nt. Efter 
en times kørsel var vi atter i Rønne. 



Træer og Træ 
Jeg sidder ved mit. Vindu. 
V da ver Lestølpajn står en hvid Syren; hon står der ret som en 

bloi }om.fm imæl tre t.emmelia Flagga, for der står ii.1t ejn Pil, ejn 
T orn å et Æjetræ. Di gjorra sai te for-na ajle tre, for hon e så jøss, 
fi lia på-d me Knop om Framt.ien., Blomster så hvida å søda. 

Pilijn e så 11ærtyijn, m.een , hajn e ejn Pilalcarskar, hæjner-na 
ii.1ter me sin.a rø Ramper om Valbordii.stid å lwjler, hajn loinar 

for-na; men lwjn. slwggar, gjorr hajn. 
Tornijn e æ jla netter, om Vårijn, når K vistan.a e soldcerlåde

bru1w å Gulhvælm.ijnana sidda å sjy11ga i Toppijn: Sjøn }om.fru, 
h vor du sjin. . .. n.er, å sin m e sina h vida Blomster å ro B ær - m.en 
vridvåu.sijn å stilclcijn bler hajn ver å varra , så læjne hajn stcir på 
sin Rod, å lid lænjer. 

Æjetræ d e så sevesant å godt i ajle Måder, så ded bier nole ded, 
som får-na , n år di ha set på hijnajn lid irw. 

»Forr i Tier« var det saadan med mange Træer, særlig 
dem, der var plantet ved Hus og Hjem, at de havde 
deres egen Historie, lige fra de som Frø eller Kerne blev 
lagt i J o rden; og Stamtavlen blev overleveret mundtlig 
fra Slægtled til Slægtled. Det var ikke underligt, om saa
danne Træer bl ev som hørende til Familien og behandle

des med Nænsomhed og Pie te t. 
Ofte plantet paa Gaardspladsen (Valnød-, Æble- eller 

Linde træ) var det en stadig for Øje, og det sagte Sus 
eller Stormens Brus i dets Krone nynnede sig tidlig ind 
i Barnets Bevidsthed, saa at sige fra det kunde kravle 
over Dørtærskelen. Og naar det som Voksen kom ude 
fra det Fremmede, vuggede Gaardstræets Tone Hjem
følelsen ind i Sindet. Maaske sløredes et Øje, naar Træet 
faldt for Økse eller Æ lde. 

Ved Træh entning eller Fester i Almindingen bortfør
tes tit og ofte Planter og Skud. Saaledes fortæll es der, 
at de to store Bøge i Haven til en af Paradisgaardene i 
lbsker er baaret fra Almindingen en St.-Hans Nat i 
Stamfaderens høje Silkehat. Saa fornem en Emballage 
blev dog næppe ret mange Planter til Del. Flertalle t 
maatte nøjes med Hestenes tømte Muleposer. 

Ved Naskegaard i samme Sogn staar (eller har staaet) 
en Række Blommetræer - »Spellijna« - , som skulde 
stamme fra Hammershus . Naskegaardsmanden og en af 
hans Naboer fik Tilsigelse om Ægtkørsel (»Ait«) af Sten 
fra »Slottet« til Hovedvagten i Rønne. Konen paa Naske
gaard var syg, saa Manden vilde nødig hjemmefra, men 
send te sin P ige til at køre Hestene. Ved Hammershus 
plukkede hun modne Blommer, tog nogle med sig hjem 
og lagde Stenene ved Havegærdet. Blommerne var ikke 
særlig gode, m en som Slotsblommer ikke uden en vis 

Nimbus. 
En Dreng fra Sortegaard i lbsker gik »for mångijn Da 

sin« til Nexø med sin Fars Plovskær for at faa dem skær
pet. I Smedens (Klemmed Smeds) Gaard stod et Valnød
detræ, og der la a tre Nødder »nedfaldt«. Drengen stod 
og saa paa Smeden, m ens denne arbejdede med Skæ
rene, og »skalada« alt imens til de tre Lækkerbiskener; 
men som »ejn pener Horra« tog han dem ikke ubudent. 
Med en Gang sagde/ saa Smeden kort og bøst: »Vil <lu 
ha dom, så ta dom! « Nødderne laa nok snart i Drenge ns 

Lomme, blev sat, da han kom hjem, og nu staar et stort 
Træ paa Gaardspladsen, vokset op af en af K lemmed 
Smeds Valnødder. Paa Nabogaarden , Knarregaard, plan
tede Fruen et Piletræ for hvert Barn, hun fik, m ens en 
Kone i Nexø plantede et Valnødde træ hver Gang deu 
samme Begivenhed indtraf for h ende. 

Kunde Træerne sa.aledes tj en e til Tid/ æste, var de 

selvsagt bedre som Stedfæste. I Nærheden af Gamleborg 
stod saaledes en stor , smuk Eg, og naar B ørnene paa 
Gaarden skulde fortælle om en eller anden Tildragelse 
ude paa Jorderne, stedfæstedes denne gerne saadan: det 
ske te Sønden, Norden , Østen eller Ves ten for »dejn stora 
Æ jen. « 

Paa Kjøllergaards Grund i Ibsker staar en Eg højt paa 

Bakken, vistnok i mange Aartier brugt som Sømærke, og 
mangen ensom Pil har ligeledes staaet trofast Vagt Aar 
efter Aar og varet de Vejfarende ad ved vanskelige 
Sving, bratte Brinker og Vand løb. Med Datidens snirk
lede Veje og »utvungne« Lygteføring kunde et Træ yde 
god Hjælp som Orienterin gsmiddel. Enkelte Steder var 
der yderligere, hvad Bornholmerne kalder »jordmorrit «; 
m en hvert Træs særegne Sus varskoede det lydhøre Øre. 

