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Julen ringes ind ... 

Hører du Klokkerne -
ved og forstaar du, hvad Klangen siger ? 
Hver Jul har de ringet i to Tusind Aar, 
ringet ud over al Verdens Riger, 
saa vide som Klokkerne gaar. 
Lød de dig aldrig med Magt imod ? 
Følte du ikke, naar Tonerne sank dig i Barm, 
da tystned al Larm, 
og Livsuhrets Visere stod? 

Hørte du Klokkerne -? 
Tusinde hørte dem. Tusind bæved 
af Fryd ved det sælsomme Budskab, de bar : 
Budet om Fred paa Jo rd, der svæved 
saa vide, som Klangen er klar. 
Fred paa Jord er et sælsomt Bud 
her, hvor kun Ufreden kæmper i Sjæle og Sind. 
Luk Tonerne ind, 
da favner du Freden fra Gud ! 

Hørte du Klokkerne -
følte du varmt i dit Hjertes Indre, 
at Fred er den dybeste Længsel, du har ? 
- Klart maa nu Blikket i G læde tindre: 
saa vide bar Klokkerne Svar -
Svar paa den dybeste Bøn paa Jord, 
Bønnen om Evighedsliv med den evige Fred ! 
- Nu daler den ned 
til hver, som paa Frelseren tror ! 

An d r. H ansen 



Østerlars Kirke 

Af Sognepræst Arne Rohde 

Vilde man stille mig det Spørgsmaal: »Hvilken er Dan
marks ejendommeligste Kirkebygning? « maatte jeg 
svare: »Esbern Snares berømmelige Kirkeborg i Kalund
borg.« Saaledes som den er komponeret i Plan og Rejs
ning, skal den være enestaaende i Verden, et Bygnings
værk saa ejendommeligt, at det burde kendes af hver 
den, der ønsker at kalde sig dansk. Men derefter vilde 
jeg tro, jeg havde Lov til at nævne de 4 bornholmske 
Rundkirker, som ubestridelig er nogle af de værdifulde
ste arkitektoniske Mindesmærker, vi har bevaret fra 
Middelalderen herhjemme. 

- Vi' plejer at tale om syv gainle, danske Rundkirker, 
af hvilke de fire er placerede paa Bornholm, en paa Sjæl
land (Bjernede), en paa Fyen (Horne) og en i Jylland 
(Thorsager). Men i det middelalderlige Danmark fandtes 
der foruden disse syv for det første den runde Mikaels 
Kirke i Slesvig By, der under Hovedreparationen i Aaret 
1870 pludselig styrtede sammen; for det andet findes der 
bevaret Rester af Rundbygninger i de nuværende sjæl
landske Langkirker Hørve, Selsø og Himlingøje; for det 
tredje staar der et Par Rundkirker i Skaane, dels en hel 
i Valleberga mod Sydøst, dels en nylig udgravet Rest i 
H elsingborg, altsaa i samme Landsdels nordvestre Hjørne. 

- Lad os imidlertid se bort fra de ovenfor nævnte 
Rundkirke-Rester og holde os til de syv, som vi plejer at 
kalde de danske Rundkirker fra Middelalderen. Dem kan 
vi dele i to Grupper. Den ene omfatter Rundkirkerne i 
Bjernede, Horne og Thorsager og har som Kendetegn 
inde i Kirkerummet fire Piller, over hvilke der hviler ni 
Hvælvinger. Til den anden Gruppe hører de fire born
holmske Rundkirker Østerlars, Nylars, Ols og Ny Kirke, 
der alle udmærker sig ved inde i Kirkerummet kun at 
have en Pille, uden om hvilken der gaar et ringformet 
Tøndehvælv. 

- Østerlars Kirke er saaledes en bornholmsk Rund
kirke, hvis nærmeste Slægtninge findes paa denne Ø og 
ikke »ovre«; men den er ingenlunde blot en bornholmsk 
Rundkirke; den er i høj Grad sig selv. 

- Set. Laurentius' Kirke - saaledes burde den kal
des, thi den har faaet Navn efter den hellige Laurentius, 
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Øst erlars Kirke set fra Præs1egaardshave11. Arne Ro/ide fot. 

der blev Værnehelgen fo r Domkirken i Lund - ligger 
omtrent midt paa Bornholms Nordøstside, c. 3 km fra 
Havet. Den er synlig vidt omkring og let kendelig paa 
Grund af sin Størrelse og de syv svære Støttepiller, der 
omgiver den. Med sine sorte Tage af tjæret Egespaan, 
sine høje hvidkalkede Mure og sit fritliggende Klokke
taarn er den en Pryd for Landskabet, mest om Somme
ren naturligvis imellem Træernes Grønne og Himlens 
Blaa, en Øjnenes Lyst kunde man sige. 

- Naar vi vil træde ind i Kirken, kan vi vælge, hvil
ken Vej vi vil gaa. Vi kan tage Mandsdøren mod Syd eller 
Kvindedøren mod Nord. Mens andre Rundkirker almin
deligvis kun har en Indgangsdør, nemlig Syddøren, er de 
bornholmske oprindelig forsynet med to. Østerlars er 
dog den eneste af Bornholmskirkerne, der har bevaret 
begge sine Døre. I Nylars, Ols og Ny Kirke blev Nord
døren i Tidens Løb tilmuret og omdanne t til et Vindue. 
Østerlars Kirkes smukke Norddør ses paa et af de til 
denne Artikel vedføjede Billeder. De t gengiver et Foto
grafi, som Nationalmuseets Arkitekt C. M. Smidt tog i 
Maj 1932, da han gjorde interessante Studier angaaende 
Kirkens Bygningshistorie. Til venstre for Døren ses i 
Kirkemuren et udhugget Hul, i hvilket Arkitekten fandt 
to forskellige Slags Mørtel. Heraf sluttede han, at den 
nuværende Norddør ikke var helt saa gammel som selve 
Kirkebygningen, hvad ogsaa Ornamenterne paa Dørens 
Dæksten kunde tyde paa. 

- Naar man træder indenfor i Rundkirken, er det 



Midterpillen, de r først fanger ens Blik. Det er ganske 
særlig Tilfældet n etop i Østerlars, hvor Pillen har Form 
som en svær Cylinder , der er gennembrudt forneden af 

sek s store rundbuede Aabninger. Det Midterrum, som 
herved dannes i Kirkens Indre, kaldes Ovnen og kan af
give Siddeplads til godt og vel 40 Mennesker. Som Præst 
i Østerlars var det mit Ønske at faa tilvejebragt en Døbe
font jævngammel med Kirken for dereft er at placere 
Fonten her. Ingen virkelige Grunde taler imod en saadan 
Anbringelse, og baade religiøst og kunstnerisk vilde 
Døbefonten være vel anbragt paa dette Kirken s centrale 
Sted. 

- Ogsaa de øvrige bornholmske Rundkirker har som 
nævnt en Midterpille i Kirkerummet; men i Modsætning 
til Østerlars Kirkes Cylinder bestaar den i en massiv 
Rundpille, der er af betydelig mindre Diameter og der
for giver Rummet en ganske anden Karakter. - Hvilken 
indre Sammenhæng, der paa de tte Punkt bestaar mellem 
de to forskellige Slags bornholmske Rundkirker, er fore

løbig et aabent Spørgsmaal. Maaske er Konstruktionen 
i Østerlars en Udvidelse i Forhold til Ols, Nylars og Ny 
Kirke; maaske skal omvendt disse betragtes som simpli
ficerede Efterligninger af Østerlars. 

- Paa Østerlars Kirkes Midterpille findes en Række 
K alkmalerier vist fra Slutningen af det fjortende Aar
hundrede. Under gotiske Buer fremstilles J esu Fødsel 

og Barndom samt hans Lidelse og Død. Derimod forbi
gaas som ellers oftest i Middelalderens Kunst Jesu »Liv 
og Læ re «. Den samme Ejendommelighed møder os som 

Norddøren. C. M. Smidt fot. 1932. 

Kirkens Indre set fra Koret. A. /psen fot. 

bekendt i Trosbekendelsens Ord: »Født af Jomfru Ma
ria. . . . . pint under Pontius Pilatus«. Sandsynligvis er 
den middelalderlige Kunst afhængig af den oldkirkelige 
Bekendelse paa dette Punkt. 

- Paa Midterpillen i Ny Kirke findes en lignende Se
rie Billeder, ganske vist grovere udført, men til Gengæld 
nænsomt og forstaaende restaureret i 1937 af Konser
vator Lind fra Nationalmuseet. Læserne af disse Linier 
opfordres til ved Lejlighed selv at foretage .::11 Sammen
ligning af Billedserierne i de to Kirker. 

. - Særlig Interesse knytter der sig imidlertid til en 
større Billedkomposition, ligeledes anbragt paa Midt.er
pillen i Østerlars. Den er beslægtet med ftere Kalkmale
rier i sjællandske Kirker fra det følgende Aarhundrede. 
Fremstillingen er delt i flere Afdelinger, men uden gotisk 
Rammeværk. I Midten ses Kristus t ronende som Dom
mer paa Regnbuen. Paa en anden Bue støtter han sine 
Fødder, til højx:e og venstre for ham findes Solen og Maa
nen, og tveæggede Sværd udgaar af hans Mund. V ed 
hans højre Side staar de frelste, alle nøgn e, med Ansigtet 
vendt imod ham; ved hans venstre Side drages de for
tabte, ligeledes nøgne, bort mod Helvede; der er frem
stillet som e t uhyre Gab, hvor Djævelen sidder som en 
grinende Trold. Øverst paa Billedet ses Maria og de tolv 
Apostle omgivende Kristus. Fremstillingen flankeres af 
basunblæsende Engle, der fremhæver Billedets Domme
dagskarakter. Med sine ca. 150 Figurer er Dommedags
scenen i Østerlars Kirke et af den danske Middelalder
kunsts anselige Malerier og det største Middelalderbil
lede her paa Øen. 

- Af Kirkens Inventar er Prædikestolen Omtale værd. 
Den er et godt Renæssancearbejde fra 1595, som oprin
delig n æppe var bestemt for Østerlars Kirke. I hvert 

Fald stemmer Formen af den iøvrigt smukke Lydhimmel 
ikke gan ske med dens nuvæ rende Anbringelse. Prædike
stolens fire Felter er prydede med Søjler og Bue: og de 
øverste Hjørner forsynede med Englehoveder. I Felter
nes Midte ses Evangelistsymbolerne. Foroven findes paa 
Latin et Citat fra Davids Salmer. I dansk Gengivelse 
lyder det: Gud vil give sit Ord med en stor Skare af 
Evangelieforkyndere. Forneden læses, ligeledes paa La-
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Præclihestolen ·ved en Høstfes t. A rn e Rohde /o t . 

tin, Ordene fra Matthæus Evangelium Kapitel 9 : »Beder 
Høstens Her re om, a t han vil sende Arbejdere ud til sin 
Høst .« Efter at Prædik estolen to Gange er bleven under
kas tet en Restau rering, først 1929 og dernæst 1935, vir
ker den baade stilfuldt og særdeles dekorati vt i Kirke
rummet . 

- Orgelets Bygningshist or ie er re t indvikle t. 1883 fik 
Kirken et lille Orgel paa fi re Stemmer. 1891 forsynede 
man de tte med P edal og tilføjede to Stemmer . Paa Grund 
af Kirkerummets r inge H øjde over Pulpituret maatte 
P edalstemmens s tørste Piber knækkes og lægges hen 
under Hvælvingen, saaledes som det ses paa vedføjede 
Billede, der viser Orgelets Udseende indtil 1931. I dette 
Aar flyttedes Orgelet efter Menighedsraadet s Forhand
ling med det særl ige Kirkesyn ned til sin nuværende 
Plads under Pulpiture ts nordlige Del. Samtidig ombyg
gedes Instrumentet ful dstændigt, et Manual tilføjedes, 
og Stemmetallet steg til femten . 1933 tilbyggedes yder
ligere fire Stemmer . Orgelet er nu et Værk med nitten 
Stemmer fo rdelt paa to Manualer og P edal ; det har 1048 
k lingende Piber og er saaledes et efter Rummets Stør
relse mege t betydeligt Inst rument. 

- Paa Rundhusets Nordmur hænger et Maleri, der 
forestill er den i Aaret 1700 afdøde Sognep ræst J ørgen 
J ensen Sode, hvis Navn staar paa den lille Klokke, og 
hvis tre Brødre alle var Præster ved Øens tre andre 
Rundkir k er. B ille d e t, som i T iden s Løb v ar b l evet s tærkt 

med taget af Fugt, r estaurer ede Kunstmaler Bertel H an-
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sen-Svaneke 1931 paa en særdeles tilfredss tillende Maade. 
- Altertavlen har ingen Interesse, men under det 

nuværen de Alter ses en R est af det oprindelige Stenalter, 
der er muret op af bornholmsk Cementsten fra Limens

gade i Aaker. 
I 1928 skulde Kirken forsynes med elektrisk Lys. For

skellige sagkyndige fa ndt det pietetsløst at forsyne en 
saadan fornem gammel Kirk e med moderne Belysning; 
men Tidens Udvikling lod sig heller ikke s tandse paa 
dette Punkt. Selvfølgelig burde man have sørget for Lys
legemer, der svarede baade til Kirkens Karakter og til 
det Lys, de skulde form idle; men det særlige Kirkesyn 
føl te sig ikke i Stand t il at anvise den r igtige Løsning og 
holdt sig derfor til den gamle Udvej at lade afstøbe en 
ældre Kirkekrone. Menighedsra adet b eslut tede sig her
ef ter for den lille fine sent middelalderl ige Krone fra 
Ruts Kirkes K or, af hvilk en der nu hænger syv Kop ier 
i Østerlars. - Som en Slags næstbedste Løsn in g af Belys
ningsspørgsmaalet gaar den trufne Ordning an. 

- H vis der ikke havde været mer e at sige om de born
holmsk e Rundkirker , end at de er runde Kirker , havde 
de ikke haft H alvdelen af den Betydning, de i Virkelig
heden h ar . Men foruden at være Gudshuse i fredelige 
Perioder , har disse Kirker i Ufredstider tillige tjent som 
Borge, eller mere beskedent udtryk t : De h ar været be
fæstede Tilflugtssteder , hvor man kunde forsvare sig en 
kortere Tid imod de Sørøvere, der gæstede Øen. En vir
k elig Belejring kunde in gen af Kirkerne udholde b landt 
andet af den simple Grund, at der ingen Brønd eller 
Kilde har været under selve Kirken . Det fæstningsagtige 
faar man en Anelse om allerede gennem Bygningens 
Ydre, og denne Anelse bekræfter sig, naar man fra Kore t 
stiger ind i den T rappegang, d er fører op til Kirkens 
øvre Stokværk . J eg bruger Udtrykket at »stige ind« i 
Trappen; den ligger nemli g inde i selve Murtykkelsen, 
og derfor er da ikke blot Trappegangens Sider, men og
saa den s Trin forneden og Loft foroven dannet af svære 
Kampesten. Lad os da bestige Trappen, der forbinder 
Kirkerummet med det ovenover liggende F æs tningsværk . 
T o E jendommeligheder lægger vi Mærke til ved selve 
Trappen , nemlig at dens nederste Del staar som Fri
t rappe ude i K oret, og før st c. en Meter oppe fo rsvinder 
den i Mu ren, og at T rappen c. tyve T rin oppe gør et 
skarpt Knæk. Disse to Ting tyder begge paa en Ombyg
ning af Trappen. Den oprindelige Ordning har vel enten 
været som i Nylars, hvor allerede Trappens Begyndelse 
ligger inde i Mur tykkelsen, eller ogsaa som i Ols, hvor 
man ad en løs Stige naar et H ul i Muren , der ligger om
t rent halvtredje Meter over K orets Gulv. F ørst fra dette 
h øjtliggende Murhul fo rtsætter man ad en fa st Stentrap
pe sin Van dring op igennem de øvre Stokværk. 

- Idet vi nu husker paa, at Trappen i Østerlars Kirke 
er en Fæstningstrappe, har vi maaske Lyst til at kr itisere 
den en Smule. For det første ligger den i Kirkens Nord
mur og stiger fra Øs t mod Ves t, idet den samtidig følger 
Kirkemurens Runding. Det betyder , at Tr appen for den 
op adstigende Angriber k r umme r til ven s tre, sa al e d es a t 

h an med Held kan før e sit Sværd m ed h øjre Haand; 



mens Forsvareren bedst kan bruge Kejten. Den samme 
Skavank lider Trappen under i Ny Kirke, mens den baa
de i Nylars og Ols er undgaaet, idet Trappegangen er 
henlagt til Kirkens Sydmur. - Men der er mere i Vejen 
med Trappegangen i Østerlars. Den fører fra nederste 
Stokværk forbi det mellemste direkte op til Kirkens 
øverste Etage. Dette medfører, at Kirkens andet Stok
værk ikke saa godt lader sig anvende ved Kirkens For
svar. Enten maa man nemlig sætte sig fast i denne Etage 
eller ogsaa i den øverste. Mens Ny Kirke ogsaa paa dette 
Punkt følger Østerlars er baade Nylars og Ols Kirker 
forsynet med bedre Trappesystemer. Disse er nemlig 
brudte, hvad der vil sige, at en Trappe fører fra Kirke
rummet til de t mellemste Stokværk, og fra dette fører 
en anden til de t øverste. Fjenderne maa da igennem an
det Stokværk for at kunne naa tredje, hvad der betyder 
en væsentlig Forbedring af Kirken som Fæstningsværk. 

- Østerlars Kirkes mellemste Stokværk maa antages 
i Ufredstider at have tjent til Opholdssted for Kvinder 
og Børn. Rummet belyses gennem e t Vindue i Sydøst; en 
rundbuet og to firkantede Aabninger ses dog tilmurede. 
Højden under Kampestenshvælvingen er kun tre Meter, 
cl. v. s. godt to Meter mindre end i selve Kirkerummet. 
Ellers er Konstruktionen omtrent den samme som der: 

Det gamle Orgel. H. P. Holm /ot. 

Mellem Cylinderen og Ydermuren et ringformet Tønde
hvælv. Af dette Hvælv er den sydøstre Part engang styr
tet ned og derefter mindre omhyggelig t genopført. En 
lodret Murkant Syd for Døraabningen, d er fører ind 
over Korloftet, fortæller endnu om denne Reparation , 
der mærkeligt nok saa nogenlunde lader sig tidsfæste. 
I den ved Reparationen anvendte Mørtel finder man en 
Kvadrering af en Art, som kun brugtes i romansk Tid, 
og som altsaa viser, at Nedstyrtning og Udbedring begge 
maa have fundet Sted allerede under eller i hvert Fald 
kort ef ter Bygningens Opførelse. Af mere almindelig In
teresse er den store Indgangsdør, som findes i andet 
Stokværks nordvestre Mur. Denne Dør, der fører lige 
ud i Luften, har ikke været beregnet til dagligt Brug, 
men skulde derimod benyttes, naar Fjenden gjorde Land
gang. Ved den Slags Lejligheder gjaldt det om at komme 
hurtigt op i Fæstningen, og da Vejen om ad Murtrappen 
var baade lang og besværlig, sa tte man udefra en Stige 
op til det store Hul i Mellemetagens Mur; og paa denne 
Maade bragte man saa hurtigt, det lod sig gøre, sine 
Kvinder, Børn og bedste Ejendele i Sikkerhed. Stigen 
trak man op efter sig, lukkede Døren og stængede den 
med en indvendig Bom. Bomhullerne kan endnu ses i 
Østerlars, mens baade disse og selve Døren er delvis for
svundne i Nylars og Ols. Ny Kirke har dog Døraabningen 
bevaret. 

- Selve Forsvaret blev ydet fra Bygningens tredje og 
øverste Etage. Ogsaa her genfinder man den hule Mid
terpille. Den har aabenbart skulle t tjene som Underbyg
ning for et Udkigstaarn, der stak op igennem Kirkens 
kegleformede Tag. En saadan Konstruktion k endes godt 
fra andre Kirker. Saaledes har Bjernede Rundkirke den 
Dag i Dag e t ottekantet Taarn gaaende op midt igennem 
Taget, Thorsager har paa lignende Maade et firkantet, 
og Vårdsberg havde til 1753 et ottekantet Taarn, der 
hvilede paa en Cylinder, som forneden i Bygningens 
underste Stokværk opløste sig i seks Piller, altsaa en 
Ordning, der nøje svarer til den, vi delvis ser og delvis 
formoder i Østerlars. 

- Vi vender nu Blikket fra Centraltaarnet mod Kir
kens Ydermur. Denne er i Østerlars delt i to tyndere Mu
re, mellem hvilke der ligger en Rundgang paa ca. en Me
ters Bredde. Gulvet i »Skyttegangen«, som Rundgangen 
ofte kaldes, skraaner udad, og flere Steder findes der i 
den yderste Mur helt nede ved Gulvet Huller, som sand
synligvis er bestemte t il at bortlede det indtrængende 
Regnvand. Den Antagelse er da nærliggende, at Skytte
gangen oprindelig laa u nder aaben Himmel, saaledes at 
Kirkens Kegletag hvilede paa Gangens lndermur. Regn
vandet vilde da baade direkte og indirekte - ad Kirkens 
Tag - finde Vej til Skyttegangen, som derfor paa sæ_rlig 
Maade maatte sikres mod Oversvømmelse. Som en Slags 
Paraply maa vi ogsaa opfatte den Overbygning, der er 
anbragt over Trappegangens Afslutning foroven. Den har 
kunnet hindre Regnvandet i at trænge ned i Kirkens un
derste Regioner. Resterne af en lignende Paraply findes 
endnu i Hagby Rundkirke, hvor iøvrigt de fles te Spor 
af Bygningens indre Ordning er forsvundne. - Hvorle-
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Kor og Apsis 

des Rundgangens Ydermur oprindelig var afsluttet for
oven, lader sig endnu ikke med Sikkerhed afgøre. Almin
deligvis tænker man sig, at den har være t forsynet med 
Skaar og Tinder; men da der ingen Tinderester er syn
lige i Murværket, har Ydermuren muligvis haft en lige 
Afslutning og kun en Højde af ca. 1 Meter. 

- Under sine Undersøgelser 1932 fandt Arkitekt C. 
M. Smidt en tilmure t Dør, der fører fra Rundhusets 
tredje Stokværk ind over Koret. Denne Dør ses bedst 
inde fra Korloftet og fortæller, at Koret oprindelig maa 
have været opført i tre Stokværk ligesom Rundhuset. 
Døren har da forbundet de to Bygningsdeles øverste Eta
ger. Ogsaa denne Ejendommelighed knytter Østerlars 
Kirke sammen med Hagby, hvor Koret endnu er bevaret 
i en Højde af halvtredje Stokværk og derfor maa have 
været i det mindste planlagt som en treetages Bygning. 

- Tyve Meter Vest for Kirken staar det nuværende 
Klokketaarn, der i tidligere Tid laa i Kirkegaardsmuren. 
Døren findes anbragt mod Syd ca. 1,5 m over Jorden. 
Formentlig har Taarnet saaledes fra første Færd staaet 
i Kirkegaardens Dige eller Vold og tjent som Fæstnings
taarn. Fra dette Sted har man kunnet beskyde og saale
des forsvare begge Kirkens Indgange. I Klokketaarnet 
findes, hvad der er det sædvanlige Forhold ved born
holmske Kirker, 2 Klokker ophængte. Den største bærer 
foroven følgende Indskrift: HOLGER ROSENKRANS 
DEN WELBIRDIG MAND GVBERNATOR OFVER 
BORNINHOLM LAND BEWILGEDE MIG AT GIOERE 
OC MIG TIL LAVRS KIERKE FOERE IEG MED MIN 
LIFLIGE STEME PAMINDER EDER GVDS ORD AL-
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DRIG AT FORGLEME MIN FACTOR CRISTEN LAR
SEN MONE WE(RE?) MIG LOT STOBE TIL GVDS 
ERE DER MAND MONE SKIFVE 1640 H TOMAS 
MIKKELSEN W P RN LR T M ARENT KLEIMAN 
ME FECIT L VBEK. Thomas Mikkelsen Wiborg døde 
som Præst i Østerlars 1658. Forneden findes en latinsk 
Indskrift, der i dansk Oversættelse lyder saaleds : Kom 
til Herrens Hus, l1ør Kristi Evangelium, sank her den 
Naadens Sæd, som tjener til eders evige Gavn og Glæde. 
Den lille Klokke har følgende Indskrift: AO 1684 DA 
HOYT ADLE OC WELB HERRE OBERSTE BENDIZ 
VON HATTEN VAR OVERKOMMANDANT OC AMPT
MAN HER OVER LANDEN OC SOGNEPREST HER 
TIL KIRKEN V AR H JORGEN JENSON SODE ER 
DENNE KLOCKE VED PAVL KOFOD OVERFORT 
OC LADET OMSTOBE TIL GYDES ERE OC . OSTER. 
LAVRIDTS KIRKE MENIGHED TIL BEDSTE FC 
GLADE MIG VED DEM SOM SAGDE TIL MIG: WI 
VILLE GAA TIL HERRENS HUSS. ARENT KLEIMAN 
ME FECT L VBECK 

- Østerlars Kirkes Taarn virker lige saa overraskende 
og fremmedartet paa den besøgende, der kun kender 
Landsbykirker fra det øvrige Danmark, som Taarnet vir-

Klokketaarnet. H. P. Holm fot. 



ker hjemligt for Bornholmerne selv. Den Slags fritstaa
ende Taarne er nemlig karakteristiske netop for den 
bornholmske Kirkearkitektur. Ikke blot har Øens øvrige 
Rundkirker et saadant Taarn til Erstatning for det almin
delige Kirketaarn, de mangler; men ogsaa en Række af 
Øens Langkirker har foruden deres Vesttaarn haft et 
ekstra Taarn i Kirkens umiddelbare Nærhed. Begge 
Taarne er endnu i Behold ved Ibs, Bodils og Ruts Kirker. 

