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Det mørhner der ude i Kimmingens Rand, 

og Vinden den hruser det blaasorte Vand, 

de tahhede Shyer sig brede. 

€t flimrende .Cyn hom fra Syd til Nord, 

og alle Smaafugle, i Sho'1en bor, 

nu søge om Shjul og Rede. 

Og Sonden ban stænger sin tjærede port 

og sender et Blih op mod f)imlen saa sort, 

om f)jemmet nu shal lægges øde. 

Og U'1ejrct hommer med Bulder og Drøn, 

b'1er Shabning sig bøjer og ængstes i .Cøn. 

- - - ~en Regnen den gi'1er dog @røde. 

Og Stormen den hyler, og .Cyn følger .Cyn, 

"d aldrig jeg saa et saa malerish Syn, 

som ingen paa .Cærred han fæste. 

Vi føler, at '1i er dog s\1age og smaa, 

og Hlmagtens Vælde '1i ej han forstaa 

og hender slet ihhe \10rt Bedste. 

Da tindrer en Stjerne bag Shydæhhet frem, 

det er som en f)ilsen fra fredens fijem. 

€n .Cære jeg her fih at nemme: 

F.lt shjæl\1er end Verden i Bulder og Brag, 

dog f)immerigs porte staar aabne i Dag. 

Det ~enneshebørn ej maa glemme. 

Otto '). Cund: a"tJfSnat 

j 



~..-.r..-.~..-./_,,;/,.., Jules/,,1'/,.., 
Af Arkivar i Dansk Folkemindesamling Hans Ellekilde. 

Der er ikke noge t, der mere kan harme en brav born
holmsk Soldat, end naar hans Kammerater fra de t øvrige 
Land kalder ham »Svensker« eller »Reservesvensker«. 
Og naturligvis med Rette. Han ved, hvad vi andre aldrig 
bør glemme, at Bornholm i December 1658 viste forbil
ledlig Troskab mod Konge og Fædreland, da det· saa 
allerværst ud for vort Land, og at Bornholmerne, i Mod
sætning til deres nærmeste Landsmænd Skaaningerne, 
havde Held med deres Opstand, saa »end Bornholm er 
Danmarks Ø. « Alligevel er Bornholm, ikke blot i Folke
maal og Sprogmelodi, men ogsaa i Folkeskik, den dan
ske Landsdel, som staar det gamle Sverige nærmest, i 
Virkeligheden endnu nærmere end Skaane, hvis Folke
skik har et mere fællesdansk Præg, end Bornholms. J eg 
vil her fremhæve et Par af de paafaldende svenske Ejen
dommeligheder i lidt ældre bornholmsk Folkeskik. Ikke 
fordi disse Ejendommeligheder i og for sig er svenske, 
men fordi det gamle Sverige og Bornholm har bevaret 
gammelnordiske Ejendommeligheder, som Øerne Vest 
for Øresund og Jylland for en stor Del har opgivet. 

I Nationaltidende for 25. December 1887 fortalte den 
kendte Folkemindeforfatter Lærer Jens Kamp i Sund
byvester om »Jul og Nytaar for 40 Aar siden i Vestjyl
land «. Det er utvivlsomt i sine Hovedtræk en Skildring 
af hans Barndoms Jul paa Gaarden Kamp i Stadil Sogn 
ved Ringkøbing, det Sogn, hvor J. C. Christensen i sin 
Tid var Lærer. J ens Kamp blev født den 11. Februar 
1845. Denne Skildring indeholder ved Siden af det rigs
danske Fællesstof en Del vestjydske Ejendommelighe
der. Risengrød var her ukendt som Juleret og ligesaa 
Klipfisk. Til Julemiddag fik man Suppe kogt paa Gaase
kød, kogt Gaas og derefter Æ bleskiver og Mjød. Ved 
10-11 Tiden Juleaften satte Husmoderen et Gammel
madsfad med et kogt Svinehoved, kogt Flæsk, Pølse, 
Skinke osv. midt paa Bordet. Sylte kendtes ikke; det er 
en nyere Ret. Første Juledag fik man kogt Flæsk og 
Skinke og Grønlangkaal til. 

Nogle Dage senere, den 1. J anuar 1888, faar den born
holmske Førstelærer Hans Chr. Siersted i Hasle, barne
født i et Lærerhjem i Pedersker den 30. Juli 1815, opta
get i Nationaltidende en lille Opsats »Juleskikke paa 
Bornholm for 60 Aar siden«. J eg anfører denne fortrin
lige lille Skildring i sin Helhed. 

»Med megen Interesse har Undertegnede læst Hr. 
J. Kamps Afhandling om Julen i Vestjylland for 40 Aar 
siden . Navnlig interesserer det mig at se, at næsten alle 
de Skikke han nævner, ere ligesom de, man brugte her 
hos de gamle Bønder i mi-n Barndom. Jeg mindes godt 
Lysestøbningen og de trearmede Helligtrekongers Lys, 
der tændtes Helligtrekongers Aften; men hos os brugte 
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man Julegaasen stegt. Der var en anden Skik blandt de 
gamle Bønder, jeg mindes fra min Barndom, og som 
utvivlsomt s tammer fra Oldtiden, sandsynligvis fra He
denskabet. Det var den saakaldte »Julegalt«. Naar Jule
bordet dækkedes Juleaften, blev paa Bordets øverste 
Ende lagt en »Juleleve «, det var et s tort Rugbr ød, hvor
paa der, førend det sattes i Ovnen, gjordes en lille For
dybning tvers over 2 a 3 Tommer fra hver Ende. Oven
paa dette lagdes en stor Ost og flere Fødemidler. Denne 
»Julegalt« skulde ligge urørt hele Julen, og naar Bordet 
ikke brugtes ved Spisning, opsamledes Dugen fra Bor
dets anden Ende og lagdes over Julegalten . Rimeligvis 
stammer denne Skik fra den hedenske Jul og havde Hen
syn til Frejs Galt »Gyldenbørste«, da Guden Fre j jo var 
Gud for Regn, Solskin, Aarets Grøde og Folke ts Vel
færd. 

En anden Skik var Julehalmen. Juleaften blev nemlig 
Dagligstuens Gulv belagt med et tykt Lag H alm, som 
blev liggende - naar det skulde være rigtigt - til Hel
ligtrekongers Dag. Her lagde Børn og Tjenestefolk sig 
om Aftenen og morede sig med de traditionelle Julelege. 
Denne Skik er gaaet af Brug, da den ikke passer til Nuti
dens Stuer og Møbler . Den Gang (c. 1825) havde Bøn
derne i Reglen Lergulv i Dagligstuen og kun Bræddegulv 
i den bedste Stue og Salen, men der var mange, der havde 
Lergulv i alle Værelserne. Af almindelige Bønder var 
der meget faa, der havde Bræddegulv i alle Værelser. 
Halmen passede derfor bedre til Datidens store Sten
borde med de klossede 4 Ben i Dagligstuen , der dække
des med »Bænkehynder « ved festlige Lejligheder. 