E n af de gaml e Ege i K lintbyskoven hed Ørneegen, for 
der holdt K ongeørne ne særli g til ; en anden kaldtes »Møl
leås-æjen «, fordi den var tjenlig til Mølleaksel , og tilmed 
kunde der skæres en »Rujl« (Sle ttromle) af den oven 
fo r Møllebommen. En Eg i Brændesgaardshaven var saa 
mægtig, at den indeholdt Træ t il to Mølleaase. Da en 
Mølleejer engang gav et Bud paa den, ' fik han pure Af
slag - m ed den Tilføjelse, at om Vorherre kom og vilde 
hente den, skulde den blive staaende. Kort T id efter 

stod Egen splintre t af Lynet. Selv om et lyn slagent T ræ 
kun var anvendelig t til Brænde, var Barken dog lige god 
til Garvning, særlig den tynde Bark paa Grenene. Et 
saakaldt »Barka-kar« var et ovalt »Stavakar«, ca. 3 Al. 
langt, 2 Al. bredt og 1 ~ Al. højt. Heri lagdes Bark og 
Huder lagvis. Som Salgsvare til Garverierne kunde Bar
ken af en stor Eg indbringe omkring 30 Kr. Antagelig 
bliver Indholde t af Garvesyre større - som Tilfæld et er 
med Pile træet - jo vaaderP. Bund de t vokser paa. 

G:rnrdtræ, Gamlevældegaard, Øster-Larsker. 
( H. Zangenberg fot . 1925.) 
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Til Skibsbyggeri solgtes »forr i Tier « mange store Ege. 
Særlig efterspurgt var krogede Grene med en bes temt 
Bøjning. 

Selv om Egen var Skovens K æmpe, maatte den dog 
en Dag bøje sit Hoved, og Moder Jord tog den atter i 
sin beskyttende Favn - ligesom de t for mange Aar til
bage havde taget sig k ærligt af. de t blanke, brune Agern , 
hvoraf Træet spirede. Ogsaa Mosefundene vidner herom. 
I Egesmose vecl Langeclal f. Eks. blev midt i Halvfem
serne » p løclrad Torru«; her fandtes en stor Eg oven paa 
Tørvelaget, og i »Bonamossajn« i Bodilsker har ligget 
mange Egestammer , i tørre 'Somre m arkeret ved brune 
Striber i Grønsvære t. Enkelte kunde maale 10 Al. i 
Længde og % Al. i Tværmaal. Til Trods for at Træet 
har liO'O'et Aarhundreder i Jorden, er de t dog anvendeligt l::>O 

til Møbelbrug og tager sig smukt og ejendommeligt ud 
m ed sin graasorte Fan•e. 

Egetræe ts Frugt, »Aggern«, var e t udmærket Foder t il 
Svin, Faar og Kalkuner og indsamledes om Efteraaret. 
Ogsaa som Kaffetilsæ tning brugtes Agern. Skoldet i 
kogende Vand, tørret , bræ ndt og malet som Kaffebønner 
re"nedes det for sundt til kirtelsyge Børn og unge Piger. I::> 

Var de t et godt Agernaar, kunde man ve nte en haard 
Vinter. 

Jo, Egetræet var »sevesant « og god t - naar det hare 
ikke var To1·denvejr. Da klarede de ts lille Fø lgesvend 
Hasselen sig bedre; eft er gamme l Tro kunde Lynet ikke 
slaa ned i en Hasselbusk. »Ejn K jæ ppaskiiu « var saa god 
en Indtægtskilde, at en Bonde vilde paas taa, de n var det 
Stykke af hans Jord , der forrentede sig bedst. Med »Kjæp
pa« m entes Hasselens Rodskud, vel egnede til »Tækje
svai« (T agkæppe) og Riveskafter. »Biigada i U nijn « øge
des Skafternes Sejghed betydeligt. Ved den bes tandige 
Afskæring af Skud dannedes til sidst en m ægtig »Skryna«, 
s tor nok til, at en Person uset kunde staa inde i en saadan 
Hasselbusk. »Paia å Dræjn« fik Lov til at gaa i Nøddeskov 
Mikkelsaften. Om Vinteraftenerne, naar Blæsten suk
kede i de æ ldgamle Pile træer ves terude (plantet paa 
Kongebud) gættede Børnene Nødder: Nødder i Hånna, 
gjæd hvor rnånna! Gamle Læ nes tol e l1 avde ofte et »Nø<l
dehul« i Arml ænet, en lille Fordybning, tilpas stor til en 
Nød, som liggende heri ikke smuttede for Hammeren. 
Dog, var Hasselens Frugt sød, var det til Gengæld en 
besk Mundfuld at blive smurt med »Hasselfedt«! 

Ved mange af Lynggaardene, »Lyngknarparna«, vok
sede m ægtige Kirsebærtræer , hvis snehvide Blomster
flor i Forsommeren dannede en lysende K niplingskant 
om den mørke Lyng. Naar saa de saftige Frugter var 

· modne i Høst en, samledes Familie og Venne1· til Gilde, 
»Kjøssebærasønda«. At disse Træer bar Navne, vidner 
vel nok om, at de ligesom var Børn af Huset: Bedste
moers Træ, Stenbrødstræd, Rønnatræd, Sjyngaratræd å 
Untræd. Sidste saaledes kaldet, fordi de t stod ved den 
frits taaende Bagerovn , dertil saa højt , at »Huzstaiajn« 
kun naaede til de nederste Grene. 