- At tidsfæste en Bygning som Østerlars Kirkes 
Taarn lader sig for Tiden ikke gøre. Murene mangler 
alle dekorative Enkeltheder og røber ikke Alderen ved 
deres Stil. Muligvis kan man engang ved en Undersøgelse 
af Mørtelens Beskaffenhed komme Spørgsmaalets Løs
ning nærmere; men dette forudsætter, at vi kender langt 
mere til Sammensætningen af den Mørtel, der i det hele 
taget anvendtes i de forskellige Egne af vort Land igennem 
Middelalderens skiftende Perioder. Man maa derfor nøj
es med de lærdes Formodninger, der forøvrigt deler sig, 
ide t nogle anser Taarnets nederste Del for romansk og af 
samme Alder som Kirken, mens andre tror, de t er gotisk 
og saaledes noget yngre. Taarnets øverste Stokværk er 
af Træ og kan paa Grund af dekorative Enkeltheder med 
Sikkerhed bestemmes som opført i Renæssancetiden. 
Taarnet er i hvert Fald fuldendt, længe før Kirken fik 
sine nuværende Klokker, og det er oprindelig aldeles 
ikke bestemt til at gøre Tjeneste som Klokketaarn, hvad 
man kan se deraf, at flere af de svære Taarnbjælker 
maatte saves over for at give Plads til Klokkerne. 

- Man kunde fristes til at spørge: »Hvorfra stammer 
den Ide at forsyne en Kirke med to Taarne?« Ideen er 
ikke speciel bornholmsk. Ovre i Skaane findes flere Kir
ker, der har frit liggende Klokketaarne, Kastaler, i Lig
hed med de bornholmske; men disse bringer os ikke Gaa
dens Løsning nærmere. Derimod er det af særlig Inter
esse, at man paa Gotland ved en halv Snes Kirker finder 
en Kastal helt eller delvis bevaret. Kastalens Beliggen
hed i Kirkens umiddelbare Nærhed har givet Anledning 
til flere Formodninger. Saaledes har afdøde Professor 
Nils Lithberg i Forbindelse med omfattende Undersøgel
ser fremsat den Hypotese, at de gotlandske Kastaler i 
gammel Tid anvendtes som Præsteboliger. Der fandtes 
ogsaa ofte ved de store Bondegaarde lignende Fæstnings
taarne, til hvilke man i Ufredstider kunde trække sig til
bage. Endvidere har man, grundet paa den Omstændig
hed, at visse af de gotlandske Kastaler synes at gaa til
bage til førkristelig Tid, tænkt sig en Udvikling om
trent som følger: Først bygger Storbonden sig en Gaard 
med de mange dertil hørende Bygninger , blandt andet et 
Fæstningstaarn; sen ere, naar Bonden, der tillige er Køb
mand, paa en af sine Handelsrejser i Udlandet har an
taget Kristendommen, føjer han efter sin Hjemkomst en 
Kirke til sit Gaardkompleks, og denne Kirke forsynes 
efter almindelig kristen Sæd med et Taarn. Nu ligger 
der da Side om Side to T aarne, et ældre Fæstningstaarn 
og et yngre Kirke taarn. Efterhaanden lærer man at for
enkle Fremgangsmaaden og slaar ved nye Gaardanlæg 
de to Taarne sammen til et. Saaledes opstaar det befæ
stede Kirketaarn. 

En i 1922 fundet Runesten, der er opstillet i Vaabenhuset. 

H. P. Holm /o t. 

- Da der i Middelalderen har været livlig Forbindelse 
mellem Gotland og Bornholm, som de mange gotlandske 
Døbefonte i bornholmske Kirker noksom viser, er det 
indtil videre en Mulighed, at Ideen med. de to Taarne til 
en Kirke er opsta;u~t paa Go tland og over Skaane van
dret her til Øen. 

- Spørgsmaalet om det frit liggende Kirketaarns Op
rindelse er imidle rtid af underordnet Betydning i For
hold til et andet: »H vorledes er man kommet p aa den 
Tanke, at en Kirke kan være rund ?« I den saakaldte 
byzantinske Kunst findes der mange kvadratiske, mange
kantede eller runde Kapeller, ofte dækket af en Kuppel. 
Disse Bygninger har sat sig Spor rundt omkring i Ver
den. Der er for Eksempel næppe nogen Tvivl om, at den 
skønne Kuppel over Korsskæringen i Ribe Domkirke 
er en sen og svag Efterklang af den mægtige Kuppel i 
Sofiamoskeen i Konstantinopel. Europas Rundkirker 
t age t under et er sikkert i høj Grad afhængige af Byzants. 
Korsfarerne har lært Centralbygningen at kende paa 
deres Tog mod Østen , denne Bygningsform har tiltalt 
dem, og de har selv forsøgt sig i den Kunst at bygge 
runde Kirker. 

- Lad os nu forsøge at stille Østerlars Kirke ind i 
denne store Sammenhæng. K ejser Karl den Store byg
gede sig i Aarene omkring 800 et Slotskapel i Achen. 
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Døreti mellem Vagtrummet og Skyttegangen. H. P. Holm /ot. 

Dette Kapel blev, sikkert under Paavirkning fra Orien
ten, form et som en mægtig Centralbygning. Et ottekantet 
kuppeldækket Midterparti rejser sig over en seksten
kantet Omgang, der indvendig aabner sig med rund
buede Arkader ud mod Kuppelrummet. Denne pragt
fulde Bygning satte sig talrige Spor i Ind- og Udland. 
I Fulda byggedes omkring 820 under Paavirkning af 
Slotskirken i Achen en Rundkirke, Mikaelskapellet. Ka
pellet selv kan vi i denne Sammenhæng se bort fra, men 
den nedenunder beliggende Krypt er af en overordent
lig Interesse. Over en slank Midterpille og inden for en 
Cylinder gennemskaaret af fire smalle Aabninger hæver 
sig et ringformet Tøndehvælv. Ligheden med Østerlars 
Kirke er her paafaldende. - Ogsaa i Danmark søgte 
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Trappetis øverste Afslutning, »Hjælmeti«. H. P. Holm /ot. 

man i de t smaa at efterligne Karl den Stores Kirke. Store
heddinge ottekantede Kirkebygning forsynedes med et 
højere Midterparti, hvilende paa otte Piller og r imelig
vis dækket af en Kuppel. 

- Vi vender tilbage til Østerlars. Staaende i det mær
kelige gamle Kirkerum retter vi Blikket mod den hule 
Midterpille med dens Kuppel foroven og dens Arkade
buer forneden, det ringformede Tøndehvælv over os og 
Kirkens runde Ydermur. Vi begynder at fø le, at denne 
mærkelige gamle Kirke bringer med sig et Pust udefra 
og har i sig noget af den store Tradition. Vi har en Anelse 
om, at ikke de smaa Rundkirker herovre, men netop 
Østerlars Kirke blev Forbindelsen imellem den store 
Verden og vor lille Ø. 



FØR 

Den gamle Øst ermarie Kirlce, nedbrndt 1885-90. 

NU 

Den nye Østermarie Kirlce , bygget 1890-91. Den gamle Kirlceruin ses til venstre. 
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Bornholms 

Landstingsmænd 

1849-1939 

Farvermester, Kaptajn 0. E. Sanne. 
(12/9 1862-1/10 1874.) 

r - ··-

Landinspehtør H. M. Kofoed. 
(21/9 1898-21/9 1906.) 
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Flw. Amtmand L. V. H. Krabbe. 
(29/12 1849-3/11 1857.) 

'· 

Oberst, Kammerherre M. E. Fallesen. 
(1 / 10 1874-30/9 1882.) 

Gaardejer P. Lund Koefoed. 
(21/9 1906-10/7 1914.) 

Pastor C. F. Mossin. 
(25/11 1857-1/8 1862.) 

Gaarclejer M. P. Jensen. 
(30/9 1882-21/9 1898.) 

Gaardejer, Kaptajn H. V. Maegaard. 
(10/7 1914-21/9 1928.) 



Provst Levy Blang. 
(21/9 1928- 30/9 1934.) 

Gaardejer H. 0. Anhøj. 
(1/ 10 1934-15/ 9 1936.) 

Det, der forsvinder 

--

Borgmester Niels Nielsen. 
(Siden 15/9 1936.) 

K . . Th. Jørgensen fot. 

Skrehajlamøllan i Øster
marie, nedrevet 1939, 
e ft er at den i en Aarrække 
ikke har været brugt, 
m en bevaret i v elholdt 
Stand. 

Den gamle Raadstue i 
Svanelce; opført 1798; en 
Tid ogsaa benyttet til 
Skole ( Madvig gik i Skole 
der); fra 1858, da Byens 
nye Raadhus byggedes, 
brugt til Pakhus; for et 
Par Aar siden købt af 
Kommunen; i 1939 ned
revet for at give Plads 
til en Gadeudvidelse. 

H. P. Holm fot. 
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En gammeldags 

Urtekost 

En gammel bornholmsk 
Have efte r Kr. Zahrtmanns 
Male ri Min Bedstemoders 
Rave, 1868, d. v. s. Haven 
ved den gamle Kobrnan<ls
gaarcl paa Hjørnet af Store
gad e og Krys talgad e 
Rønue. 

Blomst kommer op, gror og springer ud, som Aaret 
skrider, væver sin Islæt gennem Hverdag og Fest, gen
nem Livets og Dødens Højtider. 

Vintergæk (» Vinternar«) har vel »forr i Tier« som 
»nu te Das«, skønt Havernes Flora er meget forandret, 
bragt de t første Vaarbud til vintertrætte Sind. Under 
en lunende Hæk, mellem visne Græstotter, eller hvor 
den nu bedst kunde hytte sig, var den godt nok alle 
Havers første Blomst, snart fulgt af sin skønne Slægt
ning den yndige, duftende Dorthealilje, Brigittinernon
nernes Yndling. Den stod pænt i Bede og med nyrevet 

. Jord omkring, ivrigt søgt af Bier og Bumler. Eranthis 
og Crokus fandtes ikke i ret mange af de gamle Haver; 
men den fyldte røde Anemone hepatica, Primula auri
cula, P. veris - helst de mørkrøde »fiøjlske« eller de 
gule med toetages Krone - hegnede Gangene, og de 
selvraadige Violer bredte sig, hvor der var mest Albue
rum. Blaa Hyacinther og fyldte Paaskeliljer , Opstandel
sens Blomst, hørte til Paaskefesten, selv om de i den 
kolde Paaskeøsten ikke altid naaede at b live helt ud
foldede til Højtiden, men var noget grønne om Næsen. 

Scilla og Fuglemælk be tragtedes nærmest som Ukrudt 
paa Grund af deres store Frodighed. Bedre gik det ikke 
de fine vilde Tulipaner, duftende, sirligt svajende paa 
lange Stilke og med et lille, fint Skæg paa Spidsen af 
Kronbladene, men til Trods herfor skubbet til Side bag 
et gammelt Stengærde. Mens Nutidens »rigtige« Tuli
paner staar sirligt en og en, groede de svundne Tiders i 
Flok og Blok. Hvad var kønnest: de blaa og hvide »Per
lemunka« eller den ternede Vibeæg, som stod saa beske
dent og ringede med sine Klokker - uden Lyd? Skønt 
af samme. Familie havde Kejserkronen, Barndommens 
allerdejligste Blomst, Pragtblomsten fra clet lykkelige 
Arabien, en ganske anderledes Statur, knejsede kejser
ligt, græd søde Honningtaarer og havde ram Lugt. Lige 
saa store Kontraster var den fyldte, dybrøde Pæon, den 
kniplingsfine Stjerneskærm (»Kniplingsblomsten«), den 
mørkeblaa Ærenpris og de hvide »Lammaørn« (Stacys 
lanata) - nu næsten forsvundne. »Klitra« (Diclytra), 
oprindelig en Potteplante, hænger maaske i enkelte 
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gamle Haver endnu sine røde Hjerter ud i Solen, clem, 
der kunde blive til saa mange Ting: to Harer, en Flag
stang, to Skeer og mange Femtaller; men lugte til den 
skulde man ikke. Fyldte mørkehlaa og lyserøde Hya
cinther (»Postelinsbl oms ter«), Pinselilj er, de gamle 
Koners Specialitet: dobbelte Gyldenlakker og de andre 
to Korsblomster: Viola matronalis og Na tviol fyldte 
Haven med den mest bedaarende Vellugt, og Judas
penge (Lunaria annua), ogsaa en Korsblomst, dyr
kedes til Brug i Vinterbuketter og var saa smuk med 
sine sølvglinsende Skillevægge i Skulperne . 

Engelskgræsset stod og hviskede hemmelighedsfuldt 
t il Akelejerne, røde, hlaa , gule, hvide - hvilken var den 
kønneste? - og hvor kunde den giftige, mørkehlaa 
Stormhat, »Dauevaun«, den lyseblaa R idderspore og den 
graalige Bocconie skyde i Vejret og se ned paa Jom
fruens Æreskrans, Kærminder, Fjernelliker og alle Børns 
Fryd: de farveglade Potnelliker. Den brandgule Lilje, 
Dagliljen og Turbanliljen var selvsagt ikke saa elskede 
og ær ede som St. Jakobsliljen , Hvideliljen - Dronnin
gen over alle Liljer. Og de gammeldags Roser med den 
dejlige Duft! Provencerosen bar vel nok Prisen hjem, 
Mosrosen, Pimpenellerosen, den hvide Rose, den gule og 
de mange andre, duftende og skønne. - De raslende 
Evighedsblomster var som noget for sig; men de var 
gode at have om Vinteren til Kransebinding, saavel som 
Vinca og Vedbend, der vel mest maatte nøjes med Fæl
lesnavnet Vintergrønt. 

De gamle Havers blomstrende Buske var mange og 
skønne: Blomsterribs, Snebold, Deutzia, Guldregn, Syren 
(»Severiner«) , Hæg (»spansk Kjyssebær«), flere Arter 



Spirea, store træagtige Dannebrogsfuchsiaer (»Christi 
Blodsdraaber «), Rødtjørn, Jasmin, Weigelia, »ameri
kansk Boghvede« og de mægtige Hortensiabuske, hvis 
skiftende Farvespil symboliserede Menneskelivet : grønt, 
rosenrødt, blaat, atter grønt: brunt-vissent. 

Enkelte Steder voksede Fjeldribs (Korinthebusk), der 
regnedes for en Raritet; Cornel med sine røde og »Sol
daterknapper « (Kerria) med de grønne Kviste var køn
nest a t se om Vinteren mod nyfalden Sne. - Saa var der 
Sommerblomsternes brogede Skare med Reseda (»Risa
tas«) i Spidsen, Jomfru i det grønne (Nigella dam.), 
Balsaminer, Løvemund, Junker i det grønne (Adonis), 
P etunia, Morgenfruer , Phloks, Valmuer (» Valmans
hiiuer «) og Asters, der bandtes i Buket med Georginer 
og hvide Staudephloks (»Efteraarsseveriner«) og pynte
de Hestenes Sele tøj ti l Høstgildeturen. Selv om Somme
ren gik paa Hæld, sværmede Bierne livligt om de smaa 
røde Vinterfuchsiaer , dem, der ved Høstprædikenen 
hang ned over den hvide Alterdug som rindende Blod. --

En Sommersøndagmorgen kunde være saa festlig, naar 
Mor hæftede Forklædesnipperne op, alt mens hun nyn
nede: Naturen holder Pinsefest i blomstervirket Smykke 
- gik ud i H aven og kom ind med Forklædet fuldt af 
Blomste~ (man mindes Peder Palladius' Ord), som blev 
ordnet »med køn Side« i de forgyldte Porcelænsvaser 
paa Kommoden. En Skaal med vaad Sand i og Blom
sterne anbragt i Midten med pæne, store Blade udenom 
blev sat paa »de bæsta Bored« med det hvide Havskums
tæppe p aa. Bedstemor læste » Vangjelemed« (Evange
liet) og Salmen : 

Gak ud, 111in Sjæl, betragt med Flid 
i denne skønne Sommertid 
Guds underfulde Gaver! 
Se, hvor hvert lille Blomsterpar 
sig yndefuldt nu smykket har 
paa Marker og i Haver! 

- og et Barnebarn fik Besked paa at gaa ud efter »lid 
Lautegot te Mæl-lægj « i Salmebogen. Derude i Haven 
stod de duftende Urter: Statat (Mentha spicata), Ruen
træ (Artemisia abrotanum), Balsam (Tanacetum hals.), 
Hjertensfryd (Melissa off.), Pyntekaal (Tanacetum vulg.) 
og den blide, blaa Lavendel, saa dulmende for Sjæl og 
Sind. 

- De vilde Blomster blev benyttet meget til Vasepynt, 
som Anemoner, blaa, hvide, gule, og en rødlig Art af 
A. triloba; »Aakselvaang« (Primula); særlig fin og efter
tragtet var »Engstjerne« (Primula farinosa) , som voksede 

<ler, hvor Fortidens Fyrreskove havde staaet. (Bornholm 
har Æ ren for Navnet , ligesaa af »Brudelys« [Butomus 
umb.]) . - E fter P astor H ans Møllers Sigende kunde 
man plukke Liljekonval i Skoven op til Engstjernens 
Voksested. Pinseaften, naar hele Huset duftede af R en
hed, nystrøget T øj og frisk t Brød, og saa »Bællana « k om 
fra Skoven med Liljekonvalbuketter, var der vel nok 
duftende dejligt »ijnandørra«. St. Hansaften var det -
i alt Fald enkelte Steder - Skik at »maja« Stuerne med 
Pors, Syrener eller andet; hver fulgte vel sin Tradition, 
eller man gik i Lyngbakkerne for at plukke Kæruld og 
kom hjem med Ulvefodsranke om sin Hat, og Børnene 
fandt de gulhvide Evighedsblomster (Gnaphalium luteo
alb. ) eller smaa Kattefod (Antennaria) og bandt dem i 
Krans til »Misses« Grav. Silkegræs og Hjertegræs (»Soen 
me sina Griza «) plukkede man i Enge den lange Som
merdag ; det skulde pynte saa p ænt paa Kommoden og 
Hjørnehylden om Vinteren . Nogle Dunhamre fra Mosen 
var det ogsaa godt at faa hjem ; de kunde anvendes i 
Krukke paa Kakkelovne i den beds te Stue, hvor der kun 
blev »kjølnad «, naar der kom Fremmede. 

Var Blomster og Urter saaledes til Fryd og Pryd, var 
mange af dem ligeledes nyttige til Lægedom for Men
nesk er og Dyr, mod »Forgjorrelse« og som Farvemiddel. 
Enkelte skyedes, f. Eks. Bulmeurten (»Bolman«),- dens 
Blomster fik da sikkert sin ligagtige Farve, fordi dens 
Rødder voksede ned i Gravene! Den røde Knopurt kald
tes foragteligt »Graanakka«, og p engebladet Fredløs 
- som var saa aldeles nydelig - hed »Kattatarma «, 
fordi den besværliggjorde »Hø-rausninjen «, ved at River
nes Tænder fik fat i den. Den stærktduftende Rosengera
nium og Malurt benævnedes meget uhøvisk. Geranium 
stod i Vindueskarmen og fik et Skub, naar det tiltræn g
t es ; »Malurtakaastijn« hængtes op inde i »Sengehulle t« 
eller »Hulsengen«, som den ogsaa kaldtes. Blev der saa 
for ramt derinde, ryst ede man Bundtet. Buxhom fandtes 
i mange Haver plantet uden for Køkkendøren; om det 
muligvis var, for at dens s tærke Lugt skulde »forfæra 
Toj væk«, eller det sk yldtes Mindet om Katolicismens 
Vievandskost, kan vel blive svært at afgøre. Hortensia 
havde et skrækkeligt Navn, og det bragte Ulykke at give 
eller modtage den som Gave; derimod bragte det Lykke 
at synke et Valnøddehjerte eller en Syrenblomst med 
femtandet Krone. Pelargonium og Nerium kaldtes Kraft
blomster , fordi man, uvist af hvilken Grund - maask e 

. formedelst deres stærke Lugt - troede, at de kunde 
fr mkalde Kræftsaar, der underlig nok blev behandlet 
med Saft af raadne Æ bler. Fik man Støvet af hvid Støv
bold i Øjnene, blev man blind. Bekendt er ogsaa den 
gamle Ramse: Spiser du Hiven, faa r du ont i lven osv. 

Som vel var, hørte dog aldeles overvejende Største
parten af Floraen til de godar tede Vækster. Husløg 
(Sempervivum teet.) beskyttede mod lldsvaade (»Ska
varma «); maaske den ogsaa derfor kaldtes »Donnersurt«; 
den stod saa pænt m ellem Mospuderne paa de gamle 
Straatage. I det gamle Rom brugtes dens Saft sammen 
med Kransburre (Marrubium vulg.) til Afsvampning af 
Saasæd. »Krestanner« (Hestekastanjer) var gode at bære 
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i Lommen eller i smaa Poser, lagt paa de t værkende 
Sted. Barken af Tørstetræ (Rhamnus frang. ; bornhsk. 
»Svortvidja«) , kogt i Mælk, brugtes mod Udslæt. Hampe
frø, ligeledes kogt i Mælk, anvendtes saavel som »Lunge
bHi « (Følfod) mod Brystsyge. Graatræ (maaske Strand
Malurt ?) var et virksomt Middel mod hvide Orm, og 
»Leddagræs« (Equisetum) var gocl til sit Brug! Bukke
blad, Røllike og Malurt kogtes i Vancl, en Haandfuld til 
en Pot; af denne The drak man en Syp tre Gange daglig, 
nok nærmest som et Universalmiddel. Agern skoldedes 
i kogende Vand; brændte som Kaffebønner brugtes de 
som Tilsætning (Iigesaa Æ rter). »Korsruentræ« og 
»Kommianslaagg« huskes vistnok nu kun af Navn, mens 
deres gode Egenskaber er gaaet i Glemme. St. Jakobs
liljens Blade fyldtes i en vidhalset Flaske, som blev lagt 
ned i et Stykke Dejg, der bagtes i Ovnen som e t Brød. 
Paa Bunden af Flasken fremkom nogle faa Draaber Olie, 
som brugtes mod Brandsaar. Friske Liljeblade overhæld
tes med Olie eller Brændevin (ligesom Laveneliens Blom
ster) og benyttedes til at læge Snit- og Stødsaar. Enebær
hrænclevin var krabat, og en Æggeblomme, udrørt i Ed
clike, fordelte Sting i Siden. 

[»En Syp Eddike lægger en Kone i sin Grav, men sæt
ter en Mand paa sin Hest,« hed det. En Tvebak, blød
gjort i kogt Vand, brugtes til Omslag paa et betændt Øje, 
og en »Hønnustugges «, lagt paa Bylder, »traite« saa 
godt.] 

Rosengeranium-Blade, lagt i Øret, eller ·varm Mælk 
dryppet i Øregangen var et prøvet Middel mod Ørepine, 
og »Semperfi« havde lægende Kræfter saavel som Rom 
med hvidt Sukker. Røget Galde eller raa, revne Kartofler 
lagdes paa Frostsaar. Tørrede Bregneblade til Fyld i 
Hovedpuder hjalp mod Kirtelsyge hos Børn. Til at be
vare sin Sundhed var det virkningsfuldt at komme et 
Salvieblad paa Thekanden mellem Thebladene, og vilde 
man have Theen »pen grajn«, tilsattes et Par E lleblade. 

[Sennep klarede Hukommelsen, og for at blive smi
dig og let skulde det hjælpe at spise Marv af vævre Dyr, 
Lam eller Kalv, ikke af Svin, saa blev man dorsk og 
ugidelig. Hvis man spiste Silderogn, kunde man ikke 
sove om Natten.] 

At »Melgrød og Kaal er Bondens Lægedom,« var en 
kendt Sag. Skærtorsdagskaalen skulde koges af ni Slags 
Grønt; spiste man den med Bagen af Skeen, vankede der 
ingen Langfredagsæg. Paa denne Dag samt den hellige 
Fredag (Store Bededag) var nemlig Melgrød og Æg en 
staaende Ret. »Ramsakaal « (»Gjeddaløj « ?) plukkedes i 
Skovene og spistes i Maj Maanecl »for Sunjheds Sjyjl «. 
De to Krydderurter Merian (»Mairan« - Origanum 
vulg.) og den fra Indien stammende Basilikum (Ocimum 
Basilikum, bornhsk. »Brøssellika«) anvendtes i Blod
pølse (Svanikepølse havde Ord for at være basilikum
stærk). Merian brugtes ogsaa til Rødfarvning. Den gam
melkendte »Madurt« Persille (»Persla«) benyttedes til 
flere Ting; bl. a. kom man en Skefuld »k arrad Persla« 
paa Kødsuppe, og stegt Kylling var fyldt med Persille 
og Rosiner (»Røzzen «) . 

