
~
· 



. 
I 

JUL PAA BORNHOLM 

1940 

~ --:::::::::__ . 

COLBERGS BOGHANDE L . EDM. ANDERSEN . RØNNE 

Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen



Colbergs Eftf. Bogtrykk eri- Rønne 



En Julenat 
Det var bidende koldt. Hele Staden laa hvid af Sne. En 

isnende Frostvind trængte gennem alle Revner og Spræk

k er og Vinduer og Døre. 

De t var over Midnat allerede. Kapellan Grundtvig gik 

urolig og nervøs frem og tilbage i sit fattige Studere

kammer. Han frøs. Der skulde spares paa Brændselet. 

Og han var fortvivlet, for om faa Timer, Kl. 6 allerede, 

skulde han holde Julemorgen-Gudstjeneste i Frelserens · 

Kirke. Han skulde sige Evangeliet og forkynde det glade 

Budskab: »Se, jeg forkynder Eder en stor Glæde, som 

skal være for alt Folket -« og »Ære være Gud i de t 

høje, Fred paa Jorden og i Mennesker Guds Velbe

hag -«. 

Men i hans eget Hjerte var der ingen Glæde. Og ikke 

F red_ heller. Ingen Glæde at forkynde ud af! Og han kan 

ikke nøjes med at nedskrive qg fremsige døde Ord ud af 

sin Viden og Lærdom. Og døde er Ordene, hvis ikke 

Hjertets _indre Liv aander paa _dem og gør dem levende ! 

- Det var saa fortvivlet altsammen! Og Fortvivlelsen 

stonpede som et Uv~jr gennem han: brusende Sind. 

Hvor havde han dog kæmpet og stridt! Først imod 

sit eget Hje rte. Saa imod Synd og Død, saa han havde 

staaet paa Afgrundens Rand og stirret ind i Fortabel

sens Mulighed med Rædsel indtil Vanvid. 

Han var kommen igennem alt dette. Og med stor Nid

kærh ed var han gaaet i Kamp mod Tidens Vantro og 

Dødskulde. Men forgæves. H an havde de mægtige imod 

sig, og de havde være t mægtige nok til at hindre ham i 

at faa Embede. 

En Aarrække havde han dyrket Videnskaben - be

gravet sig i Historiens Gravkældere for ad denne Vej at 

skabe en folkelig Vækkelse. Ogsaa det var bleve t en 

Skuffelse. 

Endelig saa det ud, som det lysnede. Han havde faaet 

dette beskedne Embede som Kapellan ved Frelserens 

Kirke paa Christianshavn. Og et Tidsskrift at skrive i. 

Nu kunde han fa a fat. 

Dag er oprunden, 

H anens Fjedre suse - ! 

Og under mægtig Inspiration h avde han skabt sit 

geniale Digt »Nytaarsmorgen«. Det havde været som en 

brusende Morgen i Vaar, med Tusinde L øfter om Dag og 

om Daad. 

Men ak - Inspirationens Ildtunge flammede ikke 

mer over hans Isse. Alle de mægtige var ham fremdeles 

imod. Som Kirkens ærl~ge Tjener vilde han kæmpe _for 

Kirkens Sag, for levende Kristendom - men Kirkens 

Styrere lukkede ham ude, ydede ham kun isk old Mod

stand overalt hvor de kunde. En uformet Modstand, der 

mødte ham allevegne, m en paa en saadan Maade, at der 

ligesom ikke var noget fast, han kunde faa fa t paa og 

rette et æ rligt Angreb imod. 

Jo, en Gang havde, Mo dstanden taJ;et fast F orm. Og 

han havde øjeblikkelig været parat til at tage Kampen 

op med Aandens blanke Vaaben om de højeste og dybe

s te Spørgsmaal, om sand K risten dom og om K ristendom

mens Sandhed. Men i Stedet fo r at optage Kampen, og 

derved være med til at vække Folke t af Dvale, baade 

kristeligt og folkeligt, h avde m an besvaret h ans Opfor

dring til en Aandskamp med - en Injurieproces! 

Aa nej - det var som Slag i Uld. Der var død t og Død 

omkring· ham . H an var fro sset ud - ud i Ensomheden . 

Glæden var slukket. Hvor skulde han kunne forkynde 

det glade Budskab - uden Glæde ! -
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Fortvivlet travede han op og ned i det kolde Studere

kammer. Han knælede ned og bad - bad - men det var 

som om ogsaa Himlen var lukket. Lukket, stænget, koldt 

altsammen. 

Altsammen - ? 

Aa nej, ikke alt. 

Han havde da sin gode, trofaste Hustru, som saa tro

ligt havde baaret alle Byrder sammen med ham i de 

trange Aar og fattige Kaar, og ivrigt og glad delt hans 

Glæder. Og han havde sine to dejlige Drenge, Johan og 

Svend. - De havde fejret Julaften sammen, sunget om 

Englene, der kom med det glade Budskab til de enfol

dige Hyrder og fandt det lille Barn i Krybben i Her

berget - - -

Sagte listede han sig ind i Sovekammeret. De sov trygt 

alle tre. Han betragtede sin sovende Hustru, og en varm 

Strøm af kærlig Taknemmelighed rislede ham gennem 

Sindet. Og den lille Seng med Johan, og Vuggen med 

Svend. De sov saa trygt. Et lykkeligt Smil lyste over 

deres smaa Ansigter. Det var som et Genskin af den Him

melens Herlighed, som overstraalede Englene, og en Gen

klang af den Glæde og Fred, de forkyndte! 

Ja Børnene, de kan tage imod Budskabet fra Gud om 

Glæde og Fred med le·vende Tro. Som Bethlehems en

foldige Hyrder. De kan se og høre Englene, Guds Bud

bringere. De kan holde Jul - se hvor Juleglæden lyser 

over dem! De drømmer nok sødt om Bethlehem -

maaske forblommet, men dog sandt! 

»Uden I bliver som Børn -« havde Mesteren sagt. Ja, 

ja, det var det, der skulde til, for at Guds Rige kunde 

oplade sig for en. De kunde modtage. Det var jo det! 

Men rundt om i de Tusind Hjem var der jo Puslinger 
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smaa - en hel Hærskare af Børn, en lyslevende Her

rens Menighed, til hvem Guds Engle kunde bære Guds 

Bud! 

Jamen - saa er det jo alligevel ikke haabløst! Selv om 

de store, lærde, selvkloge Mennesker er lukkede og døde. 

Saa forkyndes altsaa Julebudet om Fred og Glæde paa 

allerbedste Maade af Englene selv til Børnene paa Jord, 

saa denne Fred og Glæde er paa Jorden som fuldlødig 

Virkelighed! Hos Børn og barnlige Sjæle! 

Han ved det jo ogsaa af egen Erfaring -! 

Det bruser gennem hans Sind. Det vælder op fra Dy

bet af hans Hjerte med Glæde og Fred. Han hører Eng

lene synge. Det hele bliver saa nært og varmt og virke

ligt. Det bølger i Rytmer og strømmer i Syner. Inspira

tionens Ildtunger tændes atter over hans Isse - det syn

ger og toner og lyser -

- og han styrter ind til sin Skrivepult, griber Pen

nen, og: 

Velkommen igen, Guds Engle smaa 

strømmer ned paa Papiret, Vers efter Vers - og der

efter Prædikenen i aandende Fart. 

Men de, som den Julemorgen hørte den Juleprædiken, 

hørte ham efter Prædikenens Slutning sige: »Og saa i Nat 

kom der et Digt til .mig,« og saa hørte ham med sin dybe, 

stærke Stemme fremsige Digtet under stærk Bevægelse 

- de oplevede en Stund, som de aldrig nogensinde siden 

kunde glemme! 

Og den kristne Menighed fik en af sine skønneste Jule

salmer! 

Andr. Hansen. 



Fra Christian X's 

første Kongebesøg 

paa Bornholm i 1912 

Dronningen i Almindingen 

Kongen m ed Følge i Almindingen 

»Dannebrog« forlader Rønne Hav11 

Kongen , Dronningen og de to Prinser 

/HW »Dannebrog« i Rønne Hamt 
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Et Par Ord 

om mine Raderinger 

O g Gengivelse af nogle af dem 

Af Ernst Køie 

Af »Jul paa Bornholm«s Redaktion er jeg blevet an
modet om at fortælle noget om mine Raderingers For
hold til bornholmsk Natur. Det er en meget svær Op
gave, fo r saadan n oget har jeg aldrig tænkt rigtig over. 

Men jeg skal gøre e t Fors øg. 
Naturligvis har jeg altid tegnet og desudeu altid inter

esseret mig for Billedtryk. Først Højdetryk. J eg kludrede 
med at skære i Træ, ogsaa i Tavleskifer og Arnagekalk, 
hvilket Kniven ikke havde godt af; det var altsammen 
smaat og ubehj ælpsomt, og man k endte ikke Linoleum. 
Senere, vel i Trettenaarsalderen, fik jeg Lejlighed til at 
eksperimentere med Fladetryk, Litografi , og det var 
langt m ere interessant. En Farbroder til mig var Regn
skabsfører paa et Stentrykkeri, og i Forening med en 

Kystklipper, Gudhjem 
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Mølle og Knopurt. 

Litograf ska ffede h an mig nogle Sager i meget lille For
mat til at li tografere m ed, deriblandt to smaa litogra
fiske Stene, og desuden en Bog om Tekniken. Den stu
dere jeg med uhyre Interesse, ikke mindst for Opfinde
ren Senefelders Eksperimenter. Saaledes kom jeg grun
dig ind i Tekniken. I Mangel af anden Presse tog jeg 
Tryk m ed en Saks. J eg har imidlertid aldrig kunnet 
bruge Litografi en, ikke alene paa Grund af Sten en es 
Uh andelighed, men ogsaa fo rdi denn e Teknik ikke egl!-er 
sig til at udtrykke det, jeg vil have udtrykt . J eg begyndte 
snar t at ma le med Oliefarver. 

Min Evne til a t tegne og male var oprindel ig m eget 

Maaneskin 



.r 
-

.· 

' -

September 

ringe, men min Interesse derfor var meget stor, og efter
haanden søgte jeg at faa lært, hvad der kan læres. Den 
meget dygtige T egnelærer Grønvolds Undervisning har 
utvivlsomt hjulpet mig mest. Men lad mig tilføje, at 

Faar 

Høstvogn 

Tegnelæreren Rønne i Rønne, som jeg gik hos i Begyn-
. delsen, var en dygtig Lærer, som Grønvold satte højt. 

P aa Kunstakademiet gennem gik jeg Tegneklasserne; jeg 
forts11tte op i Malerskolen, hvilket vist var overflødigt, 
for inden jeg kom saa langt, h avde jeg arbejdet en Del 
m ed Oliemaleri og ogsaa udstillet. Male tror jeg ikke, 
~an kan læ re af andre. 

Af borgerlige Virksomheder har jeg befattet mig med 
Præliminæreksamen, K ontorarbejde og Kunstindustri, 
men især det sidste er jeg uegnet til. 

Efterhaanden satte jeg mig lidt ind i Dybdetrykkets 

\ 

\ 

/ 

Pige paa Klipperne. · 
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Østerlars K irke 

T eknik. I min Ungdom stilledes der her i Landet ikke 
særlig store Krav til Raderekunsten. Der fremkom jo 
nok et og andet respektahelt Arbejde af den Art; men 
e t Roderi af Streger , som umiddelbart ikke gav Indtryk 
af andet end Staaltraadsaffald, kunde gælde for e t Land
skabsbillede, bare det var radere t. Der var ikke meget 
Kendskab til T ekniken . Men der kom Bes træbelser igang 
for at hæve den danske Raderekunst. En Maler fik bety
delige Summer paa Finansloven for a t lære at radere i 
Udlandet og siden læ re Kunsten fra sig til danske Ma
lere. Hvad der egentlig kom ud af de t, er jeg ikke rigtig 
klar over, men R esultate t synes ikke at h ave svaret til 
det Væsen, der blev gjort af Foretagendet. Der var saa
ledes indirekte Tilskyndelser nok for mig, der følte mig 
som Grafiker , før jeg havde præsteret noget som saa
dan. Engang havde jeg begyndt a t radere ef ter en Bog, 
som var saa fuld af Fordomme og Omsvøb, at jeg ikke 
kunde komme langt efter den. F lere Aar efter beslut
tede jeg at lade, som om jeg ikke anede noget om Ra
dereteknik udover, at den bestod i at lave fordybet Præg 
i Metalplader , og saa eksperimenterede jeg forfra med 
sa:i at sige alt, h vad der kom inden for min Rækkevidde, 
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under tiden baade Dag og Nat. At saadan Eksperimente
ren kunde føre til noget, vidste jeg fra det, jeg i sin Tid 
med saa megen Interesse havde læst om Litografiens 
Opfinder . Hvad jeg fandt ud af, var naturligvis ikke en 
helt ny Teknik, men en Række Metoder , som afveg 
mere eller mindre fra dem, andre brugte, og som passede 
til mine Formaal, saaledes at jeg kunde arbejde utvun
gent med Materialet. J eg laante en Presse, for det var 
nødvendigt stadig at tage Tryk, og siden fik jeg selv an
skaffe t en. Naar undtages nogle enkelte af mine førs te 
Raderinger , har jeg selv trykt dem alle, . de fles te kun i 
faa Eksemplarer. 

Men det var Forholdet til Bornholms Natur - ja, 
allerførs t skulde jeg vel fortælle, h vorfor jeg overhove
de t maler og tegner og raderer , men det er ikke saa lige 
en Sag at gøre Rede for. Man kunde tænke sig, at det 
er en Arv fra en af mine Tipoldefædre paa mødrene 
Side elle r fra hans Kone, for fem af deres Efterkommere 
er blevet Malere. 

Den Lyrik, som siges at være ejendommelig for mine 
Billeder, stammer utvivlsomt fra min Faders Side. Af 



Nylcirk e 

Afstamning er jeg Nordsjællænder uden Spor af born
holmsk Islæt. Skønt født og opvokset paa Bornholm har 

Ols Kirke 

Nylars Kirke 

jeg altsaa været uden særlig Tilknytning til Befolknin
gen, men er bleve t saa meget des mere fortrolig med 
Træer og Blomster og Stene, Aarstider og Døgntider og 
kort sagt alt, hvad man kalder Naturen. Men naturlig
vis kan jeg være paavirket af bornholmsk Mentalitet. 
Der er dem, der siger , at jeg er det. Og udenfor Born
holm er jeg ligefrem blevet erklæret for den mest born
holmske Kunstner. Saadan noget kan man q.1ore sig med 
at disputere om. Men at min Naturlyrik for den aller
største Del er knyttet umiddelbart til Bornholm, det er 
en Kendsgerning. 

Ernst Køie. 

Birk 
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Til M. K. Zahrtmanns 

Minde 

Zahrtmann er ikke noget bornholmsk Navn. Men da 
den 30aarige Carl Vilhelm Zahrtmann i 1840 blev Over
læge ved Bornholms Milits og kort efter ægtede Laura 
Jespersen, indpodedes i de gamle Bornholmerslægter et 
Navn, som paa mangen Vis har gjort sig mindeværdigt i 
de 100 Aar, der er gaaet siden da. Den, der nu vil vide 
noge t om Bornholm, møder Navnet Zahrtmann allerede 
paa Titelbladet. 

Marius Kofoed Zahrtmann var Carl Vilhelm Zahrt
manns yngste Søn; den ældste var Maleren Kristian 
Zahrtmann. Gennem sin Mor er han en Æ tling af gamle 
bornholmske Familier; hun var døbt med Navnene Bohn
Jespersen og Datter af Sandflugtsskovens Skaber ; følger 
man hendes Stamtavle bagud i Tiden, støder man paa 
en hel Række af de ægte Bornholmernavne. 

M. K. Zahrtmann var stolt af sit Efternavn, »Titel« 
siger Bornholmeren, og i dette Tilfælde er der noget .i 
det! Han fandt, at han kunde være sin fædrene Slægt 
bekendt. I sin Bog om Rønne By og Borgere har han kort 
opridse t sin Fars Livsgang; uden store Ord har han ladet 
de tørre Fakta tale: 50 Aars Lægegerning, Virke som 
Byraadsmedlem og Byraadets Formand, Oprettelsen af 
den første Sygekasse paa Bornholm, Virksomhed i Tea
terselskab, Eft'er slægtsselskab, ved Oprettelsen af Post
dampskibsforbindelsen, ved Forberedelse af Rønne Vand
værk - et virksomt Liv i trnvl Nutid. 

M. K. Zahrtmann valgte sin Fars Gærning; han blev 
Læge og virkede i 40 travle Manddomsaar ved Køben
havns Ladegaard, senere Sund holm. Han havde her de t 
levende Livs Problemer paa nært Hold. Hvad han har 
offentliggjort i sin Egenskab af Læge, har Forfatteren 
af disse Linjer ingen Forudsæ tninger for a t bedømme; 
kun et enkelt m ere alment Arbejde skal nævnes her, 
nemlig de medicinsk-sociale Betragtninger »To Samvit
tigheder«, som han udgav i 1910. Dette lille Skrift f ængs
ler ikke blot ved sin bidske og oplagte polemiske Stil; 
det viser tillige, hvilket frisk Tag Lægen og Humanisten 
har paa Historien. Det Livtag mellem den medicinske og 
den juridiske Samvittighed, han her konstaterer, er ikke 
blot evig aktuelt; det maa ogsaa kæmpes igennem, naar 
man staa r med Fo r tidens gulnede Akter i Haanden. 
Zahrtmanns Styrke som Historiker er jo netop, at han 
aldrig har glemt, at det var levende Mennesker, de døde 
Akter fo1·talte om. 

Pietet overfor Værdierne i det gamle og aahent Blik 
for de t Fremskrid t, der er i Pagt med Livet - hægge 
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M. K. Zahrtmann 

fotograferet den sidste Dag som. Læge paa Sundh olm d. 31. Jan.1931 

Dele var i Zahrtmanns Sind. Han kunde være skarp i 

sine Udfald mod de t i Nutiden, der forekom ham tomt 
og pietetsløst; Nutidens Rodløshed havde han ingen 
Undskyldning for. Men Kampen for at skaffe menneske
lige Kaar til de flest mulige h avde i ham en varm Ven, 
og paa sidste Side i sin Rønnebog beken d te han, at »af 
fuldt H jerte kender man sig glad i at væ re barnefødt i 
de t ga mle Rønne og i a t opleve at se den nye Frem
skridtsby voxe stor og alle gode Samfundskræfte r viede 
dens lykkelige F remtid.« 

Dette Synspunkt afspejler sig ogsaa i hans historiske 
Forfatterskab. »Fremfærden mod Nytid« lades ikke ude 
af Betragtning. Paa denne Front har han ikk e blot sin 
Far og sin B ror - Havneingeniør Hans Zahrtmann, Ska
beren af de bornholmske Øhavne - men ogsaa sin Mor
far, der æ ndrede Vestlandets Ansigt ved at Linde Natu
rens ødelæggende Kræfter og skabe en Skov ti l Gavn og 
Glæde for Fremtiden. 

Zahrtmann forlod Bornholm, da han var 15 Aar; Stats
skolen havde dengang ikke Afgangsklasser, og han 
maatte tage sin Studentcrexamen i Sorø. Studierne, og 
da de var afs luttet Lægegærningen, bandt ham i det 
fremm ede; siden 1876 saa han kun Bornholm i sine Fe
r ier. Om Sommeren gi k Færden til Barndomshjemmet, 
Etatsraadens femfags Bindingsværkshus i Storegade -
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og e ft er Moderens Død i 1918 til den E richsen'ske Gaarcl 
i Laxegade. Det er naturligt, at Bornholm for Zahr tmann 
blev Barndommens Land, og a t altfor voldsomme Ind
greb i det, der var dengang, maa tte smærte. P aa denne 
Baggrund ser man, at der var en vis Resignation i hans 
Stilling ti l de t ny, og at han kun, hvor han syntes, de 
nye Tider teede sig altfor pie te tsløs t, slog til, men saa 
sagde han til Gengæld sin Mening li geud og uden Om
svøb. 

Den Sammenhæng med de store Bornholmerslægter , 
Zahrtmann fik i Mødrenearv, blev bestemmende for hele 
hans Indsats som Historiker. Kærligheden til Hjem og 
Slægt skabte Forpligtelsen overfor Fortiden; den tog 
F æste i det nærmest e, vi dede sig og bredte sig, sk ød 
Gren efter Gren, men under denne Væxt afgrænsede den 
sig, som en Trækrone, i en bestemt Form; af alt det 
spredte samlede sig Helheden, af de t mangfoldige En
heden. De mange Bornholmere i Fortid og Nutid blev til 
een Skæbne: Bornholm! - rig og skiftende, og dog slut
tet. Saadan ser han Landets Fortid i sin Bornholms
historie: Barndomstid - Knøsedage - Brydningsaar -
Mandsmodning - Manddomsaar. 

Det er sagt, og det er ialtfald psykologisk rigtigt , at 
de t var for at komme Slægtsminderne paa Sporet, at den 
unge stud. med. Zahrtmann søgte Arkiverne. Arkivstu
dierne er det væsentlige i hans historiske Forfatterskab ; 
de gav hans Virkelighedssans og hans Retfærdssans den 
faste Grund under Fødderne, som man stadig mærker i 
hans . Arbejde. Og Rødderne maatte saa dybt i Jorden, 
at Kronen kunde gro op i Blæsten uden a t Træet gik 
omkuld. 

Selv h ar han omtalt Arkivstøvet paa en Maade, saa 
man forstaar, at han har mærket det støve sig til, men 
han maatte den Vej, der var ingen anden. Da han som 
22aarig første Gang lod et Par Bidrag til Bornholms 
Historie trykke (Bornholms Dagblad 1883) , var det Ud
drag af gamle Aktstykker; senere kom større og mere 
afrundede Fremstillinger a f større Afsnit, altid bygget 
paa førstehaands Kendskab til Kilderne og fremdragende 
nyt Kildestof, altid med nøjagtig Henvisning til Mate
riale t. Som Resultat af det hele kom saa »Borringholme
rens Historiebog«, uden en Henvisning eller Fodnote, 
knap med en Kilde nævn t, og med Citaterne føj et ind i 
Fremstillingen, saa man ikke ser, hvor det ene hører op 
og det andet begynder. Denne Modsæ tning giver os Nøg
len til Forstaaelsen a f Skribenten M. K. Zahrtmann. 