Mange Bær blev siddend e langt hen paa Efteraaret, 
ja, man kunde i gunstige Aar spise Kirsehær Mikkelsaf
ten ; .de smagte som sød »Gammelvin« og var ogsaa, naar 
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Gaarcltræ, Ostre Kjelclsebygaard, Øster-Larsirer. 

( H. Z1111ge11bl.'rg /ot. l 'J25.) 

de faldt ned, en Lækkerbid for R ævene, en behagelig Af
veksling fra E ftc raa rcts rige Kødmad og t ilmed sund t, 
ford i det jagede noge t af Kødsyren ucl af Kroppen. 

Af K irsebær træets Ved, særlig de vildes, tilvirkedes 
Møble r, i Politur næs ten saa fine som Ma hogni. Naa r 
der for )> Horrana « fik Chato lle t snedkret af Egetræ, lave
des Ko mmoder og Syæsker ti l »Pihla na « af K irsebærtræ . 

»Søda Sypa (l irsehærvin) å Hvcddcbrømacl« va r e t 
ynde t Tra ktement i de gamle Købmandsgaard e til Kun
der fra Landet. G ummiflaad (»Kjøssehærakvass«) kunde 
i lVIanrrel af bedre anvendes som K læb emidde l, og man-o 

gen Dreng har stoppet sin første Pibe med tørrede Kirse-
bæ rbl ade. 

I September Maaned, naar de nedfaldne Pærers kry
dretsø de Duft f yldte Haven, kunde man med Føje undres 
over, at disse Frugter va r behæfte t m ed saa uhyr lige 
Navne so m »Kattepispærer, Skrosøpærer, Paiekammers
pæ rer , Skånijna, Gruzpæ rer, Stenpærer , Trokhalser å 
Møss.« Naa r e t gammelt P ære træ fa ldt for Efteraarets 
Sto rme, blev Stammen so lgt til Støberierne, fo rdi den 
egnede sig saa go dt til Model træ, var glat og uden 
»Gårer «. 

fE ble træem e k endtes - efter Bibelens Ord - paa 
F ru" terne orr fik ofte Navn efter disses Smag og and1·e b I::> 

Ejendommeligheder: »d i traue, di sødbeske, di kriske, 
di balsure, di pene; di franske å di engelske «, - eller 
efter Stedet, hvor de voksede : Gaulæble, Torruhuzæble, 
Ræjnestensæblc, di ujnetr yjte. 

Akselbærtræet, hvis Frugter kaldtes bornholmske 
R osiner , fandt Anvendelse til T ænder i Tandhjul, sp. 
»Møllekogga «, fordi de »smore sai sæl«. En gammel Møl
le1· var saa k endt med hver enke lt af sine »Kogga«, at 
han, naar en af dem faldt ned, genkende nde hilste den 

med: Na, kommer du nu! 
Men Hyldetræet skulde man væ re m eget varsom m ed 

at forgribe sig paa, i a lt Fald f ø rst sikre sig ved a t sige: 

Hyjle, Hyjle Friiua! 
m å ja ta dina Skaua? 
Så m å du ta mina, 
n år di ble stora nok te-d. A.M. 



Portrætter af kendte Bornholmere, 

afgaaet ved Døden sidste Aar 

Tli . M. Thomberg. 29. Marts 
1865- 5. Novb. 1937. Oberst, 
Kommandant paa Bornh olm 
1925- 30. 

Marius Jose/sen. 16. Au gust 
1850- 19. Novb. 1937, tid l. 
Ejer af Buggemøllen i Øster
lars. 

Vilh. H erold. 19. Marts 1865 
-15. Decb. 1937. Kgl. Kam
mersanger . (Fot. efter Maleri 
af Olga Sceberg. 1901.) 

Han.s Riis. 6. Juni 1860- 1. 
Nov. 1937. Købmand i Rø1111e. 

A. M. Lau. 4. Apr il 1880-26. 
ovb. 1937, Murermeste r i 

Rønne. 

Laurits Han.sen. 5. Marts 184 7 
- 18. Dech. 1937. Fhv. Sten
hugger, Røn ne. 

Johs. Pihl. 1. Scptbr. 1887-
24. Okt. 1937, Snedkermester, 
Sogneraadsmccl lcm, Rø. 

Joh an Hansen. 21. Fchr. 185'~ 
-8. Novb. 1937. K ommune
læ rer i Rønne 1890- 1924. 

Kr. Jensen. 10. Nov. 1869-
-26. Novb. 1937, Husmand, 
Lindet, Øste rmarie. (Y11gre 
Billede.) 

J. P. Hansen. 8. Maj 1859-
20. Dech. 1937. Sparekassecli
reklør i Svaneke. 

C. P. Michelsen. 20. Oktb. 
1871- 28. Ok1b. 1937, Amts
raadsmecllem, Vestermaric. 

Olu/ Ulsen. :w. April 1873-
13. Nov b. 1937, Stcn værkshc
s lyrer i Vang. 

J ens Hansen. 19. Scptb. 1857 
- 6. Decb. 1937, Man ufaklur
handle r i All inge. 

N. P. Andersen. 13. Maj 1855 
-8. Januar 1938. Fhv. Læ
d erhandle r i Rønne. 
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). P. Ras11111sse11. 2,1-. l'elt. Hl62 
- 10. Jan. 1937. Fhv. Slagter
mester paa B ornholms An
cle lss lag lc ri i Rønn e. 

) . Milrfrel.~e11. 26. J\ laj 1856-
7. F cltr. 1938. Tic.li. Ejer af 
Simonsgaard, Rutske r. 