Kulturplanterne Raps og Hvede gav Navn til to »Haud-
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tag«: »Rapstorkled« og »Hveddehauan«. Naar en Pige 
havde hjulpet til med Rapshøsten, skulde Husbonden 
give hende et blomstret Sirtses-Hovedtørklæde i Lighed 
mecl Nutidens Strandtørklæder, og naar han selv havde 
solgt en stor Hvedehøst, satte han en Bæverskindshue, 
»Hveddehaua«, paa sit Hoved. Lod han tilmed sine Skor
stenspiber kalke, vidste Folk, at han havde Penge at 
laane ucl. 

[Skorstenspibernes Antal bestemte en Kones Titulatur: 
Var der fire Skorstenspiber paa Stuehuset , nævntes hun: 
-inde, tre: Frue, to: Madam, en: -ska eller »Kjælijn. «] 

Farvemidlerne blev vel for det meste »bo-kjøfta«; 
men en Del Planter brugtes dog til Hjemme-Farveri. 
Særlig kendt var Engskær (Serratula tinct.) til Gulfarv
ning. I ældre Tider var den en Udførselsartikel. Tormen
til var anvendelig til Rødfarvning og Garvning i Mangel 
af Egebark. Bladene af Farve-Vajd (lsatis tinct .) kunde 
give en indigoblaa Farve og, behandlet paa anden Maa
de, en gulbrun. Den vokser endnu paa Øens Strandbred· 
der. »Brunmunka« (Brunella vulg.) brugtes muligvis og
saa til Farvning. L øgskaller, Rakler og Frø af Pors 
(Myrica gale) farvede Uld gul. Raadne Frøkapper af 
Valnød gav en mørkebrun Farve og friske en lysere brun. 
Bynke kunde give en grønlig Tone, hvis man ikke havde 
bedre. Merian var ganske vist . anvendelig til Rødfarv· 
ning ; men det fineste r øde Farvestof var dog Kochenille 
(»Konsenil«) . En Kone stod og saa paa sin Nabokones 
hjemmevævede Kjoletøj og kom med det beundrende 
Udbrud: Dunderdalia! Enbar ujled aa farjad me Konse
nil aa Flask egrønt! - Det var nu ogsaa et meget fint 
og pænt Stykke Tøj. 

Ja, Blomst kom op, og Blomst gik ud, levede sit korte, 
skønne Liv. Tit har en Urtekost bragt Bud mell~m Men
nesker i Glæde og Sorg. - Ved den sidste Udfærd var 
»Brygjan« strøet med Vinca og Vedbend. En Krans, flet
te t af Havens Blomster og nedlagt paa Kisten, inden 
Graven kastedes til , var Hjemmets Farvel. 

A.M. 



Fra Vugge til Grav 

Barnedage i Nexø 

Skildringer af en Sømands Liv i 
forrige Aarhundrede, fortalt af 
fhv. Borgmester Harild i hans 83. 
Aar eft er Erindringer, hørt i hans 
Barndomshjem. 

Min Fader, Niels Larsen Harild, blev født 26/2 1814 i 
det lange gamle Hus, der stod med vestre Gavl ud til 
Dammen, hvor den nuværende »Rosenhave« ligger, ved 
Stormgade. Han var Søn af Kvaseskipper Lars Nielsen, 
kaldet Harild. Der var desuden 2 Sønner og 1 Datter, 
der blev voksne. Alle kom i Forbindelse med Sømands
livet, idet alle Sønnerne kom tilsøs og vistnok endte som 
Skibsførere - og Datteren blev gift med en Fisker i 
Snogebæk. Hun blev dog tidlig Enke, da Manden druk
nede ved en Ulykke med Redningsbaaden, hvor hele 
Mandskabet gik tabt. 

Til Hjemmet hørte, efter Datidens Skik, et Par Tdr. 
Land Jord i Vangen, og der holdtes 1 Hest og 1 a 2 Køer 
og Faar og selvfølgelig Gris og Gæs til Husbehov. Som
mergræsning fandtes jo paa Gader og Udmark. Hesten 
var nødvendig for at faa Jorden dyrket, idet de havde 
Laug med en Gaardmand i Langedeby, da der skulde 6 
Heste for Ploven. Fader omtalte, at han som Dreng kørte 
Plovhestene og undertiden fik en lille Paamindelse af 
»Plovkjivan«. Han fremviste iøvrigt med en vis Stolthed 
et Ar paa den ene Arm, hvor »Rossa« havde bidt ham, 
engang han havde villet være. god mod den ved at røre 
Drank fra Hjemmebrændingen i dens Hakkelse. Han tog 
det som Bevis for, at han ogsaa havde haft med Heste 
at gøre. 

Skolegangen foregik jo særlig om Vinteren - hos den 
daværende Enelærer Jensen, hvis Undervisning i Dansk, 
Skrivning og Regning samt ikke mindst det Grundlag for 
Forstaaelsen af Religion, han havde modtaget her, han 
aldrig blev træt af at mindes og være taknemmelig for. 

Til Søs 

Hurtig efter Konfirmationen, ca. 1829, tog Faderen 
ham med paa en Rejse til København, for det gjaldt jo 
om at komme igang, og det lykkedes for saa vidt ogsaa, 
som min Fader derefter kun en Gang fik et Ophold paa 
Bornholm paa nogle Maaneder, inden Familien flyttede 
hertil i 1862. 

Fhv. Borgmester H. B. Haril<l, 

Det var dog ikke saa lige til at finde en passende Hyre. 
Drengen blev derfor overladt til en Enke, Madam Hjorth, 
der drev en Slags Sømandshjem. Stedet har Fader senere 
vist mig. Det laa under Børsen, der hvor Privathanken 
nu ligger. Det var et 4 Fags Hus med 3 Etager og Kvist. 
Kælderen var udlejet til anden Beværtning. Det varede 
dog ikke længe, før der meldte sig en Tjans i Form af en 
Hyre til Finmarken om Sommeren og til Middelhavet 
om Vinteren. Hvorledes de første Aar forløb, hørte jeg 
ikke tale om, men ved kun, at han blev ved i omtrent 
samme Fart til 1862. Den Ferie, han tog sig en Vinter, 
med nogle Maaneders Besøg i Nexø, omtalte han dog af 
og til, men betragtede det nærmest som et Driverliv, 
naar der intet udrettedes. !øvrigt aftjente han i den Tid 
den eneste Militærtjeneste, han blev udsat for, idet unge 
Søfolk, der gik hjemme, maatte gøre Vagttjeneste paa 
Vagtvolden ved Raadstuen, klar til at affyre de mod Søen 
r ettede Kanoner, saafremt noget mistænkeligt skulde vise 
sig - samt passe paa de i Kælderen indesluttede Arre
stanter. Af det første viste der sig dog heldigvis intet; 
men desværre var der nogle af Skælmene, der løb deres 
Vej, mens Tjenstmændene spillede Kort. Tiden blev dog 
lang, selv om der et Par Gange var Dans paa Mor Kaisers 
Sal, hvor der foruden Dansen kunde faas en Bitter eller 
sød Syp efter Behag. Mor Kaiser hældte dog Glasset, saa 
der blev ikke ret meget i. Der var i det hele intet , der 
var særlig tiltrækkende her. 

Om Faderen levede endnu, ved jeg ikke, men i alle 
Tilfælde er det jo saadan, at to Slægters Interesser bliver 
saa forskellige, at deres Samvær og Samtaleemner snart 
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bliver udtømt, selv om Kærlighedsbaande t lige fuld t 
bestaar. 

Fader kom altsaa tilbage til Madam Hjorth igen og 
fandt snart en Hyre. Madam Hjorth havde imidlertid 
den Egenskab, at hun gerne vilde gøre noget for sine 
Logerende. H un holdt Regnskab med der es Indtægte r og 
deres nødvendige Udgifter og vilde helst opbevare det 
Mellemliggende, de t, der ellers saa let klattedes væk ved 
private Udlaan, da Sparekassernes Virksomhed ikke var 
saa almindelig bek endt, og selv her Fristelsen til at hæve 
kunde blive større. Fader sagde : vi fandt det ofte besvær
ligt og syntes, vi fik for lidt til U dgifte r . Hun brugte 
nemlig den Trafik, at hun h elst vilde h ave Andel i saavel 
udgaaende som Afmønstringshyre, idet hun gik ud fra, 
at vi altid kunde trække p aa H yren paa de lange Rejser. 
Vi fandt os dog i det og var glade til, da vi saa Kapitalen 
vokse. 

2den Styrmand. Katastrofe i Nordsøen. 

Da jeg var ca. 20 Aar, sagde Værtinden : »Nu synes jeg, 
Du har saa meget, at Du godt kan begynde at læse til Din 
Eksamen. Skulde der komme til at mangle lidt, kan Du 
klodse hos mig for Resten og h ave T ilholdet her. « Skolen 
var i København. - Dette T ilbud gav mig noget at tænk e 
paa. J eg nærede en Del Frygt for, at mine Skolekund
sk aber ikke skulde slaa til, idet de Kammer ater, jeg 
havde drøftet Spørgsmaalet med, alle h avde faaet en 
f yldigere Uddannelse, med mange flere Fag og under 
bedre Forhold. Dog vovede jeg Forsøget ; man kunde jo 
lige saa godt springe i de t som krybe. F r ygten maatte 
overvindes, Maalet skulde naaes. Heldigvis varede det 
ikke længe, før jeg opdagede, at i Skrivning, Stavning 
og T abel stod jeg ikke tilbage. Geografi, Sprog og Histo
rie h avde jeg erhvervet i det praktiske Liv, de t, jeg 
havde Brug for, og i Løbet af ca. 1 ~ Aar havde jeg den 
Eksamen, der satte mig is tand til at udføre Gerningen 
som Skibsfører. 

Snart fik jeg Hyre som 2den Styrmand med et Skib, 
St. Th omas, hygget udelukkende med Middelhavsfarten 
for Øje og ført af en Bornholmer, almindelig kaldet Val-

SlcorinerL »Amw« 

·~ J UL P AA BOR N HOLM 

lensgaard-Miiller , og som havde Orde t for at være en 
haard Hund til at bruge sit Skib. Dette var iøvrigt meget 
upraktisk, med stort Dybtgaaende og saa opfyldt med 
Bjælker og Tømmer i Lasten, at de t kun rummede for
holdsvis lidt. Men det h avde en vældig Rigning, stærkt 
agterover hældende, saa vi rolig kunde spytte, n aa r vi 
var oppe ved Fl øjknappen paa Stormasten, - for det 
ramte ikke Agterdækket. Naar dertil kom e t langt Sp ryd 
og en Storbom, der r agede e t langt Stykke u d over Agter 
enden, blev der en vældig Sejlføring; men blev den tom 
ved Kaj, skulde der passes godt paa, at den ikke væl
tede. Der var en Besætning paa 14--15 Mand. 

En Nat, da vi var i Nordsøen, kulede de t op, saa vi 
skulde have Reb i K lyveren. Der var ingen Grund til a t 
purre Frivagten , vi var Mandskab nok, og jeg og en 
ældre Baadsmand, der havde sejlet med Skibet fle1·e Aar , 
fik Ordre t il at gaa ud p aa Sprydet for at rebe . Det var 
p aa Kaptejnens Vagt, vi var , og han var selv paa Dæk
k et. Alt gik vel, til vi fik stukket det sidste Knob, men 
saa dre jede Skibet for Vinden og begyndte at skyde Fart. 
Bedstemanden, en Æ røbo, raabte t il mig: »Hold nu godt 
fast, Styrmand, for nu blier den grov! « R esultate t blev 
dog kun, at da Spryde t havde været under Vande t i en 
Bølge og atter hævede sig, h avde vi sluppe t vor t Tag 
begge to. J eg havde imidlertid faaet mit ene Ben i K lem
me mellem nogle Barduner paa Pyntenetstokken og hang 
saaledes med Hovedet nedad. Snart var Skibet til Vin
den igen, og den Gamle kom i egen Person ud og gav 
mig en Næve. Benet sad dog fast, og først efter a t h an 
havde kappet det »Kavvelgarn«, jeg havde bundet om 
Oliebukserne, kunde der blive Tale om at faa Benet los . 
J eg vilde gerne have min ganske nye Søstøvle med, men 
den Gamle sagde : »Skidt være med den; lad os bare faa 
Dig indenbords !« Da vi kom ind, var Frivagt en purre t. 
J eg blev b eordret ned for at faa det vaade Tøj af og saa 
tilkøjs. Der blev fore taget nogle Vendinger; men i den 
bælgmørke Nat, med høj Søgang, hverken saaes eller 
h ørtes mere fra Bedstemanden . 

Om Morgenen kom Kaptejnen t il mig og sagde: »H er 
er e t Par n ye Søstøvler, jeg har købt t il mig selv; men 
de passer nok ogsaa Dig! J?em m aa Du h a, saa kan Du 
altid fa a en Mage syet t il den, Du h ar! « Rejsen fo rløb 
ellers n ormalt, dog med sær lig Iver paa Turen fra Mid
delhavet til Østersøen. -

Førstestyrmand og Slcibs/ører. Relcordrejse Messina
København - trods Uheld med Urene. 

Da vi kom til København, fik jeg »Sporrdom paa« en 
Førstestyrmands-hyre med Skonnerten Anna, der var i 
samme Fart som St. Thomas, men af en h elt anden Type, 
mere almindelig Lastbaad, men ikke udpræget Sejler. 
Kaptejn Muller tilraadede mig at tage Tjansen , og jeg 
fik den. - Kaptejnen var en noget ældre Mand, stærkt 
interesseret Frimurer og vilde gerne have mig .med i 
Lauget. Det viste sig, a t han af og til h elst vilde blive i 
K øjen med en F laske, h vor han laa og sang. Jeg prøvede 
under saadanne Forhold at faa at vide, hvad Frimureriet 
var , men fik ikke andet Svar end: »P aa Jorden en for-



borgen Skat. « - Paa Rejsen til Finmarken var Tilfæl
dene kun forbigaaende; men da vi havde Losning og 
Lastning overstaaet og kom tilsøs igen, tog de til, og da 
vi var naae t ned mod England, døde han. J eg resolverede 
a t løbe ind til engelsk Havn for at faa ham begravet der. 
Med Flagene paa halv Stang løb vi saa en Morgen ind til 
(Navnet glemt). Dette bevirkede, at der hurtigt viste sig 
3- 4 andre Dannebroger, og snart var jeg omgivet af 
Landsmænd. Det var ikke - som nu - saa lige til at faa 
Forbindelse med Rederiet. Postgangen var altfor lang
som at vente paa for et Skib, der laa med Last inde. -
Blandt de Tils tedeværende var en Skibsfører , jeg havde 
sejlet med som Matros. Han tilbød at rejse med mig til 
London for om muligt at faa P apirerne ordnede der. 
De t var ikke nogen ubetydelig Rejse i de Dage; de t meste 
foregik pr. Hestediligence. Kun paa en mindre Stræk
ning kunde benyttes J ernbane. Turen lykkedes ellers. 
J eg fik mit Førerbevis, og da min Ledsager havde 3 Navi
gatører ombord, hvoraf Andenstyrmanden gerne vilde 
have Tjansen som Førstestyrmand hos mig, var jeg saa
ledes klar til at fortsætte Rejsen. Vi naaede re ttidig frem 
til Frugthøsten og fik indladet samme Dag som St. Tho
mas. Kaptejn Muller sagde til mig, da vi skiltes: »Jeg 
skal nok hilse fra Dig, at alt er vel, og a t Du kommer, 
saa snart Du kan naa frem! « Da vi kom ud paa Middel
havet, fik vi en langvarig stille P eriode med kun faa og 
smaa Luftninger. Blandt andet ske te de t, at Styrmanden 
fandt paa at ville gøre sit Lommeur rent, da det ikke gik 
tilfredsstillende, et Arbejde, han saa ofte havde set en 
Ven udføre. Resultatet blev dog, at han fik et Hjul til
overs, og Bæste t vilde ikke gaa! Det gjorde imidlertid 
ikke saa m eget ; vi havde endda Skibsuret og mit Lomme
ur. Mandskabet besad ikke en saadan Luksus. Ikke saa 
snart var vi sluppet forbi Gibraltar, før vi blev mod
taget af en vestlig Storm. Dette havde til Følge, at vi fik 
en Sø ove r, der tog Skylightet, hvor Skibsuret hang, og 
det hele gik istykker. Endnu havde jeg dog mit eget Ur; 
men da vi kom op i Kanalen, nægtede ogsaa det at gøre 
Tjeneste. Stoppe op var der ikke go dt Tid til, og vi 
havde jo Timeglasset. Det var dog besværligt, og vi fik 
oftest en lille Vagt for meget i Døgnet, da Glasset gerne 
blev vendt for tidligt af Frygt for, at det skulde blive 
glemt, og det blev særlig slemt, naar det ikke lykkedes at 
faa taget Højden hver Dag. Dog naaede vi København og 
sp ejdede efter St. Thomas, som vi ikke havde set paa hele 
Rejsen ; men her var den heller ikke at finde. - Da vi fik 
Ankeret i Bund, begav jeg mig op til Rederen, som jeg 
aldrig havde set før, og forta lte, hvem jeg var. Han blev 
øjensynlig bestyrtet og spurgte : »Men hvor er de andre, 
og hvor er St. Thomas ?« Jeg kunde ingen Besked give der
om, udover at Kaptejn Muller havde lovet at hilse fra 
mig, hvad han altsaa ikke havde gjort. Saa sagde Rede
r en: »Det er nu alligevel en kedelig Historie, for her 
gaar En og venter, som jeg har lovet skulde faa Sorte 
Anna, naar den engang kom. Nu maa jeg se at skaffe ham 
en anden. Jage Dig i Land kan jeg ikke! « Jeg takkede 
og sagde: »Jeg kunde heller ikke lide Navnet Sorte Anna; 
d erfor smurte jeg hende hvid! « 

N. L. Harild i hans /orste Aar som Skibs/orer. Forstørret Gen· 
givelse af en Miniat.ttr pcw Sl<ind, malet i Messina. Denne slcænlce· 
des Sønnedatteren Frn Cecilie H ein af B edstemoderen, der med
delte hende, at Originalens røde llaar og Skæg (som i Gengivelsen 
er sort} skyldtes den italienske Maler, der lcun raaclecle over to 
Haar/arver: rødt og sort. H arilcl var blond. 

[Om dette var mere end billedlig tænkt, ved jeg ikke; 
i alle Tilfælde viste senere Billeder af Anna et sort Skib 
med hvid List.] 

Fader fortsætter : Jeg beholdt altsaa »Anna« og sej
lede med den ca. 14 Aar. Ladningen , vi havde inde, var 
bestemt for P ernau; men da vi skulde proviantere m . v ., 
blev de r alligevel nogle Dages Ophold i København. -
Selvfølgelig spejdede vi stadig efter St. Thomas, og alle
rede Dagen efter vor Ankomst saa vi den komme stry
gende for fulde Sejl og Flagene i Top. Vort Flag var 
oppe, og selvfølgelig kippede vi det saa fint som muligt , 
da Durchløberen nærmede sig. - J eg kunde se hans 
Overraskelse, og længe varede det ikke, før h an fik Baa
den i Vandet og vi havde ham paa Siden, raabende: 
»Hvad i Alverden er dette her! Aldrig har jeg været ud
sa t for en saadan Fart før; men der er dog det gode ved 
det, at Du har lært a t sejle af mig; lad os huske det! « 
Ved e t Glas Vin fik vi Journalerne sammenholdt, og det 
viste sig, at den Vestenstorm, vi fik lige efter at have 
passeret Gibraltar, havde fo rsinket St. Thomas henved 2 
Uger, idet den, al Sejlføring tiltrods, ikke kunde forcere 
Vind og Strøm. Anna havde rent tilfældigt haft størst 
Udbytte af de smaa Luftninger i Middelhavet. Nu var 
der det med Hilsenen ; men den kunde jeg jo meddele, at 
jeg havde overbragt, og da han hør te Resultate t, udtalte 
han sin Glæde derover , og dermed var vi gode Kolleger. 
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Andreas Bergs Købmandsgaard nu i Fm Direktør H. V. Munchs Eje. 

Med Isen i Østersøen. 

Afslutningen paa Rejsen blev ikke saa fin som Begyn
delsen. Da vi kom ned i Østersøen*), kom vi til at sidde 
fast i en IsBage og drive rundt med denne, snart ved 
Prøjsen , snart ved Danmark eller Sverrig, i hele 3 Uger. 
- Navnlig for at give Mandskabe t noget at beskæftige 
sig med riggede vi Skibsjollen ud paa en Slæde, og naar 
det blev Dag, rykkede de ud til Iskanten for at forsøge 
at lave R ende. Undertiden var de saa langt borte, at vi 
næsten ikke kunde se dem; men Forbindelse med Land 
opnaaede vi aldrig. Los kom vi ikke, før Storm og Sø 
spredte Isen, der ofte kunde skrue, saa det knagede i 
Naadderne. - Endelig naaede vi Bestemmelsen . Vi 
kunde ikke komme til Kaj , men maatte ligge paa Reden 
og losse. Vi fik en Del Russere ombord, som skulde blive 
Natten over, og som Bevis paa, hvor lidt Folk tager H en
syn til deres egen Sikkerhed, naar det gælder deres 
Lyster , skal jeg anføre, at uagtet jeg gav Styrmanden 
Ordre til at forsyne deres L anterne med rigtig Tran og 

*) Frugtlasterne dirigeredes til russiske Havne. 
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lade dem dyppe deres Brød deri, saa meget de vilde, og 
senere sidde i Mørke, saa maatte vi dog holde s treng 
Vagt ved Skibslanternerne, ellers huggede de ogsaa den 
Tran, der fandtes her, hvorved ~i alle let kunde komme 
i Fare. 

Havari i Spanskesøen og Kanalen. 

[I al Almindelighed maa Fader vel nok siges at have 
været heldig. Han omtalte aldrig noget Totalforlis og 
havde i alle Tilfælde intet som Skibsfører. De t første og 
vel alvorligste Havari indtraf i Spanskesøen. Herom for
talte han:] Anna var lastet med Sæd, der ikke fyldte hele 
Skibsrummet, og da vi kom ud for en stærk Storm, for
skød Lasten sig saaledes, at vi sluttelig maatte udenbords 
alle Mand, da Masterne laa plask i Søen. Der var intet 
andet at gøre end at give Ordre til at kappe væk. Snart 
kom dog Tømmermanden og meddelte, at hans sidste 
Økse var gaaet tabt. H eldigvis var Kahytskappen til Lu
vart, og jeg kunde lige naa at t ræde ned paa denne og 
faa Kappen saa meget t il Side, at jeg kunde naa en 
Haandøkse, jeg havde liggende der paa en Hylde. Da vi 
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med denne fik Tovværket kappet, knækkede begge 
Master lidt over Dækket. Skibet lettede sig derpaa saa 
meget, at vi alle kom indenbords, men Stillingen var 
ikke meget forbedret. Den læ Lønning var endnu under 
Vand, og Masterne tørnede mod Skibssiden, truende 
hvert Øjeblik med at slaa den istykker. I Vand til over 
Livet maatte vi atter igang med Haandøksen, og da vi 
fik de t faste Tovværk kappet, knækkede Naglerne i Bæn
kene med Løbendegodset som Tændstikker, og vi kunde 
vinke Farvel til hele Rigningen med Undtagelse af 
Klyverbommen. 

Det var med stor Lettelse, vi ved Daggry kunde kon
s ta tere, at vi alle 8 Mand var i Behold og uden nævne
værdige Skrammer, selv om Stillingen stadig var farlig; 
det gjaldt jo om at faa Ladningen læmpet, saa Skibet 
kunde bringes mere paa ret Køl. Vi kom ned gennem 
Agterlugen og forsynede os med Pøse og Skovle. Af og 
til, naar vi mente at have Skibet rettet lidt, tog det en 
Overhaling, saa Stillingen blev som før; men omsider fik 
vi det dog saa meget afstivet, at det holdt, til Vejret 
bedagede sig. Det var en haard Tørn. Brød havde vi nok 

af, men de t var haarde sorte »J akobba«, der ikke var 
gode at tygge, medmindre de blev blødede, helst i varmt 
Vand, og vi havde kun koldt, da vi ikke kunde faa Fyr 
paa, eftersom Kabyssen var blevet ramponeret. Det kolde 
Vand, vi havde, var af den Slags, at naar vi tog Maalet 
op af Tønden, blev der ved at hænge noget efter, saa det 
var ikke indbydende. Under saadanne Forhold var det 
godt, vi havde rigeligt med Vin og Snaps, men der skal 
en fast Vilje til for at holde Nydelsen indenfor sine 
Grænser. Det gik dog, som det skulde; men hvor var det 
en Begivenhed, da vi fik Fyr paa igen og kogt V and, The 
og Kaffe til at bløde Brødet i, og endnu mere da vi fik 
det første Maaltid med Ærter og Flæsk. 