Ved at følge Zahrtmanns Forfatterskab gennem de 
mange Enkeltundersøgelser faar man en Forestilling om 
Omfanget af det Arbejde, Arkivstudierne paalægger sin 
Mand. Kun Zahrtmanns personlige Stil kund e faa jævne 
Læsere med at de stenede Stier, men den kunde til Gen
gæld gøre selve Besværet fornøjeligt. Betydningen af 
Arbejde t ser man dog først, naar man konstaterer, hvad 
der er vundet, ser , hvordan Bornholms Historie gennem 
Zahrtmanns taa lmodige Forsk en i Arkivstøvet er blevet 
afdække t, saa den tegner sig i skarpe Konturer, hvor der 
før kun var vage Omrids. Hans Arbejde har desuden paa 
en ejendommelig Maade gjort os fortrolige med selve 

Kilderne. Da vi i 1925 fik det længe savnede Resens Atlas 
tilgængeligt i trykt Form, var det mange af os en Skuf
felse: hvad der stod af væsentligt i den Bog, vidste vi i 
Forvejen, navnlig gennem Zahrtmanns Benyttelse af 
Stoffet. 

Det er »Borringholmernes Historiebog«, der er Zah rt
manns Livsværk. Det er et længe forberedt Arbejde; 
hvornaar Planen er fattet, kan næppe oplyses, men om
kring 1905 lovede han Malerinden Emma LøfBer »Saa
dan halvvejs, at jeg vi lde bruge de sidste ti Aar af mit 
Liv ti l at skrive Borringholmerens Historiebog«. Han til
føjer: »jeg føl er mig nu lettet ved at have indfrie t mit 
letsindige Løfte.« 

Een T ing forekommer mig iøjnefaldende: at Zahrt
mann fra et tidligt Tidspunkt, bevidst eller ubevidst, har 
arbejdet efter en fast Plan ser man ved at fø lge hans 
Produktion gennem Bibliografi en i »H ilsen til M. K. 
Zahrtmann«. Efter den slægtshistor iske Indledning i Be
gyndelsen af 90erne fø lger i 1894 to vægtige Afhandlin
ger: »Til Belysning af Bornho lmernes Opstand mod de 
svenske 1658« og »Lybækkerne paa Bornholm «; her var 
han inde paa de Omraader , hvor hans Undersøgelser 
skulde bringe en ny Opfattelse og genoprette den histo
riske Retfærdighed. Det blev især Begivenhederne 1658, 
der kom til at optage ham i de følgende Aar, hvor Stu
dier og Polemik kas.tede nyt Lys over dette dramatiske 
Stykke Fortid. Efter en Række vægtige Enkeltundersø
gelser i Aarhundrede ts første Tiaar følge r den P eriode 
i hans F orfatterskab, som karakteriseres ved Medar
bejderskabet ved »Bornholmske Samlinger «. Her er han 
med fra første Bind Side 1 - men fra 1911 er de t, som 
om hans Bidrag samler sig helt bevidst om Livsopgaven; 
Gang paa Gang va r Aarets Zahrtmann en større Syntese, 
hvor han samlede de forskellige Træk »af Samlermap
pen« i et P erspektiv: »Fra H edenold til Kristendom « -
»Billeder fra Bornholms Historie i Tilknytning til Mid
delalderens Kapeller « - »Opdyrkningen af Bornholm 
igjennem Tiderne«. Ja, det tør vel siges, a t selv d~n 
prægtige »Rønne By og Borgere«, som han skrev paa 
Byraadets Opfordring i 1927, er at regne for et Udkast 
til Bornholmshistorien. 

Men har Zahrtmann gennem Aar været klar over, at 
han skulde skrive Bornholms Historie, har det saglige 
Moment dog være t vægtigere end det personlige: At han 
skulde skrive den , var mere en Forpligtelse end en Ret
tighed. Den omfattende Viden om Bornholms Fortid, 
som han møjsommeligt havde skaffet sig, værnede han 
ikke nidkært som personlig Ejendom; den var Fælleseje, 
vel at mærke fo r dem, der havde Evner til a t bruge den 
paa rette Maade. I en Mindeartikel om P. Hauberg fo r
tæller han, at Emma LøfBer undrede sig over, at han (i 
1905) overlod Hauberg sine Optegnelser til frit Brug; 
han svarede, at »min eneste A ttraa var at se mit H jem
lands Historie skreven saa fej lfri og righoldig som muligt; 
blot Værket blev fortrinli gt og dygtigt udført, var det 
mig ganske eet, om de t bar J. A. Jørgensens eller P. Hau
bergs eller maaske mit Navn udenpaa; til dette Formaal 
bød jeg derfor nu med Glæde den paa lidelige og nøj-
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lagde sig i Selen for a t mildne Bornholmernes 
ulykkelige Kaar. Og paa den anden Side gjorde 
han det klart, at S.ejren i 1658 ikke var vundet 
ved J ens Kofoeds fremfusende Mod, og at Vil
lem Kelous Kugle tværtimod at være en Tri
umf plettede Bornholms Historie med unødigt 
udgydt Blod. Med al Beundring for den raske 
Rytter J ens Kofoed gav han Rutskerpræsten 
Povl Ancher Æren som Opstandens kloge og 
myndige Leder , og han sto d urokket paa en 
so lid Basis af his toriske Fakta i den Polemik, 
der naturligvis maatte komme. Zahrtmann 
havde selv med sin Revision af Overleveringen 
om 1658 maat te t " ofre et Stykke Helteroman
tik fra Drenge tidens lndianeraar paa den histo
riske Sandheds Alter ; der var andre, hvem det 
fa ldt _vanskeligere. 

»Det er bedre at tie end ilde tale og lyve «. 

M. K. Zahrtmaruis Forældre i deres Hjem i R ønne Efter Mnlcri nF Kr. Znhrtm""" 1s9;; 

Disse Ord af sin højt beundrede Forgænger, 
Aakerdegnen Rasmus Ravn, har Zahrtmann 
anført som Re ttesnor for sin Historieskriv
ning. Han elsker selv Sagnet som his torisk 
Digtning, men paa Historiens Omraade er de t 

agtige Historieforske r Ha uberg min Viden, som jeg ny
ligt havde bragt Jørgensen den til hans kyndige Historie
værk 1901; men jeg ødede den ikke paa enhver Pær og 
Povl, som talte løs t om sin egen Kyndighed, men mang
lede his torisk Sans og Tug t, og hvis Utak var mig mere 
værd end deres Tak.« - Det maa her fremhæves, at 
selvom Zahrtmann først en Menneskealder efter J. A. 
Jørgensen skrev de t Værk, som gav den iøvrigt fortræf
felige Forgænger en tiltrængt Afløsning - saa bygger· 
J. A. J ørgensens Bog i meget høj Grad paa Zahrtmanns 
Forskninger og de Synspunkter , han har draget frem ; se 
blot J ørgensens Fremstilling af Begivenhederne 1658. 

Vor store Historiemalers Bror har: ikke været frem
med for de .store Begivenheders og Skikkelsers Patos og 
Spænding; han har ogsaa fra Barndommen kendt og 
elsket de s traalende Sagn, der voxer som en skinnende 
P erle omkring et lille Sandskorn af historisk Sandhed. 
Men det blev hans Gerning at gennemføre et strængt 
kritisk Syn paa Bornholms Historie, saadan som For
gængerne havde overleveret den, at korrigere den skrift
lige og mundtlige historiske Romandigtning gennem Kil
dekritik og Studium af Akterne. Og denne Opgave løste 
han med Troskab og Nidkærhed. Han lod aldrig e t skønt 
~agn gælde for mere end hvad de t var, og naar det gjaldt 
d en historiske Sandhed, kendte han ikke P ersonsan
seelse. At han ogsaa rettede sine egne tidligere Anskuel
ser, naar de t. var nødvendigt, er en Selvfølge. 

Allerede t idligt tog han fa t paa Revisionen af den fore
liggende legendeagtige His torieoverlevering, med den 
lyse Siegfriedhelt J ens Kofoed og de sorte Skurke S~hwe
der Kettingk og Printzenskold. Zalwtmann drog frem, 
h vad man før havde overset: at Schweder Kettingk va:r 
en dygtig Høvedsmand, cler navnlig værgede Bornholm 
bravt i Svenskekrigen - at Printzenskold personligt 
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Ukrudt: »Vi lytte gjerne paa de gamle F olke
sagn, de bringe Bud om vore Forfædres Trang til at digte 
Farveskær ind i en hverdagsgraa Virkelighea. Vi lytte 
gjerne ogsaa paa Historiens sunde Virkelighedstale, af 
hvilken vi kræve al forløjet Sagndigtning luget ud . .. 
Sagn er som Følfod, der i det tidligste Vaarb rud skyde r 
sig livsfro frem af Mulde, men i Bondens og i H istoriens 
veldyrkede Kornagre er den argt Ukrudt. « 

A t der ogsaa blandt »alskens Sagn, Onde Urter og an
det ldaaløgg « i Historiens Kornmark findes adskillige 
grajna Blomster , vidste Zahrtmann saa godt som ·nogen , 
men det fik ikke hjælpe, selvom han som Gartnerdreng 
kunde ·»kedes lumsk ved sin sejgpinende· Pligtdont. « 
Men Pligten var altid den stærkeste, »den liden ·Løgge
horra er aldrig sk ejet ud fra den rent saglige Grund i 3t 

virke sit til, at Borringholms Historie gives virkeligheds
tro og frigjort fra alskens Indblanding af uvedkommende 
H ensyn ; han ·har aldrig skelet hverken til P ær eller Povl, 
hvad saa end disse i sin paastaaede Bedreviden kunne 
enes oni at mumle ham paa. H ans ranke Samvittighed 
k røge de ikke.« 

Det faldt stadig i hans Lod· at være Historiens Vaaben
drager overfor Sagnet. Og den stilfærdige Forsker var 
aldrig bange for at smide Frakken og tage en Dyst op. 
Et af de seneste Exempler e r hans P olemik med Hans 
Ellekilde, der paa Grundlag af en Sagnoptegnelse vilde 
gøre en ny Opfattelse gældende -om Kampen i Malkværn
skansen 1645. Zahrtmann forsvarede Albret W olfsens 
Kammerater med sin stærke Fortrolighed med Doku
menterne og sin Skoling i, hvad der kunde læses ud af 
dem; her var han paa fast Grund, og saa lod han sig ikke 
rokke, selvom Ellekilde lod de Underjordiske »myldre 
ind i den dagklare Historie om 1645, og det uventede 
Møde med dem her kan faa det til a t gyse i et historisk 
skole t Sind, skønt de som velkendt synker i Jorden ved 



første Daggry.« Naar han i denne Polemik tog saa djærvt 
fat, skyldes det nok, at han følte sig som mere end den 
liden Løggehorra: »Atter maa da her Bonavedde feje en 
Pusling ud a f Bornholmske Samlinger!« 

Ogsaa hvor han maatte misbillige Nutidens Fremfærd 
mod historiske Mindesmærker, var Zahrtmann en skarp 
og djærv Polemiker. Rundt om i hans historiske Arbej
der finder vi disse skarpe Hugg mod Nutidens Ødelæg
gelseslys t; de t gjaldt Behandlingen af de gamle Kirke
bygninger , navnlig Gudhjems St. Annæ Kapel og Rønne 
gamle Skipperkirke. Og da Martin Borch i 1914 frem
satte Planer om at rekonstruere Hammershus og ind
rette de t til officielt Brug (paa Zahrtmann'sk »nævenyt
tig Nu tids Brug«!) og paa Grundlag af denne Plan ud
skrev en Prisopgave for unge Arkitekter , slog Zahrtmann 
haardt til. Han slog paa manges Vegne; bag 'ham stod 
blandt andre Hauberg, som nægtede at modtage det præ
mierede Udkast som Gave til Bornholms Musæum - og 
han slog saa haardt, at Planen, heldigvis, faldt til Jorden. 

Baggrunden for denne polemiske Skarphed var en le
vende Sans for Fortidens Stil, en Kærlighed til .det , der 
var groet nat!1rligt a f Hjemlandets Jordbund, til alt, 
h vad der var ægte og lødigt. Zahrtmann ejede ogsaa 
overfor Kunst en Evne til at skælne de t ægte og levende 
fra udvendig Prunk og Flitter. Han elskede »Sjøkarijn«1 

Espersens gamle Folkesang ; han fandt, at det var Hellig
brøde at lade denne prægtige Bornholms-Sang fortrænge 
af Lucianus Kofods stilløse »Bornholms Drape«, som 
han sammenligner med »en broget overmalet Papirdrage 
m ed en lang Hale af lutter Stumper, som en rapbenet 
Ungersvend søger at skrue til Himmels i bratte Svejnin
ger og Bugter«, og han gav .sin Harme Luft i et bidsk 
Vers: 

Naj daante livæl ja byta vil nu 
Espersens Saang væk for Lusians Drappa, 
inte ja heljua Arresølknappa 
smider ifraa maj for lasua Lappa, 
de kajn du vidda, ja sløra man du! 

At Zahrtmann altid var paa Spor efter Livet i de døde 
A kter, har gjort, a t han samtidig med en produktiv For" 
sker blev en historisk Forfatter, som det er en Fryd at 
1.æse. Smaatræk fra Akterne satte han paa kunstnerisk 
Vis ind· i e t levende ·og i Enkeltheder rigtigt Miljø. Det 
var mere end en his torisk Konstruktion; han oplevede 
det paa den Maade. Han har selv fortalt, hvordan han 
under den gam le Tjørn i Hammershus Slotsgaard kunde 
»sidde gemt bort og se Printzenskold lyslevende lege 
m ed sine tre Drenge i dens. Skygge; thi omsluttet af de 
minderige Slotsmure trylles Sindet fra sin vanlige Om
verden over i en helt anden Yerden. « Og han har lært 
mange Born holmere at se paa denne Maade; hans Histo
rieskrivning har gjort Bornholms Fortid levende og nær
v ærende for os. 

Nu maa man vogte sig for at tro, at Zahrtmann har 
s idde t og bygget sit Billede af Bornholms Fortid op ude
luk kende gennem Arkivernes Akte r. Mindst lige saa stor 

Be tydning for hans Arbejde har det haft, at han var en 
Vandr.er i Naturen, at han paa sine Septemberture til 
Bornholm gik ud og gensaa de t Land, han var saa for
trolig med fra Barndommen. Denne Fortrolighed med 
Landet lyser paa hver Side i hans Forfatterskab. Vil 
man se den i en Nøddeskal, kan ma~ læse hans Born
holmsbeskrivelse i Daniel Bruuns »Danmark«: hele Born
holm paa otte Sider, men saa langt fra en skematisk 
Oversigt, at hvert Stykke tværtimod er set, op levet, gen
nemvandret. Naar han raader den, der vil lære Born
holms Natur at kende, til at »følge Rønne Skoledrenges 
Sommeridræt, at gaa Bornholm rundt langs Kysten," 
saa mærker man, at Zahrtmann selv kender Stierne, at 
han selv har gaaet Kyststien og krydset Bornholms Indre 
ogsaa ad Bivejene. 

Zahrtmann har sin egen Stil. Den er fra flere Sider 
blevet kritisere t som sær, men den er ialtfald stærkt 
personlig. Han elskede det særprægede og vægtfyldige 
Ord; det kan være en Dialektglose, der glider ind, eller 
det kan være et gammeldags Ord ; i begge Fald virker 
det til at gøre Stilen knudret, ikke i Betydningen ind
viklet og uforstaaelig, men karakterfuld, ru saa Sætnin
gerne ikke glider hastigt ud af Bevidstheden igen. Han 
var Bornholmer i sin Stavemaade af Navne og sta~ig paa 
Vagt imod. Generalstabsfolkenes Misforstaaelser og al
mindeligt udbredte . folkelige Vildfarelser vedrørende 
Navneformers Udspring. Han skrev Rødsker, Nilarsker , 
Almingen, Borringholm. Hans Vedhængen ved det gamle 
viser sig i Bibeholdelsen fx. af Verbernes Flertalsform er 
og af de s.tumme j'er. Paa den anden Side var han ingen 
Ynder af stumme Bogstaver; . det s tumme J kasserede 
han langt mere radikalt end de fles te Nystavere, han 
skriver ikke blot »Kres«, men ·ogsaa »Trol«. · 

At h ans Stil er præget af de t historiske Stof, han ar
bejdede med, ses af »Borringholmerens Historiebog«, 
hvor han jævnlig citerer uden Anførselstegn; ofte er 
Ligheden mellem Zahrtmanns og Citatets Sprog saa stor, 
at det glider jævnt over i hinanden. 

Paa samme Maade som bornholmske og historiske 
Gloser bryder Stilens· Ensformighed, ynder Zahrtmann 

_at krydre Fremstillingen med Glimt af personligt Lune; 
han elsker Sidebemærkninger og Svinkeærinder. Det kan 
være et bidsk Udfald i Forbifarten, men det er tiere e t 
selvlavet Fyndsprog, et lille Rim eller en nu og da hasar
dere t Brander. Det kan ogsaa være en munter Anekdote, 
han pludselig finder paa at fortælle midt i den højtide
lige Saglighed. Zahrtmann har selv referere t e t R eplik
skifte mellem ham og P. Hauberg om denne Stil : »Deres 
Stil ja,« sagde han, »for alvorlige Undersøgelser er den 
altfor munter , kun til at smile ad. « »Netop dertil har jeg 
den,« gjensvarede jeg; »blot jeg kan vække Læserne til 
a t smile, saa smiler ogsaa jeg, Smil maa der til, mindst 
fire Gange dagligt, det er de t sundeste L ægemiddel for 
os alle, jeg bruger de t selv.« 

De tte Smi l, Udtryk for et ofte løssfupp ent kaadt Hu
mør, en Drengelys tighed, som han bevarede op i sin høje 
Alderdom, kommer endnu oftere frem i hans private 
Breve og i de kaaserende Artikler , han regelmæssigt 
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lagde sig i Selen for at mildne Bornholmernes 
ulykkelige Kaar. Og paa den anden Side gjorde 
han det klart, at S.e jren i 1658 ikke var vundet 
ved Jens Kofoeds fremfusende Mod, og at Vil
lem Kelous Kugle tværtimod at være en Tri
umf plettede Bornholms Historie med unødigt 
udgydt Blod. Med al Beundring for den raske 
Rytter J ens Kofoed gav han Rutskerpræsten 
Povl Ancher Æren som Opstandens kloge og 
myndige Leder, og han s tod urokket paa en 
so lid Basis af his toriske Fakta i den Polemik, 
der naturligvis maatte komme. Zahrtmarin 
havde selv med sin Revision af Overleveringen 
om 1658 maatte t . ofre e t Stykke Helteroman
tik fra Drengetidens lndianeraar paa den histo
riske Sandheds Alter ; der var andre, hvem det 
faldt .vanskeligere. 

»Det er bedre at tie end ilde tale og lyve «. 

M. K. Zahrtmanns Forældre i deres Hjem i Rønne Efte r Maleri nf Kr. Z ahrtm01nn 189,"i 

Disse Ord af sin højt beundrede Forgænger, 
Aakerdegnen Rasmus Ravn, har Zahrtmann 
anført som Re ttesnor for sin Historieskriv
ning. Han elsker selv Sagnet som historisk 
Digtning, men paa His toriens Omraade er de t 

agtige Historieforsker Hauberg min Viden, som jeg ny
ligt havde bragt Jørgensen den til hans kyndige His torie
værk 1901; men jeg ødede den ikke paa enhver Pær og 
Povl, som talte løs t om sin egen Kyndighed, men mang
lede historisk Sans og Tugt, og hvis Utak var mig mere 
værd end deres Tak. « - De t maa her fremhæves, at 
selvom Zahrtmann først en Menneskealder efter J. A. 
Jørgensen skrev det Værk, som gav den iøvrigt fortræf
felige Forgænger en tiltrængt Afløsning - saa bygger 
J. A. Jørgensens Bog i meget høj Grad paa Zahrtmanns 
Forskninger og de Synspunkter, han har draget frem; se 
blot Jørgensens Fremstilling af Begivenhederne 1658. 

Vor store Historiemalers Bror har: ikke været frem
med for de .s tore Beg·ivenheders og Skikkelsers Patos og 
Spænding; han har ogsaa fra Barndommen kendt og 
elsket de straalende Sagn, der voxer som en skinnende 
Perle omkring et lille Sandskorn af historisk Sandhed. 
Men de t blev hans Gerning at gennemføre et strængt 
kritisk Syn paa Bornholms Historie, saadan som For
gængerne havde overleveret den, at korrigere den skrift
lige og mundtlige historiske Romandigtning gennem Kil
dekritik og Studium af Akterne. Og denne Opgave løste 
han med Troskab og Nidkærhed. Han lod aldrig e t skønt 
~agn gælde for mere end hvad det var, og naar det gjaldt 
d en historiske Sandhed, kendte han ikke Personsan
seelse. At han ogsaa rettede sine egne t idligere Anskuel
ser, naar det. var nødvendigt, er en Selvfølge. 

Allerede tidligt tog ban fa t paa Revisionen af den fore
liggende legendeagtige Historieoverlevering, med den 
lyse Siegfriedhel t J ens Kofoed og de sorte Skurke S~hwe
cler Kettingk og P rintzenskold. Zahrtmann drog frem, 
h vad man før havde overset : a t Schweder Kettingk var 
en dygtig Høvedsmand, de r navnlig værgede Bornholm 
bravt i Svenskekrigen - at Printzenskold personligt 
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Ukrudt : »Vi lytte gjerne paa de gamle Folke
sagn, de bringe Bud om vore Forfædres Trang til at digte 
Farveskær ind i en hverdagsgraa Virkelighed. Vi lytte 
gjerne ogsaa paa Historiens sunde Virkelighedstale, af 
hvilken vi kræve al forløj et Sagndigtning luget ud ... 
Sagn er som Følfod, der i det tidligste Vaarbrud skyder 
sig livsfro frem af Mulde, men i Bondens og i Historiens 
veldyrkede Kornagre er den argt Ukrudt.« 

At der ogsaa blandt »alskens Sagn, Onde Urter og an
de t Idaaløgg« i Hi storiens Kornmark findes adskillige 
grajna Blomster, vidste Zahrtmann saa godt som nogen, 
men det fik ikke hjælpe, selvom han som Gartnerdreng 
kunde ">> kedes lumsk ved sin sejgpinende· Pligtdont.« 
Men Pligten var altid den stærkes te, »den liden Løgge
horra er aldrig skejet ud fra den rent saglige Grund i :it 
virke sit til , a t Borringholms Historie gives virkeligheds
tro og frigjort fra alskens Indblanding af uvedkommende 
H ensyn; han ·har aldrig skelet hverken til Pær eller Povl, 
hvad saa end disse i sin paas taaede Bedreviden kunne 
enes oni at mumle ham paa. H ans ranke Samvittighed 
krøge de ikke.« · 

De t faldt stadig i hans Lod· at være Historiens Vaaben
drager overfor Sagnet. Og den s tilfærdige Forsker var 
aldrig bange for at smide Frakken og tage en Dyst op. 
Et af de seneste Exempler er hans Polem ik med Hans 
Ellekilde, der paa Grundlag af en Sagnop tegnelse vilde 
gøre en ny Opfattelse gældende.om Kampen i Malkværn
skansen 1645. Zahrtmann forsvarede Albret W olfsens 
Kammerater med sin stærke Fortrolighed med Doku
mente rne og sin Skoling i, hvad de r kunde læses ud a f 
dem ; her var han paa fast Grund, og saa lod han sig ikke 
rokke, selvom Ell ekilde lod de Underjordiske »myldre 
ind i den dagklare Historie om 1645, og det uventede 
Møde med dem her kan faa det til at gyse i et his torisk 
skole t Sind, skønt de som velkendt synker i Jorden ved 



Traktørstedet »Virkelyst « ved Ferskesø 

Aarets Gang. 