} ens Ha11sen. 25. Maris 1865 
27. F c br. 1938. Fhv. Skiliofø 
r er og Lods i Nexo. 

}alcob Rom.er . 26. Juli 1887--
20. Mart s 1938. Proprietær, 
Møll egaa r cl, K lemensker. 
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LauriL.• ll c111.•e11. 18. Okt. 1869 
- 27. J an. 1938, »Lykkeho «, 
tidl. Avlslt. paa »Vc1111 e rshoj«, 
K lemenske r. (Y ngre Bi ll ed e.) 

Andre"s Nan .•en. z5. A p nl 
1858- 12. F ch. 1938. Rentier. 
Aak irke hy. Meje ri e t »B rodal «.E 
første Fo rm and 1888- 9,L 

A. Otterslrom. 16. Juni 1875 
- 2. Marts 1938. Lektor i 
Sonde rhorg, Fiskerifoged paa 
Bornholm 190.'>- 07. 

H. P. Sode. 28. Dccb. 1877--
20. Marts 1938. P e nsiona ts
e je r, Snogcbæk. {Yngre Bil
lecl c.) 

l'e Ler \Vesth. 16. Ju ni .lll /2-
-k Febr. 1938. Kaptajn i Øst
ltornho lmskc Dampski ltsse l
skalt. Ncxo . 

.4. I. !lfotl1iP.•e11 . Z. ov. L!l~O 

- 13. Fc ltr. 19.38. Læge paa 
Christ i,111so 1920- 26. 

Anton Sode. J8. Sept. 1861-
S. Marts 1938. Titl l. Ejer af 
Dyndegaar<I i Nyker. R. af 
Dhg. 

Frie. Anna I psen. 25. Sep thr. 
1871- 2•1. Marts 1938. Fhv. 
Læ r erind e i A llinge. (Yngre 
Bille de.) 

!'ru t:milie Koefoed, r. ll ru un 
26. Maj 1886- 6. F eh r. 1938. 
I ornrnu nc læ r crincle i Rønne 
192S- 38. 

N. Eslcelund. -l·. Janua r 1851 
- 23. F e hr. 1938. D yr læge i 
Ne xø 1889- 1918. 

M. C. Mossi11. 5. Sep t 1851-
14. Marts 1938. Købmand og 
Ban kd irek tør i Svan eke. 

August Petersen. 31. August 
1850-4. April 1938. Skoma
germester i Svaneke. (Y n gr e 
Bille de.) 



H el/rid Nielsen. 11. Maj 1879 
-3. Apri l 1938. Fagforenings
formand, Byraadsmecllem, 
Rønne. 

Anthon Lind. 26. Januar 1870 
-9. Juli 1938. Ejer a f Bro· 
gaarJ. i Klemensker, Sogne· 
raadsformand, R. af Dhg. 

H. Am.brosc11. 6. Ok t. 1.858·-
15. Aug. 1938. Rentie r, Roune. 

Fridolp/1 Christensen. 10. Jan. 
1876-20. Sept. 1938. Køb
mand i Svaneke. 

H. P. Kofo ed. 23. Apri l 1861 
- 26. Fcbr. 1938. Bygmes te r, 
Aak irkcby. (Fot. e fte r Maleri 
af Bertel Hansen-Svaneke.) 

Edv. Lovgreen. 9. Novb. 1900 
- 23. Juli 1938. Au tomobil
forhand ler Røn ne. (Yngre 
Bi ll ede.) 

Anker Schou. 15. :Maj 1864- -
29. Aug. 1938. R en tier, Leder 
af Folkedanseholde t i Hasle. 
(Yngre Billede.) 

Poul Elleby Andersen. 1. Maj 
1903- 21. Sept. 1938. Pos t· 
bud, Sogneraadsmedl., Rø. 

Gelius Kofoed. 25. Novb. 1868 
- 15. Maj 1938. Bankbestyrer, 
Østermaric. 

f 

Ha11 s Anker Engell. 30. Oktb. 
18S7-5. Maj 1938. Ti.l i. Eje r 
af Møllegaard, Nyker. Dbmd. 

] . P. Nørgcwrcl. 21. Marts 1867 
- 11. Sept. 1938. 1899-1907 
Lære r ved Nexø Seminarium. 
1903--07 Va lgmenighedspræst. 

P. H. Bert.elsen. 25. Februar 
1874-30. Septb. 1938. Lektor 
i Rønne 1906-1938. 

f: 
I 
I 

' ; 

H. M. H olm.. 20. Aug. 1865-
1. Juni 1938. Arrestforvarer 
i Nexø. 

Kr. I psen. 16. April 1861-
13. Aug. 1938. exø, tidl. Eje r 

· af Slettegaard i Pedersker. 

J.Anclr. J ensen. 2. Feb. 1855-
15. Sept. 1938. Ren tier, Røn· 
ne.Tidl. Mure rm. og Brugsfor· 
eningsuddeler i Vestermarie. 

Holger Colberg. l. Sept. 1871 
-1. Okt. 1938. Ejer af Hotel 
Finneda len. 
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Lands/mb ved Bornholms Vest/ryst. {Oliemaleri af Cll us Johansen .) 

Den gamle fra Fi sl<erlejet. (V. M yhre fot.) 