J eg har skrevet dette, da der er Mange - der ligesom 
jeg - sætte Pris paa at kjende gamle Skikke, og da 
mange af disse ere glemte for lang Tid siden, kunne de 
jo kun opfriskes af den ældre Slægt, der kjender dem. 
Juletræer kjendte man den Gang ikke he r og næppe i det 
øvrige Danmark - i alt Fald ikke saa almindeligt som 
nu. J eg grunder denne Mening paa, at mine Bedstefor
ældre, der havde boet i Jylland, Fyen og Kjøbenhavn, 
ikke brugte det, naar de paa deres gamle Dage samlede 
deres Børn og Børnebørn hos sig Juleaften, hvilket de 
vistnok havde gjort, om det havde være t Skik paa de 
Steder, hvor de havde boet.« 

Den 72aarige Førstelærer Siersted fremhæver to born
holmske Skikke, Julebrødet Julegalt og Julehalmen, der 
saa at sige ikke er kendt i det øvrige Danmark, selv om 
der findes Sidestykker især paa Falster og Sjælland, men 
som er overordentlig almindelige i Sverige. Jeg henviser 
til det grundlæggende Værk om svensk Jul, Rektor Hil
ding Celander Nordisk Jul I Side 168 følg. (Julebrødet) 
og S. 137 f. (Julehalmen). Vi vil nu se, hvorledes disse 
Ejendommeligheder Skuebrødet paa Juleborde t og Jule-



halmen forekommer i den trykte og især utrykte born
holmske Overlevering. Vi vil faa et Indtryk af, at ogsaa 
paa Bornholm er disse mærkelige Ejendommeligheder i 
det sidste Aarhundrede blevet udslettet. Vi behandler 
først Julehalmen, derefter J ulebrødet. 

Det ældste Vidnesbyrd om Julehalmen paa Bornholm, 
jeg kender, findes i Tillægget til Regimentskirurg /. S. N. 
Panums kendte Beskrivelse over Bornholm 1830 S. 44. 
Panum havde i 12 Aar fra 1816 til 1828 været Regiments
kirurg ved Bornholms Milits. Hans Skildring har føl
gende Ordlyd: 

Til Julegilderne »hører og en før meget herskende 
Skik eller rettere Uskik nemlig den for 20 a 30 Aar siden 
almindelige Julehalm, hvorved man Juleaften indrettede 
i Dagligstuen et Slags Afdeling paa Gulvet (Søsterseng) 
som blev bedækket med Halm, og hvor hele Gaardens 
Folk, Huusbond, Madmoder, Sønner og Døttre, Piger og 
Karle, ja endog Besøgende fra andre Gaarde i selskabe
lig Eendrægtighed tilbragte nogle Nætter. Bordet var 
hele Dagen opdækket med Steg, hvoraf stegtes paa en 
Gang i Bagerovne til hele Julen, altsom man har Lyst, 
spiser, drikker, snakker eller sover man; at denne Skik, 
som for en stor Deel er kommet af Brug, thi enkelte Ste
der bruges den vel endnu, snarere skader Moralitæten 
end egentlig Sundheden, undtagen for saavidt begge ere 
uadskillelige, er indlysende. Rimeligviis er denne Skik 
at indrette Julehalm, en Levning af de Gamles Slave
fest, der skulle minde om den gyldne Tidsalder, hvor 
Frihed og Lighed herskede; den bestaar endnu med nogle 
Modificationer i katholske Lande.« 

I Rektor Johan Christian Espersens Bornholmsk Ord
bog, der først udkom 1908, men som er forfattet før 
Espersens altfor tidlige Død 47 Aar gammel i 1859, be
handles Spørgsmaalet i Artiklen Jylahalm delvis efter 
Panum. Ordet »Jylahalm« betyder efter Espersen Jule
halm og er »Betegnelse for et eget Slags Julegilde. For 
et halvt Aarhundrede tilbage (altsaa o. 1800- 1810) var 
det nemlig almindelig Skik, Juleaften at bedække en Deel 
af Gulvet i Dagligstuen med Halm til et Leie for hele 
Gaardens Folk: Huusbonde, Madmoder, Sønner, Døttre, 
Piger, Karle, stundom og Besøgende fra andre Gaarde, 
og man tilbragte her Nætterne i selskabelig Eendræg
tighed. Et saadant Leie hed soskjenasiijng eller (efter 
Panum Bornholms Beskrivelse Till. p. 44) sostersiijng. 
Bordet stod hele Dagen opdækket med Stege, som stegtes 
paa eengang i Bagerovnen til hele Julen, og, alt som man 
havde Lyst, spiste, drak, talte eller sov man. Denne Fest
lighed, som ogsaa brugtes i Kjøbstederne, (Espersen tæn
ker maaske særlig paa sin egen Fødeby Rønne, hvor han 
var født i et Snedkerhjem 1812), varede ofte fra Jule
aften til Helligtrekongersdag, der endte Julen.« 

Vi har Grund til at antage, at Lærer Siersteds Oplys
ninger om Julehalmen stammer fra Pedersker Sogn, mens 
vi ikke med Sikkerhed ved, hvorfra Panums Oplysnin
ger stammer. Vi anfører derfor først de yngre Oplysnin
ger om Julehalm fra Pedersker og de øvrige Sogne i 
Bornholms Sønder Herred. 

Fra Pedersker meddeler Snedker Vilh. Kofoed fra Sø-

marken i 1929, at Julenat laa de gamle i Halm paa Gul
vet. Denne Skik kendtes endnu omkring 1857. Tilsva
rende Skik kendes fra Aaker Sogn. Skomager Magnus 
Lund i Nyker, født o. 1845 i Aaker, beretter i 1920 til 
Lærer, Forfatter Karl M. Kofoed, at i hans Hjem, et Hus
mandssted i Aaker, plejede Børnene at tilbringe Julenat 
i Julehalm, som var strøet i Stuen Juleaften, men Mode
ren havde somme Tider taget nogle Dyner ind til Hjælp, 
naar de t var for koldt. 

Fra Aakirkeby og nærmeste Omegn stammer den Be
skrivelse, som Borgmester, Kaptejn Philip Rasch Dam 
(1823- 1900) har givet i sin kendte, yndede Bog: Folke
liv og Indstiftelser paa Bornholm 1895 S. 62 (udvidet 
Udgave 1933 S. 76): 

»Legen paa Julehalm blev efter Haanden sjældnere og 
sjældnere, men først efter Forløbet af en Menneske
Alder ind i Aarhundredet var den helt afskaffet, hvilket 
vist nok var meget heldigt, thi det var en grim Skik, der 
af nogle antages at nedstamme fra Hedningetiden. Den 
bestod i, at der i Dagligstuen udbredtes Halm paa Gul
vet (»Søsterseng«), hvorpaa Husbond og Madmoder, 
Børn og Tyende tilbragte flere Nætter. Der blev ogsaa 
om Dagen spist, drukket og leget Julelege, mens der paa 
et Bord i samme Stue stod opdækket med Steg og Drik
kevarer, hvorved der kunde spises og drikkes paa den 
Maade, at Folkene gik til og fra efter Lyst og Behag. 
Selve J~lelegene uden Halm er jo en Skik, der er bleven 
vedligeholdt.« 

Fra Ny Larsker Sogn kender Peter Thorsen i Peders
ker Skikken efter sin Fader Smeden Niels Thorsens For
tælling (Sml. Jul paa Bornholm 1934 S. 20) . 