H en i Februar Maaned gaar Gedden, som allerede 
iagttaget ~f den gamle Krønikeskriver Rasmus Ravn for 
.300 Aar siden, gennem Bækken op i Søen for at lege. 
Andre Vaartegn møder snart e fter frem: Kronerne paa 
de gamle ludende Pile faar et varmere Anstrøg af grøn
l igt, bronze og gult, der staar saa smukt ti l Snebær
buskens brune og Korneliens r øde Farver og til Bag
grunden af mørke Graner og hvide Birke. Naar saa Vi
ben slaar sine vi ldsomme Sving, mens Grønsværet spæt
t es af Vildænder, der søger Føde, ja, saa er Foraaret »i 
faggana « ved Ferskesø. Den emsige Vorterod, med op
spare t Sommersol i Rødderne, skynder sig at blomstre. 
De t gælder om at komme først til Stævnet, i alt Fald 
før Kabbelejen, der ellers ganske vilde fordunkle den 
·og Guldstjernen (Vor Frue Dags Løg). Ellene antager 
det skønne violette Skær, og ude i Engene lyser sna rt 
Kabbelejernes guldgule Bræm, mens den blaa Korsknap 
breder sit T æppe inde mellem Træerne, hvor Bunden 
ikke i Forvejen er skjult af Vedbend. De store gylden
brune Humler faar foraarstr avlt. Ogsaa Frøerne begyn
.der at røre paa sig, selv om de ikke ma a kvække før 
e fter St. Jørgens Dag (23. April); ellers maa de tie bag
e f ter, - men om Frøerne i F erskesø kender til den For
ordning, e r vel højs t tvivlso mt. - Stadig flere Blomster 
m øder op: Viol, Skovmæ rke, den duftende Gøgelilje, 

F crsheso fra Øst. Dam J ul1at1scn fot. 

naar 1-IavC'L sceller Vandet ind 

Hjørne af Ferskesø med »den store Sten« Dom Joh unsen fot. 

Ærenpris, den yndige liden Vintergrønt (Sommerkon
val) ti t ter frem under de høje Graner , hvor Uglen i 
Aftenskumringen agerer » tør Gren «. Skønnere end al 
anden Steds i Verden blomstrer Engkarsen i Søens Enge, 
i Farver fra det renes te hvide ti l de t dybeste l illa, mens 
Engforglemmigej, Trevlekrone og Skjaller væver de t 
dejligs te Farvebillede, ubekymrede om det gamle Ord : 
H vor Skjaller vokser , vorder karrig Slæ t. Flagspæ tten 
slaar H virvel - rrr! - , og Maagen staar paa en Tele
fonpæl og holder Vagt ove r sin Rede, en Tot Græs paa 
e t mosset Gærde. Langvejs fra, helt fra Afrika, kom mer 
den gule Vipstjæ r t, gyldenhammel, i dansende F lugt, -
e fter Ornitologernes uforgribelige Mening det bombe
sikre Tegn paa Sommere ns og de lyse Nætters K omme 
til Danmark. 

I myldrende Mængde blomstrer Vildkørvel og Gede
rams, fø rer e t rent Voldsherredømme, saa Storkenæb og 
H aremad maa passe paa ikke at komme dem for næ r. 
Haremad er nu ogsaa lidt fin paa det : den har lyrefor
mede Blade! Den besk e Ranunkel skinner gu l som Smø r ; 
Græssernes store Skare »rismar« (skrider ) og blomstrer: 
Star (Romertuer ) , Kno'psiv, Kogleaks, Fløj lsgræsse t 
eller H estegræs, blødt som en H estemule. Det høje Sød
græs pranger med røde Støvbærere, Rapgræsset med 
hvide og T imote med viole tte Støvknappe r. Tagrøret 
svøber sin viole t te Top i sølvglinsende Haar, Dunham-

Sobæklr en og Fersk esø, i Baggrunden Sfomrcb jerg 

{se t fra Bceklre11s Udløb} ca. 1900 

J UL PAA DURNllOL U 15 



~ 
Gulspurv 

-'\ 

~ ~ 

~ ( 

" 

' \ 
' ;., 11' 

I 
. . ,J 

Dam J obanson fot. 

meren strør om sig med hele Skyer af Guldstøv. Lille 
og let flyver Sivsangeren op og ned i Græssernes Rige, 
altid i Bevægelse, saa vægtløs, at den kan sidde paa et 
Græsaks og kvidre sin glade Sang, alt mens Skovpiber
parret klager saa ynkeligt, hvis nogen nærmer sig Re
den. - Løvefods gulgrønne Smaablomster ser saa kønne 
ud mellem de grønne Straa. Aldrig bliver dens Blade 
vaade; maaske det er derfor, den kaldes Vor Frues 
Kaabe. Iris løfter sit gyldne Banner, smuk i Blomst 
(Flægrose), smuk i Frø, (der ligner røde Dukatruller, 
men kaldes Horsebønner) - smukkest dog om Efter
aaret, naar den lægger sine ridende Blade ned som kryd
sede Klinger (»Kaardegræs « kalder Nordmændene den). 
Skeblad staar og spejler sin store Top i Vandet, Brude
lyset tændes, Søens fagreste Blomst. Mod Aften begyn
der Mosekonen at brygge og hyller snart Ferskesø i Som
mernattens hvide Taager. Det bliver altsaa godt Vejr i 
Morgen! 

Solen skinner paa Klaseskærmenes rødmende Sne. 
Mjødurten, de gamle Dages Engdronning (regina prati) 
nikker til sine Hofdamer, Jomfruerne Fredløs og Katte
hale. Pengebladet Fredløs væver sine Ranker ind mel
lem Blomster og Straa. Den minder med sin gule Krone 
om Vaarens Eranthis. Beskensød (solanum dulcamara) 
tager Livet, som det falder, vokser baade i vaadt og tørt, 
bytter sine lilla Blomster om med røde Bær, ranker og 
rækker sig, saa godt den kan. Derimod vil den satte lille 
Brunmunk (brunella vulgaris) gerne have sit paa det 
nogenlunde tørre, mens Hjortetrøst helst staar med vaade 
Sokker. Efter gamm~lt J ægerlatin aad de anskudte 
Hjorte af den »for at læges af dens h elsebringende Saf
ter.« Dens Blomster er saa mærkelige, ligner et Urede 
af blegrøde Traade og varsler om, at nu gaar Sommeren 
paa Hæld. 

Angelik, ogsaa en Sensommerblomst, hæver strunk 
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sm e hvælvede Skærme med de bitte smaa Blomst er i 
Skovkanten . Brøndsels Frø hefter sig nu paa alt, hvad 
der kommer inden Rækkevidde. Karsen drømmer om 
Foraar og skyder nye Blade. Dunhamrens Aks er fra 
grønt og brunt blevet helt sortebrunt. Det hvisk er saa 
sælsomt i Rør skoven. Mynth en (»b ækjast atatijn«) duf ter , 
og H østregn en falder. Svalerne stryger lavt, lige over 
Vandskorpen; h er af k ommer vel den gamle Tro, at de 
overvintrer p aa Bunden af Søer og Moser. 

Smaaflokke af Efteraarstrækkets Fugle stryger snak
k ende og spisende gennem Skoven ; men pludselig gør . 
Høgens hæse Skrig tyst, og et lille Fuglehjerte er h ørt 
op at slaa. Sp overne trækker ; kun Horsegøgen har end
nu ingen Hast. Rusk og Bladefald sætter ind, tættere og 
tættere svøber Mørket sig om Fersk esø. Men paa Øst 
himlen stiger Orion op over Skoven med Skjold og 
Sværd, altid i Kamp med Tyren , hvis røde Øje, Alde
baran, funkler k ampivrigt. 

Og mens Græs og Blomster sover den lange Vinter
søvn , lægger I sen sit Spejl over Søens Vande. Dog, selv 
om den »knarrar«, skal den prøves. Ungdommen rykker 
ud og tager F erskesø i Besiddelse. Der leges Kapper
over (Krydskny) og køres »Glatten-svarra «, og at sætte 
i et Spring - med Skøjterne paa - over den store Sten 
er vel nok et Diplom værd! Men uanfægtet af Raab og 
Leg afsøger de smaa Vinterfugle Bynke og Vejsennep; 
lille Thomas Vinter smutter ud og ind, saa smuk i sin 
lune, brune Dragt. Solsorterne tager Aftenbad i Søbæk
ken, uanset Vinterkulden. 

Bag Skoven nynner Havet sin evige Sang. Dage kom
mer, Dage gaar, til Aarets Ring er sluttet. Det bliver For
aar igen : Gedden gaar op gennem Bækken; atter skriger 
Viben over Ferskesø. 

A.M. 

V ibe paa Reden ved Ferskesø Dam J ohnnsc n fu r_ 
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Min Barndom paa Landet 
Erindringer af afdøde Gaardejer Hans Anke r, Strangegaard. 

Jeg er født den 17. April 1852 paa Bobbegaard i A.akcr 
Sogn. Mine første Erindringer er , at vor Pige Marie 
Kjæmpe (siden gift med Hans Prahl, boende i Slette 
Enge) fyrede under Murkedlen, og min Broder Julius sad 
hos hende, og hun sang: »Vift stolt paa Ko dans Bølge«! 
J eg har vel lært ialtfald det første Vers, thi jeg husker , 
at min Forestilling om Kodans Bølge var ved en Bro, som 
kaldtes Tøgebroen og laa over Aaen, som løb gennem 
Sletteenge. 

Min Barndomstid tumlede jeg mig i Leg medKarl 
J espersens Enke Stines Børn, om Sommeren paa Baune
bakken og i Bakkeløkken og med Badning i Lyngdam
men hos vore Ænder og Gæs, og om Vinteren dels hjem
me og dels i Stines Stue. Henne hos St ines havde vi Lov 
til at spille Kort; der var kun eet Spil og Spardame 
manglede, men Peter havde tegnet en anden Spardami! 
paa e t hvidt Stykke Papir, og skønt vi alle kendte hende 
og Aere af de andre Kort paa Bagsiden , var Spillet dog 
lige morsomt. Vi var vel ikke altid saa artige; men naar 
vi blev for slemme, gik Stine ud og kom lidt efte r ind 
igen og sagde, at vor Moder stod h enne ved Gjærdet og 
raabte, vi skulde komme hjem, og saa maatte vi pille af. 

Mine Forældre var kommet med i Bevægelsen, den
gang Præsten Trandberg begyndte sin Opvækkelses
gjerning i Aaker og Aa kirkeby; saa blev alle Kor t 
brændte og Dans og Drik bandlyst. (Hos os blev dog e t 
nyt Spil Kort enten af Moder eller Marthe stukke t op 
paa Sengehimmelen i Storstuen, hvor det laa i mange 
Aar.) Fader fik ogsaa købt Lars Lindrots Prækenbog, og 
Søndag Eftermiddag blev der altid sunge t Salmer og læst 
en Prædiken, og da skulde vi Børn være inde, hvilket 
kedede mig frygteligt; især var anden Søndag i Advent 
min Gru; den var paa he le 5 Blade. Enten læste Moder 
eller Marthe Prædikenen; Moder læste godt, men sang 
daarligt; Fader sang godt, men læst e daarligt. Derfor 
blev Bornholms Avis, som vi var selvellevte om, altid 
læst højt, enten naar vi spis te til Middag eller Unjarna. 
Vi Børn skulde naturligvis med til Kirke og Forsamlin
ger, og de t var ikke al tid, jeg havde Lyst, og jeg huske r 
engang Fader vilde, jeg skulde gaa til Kirke, men jeg 
skulkede omkring, ti l han var gaaet; men saa fandt Mo
der mig vesterude, og hun formanede mig t il a t gaa, 
ellers blev Fader vred. J eg løb ind, kom i Klæderne og 
afsted, men stod og mulede indenfor Kirkedø ren, og lige 
saa snar t Prædikenen var forbi, s tak jeg hj em og kom i 
Søndagsklæderne igen, før Far kom hjem. Far mente jo; 
da han saa mig, at jeg ikke havde været i Kirke, og var 
meget vred, men Moder sagde saa, at jeg havde været 
der, og saa slap jeg fri for videre Tiltale. 

Vi Børn fik ikke Prygl af hverken Far eller Moder ; 
kun een Gang kan jeg huske, jeg fik Prygl af Moder 
vesterude paa Brændepladsen, og saa maatte jeg kysse 
hendes Haand og bede om Forladelse. Vi havde nemlig 
en Skrædder, som hed Jørgen Dre jer (der var det mær
kelige ved ham, at han aldrig lod nogen prøve Tøjet, før 
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Gaardejer Hans Anker, Strangegaard, Klemensk er. 
/. 17 /4 1852, d . 27 /9 1923. 

de t var færdigt, og det passede altid godt), han maa vel 
have fornærmet mig, thi da jeg gik forbi Vindue t, hvor 
han sad indenfor og syede, satte jeg Ansigte t paa Ruden 
og sang en Vise, som var lavet om ham og hans Hus
holderske. Dengang græd Moder nok lige saa mege t 
som jeg, og hun sagde, a t det var saa stor en Skam, 
at vi Børn var saa uartige, at de (Far og Mor) ikke 
kunde faa Arbejdsfolk, fordi vi var saa uartige. J eg 
maa vel have brøle t frygteligt ; thi Jørgen Drejer kom 
ud og bad for mig. Han var saa fuld af Løgn ; han 
kom ald rig, naar han lovede det. Moder brugte saa at 
skikke Julius de rover og hente ham; et Par Gange lod 
han Julius faa Pressejernet og sagde, at nu kunde han 
godt gaa i Forvejen , saa skuld e han komme lige bag
efter ; men da han havde to Pressejern, kom h an ikke. 
Saa engang vilde han sende Julius afsted med Presse
jernet; men Julius var bestemt: »Jeg gaar ikke, før du 
følger med. « »J a, ja, saa skal jeg straks komme! « Han 
løb ud og ind flere Gange og havde travlt" med e t og 
andet ; men tilsidst syntes Julius, han blev saa længe 
borte; saa skulde han ud at se, hvor han var ; da saa han 
Drejeren løbe oppe paa Baunebakken (Drejer boede paa 
det Hus, som ligger Sydøst for Staalegaarden), og han 
grinede jo meget, da Julius kom halende med Presse
jernet, og Drejeren sad og syede hjemme; han sad aldrig 
paa Bordet. 

Endskønt mine Forældre vel kunde kaldes velha-



vende, saa var vore Møbler meget tarvelige. I Daglig
stuen fand tes det almindelige Sengehul med blaastribede 
Omhæng for Sengen, to Bænke, en under Vindue t og en 
for Bordenden inden for Døren, et Spisebord med en 
Fløj til at slaa ned, saa en Slagbænk i den østre Ende af 
Stuen, e t lille Bord og nogle Bræclestole og en Lænestol 
a f Træ med Læderhynde. I Storstuen, hvortil en Dør 
før te fra Skorstenen, en fra Lillestuen og en fra For
stuen , stod, naar man kom fra Forstuen, paa højre Haand 
en Himmelseng med blaastribet Omhæng; de1·i plejede 
Moster Kristine at ligge, naar hun var hos mine Foræl
dre, enten for at væve eller for at hjælpe dem med andet 
Arbejde; der var naturligvis et god~ Lag Halm i Sengen, 
og naar jeg (jeg plejede at ligge hos hende) skulde gaa 
i Seng, maatte jeg ikke træde i hendes Plads, men skulde 
t ræde op og staa paa Sengefjælen og saa springe over 
hendes Plads ind til Væggen og krybe ned der. Dengang 
mine Forældre kom til at bo paa 64. Slgr. , maa Moster 
nok have opholdt sig i nogen Tid der; thi Lars Larsen 
(Fru Markus Blems Fader) var nok blevet en Smule for
elsket i hende, og Fader syntes nok om Partiet; h an be
søgte Fader meget ofte, og hver Gang mine Forældre 
skulde køre til Bodilsker, saa naaede de altid Lars La r
sen, som skulde gaa til Bodil sker for at besøge sin Slægt 
der; han vidste jo gennem Fader, naar de kørte. Men 
Moster var og blev ubønhørlig. Hun blev senere gift 
med Smed Nielsen i Rønne og Moder til T øjmester Niel
sen. Paa venstre Side af Døren stod Klokken og en Stol, 
saa stod der et stort Fløjbord med to store Fløj e, et lille 
Bord og en Lænestol af Træ med Hvergangs Betræk; der 
var 6 Brædestole i Storstuen, som stod forsk ellige Ste
der; der var 3 Fag Vinduer til Gaarden og et mod Nord 
til Haven, der var to Fag til Lillestuen, men ikke en 
Stump Gardin for noget af Vinduerne, heller intet Op
lukkevindue. I Forstuen var der en enkel Dør med Over
og Underdør. Forstuen optog halve Bredden af Stue
længen, og Spisekammeret den anden Halvdel mod 
Nord. I Spisekammeret var der Hylder til Mælkefaden e, 
og derinde stod ogsaa Saltekarrene. Min Moder havde 
Ord for at lave godt Smør og Ost. Hun skulde altid lave 
Ost til Præstemadammen (Fru Mossin), og jeg har flere 
Gange været paa Vej at sige Ostemælk til, helt til Stub
begaard maatte vi. En Dag eller to før blev vi udsendte: 
»Saa skulde vi hilse fra Moder, om de vilde komme med 
Ostemælk til Præstens! « Pigen mødte saa bemeldte Dag 
med en Spand Mælk; det skulde jo helst være nymalket ; 
men jeg kan godt huske, at Moder talte om, at fra den 
og den var der mere end Halvdelen skummet. Naar 
Osten saa blev lavet, saa blev den sat i Vinduet og vendt 
og dreje t, til den blev færdig; saa sendtes en af os Drenge 
op til Præstemadammen med Osten ; hun sagde altid: 
»Hils Moder og sig Tak! « men aldrig mere eller Drikke
penge. Vi fik nu aldrig saa god Ost som 4en, Moder 
la vede; især smagte den udmærket, den som hun tog 
stødte Nelliker i; Kommen kunde hun ikke lide i Ost. 

Fra Forstuen var der en Dør mod Øst, der førte ind til 
»Mælsalinj« (Mellemsalen); den ·optog halve Bredd~n 

mod Syd; der var et Sengehul med Omhæng; for der laa 

altid vor Pige; fra Mælsalen gik en Dør mod Nord, der 
optog den anden Halvdel af Længen, og der laa Karlen. 
Siden jeg kan huske, blev der lavet Karlekammer ude i 

østre Længe, med et enkelt Vindue mod Øs t og Indgang 
fra H estestalden ; siden vi fik lavet det Drengelrns, laa jeg 
altid hos Karlen og Julius og Johannes i den anden 
Seng. Fra Mælsalen var en Dør ind til »H use t«; der s tod 
e t s tort dobbelt K lædeskab, Moders Dragkiste og en 
Himmelseng; der var Lergulv med store Huller i; det va r 
der ogsaa i Mælsalen, Forstue, Spisekammer og Drenge
huset. J eg kan godt huske, at der blev lagt Brædegulv i 
»Huset«, Væggene blev spækkede og Spejldør indsat og 
3 hele Fag Vinduer mod Øst (før var der kun eet Fag),· 
og siden blev det altid kaldt Salen. Det ene Vindue va r 
et Oplukkevindue. Var der liggende Fremmede, hvilket 
var meget sjældent, saa laa de i Himme lsengen paa Sa
len. Dyrlæge P edersen fra Rønne laa der en Nat (vist
nok de t første Aar, han var her) , og jeg husker , Far 
sagde til Pigen, at han vilde give hende 4 Skilling, der
som hun vilde gaa ud til ham med en Kalvebøtte og 
sætte u nder Sengen (Potte kendte vi ikke dengang), men 
Pigen vilde ikke. Om Morgenen bar Moder jo Kaffe ud 
til ham paa Sengen, men kom meget bestyrtet tilbage og 

_forta lte, at det ene Vindue va r udslaae t; hun maatte jo 
alligevel tilbage med Kaffen og fo r at se, om Dyrlægen 
var der , og vi fulgte jo meget optagne med. Jo, han laa 
og snorkede; da han vaagnede, pegede han mod Vinduet 
og sagde: »J a, det har jeg gjort,« hvortil Moder bemær
kede, a t havde han bare truffet det ved Siden af; det var 
Oplukkevindue. 

Ude i Gaarden stod et stort Pæretræ med de bedste 
Pærer, jeg nogensinde har smagt; de skulde gemmes, til 
de blev møre; men saa smagte de ogsaa. Naar Julius fik 
to P ærer med i Skolen, saa solgte han dem; naar jeg fik 
to Pærer med, saa spiste jeg dem. Han brugte ogsaa, naar 
vi fik Kaffe med et Stykke brunt Sukker til, at drikke 
Kaffen ; men han puttede Sukkeret i en Pose og solgte 
det siden til Moder ; jeg syntes nu, det smagte alt for 
godt til, at jeg kunde gemme det. Han havde og har haft 
Evne til at lave Penge, hvilket jeg aldrig har haft. 

Min Fader var en rigtig Slider, og han var aldrig 
ledig. Naar Vejret var, saa vi kunde være ude paa Mar-

Bobbegaard i Aalcer, set f ra Haven. Tilbygningen midt paa Stue· 
længen fandtes ilclce i Hans Anlcers Borndom. 
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ken, saa brød vi Sten eller minede dem itu og kørte dem 
væk ; om Aftenen skar vi altid Hakkelse til baade Køer 
og Heste. Om Vinteren, naar d~r ikke var andet at be
s tille, lavede han River og Rivetænder; jeg saa· ham al
drig ligge paa Slagbænken og snive om Aftenen. H an 
var en ivrig Jæger og Kristen Kofod og han gik meget 
sammen paa Jagt, og en halv Snes Harer paa en Dag var 
nok ofte Udbyttet; men Moder syntes ikke om den megen 
Jagt; thi mens de boede i Vallensgaardshusene og ingen 
Dreng havde, maatte Pigen og Moder skære Hakkelse, 
og det holdt Moder ikke meget af. Siden jeg kan huske, 
gik han ikke meget paa Jagt ; thi en meget stræng Vin
ter havde han mistet en Hest; den lagde han østerude i 
Bøsseskuds Afstand fra østre Stuehusgavl, og saa sad han 
inden for Vinduet og ventede paa Ræven; han skød nok 
5 Ræve den Vinter; men han blev syg og laa længe; han 
laa i Storstuen i Himmelsengen ; det maa jo have været 
Sommer dengang, da der ingen Kakkelovn var i Stor
stuen, og jeg løb og legede derinde, og Moder tyssede 
paa mig, at jeg skulde være stille; men det kunde jeg ikke 
være. Saa sagde hun: »Dersom du ikke kan være s tille 
Hans, saa dør Fader fra os!« Hvortil jeg nok saa frejdi~ 
udbrød: »Nej, min Far dør ikke !« og de t var paa saadan 
en Maade, at Moder ogsaa følte sig forvisset om, at han 
nok kom sig igen, og det gjorde han jo. 