Parti fra Svanelr.e. ( V . Myhre fot.} 

Indhold af 6. Aargang: 

T ite lvignet efte r Tegning af Claus Jo hanse11 S. 1 

Vår 0. Digt af Otto J . Lund. Med Vignet af Ernst 
Koie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Paa LaksefHngs t. Af H. Hjo rth. Med Fotogra fier 
af V. Myhre og Fred. J ensen . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Gamle Veje. Fotogra fier af V. i\Jyh re og F red. 
J ensen 7 

For og n u J. Strandvejen ved Boishavn. Fol. af 
V. Myhre og H. P. Holm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Bornholmere jeg mødte - . Af An dr. Hansen. Metl 
Fo tografier og Facsimilc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 0 

Bællasnak. Digt af Ot to J. Lunt! . . . . . . . • . . . . . . 12 

Claus Johansen. Af P. Ø. Med Portræt og Gen
givelser af Tegninger og Malerie r af Clans Jo -
ha nsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

Folketingsvalget i Rønne 29/5 1906. Fotografi . . ·;5 

Bornholms Folk cl ingsmænd J8cJ.9-1938. 18 Por-
t ræt te r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

Digte om Bornh olm. Af Christian Stub-Jørgensen. 
Med 13 Fotogra fier af V. Myhre, Anton Peder-
sen o. a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

A llinge. Digt af Christ ian Stuh·Jorgensen. Med 3 
Tegninger af Olaf Rude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

Bornholmske Fortidsminder. -J. F otografi er af 
K. Ulda ll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

Pær Ost. Af J . P. Kuhre. Med Po rtræt . . . . . . . . 30 

Fiskerliv og Tan kesæt. Af J akohine J enseu. Med 
Fo tografier af V. Myh re o. a. . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

Før og nu II. Strandvejen mel lem Svaneke og 
Aar.sclale. Fot. af V. Myhre og H. P. Holm . . . . 35 

En Englænders Rejse til Bornholm 1859. Af 

H. Marryat. Med Tegn in g af S. L. Lange og Fot. 
a f K U lda ll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 

Træer og Træ. Af A. M. Med Fot. af H. Zangen -
hcrg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J.3 
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T rekløveret paa K lip peøen (Bornehog) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 
Han.ny paa Bo r nholm (Børnehog) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l,r.O 
Hr. Povls Ordon1rnns (Børnebog) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 
Sigurd F lyng, af Karna Birk Grøubech . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,50 
Ronne Skalle- og Adressebog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 

Born hol ms Vejviser 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 

GEOLOG I: 
Bornholms Geologi, af V. Milthers, indb ......... .. ..... . 
Liden geognosl isk V ej viser over Bornholm ............... . 
Geologisk Forer, af A. Rosenkrants ..................... . 
Das Grundgebi rge von Bornholm, af K. Ca li isen ..... . ... . 
Born ho lm er-Geologen 1\1. J es pe rsen, af A. Garhoe . .. . ..... . 
Die Gestcin c des Un terkambriu ms von Born hol111 . . . . ..... . 
Danm. Geologi, II B ind , a f K. Rordam .. . ...... .... .... . 

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-l, incl h ..... .. .. ... .. . 
Johan Hansen: En hornholmsk Haandværkcrs Erindringer, 

ved Lektor Lind (indh. 10,50) .............. . ... . . 
Fors lancier N. P. Jensen - En M in<lebog ... . .. ... . . . .. . . 
S tumtavle over den hornh. Familie J espe rsen, i11db ... . ... . . 
Bornholmergeo logen III. J esperseu, af A. Garhoe .. .. . . ... . 
Lensmænd og Kommandanter paa Bornholm ............. . 
P. C. Trandherg, af Karl M. Kofoed .. . . ...... ...... .. . . 
n orn holmske Særl inge, ar Karl III. Kofoed ..... . .. .. . . ... . 
E n rlansk Officers Kongofærd, a[ Kay Larsen . ... ....... . 
Friis Hansen som Sognepræst, af V. Christensen ......... . 
Martin Andersen Nexos Erindringe r, I-II- Il! i1 ... . . .... . 
Den bornholmske Slæg t Gron bech .... ........... ... . .. . 

D I G T S A M L I N G E R: 
St i og Stjern e, af Pastor Ka rl J es persen .......... . ... .. . . 
Smil og Graad, af Anton Kjølhy ... . .. . .. . ... . .... ... .. . 
Skjulte Skatte, af Karl M. Kofoed ....... . ..... . ....... . 
E nj Uriakost, af Otlo .T. Lund og Oluf Host ......... ... . . 
Lyughlomster, af Otto J. Lund ... . ... . . ... .. ....... ... . . 
Viser i boruh. Folkemaal , af K. A. Petersen ............. . 
Sommervers fra Svaneke, af Va ldemar Ro rd am ( metl Tegniu-

ger af Erns t Kø ie) ... . . .... ... .... .. .... .. .. ... . 
Under Himlens Hvælv, af Chr. Sommer .. . ... . . . ... . . .. . . 
Landet mod Solens Opgang, af Chr. Sommer .... . .... .. .. . 

indb. i Vtclskbind ........................... .. .. . 
Brogede Blomster, af Aakerlund . .. .... ......... ... . ... . 
Bæ llaminje frii i\lågleska u, ar J. P. Knhrc ........... . .. . . 