»Julehalmen forsvandt vist i Tiden om 1850-Aarene. 
Fader (der var født 12. April 1843 paa Pilegaard i Øster
marie) havde kun set det paa en gammeldags Gaard, 
hvor han tjente som Dreng. Sengene stod altsaa tomme 
og opredte, og Bordet stod dækket Julen over med det 
bedste, som Huset formaaede, saa man kunde tage til sig, 
naar man vilde. « Peter Thorsens gamle Ven Jens Hansen 
Kjøbek (f. 1812 i Vestermarie Sogn), som han nærmere 
har fortalt om i Jul paa Bornholm 1937, kendte ogsaa 
Skikken. »Den gamle Mand kunde fortælle om Julen i 
hans unge Dage. Dengang laa man paa Julehalm, d. v. s. 
Langhalm, som blev bredt over Stuegulvet, og alle Med
lemmer af Husstanden tog Natteleje i Halmen; man sag
de, at det var for at mindes Betlehemskrybbens Straa.« 
Peter Thorsen mener, at det kunde være, at denne Skik 
i Virkeligheden havde sin Rod i Hedenolds Jul; »ialfald 
var det vist ikke altid »Kristelighed«, som fremmedes 
ved Skikken. Saaledes var der en Gaard, hvor der blev 
»Opstandelse« hen paa Natten, fordi Konen paastod, at 
Bonden var kommen til at ligge for nær Pigen.« Petet 
Thorsen tilføjer: Denne Skik med de tomme Senge og 
det dækkede Bord Julenat, tyder H. F. Feilberg (i sirl 
Bog Jul II 1906) som hvilende paa den Tro, at Slægten$ 

1 

[)øde besøger Hjemmet den Nat og gør sig tilgode der. 
Ma~ske var det · den oprindelige Tro; men den var ial
fald op imod vor Tid glemt, og Skikken var »udslidt«, 
da den forsvandt. 
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:Jule
stemning 

Fotogrn6er af 
V. Myhre 

Fra Nordhornholm ved vi med Sikkerhed, at Julehal
men har været kendt i Klemensker Sogn. 

Rentier J. P. Riis, født i en stor Bondegaard i Klemens
ker o. 1852, har i 1927 meddelt Dansk Folkemindesam
ling: »Indtil ind i 1850erne var der Legen paa Julehalm 
endda efter Aftensmad. Den bestod i, at der i Daglig
stuen udbredtes Halm paa Gulvet (Søsterseng) , hvorpaa 
Husbonde, Madmoder, Børn og Tyende tilbragte flere 
Nætter. Der blev om Dagen spist og drukket og leget 
Julelege, og paa et Bord i Stuen stod Spise- og Drikke
varer, hvor saa alle kunde tage af. Julelegene var Mun
ken gaar i Enge, at hænge og at skrifte, byt te Koner, 
gætte Nødder, Ræven og Gaasen, grave Guldæbler m. fl .« 
Ogsaa Seminarist K. Johs. Jensen, Haslev Seminarium, 
ved 1910 fra sine Forældre H. Chr. Jensen og Hustru, 
Bønderfolk i Klemensker Sogn , født o. 1860, at man »i 
Juletiden havde Gulvet dækket med Halm, og man laa 
ned og legede.« Han fortæller ogsaa: »Juleaften skulde 
Maden blive staaende paa Bordet Natten over, eller man 
dækkede et Bord i et Hjørne af Stuen ; thi det gjaldt 
nemlig· om at holde Fred med Nisserne.« 

Fra Tiden omkring 1890 har vi to desværre usted
fæstede Optegnelser om den bornholmske Julehalm, 
trykt i Tang Kristensens store Materialsamling: J ysk Al
mueliv med o'plysende Sidestykker fra Øerne. IV 1893 
s. 100. 

Lærer N. B. Holm i Ø. Tørslev, Nord for Randers, der 
vistnok har været Lærer i Allinge eller Svaneke, fortalte 
1891 Tang Kristensen (smL hans Minder og Oplevel ser 
III S. 364): »P aa Bornholm strøede de ' Julehalm paa 
Gulvet til Juleaften, og saa laa de der og fo r talte Æven
tyr og havde Løjer for til Sengetid. Et Sted s tødte de 
Træbenene under Kakkelovnen om, saa· den fa ldt ned. 
Maden kom ikke af Borde t hele Julen. De tog blot Du
gen og lagde ovenover Maden.« 

Lrerer Laurids Kristensen Søe i Gudum ved Lemvig 
(se Lærerne og Samfundet II 432 f. Minder og Opl. III 
S. 300f.), der i 1877 havde vikar ieret paa Bornholm, for
talte Tang Kristensen i 1890: »Det var Skik paa Born
holm for en Del Aar siden at lægge Julehalm. Juleaften , 
naar de havde spist og drukket og sunget, satte de en 
rigtig god Varme i Kakkelovnen, tog noget Langhalm ind 

Gade i Svaneke. 
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i Stuen og bredte ud paa Gulvet, og der laa saa hele Sel
skabet og sov Julenat. « 

I alle de ikke faa yngre Beskrivelser af bornh olmsk 
Jul, ikke mindst de fortrinlige Optegnelser, der blev ind
sendt til Berlingske Tidendes Julekonkurrence 1940, 
glimrer Julehalmen ved sin Fraværelse. Den nævnes ikke 
i Optegnelser fra Sogne som Knudsker, Nyker, Rutsker, 
Rø og Østermarie, Aaker og Nylarsker. Typisk er i saa 
Henseende en Optegn else fra Lauegaard i Aaker, op
tegnet 1937 af fhv. Pantefoged Vilh. Bidstrup i Rønne, 
efter Meddelelse af den dalevende Rentier Laurids Han
sen i Rønne, født 1847. 

»Juleaften o. Kl. 41/2 kom Tjenestefolkene ind i Stuen 
og spiste extragod »Jyla-ujnarna « (Jule-unden, d. v. s. 
Mellemmad), som bestod i godt Smørreb rød, Juleøl og 
Snaps. Saa gik man ud og syslede af, gav Kreaturerne 
ekstra Foder, Lænkehunden fik ny Halm i si t Hundehus 
og ekstra Julefoder, saa kom man ind igen a t spise Jule
aftensmad, scm bestod i Klipfisk, Risengrød og Steg. 
Majoren ønskede alle en glædelig Jul, saa tilbragtes Afte
nen med at spille Dam, Hund efter Hare og andre Jule
spil. Der var ingen Juletræ. Maden blev staaende paa 
Bordet Juledagene over , man lagde Borddugen op over 
Maden, naar der ikke holdtes Maa l tid. « 

Eller vi kan anføre den udmærkede Beskrivelse fra 
Officersgaarden Baadstadgaard i Rø o. 1890, som F rk. 
Julie Davitzen har indsendt til Berlingske Tidendes Jul e
konkurrence 1940: »Efter at Træet var slukket, skulde 
vi rigtignok more os, for saa skulde Julelegene begynde. 
Vi legede i Folkestuen, den var som skabt til det, her var 
intet at gøre Fortræd paa, og vi kunde tumle os frit. Det 
der optog os allermest, var, a t der skulde »skoes Blak«, 
en gammel Skik, som jeg aldrig h ar kunnet faa opklaret, 
hvorfra den stammede, thi ingen har kendt denne Leg 
eller I dræ t.« Peter Thorsen har jo beskrevet denne Leg 
i Jul paa Bornholm 1934. Hun tilføjer e fter en ind
gaaende Beskrivelse »det var jo ret anstrengende med 
Blak, og Mor maatte finde paa andre Julelege, saasom 
»At hilse paa Kongen og Dronningen«, »Fotografen«, 
»Tælle Stjerner« og m. a., indtil det blev Midnat, og vi 
skulde til Køjs. « Jul ehalm nævnes altsaa ikke med et 
Ord i denne fortrinlige Beskrivelse. 

Listed Høj. 