Det gjaldt nu om at naa Land. Ved Hjælp af Klyver
bommen og nogle Rundholter, vi havde i Lasten, fik vi 
rejst to smaa Master og Sejl saaledes tilpasset, at vi 
kunde sejle derhen, Vinden ellers vilde føre os, for med 
Rorgrejerne var intet galt. Vinden viste os til England 
[Byens Navn glemt]. J eg havde ikke været paa Stedet 
før ; kun en ung Fyr, som jeg ikke havde alt for stor Til
lid til, opgav at have været der. Et Stykke ude i Søen 
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mødte vi en Lodsbaad, og jeg anmodede om Lodshjælp. 
Føreren erklærede imidlertid, at her var ikke Tale om 
Lodshjælp, det var Havarihjælp, og han forlangte en 
ganske ublu Betaling for Assistancen . Jeg sagde, at det 
brød jeg mig ikke om, vi kunde godt selv sejle ind, saa
fremt han turde n ægte os Lodshjælp. Han forlod os nogle 
Gange, men kom dog stadig tilbage, og til Slut enedes 
vi om l 1h Gang Lodsp enge. Da han kom ombord, sagde 
han, at han aldrig før havde set et Skib kunne sejle med 
saa smaa Master. 

Det andet større Havari var ved en fransk Kanalhavn 
(St. Valery sur Somme) , hvor Anna med Las t ombord 
blev sat paa en Sandbanke, og da Ebben vedblev, saa vi 
tilsidst kunde gaa tørsk oede rundt om Skibet, der havde 
en tung J ernertsladning inde, aabnedes alle Sammen
føjninger, saa det blev nødvendigt at faa Skibet paa 
Land. [Det tredje Havari omtales senere.] 

Gif termaal og Bryllupsrejse. 

En Dag i April i84 7 skulde der - e fter løst Konge
brev - afholdes Bryllupsfest i den smukke Bindings
værksgaard ved Havnepladsen i Nexø, der prydede Byen 
i høj Grad, og da særlig set fra Søsiden. Gaarden ejedes 
af Købmand og Skibshandler Andreas Berg. og det var 
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denne, der skulde holde Festen i Anledning af Gifter
maalet mellem hans Søster, Cecilie Marie Berg, der havde 
bestyret Huset for ham flere Aar og tillige været til Tje
neste i Butikken, og Føreren af Frrigtfareren »Anna «. 
Den 24nde ankom Skibet paa Reden. Vielsen blev fore
taget i Kirken, og F esten afholdtes i Salen, der var paa 
Kvisten med 3 Fag Vinduer til hver Side. 

[Mine Svigerforældre (Kaptajn 0. E. Sonne og Hustru 
Signe Johanne, f. Koefoed), der var blandt Gæst erne, 
talte ofte derom og sagde, at det lange Bord va r optaget 
til sidste Plads, og Svigermoder mindedes Bordpyntnin
gen med Sydfrugt er af alle Slags i en Udstrækning, hun 
aldrig h avde set hverken før eller efter. Da min Moder 
var født 1825, kan Bekendtsk abet ikke stamme fra den 
Tid, Fader havde Ophold paa Bornholm. Han h ar der 
imod nok set Anledning t il at anløbe Reden, naar Lej
lighed gaves, da han havde Slægt og Bek endte he r, lige
ligesom han oftest havde Nexøboere ombord. Derved er 
han vel nok kommet h os Skibshandleren. 

Da F esten var afslu ttet, blev Brudeparret fulgt til den 
ventende Baad, og snart efter paabegyndtes Bryllups
re jsen om Nordkap mecl Finmarken som først e Maal. 
T uren der til forløb vistnok normalt. Derefter gik Rejsen 
t i l London, hvor der skulde losses og lastes, og nu vi l jeg 
give Ordet ti l Moder, der altid var villigst til at fortælle. 
Hun havde da ogsaa kun denne Udenlandsrejse at 
mindes]: 

I London blev jeg straks greb e t af den uhyre Trafik, 
der h ersk ede overalt. Paa Themsen, Kajerne og Gaderne 
h erskede Travlhed. En ny anlagt Tunnel til F ærdsel 
under Floden for Køre tøjer og Fodgængere blev fore
vis t som ganske en estaaende. Langs Tunnellens Sider 
fandtes Boder, væsentligs t dog fyldt med Glas og Por
celænsvarer, da der alligevel var meget fu gtigt. J eg købte 
en Del til Erindring. Snart fik vi dog nok af den Alarm 
og var glade, da vi kunde fortsætte Rejsen til Messina 
som næs te Maal. Det var en Nydelse atter at komme ud 
af Themsens snavsede Vand ud paa det friske Hav og af 
og til se Kysterne af ukendte Lande. 

Da vi n ærmede os Messina k om et godt Stykke ude en 
Baad imod os, og en »clerk«, som Far kendte forinden, 
bad os »brase back«. Der var n emlig i Mellemtiden ud
brudt Kolera i London, og Skibe kommende derfra skulde 
have flere Maaneder s treng Karantæne. Der kunde dog 
vær e en Mulighed for a t undgaa denne, saafremt vi gik 
til en af de ioniske Øer , der var i engelsk Besiddelse, og 
kunde faa vore Papirer ordnede der. Kursen blev saa 
ændret til Zante. 

Ankommet dertil blev vi meget vel modtage t af Kon
sulen, en yngre Mand af tysk H erkomst, der for ret nylig 
var blevet gift med en dansktalende Dame fra Sønder
jylland, der blev umaadelig glad ved atter at h øre sit 
Modersmaal. - Ordningen af Papirerne vilde tage nogle 
Dage, og vi blev invitere t ud paa deres h erlige Landsted, 
hvor Natur og Plantevækst var saaledes, a t saafremt der 
er e t Paradis paa Jorden, saa maa det være der . Da vi 
efter disse Dages Ophold paa denne herlige Plet kom til 
Messina, var der selvfølgelig ikke Tale om Karantæne. 



Havari i Messina Havn. 

En Aften mens vi laa og lossede ved Kajen, rejste der 
sig en Orkan. Vi sad i Kahytten for at skjule os for Uvej
ret, og Mandskabet var selvfølgelig heller ikke tilkøjs, 
da Fortøjninger og andet skulde efterses. Saa hændte 
det, at en stor amerikansk Bark sprængte sine Fortøj
ninger og drev ned mod vor Skibsside, der knustes, saa 
Skibet sank. I Løbet af mindre end fem Minutter stod vi 
alle paa Kajen, kun medhavende det Tøj, vi havde paa, 
og skimtede kun lige Fløjknapperne paa Masterne af 
vort Tilholdssted. Det var ikke lys teligt i Uvejret. Folk 
var dog hj ælpsomme fra alle Sider. J eg blev hurtigt bragt 
under Tag, og Konsulen anviste os en stor herskabelig 
Lejlighed med flisebelagte Gulve og Altaner, men med 
utætte Vinduer og uden anden Varme end den, der 
kunde faas af e t Fyrfad til at sætte Fødderne paa. Aldrig 
har jeg frosset som den Vinter i Syden og haaber ej heller 
at blive udsat for det senere. Skibet blev løftet og kom 
paa Bedding, og efterhaanden fik vi de fleste af vore 
havarerede Ejendele igen. - Vi foretog Udflugter i Om
egnen og var paa »Etna«; men Vejret var os ikke gun
stigt, kun Sne, Blass og koldt. -

En bevæget Hjem/art. 

Først i April var vi klar til Afgang. En Søndag Morgen 
paa Middelhavet i s traalende Solskin sad vi og drøftede 
Forskellen mellem Vejret her og hj emme, hvor der sand
synligvis taltes om »Palmerog« osv. Skibet laa med alle 
Læsejl oppe, og disse daskede søvnigt for den Smule 
Vind, der var. Baaden var sat ud, og nogle af Folkene 
var ifærd med at fiske Skildpadder, som der viste sig 
rigeligt af paa Overfladen. Paa Afstand fik vi Øje paa et 
dansk Flag, og da Far mente at kende Føreren af dette 
Skib, en Fanømand, nærmede Skibene sig snart hinan
den. Kommen nær nok raabte Fanømanden: »Kom over 
til os og spis Middag; vi gier Skildpaddesuppe! Jeg har 
min Kone med paa Bryllupsrejse.« »Akkurat ligesaa her! 
Kom I heller over og besøg os, jeg forlader nødigt Ski
bet! « svarede Far. Lidt efter kom Baaden, roet af et Par 
Mand, paa Siden af os, og vi fik snart e t rigtig hyggeligt 
Maaltid bragt istand. Efter dette satte vi os op paa Dæk
ket under Solsejlet for at nyde Kaffen i det fri , Mændene 
i bare Skjorteærmer og vi uden Overtøj. Pludselig farer 
Mændene op og peger paa en lille sort Prik paa Himme
len. Fanømanden griber sin Kone om Livet og smider 
hende ned i Baaden; der blev ingen Afskedstagen. J eg 
skyndte mig ned i Kahytten for at hente hendes Overtøj; 
men da jeg vilde op igen, var Kappen smækket i, og 
tiltrods for al Banken og at jeg kunde høre, at der var 
en Mand lige ved, var der ingen, der vilde lukke op. 
Derimod skingrede Baadsmandsfløjten og Raabene 
ustandseligt. Sejlene plaskede ned paa Dækket, og Sky
lightet dækkedes, saa der blev ganske mørkt i mit Op
holdsrum. J eg fandt et Stearinlys og begyndte at læse; 
men i den oprevne Stemning, j eg var i , var Udbytte t 
deraf kun ringe. 

Lydene og Skibets Bevægelser ændredes snart. I Stede t 
for fra Baadsmandspiberne lød der F løjt fra Blokke og 
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Rigning, der overdøvede alt, og saa med eet begyndte 
Regnen at vælte ned. Jeg gjorde endnu engang et ener
gisk Forsøg ved Kappen, idet jeg gerne vilde aflevere 
noge t Olietøj og en Sydvest ti l Far, som jeg vidste gik i 
Skjorteærmer og Solhat, men alt var forgæves. - Der 
var da inte t ande t at gøre end at krybe i Køjen og lægge 
alt i Hans Haand, der raader for alt. Det passede mig 
ogsaa paa alle Maader bedst. 

Da Uvejret henad Morgen lagde sig, kom Far ned, gen
nemblødt fra yderst til inderst, for at skifte Tøj . Den 
udeværende Baad havde de faaet bjerget ombord uskadt, 
og Sejlene havde de faaet ned, saa Rigningen ingen 
Skade havde taget ; men der var endnu meget at ordne 
paa Dækket. Fanøskonnerten havde de ikke set meget 
til ; kun at Baaden var kommet paa Siden af Skibe t, og 
der var begyndt at bjerges Sejl. Senere var alt blevet 
indhylle t i Mørket og den nedstrømmende Regn. Nu var 
den ude af Sigte, men det var kun, hvad man kunde 
vente; forhaab entlig traf vi den nok igen, naar vi kom 
op til Gibraltar, hvortil vi nu havde sat Kursen for en 
passende Brise. - Da vi naaede derop, blev det meget 
smukt Vejr med smaa Luftninger om Dagen og Stille om 
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Natten. Der samledes efterhaanden en stor Flaade, men 
vor Fanømand, som vi stadig spejdede efter, saas der 
intet til. Hver Morgen lettede Flaaden - for regelmæs
sig hver Aften at drive tilbage igen med Strømmen. Til 
at begynde med var det interessant, især med Baggrund 
af Kysten og Fæstningsanlæggene. Efterhaanden blev det 
dog ensformigt og samtidig nervepirrende, særlig naar vi 
blev ført tilbage af Strømmen. De Tilraab, der lød fra de 
forskellige Skibe, naar de var ved at tørne sammen, var 
ikke af den blideste Art. Dertil kom Ængstelsen for 
at blive ført for langt over til Marokkosiden, hvor Pira
terne huserede slemt. Kun een Nat kom vi saa langt over, 
at det fandtes nødvendigt, at hele Mandskabet var paa 
Dækket, bevæbnede med Økser, Haandspag og et Par 
Skydevaaben for at være klar til Modtagelse af Gæster; 
men heldigvis kom der ingen. Hyggeligt var det dog ikke! 
Endelig, efter en halv Snes Dages Forløb, slap vi om 
Pynten og fik Kursen hjem til vort gamle, kære og -
som vi mente - fredelige Danmark. -

Da vi nærmede os Jyllands Vestkyst, prajede vi en 
Fisker, dels for at købe lidt Fisk, dels - og vel særlig -
for at høre Nyt. Alle paa Skibet samledes for at lytte. 
Det første Ord, der lød, var: »Vi har Krig i Landet, Fjen
den staar helt oppe ved Viborg; men Danskerne er Herre 
paa Søen!« Da den sidste Udtalelse faldt, istemte Mand
skabet med fuld Kraft: Holmens faste Stok! 

Slutningen af Meddelelsen var jo ogsaa det, der i Øje
blikket berørte os mest. Ankommet til København for 
nogle Dages Ophold - Lasten skulde jo videre til Øster
søen - fik vi travlt med at indrette et Hj em. Vi fandt 
en passende Lejlighed i St. Kongensgade, nær Byens da
værende Centrum: Kongens Nytorv, og fik de nødven
digste l\fobler købt til den Lejlighed, som vi fremtidig 
skulde· benytte. - Det faldt i min Lod at sende et Brev 
til Rederiet paa Fanø med Meddelelse om Mødet paa 
Middelhavet. Der var dengang ingen Jernbaner, og en 
Rejse til Esbjerg var omtrent lige saa langvarig som en 
Tur til Italien nutildags. Rederiet havde imidlertid hel
ier intet hørt fra Skibet, og nogen Tid efter kom en Paa
rørende hertil og fik de efterladte Effekter, omtalte Sjal 
og Hat. I Løbet af nogle Maaneder blev Hjemmet til et 
virkeligt Hjem ved min ældste Søns Fødsel. 

Nye Skibsplaner. 

Aarene 1850-51 blev mærkbare for Familien. Et paa 
Grund af Krigsbegivenhederne og deres Eftervirkning 
hurtigt opblomstrende Firma vilde bygge en ny Brig, 
beregnet paa Frugtfarten, og tilbød Fader at overtage 
saavel Tilsynet med Bygningen lige fra Begyndelsen som 
det senere Førerskab. Tegningen var udført af en af 
Faders gamle Venner. Skibet skulde bygges i Randers, 
og alt skulde være første Klasses. Der tilbødes fuld 
Dækning for Hyretab under Bygningen. Dette Tilbud 
var saa lokkende, at Fader modtog det, kvitterede for 
»Anna « og begav sig til Randers. Til at begynde med gik 
alt godt, og der kom aldrig Ordrer til Indskrænkninger; 
men efterhaanden - fortæller nu Fader - løb mine Til
godehavender paa. Det var med Stolthed, jeg førte Skibet 
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ud af Randers Fjord; men, ak! da vi naaede København, 
blev det beslaglagt. 

Under de følgende Processer sk~lde jeg helst blive i 
København. Det gik for Resten saaledes, at jeg for mit 
Vedkommende vandt Processen om Ret til Førerskabet; 
men da Skibet blev købt af et Firma for at skaffe en 
bestemt Mand et Levebrød, syntes jeg ikke, jeg kunde 
gaa ud med det under de Omstændigheder, der kunde 
blive Vanskeligheder nok endda. Mit Tilgodehavende, 
der efterhaanden var blevet stort, blev dog endelig 
nogenlunde afviklet, men det tog mange Aar og virkede 
ofte pinligt. Firmaet ydede sikkert, hvad de kunde. 

Jeg maatte nu tilbage til mit gamle Rederi, og selv om 
der var foregaaet Ændringer i Ledelsen, skaffede de mig 
snart en Frugtfarer igen, nemlig Skonnertbriggen »Fra
ternitas«. 

[Indskud af Forfatteren: Dette var det eneste af de 
Skibe, Fader førte, jeg saa. I mine højst 6-aarige Barne
øjne var det et vidunderligt Fartøj. Det første, der til
trak sig Opmærksomheden, var en paa hver Side anbragt 
blankpudset Metalkanon. Der var dertil to store Dæks
huse, et For og et Agter. I det sidste var Rum til Styr
mand og Kaptejn med Indgang fra Agter. Først Rum for 
lste Styrmand og noget, de kaldte Butleri, derefter Salen 
med to Sofaer og Mahogniborde og til Slut Soverum for 
Kaptejn og 2den Styrmand. Derfra kunde de ligge og se 
ud over det velspulede Dæk. Kronometer og Barometer . 
tiltrak sig Opmærksomheden, ligesaa store Glas med. 
Guldfisk og fremfor alt Rigeligheden af Sydfrugter. 
Agterst var anbragt det store polerede Hjul med pudset 
Metalbeslag, hvor Rorsmanden paa en Trærist kunde 
staa og dreje med Udsigt over Dækshuset. Han var bag
fra beskyttet af et lille Ruf, hvori bl. a. var installeret 
W. C. Saaledes saa Skibet altsaa ud, set med Barneøjne. 
Fader førte dette Skib i 11 Aar og holdt paa det 25 Aars 
Jubilæum som Skibsfører i Messina]. - - -

Sommerfart paa Island. 

Rederiets Nordlands-Forbindelse var imidlertid blevet 
ændret saaledes, at Island blev Maalet for Sommerturen 
mod Finmarken tidligere. Her drejede det sig ofte om 
Udvekslingen af Varer direkte med Befolkningen (»Spe
kulant«). Der sejledes paa de fo~skellige Byer og Fjordl!. 
De medbragte de Fødevarer og Beklædningsgenstande 
fra København, som Befolkningen paa Island skønnedes 
at ville have Brug for, og indkøbte samtidig, hvad denne 
havde at afhænde, saasom Uld og forarbejdede Uldvarer, 
Skind m. v. - Der riggedes Butik op i Lasten, og Styr
manden var Førstekommis i Butikken. [Det var mor
somt, efter at Fader var blevet bosat her i Nexø, som 
Dreng at sidde og høre paa, naar den gamle, trofaste 
Styrmand Carlsen, der var en udpræget Ungkarlenatur, 
kom paa Besøg og Samtalen drejede hen paa Oplevelser 
fra den Tid. »Kan Du huske«, kunde Fader f. Eks. sige, 
»da Du handlede med Pigerne og havde været galant og 
trakteret med saa meget Snus, at Næsen var kommet til 
at flyde lidt rigeligt, hvorledes da en Pige, da du yder
ligere viste hende et fint Tørklæde, sprang op, tog Dig 
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om Halsen og kyssede Dig, og hvor travlt Du fik med at 
tørre Munden! E ller husker Du, da vi var ude at ride 
med Sysselmanden i Seydisfjord og flere, og Du red efter 
Pigerne?« Der var nemli g hændt d e t, at e t Par Piger 
kom ridende fra en Tværsti, li ver med noge t vellugtende 
Hø paa Hesteryggen, og da Carlsen s Hest vejrede Høet, 
vilde den gerne smage lidt paa det og satte i Rend med 
ham. !stedet for at sætte Benene i Jorden og holde paa 
den lille Hest havde Styrmanden klynget sig til Manke 
og Hals for at blive hængende. Da Pigerne saa sig for
fulgt, sat te de Farten op og standsede ikke før Hjemmet. 
Det øvrige Selskab maa tte f ølgc e fter for at faa Carlsen 
med, hvilket let lykkedes ved Sysselm andens Hjælp. 
Denne var Bornholmeren Olivarius, senere Byfoged i 
Rønne. Fader havde megen Glæde af Bekendtskabet, og 
de drøf tede paa deres gamle Dage jævnlig de gamle 
Minder. - - En anden, belejlig Æ ndring medførte, at 
Frugtladningerne nu oftes t lossedes i København, hvor
ved Opholdet der blev længere.] 

Ny Livsstilling forberedes. 

Da Fader blev henved 50 Aar, tror jeg, Spørgsmaalet 
om at faa en Livss tilling paa Landjorden fo r Alvor be
gyndte at besk æftige mine Forældre. Moder, der altid 
havde Lyst og Anlæg for Handel, (der stadig var ved
ligeholdt, ved det at hun optraadte som en Art Agent for 
sine Brødre, først Andreas, senere Peter Berg), ønskede 
intet hellere end at komme tilbage til Nexø og her gøre 
Forsøget med at starte en Forretning. Fader havde dog 
endnu s tadig Betænkeligheder. Han havde altid stillet 
sig s tærk kritisk overfor de Søfolk, der trak sig tilbage 
i 40 Aars Alderen for at gaa og »skubbe« Resten af deres 
Liv, og var ikke nogen Ven af Handelsvirksomhed.*) 
Paa den anden Side var der saa meget Nyt ved Sømand:>
livet, som det var vanskeligt at forlige sig med. Der var 
disse Dampskibe, der snart gjorde Farvandene usikre 
overalt, for bedst som de viste Rødt, viste de Grønt, 
aldrig vidste man, hvor man havde dem. Tillige var der 
Bemandingsspørgsmaalet. Vi skulde være færre, og det 
var der nok god Mening i, for alt var jo blevet lettere at 
betjene; men hvad er det for et Mandskab, man faar ? De 
møder med Ur i Lommen og en skinnende Kæde, en 
Harmonika og en Pakke under Armen, en Sæk, de har 
faaet fyldt med Tang eller Spaaner , maaske et Uld
tæppe, - i det hele flot udhalede; men hvor er Søskrinet, 
Køjesækken, Søstøvlerne og Olietøje t! Humøret staar 
højt, men hvor længe varer det? Uvilkaarligt kommer 
man til at tænke paa, at de skulde haft en Madam Hjorth 

*) Der kan dog væ re Gl'und ti l at p ege paa, at de r b landt saa
danne Kaper- og Koffardikapteju er, som trak sig tilbage fra Søen i 
en yngre A lde r , ogsaa f andtes e rfarne og fore tagsomme Mænd, de r 

fra forrige Aarhu ncl rccl es Begyndelse og frem efter skabte Grund
lage t for Handel og Omsæ tni ng med Ind- og Ucllancl, for Penge
væsen et og kommende Bankvirksomhed paa Bornholm. Dette skete 

i a ll e de bornholmske Søkøbstæder, om end under forske llige For
m er. Vilde d et ikke væ.-c en Opgave for en indsig tsfuld Mand at 
fo retage en nærmere Udredni ng af disse m eget vig tige Forhold, 

mens Tid endnu er? 
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til at administrere Pengesagerne; saa havde de maaske 
ikke været saa glade i Øjeblikket, men var blevet lyk
keligere senere, for saa vidt de havde fulgt den gamles 
Raad. De t var efterhaanden næsten nødvendigt at holde 
noget i Beredskab, man kunde sælge dem, men saa b lev 
det galt næste Sted; for naar vi var ved Land, v ilde de 
dog leve som Mennesker, og dertil hørte P enge. Følgen 
blev, at naar vi atter kom tilsøs, var de til ingenting de 
førs te Dage, selv om de senere kunde være flinke nok. 

Tilbage til Barndomsbyen. 

Det var dog nok ikke hel t overraskende, cla Moder og 
P. Berg købte Forretningen her , og en Lettelse maa det 
have være t, at de t blev en af Faders gamle Slægtsgaarde, 
hvis Have grænsede lige op til hans Fødehjem. Ved Efter
retningen om Købe t forlod Fader »Fraternitas« og fik i 
Stedet en mindre Skonnert, »Marie«, der kun brugtes om 
Sommeren til Fart paa Island. Denne gjorde h an tre 
Rejser med, til han i 1866 lagde helt op, 52 Aar gam
m el. -

Om Rejsen til Bornholm meddelte Fader: Da jeg kom 
ombord i Merkur, der laa :Sejlklar ved Kvæsthusbroen, 
blev jeg meget kollegialt og elskværdigt modtaget af 
Føreren, I. P. Thorsen. Der var ikke mange Passagerer , 
men Bornholms Kommandant Fallesen skulde ogsaa 
hjem, og de t var et meget hyggeligt Selskab. Vind og 

. Strøm var imod, og Farten blev derfor ikke stor. Jeg 
b lev snart klar over, hvorfor Damperen saa ofte skiftede 
Kurs, for ef tersom den ene eller den anden Hjulkasse 
kom for dybt i Vandet, svingede Skibet. Vi naaede dog 
ned i Køge Bugt ved Middagstid og laa saa der og ven
tede nogle Timer ; men da Vinden friskede og Sø og 
Strøm tiltog, var der intet andet at gøre end vende om 
og se at naa Københavns Red igen. Da vi naaede op imod 
Drogden, var det imidlertid blevet ganske mørkt og tykt. 
J eg beundrede Kaptejnen for den Sikkerhed, h vormed 
han kunde finde igennem, og Passagererne var himmel
glade, da Ankeret »dryppede« ved Trekroner og vi 
kunde gaa rolige ned og lægge os efter Dagens Strahads. 
Men vi fik ogsaa at se, hvad en Før er paa en Passager
baad kunde b live udsat for. Der meldte sig straks 3-4 
Søfolk, der efter Sommerens Genvordigheder skulde 
hjem til Bornholm for at feriere. De forlangte uden 
videre at blive sat iland, da d e vilde more sig, naar de 
alligevel var i København. Den imødekommende Kap
tejn efterkom deres Ønsker og lod en Baad ro dem ind 
til Toldboden. Næste Morgen var de Rejsende ombord 
igen, men selvfølgelig lettede for meget af den i Som
merens Løb opsparede Hyre. Uvilkaarlig kom jeg atter 
til at tænke paa den Fordel, vi havde haft ved at under
kaste os Madam Hjorths F ormynderskab. 