HEFT E R M E D M E l 0 D I E R: 

5.00 
1,00 

10,00 
10,00 

6,00 
2,50 

G,r.o 
3.50 
5,00 

10.00 
0.7S 
3.00 
-t,7S 
3,7S 
0,50 
5,75 
5,00 

3,00 
l,00 
1,00 
2.00 
l ,00 
o,;;o 

10,00 
<J.,50 
.1,,so 

10,00 
2,50 
l,00 

Gam le bornholmske Melodier, af Hans Hjo rt h . . . . . . . . . . . . 2,i.iO 
Vise r i bo rn h. Mnudart, 4 Hefter it 0,75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 
14 gamle V iser i h ornh. Mundart af H. Joha nsen . . . . . . . . . . 1,00 
22 bornh olmske Folkedanse, af H. P. K ofoed . . . . . . . . . . . . . . 3,00 
Sange i bornh. Hjcmstavnsmaal, af K. H. Kofoed . . . . . . . . . . 1.00 
Nya bor rinj ho lmska Vizer, af E lna Schøn e . . . . . . . . . . . . . . . . l,.";O 
Åncleli a Silnga , a f E lna Sehøne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 
L il a Moer og Pærsa Viza, af J. P. Kuh re . . . . . . . . . . . . . . . . 0,90 
Bornholms Tango: Østersocns Perle . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . J,00 
Bornholms Tappenstreg, af P. And ersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 

(i11 cl cholde r »Bo rnh olms Drapa«) 
Nordens Capr i, af Va ldemar Olsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
Råsapåsijn, samle t af Wessel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 
Born holms Pris, af Wiu the r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
Kon g Peter l.s Honno rmarsch, af Dr. T ho rsen . . . . . . . . . . . . 1,00 
Borrijnholm, 1\1. K. Zah rtma1111 og H. Hjorth . . . . . . . . . . . . . . 1,00 

»Sjokar inj« og »Bornholms Drapa« paa Grammofon-
plade, indsm1get af A. Holm Nielseu . . . . . . . . 3,50 

Æ ldre bornholmsk Litteratur 
købes og sælges. 

CJolberg~s Boghandel, Rønne 
Edm. Andersen, Telefon 122. Postlwnto 13077. 



Den bedste Julegave 

er en N ilfisk! 

Danske Bordlam per (PH) . Danske Lysekroner . Danske Strygejern . Ratl io 

Axel Sørensen 
Rønne . 1ygade 13 . Telefon [ r. 569 

·ulegaver 
Stort U dvalg i; Kaffeservicer, L ysestager, Sølvf de, Kartoffelfade, Sauceskaale, Smør· 

skaa l e samt Skeer og Gafler i mange Mønshe. 

Forlovelsesringe, Halskæder, Armlænker, Ring Manchetknapper. Cigaretetuier, Ala· 

bast og Krystal - Nyheder i Armbaandsure, K nsolure, Barometre, Termometre, H y · 

grometre - Moderne Briller i Guld, Horn og ikke!. Altid stod L ager af alle S l ags 

Glas: Zeiss Punktal, Ultrasin, Punktuel og Meniskus. 

Brilleglas i alle mulige Fa~oner slibes paa eget e lektrisk Sliberi. 

H. P. Rønne . Lilletorv . Telefon 319 

Bornholmsk Stentøj 



Flytte- og Transportforretning 

Pakning og Opbevaring af Møbler 

Biler udlejes uden Fører 

Wilh. Bech 
Kas tanievej 6 - Privat: Sdr. Alle 5 

Forsikringsaktieselskabet 

Nye Danske af 1864 
Skadesforsikring . Livsforsikring 

Afdelingskontoret i Rønne v/ Inspektør H. C. Andersen 

St. Torv . Telefon 545 

Agenturer i de bornholmske Købstæder 

Olyn1pia Kontor- og Rejsemaskine 

Res ulta Regnemaskine med Kontrolanordning Kr. 145 -

Atl(IO Regne maskine med Strimmel 

Altid l ager af g ode brugte og nye M askiner 

G erne ti l Tj e neste med Demonstration og Tilb ud uden Forbindend e 

Kartoteker . Dokumentskabe . Farve baand 

Uolbe1·gs Bog·ba.ntlel 
Carb on og alt Tilbe hør 

Edm. Andersen . Te lefon 122 



Rønne 
Telefon N r. 700 

Kontorsteder: 

Østerlars 

Andelsbanken Telefon N r. 100 

Østermarie 
Telefon Nr. 64 A. m. b. A. 

Op el 
Super Six 

Olympia 

Kadet 

Ferd. Jørgensen . Rønne 
T e lefoner 250 og 860 

~~:-· ··.· -.·:· .. " . . 

~'/0"K+~-

J@lesalBnen 

Andre 
Nygade 15 . Ved St. Torv . Telf. 242 

Specialforretning i Kjoler 

lste Klasses Bestillingssystue 

.R.ndre Didriksen 

Benzin 

Olier 

Petroleum 

~ 
STANDARD 

'-.../ 
Standard Service Station 

Vask 

Smøring 

Polering 

Auto-Gummi 

Tilbehør 

Aaben Das! os! N af Cyklestald 

Parke ring 

Aufo=Centralen 
K aj Eriksen 

Rønne . T e lf. 606 



Rønne· Vin og 

Cigarforretning 

Alle kendte Mærker 

i Vine 

og Spirituosa 

Cigarer og Cigaretter 

l 
Stort Udvalg 

i Piber 

. 1 
----U.--4AUI---. ll--i=lA~Ul-111111111111 

Telefon Nr. 706 

Slagf erielt 

UJ,"lg 
Ø s t e •· g a ci"·~. • R ø n n e 

············... . ..... ···· 
······································ 

Telefon 29 . Privat 878 

Alt i S lagterivarer 

Kød, Pølser, Paalæ g 

og S alate r 

1. Kl. Vare r 

Billigste Priser 

Varerne forsendes 

overalt I 

E. Haagensen 

A/S 
MICHAEL ANDERSEN & SØN 
BORNHOLMSK KERAMIK 



Varmt Vand 

hele Aaret 

Har D e Centralvarme, savner De sikf ri 
det varme Vand om Sommeren. Ved De, at 
De for en ringe Udgift kan faa dette S n 

afhjulpet ? l 
Har D e ikke Centralvarme, kan De alli e-
vel faa installeret et selvstændigt Varmtvan s
anlæg med Gasfyring til Bad, Køkken, Haand-
vask, ogsaa velegnet til Restaurationer, Da
mefrisørsaloner, Tandlæger. Det koster ikke 

saa meget, som De tror. 
Kender De den mægtige Fordel ved Gas
Vaskekedler? Renligt, behageligt, nemt. En 
Storvask koster kun mellem 50 - 100 Øre. 