Sammenligner vi nu med det øvrige Land, er det allige
vel en ret anseelig Samling Vidnesbyrd om Julehalm, 
Bornholm kan opvise. Fra det øvrige Danmark kender 
jeg foreløbig kun to Vidnesbyrd om den gamle Jule
halmsskik nemlig fra Hørve og Kundby Sogne i Holbæk 
Amt. Begge Optegnelser stammer fra den kendte afdøde 
Folkemindesamler Lars Andersen i Asnæs, Odsherred, og 
er trykt i hans lille Bog: Folkeliv i Skippinge og Tudse 
Herreder 1922 S. 5 og S. 34. 

Husmand Mads Jensen , Hørve (1835-1902), har for
talt: »Min gamle Farmoder, Birthe, døde h er, da jeg var 
seks Aar (d. v. s. 1841). Blandt de Minder hun fortalte, 
var det om den Skik, de havde haft i hendes Tid her i 
Egnen, at de i Julen redte Halm paa Gulvet og laa saa 
der om Natten. Der var noget ved det, hvorfor de gjorde 
det, men hvad det var, kan jeg ikke huske.« 

Husmand Peter Petersen, Marke i Kundby Sogn (1840 
- 1914) har fortalt Lars Andersen: »Det blev sagt, at det 
før her i Egnen var Skik, at de i Julenat laa i Halm paa 
Gulvet i Dagligstuen. I den Tid Julen varede, stod Bor
det dækket baade Dag og Nat. Der blev ogsaa sat Jule
neg ud til Fuglene.« 

Lærer Siersteds anden mærkelige Oplysning 1888 om, 
at det paa J~lebordet fremlagde Skuebrød hed Julegalt, 
kendes saa vidt jeg ved ikke fra nogen anden af de som 
Helhed meget unge bornholmske Optegnelser; derimod 
har vi gode Oplysninger om Juleleven i Espersens Born
holmske Ordbog S. 156, altsaa fra Tiden før hans Død 
1859. 

»Jylaliiwa eller blot lawa, Julebrød, et Slags aflangt 
Brød, bredere i Midten end ved Enderne, mod hvilke det 
var noget indknebet. Til Prydelse satte man ofte Mær
ker deri med Nøgler og Kamme. Disse Brød vare be
stemte for Mandfolkene: Manden fik saaledes sin »lawa« 
og Drengene deres. Af samme Deig, men anderledes dan
nede, vare de Brød, som Koner og Piger fik, de saakaldte 
krusekager. En krusekaga havde Facon omtrent som en 
»Høstak«; den var kruset opad mod Toppen og pry.det 
forøvrigt med lignende Figurer som Mandfolkenes 
Iawa.« 

Derimod kendes tilsvarende Julebrødsskikke fra Fal
ster og Sjælland, og jeg anfører en Optegnelse fra Fal-

Strllltd ved Svaneke. 

ster med Bøn om, at alle Bornholmere, der læser denne 
Fremstilling og kender tilsvarende Skik, vil sende Med
delelse derom til Dansk Folkemindesamling. Ogsaa fyl
dige Redegørelser om Julen som Helhed, som til Berling
ske Tidendes Julekonkurrence 1940, ønskes fra alle Egne 
af Bornholm. 

Skomager P. H. Adrian i Radbjerg, Væggerløse Sogn 
har 1908 fortalt Gaardejer Rasmus Toxsværd: Det første 
Brød, der blev trukket ud af Ovnen, naar vi bagte til Jul, 
blev lagt ind paa den nederste Bordende og laa der hele 
Julen. Det maatte ikke røres. Hvad kaldtes de t Brød? 
Hed det Julegris eller Julehys ( d. v. s. Svinehoved) , spør
ger R. Toxsværd. - »Nej, det hed kun Julebrøde t. Nej 
Julegris, det var en Kage, som blev sat saadan kunstig 
op, den stod ogsaa til Stads paa Bordet om Julen.« 

Julebrødet »Julegalt« nævnes af den fynske Præst Da
vid Monrad (1666-1746) i hans Manuskript Den heden
ske Christenhed (Thotts Samling 1468 i Kv.) , men det er 
uvist, om Monrad har norsk eller fynsk, eller maaske 
svensk Kilde. Han skriver p. 40: »I gammel tiid var Brug, 
at bønderne bagte et Brød i en Galtis figur, hvilket Brød 
de kaldte Jula-galt, og de satte dend paa Bordet blandt 
de andre Retter indtil St. Knuds dag d. 7. Jan.« (Sml. 
Fynsk Hjemstavn IV S. 183). 

Jeg har nu behandlet to mærkelige bornholmske Jule
skikke, Julehalm og Julegalt, og der er naturligvis endnu 
flere Ejendommeligheder ved bornholmsk Jul, som der 
kunde være Grund til at gøre opmærksom paa og be
hrmdle. Det tillader Pladsen ikke. Jeg gør til Afslutning 
opmærksom paa en saadan mærkelig Skik, som Siersted 
ikke nævner, det er den bornholmske »Unden« Jule
aftensdag, som vi lige har anført Vidnesbyrd om fra 
Aaker Sogn. Der findes især gode Oplysninger om den 
bornholmske Skik fra Yppernegaard i Nyker o. 1880 ved 
Fru Ellen From-Hansen i Svaneke 1937. 

»Imidlertid var det blevet » Unjarnatid«, da samledes 
vi alle igen i Stuen ved det veldækkede Bord, da be
gyndte vi rigtig paa Julemaden, det nye dejlige Brød, 
Gaasefedte t, »Darrelse«, d. v. s. Sky, Skorstenspølse, 
Lammerullepølse, Kød og dertil Honning og Brændevin 
udrørt i et stort Ølglas eller en Sølvstob. »Skaal og glæ
delig Jul«, sagde Far, han drak først. »Tak i lige Maade,« 

Stubmøllen i Svaneke. 
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svarede vi alle. Efterhaanden som hver enkelt drak, 
sagde han eller hun »Skaal og glædelig Jul« og hver 
Gang svarede vi alle »Tak i lige Maade«. 

Skikken at spise Unden Juleaftensdag k endes desuden 
i Optegnelser fra Knudsker, Klemensker, Rutsker og 
Østermarie. I Optegnelsen fra et lille velstillet Hus
mandshjem i Rutsker o. 1870 ved Fru Christine Bjarning, 
hedder det om Unden : »Unjarna bestod af Smørrebrød 
med godt Paalæg - en stor Afveksling fra den daglige 
Kost, som mest bestod af Sild og Kartofler. Til Unjarna 
hørte den traditionelle Julesnaps - en Skaal med Bræn
devin og Puddersukker, sidstnævnte af Mangel paa Hon
ning - heraf drak vi alle i skøn Forening, saavel Voksne 
som Børn.« 