Denne Dag blev heldigere. Vi naaede Ystad ved Aftens
tid og lidt hen p aa n æste Formiddag Rønne. 

Da Postvognen naaede ned mod Sønderga de og Far 
saa sit gamle Fødehjem ved Dammen, sprang han af 
Vognen, og de t var rørende at se, hvorledes de gamle 
Barndomsminder fra de kendte Ejendomme næsten over-



N. L. Harild som ældre (26/2 1814-7/4 1896) . 

vældede ham. Det blev mig, der kom til at præsentere 
ham Haven. Da vi kom til et Æ bletræ, der tidligere 
havde staaet i hans Forældres Have, men som ved en 
Skelrettelse nu stod paa vor Grund, kærtegnede han 
nogle sure Ærteæbler , hvilket gav mig Anledning til at 
sige: »Du maa saamænd gerne tage et, hvis Du vil! « -
en Udtalelse, jeg ofte senere blev mindet om, naar jeg 
gerne vilde have noget med at sige i Lage t. 

De første Aar blev dog drøje nok paa Grund af triste 
Forhold i Hjemmet, og mangen Gang kunde man høre 
Fader klage: »Ak, var jeg dog blevet paa Søen! « Min 
ældste ·Broder, som de havde haabet skulde blive til 
Støtte i Forretningen, døde efter kun faa Dages Syge
leje, 16 Aar gammel; saa var der min Søster , som var 
blevet fuldstændig blind i 6 Aars Alderen, og endelig 
mig, der kom til at ligge omtrent et Aar med Udsigt til 
at blive Krøbling for Livstid. Hyppigt lød Ordene, da 
Moder, der ellers ikke plejede at være sengeliggende, 
brød sammen og henlaa uden Bevidsthed flere Dage. 
Sygeplejersken vaagede ved hendes Side, og Fader skulde 
sove i Stuen, hvor jeg laa. 

Forretningen gik ellers godt nok, og Fader passede 
Bogføringen og gik tilhaande med Fyldning af Skuffer 
osv., saa Tiden var optaget, men Modet knækket. Han 
kom nødig indenfor Disken, men underholdt sig gerne 
med Kunderne, dampende paa den uundværlige Cigar. 
De autoriserede Handelsbøger, han førte, vidner om 
T ydelighed i Skrift og Tal, men stor Sparsommelighed 
med Pladsen i de dyre Bøger. Han blev efterhaanden 
fuldt optaget af Gerningen i Hjemmet , gik kun sjælden 

Fru Cecilie Marie Harild /. Berg som ældre (9/2 1825--19/12 1901). 

ud og kom aldrig til at tilhøre den Type af oplagte Skibs
førere - hvoraf der paa den Tid var flere - der hver 
Dag mødte paa Havnebørsen for at faa Tiden til at gaa. 

Da der ikke blev Udsigt til Arvtager af Forretningen, 
indskrænkedes denne, da Kræfterne tog af hos Ægtefæl
lerne, og ca. 1884, da Fader var godt 70 Aar, blev 
Resterne af den solgt tilligemed Halvdelen af Gaarden 
til en Fremmed (R. Kaiser) . 

Sidste Rejse. 

Da blev der Stunder til Eftertanke over Livets Hæn
delser. Det var rørende at se, hvorledes F ader og hans 
blinde Datter kunde blive til Glæde og Underholdning 
for hinanden. Den gamle i sin Stol læsende »Folkets 
Avis«, med Briller paa, hvori dog sjælden var Glas, og 
derfor ud~trakt Arm til S tøtte for det stærke Fjern
syn , - eller min Søster spillende smaa Sange paa Klave
ret og syngende til, mens Fader slog Takt med Foden. 
Naar Gigten ikke var for slem, var han for Resten til 
det sids te ikke bange for at gaa til Tops i et Æ bletræ. 

Den sidste Dag Fader levede, traf jeg vor daværende 
Sognepræst hos ham, og det blev en Oplevelse, jeg ikke 
glemmer. Præsten spurgte Fader, der paa Grund af Ast
ma sad sammenbøjet i en Lænestol: »Naa, hvorledes be
finder De Dem, nu da De staar for Dødens Port?« Fader 
svarede: »Jo Tak, jeg har taget saa mangen haard Tørn 
her i Livet, og Han, der har h julpet hidindtil , Han hjæl
per mig ogsaa paa min sidste R ejse.« Hertil svarede 
Præsten: »Har De da aldrig tænkt paa, at det kun er ved 
Jesu Kristi Forsoningsdød, De faar Deres Synders naa-
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dige Forladelse, og at De uden ham gaar fortabt! « Efter 
disse Ord blev der en lille Pavse, hvor antagelig hver 
søg te i sit eget Indre. 

(Vi, der i flere Aar havde fulgt Præstens Forkyndelse 
fra Prædikestolen, maa vel erkende, at hans vel udar
bej dede theologiske Taler mangen Gang gik over vor 
Forstand og Fatteevne og ved Siden af optog saa megen 
Tid, a t der ikke blev P lads for det vigtigste i vort Tros
liv - eller i saa ringe Grad, at det ikke blev forstaaet 
rigtigt. Men mon de t ikke altid er vanskeligt for en Præ
dikant at faa alle Skrifternes Ord og Sandheder l igeligt 
frems tille t og uden Paavirkning af personlig Opfattelse, 
og maaske endda særlig vanskeligt for en udpræget Parti
mand). 

Der gik et Smil over den gamles Ansigt, og han sagde 
med svag Stemme: »Men den Altstyrende og Almægtige 

»Jul paa Bornholm« har i sine 

seks Aargange bragt mange Bille

der af bornholmske Egne i born

holmske Kunstneres Gengivelse. 

Man vil huske Arbejder af Ernst 

Køie, Bertel Hansen-Svaneke og 

Oluf Høst. Ogsaa nogle Gengivel

ser af Arbejder af Kunstnere, der 

har slaaet sig ned paa Bornh olm 

som »Sommerbornholmere« eller 

som fastboende, er bragt, i sidste 

Aargang saaledes Billeder af Claus 

Johansen og Olaf Rude og i Aar

gangen 1937 Gengivelser a f alle 

de grafiske Blade, som Læge C. U. 

Boesen i Nexø har ladet udgive i 

Serien »De bornholmske Byer «. 

Her til slutter sig hosstaaende 

Gengivelse af et Træsnit af An

dreas Friis, udsendt i dette Efter

aar som et Slags Supplement til 

Byserien . Det kommer i 150-Aaret 

for Opførelsen af de t o Kaserne

bygninger ved »Gaden«, der ses 

midt i Billedet. 
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Gud og Fader har sa t en Lods ombord, og det En, jeg 
kan s tole paa ikke løber min Skude paa en Sandbanke 
(som .hin i Kanalen) .« Derefter førtes en lang Sam tale, 
før Provs ten og jeg for sidste Gang trykkede den gamles 
Ha and her paa Jorden - med Ønsket om at mødes igen. 

Om Aftenen sov han stille hen - i sit 83. Aar. 

J a, følger man et Menneskes Liv fra Vugge til Grav, 
maa man synge med Ingema nn: 

Tider skal komme, 
Tider skal henrulle, 
Slægt skal følge Slægters Gang. 
Aldrig forstummer 
Tonen fra Himlen 
i Sjælens glade Pilgrimssang. 

H. B . H ari l d. 

Andreas Friis: 

Christiansø 

Træsnit 1939 



VANG 
Vang, saa smuk ved Østersøens Strande, 

som en Fuglerede er du gemt. 

Lyngblomst-Kransen bær' du om din Pande, 

Uvejrsstorme tit har Harpen stemt. 

Smuk er Ringebakkens stejle Tinde, 

Finnedal, hvor Gøg og Fjældstavn bor. 

Alvorsfuld staar Slottet som et Minde, 

Hammerfyret blinker langt mod Nord. 

Vang, din Fiskerpog fik her at nemme, 

e j er Livet Latter kun og Leg, 

vil fra Lang/ ærdstogt til Hjemmet vende, 

vandre Fædres gamle, kendte Vej, 

- Havets Sølv fra Dybets Grunde drager -

stævn e hjem til Hus og Barn og Viv. 

Havet giver, som det ogsaa tager. 

Det er Fiskermandens Lod og Liv. 

H. P. H olm fo t. 

Vang, du har et Kuld af raske Svende, 

som nu her forvandler Sten til Brød. 

Ogsaa tit I her det fik at kende, 

efter Arbejdsslid er Hvilen sød. 

Fjældets Rigdom I fik lært at nytte, 

her Naturen gav til Samfundsgavn. 

Arbejdsmod og Kraft I gav i Bytte 

for en Stund i Hjemmets lune Favn. 
I 

Vang, af Rang du er vel kuri et Le je! 

Vi om Stordaad ej kan melde her. 

Dog det Hjem, som her vi fik i Eje, 

v i i Med- og Modgang har saa kær. 

Her, hvor vore Fædre tit fik prøve 

Livets Kamp og Strid, i Savn og B øn, 

her vi og vor Gerning tro v il øve, 

Fred og Glæde blive da vor Løn! 

OTTO J. LUND. 
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Foreningen Bornholm 

Med Billeder af fr edlyste Steder 

Foreningen Bornholm blev stiftet paa et Møde i Aakir
k eby den 24. November 1906. Paa dette Møde blev Rek
tor M. C. Koefoed valgt ind i Bestyrelsen, og han blev 
af denne valgt til Foreningens Formand. Siden blev han 
stadig genvalgt, og han sad da som Formand lige til sin 
Død den 8. Februar i Aar. Alt, hvad Foreningen i de 
forløbne 33 Aar har udrettet, har han haft sin betydelige 
Andel i. Meget tog han selv Initiativet til, og han var 
altid lydhør overfor andres H enstillinger om Arbejder , 
der burde udføres. Til det sidst e bevarede han sin Inter
esse for de Maal, Foreningen havde sat sig, usvækket, 
og s tadig arbejdede han for at naa det bedst mulige med 
de Midler, Foreningen raadede over , ligesom han med 
Held appellerede til interesseredes Offervilje. Naar Rek
tor Koefoeds Billede her staar i Spidsen for en Oversigt 
over Foreningens Arbejde i de forløbne 33 Aar, er det 
da et Udtryk for den Taknemmelighed, Foreningen -

Klippekyst i Rø med Lyseklippen. V. Myhre /o t. 
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R ektor M. C. K oefoed 7 3 1859-8/2 1939. Th. Y hr fot. 1929. 

og P-nhver interessere t Bornholmer - maa føle for det 
store og forstaaencle Arbejde, Rektor Koefo ed har ud
ført for at bevare Bornholms Natur og Fortidsminder 
mod Ødelæggelse og for at sikre og lette Befolkningens 
Adgang til Øens natursk ønne Steder. 

Det var Redaktør M. M. Smidt, der i 1906 tog Initia
tivet til Stiftelsen af Foreningen Bornholm, og han blev 
til sin Død et meget inter esseret og virksomt Medlem af 
Bestyrelsen. Der var i Aarene forud solgt Villagrunde 
paa naturskønne Steder til Udlændinge, hvad der havde 
vakt betydelig Opsigt, og denne blev ikke mindre, da det 
blev kendt, at det af Udlændinge var paatænkt a t an
lægge en hel Villaby paa Gaarden H ammersholms Jor
der , altsaa i umiddelbar Nærhed af Hammershus Ruiner. 
Paa denne Baggrund vil det forst aas, at et Opraab i Øen s 
Aviser om at danne en Forening til at værne om Born
holms naturskønne Steder blev mødt med stor Inte resse, 
og at der til de t indvarslede Møde i Aakirkeby d. 24. 
November 1906 kom 4--500 Mennesker til Stede fra alle 
Kanter af Øen. P aa Mødet var der stærk Stemning for 
Foreningen , hvis Formaal i de vedtagne Loves § 3 an
gaves saaledes : 

»For eningens F ormaal er ikke blot at styrke, vække 
og udbrede Sansen for de natursk ønne Stecler paa B orn
holm, men ogsaa og særlig at søge saadanne Steder fred
lys te, bevarede og gjorte almen tilgængelige fo r Befolk
ningen samt at forebygge, a t de kommer i Udlændinges 
Eje.« 



For at faa saa mange Bornholmere med som muligt 
bes temte man, at Kontingentet skulde være overkom
meligt for alle, saaledes at man kunde blive Medlem ved 
at betale et aarlig t Mindstekontingent paa 25 Øre, og 
der valgtes Tillidsmænd, der hver i sin By eller Sogn 
skulde virke for Foreningen. Denne fik da ogsaa stor 
Tilslutning i alle Samfundslag. 

1908 dannedes en særlig Afdeling i København, der 
gennem Aarene har ydet Hovedforeningen en overor
dentlig værdifuld økonomisk Støtte til Gennemførelse 
af Foreningens Opgaver. En meget stor Del af clet, der 
er udre ttet, har kun været gennemførligt ved Tilskud 
fra »Nationalforeningen Bornholm«, som dens Navn nu 
er. Dens Formand var i nogle Aar Folketingsmand M. P. 
Blem og har nu i en lang Aarrække været Generaldirek
tør Michael Koefoed. Foruden ved at støtte den born
holmske Forening Bornholm økonomisk har den mere 
end denne virket for at »at vække og udbrede Interesse 
for Bornholms naturskønne og historisk minderige Ste
der«, som det hedder i dens Vedtægters § 2, ved faste 
aarlige Sammenkomster med Foredrag om bornholmske 
Forhold. 

Foreningen Bornholms første Opgave blev ogsaa den 
største, den i det hele taget kom til at løse. Det var Fred
ningen af Hammersholms og Møllers Pensionats Arealer 
ved Hammershus. Det lykkedes at indsamle 50,000 Kr. 
hos private, dertil gav Staten andre 50,000. For et Beløb 
paa 50,000 Kr. indvilgede Ejeren af Gaarden Hammers
holm i, at der blev lagt Servitut paa hans Ejendom, der 
forbød, at den kan udstykkes, bebygges eller afhændes 
til Udlændinge. For 50,000 Kr. købte Foreningen »Møl
lers Pensionat«, som derefter blev solgt til Hotelejer 
Schou for 12,000 Kr., ef ter at Ejendommen var blevet 
behæfte t med samme Servitut som Hammersholm, og 
efter at dens Kyststrækninger mellem Slotsbanken og 
Sænehavnen (med den vaade Ovn og andre Klippepar
tier) var overdraget til Statsejendom. En Parcel ved 
Sænehuset blev behæftet med samme Servitut som de to 
nævnte Ejendomme mod en Godtgørelse til E jeren paa 
1000 Kr. Endelig blev den ene af de tre til Udlændinge 
solgte Parceller tilbagekøbt af Foreningen for 2000 Kr. ; 

Majdalen i Paradisbalcherne. V. Myhre f ot . 

Saleriebugten. V. My hre f ot. 

den er senere igen solgt med Servitut, der forbyder Be
byggelse og Salg til Udlændinge, idet der samtidig op
naaedcs, at et lignende Servitut blev lagt paa en anden 
af de tre til Udlændinge solgte Parceller, saa at der kun 
er blevet bygget paa den ene af disse. 

Ved disse s tore Fredninger er Hammershus's Omgivel
ser blevet sikrede imod at blive berøvede deres ejendom
melige, naturskønne Karakter. Samtidig med, at det 
skete, medvirkede Foreningen ved Statens Køb af Slots
lyngen, der blev lagt ind under Bornholms Statsskov
distrikt. Endelig ydede Foreningen 1914 et Bidrag paa 
1000 Kr. til Tilbagekøbet af Hammeren. 

Da Foreningen blev stiftet, var Helligdomsklipperne, 
der ligger paa Hotel »H elligdommen «s Grund, paa en 
Udlændings Hænder. Foreningen købte da en Parcel 
Sydøst derfor, paa hvis Grund Kyststrækningen med 
Lyseklippen, den vaade Ovn, den tørre Ovn og andre 
Klippepartier ligger, for 13,000 Kr. Avlsjorden er senere 
bortsolgt, mens Foreningen har beholdt Skoven langs 
Kysten og en Plads, hvor der om Sommeren drives Re
stauration og kan afholdes Møder. Da et Aktieselskab 
»De nationale Hoteller« i 1918 købte »Blanchs Hoteh 
og H otel »Helligdommen « og lod dem belægge med de t 
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Grydedal i Paradisbakkerne før Tilplant.11.ingen. V. !Wyhre / ot .. 

Servitut, at de ikke maatte afhændes til Udlændinge, og 
at Klippepartierne paa Ho tel »Helligdommen «s Gruml 
frededes imod Forstyrrelse i Fremtiden, støttede For
eningen dette ved at tegne sig for en Aktie påa 1000 Kr. 

Efter at Ejeren af Enesgaard i Rutsker - senere 
»Hotel Johns Kapel« - i 1906 overfor Bornholms Amts
raad havde forpligtet sig til altid at give alle fri Adgang 
til Johns Kapel ad en Gangsti over Gaardens Jorder, og 
at fredlyse Klippepartiet og dets Omgivelser med tilhø
rende Bevoksning, gik Gaardens Ejer 1929 ind paa, at 
der paalagdes den til Gaarden hørende Klippekyst meJ 

Johns Kapel, Hvidkleven, Ovnene o. s. v. det Servitut, at 
den aldrig maatte sælges eller bortlejes til Udlændinge, 
og at der aldrig maa brydes Sten paa den. Foreningen 
Bornholm be talte herfor 9000 Kr. 

I 1913 lykkedes det Foreningen mod at skaffe Ejeren 
et Laan paa 6000 Kr. at faa lagt et Servitut paa »Salene
huset« i Østerlarsker, hvortil hører Kyststrækningen fra 
Gudhjems Vestgræn~e til »Hotel Salene«s Grund, saal e-

Store Gryde i Paradisbakkerne. 
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des at det hverken som Helhed eller delt kan sælges til 
Udlændinge. 

1925 bidrog Foreningen med et Tilskud paa 300 Kr. 
til Fredlysningen af et ca. 4 Tdr. Land stort A real paa 
Nørremark i Ibsker, saaledes at det sikres mod Bebyg
gelse, Beplantning og industriel Udnyttelse .og bliver 
aabnet for Offentlighedens frie Adgang. 

Ravnedalen i Paradisbakkerne. Ad. Møller fot. 

De sidste større Fredlysninger, Foreningen har med
virket til, vedrører Ibsker Højlyng eller Paradisbakker
n~, som det almindeligt brugte Navn jo er. I 1932 gen
nemførte Foreningen Bornholm i Samarbejde med For
manden for den lokale Afdeling af Danmarks Naturfred
ningsforening Læge Edg. Madsen og Statens Tilsynsfø
rende ved de private Skove paa Bornholm, Skovrider K . 

Bramsen, en Fredning af store Strækninger af Paradis
bakkerne, omfattende Majdalen, Tamperdalen, Under
jordsdalen, en Del af Kodalen, de to Grydedale, en Del 
af Dybedal og Stendal, ved Overenskomst med lbsker 
Husmandsplantages Bestyrelse, der af Foreningen mod
tog en Erstatning paa 3500 Kr. I 1934 gennemførte For
eningen ved Aftale med Ejeren en Fredlysning af Klin
ten ved Klinteby og et Skovareal Nord derfor. Og ende
lig fredlystes i 1937 Ravnedalen ved Aftale mellem For
eningen og Ejeren. Disse to Fredninger kostede Forenin
gen 2000 Kr. 

Ikke hele lbsker Højlyng er herved fredet; men det er 



opnaaet, at nogle af de mest na turskønne Steder faa r 
Lov at ligge hen uden Indgreb i Form af Tilplantning 
eller Stenbrydning. 

Hermed er omt alt F oreningens store Fredninger , der 
har reddet karakteristiske Partier fra at lide Overlast 
ved uhensigtsmæssig Bebyggelse eller Beplantning, ved 
St enbrydning eller p aa anden Maade, og har sikre t Be
folknin gen Adgang til dem. 

Da Tiden har før t med sig, at Øens Vejrmøller bruges 
mindre og mindre og mange derfor rives ned eller ligger 
som Ruiner, har F oreningen arbejdet paa at redde de 
mest karakteris tiske af dem, nemlig de t re endnu st aa
ende Stubmøller , og d «?t er lykkedes ved Elskværdighed 
fra Ejernes Side a t erhverve dem alle t re: Stubmøllen i 
Svaneke, Stubmøllen i Egeby i Aaker og Stubmøllen i 
Tejn, for en Godtgørelse af henholdsvis 1000, 600 og 
1200 K r. Enhver ved, hvordan disse Møller p ræger Land
skabet, og Fredlysningen af dem maa siges at være et 
meget værdifuldt Led i F oreningens Arbejde. 

Øens Vandmøller ligger alle i Ruiner ; men der findes 
dog Rester af dem . En af de bedst bevarede var Vand
møllen i Vangs sydlige Udkant, og denne lod For eningen , 
med Ejerens Samtykke, i 1927 ist andsætte og frede. Ud
gifterne var 600 Kr. Den er ikke i Virksomhed, men som 
den eneste fuldstændige af de bornholmske Vandmøller 
en Seværdighed. 

Foreningens øvrige Arbejde gennem de 33 Aar har væ
re t spredt over mange forskellige Omraader. I ·Øster
larsker h ar den faaet fredet en stor Flytblok, »Mikkel
stenen «, i Vestermarie en Sten, hvis Overflade er dæk
ket med skaalformede Fordybninger. Da Helleristnin
gerne paa Storløkkebakken ved Allinge blev afdækket i 
1929 støttede Foreningen F redningen af dem, ligesom 
den bidrog til, at den vigtigst e Del af en Helleristnings
sten i Nyla rsker , som skulde sprænges, blev reddet og 
flyttet til Bornholms Museum. Den gav Tilskud til Ud
gravningen og Fredlysningen af St . Jørgens Kapel ved 
Spidlegaard i Aake r, til I standsættelse af Salomons Ka
p el og til Inspektør P. Haubergs Restaureringsarbejde 

Stubmøllen i Svaneke. V. Myhre fot. 

Stubmøllen i Egeby, A aher. H. Zangenberg / ot. 

l?aa H ammershus. Ba tteriet ved Salomons Kapel beko
stede den istandsat, og den ydede Oberst Thornberg 
økonomisk Stø tte til hans Arbejde paa at bringe Øens 
Kystskanser i en sømmelig Tilstand. 

I Almindingen lod Foreningen Ørsteds Kilde i Ekko
dalen bringe i en tiltalende Stand, Prinsestøtten r ense 
og istandsætte, Mindest enen for Etatsraadinde Kofoed 
flytte fra Kristianshøj til et smukkere Sted paa Jomfru
bjerget og Pastor Trandbergs Mindestøtte restaurere. I 
Ekkodalen lod den bekoste n ødvendig Udhugning og gav 
Tilskud til F jernelse af skæmmende K ratvækst ved Ko
hullet , Langemose o. a . St., ligesom den ydede Støtte til 

Stubmøllen i T ejn. 
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Anbringelse af Bænke og Vejvisermærker. I denne Sam
menhæng kan nævnes, at den lod Hans Rømers Grav ved 
Aakirke istandsætte og s tadig vedligeholder den. 

Paa Slotslyngen lod Foreningen e fter Overlæge M. K. 
Zahrtmanns Anvisning anlægge Stier og anbringe Bænke. 
Stier har den ogsaa bidraget t i l gennem Hammersholms 
Skov, fra Hammershus til Allinge, ved Amtmandsstenen 
og Dyndalevandfalde t i Rø, fra Rø til Sale ne, fra Nexø 
ti l Balka og især i P aradisbakkerne. H er har Foreningens 
Nexøafdeling utrættelig arbejdet for at anlægge og ved
ligeholde Stier og anbringe Vejvisertavler . Vejvisertavler 
er iøvrigt anbragt ved Stien fra Allinge til Sandlrnas og 
forskellige Steder i Allinge-Sandvigs Omegn paa Foran
ledning af Foreningens Allingeafdeling. Na turligvis ved
ligeh~lder Foreningen Stier, Trapper o. lign. paa sin 
Ejendom i Rø. 

I Nordskoven mellem Rønne og H asle er der anlagt 
Stie r ved Tillehøje, Bavnehøjen er bragt i værdigere 
Stand, og Prinsekilden ved Vandmøllen er blevet istand
sat. 

Ved Foredrag - navnlig i sine tidligere Aar - har 
Foreningen søgt at vække Interesse for Øens Ejendom
meligheder i Natur, Historie og Sprog. Nævnes kan Fore
drag af Forstander Fabricius, af Museumsinspektør P . 
Hauberg, af Lektor Frk. Ellen Noack og af Rektor Koe
foed selv. I denne Sammenhæng maa anføres, at For
eningen støttede Hjemstavnsstævnet paa Bornholm 1928 
og har ydet Tilskud til Bornholmske Samlinger. P. Hau
bergs store Arbejde paa Res taureringen af H ammershu;; 
har Foreningen paaskønne t ved til hans 80 Aars Fød
selsdag at lade ham male af Bertel Hansen-Svaneke. 
Hauberg skænkede siden Billedet til Bornholms Muse
um. Efter Haubergs Død lod Foreningen anbringe en 
Mindeplade for ham i Bronze paa Hammershus Ruiner. 
Af P eter Thorsen gav Foreningen Tilskud til et Maleri, 

Helleristning paa Storløkkebaldren ved Allinge. A. Kjøller fot. 
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Mikkelstenen i Østerlarsker. 

malet af Bertel Hansen-Svanek e, til Ophængning paa 
Museet. 