K. E. Hansen 
Slettestræde . Rønne . Telf. 491 

Blikkensla9er, aut. Gas- og Vand.mes ter 

Udførlige Oplysninger og Tilbud uden 
Forbindende. 

P a te ntbind til olle Blode og 

Tidsskrifter 

Adressemapper med Ornamenter og 

lnsk.riptioner i Guld- Forve

og Blindtryk i smogfuld 

Udførelse fra eget 

Værksted 

Chr. ideriksen 
Bo binderi 0 9 Protokolfabrik 

Tornegade 10 . T e lefon 865 

Leverer alt Bogbinderarbejde i prima Udførelse 



Bornholms 

Spare- og Laanekasse 

Hovedkontor i Rønne : Telefon Nr. 20 

Kontortid fra 9- 12 og 2-4 

Jlfdelingen i Jlllinge : Telefon Nr. 54 

Kontortid fra 9-12 og 2-4 

Værdipapirer modtages til 

Opbevaring i aabent Depot 

Boxer udlejes 

Indskud modtages paa 3 Maaneders Opsigelse og paa almindelige S parevilkaar 

Slaale~ades Sla~ferf orrefnin~ 

Det fines t e 
Kød 

Det b edste 
P aalæg 

L 
E. Sjølander . Rønne . Telefon Nr. 152 

·---·-------

Hansens Konditori 

Anna Margr. Hansen 

Rønne . Tel efon N r. 93 



Parfumeri 

Kosmetik 
Frisørartikler 
Sæber 

Toiletartikler en gros 
Salonmontering 

Permanentapparate r 
Champoo-Ovne 

Tørrehjælme 

Motorblæsere 
V askebækkener 
Staalmøbler til Salon, 

Kontor og Forretning 

0. S. V . 

A. W. Galles Depot 

Markfrø 
Havefrø 

Saasæd 

Magstræde . Rønne . Tlf. 699 

Bornholms Frø- & Saasæd Central A/s 
Frøavl og Frøhandel . Telefon Rønne 699 



Tryksager 

CoMe>i.t;.s tf_te,,,f.. 
/3e>CJbujkkøti. 

lms 

tvlargarinefabrik 
A/ S 

Har De Brug for en fiks Folder eller Brochure -

et virkningsfuldt Skilt - Plakater - Salgsbreve -

Reklamekort - Festsange - Fakturaer og alle an

dre Forretningstryksager til de rigtige Priser 

Ring til Rønne 907' ! 

Vi har den gode Ide! - Moderne Stil og absolut 

fineste Udførelse 

Storegade 30 . Rønne 

J. A. Pedersen 
Østergade 51 . Telefon 820 

Øens eneste Damp-Farveri 

og Trikohl-Rensnings-Anstalt 



Kul 
Kok es 

Cinders 

Briketter 

Største Lag·er 

Største Import 

B edste Kvaliteter 

Billig-.~te Priser. 

er den bedste. 

Faas overalt 

paa Bornholm 

Indehaver: M . Th. Bidstrup 

olyfoto 
D et n atu rlige F otografi 

( Tlj. Rønne 118 ) 

Svend Frederiksen 
Th. Grønbergs Eftf. 

Rønne 
St. Torvegade 3 
Tell. 240 

N e xø 
Storegade 4 

Te lf. 2 7 6 



I mit Værksted er in

stalleret alle moderne 

Maskiner, hvorfor jeg kan 

tilbyde Dem 1. Kl . Arbejde 

til yderst konkurrence

dygtige Pr i ser! 

Forlang Overslag og 

Tilbud - hurtig Levering . 

Østergade 47 - Rønne 

Telefon 4 1 6 

OampsLiLsselsLaLef 
paa BornLolm al 1866 

Daglig direkte P ostrute 

fra Rønne til København 

med de store. moderne Skibe 

M /S •H amrnershus• , 

M /S •Bornholm• og M /S •Frem• 

Billelpriser: Kahyt 15 Kr., Dæk 7 Kr. 

(Børn under 12 Aar det halve) 

Aarskort for 6 Rejser Tur & Retur 

paa Kahyt 125 Kr. og for 

4 Rejser Tur & Retur 90 Kr. 

Bør købes af alle 

Forretningsdrivende og andre 

der har Lejlighed til hyppigere 

at besøge Hovedstaden. 

/ 
-<. 

Aage Jensens 

Karosseriværksted 

Nørr egade 42 . Rønn e 

Telefon Nr. 196 

Nybyg ning a f 

Last- og P e rsonautomobil 

Karosser ier 

Lar;er af 

Karosse ri-Tilbehør 



Altid parat 

altid paalidelig -

Big Ben er et Mesterstykke af Teknik 
- hver lille Del er konstrueret med 

den Præcision og Akkuratesse, der præ
ger fØrste Klasses Fagarbejde. Big Ben 
fungerer derfor med usvigelig Paalide
lighed - dens Blæk.kapacitet er mere 
encl. det dobbelte af tidligere Fylde
pennes, den lækker ikke, og Blækket 
flyder fra den gennemsigtige Beholder 
regelmæssigt ned gennem den særlig 
patenterede Blækleder og derfra videre 
til den ekstra store og kraftige Guldpen, 
der er garanteret mod Slid og Fabrika
tionsfejl i 30 Aar. 