I andre bornholmske Gaarde henlægges Juleskaalen, 
hvormed Julen saa a t sige indvies, naar man paa gam
melnordisk Vis »drikker Jul«, til Hovedmaaltidet med 
Grød, Klipfisk eller Gaasesteg. Det har saaledes været 
Tilfældet paa den store Officersgaard Baadstadgaard i 
Rø, vi nævnte ovenfor. Her spiser man nok Unden, men 
Juleskaalen udbringes først ved det store Maaltid, der 
efter gammel Skik bestod af Klipfisk og Risengrød. »En 
Tradition var det, a t Far sørgede for Juledrikken , som 
bestod i »Honning og Brændevin«, og som han flittigt 
rørte sammen i en kinesisk Bolle. Naar vi vare Læn
kede omkring Julebordet med Fader for Bordenden, 
Farmor, Mor og vi Børn samt de unge Piger til højre, 
medens Mændene sad til venstre, og Klipfisken var 
servere t, drak Fader først af Skaalen og ønskede os alle 
en glædelig Jul. Skaalen gik videre i Familien , saa over 
til Karlene, og Pigerne vare de sidste. Alle drak med 

samme gode Ønsker for Julen , og det smagte dejligt.« 
Sm'!kkest er vel Skildringen fra Ll. Myregaard i Pe

dersker Sogn, udvalgt til at repræsentere Bornholm i Ber
lingske Tidendes Julebog »Barndomshjemmets Jul«. Fru 
Lotte Munck i Nexø meddeler, hvad Fru Sparekasse
direktør Harild, der er født paa Ll. Myregaard, fortæller 
om Julen i sit Barndomshjem, at man der spiste Risen
grød og Klipfisk Kl. 12. »Efter Kirkegangen gik vi til 
Julebordet. Den Aften spiste vi med Folkene ved et 
langt Fællesbord. Daglejeren havde sin Kone og otte 
Børn med. For øverste Bordende sad Far, mild og vær
dig med en mægtig Stob foran sig. I Stoben fyldte Far 
Honning og Brændevin, rørte de t omhyggeligt sammen, 
løftede den og sagde : »Skaal og glædelig Jul «, hvor
efter Far tog en Slurk af »Honning-Brændevinen« og 
lod den gaa videre. Stoben gik hele Bordet rundt og 
»Skaal og glædelig Jul« blev gentaget af alle, inden de 
tog sig en Slurk. Efter den blev Gaasestegen budt rundt. 
Vor Mors Æblekage efter Gaasestegen var jo et Kapi
t el for sig - kort sagt - den bedste i Verden .« 

I dette gode bornholmske Hjem optræder det Jule
træ, som Lærer Siersted ikke kendte fra sin Barndom i 
P edersker o. 1825- 30. 

»Det tændte Juletræ var Aftenens Kulmination af alt, 
hvad skønt var. Grønt og rankt knejsede det midt i Stuen 
- - røde Hjerter, smaa Sølvengle, brogede Kræmmer
huse og smaabitte Dannebrogsfla g tittede frem overalt 
mellem de grønne Grene, paa hvilke de tændte Lys skin
nede saa mildt. Haand i Haand gik vi rundt omkring 
Træet, alle sang vi de skønne gamle Julesalmer, alle 
havde vi blanke og glade Øjne - - dejlige Jul! « 

Der skured mod K ysten et sty rtet Træ, 
en rullende, hulet S tamme. 

Paa Stenen midt i den øde Sø 
laa Stammens Skæbne begravet. 
De søgte i11d langs den hele Ø, 
hvor Aaem e faldt i Havet. j(,.,,..51,,,..M 

Christian Stub-Jørgensen. 

~ J UL PAA BORNHOLM 

Af Strandens St ene blev rejst et Læ 
som Vindskærm for Baalets Flamme. 
En Vig gav Værn imod Hav og Vind. 
I Lyngen "Yn" ede Kilden 
velkommen hid til de Folk i Skind, 
som krøb paa Hug omkring Ilden . 

De rejst e en H ytte af Skind og Gren 
ved Kilden paa K ystens Sletter, 
hvor Sælerne laa paa de flad e Sten, 
i maaneshinsblege Nætter. 
De slcab te sig 'V<1aben af Strandens Flint 
der rulled Kugie' ved Kugle. 
En Gren m ed den møjsomt skærpede Splint 
bar Død til de flak sende Fugle. 

Bag Bopladsen lø/ted det faste Fjæld 
sin stejle, kuplede Tinde. 
Deroppe saa de en stille Kvæld 
i Solfaldet Kysten slcinne, 
Og sorte Balclcer af Lyng og Skov 
steg op bagved Strandens Bræmmer. 
Der lusked de onde Dyr paa Rov, 
de fyldte Natten med Stemmer. 

De brød sig Ager af st en.et Krat. 
Men dybere Havet hvisk ed , 
naar Silden gik blank i den lyse Nat 
og T orsken stod ind ved Fisket. 

Med Lejer hegned de Øens Rand, 
m ed Røg over røde Tage. 
Men Fiskerdrengen paa ensom Strand 
drømmer sig stundom tilbage -
da svinder Haver, da svinder By, 
da er han atter alene, 
og V erden er atter vildsom og ny 
med Maa ger, Bølger og Sten.e. 

Hvor Folket landed, den stille V ig 
paany i Ensomhed sover. 
Sin riaadigt skærmende Kaabeflig 
har Glemselen bredt derover. 
En enlig Vandrer paa øde K yst 
fornemmer Tidernes Syngen. 
Og Hjærtet svarer dulgt i hans Bryst 
som Kilden skjult under Ly ngen. 



CHR ST ANSØ 
De fleste Bornholmere har en eller flere Gange aflagt 

Besøg paa »Øen «, enten p aa en rent privat Udflugt med 
en lejet Fiskerbaad - eller med en af de Baade, der i 
Turisttiden sejler til Øen et Par Gange om Ugen, - og 
som sejler tilbage igen samme Dag, efter kun faa Timers 
Ophold. Man har spadseret Øerne rundt en Gang eller 
to, spist den medbragte Madpakke og maask e købt en 
Kop Kaffe til i Hotellet, og saa er man rejst tilbage i den 
Tro, at nu har man set Øen, kender den , der er i Grun
den ikke mere at komme efter - undtagen naar man en 
Gang imellem skal forevise dens Ejendommeligheder for 
sine Feriegæster. Denne Opfattelse er meget almindelig, 
men ganske forkert. I Virkeligheden kender man den sle t 
ikke ; har slet ikke faaet fat i Øens ejendommelige Egen
art, der virker saa tiltrækkende paa dem, der har haft 
Lejlighed til at gøre sig bekendt med den. 

Øen bør opleves om Foraaret! Et mere særegent og 
skønt Foraar, end de t man møder paa Christiansø, skal 
man lede længe efter; man bør komme, endnu inden 
Væksterne rigtig er begyndt at skyde, inden Øen er be
gyndt at grønnes; jeg vil tænke mig Slutningen a f April 
som den belejlige Tid ; saa kan man følge Øens Foraar 
i hele sin Fremskriden. Det begynder i de mange Smaa
haver med Eranthis og Vintergækker, efter følger Paa
ske- og Pinseliljer , K ejserkroner, Tulipaner o. m. a., der 
hører til i H averne. Haverne er i det hele taget ikke det 
mindst interessante paa Øen. Hver Familie har sin, nogle 
endda fl ere; de stammer fra Fæstningstiden , anlagt til 
Brug for Soldaterfamilierne . . Hver Have er omgivet af 
sit svære Stengærde; kommer man indenfor, forbavses 
man over den Lunhed og Frodighed, der slaar en i Møde 
i m ange af dem. Man ser baade Morbær- og Figentræer , 
Druer o. m. a. Men indtræffer cler tørre Somre, svinder 
Frodigheden. Jordlaget er ikke ret tykt og kan ikke hol
de paa Fugtigheden. Imellem Folk paa Bornholm er det 
en udbredt Opfattelse, at Øens Jord er sejlet dertil. Og 
det har vel i nogen Grad sin Rigtighed for flere af de 
bedste Havers Vedkommende. Men som Helhed er det 
dog næppe Tilfældet. Revner og Huller omkring i Klip
perne er dækket af Jord, hvor Træer og Buske myldrer 
frem som Paddehatte og mange Steder danner rene Bu
skadser. Paa Græsholmen f. Eks. er der i Tidens Løb 
dannet et ikke ringe Jordlag, dække t af Grønsvær i en 
særdeles fyldig Form. 