Med Hensyn til Værelsernes Udstyr med Billeder saa 
fand tes ikke et eneste; der hængte jo kun en lille Spejl 
i Lilles tuen. De første Billeder, vi fik paa hvidkalkede 
Vægge, var, dengang en Pige, som hed Stine og tj ente 
hos mine Forældre, dengang Julius blev født, var hjem
me og besøgte (hun tjente da i Kjøbenhavn). Hun for
ærede mine Forældre to Billeder med en smal Guldliste 
omkring, »Vinterkvarter i Nordhavet« og »Fiskernes 
Hjem« og saa et Billede af hende selv; de tre Billeder 
hængte i mange Aar over Fars Ska tol i Stors tuen . Hun 
havde ogsaa Chokolade med hjem fra Kjøbenhavn, som 
hun kogte og lavede til ; men der var ingen, der kunde 
drikke den, og saa gav Moder Svinene hele Herligheden . 
I Dagligstuen hængte e t lille Spejl. 

Senere var Moster Kristine flyttet til Rønne, og saa 
skulde vi ogsaa have pænere Møbler. Hun skaffede os 
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Sofa, to smaa firkantede Borde med to F løje paa og 
grønmalede P lader, og to Spejle. Vi Børn syntes jo, de t 
var mege t fint, og jeg husker ogsaa, at hun engang, hun 
var deroppe, havde Prøver med af det Tapet, som hun 
havde paa sine Vægge i Rønne. Papir paa Væggene det 
havde vi aldrig hørt før. 

Kosten, vi fik, var meget ensformig: om Morgenen a l
tid Spegesild og Søbe, med hver 1/z Skive Fedtmad til, 
om Sommeren Smørmad; ved 10-Tiden om Formiddagen 
1/z Skive enten Smør- eller F edtmad og en Snaps; vi 
Børn fik ogsaa somme Tider Ost og Brød og unde r Tiden 
Brændevinsbrød, men det var sjældent. Om Middagen 
fik vi enten kogt e1ler stegt F læsk og sa a Grød og atte r 
Grød, en Gang om Ugen kogt Mad, Æ rter , Kaal eller 
Brændesnude. Om Unjarnatid Kl. 5 fik vi Fedtmad, und
tagen om Høsten ; da var det Smørmad med Kød ou Ost 0 

paa. Om Aftenen altid enten Søbe eller Mælk og Grød. 
Somme Tider om Efteraaret naar vi havde solgt Lam
mene, saa malkede vi F aarene; saa fik vi Faa remælk til 
kold Vandgrød, og de t smagte saa urimelig godt. Stod 
der nogen Faaremælk og blev sur, saa kald tes de t Sylte
mælk ; den spiste vi saa istedenfor Smørrebrød om Un
jarnatid; vi skar Brødet i firkantede T erninger , s tak 
Lommekniven i T ærningen og dyppede den i Bollekop
pen som stod midt paa Bordet; hver havde jo sin Lom
mekniv; Gaffel brugtes jo ikke til Hverdag. Vi havde dog 
6 Par Knive og Gafler, men de brugtes aldrig, uden der 
kom Fremmede. Lommekniven brugtes baade til at 
spege Sild og skala (skrælle) Kartofler med og om Mid
dagen til at skære Flæsk og Kød itu med, og hver fik sin 
gule Fajancetallerken (Lertallerkener kunde min Moder 
ikke lide) og K ød og Flæsk afdelt paa hver sin Talle r
ken. Den sjællandske Skik at bide af Kød eller F læsk 
kunde mine Forældre ikke huske var brugt i deres 
Hjem; naar Moder om Høsten havde været med ude paa 
Marken og ikke haft Tid at lave Middagsmad, kunde vi 
faa Spege flæsk og Brød, og Tykmælk og Brød til Efter
mad. Der var dengang ikke saa megen Ulejlighed med 
Madlavning eller Opvask, heller ikke med Rengør ingen. 
Stuegulve t blev fejet een Gang om Dagen, og der blev 
strøet nyt Sand paa, og Støvet blev vel tørret af Bord og 
Bænk med de t samme. 

Kaffe fik vi Kl. 2 om Eftermiddagen , saa langt jeg kan 
huske tilbage. Kaffekedelen blev sa t paa Kakkelovnen 
for at synke, og saa skænkedes deraf saa længe, til de t 
tykke kom; vi Børn fik kun 1/z Kop med et Stykke Suk
ker til. Kaffen brød vi Børn os ikke meget om; thi jeg 
husker , at jeg foreslog Moder, at naar jeg maatte faa en 
Skefuld Fløde og et Stykke Sukker, vilde jeg undvære 
Kaffen ; men de t afslog Moder; jeg maatte nok fa a Suk
keret uden Kaffe, men ingen F løde. Sukkere t fik vi, og 
naar Julius fik 1/z Pund, solgte han det til Moder; jeg 
prøvede ogsaa paa at samle, men kan ikke huske, om 
jeg nogensinde fik Halvpundet fuldt ; jeg spiste de t vel 
forinden. 

Dengang jeg var fyldt 7 Aar, kom jeg i Skolen i Aakir
keby, og Skolelæreren hed Marcher. J eg k endte vel nok 
Bqgstaverne; men det var vel ogsaa de t hele. Vi h avde 



nogle s tore, stive Tabeller, som hængte paa Væggene 
med Bogstaverne, og senere nogle med to Stavelser og 
tilsidst rigtig Læsning. Der var ialt 45 Tabeller. Tabel 
44 kunde jeg udenad; men naar jeg kom op til Marcher 
og han begyndte et eller andet Sted paa Tabellen, saa 
kunde jeg ikke faa begyndt, og saa skulde jeg gaa ned 
og læse bedre over; hvor længe jeg var paa den Tabel, 
ved jeg ikke; men længe varede de t, og til sidst maatte 
jeg springe den over. Moder arbejdede nok ellers paa at 
lære mig at læse, før jeg kom i Skolen, og Enden paa det 
hele blev altid, at det var saa s~or en Skam, at jeg skulde 
staa og glo op ad V æggene, og hvor stor Klodrian jeg 
var; Julius kunde læse ra, da han kom i Skolen. Lyst til 
at lære noget havde jeg ikke, og at jeg gik i Skole for at 
lære noget, fik jeg aldrig Indtryk af, saa længe jeg gik 
der ; gaa i Skole skulde jeg jo; det var jo noget, der 
skulde være; men hvorfor, nej, det tænkte jeg ikke paa ; 
men jeg vilde dog hellere i Skole end være hjemme; der 
var altid saa meget, vi skulde hjælpe til med, og i Skolen 
var der jo altid nogen Leg og Sjov. De smaa, som ikke 
kunde læse, fik en Behjælper af de større, som kunde 
læse, og skønt jeg ikke var meget nemmen, saa maa jeg 
dog have gjort Lykke hos de store Piger ; thi engang ud
fægtede de fornemste (Laura P edersen, Købmand Peder
sens Datter, senere gift med Lærer Nielsen, østre Skole, 
og Trine lpsen fra Savskærergaarden) en ordentlig Tve
kamp om, hvem der skulde være Behjælper for mig. De 
brugte Pegestokkene paa hinanden efter alle Kunstens 
Regler, og da Trine omsider maatte give tabt, saa blev 
altid derefter Laura min Behj ælper, og vi havde de t 
meget fornøj eligt med at lege; thi Læsningen gav v1 
begge en god Dag. 

Skolevæsenet blev omordnet, og der blev bygget en 
ny Skole til, og der blev oprettet en Mellemklasse, og 
ældste Klasse blev delt, saa Dre~ge~e gik for sig, og Pi
gerne for sig:·Marcher-fik Mellemklassen og ældste Klas
ses Drenge og en ny Lærer Dam, senere Lærer i .Nyker, 
fik yngste Klasse og ældste Klasses Piger. Denne Dam 
mente, at Prygl skulde der til, og han brugte sine Hæn
der og Spanskrøret meget flittigt, saa Julius blev bange, 
da han havde været hos Dam 1/z Dag, og løb hjem, og 
siden nægtede han bestemt at gaa i Skole hos Dam mere. 
Far maatte saa op til Marcher, og Julius gik senere hele 
Tiden hos Marcher; jeg derimod modtog mine Tærsk og 
syntes vel, jeg havde fortjent dem. Dengang jeg kom i 
Skole, var der ingen brolagt Gade i Byen. Der, hvor 
Torvet nu er, stod et Hus med Straatag og Have mod 
Syd; ellers var der Møgdynger og Vandpytter. Der, hvor 
Bager Dams nu er , boede Esber Uhrmager, Morten Holm 
og Kj æmpen i en lang Straatagsbygning. Der var kun to 
eller tre Kjøbmænd, Sekretær Møller , almindelig kaldt 
Seketerinj, Kaptajn Dam og vis tnok Balle. Hos Sekete
rinj hentede vi altid Avisen (Aavisan) og solgte Smør
re t og købte Kaffebønner og Sukker ; jeg kan huske, jeg 
har flere Gange, naar jeg har været i Skole, købt 1 Pund 
Puddesukker; vi var dog en halv Snes Mennesker dag
lig ; men Sukkeret var dyrt og brugtes ikke meget. 

Skoletiden fik dog Ende, og jeg skulde gaa til Præ
s ten. Præsten hed Mossin, og i Konfirmandstuen sad vi 

Ved Udgravningen af to Bron::ealdergrave i en H øj paa Aabygaards 
Grund i Nylcer 1898. 

Gna.rdcjer Hans Anker, Gnnrdejer Koefoed, A nbygaard, Lære r J. A. Jorge nsen. 

pakkede sammen, saa Pigerne næsten sad paa Skødet af 
Drengene. Drengene sad ved V æggen og Pigerne foran. 
Vi kunde godt have Bøgerne liggende opslaaede paa 
vore Knæ, saa vi go dt kunde- følge med under Lektie
høringen, hvilket ikke beh øvedes; thi jeg fik snart regnet 
ud, hvilket Stykke jeg blev hørt i; thi hver anden Gang 
begyndte han paa de øverste Drenge", og da blev jeg hørt 
i tredje Stykke, og hver anden Gang paa de nederste 
Piger , og saa blev jeg hørt i det tredje sidste Stykke. 
Præsten tog aldrig fej l af dette hver anden Gang, og han 
maatte jo tælle alle Lærebogsstykkerne op for hver Gang; 
thi det slog altid ti l, og der levnedes aldrig et Stykke. 
Præsten forklarede os aldrig noget ; vi blev hørte, fik 
Lektie for, og saa afsted. Præsten sad paa en lille For
højning ved e t lille Bord og snusede, saa naar Præsten 
gik, laa der altid saa meget Snus paa Forhøjningen , saa 
vi kunde faa en ordentlig Pris. Vi skulde jo passe paa at 
kunne vore Lektier og ellers opføre os ordentligt for 
ikke at blive forviste (det var: ikke at blive konfirme
rede det Aar, men læse om igen) . »Han gaar og læser! « 
hed det dengang, naar vi gik til Konfirmationsforbere
delse. Dengang blev vi stillede paa Kirkegulvet efter 
Dygtighed. Jeg blev Nr. 4. Nr. 1 var Markus Kofoed fra 
Sigaard, Nr. 2 Pe ter Larsen, senere Skrædermester i 
Aakirkeby. 3 Niels Klemed J ensen, Søn af J ens Mogen
sen, boede der , hvor Fattiggaarden nu er. Han havde en 
stor Mening om sin egen Dygtighed, læste til Skolelærer , 
dumpede, rejste til Amerika, læste til Præst og virkede 
nok som Præst en Del Aar der og e r død for flere Aar 
siden. 

J eg kunde min Lektie godt paa Kirkegulve t og gav 
Præsten min Haand paa, at jeg vilde leve i min Daabs
pagt til min sidste salige Ende. Ja, jeg mente det dog 
ærligt dengang, at jeg vild·e. Men det bliver dog en grue
lig Løgn for alle. J eg blev saa konfirmere t ; jeg havde 
for Resten min Broder Juliuses Konfirmationsklæder 
paa ; Trøjen var syet af en Spidskjole, som Fader havd e 
købt paa en Auktion i Rønne. Det var en Befrielse at 
blive fri for Skolen, at »slæppa fram! « hed det altid i 
daglig T ale, naar man blev konfirmeret; nu hører man 
det sjælden. 1866 var det, om F oraaret. 

Hans A nker. 
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Born-

holms 

Provster 

i 100 

Aar 

F. L. Steenberg, /.1801 , d.1870. Provst 1834 
- 47. Sogne præst Olsker- Allinge 1826- 34, 
R ønne-Knudsirer 1834- 47. 

}. C. }ork , /. 1820, d. 1888. Prov.st 1871-74. 
Sognepræst Poulsk er 1858-74. 

W. S. Lichtenberg, f. 1870, d. 1930. Provst 
1904-08. Sognepræst Hasle-Ritt.sk er 1903 
- 08. 
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C. H. With , /.1805, d. 1865. Provst 1847-56. 
Sognepræst Bodilsker-Nek sø 1841- 47, 
Rønne-Knudsirer 1847- 56. 

L. C. Hansen, /. 1822, d. 1907. Provst 1875 
- 81. Sognepræst Olslcer-Allinge 1865-7l , 
I bslcer-Svanelce 1871- 81. 

E. B. Rohde, /. 1867. Provst Vestre Provsti 
1909-35. Sognepræst Klemensker 1904-35. 

C.A.Meyn, /.1813, d .1870. Pro vst 1857- 70. 
Sognepræst Poulsleer 1839-17. Bodilslc er
Nexø 1847-57, Rønne-Knudsker 1857- 70. 

F. C. H. Sodemann, /. 1832, d. 1911. Provst 
1882-1904. Sogne præst Klemensk er 1875-
1904. 

A. Rasmussen , /. 1868, d. 1926. Provst Østre 
Provsti 1909-26. Sogne præst ØsterLarsleer 
- Gudhjem 1907~26. 



L. Blang, /. 1889. Provst Østre Provs ti 1?27. 
Sogne præst Pedersker 1914-. 

A. Petersen, /. 1899. Provst Vestre Provs t.i 
1937- 40. Sognepræst Allinge- Disker 1928 
- 40. 

M. Ma ttltiesen, /.1882. Provst V estre Provsti 
1940- . Sognepræst Nyk er 1931- 36, /{esid. 
Kapellan Rønne-Knudsker 1936-38, Sog
nepræst Knudsker og res. Kap. Rønne 1938. 

Bornholms Præster 1899 

I Hjørne t : H. C. S. Brix, E. V. S. Bruun, N. C. Hansen, 
lbsker- Svaneke Hasle- Rutske r res. Kap. Rønne 

H. J. Møller, N. E. V. Lund, C. R. Madsen, 
Ves termari e Allinge- Olsker Aa ker 

H. M. Ericltsen, M. P. M. Jensen, 
Nylarsker Valgm en ighed 

I Hjørne t: T. F. L. Larsen , 
' yker 

C.C. Berthelsen. A. R. Flagstad, J. A. Petersen, 
Rø . Pedersker Øs te rma rie 

A. Jensen , F. C. H. Sodemann, F. V . Christensen, C. C. V. Loo/ t, A. K. Sonne, 
Neksø- Bodilsker K lemensk er, 

Provst 
Rønne- Knudsker Øste rlarsker- Gudhjem Poulsker 

( Pastor V. S. Mandel, Christiansø, mangler ) 
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Bornholms Præster 1913 
samlede til Konvent i Vestermarie Præstegaatd under Professor L . P. Larsens Besøg paa Øen 

C. C. F. 0. Reeh , P. Bjerg Nielsen, C. Krag, 
Nylarsker 

H. J. Møller, 
r es. K apellan, Rønn e P ede rsker 

A. Christiansen, A. Høyrup, V. S. Mandel, 
Rø Allinge-Olsker Christiansø 

T. }. C. G. Rendtorff , E. B. Rohde, 
Ny k e r Klemensker 

En Undentagskontrakt 

V es te rmarie 
L. }. F. Rostrup 

Rønne- Knudsker 

Fr~ »Østerlarske r Slægter«, en utrykt Stamtavle udarhej

d e t af Fuldmægtig V. Svendsen , gen gives nedenfor en 

Undentags-Contract, de r paa en inte ressant Maade helyser 

bornholmske Landboforhold for 80 Aar siden. 

I Forbindelse med den mellem os Underskrevne Hans 
Henrik Christensen og Hustru Ellen Kirstine Espersdat
ter paa den ene Side og Svend Hansen Schou paa den 
anden Side Dags Dato afslu ttede Handel om den 43' Selv
eiergaard, Elleskovsgaarden kaldet, i Østerlarsker Sogn 
med Besætning, er mellem os indgaaet og sluttet føl
gende 

U n cl e n t a g s - C o n t r a c t. 

1. Vi Hans Henrik Christensen og Hustru Ellen Kirstine 
Espersdatter forbeholde os Ret til saalænge nogen af 
os leve at forblive paa den 43' Selveiergaard i Øster-
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K. L. H. Jespersen , E. Pontoppidan Thyssen, 
Valgmenigh. Va lgmenigh. 

L. p , Larsen, J . P. Agger, A. C. Andersen , H. H. Jørgensen, 
Professor Neksø- Bodilsk er Svaneke-Ihsker Hasle- Rutsker 

A. Rasmussen, }. A. Petersen , H. M. Erichsen, 
Øste rlarsker- Gudhjem Østermarie Aaker 

(Pastor C. Bisgaard, Poulsker, mangle r) 

larsker Sogn og der hos Eieren af samme frit at nyde 
saavel Huuslye som Klæde, Føde, Lys, Varme, Reen
lighed samt i Sygdomstilfælde fornøden Oppasning· 
og Pleie. 

Vor Seng skal vi have staaeøde i et ved Vintertiden 
opvarmet Værelse; derhos sk al Gaardejeren være plig
tig at udbetale os til Smaafornødenheder, hvert Aar 
50 Rd. skriver Halvtredsindstyve Rigsdaler , med Halv
delen hver 11' Juni og 11' December. 

2. Skulde vi blive utilfreds med at forblive paa Gaarden 
i Fællig med Gaardejeren , da forbeholde vi os Ret til 
a t udflytte, hvorom Tilsigelse til Gaardejeren skal 
skee med et halvt Aars Varsel, og sk al Gaardejeren 
da være pligtig til at opføre til os i Haugen ved Gaar
clen et Huus paa 4 Fag indrettet til Beboelse med 
Skorsteen, Kakkelovn, Brædeloft og Gulv, fornødne 
Vinduer og Døre, inddeelt til Stue, Kamre og Kjøk
ken efter vor egen Anvisning, hvilket Huus skal være. 



Studenterne fra Rønne Statsskole 1940 

Øverste Række: Erik Kyst, Poul Marcussen, Henning Jørgensen, Gert._ Espersen, Hans Chr. Hasager Boss, Asger Dam., Mogens Nissen, Axel 

Kofoed, Hans Michael Harild, Hans Jørgen Møller. Midterste Række: Sanne Zeuthen, Henning Tholander , Karla l ngvorsen, Vagn Aakjær, 

Anna Margrethe Koefoed, Jørgen Holm., Anker Due Madsen , Agnes Larsen, Hans Anton Koefoed, Carl Erik Qvortrup. Nede rste Række : Nanna 

Funch-Nielsen, Henning Johansen, Karen Mossin Lind, Torben Bonke, Grete Jensen, Aage Arnoldus, Gurli Drost , Olaf Gjedde Olsen. 

færdigt saaledes at det kan tilflyttes og beboes til 
Mikkelsdag i det Aar da Tilsigelsen er skeet et halvt 
Aar forud. · 

Til Huset skal indhegnes en lid.en Have, der bliver 
t~l vor Raadighed. Naar vi ere indflyttede i dette Huus 
skulle vi have fri Adgang til enhver Tid til Gaardens 
Brønd, ligesom og Gaardejeren skal underrette os 
hver Gang der paa Gaarden bages og vadskes at vi til 
samme Tid kunne faae haget og vadsket til vort Huus
brug hos ham. 

Til den Tid vi, eller den Længstlevende af os, ind
flytter i dette Huus, eller i det Hele naar vi udflytte fra 
Gaarden, forbeholde vi os Ret til af Gaardejerens Boe 
at udtage eller for hans Regning at anskaffe til Afbe
nyttelse saalænge vi leve, følgende Ting: 2 Senge med 
forsvarlige Sengeklæder og Omhæng samt 4 Par Lage
ner, et ottedags Stueuhr, 1 Speil, 1 større Bord, 1 min
dre do, 1 Lænestol, 6 Bagstole, 1 Kobber Fjerdings-

kjedel, 1 Kobber Theekjedel, 1 Jerngryde, 1 Panne
jern, 1 Lerfad, 1 Røsteballie, 1 Saae, 2 Salterkar, 2 
Vandspande, 2 Ankre, 2 Sække, 2 Poser, 1 Rok, 1 
Garnvinde, 1 lille Chatol, 1 Klædekiste, det fornødne 
Porcellain eller Fajance og Leerkar, samt Knive og 
Gafler til vor lille Huusholdning; saa medtage vi selv
følgelig ved Udflytningen vore Gang og Hareklæder 
samt Linned, der i alle Tilfælde forblive til vor ube
hindrede Disposition. 

3. I aarligt Undentag leveres os frit fra Gaarden paa vor 
Bopæl, hvad enten denne er i det ommeldte Huus 
eller andet Sted i Herredet følgende Varer: 5 Tønder 
rentør Rug, 2 Tønder kjølletørt Malt, 1 Tønde skal
lede Byggryn, 1/2 Td. Kogeærter , 1 Td. Byg, 1/z Td. 
Hvede, 2 Td. Kartofler, 10 L.pund Griseflæsk, 1 andet
aars Stud, som har græsset med Gaa rdens heste Køer 
om Sommeren, 6 levende og vel fedede Gjæs, 4 Lam 
med Ulden paa, hvis slagtede Kroppe ikke veie under 
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Elleslrnvsgaard i ØsterLarsleer. 