1. Kraftig, velafbalanceret Holder. 
2. Hurtig og le t Vacuum-Fyldning. 
3. Dobbelt Blækkapacitet -

synlig Blækstand. 
4. Særlig Tætningsanordning 

hindrer Læk. 
5. Altid regel mæssig Blæktilførsel. 
6. Svær, ha:mdsleben Guldpen. 

Big Ben faas sort eller rød samt marmoreret i 
grønt, gyldent eller ametyst. - Pris Kr. 25.-, 
30.-, 38.-. 48.- . 54.- og 58.-. Tilsvarende Pen· 
cils fra Kr.10.- Komplet Sæt i smukt Gaveetui! 

Eneforhandling for Bornholm: 

Hurtig og •Cl Vacuum-l•'yldning og 
mere end dobbelt saa stort Blækind
hold som i tidligere Fyldepenne paa 
Grund af det teleskopiske Stempel. 

Patenteret Blækleder. 
Som Bølgebryderen dæmper H avets 
Bølger - saaledes reguleres Blæk· 
strømmen i Big Ben ved en sær lig pa· 
tenteret Blækleder. Knækket virker 
netop som en Bølgebryder og sikrer 
en jævn, regelmæssig Blæktilførsel. 

• Rønne 
Øens største Fyldepennelager. 



Bornholnas 

Maskinjabrik 
R ønne . T elefoner 110 O.f{ 531! 

Ped Anskaffelsen af en ny Ovn 

eller Kamin vil det altid være 

fordelag·t1j{st at vælg·e en af 

vore T yper. S tøbe.godset er ek-

stra svært og· solidt, o.g vore 

bekendte runde Magasinol'Tze 

holder 25-10 Aar uden væ-

sentlig· Pedligeholdelse. - Pore 

firkantede Ovn e og· Kamin er 

er forsynede med patenteret 

brændsel.">·besparende Ristesy

stem , saaledes at Brændselet 

udny ttes t il det yderste. 

D esuden frem stiller vi Kom· 

furer og· alt forefaldende B yg

nin g·s:støbeg·ods . Til vore Ovn e 

kan De altid faa R eser vedele 

t il r imeli,Ffe Priser. 



[ .. 

Tre populære Værker 

L 

L 

Folkeud~aven I-XII 
T olv Bind med brun R yg 60 K r. 

Ved Modtagelsen 6 Kr., dere[ter 6 Kr. om Maaneden. 

Folkeudgaven omfatter en Række Romaner af de bedste og 
populæreste danske og udenlandske Forfattere, a lle varmt an· 
befalede i Pressen, alle Bøger af blivende Værdi, Bøger fo r de 
gode Hjem, ogsaa egnede som Læsning [or Ungdommen. Seri· 
ens Bind er ikke nummererede og kan saaledes ogsaa an
vendes enkeltvis som Gaver. 

U dvalget indeholder: 

Boudier-Bakker : •Det banker paa Døren• I-Il, Pearl S. Buck, 
»Hans første Hustru•, Carit Etlar : »Gjøngehøvdingen« ill. : 
Carit Etlar: •Dronningens Vagtmester• ill., A. J. Gejlager : 
»Hvirvelvinde•, Emil Ludvig: »Napoleon• I-II ill. , M. Palu· 
dan-Møller: »Emigranten paa Gyldensteen«, Alice Rosman: 
•Hans Datter•, Alice Rosman: •Margot• , Georg Rønberg: 
»Byfogdens Døtre•. 

Tidens berømfe 
Romaner I-X 

Ti blaa Væls kbind 75 Kr. 

Ved Modtagelsen 5 Kr., derefter 7 Kr. om Maaneden. 

I dette eksklusive Bibliotek har Jespersen og Pio indlemmet 
otte af de betydeligste Romaner, danske og oversatte, der 
er udkommet i det sidste Tiaar, otte vidt forskellige, men 
fremragende Li tteraturværker, der ikke bør savnes i nogen 
privat Bogsamling. 

Udvalget indeholder: 

Aage Barfoed: »Under Ørnens Vinger•, Arnold Bennett : •Ri

ceymans Stræde•, Marie Bregendahl: •Holger Hauge• I-II, 
Pearl S. Buck: •Den gode Jord•, Pearl S. Buck: •Østenvind, 
Vestenvind-. John Knittel : •Therese Etienne•, John Knittel: 
»Via mala• I-Il, Karin Michaelis: •Syv Søstre sad 

Deepin~s udv. 
Romaner I-X 

Tolv Bin d m e d rød Ryg 50 Kr. 

Tolv blaa V æ ls kbind 75 Kr. 

- I 

Ved Modtagelsen 5 Kr" derefter 5 Kr. resp. 7 Kr. om Md. 

Jespersen 

Warwick Deeping har erobret danske Læseres Hjerter som 
laa andre Forfattere. Hans Romaner er trykt i over en kvart 
Million Eksemplarer (•Sorrell og Søn • alene i 50.000) paa 
Dansk, og hans nye Bog ventes hvert Elteraar med Længsel 
i mange Tusind Hjem. 

Udvalg e t indeholde r : 

•Sorrell og Søn•, •Gamle Pybus•, •Rebergyden•, •Den g amle 
Mølle•, Tilbage til Livet•, •En jævn Mand•, •Den lille By•, 
•Moder og Søn•, •Det lykkelige Valg• og •I det fjerne•. 

Pi os Forla~ 