Løvspringet falder noget senere end paa Bornholm. 

MPd Fotografier af Forfatt eren. 

Blom strende Kirsebærtræ paa Fred eriksø. 

Rugende Edderfugl (Christianso). 
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Lille Taam, Frederiksø. 

Blomstrende Kirsebærtræ »Bag Gaden«. 

Bulmeurt. 
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Maaske 14 Dage eller deromkring. Og naar man regner 
med, at det bornholmske Foraar falder ca. 14 Dage se
nere end Foraaret i det øvrige Land, forstaar man, at 
Foraaret paa Christiansø falder sent. (Det fremgaar og
saa af Billederne) . Men skønt er det! De blomstrende 
Frugttræer i alt det grønne, bagved de røde Tage og det 
hele omrammet af de gamle Fæstningsmure med det dyb
blaa · Hav udenom, tilsammen et Landskab, et virkeligt 
romantisk Billede, saa man tror sig hensat til Middel
havet. Man har vel ikke været der; men efter de Ind
tryk, andres Beretninger har bibragt en, maa man tænke 
sig noget i den Retning. 

En af Øens mest udbredte Buske er Syrenen; sine Ste
der danner den tætte Buskadser, og i Blomstringstiden 
dominerer den fuldstændigt. Duften fra de blomstrende 
Buske lægger sig over Øen og driver med Vinden langt 
ud over Havet. Ogsaa Akselbær-Røn skyder op, hvor den 
kan finde et Fodfæste, og blomstrer flittigt . I Klippe
revner og Huller, hvor Jorden er sparsom, udvikler 
Akselbær-Røn'en sig til Buske - ofte til ikke mere end 
omkring en Meters Højde - men den blomstrer lige
fuldt endda. Ogsaa Guldregnen og en enkeltblomstret 
Rødtjørn vokser vildt paa Øen. 

Øens F lora er baade righoldig - naar man tager For
holdene i Betragtning - og interessant. I Sommeren 
1939 optalte jeg 161 forskellige højere Arter; det er dog 
ikke umuligt, at Tallet ligger noget højere, da jeg be
gyndte Optællingen paa et noget sent Tidspunkt. Enkelte 
Arter er Omtale værd. F. Eks. Nikkende Fuglemælk, der 
er en af de første og maaske Foraarets hyppigste Plante; 
optræder som et rent Ukrudt og er næsten umulig at faa 
fjernet, hvor den først har faaet Indpas. Den vokser 
kolonivis f. Eks. paa Kolerakirkegaarden paa Frederiksø . 
Den er iøvrigt smuk med de ranke, hvide Blomsterstan
de, - uden for Christiansø er den sjælden. Dens nære 
Slægtning Kost-Fuglemælk træffes ogsaa. Endvidere Vild 
Tulipan, hvis kønne, gule Blomster nikker en i Møde ad
skillige Steder , velvoksne Eksemplarer af Filtet Konge
lys, Porrebladet Gedeskæg med de violette Blomster, 
flere Arter Stenurt: St. Hansurt, Bidende Stenurt, hvis 
smukke, gule Blomster - h ver en lille Stjerne - over
alt dækker Volde og Gærder, nogle Steder ligefrem dan
ner et gult Blomstertæppe, samt den sjældnere hvide Se
dum spurium. Paa Frederiksø udfor »Maanen« trives 
Bulmeurt i velvoksne Eksemplarer; Pladsen er en ud
mærket, men farlig Legeplads for Børnene. Bulmeurten 
er som bekendt en af vore farligste Giftplanter. Omkring 
Røde Hul o. fl. Steder paa Frederiksø vokser den ægte 
Skarntyde, Rødplettet Skarntyde, ogsaa en farlig Gift
plante. Den nyder herostratisk Berømmelse, kendt fra 
Oldtiden ; da Sokrates maatte tømme Giftbægeret, var 
det Skarntydens Gift, man gav ham. 

Det var kun et Udpluk af Øens Planter; det vil føre for 
vidt at nævne dem alle, dog maa jeg ogsaa nævne Vild 
r1Eble. Paa Klipperne omkring Verdens Ende o. fl. Steder 
træffer man mellem Klippeblokkene de lave, forkrøblede 
Træer. Men hvor er de smukke i den Tid, de blomstrer, 
ganske overfyldt med Blomster, som disse Buske kan være. 



Ogsaa Faunaen fremviser mange Ting af Interesse, og 
som man ikke havde ventet at finde her: Pindsvin, Frøer, 
Salamandre, Insekter af mange Slags, f. Eks. Sommer
fugle i mange Arter: Sørgekaabe, Store og Lille Ræv, 
Randøjer, Blaafugle, Ildfugle, Ligustersværmere o. m. fl. 
Og i de dunkle Augustnætter hører man Græshoppernes 
høje Kor. Men det er dog deres Fugleverden, Øerne er 
særlig bekendt for, Kolonierne paa Græsholmen. Som 
det eneste Sted i Danmark yngler her Alk, Lomvie og 
Sildemaage. Desuden andre mindre sjældne Arter: Eder
fugle, Skalleslugere, Sølvmaager og Terner. Talrigst er 
den almindelige Maage, Stormmaagen, den yngler i over 
4000 Par. Af Silde- og Sølvmaager (de store Maager) 
yngler der 7-800 Par, af Alke og Lomvier 7-800 Par, 
af Ederfugle omkring 800 Par. Tallene varierer natur
ligvis noget fra Aar til Aar; men naar man ser bort fra 
de sid.ste Par Aar med de haarde Isvintre, har Tallene 
været i pæn Fremgang. Alle disse Fugle holder til paa 
Græsholmen, kun enkelte Par Ederfugle, Maager og 
Skalleslugere kan finde paa at ruge paa de andre Øer, 
og mange af dem faar næppe Fred til at ruge Kuldet 
færdigt. Af ca. 10 Par Ederfugle, der i 1939 rugede paa 
Christiansø, lykkedes det kun et at faa Kuldet udruget. 
De andre blev forstyrrede. Græsholmen er fredet, Fugle
reservat, ingen maa komme der uden Tilladelse, saa her 
har Fuglene Fred. 

Flora og Fauna er ejendommelig; men dette gælder 
ikke mindre Naturen landskabeligt set. Dette Landskab 
hører til de ejendommeligste i vort Land, paa een Gang 
præget af Natur, Historie og Folk, af Klipper og Hav, 
Træer og Fugle, af Fæstningsmure og Fæstningstaarne, 
af Huse med røde Tage og Fiskerbaadene i Havnen. Naar 

man sejler til Øen,. kan man allerede langt ude se de to 
Fæstningstaarne Store- og Lille Taarn. De hører uløse
ligt med i Billedet af Christiansø. Det er ikke tilfældigt, 
at man paa næsten alle Christiansøbilleder ser et af disse 
Taarne. 