20 Pund, 2 Fje1·diriger Spegesild, 3 L.pund Klipfisk, 
6 Skp. Salt, 2 L.pund Smør, 1 L.pund Griseister, 1 
L.pund Ost, 1 L.pund skjettet Hør, 2 Potter Sennop, 
2 Potter Kommen, 4 Potter Honning, 80 Potter Bræn
devin, 2 Potter sød Mælk daglig om Vinteren og 3 
Potter do. daglig om Sommeren - eller Vederlag her
for i Penge om vi ikke beboe Huset hvor Mælken kan 
leveres - endvidere 1 L.pund Kaffebønner, 8 Pund 
Kandis og 8 Pund Puddersukker, samt Brændsel saa
meget vi behøve saalænge vi beboe det til os indret
tede Huus, eller om vi ere flyttede andetsteds hen: 
3 Favne Brænde alenlangt, 2 Læs Padskbrænde, 3 
Læs Fladtørv og 1 Læs Lyng aarlig, saa og endelig de 
50 Rd. skriver Halvtredsindstyve Rigsdaler aarligt i 
Penge, som vi ogsaa have forbeholdt os om vi endog 
blive paa Gaarden. 

Samtlige her nævnte Undentagsvarer skulle være 
go de og forsvarlige i enhver Henseende, da de i mod
sat Fald kan fordres betalte med Penge~ efter gangbar 
Priis, hvorhos enhver Ting skal leveres til sin rette 
Tid nemlig Vinterbrændselet om Sommeren, Sæd, 
Slagtecreaturer og Sulevarer om Efteraaret, Smør og 
Ost paa 3 a 4 Gange efter vor Bestemmelse, Brænde
vinet paa 2 Gange, Foraar og Efteraar og saaledes at 
hele Undentaget, der stedse leveres forlods, skal være 
afydt til hvert Aars Mortensdag. 

4. Saalænge vi leve skal Gaardejeren være pligtig paa 
Forlangende at give os fri Befordring med Heste _ og 
Vogn eller Slæde til Kirken og andre fo~nødne Reiser, 
Høst og Vaar alene undtaget, saa -besørger han og i 
Sygdomstilfælde Befordring for Læge til os. 

Naar vi ved Døden afgaae besørger og bekoster 
Gaardejeren vor Begravelse christelig ·og anstændig 
efter almindelig Skik og Brug. Efter den ·Sidstes Død 
falder saavel de t ommeldte til os opførte Huus, som 
de udtagne Boskab, forsaavidt det da existerer , til
bage til Gaardejeren som hans Eiendom. 
Jeg Svend Hansen Schou tilstaar herved at have ind

gaaet og afsluttet nærværende Contract med mine For
ældre, den jeg forpligter mig og efterkommende Eiere af 
43' Selveiergaard i Østerlarsker Sogn at opfylde og efter
komme i alle Maader hvorhos jeg til Sikkerhed for 
Undentaget efter denne Contract, som skal paahæfte 
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_ ,Gaarden, meddeler l ' Prioritet i bemeldte 43' Selveier
gaard med alt Tilliggende. 

Naar den ene af Undentagsyderne afgaaer ved Døden 
bortfalder af det foran be tingede aarlige Undentag: aar
lig 1 Tønde Rug, 1/2 Tønde Malt, 2 Skp. Gryn, 2 Skp. 
Kogeærter, 3 L.pund Flæsk , 2 Gjæs, 1 Lam, 1 Fjerding 
Spegesild, 1 L.pund Klipfisk, 8 Pund Smør, 4 Pund Ister 
og 40 Potter Brændeviin, hvorimod de t Øvrige udredes 
til den Længstlevende. 

Det stemplede Papir til denne Contract er taget efter 
følgende Beregning: 

a. Un dentagets aarlige Værdi 160 Rcl, som for 5 Aar udgjør 800 Rd. 
b . .Begrave lsesomkostninger 100 Rd. 

900 Rd. 

Til Bekræftelse have vi denne Contract underskrevet i 
lde tilkaldte Vit terlighedsvidners Overværelse. 

Den 43' Selveiergaard i ØsterLarsleer Sogn de1t 28' December 1860. 

Hans Henrik Christensen. 
med paaholdt Pen. sign. Svend Hansen Schou. 

E llen K_irstine Espersdatter. 
med paaholdt Pen. 

Til Vitterlighed: 
Bærild Andersen. sign, Hendrik Hansen. 

m. paah. P en. sign. P. Larsen. 

At de t ved d enne Contrac t stipulerede Undentag kan udredes af 
den 43' Selveiergaard i Øst erlarsk er Sogn, uden alt for s tor Skade 
for Eieren, de t atteste res herved af os Sognemænd. 

Datum ut supra. 

Bærild Andersen. sign. Henrik Andersen Schou. 
7' Vg. 

Bornholmer Radering af Ernst Køie 



Generaldirektør Michael Koefoed 
Født 27/ 12 1867, død 20/8 1940 

Bornholmeren Generaldirektør Michael Koefoed døde 
d. 20. August i Aar, 72 Aar gl. Han havde et langt og 
virksomt Liv bag sig og faa Mennesker har gjort sig saa 

· fortjent til det danske Samfunds Taknemmelighed, som 
han. Han nød i sjælden Grad sine Medborgeres Tillid 
og mange betydningsfulde Hverv har været betroet ham; 
altid har han været i Stand til at finde en uangribelig 
Løsning. Sin største Indsats gjorde han indenfor Cen
traladministrationen; men hans Arbejdsevne var stor, 
og han kunde overkomme det utrolige. Han var Statens 
første Forligsmand; han har været Formand for sønder
jydsk Valutaraad og senere for den sønderjydske Laane
kasse, samt i en lang Aarrække Formand for Danske Tje
nestemænds Samraad. I Aprilministeriet 1920 var han 
Finansminister. Som Formand for Foreningen Norden 
har han udført et meget paaskønnet Arbejde for den in
terskandinaviske Forstaaelse. 

Generaldirektør Koefoed har været Bornholm en god 
Mand. Han glemte aldrig, han var Bornholmer; han følte 
sig stærkt knyttet til vor Ø, og at bevare og fremme 
Bornholms aandelige og materielle Vel laa ham altid 
stærkt paa Sinde. Efter Direktør M. P. Blem var han til 
sin Død Formand for Nationalforeningen Bornholm. 
Ingen har mere end han og Broderen Rektor M. C. Koe
foed virket for at »vække og udbrede Interessen for 
Bornholms naturskønne Steder,« saaledes som Forenin
gens Program bl. a. lyder. 

Et af de smukkeste Karaktertræk hos Generaldirektør. 

En Historie om en Jernplade 
Naar man gaar fra Christianshøj ad Stien forbi Hotel 

Jomfrubjerget og ned ad Bakken, kommer man nede ved 
Landevejen forbi en misdannet Eg, som der ikke er 
meget Liv i, og som er angrebet af den Slags Svamp, som 
ligner sorte Knapper. Paa dens Stamme er fastgjort en 
solid Jernplade med. Frederik den Syvendes og Grev
inde Danners Navnetræk. Træet er velkendt, men en 
lille Historie om J ernpladen synes ikke at være saa 
k endt, som den fortjener at være; for det er en hel lille 
Solstraalefortælling, skønt den begynder uhyggeligt. J eg 
vil tillade mig at citere af Professor W armings Bog 
»Skovene«: 

»H er kan endnu anføres, at der ved Kristianshøj 
paa Bornholm tidligere fandtes en Eg og en Avn, 
der var sammenvoksede. Paa en Ekskursion til Ste
det med Rostrup fortalte denne mig følgende: Fr. 
VII skar under et Besøg paa Bornholm sit og Grev-

Koefoed var hans store Hjælpsomhed. Mange har gen
nem Aarene henvendt sig til h am om Raad og Hjælp i en 
vanskelig Situation, og næppe nogensinde har man hørt 
om, at der er gaaet nogen skuffet fra ham. Hans stærke 
Tilknytning til Bornholm har ført med sig, at ogsaa 
mange Bornholmere har været mellem dem, han har 
hjulpet. Carl Sonne. 

inde Danners Navn .ind i Træet, men disse Navne
træk kunde ikke . faa Fred. Da Forchhammer 1856 
ledede en geologisk Ekskursion til Bornholm med 
Polyteknikere, laante den bekendte senere Over
lærer i Sorø, Eugen lpsen, den intet anende Ro
strups Kniv og med denne udslettede han Navnene. 
Denne Majestætsfornærmelse blev indberettet til 
Myndighederne i København; det trak op til Forhør 
over alle Deltagerne, men Etatsraad Forchhammer 
fik Sagen neddysset. En Skovfoged Rosen satte saa 
en J ernplade med Navnetrækket F. VII, L. D. i Ste
det og blev til Tak forfremmet til Skovrider. Avnen 
blev senere dræbt af .Polyporus radiatus.« 

Saaledes viser Historien, hvorledes Naade kan gaa for 
Ret overfor den ubesindige og respektløse Ungdom, samt 
hvorledes en god Gerning kan faa sin ekstra Belønning 
udover den, som den gode Gerning e fter Sigende har i 

sig selv, "og det kan Jernpladen vidne om, ogsaa naar 
den efter Egens fuldstændige H ensmuldren til sene Tider 
opbevares paa Bornholms Museum, indsmurt i rustfor-
drivende Ingredienser. Ernst Køie. 
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Rødspæt te/tutter fra 1940. »Havet« af Nexø 

Male ri nF fh v. Htwnc fogcd 1\lichacl Hansen HHO. 

Naar Hylden blomstrer paa Hyldeslet , 
naar hvide Stjærner i Græsset segner 
mens Himmelblaaet i Solskin blegner 
og Luften dirrer, af Sødme mæt, 
da standser Tiden paa Pilgrimsgangen, 
da er den hastende Time fangen 
en Stund i Rankernes grønne Flet 
paa luumme Gærder ved Hyldeslet. 

De lave Klipper om Slettens Rand 
staar tyst paa Tusindaars Skaar og Ri/ ter 
og lever kun i et Græs der vi/ter 
og Du/ t der driver i Solsl>:insbrand. 
En Humle surrer i Blomsterranker. 
En Klodesky som et Skib for Anker 
staar tyst paa Himlen og duver let, 
naar Brisen v aagner paa Hyldeslet. 

En Skygge tegner sit lette Spor 
blandt grønne A x over Slettens Mulde. 
et køligt Vars el om Leens Kulde, 
mens Scif ter stiger i S traa der gror. 
De stærke Farver af ]orden stiger, 
de flammer , blaaner langs alle Diger, 
hor Barnet sanker en tung Buket 
af søde Blomster fra Hyldeslet. 

Ved Klippeskræiiten et græsklædt Hæld 
i Hyldeduften, i Hyldesk ygger, 
frit under Himlen, hvor Skyen bygger 
sit solsl>:inslysende hvide F jæld -
og saa kan Tanken med Skyen glide 
ud gennem Slugten, ud i det v ide 
dær bag om Strandklippens Silhuet. 
Aa, langt er Synet fra Hyldeslet. 
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HYLD ES LET 
Af Christian S tub-Jørgensen 

Fjærnt over Pynternes Klippedrag 
den staalgraa T avle, som Brisen rifler, 
med Kølvandsstriber som S por af Grifler. 
Og Sildebaadene gaar i Vrag. 
Mens Sommerhavet om Kølen /dunker, 
Motoren dunker, Motoren dunker 
sin støtte Rytm e i dumpe Sæt. 
Og Ekko svarer fra H'yldeslet. 

Naar H ylden blo1nstrer paa Hyldeslet , 
saa er det Tiden, da Silden sætter 
som Blink af Lyn i de lyse Nætter 
om Landets Kyster sin S time tæt. 
Skal Læggesilden faa Kraf t og Fylde, 
saa maa den lægges i Du/ t af Hylde. 
lmorgen , last;e/; m ed tunge Dræt , 
gaar Flaaden hjem under Hyldeslet. 

En Kølle slaar mod en Tøjrepæl. 
Kvæg trækkes hjem over Klippestier. 
I Duggf aldsmulmet, naar alting tier, 
udaander Hylden sin stærl>:e Sjæl. 
En Sø/ugl ude fra Havet kalder. 
De hvide Stjærner i Græsset falder, 
hvor Blomsterøjne saa sødt forgrædt 
i Drøm sig luk k er ved Hyldeslet. 

Og Maanen , rød og i tynget Ro, 
af Havet løfter sig op og bygger 
hen over Vandenes sorte Skygger 
mod Kystens Klipper sin hvide Bro_ 
Her stanser Tiden og nyder Freden 
en Stund pa(J. Randen af Evigheden. 
Dybt gaar dens rolige Aandedræt, 
mens Hylden blomstrer paa Hyldeslet. 



Øfrøl i 1870-80 Aarene 
Hvis jeg skal prøve at skildre en Begravelse, saaledes 

som den holdtes paa en større Bondegaard i 1870-80-
Aarene, og forresten længe før, hvor der var jævn Vel
stand i Huse, saa kan vi tænke os, at Ejerens Fader, der 
i længere Tid havde været » Ujnjantagsmajnj« i Gaarden, 
er død. Han var i sin Tid en dygtig Bonde; lian havde 
i en Del Aar været Enkemand, der var gaaet paa Aftægt 
hos Sønnen, som havde overtaget Gaarden. I Aftægts
kontrakten var indført, at han skulde have en passende 
Begravelse efter Egnens Skik og Brug, hvad Familien 
ogsaa var vi llig til at yde ham. 

Den første, man henvendte sig til, var »Skafferen«; 
han var ofte Slagter og forstod sig forresten paa mange 
T ing. Han indfandt sig omgaaende, for der var ingen 
Tid at spilde. Først opmaalte han Pladsen i Stuerne; saa 
kunde han regne ud, hvor .mange Gæster der va_r Plads 
til , og saa skulde Familien bestemme, hvem der skulde 
indbydes. I ældre Tid blev Gæsterne indbudte ved en 
»Gæstebudsbeder«, der blev udsendt i høj Hat og sort 
Frakke. Naar han ankom, stillede han sig med Hatten i 
Haanden inden for Stuedøren, og saa skulde helst Man
den og Konen være tilstede, mens han i en højtidelig 
Tone overbragte Indbydelsen: »Da det har behage t den 
Almægtige at bortkalde ti l et bedre Liv N. N., skal jeg 
overbringe hans sørgende Efterladtes Hilsen og bede 
Dem og Deres Hustru førstkommende Fredag a t følge 
ham til hans sidste Hvilested og derefter tage tilbage til 
Sørgehuset og tage tiltakke med, hvad det formaar. « 
Senere, da Postvæsenet blev nogenlunde, sendte man 
Brev med Sørgerand, der oftest blev skrevne af en sær
lig skrivekyndig, da ikke altid nogen i Familien kunde 
k lare en saadan Sag. 

I ældre Tid blev Snedkeren tilkaldt for at lave Kiste. 
»Gadjetøjet« havde man ofte liggende færdigt ; men i 
den Tid, her er Tale om, kunde man købe Kiste og Lig
k lædning færdigt. Manden i Gaarden kørte til Byen, 
meldte Dødsfaldet paa Herredskontoret, købte Kiste og 
Ligklæder, bestilte Tærter hos Bageren og leverede Køb
manden en længere Bes tilling, som dog maatte hentes 
sene re. Liget var - oftest af en Huskone fra Nabolaget, 
der plej ede at faa den Skjorte, hun trak af det - vasket. 
Lige t blev derefter iført en ren, pæn Skjorte, lagt ud 
paa Salen, ofte paa en Dør over to Stole. Naar man fik 
Kis te og Ligklæder hjem, kom ofte nærboende Slægt
ninge og hjalp til at »gadja« Liget og lægge det i Kis ten. 
Salen blev ryddet for overflødigt Bohave og Kisten stil
let midt paa Gulvet. Liget var pænt barberet; det gjorde 

• Skafferen; man bandt Ligets Stortæer sammen, ikke af 
Overtro, men simpelthen for at holde Fødderne samlet. 
Naar Liget var lagt i Kisten, blev der lagt en Salmebog 
paa dets Bryst og strøet Buksbom omkring Kisten. Laaget 
laa paa et Par Stole, og derpaa blev lagt de Kranse, som 
blev bragte fra Nabolaget. Ved Vintertid var de tarvelige 
nok, da Folk tog, h vad Grønt de havde, mest Buksbom; 
Blomster kunde ikke faaes ved Vintertid. Saa var Liget 
foreløbig i Orden; men nu blev der travlt i Huset, selv 
om han laa »ijnjadør<c en Ugestid. 

Der blev slagtet rundeligt; brugte man det ikke straks 
altsammen, kunde jo Res ten saltes. Der blev slagtet en 
Gris, en Feedkalv, maaske en Ko, som man havde fedet 
paa; Begravelsen var jo ofte forudseet i den senere Tid. 
Gæs havde man ingen at slagte af; men man havde da 
2- 3 Gaasekroppe i Salttønden; de kunde gaa an; men 
Kalkunhanen maatte række Hals; den blev kvalt. Saa 
blev der brygget og bagt. Stegen skulde først i Ovnen 
Begravelsesdagen, saa den var færdig, lige til man gik 
til Bords. Skafferen hedede oftest Ovnen, for at han 
kunde være sikker paa, at Stegen blev, som den skulde. 

Selv om man var godt forsynet med Duge, Porcelæn, 
Glas, Bordknive og Gaffer, Lysestager m. m" fors log de t 
dog langtfra; men man maatte laane, og der var alle vil
lige til at stille deres Sager til Raadighed. Skafferen 
vidste god Besked med, hvor man kunde faa, hvad der 
behøvedes. I en senere Tid kunde man laane, hvad der 
var Brug for, hos Købmanden; men tidligere maatte 
man laane privat. Dagen før Begravelsen mødte Lig
synsmændene for at syne Liget og udstede Attest; de t 
fik de hver tre Mark for, senere en Krone, hvilket endnu 
er Taksten, naar, hvad sjælden sker, disse Mænd træder i 
Virksomhed. Det forstaar sig, de blev trakteret med Kaffe. 

Begravelsesdagen samledes Folk om Formiddagen Kl. 
10 eller lidt senere. Efterhaanden som de kom, blev de 
budt ind i Storstuen og trakterede med Frokost og Kaffe. 
Paa Bordet var ko ld·, kogt Skinke med Sennep, Smørre
brød, Snaps og Øl efter Behag. Kongerøgelse brændte 
paa et Fyrfad eller i Themaskinen, hvoraf der skæn kedes 
Kaffe; der kunde jo vær e temmelig stærk Liglugt. Degnen 
var imens kommen og var trakteret. Naar saa Gæsterne 
var komne og havde faaet Frokosten spist, sa ndede han 

, __ ,__ 

Kirlcelys, anbragte foran Alt erta-vlen fra den nedrev1•e 
Klem ens Kirlce (Bornholms Museum) 
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Følget i Salen; nogle blev vel staaende i Mælsalen; og 
saa sang man en Salme. Kisten blev i Reglen baaret af 
Haandværkerne, som arbejdede for Gaarden, Smeden, 
Sne·dkeren, Mølleren, Mureren, Skrædderen og Skoma
geren. Disse lagde Laaget paa Kisten og skruede til, hvor
efter de løftede den op og bar den ud paa Ligvognen. 
Her var Dørene vel brede nok; men i mindre Huse 
maatte man ofte tage et Fag Vinduer ud, hvor Posten 
var indsat, saaledes at den let lod sig tage ud og sætte ind 
igen. Igennem Vinduet maatte man saa sætte Kisten ud. 

Det var Skik, at der fra store Gaarde blev skænket to 
Alterlys til Kirken. De sto d paa en drejet Træstage, som 
var klædt med sort Flor; paa Lyset var anbragt en Plade 
af lakeret Blik med afdødes Navn, Fødsels- og Dødsdag 
og -Aar og omgivet af Flor. Disse Lys blev baaret foran 
Ligvognen til Kirken af e t Par yngre Mænd, og et Par 
andre gik med for at løse af, naar det behøvedes; Lysene 
var jo tunge. Med Ligvognen gik Ligbærerne, og Følget 
ordnedes saaledes, at den nærmeste Familie kørte nær
mest Ligvognen, og de øvrige ordnede sig efter Slægt
skabsgraden. En saadan »Ligskare« kunde godt udgøre 
20-30 Vogne, der bevægede sig i Skridt til Kirken. 

Naar Følget nærmede sig Kirken, ringedes der med 
Kiokkerne, indtil man ankom til Ligporten, hvor Præst 
og Degn tog imod Kisten, der blev baaren ind under Sal
mesang. Lysene bares foran Kisten og stilledes paa Alteret 
og tændtes. Kisten blev stillet paa et Par Skamler foran 
Kordøren, hvor Præsten holdt Ligtalen. Følget tog Plads 
i Kirken, Mændene tilhøjre, Kvinderne tilvenstre. Efter 
en Salme holdt Præsten Ligtalen, der ofte var lang, hvad 
Familien gerne saa; man vilde jo gerne have noget for 
sine Penge, da Præsten skulde betales for sin Tjeneste. 
I ældre Tid maatte Præsten efter Prædikenen, der da 
hold1es fra Prædikestolen, oplæse det saakaldte »Testa
ment«, som indeholdt en Beskrivelse af den Afdødes 
Levned. Det var affattet af Degnen; det tog Tid, affattet 
som det var i' en »Else David Skolemesters Stil«. Skrift
stykket opbevaredes siden af Familien, og jeg saa for 
nogle Aar siden i en Gaard hele to saadanne, der gemtes 
i Dragkisten_. Dette gik af Brug, da de gamle Degne 
døde ud. 

Kisten blev derefter baaret ud under Salmesang og 
nedsat i Graven ved Hjælp af Lighaandklæder, og Præ
sten kastede Muld paa. Længere tilbage i Tiden satte 
man Kisten ned i Graven straks ved Ankomsten og gik 
saa ind i Kirken for at høre "Ligprædikenen. 

Hjemkørslen skete i Trav. Ved Vintertid var man dyg
tig forfrossen; man længtes efter at komme i Hus. Klok
kerne ringede ved Bortkørslen. Det skal derhos bemær
kes, at Ringerne fik en god Kurv med Smørrebrød, Snaps 
og Øl op i Taarnet til at trøste sig med, om de skulde 
vente noget paa Liget, da man undertiden smølede noget 
længe med at komme af Sted. Ringerne jævnede Graven, 
naar Følget var kørt bort, og Kransene blev ordnet; bag
efter gik ogsaa Ringerne til Gaarden for at spise, naar 
de andre var færdige. Naar Følget kom hjem fra Kirken 
og kom under Tag, var der en hel Del Ulejlighed med at 
faa Hestene anbragt; i Stalden var jo Pladsen meget be
grænset, selv om Gaardens egne Heste var skikket i Nabo-
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laget; men saa bandt man Heste i Lo og Gulv, og hvor 
det ellers kunde lade sig gøre, og Resten fik man køre til 
N abogaardene. 