Til sidst skal nævnes, at Borgmester Hammer, Aakir
keby, havde testamenteret Foreningen 5000 Kr. , og a t 
de tte Beløb udbetaltes Foreningen i 1927. Kapitalen maa 
ikke røres; men Renterne skal anvendes til Fremme af 
Foreningens Arbejde. 

Tr ods de nye Fredningslove er der stadig 
ofte Opgaver for Foreningen. Der kaldes paa 
den fra forskellig Side, og denne Oversigt 
over dens Arbe jde i de forløbne Aar viser , . 
at den s tadig bør finde Tilslutning hos Born
holmere og andre, der er interesserede i a t 
frede om Bornholms særprægede Natur. 

I Bornholmske Samlinger XII (1918) er 
a ftrykt Dokumenterne om Fredlysningerne 
paa Hammersholms Omraade 1907 og 1908 
og i Bind XXII (1934) Dokumenterne om 
Fredningerne i Paradisbakkerne 1932 og 
1934. I »Hilsen fra Bornholm til M. K. Zahrt
ll1ann« (1931) har Rektor Koefo ed givet en 
Oversigt over »Foreningen Bornholm i 25 
Aar «. Th. Lind. 



i 
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FØR 

Ha vnelcontoret i Rønne før Nedrivninge11 1938. H. P. Holm. /ot. 

NU 

Det nye Havnekontor i Rønne 1939. fl. P. Holm fot. 
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Jul paa Bornholm 

i forrige Aarhundrede 

Der foreligger ikke mange personlige Erindringer om," 
hvordan Julen fejredes her paa Bornholm i gamle Dage; 
men her skal gengives nogle kortfattede Skildringer, der 
i hvert Fald give~ ·enkelte Strejflys over den gamle born
holmske Jul, som den holdtes i forrige Aarhundrede ind
til Aarene omkring 1860. 

Jul i Svaneke 1804--17. 

Om Julen i sine Barndomsaar i Svaneke fra 1804 til 
1817 fortæller Johan Nicolaj Madvig i sine Livserindrin
dringer, hvad han som gammel Mand kunde huske. Eriu
dringerne er nedskrevet i hans sids te Leveaar (1884 og 
1885; han døde 12112 1886) og udkom først 1887 efter 
hans Død. - Faderen var Byskriver, og de t er da Julen 
i e t Borgerhjem, vi stifter Bekendtskab m ed: 

»Julen holdtes overalt i By og paa Land med stor Lystig
hed selve Juleaften i Hjemmene med Karle og Piger og 
indbudne Mænd og Kvinder, der havde deltaget i Aarets 
Arbeider, og som stode i et Slags Klientelforhold til Hu
set . Der dansedes og gjordes Løjer, hvorved blandt andet 
de af Karlene om Efteraaret fyldte Nøddesække og listige 
Snit i disse spillede en Rolle. Der blev spis t og drukke t, 
og de Fattige glemtes heller ikke. Foruden hvad der i 
Dagens Løb var sendt til Gamle og Svage, stode hele 
istykker skaarne Brød, Kar med Æ rter og Gryn, Stykker 
af Flesk og Pølser i Beredskab for at uddeles til de fat
tige Børn, der gik om og sang for Døre og i Forstuer, og 
det tillodes os Børn ved dem, vi kjendte fra Legepladsen, 
at føie e t extra Tillæg til den ellers bestemte Gave. Jule
morgen udmærkedes ved en MC?rgengudstjeneste: Otte
sangen, hvor de til Kirkens Belysning fornødne Tælle
lys vare indsamlede ved frivillige Bidrag, og vi Børn 
undlode ikke at bede Moder om at give sin Andel run
delig, thi i Grunden var denne Gudstjeneste ved Lys, 
ved hvilken Degnen »læste« (nemlig en Prædiken eller 
et Stykke af en Prædiken af en Postil), en Juleglæde 
for Børnene og Tjenestetyendet. I den paafølgende Jule
uge, i hvilken Familierne flittig besøgte hinanden, be
værtedes alle Besøgende, især af den jevnere Klasse, 
rundelig med den allerede Juleaften indviede Festdrik: 
»Honning og Brændevin«, ::> : Brændevin skænket sæd
vanlig i et Ølglas og omrørt med en stor K lump Hon
ning (naturligvis uden at Glasset just f yldtes helt eller 
tøm t es af den Enkelte). Nytaarsmorgen hilsede Borger
kompagniets Tambour og Piber i Forening paa Borger
officererne, Byfogden, Byskriveren og enkelte andre 
Honoratior~s og trakteredes overalt, hvoraf da Følgen 
var, at de endte med en oversta dig Rus til La tter for 
Byens Ungdom. - De t vil af de t Foregaaende ses, at 
ogsaa disse Festligheder havde deres Særegenheder paa 
Bornholm ved Siden af de for hele Norden fælles Karak
tertræk. « 
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Skovbry net. V. Myhre /ot. 

Jul paa Landet 1816-28. 

I Aarene 1816- 28 var J. S. N. Panum Militskirurg i 
Rønne. Han udgav 1830 t:n Beskrivelse over Bornholm 
og fortæller heri følgende om, hvad han har lært at kende 
af Juleskikkene ude hos Bønderne: 

»Til Forlystelserne bør ogsaa Julegilderne henregnes, 
som ere meget almindelige iblandt Bønderne her, de ind
byde da hinanden og more sig med Dands som de be
sidde temmelig Færdighed i, og hvortil Ungdommen er 
meget hengiven og Kortspil, til den lyse Dag, og i de 
Sogne, hvor de ere ret almindelige, er Dagen, naar den 
kan strække til, allene til Hvile. Det er ei sjeldent at en 
Familie deeltager 8 .a 14 Nætter i Rad heri, thi medens 
Julen varer, maae Gilderne afgjøres, dog kan de t ei skee, 
begynder man lidt før og holder op lidt efter Julen. 

.Herhid hører og en før meget hersk ende Skik eller 
re ttere Uskik, nemlig den for 20 a 30 Aar siden a lminde
lige Julehalm, hvorved man Juleaften indrettede i Dag
ligstuen et Slags Afdeling paa Gulvet (Søsterseng) som 
blev bedække t med Halm, og hvor hele Gaa rd ens Folk, 
Huusbond, Madmoder, Sønner og Døttre, Piger og Karle, 
ja endog Besøgende fra andre Gaarde i selskabelig Een
drægtighed tilbragte nogle Nætter. Bordet var hele 
Dagen opdækket med Steg, hvoraf stegtes paa en Gang 
i Bagerovne til hele Julen, altsom man har Lyst, spiser , 



drikker, snakker eller sover maµ; at denne Skik, som 
for en stor Deel er kommet af Brug, thi enkelte Steder 
bruges den vel endnu, snarere skader Moralitæten end 
egentlig Sundheden, undtagen for saavidt begge ere uad
skillige, er indlysende.« 

Jul i Allinge 1822- 33. 

Om Julen i et Smaakaarshjem i Allinge i Aarene 1822 
-33 fortæller Glarmes ter Johan Hansen i En born
holmsk Haandværlcers Erindringer, som han nedskrev, 
da han var i sidste Halvdel af Tresserne (de udkom 1934). 

»Julen. Af alle Aarets Højtider er som bekjendt Julen 
den, som har størst Tiltrækningskraft. Men jeg tror dog, 
at Julehøjtiden i min Barndomstid imødesaas med større 
Længsel, især af Børn, Tjenestetyende og Læredrenge, 
end nuomstunder , og dog kjendtes dengang ikke til den 
mere glimrende Festligholdelse som nu bruges. Det straa
lencle Juletræ med de paahængte Foræringer, kjendtes 
ikke, idetmindste ikke af den almindelige Befolkning. 
Hvad der bidrog til, at Julen imødesaas med Glæde, var 
den bedre Levemaade og lange Fritid. Fattigmandsbørn 
glædede sig til at de Juleaften skulde have Sødgrød og 
Risengrød, især den sidste, som kun spistes denne ene 
Gang om Aare t. Hele den øvrige Del af Aaret kogtes 
Grød af uskallede Gryn~ (Klipfisk var ogsaa noget, som 
kun brugtes til Jul og Gjæstebud. Den øvrige Del af 
Aaret brugtes bornholmsk Torsk.) Steg var ikke for 
Smaafolk; det var en Luxus, som kun de mere vel
havende kunde faa. Mest tiltrækkende var dog den lange 
Fritid, fra Juleaften til H elligtrekongers Dag. I h ele 
denne T id gjordes kun det nødvendigste Arbejde. Der 
var smaa Dansegilder · og smaa selskabelige Sammen
komste r, hvor man morede sig med at fortæll e Anekdo
t er, gjæ tte Nødder, gjætte Gaader og andre smaa Lege. 
Nødderne, som var plukket om Efteraaret, skulde især 
frem i denne Tid. Spilledes der Kort, hvad der ogsaa 
hørte med til Morska~en, var det altid om Nødder. At 
gjætte Nødder var ogsaa noget, som hørte til Børnefor
nøjelser. 

Det foregik saaledes: En tog paa Slump en Del Nød
der i den ene Haand og lukkede denne saa godt til som 
mulig t; derefter spurgte han eller hun: »Nødder i H æn
na, gjæt hvor mænna«; det er »Nødder i Haanden, gjæt 
hvormange.« De andre gjættede nu paa Slump. Den, som 
nu tilfældigt gjættede rigtigt, fik hele Slumpen. De, der 
gjættede fejl, skulde give Spørgeren saa mange ødder , 
som der var gjættet for lidt eller for meget. 

Der var ogsaa en anden Leg, som kaldtes at »gjemm~ 

Bæltet«. En tog en lille Gjenstand i Haanden, et Finger
bøl eller lign ende; derefter gik han, eller hun, rundt til 
dem alle, og idet han trykkede dem i Haanden, sagde 
h an: »Gjern, gjem Bælte t saare godt og vel. « Disse Ord 
sagdes til hver især . Da nu R ækk.en var gaaet igjennem, 
blev der spurgt: »Hvem har Bæltet?« Nu skulde <ler 
gjættes. (En skulde naturligvis have det .) Den, der nn 
gjættede rigtigt, blev saa den, der a tter gik omkring med 

Bæltet. 

Gade i Vigen, Svane/te (ca. 1900). V. Myhre /ot. 

Saadanne smaa Lege var især for Børn og brugtes til 
Morskab Vinteraftener. 

Naar nogen kom i Besøg, eller blot i et almindeligt 
Ærinde, skulde der i Jule tiden altid trakteres. Ingen 
maatte gaa igjen uden først at nyde noget ; »Ingen maatte 
bære Julen b ort«, kaldtes de t. Da maatte Honningkruk
ken frem. Man fik saa en Snaps Bræ ndevin og en The
skefuld Honning til, eller man udrørte Honning i Bræn
devin i en Kop eller Tinskaal og drak de raf. 2 Snapse 
var det mindste til den, som blot kom i et Æ rinde. Ingen 
maatte gaa derfra paa 1 Ben. En Tallerken skaaret 
Smørrebrød med Paalæg hørte ogsaa til, samt hjemme
brygget Øl. Kaffe bødes kun sjældent. « 

»Julestue. I Huse, hvor Forældrene holdt af Børn, 
kunde der samles en Del andre Børn til, og saa legedes 
der og man øvede sig med at danse. Saaledes har Moder 
fortalt, at i Listed var der et Sted, hvor' Børn ofte sam
ledes, og baade Mand og Kon e hjalp Børnen e med at 
lære at danse. Manden sang Dansemelodier, og Børnene 
dansede dertil af Hjertens Lyst. I godt Vejr om Somme
ren dansede Børnene udenfor Huset, og som Ordsproget 
siger: »Der kan lidt glæde et Barn«, saaledes kunde 

Ved Sk ovleddet. V. Myhre /ot. 
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Paa K ælhe. V . Myhre f ot. 

Børn glæde sig hj erte ligt ved saadanne Sammenkomster. 
Nogle Gange om Vinteren samledes saavel unge som 

gamle paa e t Sted og morede sig m ed Dans, hvortil de 
da havde en, der kunde spille Violin. Det kaldtes at gaa 
til »Julestue «, »Juleleg«. Til saadanne smaa Gilder tog 
Forældrene Børnene med og lod disse danse, mens de 
ældre spillede Kort. Opvartningen var meget tarvelig, 
thi Hensigten var at more sig, og det uden at det skulde 
koste noget videre, blot faa Skilling for hver. H er kunde 
godt anvendes de Ord, som jeg ofte hørte, naar det skulde 
udtrykkes, at Livet var kort, at Ungdomstiden med dens 
Glæder saa hurtigt svandt. Ordene af en kjærlig Moder, 
som glæder sig ved at se sine Smaapiger , muntre og livs
glade svinge rundt efter Sang: 

Danse min Dukke, imens du er ung, 
thi naar du bli' r gammel, saa bli' r du saa tung.« 

Jul i Klemensker omkr. 1860. 
Om Julen paa Gaardene i Klem ensker omkring 1860 

fortæller Gaardejer C. V. Riis i nogle ut rykte Optegn el
ser , der opbevares i Bornholms Museum: . 

Jul i S koven. V . Myhre f ot . 
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»Sparede Bønderne til dagligt, saa anvendtes ikke saa 
lidt til Gilder og om Julen . Ved Julen spistes altid Klip
fisk og Risengrød alle 3 Helligaftener og Steg til Middag 
samt meget bedre Smørrebrød med sammenrørt Honning 
og Brændevin og Juleøl til. 

Paa omtrent alle Gaarde var der i Julen 2-3 Gilder , 
i hvert Fald et for Gamle og et Ungdomsbal. Der begynd
tes ved 4--5 Tiden med alle Slags Smørrebrød, Syltet øj, 
Snaps og Øl samt Kaffe, The og Chokolade. Saa danse
des der , eller spilledes der Kort af ældre til Kl. 11 ; saa 
dækkedes der Aftensbord omtrent som ved Høstgildet 
[om dette fortælles i Optegnelserne, at naar man k om 
hj em efter Eftermiddagens Køretur, »stod Bordet dæk 
ket med alle Slags Paalæg, Brød, Smør, Steg, Kartofle r, 
Sovs, Sylte tøj samt Snaps, Øl og derefter Tbevand«]. Der 
blev altid holdt Taler , gerne af Degnen og enkelte Bøn
der for alle, der kunde k omme i Betragtning af F amilien 
og andre; men der blev sjældnere sunget. Derefter dan
sedes Borddansen, hvori alle deltog, haade gamle og 
unge ; saa dansedes der eller spilledes K ort lige til den 
lyse Morgen ; saa trakteredes der m ed Kaffe og mange 
Steder Frokost. Disse Julegilder varede til Fastelavn og 
ofte længere, inden de kom hele R ækken rundt. « 

Jul paa Lauegaard i Aaker i 1860'erne. 

Fra omtrent samme Tid, cl. v. s. Begyndelsen af 1860-
erne, har den 90aarige R entier Laurits Hansen i Rønne, 
der 1862- 65 var Medhjælper paa Lauegaard i Aaker, 
fortalt fhv. Pantefoged Vilhelm Bidstrup nogle Erin
dringer, som de~ne har nedskrevet. Heri fortælles føl
gende om Julen paa Lauegaard, som da ejedes af Major 
Hans Madsen Kofoed, der var gift med Maren Kirstine 
Sanne fra Risegaard i Aaker. Majoren var godt 70 Aar, 
Majorinden 5 Aar yngre: 

»Julen paa Lauegaard var omtrent som paa de øvrige 
bornholmske Gaarde paa den Tid. Tjenestefolkene havde 
travlt med Tilberedning til Julehøjtiden, gjorde rent i 
Stald og Gaard. Kl. ca. · 4 1/2 Juleaften kom de saa ind i 
Stuen og spiste ekstra god »Jylaunjarna «, som bestod i 
godt skaaret Smørrebrød, Juleøl og Snaps. Saa gik man 
ud og syslede af, gav Kreaturerne ekstra Foder . Lænke
hunden fik ny Halm i sit Hundehus og ek stra Julefoder. 
Saa kom man ind igen og spist e Juleaftensmad, som 
bestod i Klipfisk, Risengr ød og Steg. Majoren ønsk ede 
alle en glædelig Jul. Saa tilbragtes Tiden med at spille 
Dam, Hund efter Hare og andre forskellige Julespil. Der 
var ingen Juletræ. Maden blev staaende paa Bordet Jule
dagene over ; men lagde Borddugen op over Maden, naa r 
der ikke holdtes Maaltid. 

Majorinden plejede Julemorgen efter gammel Skik at 
være den første, der var oppe paa Gaarden om Morge
nen. Hun gik da rundt i Staldene og saa til alle Dyr ene. 
Saa kom hun derefter til Tjenerne, som endnu laa i deres 
Senge, og trakterede dem med Honning og Brændevin. 

2den Juledag kom altid de gifte voksne Børn, som var 
bosat forskellige Steder paa Øen, hjem paa Julebesøg; 
saa blev der fyret op i Storstuen og holdt Juleselskab.« 
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KONNESNAK 

Ih, naj mæn godå; e du uda på Trånj 
- te Kjømmanj kanj enj væll vedda? 
Nå, inte - naj Pokkerinj skujlle åu tånj; 
vedd du, va hanj tår for en Spidda? 
tre Øra! Dænj gamla hanj tålt då mæn to, 
sa enj vedd foje ikkj~, va enj slca tro ... 
mæn nue, veddan hår så Får' ed? 

Ja, de e ju mæst, som enj tår'ed. 
Haiij liggjer j1t dær m,e~d·e lmajta Benet, 

: mæn a Makrana trækkja i Vråg. 
Vist hanj får nok sinj Pårt, mæn di anre hå Må=ed , 
å hanj liggjer jemma i Måg, 
sa dærfor e hanj ju lid ustogga 1w 
å lanjtar så smått æt te .Sjonj. 
Å alt, va der sjer, ska h~nj vedda partu, 
sa nåd må jå alti hå å / ortæ lla, 
om jå va en Swinlca i Bo1ij. 

Ja, sjit e'd nu alti å rent varra mon 
m æn nogginj k ommer dær væll på Besoj? 

Jo, Jorn va skam ævent dær inja idå; 
mæn då hadde Får skam næstan dånad , 
for hanj båran ·snalcte om Sjoger å så, 
a gongstogga ble hanj nu /ost om enj Månad. 

Mæn e'd ik
0

kje ded , a jå alti hår sajt , 
a Jorn hår mæ1i Sjoger å Sjit Ståni for Jarna? 
- Nå, nu må jå inj å hå V eddebro lajt -
K om så mæn m e, Janusina å Karna! 

Ja, jå skujlle åu hå lid bågt enj Då; 
for de e nåd, Manj/olk alti behawar 
Ja , så Fårwæll - nit må jå slcam stænjkja astii, 
for Får slca sinj Livrætt te Middesmiid hii. 
Vedd d1t v a, de e Brænjesnuda, jå lawar. 

Fårvæll då, å hælsa - mæn la'n j inte vedda , 
a ncir jå får biigt , slca jå sænnanj enj Bedda. 

J. P. K U HR E. 
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Bornholmske 

Fortidsminder 

K. Uldall foi. 1932. 

D en nordre P ort indgang 
paa Gamleborg i Almin
dingen, ri meligvis fra <le t 
12te Aarh umlrede. 

Kolde Kilde i Almin dingen. Den va r engang he lli g, og man va l
fa rtede til clen fo r at fi nde Lægedom i d ens Vand. I sær St. Hans
aft en samledes syge fra hele Øen ved Kilden og m ed dem Slæg t
ninge og Venner. Ma n handlede og morede sig paa forsk ell ig Vis, 
og St. Hansfes ten blev he le Øens s tore Folkefest. For e t Hund rede 
Aar siden sygnede Festen he r hen , og Kilden glemtes. I de sidste 
Aar har d en faa et en Renæssan ce, ikke som Lægedomskilde, men 
som Vand hentniogss tccl for Spejde re og andre Vandrefugle, d er 
slaar cleres Telte op i dens Nærhed. Men nu er d en, som B ill ed et 
viser , fo r syne t m ed Pumpe. Poesien e r fo rsvundet. 

J U L PAA BORNHOLM 

En Del a f Øs tcrmarie K irkcga ard s
mur med R:ngc t il at b inde Hestene i, 
m ens Gudstjenes ten varede. Hver Gaard 
havde sine Hinge. R ingene e r in dsatte i 
Stenblokke, h vor i Gaardsn umre og un
dert iden Ga ardeje rens Forbogstaver og 
Aa rs tal er indh ugge t. 



Bornholmsk~ Fiskere 

Smil og Alvor 

En gammel Fiskerkones Erindringer 

Lad os en Efteraarsmorgen kaste et Blik ind i et Fisker
hjem. Klokken er ca. fire; det er ganske mørkt endnu i 
Luften , men Tiden er inde til a t staa op for at tage til 
Havs efter Garnene. Først maa selvfølgelig Kaffe laves, 
og de eventuelle vaagne af Husstanden have en Taar 
med, og saa gaar Turen til Havnen, hvor der efterhaan
den bliver Liv. 

De t er jo hovedsagelig de smaa Baade, der benyttes 
til »Sætning«, Robaade og Dambaade, og snart høres 
taktfaste Aareslag ud gennem Havnen, afsted efter de 
udsatte Garn. 

Naar Efteraaret er inde, da samler Silden sig i Stimer 
og gaar ind mod Kysten for at »lege«, og saa gælder det 
at fange disse sølvglinsende Sild, før de igen sætter Kur
sen ud mod Havet. 

De t kan hænde, at Stimen har være t saa s tor, at Gar
nene er sunket til Bunds og skal »drægges« op, og mange 
Gange bliver Sild og Garn dernede, saa Fisk erne maa 
lade sig nøje med Rebet; men ellers k an et saadant prop
fuldt Garn fylde en Robaad, saa man maa ro i Land og faa 
Baaden tømt for Fangst, og maa saa paany ud for at hen
te de andre Garn. Det kan være helt interessant at kom
m e n ed paa H avnen og se en saadan Fangst. Man ser Si
de om Side kun store høstaklignende Bunker. Sild i Mæng
der , Side om Side, saa der knap kan faas Øje paa Garnet. 
Der b liver vel nok Travlhed en saadan Dag! Hjælp til at 
fa a Silden ud skal der jo, og efterhaanden samles 3- .J. 
Stykker til at begynde paa Bunken. 

Det er jo ikke til at tænke paa at hænge e t saadant 
overfyldt Garn op. Nej, det spredes ud paa Bryggen, og 
saa n ed pa a Knæ eller ned at s taa paa »Vatterlisten «; 
de t sidste er ikke saa hyggeligt, naar Baaden er ude og 
det kolde Vand er lige op ad P lanken ; men med Tiden 
læres Forsi gtighed, saa man undg'aar et eventuelt Bad. 

Det hænde r, at en Baad maa ud baade tre og fire 
Gange, f ør Fangsten er i Land og der kan faa s e t Over
blik over Dagens Udbytte. En saadan Dag bliver der ikke 
Ta le om regelmæssige Maa ltider eller overhovedet Mad 
eller Drikke, før alt er ordne t. Men er der fremmed 
Hj ælp, saa bliver der lavet Kaffe og hente t Brød, og det 
er et int eressant Syn at se en saadan Klynge optaget af 
den varmende Drik. Rundt paa Ka sser og Trillebøre ind-

Vra gbaadene gaar ud - fø r Motorernes T id. V. Myhre fol. 

rettes Siddepladser , Hænderne bliver skyllet for de vær
ste Skæl, og med god Appe tit gaas der igang m ed Kaf
fen uden at skænke hverken Sildelugt, Olie eller andre 
mindre behagelige Dufte en Tanke, - en Lugt, som 
ganske naturligt hænger i Luften, og som under normale 
Forhold vilde være generende baade for Lugte- og Smags
organerne og forhindre Nydelsen af den iøvrigt v elsma
gende Kaffe. 

Naar Hvilepausen er forbi, tages der igen fat paa Ar
bejdet, som ofte først bliver tilendebragt langt hen paa 
Dagen. 

Det er med træ tte Rygge, man begiver sig hjem efter 
en saadan slidsom Dag, og er Afsætningen til Stede, og 
Fisk erne igen er ude at sæ tte Garnene, saa gælder det 
om at komme tidlig til Ro, saa der kan væ re Kræfter til 
at b egynde næste Dag igen. Der slides med Glæde, bare 
Fangsten kan sælges; det er jo Fortjenesten om at gøre. 

Saadanne Dage sætter ogsaa Skub i alle de gamle 
Fiskere, som ellers til daglig er holdt op m ed at fi ske; 
Sætning kræver jo ikke mange Garn, nogle Stumper 
hænger sag tens paa Lofte t ; de k ommer n ed og e fterses, 
og saa kommer Trillebøren i Sving, og de bøjede Rygge 
og gigtkrogede Arme maa i Gang. 