Kommer man fra Havnen op i G~den, ser man straks, 
at Husene er af ældre Dato; de er gamle og solide, et 
Par Hundrede Aar eller mere, men velholdte og ikke 
skræmmende i Stilen. En egen grundig Tone slaar en i 
Møde fra disse Mure, en Mindelse fra en svunden Tid. 
Man føler sig straks paa fortrolig Fod med dem. De væl
dige Elme, under hvis Krone man staar, bidrager maaske 
ogsaa til denne Følelse. Paa en indmuret Sten i Kaser
nen - Komplekset paa begge Sider af Gadens sydlige 
Del - læser man Aarstallet 1789. Staar man ovenfor 
Trappen fra Havnen, har man Forvalterboligen foran 
sig. Til venstre ligger Købmandsgaarden - den tidligere 
Kommandantbolig - og fortsætter man mod Syd, pas
serer man »Bella Vista«, det gamle Bryghus, der ligger 
lidt højere oppe, skilt fra Forvalterboligen af 101 Trin
Trappen. Hvorvidt denne Trappe virkelig har 101 Trin, 
faar staa hen. Jeg har flere Gange forsøgt at tælle dem 
- men aldrig været saa heldig at træffe netop dette Tal. 
Fortsætter man gennem Gaden, har man Kasernen paa 
begge Sider. For Enden af Kasernen i Gadens venstre 
Side ligger »Gamle Kro«. Fortsætter man ad Stien Øen 

Hytter paa Christiansø. 

Tidligt Foraar i »Kongens Have«. 

101 Trin Trappen - set oppe /ra. 
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»Klof,/cetaarn«. 

rundt, kommer man forbi »Mindet« (Lægeboligen), Kon
gens Have og Præstegaarden, der ogsaa huser Skolen. 
Skolen er Danmarks østligste og interessant af flere 
Grunde. Der findes næppe mange danske Skoler med et 
mindre Børneantal og ganske givet ingen, der er saa for
trinligt udstyret, hvad Skolemateriel angaar, beregnet pr. 
Elev. Her er, hvad Lærerne i mange Skoler Landet over 
med e t Hundredtal af Elever aldrig har drømt om at 
faa: Mængder af Kort, Globus, Tavler, zoologiske og bo
taniske o.a. Læsesæt, saa jeg tror, der blev nærved to Sæt 
til hver Elev, om de blev uddelt. Har Læreren udtalt et 
Ønske m. H. t. Skolemateriel, er det altid blevet opfyldt 
uden smaalig Tællen paa Knapperne. Og det er natur
ligvis ogsaa med fuld Ret, at en saa afsides liggende 
Skole er godt udstyret. Mange Ting, som Børnene andre 
Steder har for Øje hver Dag, ser Christiansø-Børnene jo 
aldrig, og vilde de ikke have noget Begreb om, hvis ikke 
de paa anden Maade erfarede noget derom. Elevantallet 
var i 1939 6. Nu er det ca. det dobbelte; men stort kan 
det jo ikke kaldes. 

Næppe nogen dansk Skole har en mere ejendommelig 
Udsigt end Skolen paa Christiansø. Tæt udenfor Vindu
erne ligger Præstedammen, et Bassin i Klippen, fyldt af 
Regnvand og paa flere Steder omgivet af et tæt Krat: 
Hyld, Røn, Hyben, Brombærranker, Elmetræer o. s. v. 
Dammen er fuld af Karudser, og paa Overfladen ligger 
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Mængder af den lille, kønne Vandranunkel. Bagved <let 
hele strækker sig de høje Fæstningsmure og lukker for 
videre Udsigt. Jeg mindes fra min Tid derovre, at en 
Maage havde valgt Redeplads øverst paa Fæstningsmu
ren udenfor Skolevinduerne og fuldt synlig for os, der 
var indenfor. J eg betragtede tit den rugende Maage. Kom 
en anden mindre velset Fugl over Redestede t, va r den 
sammen med Magen s traks paa Vingerne, og med høje 
Skrig blev den ubudne jaget bort. Det hændte ogsaa, at 
en Skallesluger slog ned i Dammen og lod sig b eskue af 
os, der var gemt indenfor Vinduerne. 

Inde paa Øen ligger Forvalterens Have, godt skærmet 
af Træer og høje Stengærder; det er den frodigste af 
Øens Haver. Ogsaa den lille Kirkegaard ligger skjult her. 
Kirken selv er heller ikke særlig stor og mangler T aarn; 
men et smukt Klokketaarn er rejst ved Siden af. Frede
riksø er mindre frodig end Christiansø; her er mindre 
Jord og færre Haver; men ogsaa her rejser de gamle 
Bygninger sig, bl. a. Statsfængslet, der nu kun bruges 
som Redskabshus - og Turistattraktion. Flere Steder 
paa Øerne finder man store Jernringe fastgjo rte i Klip
perne; de stammer fra Fæstningstiden. I dem fa stgjorde 
man Skibenes Fortøjninger. Ogsaa Indskrifter og Aars
tal finder man mange Steder paa Bygninger og Mure, of
test med Aarstallet for Bygningsværkets Opførelse og 
Initialerne af den Konge, under hvem de blev fuldført. 

Midt i alt dette gaar Fiskerne og passer deres Arbejde; 
de hører naturligt til her, er knyttet til Øen med stærke 
Baand; sjælden hører man, at ældre Fiskere er flyttet 
bort fra Øen. 

Denne Blanding af Natur, Historie og Folk er det, der 
virker saa tiltrækkende paa mange, og da i Særdeleshed 
Kunstnere. Men ogsaa de stærke Farver, Afvekslingen i 
Landskabet, virker dragende; her er Motiver og Emner 
i en Uendelighed, alt samlet paa et lille Omraade, et El
dorado i en Nøddeskal. H ertil kommer en velgørende 
Ro; man har Civilisationens Larm paa Afstand, noget 
som mange sætter stor Pris paa, i hvert Fald for en Tid. 
Sommeren igennem besøges Øen da ogsaa af en Hær
skare af Malere, der henter Ro og Inspiration paa den 
idylliske Plet. 

Sommeren paa Christiansø er dejlig! Men hvordan er 
der om Vinteren, de lange sorte Nætters Tid, hvor Storm 
og Taage raser over Øen? Desværre kan jeg ikke af egen 
Erfaring tale med herom; men jeg anser det dog for gi
vet, at mange af de Sommergæster, der i den lyse og 
varme Tid holder til paa den glade Ø, vilde føle sig me
get ilde til Mode, om de skulde tilbringe Vinteren her. 
Det vilde muligvis gaa os andre paa samme Maade. Men 
Øboerne selv kan daarligt undvære Øen. Mange af dem 
er født og opvokset her; de har levet sig ind i dens Egen
art, de er mærket af den. Mennesker har tilpasset sig 
Naturen, og derfor maa de blive her. Thi intet andet 
Sted finder man en Natur som denne. 

Frede Kjøller. 



c. uV. O'CA"jC 

Som 31-årig ung mand blev Christen Nielsen Hauge 
flyttet fra Esbjerg, hvor han var redaktionssekretær ved 
Vestjyllands Social-Demokrat, til Bornholm for at over
tage ledelsen af den nyoprettede »Bornholms Social
Demokrat«. Han virkede her til politiske forhold i 1920 
lod den socialdemokratiske presses ledelse opfordre ham 
til at flytte til Odense for der at overtage folketingsman
datet og redaktørstillingen ved partiets fynske hoved
organ. 

Det var kun med store betænkeligheder, Hauge be
stemte sig til at forlade Bornholm. Og dette er forståeligt 
efter det betydelige arbejde, han gennem næsten 19 af 
sine bedste år havde udrettet her på øen. 

Med ungdommens hele lyst og energi kastede han sig 
ind i arbejdet på at løse den opgave, der var betroet 
ham: at arbejde et blad op og at rejse et politisk parti. 