Da Liget var kørt ·bort, blev der travlt hjemme; først 
røg man i Salen og de tilstødende Rum med Eneris og 
Malurtstilke for at fordrive Liglugten. Saa stilledes Bor
de, bestaaende af Bræddeflager, paa Bukke og Bænke af 
raa Brædder, .omviklet med Lagener eller Lærred for at 
skaane Tøjet. Bordene blev dækkede saavel i Salen som 
i Storstuen, hvor man gerne havde et Par stor e Fløj
borde. Stegen blev taget ud af Ovnen, og Kokkekonen 
havde Saucen færdig. Kartofler kogte man i Murkedlen, 
lagt i et Lagen for at de kunde faas op uden at r evn e for 
meget. Skafferen havde skaaret Brød i store Stabler , 
hvilket ikke var noget ringe Arbejde, da det skulde gøres 
med Kniv og Brødet var nyt. Saa stod Bordene dække t. 

Gæsterne blev budt til Bords af Familien og Skaffe
ren. Mændene paa Salen; cle kunde bedst taale Ophol
det i det uopvarmede Rum ; det var maaske endda dyg
tig Frost. Kvinderne holdt til i Storstuen og Mælstuen , 
om der var nogen. I Lillestuen spiste Kuskene. I de 
sidstnævnte Stuer kunde jo fyres; men man kunde ikke 
holde Dørene lukkede, naar Opvartningspigerne løb ud 
og ind med Hænderne fulde. Naar man var vel sat, stod 
man overfor Spørgsmaalet: hvem skulde skære for af de 
dejlige store Stege, som saa saa indbydende ud, Flæske
steg, Oksesteg, Kalvesteg, Gæs og Kalkun? Det var en 
Ære at blive opfordret til at skære for, noget som ikke 
hvemsomhelst dristede sig til; men der var da adskillige, 
som havde Øvelsen og gik i Gang dermed. Forskæretøj 
var lagt frem, og Forskærerne fik Arbejde det første 
Kvarter for at forsyne deres sultne Medmennesker, inden 
de selv fik noget. Sauceskaale gik omkring og fyldtes af 
Opvartningspigerne, naar de var tømte. Kartoffelfadene 
fik ny Forsyning, naar det behøvedes. Til Stegen drak 
man Rødvin. Øl kom ikke paa Bordet. Foreløbig som 
Skueretter stod mægtige Tærter paa Bordene, udpyn
tede med Sukkerstads. Fjerkræet var »Fyjlnakrajtur«; 
de var fyldt med Kringler, Svedsker og Rosiner, der 
blev sendt omkring, naar den værste Hunger var besej
ret. Saa skar man Tærterne itu og sendte dem omkring 
tilligemed forskellige Slags Vine. Glassene blev flittigt 
tømte, og Skafferen saa vagtsomt efter, at der intet 
manglede; nye Flasker ind, om det behøvedes; ingen 
smalle Steder her! Naar saa det var ganske umuligt at 
faa mere ned, blev der sendt Cigarer rundt, og man rej
ste sig fra ·Bordet; saa takkede· man Familien for Mad 
og gik lidt udenfor , mens der blev tage t af Bordene. Der
efter spiste Opvartere og Køkkenfolk i Lillestuen, mens. 
Gæsterne samlede sig i samtalende Klynger. Her kom jo " 
Slægtninge sammen, som sjældent ellers mødtes; ogsaa 
unge af begge Køn, som ellers kanske ikke havde Lejlig
hed t il at ses. 

En saadan Sammenkomst styrkede Slægtssammenhol
det og ligesaa det gode Forhold til Haandværkere.og Ar
bejdsfolk. Daglønnerne var tilkaldt for at hjælpe til 
med Hestene og deres Koner til at bistaa i Køkkenet. 
Inden Gæsterne kørte hjem, drak man Kaffe med for
sk elligt Slags Hvedebrød og Kager til, og Mændene 



kunde ogsaa faa en Kognak eller Gammelrom i, om de 
ønskede. Vel drak man ikke saa lidt Spiritus ved saadan 
Lejlighed; men for det første var man vant til det, og 
man drak det jo ikke fastende, og forresten var det en 
stor Skam at drikke sig fuld ved en Begravelse; de fleste 
holdt omhyggeligt paa Anstanden. 

Det skal lige nævnes, at Mændene mødte i høj Silke
hat og sort Frakke, ogsaa Haandværkerne, som fulgte 
Liget. Kvinderne havde for en Del sort Silkekjole; en 
enkelt gammel Kone havde maaske sit Korsklæde, men 
det var sjældent at se. Kl. 7-8 kørte man hjem, og saa 
var første Dag slut. 

Dagen efter var den nærmeste Familie bedt til Middag 
og saa alle, som havde hjulpet til med Tillavning og Op
vartning og med Hestene. · Denne Dag havde man Søbe
mad til Middagen, ofte Vinsuppe paa Slumperne. Steg 
var der nok af. Kager til Kaffen var levnet, og Hvede
brød var der rundeligt af. Da Middagen kom tidligere 
og ikke varede saa længe som første Dag, da kunde den 
godt trække ud et Par Timer, saa fik man Ujnjarna den 
anden Dag, og den Dag kunde man godt tage Tobaks
piben med og gøre sig det hyggeligt; man kunde sidde i 
opvarmede Stuer, da man. ikke var saa mange, at man 
behøvede Salen. 

Tredje Dag sendte man en velpakket Kurv med Mad 
til Fattighuset, hvor dets Beboere blev bespiste, ligesom 
ogsaa enkelte fattige Koner mødte ved Køkkendøren og 
fik lidt i deres Kurv. Samme Dag kom maaske den nær
meste Slægt sammen for at dele den afdødes Efterladen
skaber. Ikke altid gik dette helt fredeligt af, især hvis 
det var en Kone, der var død og hendes Døtre ikke 
kunde enes om Stumperne. 

Dagene efter var der travlt; saa det forslog noget; nu· 
skulde der jo ordnes i Huset. Duge skulde vaskes og 
Gulvene i hele .Stuelængen. Laante Sager skulde bringes 
tilbage, Skafferen havde skrevet Mærkerne op paa Por
celænet fra de forskellige Steder; værst var det jo, om 
man havde sla,aet noget itu. Knive og Gafler, Lysestager 
og Sølvtøj skulde pudses og bringes til deres rette Ejere. 
Kvindfolkene havde jo tr~vlt rundeligt fjorten Dages 
Tid, først med Tillavningen og' siden med at bringe alt 
i Orden. Ja, de t ~ar ikke saa lid~; men saa havde Slæg
ten jo Ære deraf. 

Hen i 1880-Aarene kom der knappe Tider, og flere 
Aarsager slog sig sammen om at mindske de store Sam
menkomster. Først fandt man, at Kirkelysene kunde 
spares; derefter strøg man Frokosten om Formiddagen 
og lod det være nok med at give Kaffe, inden man tog 
til Kirken. Og saa strøg man anden Dags Begravelsen. 
Senere fik man Lighus ved Kirkerne, hvor Liget blev ind
sat, saa snart det kunde gøres; saa blev der ikke Lejlig
hed for de store Ligskarer til at udfolde sig, og da For
samlingshusene blev byggede, bød man LigfØlget paa 
Kaffe og Lagkage i Forsamlingshuset;og saa indbød m'an 
ikke længere nogen særskilt, averterede blot Begravel
sen; saa kunde Folk tage af Sted, som ønskede at vise 

. . . \ 

den afdøde den sidste Ære. Men Slægtssammenholdet, 
som laa bagved. de store Gilder, er delvis blevet ringere, 
dels ytrer det sig .ad andre Veje. Peter Thorsen. 
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Du vort Hjem, alt skønt du her os byder, 
er en Perle, slængt i Østersø. 
Havet, som mod Strand og Klipper bryder , 
favner her vor skønne Fødeø. 
Smuk du er med Slcov af lyse Birke, 
Fjælstawn synger m ellem Tjørn og Krat. 
Sang om Lylclce i Naturens Kirke 
toner i den lyse Sommernat. 

Bonden her sin Marie kan saa og pløje 
under Lærkesang i tidlig Vaar. 
]ord , som giver Løn for Flid og Møje, 
skænker Frimands trygge, blide Kaar. 
Havets Sølv vor Fislcer ved at finde 
og fra Dybets Grund det drage frem. 
Lykkens Roser blomstre kan herinde 
i det lille, lune Fislcerhjem. 

Arbejdsmand med sine stærke Hænder 
flittig her forvandler Sten til Brød. 
Ej til Mismods Klagesang han kender, 
Glæden finder han i Hjemmets Skød. 
Haandværksmand ej savner Mod og Snilde, 
skaber Kunstværk af det brune Ler, 
viser, det at kunne er at ville, 
paa sit Værk med Arbejdsglæde ser. 

Altid her vort Danebrog skal v aje, · 
Korset altid for vort Øje staa, 
i hvert Hjem, i Sogn og By og Leje 
altid varme, danske Hjerter slaa. 
Her, hvor vore Fædre tit file prøve 
Livets Kamp og Strid i Savn og Bøn, 
her vi og vor Gerning tro vil øve. 
Fred og Glæde blive da vor Løn! 

. 
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Det lille Fiskerhjem 

En gammel Fiskerkones Erindringer 

Der b oede et Par ganske unge nygifte Folk i L ejet. 
Manden var Fisker , kommet fra et Fiskerhj em. Konen 
kom fra en Naboby. 

Alene de tte, at hun ikke var en af deres egne, var jo 
nok til at skabe Bekymring for, hvordan de t mon vilde 
gaa. Det var dog n æs ten Synd for den pæne, rolige unge 
Mand, om han muligvis fik en Kone, som ingen Ting for
stod sig paa, uden alene det at pynte sig. 

De to unge tænkte sikkert mindst af alt paa, a t der 
kunde opstaa T vivl om, at deres Ting og Gøremaal ikke 
skulde blive passede. De havde nok at gøre med deres 
lille Hjem og deres unge Lykke. 

Til at begynde m ed syntes selvfølgelig dette fremmede 
Arbejde med at skulle hjælpe til paa Havnen og saa at 
sige for alles aarvaagne Øjne vise, h vo rledes H ænderne 
sad, noget generende, men inden der var gaaet lang Tid, 
var hun blevet fuldt fortrolig med det Arbejde, der var 
hendes Part, og de forskellige bekymrede maatte ind
rømme, at den unge Mand endda kunde have faa et den, 
der var ringere. 

Det er jo ikke saa lige en Sag for en ung Mand og en 
ukyndig ung Kvinde at begynde deres nye Liv under 
baade småa Kaar og ringe Fortjeneste, men det gik disse 
Unge, som det til alle Tider har gaaet og vil gaa, at Ung
dom ser lyst paa Tilværelsen og haaber paa, at gaar det 
galt den ene Gang, kan det blive bedre den næste. 

De begyndte med - som man siger - to bare Hæn
der og nogen Redskabsgæld, men med et stort og lyst 
Haab for Fremtiden. Den første Sommer gik, noget af 
Gælden blev betalt, og saa begyndte Vinteren og med 
den Haabet om god Fortjeneste paa Fangst af Lax. 

Der er et gammelt Ord, som siger, at Haabet beskæm
mer ingen ; dertil kan siges, at vore to Unge blev Haabet 
ikke opfyldt for, hvad Fortjenesten angik. Hver enest e 
Dag, saafremt Vejret tillod det, tog den unge Mand med 
sine to Makkere paa Have t og vendte om Aftenen hjem 
lige saa fattig, som han om Morgenen drog ud. Det er 
vel nok for Ungdom en god Ting, at den har den Evne 
at kunne indstille sig efter Forholdene, og for disse to 
Unge gjaldt det, a t Humøret var godt , og Haabets Ild 
brændte' stadig. 

Dagene gik , det nærmede sig Jul, s tadig ingen Lax. 
Juleaften kom han hjem, denne unge Husbond, med den 
Trøst, at der havde været Lax paa Krogen, men Sæl
hunden havde ædt den paa Hovedet nær, og det tog jo 
den hjem, paa hvis Line det sad. Ja, hvad var der at 
gøre ved de t! Mere end passe sine Redskaber kunde 
Manden jo ikke, og raade fo r Held og Uheld kunde 
ingen. 
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Saaledes svandt Vinteren. Det blev jo til at laane, da 
disse to Unge lige saa lidt som andre k unde leve af Luf
ten alen e. 

Da Foraaret k om, begyndte Laxevragningen , altsaa 
med Garn. Saa begyndte Haabet atter at b live lysegrønt, 
og nu var de t nødvendigt, at der kom Penge til Huse, 
fo r nu ventede de en Arving, og de t krævede jo ekstra 
Udgifter. De t syntes næsten, som en særlig uheldig 
Stjerne hvilede over disse unge Menneskers Hjem, for 
at fiske Lax - det var en Umulighed! 

Da F oraaret var gaaet, og Fortjenesten gjort op, var 
Resultatet saare kummerligt: 40 Kr. , og deraf skulde 
bruges baade til de t ene og det andet. 

Det gik imidlertid sin skæve Gang, og Dagen kom, da 
den lille Pige saa Lyset første Gang. Glemt var Bekym
ringen for Udkommet og det hele. Hovedsagen var , at 
de havde faaet en velskabt og dejlig lille Unge, og det 
va r ligesom, at med h ende kom Solen og Lyset og For
tjenesten igen. Det blev Sildesæson og med den Ind
tægter, saa hver kunde faa sit. Nu var de tre, og nu var 
det at haabe, at. denne lunefulde Havfrue kunde ryste af 
sin Overflod i Garnene. Hver Dag blev den lille puttet i 
sin Vogn og kørt ned paa Havnen, hvor hun maatte 
finde sig i at staa og vente, til Mor kunde faa Tid til at 
tage sig af Damen, og taalmodig var hun. Jo mere Sild, 
der var, des længere Tid varede det, før hun kunde hjæl
pes, og hvor lærer de dog hurtigt, disse smaa Væsener , 
at forstaa, naar ingen har Tid til at tage sig af deres 
Pylren, da at tie og bie. Det skal være særlig paakrævet, 
før der maa et højt Vræl til, men saa hjælper det gerne. 
Jo, det lærer de snart, saadanne Smaafolk, og vænner 
sig hurtigt til at skulle ligge stille og vente, til Tiden er 
inde. 

Disse første Aar af vore to Unges Ægteskab foregik, 
forind en der var Maskiner i Baadene, og det kunde tage 
Tid, før de kom i Land med Silden. Saa blev der jo Tid. 
til at pusle om den lille og faa hende i Stand, saa ogsaa 
hun bedre kunde tage den længere Ventetid. Hvor huskes. 
det, den allerførste Gang hun skulde køre et længere 
Stykke ad Landevejen. Den endte paa en brat og uven-· 
tet Maade. Den, der kørte Vognen, kiggede saa ivrigt 



efter et Hestekøretøj , at hendes eget røg i Grøften, og 
Barn og Puder laa hulter til bulter inde i Kalesjen. Den 
Slags kan ske, naar der ikke passes paa. - Naa, Barnet 
kom ingen Ting til. Vognen k om igen paa ret Køl, og 
ef ter endt Pusling kunde Turen fortsættes. Saa ledes gik 
Tiden - Aar og Dag svandt, med mere og mindre Held, 
hvad Fortjenes ten angik, men dog sta di g - syntes vo re 
to Unge - lidt bedre for hvert Aar. 

Samtidig forøgedes Familien med en lille Dreng, ja, 
hvad mere kunde man saa ønske, Pige og Dreng, to 
Ønskebørn. Glade var de to for dem, og trives gjorde 
de. De t hele tegnede sig for deres Øjne som rigtig godt. 

Mange unge Mennesker, som sætter Bo, begaar den 
store Fejl, at de begynder over Evne. Har de ingen 
Penge, tages paa Afbetaling, en rigtig skidt Maade at 
starte Hjem paa. 

Vore Unge begyndte i det smaa. Ingen Narrestreger 
eller Luxus. Var der Raad til det, blev et eller andet 
længe ønsket Stykke Bohave købt, og stor var Glæden, 
hver Gang en eller anden Nytteting fandt Vej til deres 
Hjem. • 

Tiden gik, og Børnene voksede til. Lige saa stille og 
fredelig den lille Pige var, lige saa krævende og kom
manderende var Broderen. Det var et helt pudsigt Syn 
at se paa, aaar hun, saa lille hun var, blev sat t il at passe 
Broderen. Hun var saa taalmodig overfor hans Luner. 
T il de mest forskellige Tider brugte han sin lille Mund, 
og de t enten han havde Grund til. de t eller ej. Saa for
skellige kan Søskende være. Her skal mindes et Træk 
fra senere Tid, da Knægten var 6-7 Aar - Slagsbroder 
af et godt Hjerte var han. Ondt var der ikke i ham, men 
en medfødt Lyst til at være med, hvor det gjaldt Kræf
ter, og saa stod han da en Dag i den lille Stue, og hvilket 
Syn! - Det ene Ærme hang løst fra Blusen, Rifter og 
Skrammer over hele Ansigtet, men hvilket straal~nde 

Blik! - Mor slog Hænderne sammen i Forfærdelse. -
»Barn dog, hvordan ser du ud ?« - Og saa høre Fyren i 
en glad Tone sige: »Du skulde lige se »Ras«, Mor.« Det 
var Forklaring nok fra hans Side. Sejren vundet, stod 
der skrevet over hele Personen, og saadan var han. Liv 
over det hele, gladest, naar det gik lidt livligt til. At 
Søster ikke vilde med ham, var ikke til at forstaa. Det 
var Liv og glade Dage. Sidde og se paa Billeder , nej Tak, 
ikke nyde noget her! Ja, saadan var Knægten. Søster var 
anderledes. Hun hjalp Mor, saa lille hun var. Hun var 
vældig stolt, naar hun uden Uheld kunde baade sætte 
paa og tage af Bordet, og kunde hu~ komme Broderen 
nær med Svamp og Sæbe, forsømte hun ingen Lejlighed. 

Da Drengen blev 4 Aar, fik han en lille Bror. Den Be
givenhed satte sine Spor i Hjemmets daglige Liv. Den 
unge Mor blev meget syg, blev kørt paa Hospitalet og saa 
ikke sit Hjem igen før efter et halvt Aars Forløb. 

Imidlertid var Børnene hos deres Bedsteforældre, og 
hurtigt glemte de, at de havde en Mor, der kunde tage 
sig af dem. Den mindste fulgte med Moderen af Ernæ
ringshensyn. Hvor hurtigt kan et Hjem dog splittes! 
Naar den ene Part er borte, er det lige som det hele gli
der ud, og kun den ene Tanke bliver tilbage, at snart 

maa vel H elbredet vende tilbage og med det igen Hjem
mets H ygge. 

Sygdom sætter et Hj em meget ti lbage. For vore unge 
Folk blev det en lang Ven te tid og en svær T id for 'baade 
syg og sund. Men en Lysni ng var der i Haabet om Hel
bredelse, selv om det tog lang Tid, og hvor han dog tri
vedes den lille Knægt, tyk og rund va r han, alles Kæle
dægge; ingen fik Lov at gaa fra Sygestuen, før de havde 
beundre t deres Plejebarn ; knapt nok var de t, at den syge 
Mor fik Lov at have Andel i ham udover den Mad, han 
skulde have hos hende. 

Hvem formaar at skildre den Glæde, det va r atter at 
samles med sine Kære. Børnene var jo blevet fremmede 
for baade Mor og Lillebror , men det ordnede sig hur
tigt, saa alt igen kom ind i den gamle Gænge. 

Det lakkede mod Jul. Efteraaret h avde været under 
Midde!. Kulden begynd te tidlig, og for Torskefiskeriet 
var der smaa Udsigter. Børn ene havde allerede Julefor
nemmeiser ; de havde store Planer med H;ensyn til Jule
træ og Gaver; men naar Spørgsmaalene regnede ned 

. over Mor, havde hun al sin Omtanke nødig for ikke helt 
at tage Forventningen fra dem. Ind mod Juleugen fore
slog Drengen sin Søster , at de selv skulde gøre Udvej for 
et Juletræ, og ved at spørge sig fo r i en af de nærlig
gende Gaarde fik de Løfte om et fint Træ ganske gratis. 
Den var jo helt fin nu, syntes de, for Stads til de t, det 
vidste de, Iaa i en Kasse paa Loftet, og af en lille Erin
dring fra forrige Aar husk ede de, at der nok et eller 
andet Sted fra kom en Pakke med Godter , saa for deres 
Vedkommende maatte Julen godt komme med de t sam
me! Mor havde jo lidt mere at granske over; der skulde 
jo gerne være lidt ekstra til Højtiden, ikke alene med 
Hensyn til Mad, fo r det gik nok i Orden; der holdtes jo 
Gris hvert Aar, saa Sulet var der ; men T øj til Børnene
det blev snart et stort Spørgsmaal, efter som Ungerne 
voksede til" og naar Søndagsskolen holdt sit store Jule
træ, da mødte jo baade P er og Poul med det bedst mu
lige af Stads, saa det gjaldt særlig at lægge Hovede t i 
Blød for a t faa lidt at fikse ~em op med. Heldigvis var 
de jo ikke forvænte, og pænt Tøj til Søndag var der jo · 
ogsaa. Værst kneb det med Støvler , men Sagen blev ord
net, og hele Husstanden fik en god og glædelig Jul. 

Der er et gammelt Ord, der siger , at den enes Død er 
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Silden e »pilles idaa« V. Myhro fot. 

den andens Brød. Saadan gik det denne Vinter for Lejets 
Fo lie Et stort trælas tet Skih strandede lige ved Kysten; 
heldigvis bj ergede Mandskabe t Live t ; men Lasten skuld e 
jo bringes i Land. Det gav Arbejde for a lle H ænder. Hu
møre t steg adskillige Grader t rods Frost og Sne. Kon~rne 
kom med Ka ffe og Mad, og Børnene havde o-lade Dao-e 

b " , 
ganske vist med baade vaade Fødder og frostkolde Hæn-
de r, men hvem har Tid a t tænke paa sli"e Bao-ateller " " , 
naar de r er saa mange T ing at rode i! Saadan en Begi-
venhed som et Vrag er jo en stor T ing og giver Anled
ning til a t sætte mange Menneskers Hænder i Gang. Det 
er hændt flere Gange i Løbe t af en Snes Aa r, at e t saa
dant Forlis har holdt Nøden fra Døren i mange Smaa
hj em, og naar bare intet Menneskeliv gaar tabt, er det 
ande t jo døde Værdie r. 