Det er helt interessant at se disse Gamle tage fat. De 
er saa omstændelige, synes vi. De diskuterer baade Baad 
og Garn, og Tid tager det, f ør de endelig m ed stive Ben 
og ditto Rygge er komme t ombord og gaae t i Gang med 
at ro. Der er en Kommando og en Snak om alt, saa man 
mindst skulde t ro, de var paa et stort Fartøj. Mange af 
disse gamle Mænd er jo forhenværende Kvaseskippere, 
som har Kommando en i Blodet, og stolte er de. Ingen af 
de unge Fisk ere skal byde til at sætte for dem. Nej Tak , 
de er da ikke Svæklinge, og de ror, og de sveder, og man 
k an se dem efter end t Arbejde, naar de skal op igen af 
Baaden, hvor besvær ligt det er ; men der maa holdes ud, 
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1larsdale Ha vn. V . Myhre /ot. 

for hænde kan de t jo, at Heldet er m ed dem, saa de kan 
tjene nogle Kroner. 

Før var Tyskland jo Aftager for Efteraarssild. Da 
las tede store Baacle Fangsten og løb ned m ecl den. De t 
tog ikke saa lang Ticl, e fter at Maskinen var kommet i 

Gang; m en det var ofte e t kumm erligt Resultat med 
H en syn ti l Pengene, de mødte hjem m ed. 5 Øre pr. 01 
Silcl var ikke ualmindelig t; fik man 10 Øre, saa var den 
fin. Hundrede Ol Sild - 80 Stk. pr. Ol - 10 Kr. -- ja, 
udenforstaaende vila t ~ -"> synes, at de t ikke var al t det 
Slid værd; men Fiskerne var ikke forvænte, og der var 
ingen anden Fortjeneste, saa al t toges m ed. 

Lade r m an Tankerne glide tilbage til alle disse Havets 
gam le Sønner , som forlængst hviler deroppe paa den 
gam le vindomsuste Kirkegaard, oppe paa Højden, saa er 
der adskillige af disse, som Tanken hæfter sig ved. F lere 
af dem sad inde m ecl forskellige Ejendommeligheder. 
Man mindes ham, den gamle gigtkrogede Særling, der 
altid laa ude ved sine Aaletæller , og som var til at lugte 
paa Afstand paa Grund af alt det sure »Gjæl« (Silde
indmacl), som var Aalenes Levemad. Døv var han, døvere 
gjorde han sig, særlig naar en eller anden k om m ed et 
nyfigent Spørgsmaal om Fangstens Størrelse. Ikke Tale 

Sildene »pilles idå«. V. Myhre /ot. 
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om, a t han kunde høre; det kom naturligvis ikke andre 
ved, hvad han fortjente, har han vel tænkt. - Var der 
derimod nogle af Børnene, der kom m ed e t eller andet 
Ukvemsord angaaen<le Lugten, saa kunde han godt høre, 
endda de ta lte ikke al tfo r høj t, og gesvindt i Vendin
gen var han og la ngede den næ rmeste en Lussing, som 
meget ofte tra( den urette. 

J a, saadan var der ogsa<i ham Kvaseskipperen, som 
helbredte a lle Sk avanker med Hamborgthe; det va r lige 
meget, enten det var en Forkølelse eller en alvorlig Li
delse, bare en Omgang The, og alt var i Orden! 

De var haarcle, disse Mænd, ingen utidig Klynken elle r 
Holden-Sengen. Endda maatte de neje sig, naar Mand eu 
med Leen naaede dem, og Turen var de res. 

Enkelte af dem var saa overfyldt med For tællinger 
om de m es t eventyrlige Oplevelser, saa man fristedes til 
at tænke, at det, for at bruge et svagt Udtryk, maatte 
være m ilde Overdrivelser. Mei.>:e t ha vde de selvfølo-elio-

~ 0 0 

oplevet paa deres Ture med Kvaserne, og jo længer de 
fik disse paa Afstand, jo s tørre blev Oplevelserne i deres 
Fant<isi, m en der blev H is torier nok, som var virkelige. 
Det skete en Gang under en Tur over Laxelænke rne, at 
en Sælhun d havde hængt sig paa Krogen, da den var 
gaaet i Gang mecl a t fortæ re en Lax. Hvem kan skildre 
Fiskernes Harme, da de i Stedet for en Lax saa en Sæl
hund paa Linen. At den kæmpede for Live t, kan man 
go dt forstaa, og det blev en spændende Jagt, ind en den 
blev saa udmattet, a t de kunde fa a den indenbords O " 

' 0 
selv da va r de ikke færdige med den. Den slo g og bed i 
lange Baner , og da F iskerne gerne vi lde have den 
levende i Land som Kuriositet, saa gik Historien jo ikke 
af uden adskillige Skrammer. Saadanne Optrin forekom
mer jo af og til og kan ofte ved Fortælling om Sagen 
vække m egen Munterhed. 

Det er ogsaa hæ ndt, a t leve.ude Lax har væ1·et ved at 

tage Kommandoen og er gaae t udenbords igen. Fiskere 
fra et sto r t Baade lag fik en s tor Lax ind; den var særlig 
livlig, - Lax besidder ofte s tor Kraft - sa a de t endte 
med, at først den ene Mand og siden den anden med 
maatte kaste sig ned over Dyret for at holde de t inde i 

Baaden, og først da Fyren va r vel anbragt i Lasten, turde 
lle fo rlade den. Det drejede sig jo om mange Penge, set 
m ed Fiskernes Øjne. Man kan vel nok tænke sig, hvor 
harmeligt det maa være, naar der hænger en Lax i Gar
net, og den saa, imens Fiskeren er i Gang med a t hale 
op, gør sig fri og forsvinder i Dybe t. Det føles, som om 
de t var bedre, at der sle t ingen havde været. 

At passe Laxelænker Vinte rdag e r e t h aardt Arbejde. 
Der startes tidlig Morgen og arbejdes s tæ rkt hele Dagen 
m ed at sætte ny Sild paa Krogene, undertiden skifte 
Liner og stadig være paa Udkig efter Mærke rne paa 
Korken. Det hænder jo, at Strømmen er saa stærk, at 

den hold er Redskaberne under Vand, og saa e r hele 
Turen omsonst. Under normale Forhold e r Fiskerne 
hj emme ved Aftens tid. Naar Vinteren falde r ind med 
stærk Fros t og Snetykning, er det e t brydsomt Liv a t 
være Fiske r. De t hændte for Aere Aar siden, a t en Dæks
baacl tog ud fo r at røgte Laxeredskaberne. De t frøs 



haardt, og samtidig blæste det op til Storm. Efterhaan
den som Vandet slog over Baad og Sejl, frøs det til Is, og 
til sidst blev Presset af den Mængde Is paa alting saa 
stærkt, at det skruede Baaden ned. Alle tre Mand druk · 
nede, og der hørtes aldrig mere til hverken Baad eller 
Stumper derfra. Det er dog heldigvis, maa man sige, 
yderst sjældent, at sligt sker; men mange drøje Ture 
med store Strabadser maa de Mænd tage, som har valgt 
H avet som Erhverv. Imedens de store Baade passer 
deres Dont ude paa Havet, saa ligger alle de mindre 
Baade, Dambaade, i fuld Aktivitet med at trække Torsk. 
Det skulde synes, at den Beskæftigelse nær under Land 
aldrig kunde blive særlig spændende. Der kan imidler
tid indtræffe Tilfælde, som let kan bringe sin Mand i 
Livsfare. H er skal ber ettes et Par Stykker, som endda 
fo regik i forhold svis godt Vejr. I de t ene Tilfælde var 
en ung Mand taget ud for at skaffe Middagsmaden. Det 
hele gik efter Programmet; men da Hjemturen skulde 
foregaa, syntes han, at det va1· nemmere at sejle end at 
ro. For at bringe Orden i Sagerne og faa Sejlet hejst gik 
han i Gang med at »skære e t Fald«, og med den pludse
lige Vægtforskydning tippede Baaden og sendte baade 
Fisker og Torsk hovedkulds i Vandet. Det siger sig selv, 
at lige saa kærkomment det var for Fisk ene igen at 

komme i deres rette E lement, lige saa uholdbar var 
Situationen for Manden. Heldigvis opdagede en Kamme
a rt Uhelde t og fik hurtigt bragt ham Hjælp, og da Baa
clen igen va r brugbar, maatte den uheldige Fiskermand 
alligevel ro til Land, hvad der ef ter den Vandgang ogsaa 
var det beds te for at give Varme i Kroppen. Et andet 

Uheld af li gnende Art kunde let have faa et et tragisk 
Udfa ld, om Redningsmanden ikke havde udvist saa stor 
Snarraadighed og Konduite, som han gjorde. To ganske 
unge Fyre, forresten Brødre, var ogsaa taget paa Fiske
fangst. Imidlertid kom en Kastevind og slog Baaden 
rundt, før de kunde faa taget Forholdsregler, og til alt 
Uheld blev den ene indviklet i Sejlet og kunde ikke kom
me op. Det saa jo højst livsfarligt ud. Heldigvis blev 
Ulykken observeret, og med s tor Hast sattes Farten op, 
saa Hj ælpen kunde naa tidsnok frem. De t gjaldt jo om 
at naa op paa Siden af Baaden uden at løbe den ned. 
og med Anspændelse af T anker og Kræfter lykkedes det 
at faa dem begge bjergede; de var jo meget forkomne, 
særlig han, der havde været længst under Vand; men 
hurtigt sattes Kursen mod Havnen, saa de uheldige Gut
ter kunde komme ti l Hjemmet og nyde den haardt t il
trængte P leje og Pasning. Det siger sig selv, at F oræl
drenes Glæde var stor , da de igen havde deres unge Søn
ner under det fædrene Tag. Den Slags Uheld glemmer 
Un gdommen dog hurtigt, og saa snart Vejret igen indbød 
til Havtur, prøvedes Lykken atter . 

E t mærkelig t Træf var det, a t de t i begge Tilfælde 
var den samme Mand, der spillede Redningsmand. 

Vedkommende Fisker har ogsaa fortalt om to andre 
vanskelige Redninger af Kammerater , hvor de dog har 
været et Baadelag om Bedriften. 

En Ha lvdæksbaad, der var i Laxevrag, havde miste t 
Mas ten. Den var gaaet udenbords. Der var ingen Motor 

I Fisk erlejet. V. My hre fot. 

i Baaclene dengang, og Baaden drev hjælpeløst ind mod 
Kysten, hvor sikker Ødelæggelse ventede den. En anden 
Baad opdagede, at der maatte være noget galt med den, 
og skyndte sig a t sejle efter, om den kunde hjælpe. Det 
blev en vansk elig og farefuld Færd. Vinden bar paa 
Land, og fryse gjorde de t. Det var ingen behagelig Situa
tion, hverken for de n ødstedte eller for dem, der søgte 
at hjælpe. Men endelig lykkedes de t at komme n ær nok 
til at faa en Line over til de forkomne Mænd, og da var 

det paa høj es te Tid for at undgaa at blive Vrag, og med 
uendelig t Besvær sa ttes saa Kursen mod en sikrere og 
mer stabil Havn. 

Ofte naar der høres om Bedrifter, som er udført 
under vansk elige og besværlige Forhold, paakalcles Of
fentligheden til Anerkendelse af H eltedaa<len. Ander
ledes med Fiskerne. Naar de har haft H eld med sig til 
at hjælpe Kammerater, der var i Nød, tales der saa lidt 
som muligt om Tingen. De gør, hvad de venter, at de 
andre vilde gøre for dem under lignende Forhold, og 
dermed er al Omtale overflødig. E r der en eller anden 
Bladmand, som ønsker at faa en Artikel ud af dem eller 
lave en rosende Omtale, da viftes Sagen gern e h en med 
n ogle faa Ord om, hvor lidt det hele betyder, og hvo r
n ødig de vil trækkes frem for Offentligheden. 

En lige saa dramatisk Bjergning kom samme Fisker 
igang med for et Par Aar siden. En Baad laa ind e under 
K lipperne med Aalekroge. Hvorledes Ulykken egentlig 
var foregaaet, bl ev vist nok ikke rigtig opklaret; men 
p ludselig gik begge Fiskerne i Havet, og den ene saa 
uheldigt, at han blev viklet ind i Krogene, der holdt h am 
nede. Den anden Kammerat naaede genne m Klipperne 
op paa Land, men var ud.e af Stand til at bringe sin 
Kammerat H jælp. Ingen menneskelige Boliger var cler 
i Nærheden og ingen at raabe op paa lang Afstand. At 
forsøge at skaffe Hjælp tog jo altfor lang Tid. Inden den 
kom, vilde Manden derude være drukne t. E n Halvdæ ks
baad kom ude fra Havet og opdagede pludselig, at der 
hen under Land var noget galt, og uden at skænk e hver
ken Baad ell er Fare en Tanke skyndte de sig ti l Stedet 
og fik i allersids te Øjeblik Manden op i Baaden. Da var 
Krampen allerede begyndt, og nogle faa Minutter senere 

havde alt været omsonst. Bagefter, cla der blev Tid ti l 
Eftertanke, meldte Fornuften sig og viste, at med den 
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De unge skal ud at sejle Søndags/ur. Carl Lind fot.. 

Sø paa Klipperne kunde meget let RedningsLaaden være 
slaaet i Stykker, og Assurancen behøvede saa ikke at 
be tal e. Men hvem tænker, som vel er , kan man sige, paa 
den Slags døde Ting, naar et Menneske er i Livsfare. 
Belønningen ? spørges der. Ja, Belønningen - et fast 
Haandtryk med Tak for clen betimelige Hjælp, der blev 
yde t, - er det ikke Belønning i sig selv? Hvad opvejer 
den Glæde at vide, at e t Menneske blev frelst fra den 
vaade Grav? 

E n Efteraarsdag, da det tegnede til at blive godt Vejr, 
begyndte de Baade, der skulde afsted til Bælterne for 
at fi sk e Sild, at lave deres Redskaber og Baade i Orden. 
Der var jo mange Ting at gøre. Garnene skulde »barkes« 
og alt efterses for at være klart, naar Vejret tillod det. 
- Nu var Dagen der, og nu skulde det foregaa, der ven
tedes kun paa Provianten, som det gerne var Børnenes 
Sag at komme med. Da Brødet kom ned i Baaden, viste 
de t sig, at Bagerne havde haft r igeligt med Brændsel 
den Dag, saa der var en ualmindelig haa1·cl Skorpe, men 

Hvor Hav æder Land 
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til en Bemærkning derom gaves det gode Raad, at de 
fik »bløde« Brødet. Den Paamindelse viste sig siden at 
være unødvendig. De kom nemlig ud i en orkanagtig 
Storm, hvor Vandet slog ind over Baad og Mand og 
fyldte Kahytten, saa alt, hvad der overhovedet kunde 
flyde, flød rundt paa »Dørken «. Da blev minsandte n 
Brødet udblødt. Det flød i skøn Forening med ituslaaede 
Æg, Paalæg og Olie. Ingen tænkte paa saadanne Bagate l
ler; det gjaldt Livet; Haabet stod til , om Lugerne blev 
paa Plads. 

Endelig efter mange kvalfulde Timer drev de ind 
under Sverige og kom i Land der. Da Budskabe t naaede 
hjem om deres Redning og samtidig Meddelelsen om, i 
hvi lken Forfatning, brød Glæden jo igennem i de re
spektive Hjem ; men hvilken Munterhed vakte ikke Ud
raabet, der allerførs t gav sig Udtryk i dette: »Saa fik de 
da Skorpen løsnet paa Brødet! « 

Andre kan tage anderledes tungt paa Sagen. Samme 
Gang udtrykte en anden sit Syn paa andre Maader. Da 
det blæste særlig s tærkt, og Frugten i Haven dryssede 
ned, gik en af de omtalte Fiskeres Hustru ud for at 
p lukke Frugten ned. E n af de hjemmeværende Fiskere 
fandt dette saare mærkeligt og gav det U dtryk i dette 
Uclbrud: »P lukker du Æ bler ned, na ar din Mand ligger 
paa Havets Bund!« At et saadant Udbrud kun gør stor 
Skade, er jo selvfølgeligt. Ingen kunde dog paa For
haand vide, hvor galt det kunde være, og cla cler ingen 
Efterretninger var kommet, laa det ganske nat urligt for 
dem, der ventede hjemme, at antage, at clet nok gik godt, 

som det altid før havde gjort. Det gør Livet lettere at 
være Optimist hellere encl Pessimist, og hvor ofte sør
ges der ikke ganske uden Grund. Det Ord, der staar, at 
»hvem Gud vil bevare, er h elt uden Fare,« det staa1· sta
dig ved Magt, trods al Sortseenhed. 

Dette er ikke et Bi llede 
fra Skarreklit e ller et an det 
Sted paa Jyll ands Vestkyst, 
men e t Øjebliksfo tografi fra 
Kysten ved vor egen Gallok
ke Syd for Rønne. En Mel
lemskoleelev H ans Chr. Rid
de rsborg li ar haft Øjnene 
med sig og bar efter den 
stærke Oktoberstorm 1935 i 
e t gunstigt Øjeblik foreviget 
den smukke Søjle, de r en 
kort Stund stod ti lbage, e f
ter a t Bølges lage t havde 
hortskyllct e t stort Stykke 
Kyst · inden for den. Læg 
ogsaa Mærke ti l Buegangen 

Skrænten ; J ordmassen 
uden for og oven over d en 
gik ogsaa i Havet. B illede t 
er taget n eden for Skycle
vo lden ; Rønn e Havn sk im

tes i Baggrund en . 

J alcobine Jens en. 



Portrætter 

af kendte 

Bornholmere, 

afgaaet ved 

Døden sidste Aar 

Carl Th. Haagensen. 17. Aug. 
1863-30. Oktb. 1938. Guld
smed i Rønne. 

Ludvig Punch. 16. Aug. 1897 
- 24. Novb. 1938. Gaardejer. 
Bondegaarcl, Rø. 

Al/r. Olsen. 30. Aug. 1872-
17. Jan uar 1939. T idl. E je r a f 
»Sønderbor.g«, Rønne. - Be
styrer af Rønne K lub. 

Anton Vibe. 12. Aug. 1888-
30. Septb. 1938. Gaardeje r. 
»Gamlevælde«, Østerla rs. 

Herman Ludv ig K oefoed. 13. 
April 1853- 6. Novbr. 1938. 
Tidl. Ejer af Koosgd. i Ihsker. 

J. 0. Ko fo ed. 9. Marts 1875 
- 27. Novb . 1938. F hv. Lærer 
i Nexø. 

Hans Chr. Christensen. 26. 
Okt. 1865-17. J anuar 1939. 
Fh v. Avlsbruger i Svanek e. 

Otto Pedersen.19. Aug.1861-
1. Ok tb. 1938. Fhv. Opsyns
mand ved Recl ningsvæsenet i 
Snogebæk. Dbmcl. 

Jens Frig<rnrcl. 10. Septb.1862 
- 11. Novbr. 1938. Tidl. E jer 
af Frigaarcl i N yker. 

Th. Yhr. 28. Oktb. 1865-16. -
Decb. 1938. Fotograf, Rønne. 

Jørgen. Andr. Jørgensen. 12. 
Sep tb. 1869- 22. Jan. 1939. 
Kommunebogholder i Nexø. 

Carl Colberg. 10. Septh. 1862 
-24. Oktb. 1938. Tidl. Ejer 
af Bækkegaarcl i Nyker og 
Trommeregel. i Kl emensker. 

K. A. Funch. 16. Sept. 1881 
-13. Novli.1938. Avlsbruger. 
»Rovan g«, Olsker. 

Vilh. Korsby . 19 . Decb. 1881-
3. J an.1939. Dommer i Nyborg. 
- P olitimester paa Bornholm 
1925-1933. R. af Dbg. 

P. Thinggaarcl. 4. Marts 1860 
- 3. Febr. 1939. Tidl. E je r af 
P luggegaarcl i Nyker. 
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A. K ofoed. 17. Januar 1866-
3. Februar 1939. Fhv. Forstc
læ rcr i Rutskcr. R. af Dhg. 

J. A. Eckholf. 10. Nov. 1859 
- 9. Marts 1939. F hv. Fabri 
kan t i Nexø og Ejer af Balka 
Badehote l. 

Johs. Pedersen. 6. Maj 1860 
-9. April 1939. Tidl. Ejer af 
Skovgaard, Østermarie. 

L. C. L. W essel. 2. Aug. 1886-
14. Maj 1939. Præst i Eges lev
magle. - Forf. til : »I Pibla
mark c 11 « - >) Ra sa pasijn «. 

J U L P AA B O R N H OLM 

P.A. Spanner. 27. Septb. 1850 
- 10. Febr. 1939. Fhv. Av ls
lorugc r i Hasle. 

Ludvig Dam. 18. April 1866 
- 11.Marts 1939. Fhv. Første
lærer ved Aaker Ki rkesko le. 

Oluf Krag. 20. Juli 1874-21. 
April 1939. Tidl. Eje r af Ga m
meltoftcgaard i Øslermarie. 

Vevest Pet er Hansen. 1. De
cember 1864-26. Maj 1939. 
Tidl. Ejer af Kirkebogaanl 
Botl i Is ker. 

Carl Christ.offersen. 20. April 
1873- 22. Febr. 1939. Mejeri· 
hesty rer, Nyker. 

Laur. Peter Jensen. 11. Febr. 
1857- 20. Marts 1939. F hv. 
Gasværksbes tyrer i Hasle. 

Alex. R eumert .. 19. ' ovh.1881 
-2. Maj 1939. Præst i Hø rs
holm. - Præs t i Hasle 1914-20. 

Chr. Espersen. 18. Ju li 1873 
- 31. Maj 1939. Købmand i 
Ronne. - Svensk og hol 
lancl sk V icekonsu l. 

C.C. F. 0. R eeh. 14. Apri l 1874 
-26. Feb.1939. Præs t ved Tri
nitatis Kirke i Kbvn. - Rcsi1l. 
K apellan i Rønne 1911.- 18. 

F.Chr.Krebs Lange. 5.Maj 1869 
- 30. l\Iarts 1939. Fhv. Frim e
n ighe<l spræs t p aa Stevns. -
Forsl. f. Bh. H ojskole 1901-06. 

Carl Ulsen. 5. Febr. 11S71S- !l. 
Maj 1939. Snedkerfo rmand, 
Nexø. 

Carl ::>ctwu. 1~ .. Jan. 1001-s. 
Juni 1939. Av lsbr. »l:Iaahets 
Mind e«, Kn udsker. 



Hans Peter Madsen. 2. Aug. 
l866-13. Juni 1939. Tidl. 
Eje r af »Kodal « i lhsker. 

Frh. Sigrid Marclcmann. 13 . . 
Scptb. 1852- 22. Juli 1939. 
Postmester i Svan e ke 1905 
-21. 

Mathias Schou. 13. A ug. 1866 
-26. Aug. 1939. E jer af Hotel 
»Hamm ershns«, Sandvig. 

fl. P Broch. 23. A ug. 1857-
20. SeptL. 1939. P ens. Strand
kontro lør, Sandvig. 

Hans E. Nielsen. 15. Oktolier 
1855- 15. Juni 1939. Rentier. 
»So lvejg« ( tidl. »G ra nholt«}, 

yker. 

Karl Vilh. Andersen. 27. Juli 
1883-28. Juli 1939. E jer af 
Restau r ant »Sk ovly«, Nyk er. 
(Fot. ca. 1925.) 

P. Nielsen. 24. Maj 1875--29. 
Aug. 1939. Fhv. D am pskibs
ekspeditør, Svan eke. (Y ngr c 
Bille de.) 

C. 8 . Baasch . 25. Apri l 1867-
24. Septb. 1939. Fhv. Damp
sk ibs fø rer, Rønne. 

Victor Nielsen. 2. Febr. 1862 
-29. Juni 1939. Købmand i 
Rønne. 

P. Myhre. 9. Oktb. 1854--10. 
A ug. 1939. Skom agermeste r, 
Nexø. 

fl. Mourit zen. 4. Juni 1856-
4. Septb. 1939. F hv. Spa re
kussedirektør, Nexo. 

Klaus Andreas Klo. 21. April 
1860-26. Sep tb. 1939. Tidl. 
Ejer af H yldegaard, Rutsker . 

Jørgen Clrr. Jørgensen. 23. 
Juni 1878- 6. Jul i 1939. Sten
h ugger, Alli nge. 

H . 0 . Anhoj. 7. A ug. 1879-
24. A ug. 1939. Sogncraacls
formand, Knudske r. - Lands
tingsmand 1934-36. D bm cl. 

Nicolaj Munch. 13. Maj 1884 
·- 8. September 1939. Henti e r 
»Niagara«, Øste rl ars. 

Jacob Rasmussen. 10. Septb. 
1865- 26. Septb. 1939. Tidl. 
Ejer af »Høiers Hotel« i Al 
linge. 
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Indhold af 7. Aargang 

J UL PAA BORNHOLM 

Omslag efter Akvarel af Hans P. Ha agensen: 
Østerla rs K irke. 