De t er desværre hændt, de t sørgelige, at Skibe i Nat
tens Mulm og Mørke, med Vind og ,Sø in d paa K lipperne, 
er gaaet deres Undergang i Møde, og inte t Menneske e r 
blevet reddet. Skibet hugget i Stykker. E t sørgeligt Syn 
a t se disse stakkels sønderslaaede Lig drive op i Klip
perne, enkelte endda i Døden klamrende sig ti l e t Red
ningsbælte eller en Stump Planke. 

Ved en saadan Stranding skete det, at een eneste af 
Besætningen kom levende fra Forliset. En Bølge kas tede 
ham saa højt op paa Stranden, a t den nedadgaaende Sø 
ikke fik ham med ud igen. E fter nogen Tids Forløb kom 
han til Bevidsthed og blev klar ove r, at han ma.a tte 
højere op, om Livet skulde bjerges. 

For at naa frem maa tte han krybe paa alle fire, frem 
gennem Torne og Krat, forslaaet var han i Forvejen, for
reven b lev han af Tornene, men han havde faa et Øje paa 
e t enligt blinkende Lys langt forude, og e fter de tte satte 
han Kursen. Uden Kendskab til Lande t og i Mulm og 
Mørke holdt han Blikke t fæstet paa Lyset og krøb stadig 
næ rmere derimod, under mange Fald baade i Vand og i 
Tornekra t, men fremad kom han. 

Nu var det blinkende Lys lige foran ham, men plud
selig forsvandt de t, og han laa der, vaad og forslaaet, og 
vidste ikke, hvor han skulde vende sig. Det forho ldt sig 
saal.edes med dette Lys, a t en Mand var staaet tidlig op 
ved fire-Tiden om Morgenen for a t k lampe Træsko op, 
og for a t se bedre satte han Lyset i Vindue t. Dengang 
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Lyset forsvandt, havde Manden taget det med ud e fter e l 
Stykke T ræ, og sa tte saa atter Lyset i Vindue t, da han 
kom ind igen. Men hvem kan skildre hans Forbavselse 
da han ved at se mod Vinduet saa e t blegt, blodigt o~ 
fordrejet Ansigt. Mandens øjeblikkelige Indskydelse 
var, at han saa et Spøgelse, og uden at tænke sig om s tyr
tede han ind ti l Konen og fortalte, hvad han ha vde set. 
Hun tog mere nøgternt paa Sagen. Spøgelset udelukkede 
hun st raks, men Tanken slog ned i hende, at det va r en 
hjælpeløs Stakkel, som hurtigs t burde hentes ind. Hun 
skyndte sig ud, og der stod Staklen, forslaaet, blod ig. 
Tale kunde han ikke. De afbrudte Ord fors tod hun ikke , 
men hun trak ham ind, fik tørt Tøj paa ham og putte t 
ham ind i den va rme Seng, og snart fik hun varme t Øl 
og hældt i ham. H endes Resoluthed og Omtanke frelste 
den Skibbrudnes L iv. 

Da de senere kunde spore den Vej, den stakk els Mand 
h avde taget, først gennem T orne og Krat og siden gen
nem Haver og Gærder , saa va r det ikke til at undres over 
hans Udseende.1 ) 

Den Slags Oplevelser er jo mere sjældne nu, da bedre 
F yr og Afmærkninger muliggø r stabile re Sejlads. 

Da Foraare t nærmede sig, begyndte Fiske rne a t gø re 
Laxegarnene i Stand, klare til at be.,.ynde Vra.,.nino-en 

" " 0 
e fter den dyre Fisk, saa snart Vejre t tillod det. Vor Fa-
milie forla gde Turen ned til T yskland. Der havde gaae t 
Rygter om s tørre Fangste r a f Lax de~, og saa va r de t jo 
et Forsøg værd. Børnene var meget interesserede i denne 
Tm·, de t var ligesom mere flot fo r dem a t høre fra Far 
med tysk Frimærke paa Breve t og saa at drøf te med 
Kammera te rne, hvor stor Fangsten havde væ1·e t. Det va r 
nu ikke saa lige en Sag at fiske ved fremmede Kys te r, 
da de r er noge t, der hedder Territorialgrænse, og inden
for den maa fremm ede F iskere ikke sætte de res Garn 
og da Laxen fortrinsvis holdt til inde ved Kys ten, sa; 
blev Resultatet ikke de t mes t straalende. Lidt Lax fa ldt 
de t dog af og ti l ind med, og imidle rt id gik Foraaret, og 
de t kunde gaa hjemefter igen. 

Mens Fa1· var borte, benyttede Drengene Lejligheden 
til a t prøve de mindre Baade. Der blev jo slappei.:e Kon
tro l paa Havnen, eftersom Fiskerne to " 1)aa Have t o.,. en 

" ' 0 

Dag var det hele nær endt med Forskrækkelse. Fros ten 
havde gjort Baadene glatte, og da Drenge ne ko m sprin
gende ned fra Bolværket, saa gled Fyren, og paa Hove
de t i Ballien! De t var en kold Dukkert, og det værs te 
va r, at der ingen var i Nærheden til Hjælp. Men om
sider kom en gammel Mand derned og opdagede Ulyk
ken og fik den uheldige Knægt halet paa Land i yde rste 
Øjeblik. Meget vaad og tiliset og forkommen blev h an 
bragt hjem til den forskrækkede Mor, som fik travlt med 
at skaffe va rme og hede Drikke til den forfrosne Unge. 
Det gik ikke he ller af uden en større Forkølelse, og en 

1) Her er T al e om den r ussiske 3-mastede Skonnert »S i r i us's~ 

Stranding Syd for Aarsdal e cl. 3. Jan uar 1894. Skon nerten. d er va r 
hjemme hørende i Riga, var paa Rejse fra Grimsby t il Liha u med 
Ku l. Kap tajnen Sch ultman n var den enes te, de r kom levende i 
Land. Besæ tn ingen - 6 Mand - dru knede. Deres Lig, der blev 
fundn e de følgende Dage, blev begravet paa Ihs Kirkegaa rd . T. L. 



Dag kom en gammel Morlil ind for a t se til, hvo rdan han 
havde de t, og hvordan Mor klarede det, nu hun var ene 
med dem. Der udspandt sig e n lille Samta le, som paa sin 
enfoldige Vis 1rnapeger Unytten ved Forældrenes Mod
vilje mod denne Flakken paa H avet. 

»Vodda n har hanj' ed ?« spørger hun, »hanj e væl sjø
ge r?« J a, Mor ud trykker sin Bekymring og sit Haab om, 
at Drengen ikke vilde være Fisker som sin Far, naar han 
blev stor. »Bry claj alri om'ecl, for de b lir ikkje anjeledes 
livæl; minæ Horra va alri fraa Vanned nanj Da, saaframt 
di kunje krive derner, a ved clu va, min P aja, æntan di e 
hær ellj e dær, sa a e di ju lie bevarada aj le Vajna. Ja 
har nu møst baade minj Majn aa minj Horra dæruda, aa 
livæl kanj ja inte tæn kja paa aa ho lja denj anra derfraa, 
de lær du altsam men roe Tiden, ska clu se«. 

Det fa ldt jo lidt svært for Mor at tage mod den Lær
dom, so m de n gamle Kone gennem store Prøvelser var 
kommet til. Naar hun bare tænkte den Tanke ud, at hun 
muligvis kunde miste nogen a f sine Kære paa H avet, saa 
fø lte hun Rædsel de rved, og for hver Gang Stormen 
h ylede, tæn kte hun paa Manden, der var derude paa 
Havet. De t kan tage sin Tid at overvinde en pludseli g 
Skræk, som har sat sig i Blodet, og saadan gik de t Mor. 
Hver Gang Drengen e styrtede af Sted til Havnen, rys tede 
hun for, at de kom noget til. 

Det blev jo hverken første eller sidste Gang, at Mor 
fik jaget Skræk i Livet . I Aarenes Løb, jo større Dren
gene blev, des mere vovede de sig ud i, og adskillige 
Gange gik de i »Pølen «, men naar bare de r slippes med 
en Dukkert, saa siger e t ga mmelt Ordspil, at »naar vaa
der blir torr, blir hanj li'esom forr. « 

En Dag tog fire-fem Stykker ud at sejle; de t var nu 
ell ers forbud t ; men forbuden Frugt smager som bekendt 
bedst, og de s trøg af. Nu var den ældste af disse to 
Drenge sat til a t passe paa den mindre, og selvfølgelig 
kom han med i Baaden, med mange Løfter om »Tæv «, 
h vis han gjorde Knuder; men hvad sker! Mens de s tørre 
Knægte havde travlt med Sejlene, maatte den mindre 
more sig selv, og det gjorde han paa den Maade, at Papir 
og andre flydende Genstande sattes ud fra Baaden, og 
saa forsøgte han at fiske dem op igen. De t gik jo godt 
nogle Gange; men pludselig fik han Overbalance, og 
plump! der gik han i Vande t. Hvem, der fik travlt, var 
jo Drengene. Det var ikke saa lige en Sag at fa a ham op, 
men endelig lykkedes det, og ihukommende sit Løfte om 
Afstraffelse, om der skete noget, gik store Bror igang 
med at opfylde Løfte t. Klø fik den li lle, endda rigelig t, 
og sa a maatte de sejle indefter. 

Det var imidlertid bl evet opdaget, at Baaden var væk , 
og da de naaede Havnen, stod Baadens Ejer parat, og 
efterhaanden som Synderne kravlede op, fik de en knal
dende Lussing. Den eneste, der gik Ram forbi, var den 
mindre ; han havde jo ogsaa faaet paa Forhaand alt, 
hvad han trængte til af den Vare. 

Der skulde jo en Forklaring til, da de stillede for Mors 
Øjne, og det skulde helst virke saa dulmende som muligt, 
saa Undskyldningen for den vaade Unge lød saa tamt: 
>>Han faldt i Vandet. « Det var jo ingen Usandhed heller ; 

Sildene gøres i Stand til Røgning V. Myhn> fot. 

men da Far kom fra Havet næste Dag og fik at v ide, 
hvord an det va r gaaet til, ja, saa bl ev det store B ror, d~ 1· 

fik Tillægsklø, dels ford i det var strengt fo rbudt at tage 
Sejlbaad, og lige saa bestem l forbudt at tage Bror ud paa 
Havet. 

Om Sommeren, naar Far var i Sildevrag, saa var der 
jo nok at tage fat paa, ogsaa for de største Børn. Mor 
skulde op tidlig for at hjælpe til at faa Silden u d og vejet 
op. Den skulde jo hen i Røgerie rne snarest. Derhe nne 
var Børnene i Arbejde, lige saa snart Portene blev aab
nede og Silden begyndt at »gælles « til Røgning. Saa kom 
den hen i Kasser , og omkring disse stod 5- 6 Børn og 
»baanada«, de t vil sige h ægtede Sildene sammen to og 
to. De t gav jo gennem Sommerens Løb en sle t ikke sa a 
lille F ortjeneste til Børnene. Det hjalp dem ti l mangen 
en ekstra læn ge ønsket Ting, som Far ikke havde Raad til. 

Der fo refaldt en Ga ng i dette Hjem en h øjs t morsom 
Episode. Om Morgenen, naar de r var Sild i Rø geriet, 
sendtes en Dreng afsted fo r a t k alde paa de forskellige 
Hjælpere i de forsk ellige Hjem. Drengen gjorde de t paa 
en højst virkningsfuld Maade: Han smed kort og god t 
Dynen af dem, og forsvandt igen ti l næste Hus. Ved ~n 
saadan Lejlighed k om han ud for en værre Historie. 
Vore Folk i dette Hjem havde Besøg og havde i den An
ledning bytte t om paa Sengepladserne. Hvem kan skildre 
Gæstens Forbløffelse ved pludseli g at vaagne ved, at 
Dynen kommer væk, og hun lige naar a t skimte Ryggen 
af en Dreng! Noge t lignende havde hun jo ikke kendt 
før, og Søvn en var fæ rdig for den Gang. 

Sankt Hans Aften havde Børnene trav lt; da var de fri 
for Skole, og saa snart der var færdigt i Røgerierne, 
skulde der samles Grønt og Blomster til »Ki lden «, hvori 
en Daase med Vand var anbragt, og hvori de t var Menin
gen, at de besøgende skulde slippe en Øre. Naa r det va r 
i Orden, saa skulde der samles til Baa l til Aftenen , og 
der blev ofte en stor Bunke, da de forskellige Hjems 
Po der jo trak afsted med, hvad bræn dba rt de r va r at faa 
fat i. Et smukt Syn kunde det være i en stille Aften at 
se alle disse Baal langs Strandkante n, ofte med en bræ n
dende Tjæretønde ude paa Skæret. En saadan Aften luk
kede Mor Øjnene t il for almindelig Sengetid. Det kan 
slet ikke nytte at komme med F ormaninger om at p asse 
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V ed Aarsdale Havn V. Myhre fot. 

Tiden en saadan Aften, for før end Baalet er nedbrændt 
til sidste Glød, kan der slet ikke være Tale om at gaa 
derfra, og før Sengen prøves, maa der jo en større Ren
selse til. Drengene lugte r baade af Brand og Røg, og 
sorte er de som Negerbørn ; men de sover ind ni.ed højt 
Humør. Det har vel nok været en sto rarte t Dag! 

Der er ellers til daglig andet og mere paakrævet Ar
bejde for vore 2 Drenge. For at skaffe lidt ekstra For
tjeneste til Huse maa Far sætte Baattegarn, naar han er 
færdig med Sildearbejdet om Morgenen. De t er ellers 
mere fristende at krybe til Køjs; Natten har jo været 
drøj ; men det er ikke til at tænke paa, førend Baatte
garnene er i Land. Nu da Drengene er voksede ti l, maa 
de køre til den nærmeste By med disse F ladfisk. Der 
kan let sælges for fire-fem Kroner, og det kan godt gøres 
behov at faa lidt mere Indtægt. 

De bliver efterhaanden mere drevne i Salgskunsten, 
faar ogsaa faste Kunder og tager under en større Fangst 
ogsaa et Trip op ad Landet. En gammel Cykel le tter jo 
Arbejdet, og det er ikke nogen lille Byrde, særlig store 
Bror kan transportere. Sælge, synes han, det er det bare 
Sjov, men hjælpe Mor at hænge Garnene til Tørre, det 
er noget elendigt Bras, og· det er jo et Arbejde, der skal 
gøres af Mor og Børn. Det er Fars Arbejde at sætte dem 
i Havet; der maa Drengene jo ofte med ud a t ro. Til at 
begynde med var det jo ene Morskab, men efterhaanden 
som det blev Pligt, var det jo ikke saa morsomt, og traf 
det med Paalandsvind, og Baaden blev særlig levende, 
saa kunde det jo ske, a t der maatte ofres til Guderne. 

De t var ofte efter saadan en Tørn, at Mors Tanke om, 
at de mis tede Lysten til Havet, s teg. Men der tog hun 
fejl. Omkvædet var stadig det samme : »Naar jeg blir 
stor, skal jeg med Far i Vrag! « Naar Sommerferien var 
inde, lød den stadige Plagen til Far: »Maa jeg komme 
med i Vrag i Nat? « Det var jo saa raskt at kunne prale 
med at have ~æret rigtigt ude paa Havet. De fik jo ogsaa 
Lov at komme med, om de end var meget i Vejen; for 
der skulde jo ses, hvordan det foregik . Naar Garnene var 
sat i Havet, spiste de deres Mad, og saa gi k Gutterne til 
Køjs. De t var jo langt over almindelig Senge tid, og det 
var jo saa uvant med denne rullende Bevægelse. Naar 
Garnene skulde tages ind, kaldte Far paa sine Poder; 
nu skulde de se, hvor mange Sild der var ; men han talte 
for døve Øren. Nu vilde de sove. Om Morgenen var de t 
jo nogle farlig stolte Svende, der steg i Land, og Far tav 
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jo ogsaa stille med, at de havde sovet hele T iden i Stedet 
for at være med. 

Naar Efteraaret indfandt sig, tog. Far til Gedser for 
at fiske e fter Sild. Hvis de var heldige, gav de t langt 
bedre Fortjeneste end at sætte efter Sild hjemme. Under 
den Dyrtidsperiode, som indtraf under Krigen 1914, s teg 
jo Priserne til uhørte Højder; og det gav et godt Plus iil 
dette li lle Hjems Indtægter. 

Eftersom Tiden gik, blev Børnene jo s tore, og nu stod 
Konfirmationen for Døren. Det var en Begivenhed a f 
Rang. De t be tød nærmest for Børnene, at nu hørte de til 
de voksnes Kreds. At der dermed ogsaa fu lgte mere Ar
bejde og Ansvar, tænkte de ikke paa. Da Søster blev 
konfirmeret, var Far hjemme, men da store Søster sku lde 
til de t, var Far i Gedser. Det var ligeso m, at det tog en 
Del af Glæden ; men Børn vænner sig meget hurtigt cil 
en Ting, der ikke kan være anderledes, og saadan gik de t 
ogsaa nu. Lid t F estlighed skulde der jo til, og det vilde 
jo være imod Fars Ønske, om der blev tage t Hensyn til, 
at han var borte. De t blev nu ogsaa et helt fornemt 
Køre tøj, de kom ud at køre i, for Drengen skulde bes tille 
Køretøj hos Vognmanden, og han syntes ikke, de t bedste 
var for godt, saa han bestilte Landaueren. Skulde der 
være Gilde, var det bedst der blev det hel t igennem. Det 
blev ogsaa førs te og eneste Gang, at en saadan Vogn blev 
benyttet ; mindre kunde jo gøre det! Da den næste skulde 
konfirmeres, kørte Far og han paa Cykel. 

Jakobine Jensen. 

Et gammelt Fisk erpar fra Gudhjem. 



Frk. Johanne Hansen. 12. Sept. 
1853-28. Ok t. 1939. Forskole
lærerinde i Bodilsker i to 
Perioder 1879-86, 1899-1909. 

H. P. Hjorth. 2. Febr. 1865 
-23. Novbr. 1939. F hv. 
Mølleej er, Nexø. 

D. J. Funch . 13. Juli 1849-
28. Decb. 1939. - Fhv. San
demane!. Tidl. Ejer af St. 
Myrcgaarcl, Olsker. 

Portrætter af kendte Bornholmere, 

afgaaet ved Døden i det sidste Aar 

Kristian Jensen. 15. April 
1861- 28. Ok t.1939. - Tidl. 
Kæmner og Kirkeværge i 
Hasle. 

Peter Larsen. 8. Marts 1862 
l. Decb. 1939. - Rentier, 
»Fredho«, Østerlars. - Tidl. 
Ejer af Glasergaard. 

Hems Olav Kofoed . 18. Decb. 
1890- 9. Jan. 1940. Sande
man d, Ejer af · Hundshale
gaard i Aaker. 

Julius Anker. 14. Juli 1861-· 
19. Novbr. 1939. - Fabrikant 
i Hasle. 

H. G. Lamdru p. 22. Marts 
1883-12. Decb. 1939. Dom
mer i Nexø fra 1929. 

J. M. H. Arnoldus. 11. Novb. 
1860- 11. Jan. 1940. - Ren
tier, Rønne. T idl. E jer af 
Vall cgaarcl i Nyker. 

Laurtis Olsen. 21. Jun i 1849 
21. Novb. 1939. Gaardejer, 
Offergaard, Østermarie. 

Otto Kofoed. 7. Sept. 1881-
16. Decb. 1939. Skatteraads
fo rmand. »Boet«, Østermarie. 

M. H. K jøller. l. April 1868 
- 30. Januar 1940. Fhv. Gra
ver i Nexø. 
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N . J. Salcsø. 1.5. Ok tb. 186.5-
30. Januar 1940. Lektor ved 
Statssko len i Rønne 1892--
1932. R. af Dhg. 

John Caspersen. 12. Ju li 1879 
- 6. Febr. 1940. Fabrikant. 
Balka. 

Janus Nielsen. 17. Jan. 18.52-
15. Marts 1940. Fhv. Købm. i 
Aakirkeby. - I 50 Aar Præ
dikant Missonsforcningen. 

Hannes Hansen. 29. Juli 1864 
- 7. April 1940. Maskinhand
ler, Østermarie. 
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H. P. Rømer. 3. Maj 1877-
3. Fehruar 1940. Entrepre
nør, R ø nne . 

Jens Andr. Hansen. 3. Decb. 
186G- 9. Fehr. 1940. Sned
ker, Nexø. 

Vilh. Suhr. 12. Apri l 1859-
29. Marts 1940. Arkitekt, 
Nexø. 

C. J. Hagemanii. 12. Septh. 
1874-1. Maj 1940. Anitshog
holder i Rønne 1901- 30. 

Ff. P. I psen. 8. Fehr. 1862-
2. Fcbr. 19'10. Fhv. Baadc· 
bygger i Svan eke. 

J. Krusell . 24. Marts 1867-
9. Marts 1940. Købma nd i 
Rønne. 

H. Smidt. 19. Aug. 1858-
31. Marts 1940. - Fhv. Køb
mand, Lotterikol lektør, Aa
kirkeby. 

I 
I 

! 
I 
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Georg Jensen. 11. Marts 1848 
4. Maj 1940. - Rentier, Lob
bæk . Tid l. Ejer af Smørm ose
gaard. 

Peter Blem. 26. Jun i 18.)1-
-1. F cbr. 1940. T idl. Ejer af 
Værmelanclsgaarcl i Aake1-. 
R. af Dbg. 

Jo!1s. \Vesth. 28. Juni 1873-
12. Marts 1940. Assurandør, 
Rønne. 

H. P. Holm. 27. Apri l 1875 
- 2. April 1940. Fhv. Vogn
mand i Rønne. 

Nathalie Christensen. 
30. Aug. 1868- 7. Maj 1940. 
Læge paa Christ iansø 1909-
1920. 



Axel R ømer. 5. Januar 1885 
- 21. Maj 1940. Ma >kin
meste r. Nexø. 

A. Kure. 17. Dccb. 1873-
5. Juli 1940. Tidl. Ejer af 
Højagre Mølle, Øste rl ars. 

Alfred Peter Skovgcwrd. 13. 
Novbr. 1847- 16. Aug. 1940. 
Tidl. E je r af Erlandsgaa rd i 
Kn udsker. 

Jens J ørgen Olsen. 13. Novb. 
1854--16. Septb. 1940. Fhv. 
Bygmeste r i Rønne. 

Andreas Andersen. 10. Ju ni 
1898- 23. Maj 1940. Læ re r i 
Nexø. 

Laurits Per.er Ko efo ed. 13. 
Scptbr. 1858- 12. Jul i 1940. 
Tidl. Eje r af Suyggegaard, 
Aaker. 

J. A. /-lagstrøm. 22. Maj 1879 
- 26. Aug. 1940. Maskinpas
ser, Rønn e. 

Th. Nielsen. 24. Novb. 1856-
22. Sep tbr. 1940. Direktø r 
for Bornholms An delssvine
slagteri 1893-1931. R. afDgb. 

Karl Jørgensen. 19. Ju ni 1880 
- 23. Maj 1940. Skomager
m es ter , Nexø. 

Søren E. 1'h omsen. 3C. Dec h. 
1902- 16. Jul i 1940. Dyr læge 
i P ede rsker. 

H jalmar Julius /-lansen. 30. 
Novh r. 1870- 29. Aug 1940. 
Postm es ter i Aakirkcby 1924 
- 1940. 

Villi. Mortensen. 1. Februar 
1889- 25. Sept. 1940. Gaard
ejer, Risenholm, Østcrlars. 

Ludvig Jørgensen . 11. Dech. 
1890- 2. Ju li 1940. Male r 
mes ter, Lob bæ k. 

J ørgen N . J ørgensen. 20. 
Novhr. 1873- 16. J uli 1940. 
Læ re r i Olske r 1903- 37. 

Peter Hansen Smidt .. 29. Jan. 
1867- 5. Sep tli r. 1940. Tid l. 
Eje r a f Ki rkekilde, Øster
m arie. 

Peter Magelius Mortensen. 
17. Marts 1856--4. Okt. 1940. 
Fhv. Bagermester i Sand vig. 
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Borringholms Historie I- II, af M. K. Zahrtmann . . . . . . . . 12,00 

i Shirtingsbind .......... 19,70, Vælskbind ........ 22,00 
Borringholms Krønike 1671, af R. P edersen Ravn . . . . . . . . 3,75 

i Shi rtingsbind . . . . . . . . . . 7,50, Vælskbind . . . . . . . . 8,50 
Bornholmske Samlinger, Bind I X- XI a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 

Bind XII-XXVII a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 
Bornh olms K irkehistorie 1- ll, af Karl M. Kofoed . ...... . 
Bornholmerurets Historie 1745-1923 af K. Thorsen . . . . . . 1,50 
Hjemstavnsforedrag om Bornholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 
Herman Bangs Kunstrejse paa Bornholm . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 
Born holms og Christiansøs Fiskeriforening i 50 Aar . . . . . . . . 5,00 
Folkeliv og lndstif. paa Bornholm, af Ph. R. D am . . . . . . . . 3,75 . 
Fra Rønne Dilettantkomedie, af Dr. Kabell . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
Hammersbus Birks Historie, af K. E. S. Koefoed . . . . . . . . . . 3,00 
Det bornholmske Sprog, af P. Møll e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 
Bornholmske Folkeminder , af Skovfoged A. F. V. Seier . . . . 5,00 

I Bornholmske Fugle, af Skovfoged A. F. V. Seier Før 4,50 nu 1,95 I 
Min Hjemstavn. Bornholm . . ........... ... hft. 1,25, kart. 1,75 
Fra Sydbornho lm, af Peter Thorsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 
Vor Hjemstavn, af P eter Thorsen ............ " .... " ...... 1,50 
Bornholms Forhistori e, af Pete r Thorsen . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 
Langs Østkys ten, af Peter Thorsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,75 
Rønne Latinskol e 1512- 1912, af M. K. Zahrtmann . . . . . . . . 1,00 
De danske Runemindesmærker , af Wimmer ... .'. . . . . . . . . . 5,75 
Bornholms Old t id, af Vedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
Rønn e Missionsho tel, Jubilæ umsskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,75 
Bornholms B esiedlung, von Dr. Rud. Tack ............ ca. 5,70 

DIVERSE: 

I Jul paa Bornholm 1940 .. . .... .... .... ..... ..... .. .. 2,75 I 
Jul paa Bornholm 1933-39, pr. Aargang . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 
Borrinjnholmarijn, 1., 2. og 3. Aarg. a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 

4.-5. Aargang i eet B ind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 
Garnmalt å Nyt, 2.- 5. Aargang a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 

6.- 10. Aargang a .. .. ............................. . 
Bornholmske Sagn og Sagaer, af Karl M. Kofoed ......... . 
Karna Blåkujlla, Komedie af Hans Hjorth ...... .. ..... .. . 
Bornholms Befrie r, J ens Koefoed, af I(.. E. S. Ko efoed ... . 
Vår Larkan r ygge r, af Otto J. Lund ....... ... ... ...... .. . 
Slidara, Fortælling af Otto J. Lund ................... .' .. 
Bornholmer Ras, af Karl M. Kofoed .... ..... ..... ..... . 
Borrinjholmska Sansager (Folkeæventyr og Dyrefabler) 

ved J. P. Kuhre ........... . ........ .. ........... . . . 
Bornholmske Sansager og Sange, af Karl M. Kofoed . ... . . 
Bornholmernovell e r, af Martin Andersen Nexø ... ... .. ... . 
Dansk-norsk Toldvæsens Histo rie i 18. Aa rh ......... . . . . 
Med K ajak gennem Europa, a f C. Gorn itzka ............. . 
Per og P e tra, Roman af Josef Maria Frank ...... .... .. ... . 
T rekløveret paa Klippeøen (Børnebog) ................. . 
Hann y paa Bornholm (Bornbog) . .... ....... . .......... . 
Hr. Povls Ordonnans (Børnehog) ............ . .......... . 
Sigurd Fl yng, af Karna Birk Grønhech ....... .. ........ . . 
Rønn e Ska l te· og Adressebog .... ... . ............ . ... ... . 
P sychiatrischen Erblehre (Bornholm) von Erik St ro m:;re:i .. 
Bornholms Vejviser 1938 ... ... ..... ............ ..... .. . . 

GEOLOGI: 
Bornholms Geo logi, af V. Milthers, indb ................ . 
Liden geognos tisk Vejviser over Bornhol m .... .. ........ . . 
Geologisk Fører, af A. Rosenkrants ......... · ... ... ..... . . 
Das Grundgebirge vo n Bornholm, af K. Callisen ......... . 
Bornholmer-Geologen M. J espersen, af A. Garboe, fø r 10,00 nu 
D ie Geste ine des Unterkambriums von Bornholm .. .. ..... . 
Danm. Geologi, Il Bind, a f K. Rørdam ....... .. ..... .. . . 

BI 0 GRAF I ER 0 G S TAMT AVLER: 
C. N. Hauge. Erind ringer 1870-1924, i11dh .............. . 
J ohan Hansen: En born ho lmsk Haanclvæ rkers E ri ndringer , 

ved Lek tor Lind (indb. 10,50) .................. .. . . 
Forstander N. P. J ensen - En Mindebog ........... . . . . 
S tamtavle over den bornh. Familie J espersen, indb .. . .. . . 
Bornholmergeologen M. J espe rsen, af A. Ga rboc ... ..... . . 
Lensmænd og Kommandanter paa Bornholm .. ...... . .... . 
P. C. Tranclberg, af Karl M. K ofoed .. ................... . 
Bornholmske Særlinge, af Karl l\I. K ofo ed ...... ....... . 
En dansk Officers Kongofær cl, a f Kay La rsen ........ .. ... . 
Friis Hansen .som Sognepræst, af V. Christensen ......... . 
Martin Andersen Nexøs Erindringer, 4 Bind a ... . ....... . 
Den bornholmske Slæg t Grønbecb .................... . . 
Stamtavle over Fami lien J uul .............. . .. ... ....... . 
La uegaards-Familien .... . .. .. ......................... . 

DIGTS AM LI NG ER: 
Sti og Stjerne, af Pastor Karl J espe rsen ... . ...... .. .. .. . . 
Smil og Graad, af Anton Kjølb y .. .. ... ..... ...... .... . . 
Skjulte Ska tte, af Karl M. Kofoed .. ... .... . ..... ...... . 
Enj Urtakost, af Otto Lund og Oluf Høst . . . ...... . . ... . 
Lyngblomster, af Ot to J. Lund .... .. ........ .. .. .. ... .. . 
Vise r i bornh. Folkem aal , a f K. A. P e tersen .... .. . . .. .. . . 
Under Himlens Hvælv, af Chr. Sommer ... ....... .. ... . . . 
Landet mod Solens Opgang, af Chr. Sommer .. ...... .. ... . 

indb. i Vælskbind ............. ........... . . .. ... . 
Brogede Blomster, af Aa kerlund ............... . .... . . . . 
Bællaminje frå Maglcs kiiu, af J. P. Kuhrc ..... . ..... .. .. . 
Menneske t, Prosadigt af K. A. Madsen, ill. af Arne Madsen 

H E F TE R M E D M EL 0 D I E R: 
Ga mle bornhohnske Melodie r, af Hans Hjorth ...... ..... . 
Viser i bornh. Mundart, 4 Heft er a 0,75 ...... ...... ... .. . 
14 gam le Vise r i bornh. Mundar t af H. Johansen .. .. ... . . . 
22 bornhol mske Folkeda nse, af H. P. K ofoed .. .. ... .... . 
Sange i bornh. H jemstavnsmaal, af K. H. K ofo ed .. . . . . . .. . 

ya borrinjholmska Vizer, af E lna Schøne .. ...... ....... . 
Ånclelia Sånga, af Elna Schøne .......... .. . ... .. ...... . . 
Lila Moer og Pærsa Viza, af J. P. Kuhre ... . ..... .. . . .. . 
Bornho lm s Tango: Østersøens P erl e . ....... .. ........ ... . 
Bornholms Tappenstreg, af P. Andersen .... .. .. ........ . . 

(indholde r »Bornholms Drapa«) 
Nordens Capri, af Valdemar Olsen ............ .. ....... . 
Rasapasijn, samlet af Wesse l . . .... . ..... .. .. ........... . 
Bornholms Pris, af Winther ........................... . 
Kong P e te r I.s Honnørmarsch, a f Dr. Thorsen ........... . 
Borrijnholm, M. K. Zahrtmann og H. Hjo rth ... ....... . . 
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tJolber;;s Boghandel, Rønne 
Æ ldre bornholmsk Litteratur 
købes og sælges. 

Edm. Andersen, Telefoner 122 og 1022, Postkonto 13077 



Danske Bordlamper 

Danske Lysekroner 

Danske Støvsugere 

Danske Strygejern 

Radio 

(PH) AXEL SØRENSEN 

Elektro-lnstallatør . Rønne . Nygade 13 . Te lefon Nr. 569 

De~te 

~eJt 

Aa~e Jensens Karosseriværksled Nørregade 42, Rønne. Telefon [ r. 196 

Nybygning af Last- og Personautomobil Ka rosserier . Lager af Karosseritilbehør 

Bornholmsk 

Stentøj 



Knud Ottesen 

Har De Centralvarme, sav· 

nerDe sikkert det varme Vand 

om Sommeren. Ved De, at De 

for en ringe Udgift kan faa 

dette Savn afhjulpet? 

Har De ikke Centralvarme, 

kan De alligevel faa instal

leret et selvstændigt Varmt· 

vandsanlæg med Gasfyring 

til Bad, Køkken, Haandvask, 

ogsaa velegnet til Restaura· 

!ioner, Damefrisørsaloner og 

Tandlæger. Det koster ikke 

saa meget, som De tror! 

Kender De den store Fordel 

ved Gas·Vaskekedler? Ren· 

ligt, behageligt og nemt. En 

Storvask koster kun mellem 

50-100 Øre. 

Udførlige Oplysninger og Til· 

bud uden Forbindende. 

,t.i 
~ K. E. Hansen 

Stettestræde 

Rønne 

I Telefon Nr. 491 

Blikkenslager, 

aut. Gas• og 

Vandmester 

\ 

Krystalgade 22 

Rønne 

Telefon 912 

Cltr. Didei.·iksen. 

Bogbinderi og Protokolfabrik 

Tornegade JO . Tlf. 865 

Leverer all Bogbinderarbejde i prima Udførelse 



H. H. Lau 
Telefon Nr. 70 6 

Alle kendte Mærker 

i Vine og Spirituosa 

C igarer og Cigaretter 

Stort Udvalg i Piber 

Rønne Vin- og 

Ciga1•forretning 

Export-Fløde- og Fløde-Is-Fabrik 

Fører ku n 1. Klasses 

·Meje riprodukter 

V. J. Kar Isen 

Østergade 4 0 . Telefon Nr. 55 

Slagteriets 

Udsalg 

Østergade . Rønne • Telf . 28 • Privat 8 78 

Alt i Slagte rivare r 

Kød, Pølse r, Paalæg 

og Salater 

1. Kl. Varer 

Billigste Priser 

Varerne forsendes 

overalt I 

~~IJer Jef 
en ("Lie 

E. Haagensen 

eller en Radio, 

g aar De ikke forkert 

ved at henvende 

Dem ti l os 

Kun gode Mærker 

Bornholn1s Cykle- og 

Radio-Import 

v. Knud J ørgensen . Rønne . Telefon Nr. 740 



v/ Dagny Jørgensen 

Bandager 

Barnevægte 

Gummistrømpe r 

V arme puder 

Alt i Sygepleje

Artikler 

S t. Torvegade . Telefon Nr. 7 54 

.____ ____ _J 

Specialforretning i Kjoler 

1. Klasses Bestillingssystue 

A ndre Didrik sen 

Nygade 15 . Ved St. Torv . Telf. 99 

L . _ ____ . 

Jlan maa gerne 
hamstre -

" 
<let drejer 

m morsomme 

originale Sange 

fra Larsen -

omgaaende Levering 

Dup lik ering 

udføres s mukt, 

hurt igt og billigt. 

Svend Larsen, Silkegade, l~ønne 

L . ____ __,.l 

s a a 

Telefon Renne 303 

Smørr ebrød forsendes 

over he le Øen. 

H usk 

D ansant' erne I 



13&.~teh. 0-9- f~J!., til Julen? Ring blot til •ERIK• Ll. Torv, Tlf. 981 

Gunnar Ves t 
NB . Alt i moderne B inde r i 

Skadeforsikring . Livsforsikring 

Forsik ringsaktieselskabet Nye Danske af 1 S 6 4 
Afdelingskontoret i Hønne v/ Inspektør H.C. Andersen . St. Torv .'_Telefon 545 

Agenturer i de bornholmske Købstæder 

WILB~ BECI{ 
Flytte- o g Transport

Forretning 

Pakning og Opbevaring 

af Møbler 

Ka s tanj evej 6 . Pri v at : Sdr. A l l e 5 



Bornholms 

Spa•·e-

og Laanekasse 

Hovedkcntor 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 aabent Depot 

Boxer udlejes 

Indskud modtages paa 3 Maaneders Opsigelse og paa almindelige Sparevilkaar 

C. A. BENGTSENS EFT. 
M. Henriksen . Blomsterforretning . Nygade 16, Rønne . T e lf. 90 

Nyt Tøj 

Søger D e en J. Klasses Skrædervare med den bedste 'ForarbeJdnin.!f og den rigtige 

Pasform til en overkommelig Pris., saa gør som saa manae andre, gaa til 

Nyker Skræderforretning - Karl Johansen - Tlf. Nyker 55 

De vil ogsaa blive tilfreds I 



Ankers Bageri og Kondifori 

v/ K. Anker Mortensen 

Søndergade, Rønne. Tlf 281' 

Kongelig og Bing og Grøndahls 

Porcelæner 

i mange forskellige 

smukke Stel 

Alt i Holmegaards Glasværks Varer 

Største Lager i 

færdige Rammer 

og Lister. 

C. Skovmose, Rønne. Telf. 104 

Starmonnt 

Skjorten 

Verdens bedste Skjorte 

Skjorterne er vasket og strøge t 

Haanden og kry mper de rfor ikke 

Faaes med fast Flip t-l!er 

med 2 løse Flippe r 

Størs te Udvalg - Bill igste Priser 

Harald Andersen, St. T orv, l<øn ne. Tlf. 350 

L. _____ .__. 

Flere og flere til Nygade gaa r 

for her finder man a lt til del kolde Bord 

lige fra Spege- og Rullepølse t il Lammelaar. 

Til Ju len vi meget lækkeri Paalæg skal have 

hvorfra? - Selvfølgelig fra 

H. W. Han:,·eny Nygade 



Tryksager 
Ring blot til 

Rønne 907! 

V i har d e n gode Ide -

Moderne Stil 

og absolut fineste 

Udførelse. 

GJ~ EtWLf.. 130~ Storegade Nr. 30 

I Modesalonen »~« 
finder De altid et stort Udvalg i 

Moderne 

Damehatte 

Rønne 

I 

' \ . 

Telefon 820 



Chr. Bidsfrøp Indehaver: M . Th. Bidstrup 

l{UL Kokes 

Cinders 

Brikeffer 

Største L ager . S tørs te Import . Bedste Kvaliteter . Billigs te Priser 

er den bedste I 

Faas overalt paa Bornholm 

Røn11 c: !:>t. Torvct,aae 3, Telefon 240 

Aakirkeby: Jernbanegade 7 (Afholdshotellet), Telefon 11 6 

olyf oto 
Det naturl i ge F otografi 

[ 



Storegade 28 

Røn'le 

Telefon 752 Ducolakerlng af Biler 

samt alt 

Malerarbejde 

udføres til 

moderate Priser -

Forlang Tilbud I 

Kontormøbler og 

Inventar 

Ø stergade, Rønne, Telefon 644 

JULEGAVER 

Stort Udvalg I 

Guld- Sølv- og Pletvarer. 

Nye Mønstre 

i S~eer og Gafler. 

Forlovelsesringe , 

Kikkerter , Termometre. 

Barometre, Laeseglas. 

Briller i moderne Fa~oner. 

Armbaandsure, 

Consolure, Nipsure, 

an b efales. 

Urmager og Guld smed H . .P. Røn n c 
Rønne . Telefon Nr. 319 

. . 
Dampslnbsselskabef 

paa Bornholm ai 1866 

--1 



I Aar mere end nogensinde gælder det om at give Gaver af 

nyttig og varig Værdi. Kun virkelige Kvalitetsvarer er i Pagt med 

Tidens Krav - derfor er Big Ben selvskrevet som Julegave! 

Big Ben er Fyldepennen for Livet. Den er fremstillet af det 

bedste Materiale, efter de nyeste Opfindelser og med den største 

Akkuratesse. Big Bin er smuk og harmonisk i linjerne og er 

saaledes en helt igennem fremragende og elegant Fyldepen -

en værdifuld og kærkommen Julegave! 

Penne fra Kr. 30. -

Pencils H " 10. -

Komplet Sæt leveres i smukt silkeforet 

Gave-Etui. 

COLBERGS BOGHANDEL 
RØNNE 
Telefoner 122 og 1022 

. ve\atba\an-
l \{ratt,g -' 

• t Ho\uer cere 
. og \et 

2. Hurtig f \dning 
Vacuum- V 

B\~\<.\<.apa-
3 Oobbe\t r S\~\<.

. c\tet - syn ,g 

stand 
. T.-etningsan-

4. s~rh.g hindrer L..ek 
ordn'ng . 

' 

æss'9 \tid rege rn 
5. ~\..e\<.t\\h~rse\ 

Gu\dpen 
6 E\<.stro stor Garanti 

· 3o A.ars rn. 

Pennen 
for 



Ved Anskaffelsen af en ny Ovn eller Kamin vil 

det altid være forde lagtigst at vælge en af vore 

Typer. Støbegodset er ekstra svært og solidt, og 

vore bekendte runde Magasinovne holder 25-

40 Aar uden væsentlig Vedligeholdelse. Vore 

firkantede Ovne og Kaminer er forsynet med 

patenteret brændselsbesparende Ristesystem, 

saaledes at Brændselet udnyttes til det yderste. 

Desuden fremstiller vi Komfurer og alt fore-

falde nde Bygningsstøbegods. Til vore Ovne kan 

D e a ltid taa Reservedele til rimel ige Priser. 

Bo11nholms 

Maskinjabrik 

Rønne . Telefon 140 og 534 



SONOFO N RADIO-FABRIK var det første Sted i Danmark, 

man fabrikerede Radio-Apparater. Som Alderspræ sident 

i Danmark har Fabrikken SONOFON indvundet Erfarin

ger, som andre nu er ved at lære. Dette, i Forbindelse 
med stadige Udvidelser og Forbedringer, har bevirket, 

at Fabrikkens Salg øges Aar for Aar og at man, takket 
være virkelig Storproduktion i Forbindelse med helt 

at udelukke alle Mellemled, kan sælge disse pragtfulde 

Radio-Modtagere til de forbløffende lave Priser. 
Fabrikken SONOFON har eget Snedkeri og kan derfor 

levere samtlige her afbildede Modeller udført i 8 for

skellige Farver og Træsorter uden Prisforhø je lse . 

SONOFON 
FLYGEL •VIVAT• 
RADIO•GRAMMOFON 
Kr. 665,-
Her er Radiogrammofonen, 
der pynter i Hjørnet 
og kun optager 

lidt Plads . 

S ONO F O N •VIVAT• 1941 -BO RD-MODEL 
Kr. 3 40,

Den ne smu kke Rad io-Modtager e r SONOFONs Bord·Model 1941 
og de t e r denne Mod tage r. d e r e r indbygget i samtlige her 
viste C ab ine tter. 

Det er en 4 1 /~-Rors Universal-Sllper med alle tekniske Finesser 

af Værdi. Den opfylder a lle de K1av, mon I Dog kan stille til 
en moderne Radio og som de mange Tusinde r lrofa ste SONO · 
FON-Lyttere ke nder og væ rdsætter. 
Strom forb ru get e r 35 Wa tt. hvilk e t e r c a. Halvd e len 
a f , hvad en Mod ta ger af M o del 19 4 0 forbrug e r . Alle 
Priser er exclusive Sta ts-Afgift, d e r andrager Kr. 14,75 p r. Mod 
taqer. 

SONOFON CONSOL •VIVAT• 
RADIO-GRAMMOFON Kr. 6 95,-
1 dette Skabs· Apparat e r indbygget SONOFON Pla
de-Diskotek med Plads til mange Plader. 

SONOFON KAMIN •VIVAT• Kr. 3 95,
Denne Skabstype, der er mønsterbesk ytl et , 
egner sig særlig, hvor det kniber med Vægpladsen. 

Kø&. 12.adio i ePt. 12.ad.w.f,o~ 
og faa Service! Gaa derfor til SONOFONs Eneforhandler: 

SONOFON PEJS •VIVAT• Kr. 4 25,-
Her er den bedste Radio i det bedste Skab. Pej· 
se n er Indrettet med 3 Boghylder i hver Side -
Altsoo: Baode smuk og nyttig. 

SONOFON PLADESPILLER Kr. 250 ,-
Har De en god Radio, men kunde ønske at brug e 
den som Radio-Grammofon, soa køb SONOFON 
Pladespiller Der e r Plads til 50 Grammofonpla
der i det rummelige Skab. 

l{JÆRS RADIO HAFNIAHUS - RØNNE - TLF. 916 

Største Radioforre tning p aa B ornholm 