Titelvignet efter Radering af Ernst Koie : Kirke-
m øllen i V es te rma rie 1926 ................ S. 1 

Julen ringes ind. Digt af Andr. Hansen. Fot. af 
V. Myhre ............ ..... ............... » 3 

Østerlars Kirke. Af Arne Rohde. Fot. a f Arne 
Rohde, C. M. Smid t, II. P. H olm, A. lpsen o. a. » 4 

Før og nu I. Østermarie gamle og nye Kirke. 
Den n ye fo t. af Chr. Møller ................ » 11 

Bornholms Landstingsmæn d 1849- 1939. 11 Por-
t rætter ... .. . . ......... . ................. » 12 

Det der forsvinder: Svaneke gam le Raadstue. 
H . P . Holm fot., Skreh ajlamollan i Østermarie 
K. Th. Jørgensen fot. . " """""" " .......... " . » 13 

E n gammeldags Urtekost. Af A. M. Kr. Zahrtmann : 
Bedstemoders Have. Vignetter af Ernst Koie » H 

F ra Vugge Li l Grav. Af H. B. Harilcl. Med Por
trætter, Billeder fra clet ga mle Nexø o. m ... » 17 

Før og nu II. Det ostbornholmske Dampskibssel-
sk abs ældste og nyeste Skib ... ........... » 25 

Christiansø. Træsnit af Andreas Friis ........ » 28 

Vang. Digt af Otto J. Lund. Fot. a f II. P. Holm » 29 

Foreningen Bornholm. Af Th. Lind. Fot. af Th. 
Yhr, Ado lf Møller, V. Myhre o. a ... . . .... .. » 30 

Før og nu III. Rønne gamle og ny e Havn ekon-
tor. Fot. af H. P. Holm ......... ..... . " .. » 35 

Ju l paa Bornholm i fo r rige Aarh un drede. Fot. 
af V. Myh re ............ .. ............ .. .. » 36 

Konnesnak. Digt af J. P . Kuhre. Fot. af V. Myhre » 39 

Bornholmske Fortidsminder. Fot. af K. Uldall .. » '10 

Born holmske Fiskere, Smil og A lvor. A f Jako-
bine J eu sen. Fot. af V. Myhre, Ca rl Lin cl o. a . » 41 

Hvor Havet æder La nd . Fot . af H ans Chr. Rid -
d ersborg .. . . ..... ....... ..... .. .......... » 4-! 

47 Portrætter af kendt e Bornholmere, afgaaet 
ved Døden i Tiden 1. Okt. 1938-30. Sept. 1939 » 45 

F rise af Ernst Køie. Stubmøllen ved Svaneke i 
Sne, Part i ved Parallisbakkerne (V.Myhre fot. ) » 48 

R edalction: E. Go1zsche og T h . Lin.cl. 



Bornholnask Lifferafur 
Bøger om Bornholm (B ib liografi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 

KORT OG FØRERE: 
Vand rebøgerne I: Bornholm, af K. H. F rih erg . . . . . . . . . . . . 1,00 
Afsta nd en e paa Bornholm, af Edm. An dersen . . . . . . . . . . . . 0,50 
Bornh olm, af Am tmand Ove Koefoed (Sært ryk) . . . . . . . . . . 1,50 
Bornholrn , af Danie l Bruun (Særtl'yk ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 
Bornholm, D.iemers Fører (med 2 Kort) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,15 
Bornh olm, a f E . Lehmann (med Kort og 2 Skitse r) . . . . . . . . 1,50 
Paa Bornholm 1939 (Turistføre r med 1'1 Kol't) . . . . . . . . . . . . 1,50 
Bo rnh olms Amt (Sært ryk af Trap: Danmark) ib . . . . . . . . . . . 5,50 
Bornholm, Færdselskort (7 Bykort, 5 andre Kort) . . . . . . . . 1,80 
Bornholm, Gyld enda ls Kort, 1 : 100.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
Bornholm, Co lhergs T ur istkort, 1 : 100.000 . . . . . . . . . . . . . . 0,75 
Born holm, Cencrnlstabskort, 1 : 100.000 . . . . . . . . . . . . 1,20, 3,00 
Bornholm, clo. 1 : 40.000 (4 B lade a 1,50) , opkl. . ......... 11,75 
Bornholm, Maal ebords bl. 1 : 20.000, ca. 16 Blade a . . . . . . . . 1,50 
Atlas Dani.cus Bornholm, af P . Hansen Resen . . . . . . . . . . . . . . 8,00 
Almindingen, T ur istkort 1 : 10.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75 
Almind ingen , do. 1 : 30.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 
Alm in din gen, Ledetraacl for de Skovbesøgend e . . . . . . . . . . . . 0,10 
Chri stiansø Bogen, af Sophus Bang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 
Chris tiansø-Fører, af Sop hus Bang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O,SO 
Chris tiansø Optegne lser, af Sophus Bang . . . . . . . . . . . . . . . . O,SO 
Chris tiansø, u dg. af Akademisk Arkitektforening . . . . . . . . . . 2,7.5 
Hammeren, T uristkort 1 : 30.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2.5 
Hammers hus R uiner, Fører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 
P aradishakkerne og l bskcr Høj lyng (m ed Ko rt) . . . . . . . . . . 0,75 
Rønne, Matrikelkort, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,50, 10,75, 13,00 
Øs terlars K irke (Set . Lauren tius Kirke) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 
De fi r e bornholmske Rundkirker, af Hans Hjorth . . . . . . . . . . 1,00 
Rønn e K irk e, af P rovst Bostrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 

BILLEDVÆRKER: 
Bornholm, fot. af Sigvart \Verner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 
12 bornh. Træsnit af A. Kofo ed og 0 . N ielsen . . . . . . . . . . . . 2,00 
Bornholm, Rader inge r af M. Ege og E. Wes tmann . . . . . . . . . . 3,00 
Born holm i B illede r, Dybt ryk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 

HISTORIE, HJ EMSTAVNSLÆRE m . v .: 
Røn ne Søfarts Histo rie , af K. Thorsen .. .... ........... . 
Bornhol ms politiske H istorie fra 184·8, 4 Bind a ......... . 
Borringholms His torie I - li, af M. K. Zahrtmann· ... .... . 

i Shi rtin gs bind ... . .... 19,70, Vælsk bind .... ... . 
Borringholms Krø nike 1671, af R. Pedersen Ravn ....... . . . 

i Shirt in gsbind ...... .. 7,50, Vælskbind .. ..... . 
Bornholmske Samlinger, B ind I X- XI a ................. . 

Bind XII-XXVI a ..... ..... .. ... .............. . 
Bornho lms Kirkehistorie I- II, af Ka rl M. Kofoed .... . . 
Bornh olmerure ts H istori e 1745- 1923 .... .. ... . .. .... .. . . 
Hjemstavnsfo red rag om Bornholm ..................... . 
Herman Bangs Kuns trej se paa Bornholm .. .. .... .. . .... . 
Bornholms og Christiansøs F isker ifo ren ing i 50 Aar .. ..... . 
Bornholms og Christiansøs Forsik ringsforening af F iskefar -

tø je r, Jubi læumsskrift ...... .. ....... ... ......... . 
Folkeliv og Indstif. paa Bornh olm, af Ph. R. Dam ....... . 
Fra Rønne Di le ttantkomedie, af Dr. Kabell .. ........... . 
Hammershus Birks Historie, af K . .E. S. Koefoed ....... . . . 
Det bornholmske Sprog, af P. Møll er ..... . ............. . 
Bornholmske Folkeminder, af. Skovfoged A. F. V. Se ier ... . 
Bornh olmske Fugle, af Skovfoged A. F . V. Seier ...... ... . 
Min Hjemstavn: Bornho lm ...... ... . .. .... hft. 1,25, kart. 
Fra Sydborn holm, af Peter Thorsen .. .. ... .... . .... .. ... . 
Vo r H jems tavn, af Peter Thorsen .. . ... .... .. ..... ... . . 
Bornh olms Forhistorie, af Peter Thorsen ........... .. . . . 
Langs Øs tkysten, af P e ter T h orsen .. .. .. ........ .. .. .. . . 
Rø nn e La tinsko le 1512- 1912, a f M. K. Zahrtmann ....... . 
De danske R un emindesmæ rker, a f \Vimmer ....... . ..... . 
Bornholm s Oldtid, af Vedel ................ . . .. ....... . 
Rønne Missio nshotel, J nbi læ umsskrift ..... . . . .. . ........ . 

DIVERSE: 

3,00 
12,00 
22,00 
3,75 
8 ,50 
3,00 
3,SO 

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

2,75 
3,75 
1,00 
3,00 
3,00 
S,00 
4,50 
1,75 
2,50 
1,50 
1,50 
1,75 
1,00 
5,75 
1,00 
1,7.5 

Jul paa Bornholm 1933- 39, pr. Aargan g .. .. .. .... .. 2,50 

Borr injnholmarijn , 1" 2. og 3. Aarg. il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 
'1.- 5 Aargang i eet B ind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 

Ga mmalt å Nyt, 2.-5. Aa rgan g ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
6.-10. Aa rgang ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 

Born holms ke Sagn og Sagaer, a f Ka rl M. Ko foed . . . . . . . . . . 4,50 

K arna Blåkujlla , Komedie a f Hans Hjorth . . ............ . . 
Bornholms Befrier, J ens Koefoed, af K. E . S. Koefoed ... .. . 
Vii r Larkan r yggar, af Otto J. Lnnd ........ ... . .. . . .. .. . . 
Slida ra, Fortælling af Ot to J. Lun d ............ . . . . . .... . 
Bornholmer Ras, af Karl M. Kofoed ..... .. .. . ... . . . ... . 
Borrinjholmska Sansage r (Fol keæventyr og Dyrefabler ) 

ved J. P. Kuhre ... . .. . ....... .. .... .. .. . .. .... . 
Bornh olmske Sansager og Sange, a f Karl M. Kofo ed .. .. .. . . 
Bornho lmernovell er, af Martin Andersen Nexø .. ......... . 
Dansk-norsk Toldvæsens Historie i 18. Aarh . .. .. ... . ... . 
Med Kajak gennem E uropa, af C. Gornitzka .. .. .... .... . . 
Per og Pe tra, Roman af Josef Maria Frank ...... ...... ... . 
T rekløveret paa K lippeøen (Bø rneb og) . ...... .... ..... . . 
Hanny paa Bornholm (Børnebog) . ..... .. .... .. ... ... ... . 
Hr. Povls Ordonnans (Børnebog) .. . . ........ .... .... ... . 
Sigurd F lyn g, af Karna B irk Grønhech .. .. .. .. ....... . . . 
Røn ne Skatte- og Adressehog ... . .... ...... .... .. ..... . 
Psychiatrischcn Erb lehre (Bornholm) von Erik Stri:imgre u 

2,00 
3,00 
3,00 
2.00 . 

S,00 
3,00 

3,00 
5,00 
6,SO 
2,00 
1,50 
2,00 
6,50 
1,00 
8,00 

Bornholm s Vejviser 1938 .... ....... ... ...... .... . . 5,00 

GE OLO G I: 
Born holms Geolog i. af V. Milthe rs, indb ...... ... . . ... . ... . 
L iden geognos tisk Vejviser ove r Bornholm . ... ..... .. . ... . 
Geologisk Fører, af A. Rosenk rants ... ... .. .. .. . . .. .. ... . 
Das Grund gebirge von Bornho lm, af K. Ca ll isen ....... . . . 
Bornh olmer-Geologen M. Jespe rsen, af A. Garboe .. .. .. . . 
Di e Ges tein e d es Unterka mhriums von Born holm .. .... .. . . 
Danm. Geologi, II Bincl, af K. Rø rdam .. .. .... .. ... . ... . 

BIOGRAFIER O G S TAMTAVLER: 
C. N. Hauge: E ri ndringe r 1870-1924" indb ..... .. ...... . . 
Johan Hansen: En bo rn holmsk H aanclværkers Erindringer, 

ved Lektor Lind (in dh. 10,50) ......... . .... .. .. . . 
Fo rs tander N. P. Jensen - En Mi ndebog .... .. .. .. .. .. . . 
Stam tavle over den hornh. F am ilie Jespersen, indb ... .. . . . . 
Bornholmergeologen M. Jes pe rsen, af A. Garhoe .... . . . .. . 
Lensm ænd og K omman dante r paa Bornholm .. .... ....... . 
P. C. Tran dberg, af Ka rl M. Kofo ed .... . . . . .. . ..... ... . 
Born holmske Særlin ge, af K arl M. K ofoed ... . .. .. .. .. ... . 
E n dansk Offi cer s Kongofæ rd, af Ka y Larsen .. .. .. .... . . 
F r iis Hansen som Sognep ræst, a f V. Ch ristensen ...... .. . . 
Martin Andersen Nexøs Erindringer, 4 B ind il .. .. .. ... . . . 
Den bornho lmske Slægt Gro nbech ....... ...... . ... . ... . 

DI GT SAM LIN GER: 
Sti og Stjerne, af Pasto r Karl J espersen .. ......... . .. .. . . 
Smil og Gr aacl, af An ton Kjølhy .. ... ... ... ..... ....... . 
Skjulte Skatte, a f K ar l M. Kofoed ... . .. .. .... . .. . .. .. . . 
Enj Ur takost, af Otto Lund og Oluf Høst ... . . ...... . . .. . 
Lyngblomster, af Otto J . Lun<l .... .... . ........ . .. . . .. . . 
Viser i bornh. Folkemaal, af K. A. P e te rsen . ... . .. . ..... . 
Under H im lens Hvælv, af Chr. Sommer ....... .. . . .. . ... . 
Lan det mocl So lens Opgang, af Ch r. Sommer .. . .. . .. . . .. . . 

indb. i Væ lsk bind .... .. . . .. . .... .. .. . . .. ... . . .. . 
Brogede Blomster, a f Aakerlun cl ......... . .......... .. . . 
Bællaminje frå Magleskiiu, af J. P. Kuhre .. ... . ... . ..... . 

HEFTER MED MELOD I ER: 

:;,oo 
1,00 

10,00 
10,00 

6,00 
2,50 

tt,50 

6,50 
3,SO 
5,00 

10,00 
0,75 
3,00 
4"75 
2,00 
0.50 
;)~75 

S,00 

3,00 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 
0,50 
4,50 
4,50 

10,00 
2,50 
1,00 

Gamle bornholmske Melodie r, af Hans Hjo rth . . . . . . . . . . . . 2,50 
V iser i bornh . Mu ndar t, 4 H efte r it 0,75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 
14 gamle Viser i bornh. Mun da rt a f H. Joha nsen . . . . . . . . . . 1,00 
22 bornholmske Folkedanse, af H . P. K ofoed . . . . . . . . . . . . . . 3,00 
Sange i bornh. Hjemstavnsmaal, af K. H . K ofoed . . . . . . . . . . 1,00 
Nya borrinjholm ska Vizer, af Elna Schøn e . . . . . . . . . . . . . . 1,50 
Ån delia S<inga, af E lna Schøne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 
Lila Moer og Pærsa Viza, af J. P. K uhrc . . . . . . . . . . . . . . . . 0,90 
Bornholm s Tango: Øste rsøens P e rle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
Bornholms Tappen streg, af P. An dersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 

(indeholde r »Born holms Drapa «) 
No rd ens Capri, af Va ldema r Olsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
Rasapasijn, sam le t af Wessel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 
Born holms P ris, af W iuth er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
Kong P eter I.s Honnørmarsch, af Dr. T horsen . . . . . . . . . . . . 1,00 
Borrijnh olm, M. K. Zah rtmann og H. H jor th . . . . . . . . . . . . . . 1,00 

»Sjøkarinj« o g »Born holms D ra pa« paa Grammofon
p lacle, indsunget a f A. Hol m Nie lsen . . . . . . . . . . 3,50 

Colbergs Boghandel, Rønne 
Æ ldre bornholrnslc Litteratur 
købes og sælges. Edm. Andersen, T elefon er 122 og 1022, Postlconto 13077 
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Danske Bordlamper (PH) 

Danske Lysekroner 

Danske Støvsugere 

Danske Strygejern · 

Radio 

AXEL SØRENSEN 
Elektro-lnstallalør . Rønne . Nygade 13 . Telefon Nr. 569 

De Pøukte 
~RÅ 

Aage Jensens Karosseriværksted 

Nørregade 42, Rønne. Telefon Nr. 196 

Nybygning af Last- og Personautomobil Karosserier 

Lager af Karosseritilbehør 

Bornhollllsk 

Stentøj 
J.,. f/jnM.& 

J 1!JIJL(1,C{)t:taj_aM 

J?.ø.11'..M 



Flytte- og Transportforretning 

·, 

Pakning og Opbevaring af Møbler 

Wilh. Bech 
K a staniev e j 6 

P rivat : Sdr. Alle 5 

Forsikringsaktieselskabet 

Nye Danske af 1864 
Skadeforsikring . Livsforsikring 

Afdelingskontoret i Rønne v/ Inspektør H. C. Andersen 

St. Torv . Telefon 545 

Agenturer i de bornholmske Købstæder 

ligger paa Lille Torv 16 - Telefon 981 

Vi leverer altid første Klasses Varer til absolut billigste Pris -

Flotte Frugtkurve til smaa Penge 

Ø ens førende Forre tnin g ! 

- 1 



OPEL 
KAPTAJN 

OLYMP I A 

l<ADET 

Ferd. Jørgensen, Rønne 
Telefoner 250 og 860 

~~~~~~~~~~~ 

Kjolesalonen 

Nygade 15 . Ved St. Torv . Telf. 99 

Spe cialforre tning i Kjoler l .... ' "• J{l_.,., Bo•Hlling"y•tuo 

Andre Didriksen 

Altid sidste Nyheder 

Stort Udvalg i Baby Udstyr, 

Kjolestoffer og Trikotage Tlf. 37~ 

1 
God Mad li 

saa 
INDUSTRIEN 
T e lefon Rønne 303 

L 
Smørrebrød forsendes o ver h e le Øen 

---



Rønne Vin- og 

Cigarforretning 

Alle kendte Mærker 

i Vine og Spirituosa 

Cigarer og Cigaretter 

Stort Udvalg i Piber 

H. H. Lau 
Telefon Nr. 706 

E. Haagensen 
T e l efon Nr. 2 8 
Privat 8 7 8 

Alt i Slagterivarer 

Kød, Pølser, Paalæg 

og Salater 

l. Kl. Varer 

Billigste Priser 

Varerne forsendes 

overalt! 

~u,J.sJlt 
<:::,QfJ.J Øs tergade . Rønne 

VÆGDEKORATION 

JULENYHEDER 

A-S MICHAEL ANDERSEN & SØN 



ENEFOR HAN DL I NG AF 

SKØN H ED SPRÆPAR A TER FO R BORNHO L M 

~nud O Uesens 

Dame~FisøFsalon 
KRYST A LG A DE 22. T E L E FON 912 

K. E. Hansen 
Stetteslræde . Ronne . Telefon 491 

B likkensl age r 
aut. Gas - og Vandmes ter 

H ar De Centralv arme, savner De sik· 

ke rl del varme Vand o m Sommeren. Ved 

De. a t De for en ringe Udgift kan faa 

delle Savn afhjulpet? 

H ar De ikke Cen tra l v a rme, kan De 

olligevel [aa installeret et selvstændigt 

Vormtvandsantæg med Gasfyring til Bad, 

Kokken, Haand vask, ogsaa velegnet ti l 

Restaura tione r , Dame frisørsalone r, Tand 

læger. Det koster i kke saa meget, som 

De tror! 

K e nd er D e den mægtige Fordel ved 

Gas -Vaskekedler? Renligt. behageligt, 

nemt. En· Storvask koster kun mellem 

50-100 Øre. 

Udforlige Oplysninger og Tilbud uden 

Forbindende. 

~i 

/ 
fl 

Pate ntbind 

li I alle Blade og 

Tidsskrifter, 

Adress e m a p p e r 

med Ornamenter og 

Inskriptioner i Guld- Farve-

og Blindtryk i sma<;1fuld 

Udforelse fra e<;1el 

Værksted. 

Chr. Dideriksen 
B ogbi n d e ri og P r o t o kolfabrik 

T orneg a d e IO _ T e l efon 865 

Leverer a l t Bogbin d e rarb ejd e i p rima U dføre ls e _J 
.____ _ _ _ _ _ 



Hovedkontor i Rønne: Telefon Nr. 20 

Kontortid fra 9-12 og 2 - 4 

Afdelingen i Allinge: Telefon Nr. 54 

Kontortid fra. 9 - 12 og 2-4 

Værdipapirer modtages til Opbevaring i aa.bent Depot 

Boxer ud lejes 

Indskud modtages paa 3 Maaneders Opsigelse 

og paa almindelige Sparevilkaar 

Slaale~ades Sla~ferjorrefnin~ 
E. Sjølanders Eftf. 

Det fineste Kød 

Knud Mortensen . Rønne . Telefon Nr. 152 Det bedste Paalæg 

NYT TØJ 
Søger De en 1. Kla.sses Skrædervare 

med den bedste Forarbejdning· 

og den rigt(l[e Pasform 

til en overkommelig Pris, 

saa gør som saa man,fle andre, gaa til 

Nyker Skræderforretning 
Karl :Johansen - Telf Nrk er 55 

De vil ogsaa blive tilfreds I 



PARFU MER 

Markfrø 

Saas æd 

Kosmetik 

Frisørartikler 

Sæber 

Toiletartikler en gros 

Salonmontering 

Permanentapparater 

Champoo-Ovne 

Tørrehjælme 

Motorblæsere 

Vaskebækkener 

Staalmøbler tiJ Salon, 

Kontor og Forretning 

0. S. V. 

Magstræde _ Rønne . Telefon 699 

Boruhohns Frø- og Saasæ (l-Cent1·al A IS 

Frøavl og FrølzandeL . Telefon Rønne 699 

• 



Tryksager 

I MODEFORRETNINGEN ,,u4.sta_'' 
FINDER DE ALTID 

ET STORT UDVALG I 

Har De Brug for en fiks Folder 

eller Brochure - et virkningsfuldt 

Skilt - Plakater - Salgsbreve -

Reklamekort - Festsange - Fak

turaer og andre Forretningstryk

sager til de rigtige Priser. 

Ring til 

Rønne 907! 

Vi har den gode Ide ! - Moderne 

Stil og absolut fineste Udførelse! 

J. A.. rede•·se11 

Øens eneste 

Damp-Farveri 

og 

Østergade 51 

Telefon 820 

T rikohl-Rensnings

A nstalt 



Chr. Bidstrup 

Kul 

Kok es 

Cinders 

Briketter 

Største 
Lager 

Største 
Import 

Bedste 

I Kvaliteter 

Billigste Priser 

Indehaver: M. Th. Bidstrup 

er den bedste I 

Faas overalt 

paa Bornholm. 

Tlf. Rønne 118 

Svend Frederiksen 
Th. Grønbergs Eftf. 

olyfoto 
Det naturlige Fotografi 

I_, 

R ønne 

St. Torvegade 3 
Telf. 240 

N exø 
Storegade 4 
Tell. 276 



Ducolakering af Biler 

samt alt 

Malerarbejde 

udføres til 

moderate Priser! 

Forlang Tilbud -

Malerforre tning 

S.toregade 28 J 
~~~~~~~~~~~R-ø-nn_e_, _T-el-f.~752 

-' 
~::.._-='--·---~~.~~ --

_-..::::-- - - - ----

Smuhhe Julegaver 
i Guld og Sølv, 

Ure og Briller køber De hos 

H . P. Rønne 
Urmager og Guldsmed , 

Ll. Torv - Telefon 319 

DampsLiLsselsLaLel 

paa Horn~olm al 1866 

Direkte Postrute 

fra R ønne til K øbenhavn 

med de store , 

moderne Skibe 

M /S »H amme rshus« 

M /S »Born holm« o g 

M /S »Frem « 



Jul paa Bornholm 
fejres som i Titusinder andre danske Hjem til 

Ionerne af en for sin enestaaende Klangskønhed 

og Selektivitet berømte og populære 

SONOFON RADIO 
fremstillet paa Danmarks ældste og mest 

moderne Radio-Fabrik. 

SONOFON Pejs Verden ssuper Kr. 365.oo 

SONOFON »STANDARD« 

KR. 295.oo 

Denne smukke Radio-Modtager er 
den berømte SONOFON-Fabriks 
1940 Bord-Model. og det er den
ne Modtager, der er indbygget i 
samtlige her afbildede Radio-Skabe. 
Denne STOR-SUPER m/ 5 Rør in· 
deholder alle tekniske Finesser af 
Værdi saasom: Lvn drev, 3 Bølge
omraader, 3 Indikatore r, M agisk 
Øje, der giver den helt rigtige Ind
stilling, og iøvrigt opfylder denne 
Modtager alt, hvad de gennem mange Aar trofaste SONOFON-Kunder 
kender af Erfaring specielt for dette Mærke. 
Alle Cabinetter og Skabe kan leveres i enhver ønskelig Træsort og 
Farve, og saaledes netop tilpasses Møblerne i Deres Stue. 
Af de lave Priser maa De ikke faa det Indtryk, at det er en billig Radio, 
der tilbydes. - Faktum er det modsatte, idet det er en kostbar Radio, 
der sælges til en fornuftig Pris i Kraft af, at d·e n n e Fabrik kun s æ 1-
g er d irek t e ti l Forhandlere, aldrig til fo rdyrende Mellemled, og 
derfor kan kalkulere en lavere Udsalgspris. 
KJÆRS RADIO har En efor h andling og leverer over hele Bornholm, 
og yder forude n Fabr iksgarantien 5 Aars grati s S ervice . 

Køb Radio i e n Radioforre tning! 

K Æ S RADIO 
Hafniahus . Rønne . Telf. 916 

Største Radio-Forretning paa Bornholm. 

KJÆRS RADIO har Øens fineste Værksted for Reparation 

af Radio og garanterer for enhver Reparation. 

SONOFON Ka min Verdenssuper Kr. 350.oo 