Hauge kom hurtigt i kontakt med sine meningsfæller, 
og han vandt også r et hurtigt tillid i andre kredse. Den 
sindige jyde h avde en go d evne til at vinde folk, jævn i 
sin optræden, saglig i sin forhandling. At han strax mødte 
stærk modstand i sin politisk e virksomhed, er naturligt 
- på de første par vælgermøder han deltog i nægtede 
bønderne at høre ham, men derefter forløb møderne 
roligt. 

Gennem sit blad tog han mange opgaver op og i de 19 
år fik han lejlighed til i skrift og tale og i si t daglige ar
bejde at øve en betydelig indflydelse på bornholmske 
forhold. Han rejste arbejderklassen i by og på land fra 
at være for den store del en uinteresseret og ligegyldig 
flok til at blive selvtænkende og selv villende personer, 
han lærte dem at forstå deres stilling som fri borgere i 

et demokratisk samfund. Et enkelt lille træk fortæller 
morsomt om forholdene. Klasseforskellen var større end 
nu - på landet sagde enhver gårdejer Du til husmanden 
og landarbejderen, medens disse altid svarede med De 
til gårdmanden og proprietæren. Hauge hånede dette i 
sit blad og i løbet af forholdsvis kort tid lærte begge par
ter at tiltale hinanden begge med Du eller De. Det er 
uomtvisteligt at Hauges agitation bidrog til at vække 
menneskeværdsfølelse i de underste klasser og derved 
tilføre de forskellige organisationer indenfor rækken af 
arbejdere, husmænd og fiskere ny krese af interesserede 
og virkelys tne medlemmer. 

I Rønne, hvor han allerede i 1905 blev valgt ind i by
rådet, blev hans arbejde for forbedring af skoleunder
visningen et af de betydningsfuldeste r esultater. Både 
skole og undervisning var så ringe som de t vel kunde 
være. Ved sin forhandlingsevne og i samarbejde særlig 
med dr. Søren Kabell lykkedes det ham hurtigt skønt 
tilhørende mindretalsgruppen i rådet at få påbegyndt 
opførelsen af den ny skole ved Pingels Alle og samtidig 
som det mest betydningsfulde gennemført en fuldstæn
dig ændring af undervisningsforhold og -plan. Når Rønne 
kommuneskole nu indtager et højt stade paa skolevæse
nets områ de, har Hauge æren for at være den, der fik 
brudt med gammel slendrian og ligegyldighed fra de 
ledendes side og skabt forhold, der muliggjorde at give 
den opvoxende ungdom den bedste undervisning. Inter
essen for småf olks børn fik gennem hans deltagelse i 
børnehjælpsdagene ikke blot skolebespisning gennem
ført, men også samlet kapital sammen til øens børneop
tagelseshjem. 
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Folketingsvalget i Rønne 1913. C. N. Hauge paa Talerstolen. Il. P. Holm fot. 

Sammen med sine partifæller gik han i spidsen for op
førelsen af elektricitetsværket, selv om det blev en 
senere tid der førte dette fremskridt ud over store dele 
af øen. Men forøvrigt øvede han sin store indflydelse i 
Rønne i mange grene af byrådsarbejdet - for havnen 
som på andre kommunale felter. Udviklingen skete hur
tigere og stærkere sen ere, men det var Hauge, der på så 
m.ange .områder var med til at føre gennembrudet igen
n em. Godt skolet og med god viden om livets forhold var 
Hauge jo allerede, da han første gang satte foden på 
bornholmsk jord ....:.... et par års arbejdsophold i udlandet, 
to vinterophold på Askov højskole og en række års er
faringer fra arbejdet som medlem af Esbjerg byråd. Og 
dette stØttedes af hans sikre tro paa den sag, han havde 
sat ind for, underklassens rejsning. Dertil kom jydens 
støtte, saglige, altid ligefremme ens op træden overfor 
alle han kom i berøring med. Han havde evnerne som 
fører og blev under sit ophold her sine partifællers ud
mærkede og afholdte fører , men også udenfor disse ræk
ker en førende personlighed, hvis ord og råd den største 
del af befolkningen med tillid lyttede til. 

Så kom verdenskrigen og Hauges virksomhed blev i 
overvejende grad knyttet over til hovedstaden. Men han 
glemte ikke øen, han deltog stadig i det hjemlige arbejde, 
når »den overordentlige kommission« nogle dage ad gan
gen ikke lagde beslag på ham. Og han viste sig istand til 
at gavne vor ø netop under den vanskelige periode på 
mange forskellige måder , ikke mindst ved tilførslerne af 
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Kapelvej med Rønne Kirkes Spir. C. N. Hauge havde en væsentlig 
Andel i, at Kirkens Nybygning begyndtes 1915. 



brændselsstoffer og lignende. Når øen pa flere områder 
slap lettere gennem krigsforholdene kunde man takke 
Hauge derfor. 

Det vakte indenfor hans partifæller sorg, da han i 
1920 flyttede til Odense, men det vakte også i store krese 
udenfor socialdemokratiets rækker beklagelse, at Rønne 
og hele øen skulde miste denne dygtige, arbejdsflittige 
mand med det så klare hoved og den praktiske sans for 
løsning af -spørgsmålene. Bornholmerne uden hensyn til 
partianskuelse følte jo også tilfredshed med at se, hvor
ledes Hauge i rigsdagen på sin dygtige måde repræsen- . 
terede 1. kres og viste sig som en værdig afløser af 1. 
kres' tidligere fremragende dygtige folketingsmand Mar
kus Blem. 

Om Hauges virke her på øen sagde en af hans parti
fæller ved afskeden i en tale for ham nogle ord, som k an 
siges stadig: »Jeg tænker ikke på tallene, på mandaterne, 
men på det, der er nået for de mange -- for de tusind 

hjem rundt paa øen, hvor de materielle og de åndelige 
forhold er så vidt forskellige fra forholdene, som de lå 
en snes år tilbage.« 

Hauge blev minister, en af førerne indenfor sit parti, 
en af de betydningsfuldeste på rigsdagen, men han glemte 
aldrig Bornholm, hans Kærlighed hang lige s tærkt ved 
øen herovre. Og hvor han kunde gavne Bornholm eller 
bornholmerne gjorde han det gerne. 

Nu er han død, slidt op før tiden af et strengt, ofte 
meget vanskeligt arbejde. Der var sorg i mangt et born
holmsk hjem, da meddelelsen om hans død kom. Men 
hans arbejde herovre, hans indsats ikke blot for sit parti, 
men for Rønne bys og hele Bornholms udvikling vil ikke 
glemmes. Mindet om mennesket Hauge vil jo dø, når 
døden henter os, der kendte ham, men mindet og tak
nemligheden om Hauges skabende virksomhed vil beva
res i øens historie til sene tider. 

Niels Nielsen. 

,St ... ~oiter...,e frA J\ø...,...,e ,StAtssf<o/e 1941 

Øverste Række: Mogens Falle, Knud Larsen, Inger Marcussen, Ole Bidstrup, Rita Hansen , H enning Madsen, Ole Glistrup, Kai Ficlc. 
Nederste Række: Ema Skov, Ejler Holm, Aase Andersen, Gorm Holm Hansen , Arbo Sonne-Hansen, Ingvard Madsen, Eskil Juul Nielsen. 
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Bønne · Statsskoles 
Rektorer i 100 Aar 
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Til venstre: H. K. \TI hitte, 8/ 2 1810-26/ 2 1894, R ektor 1844-57; G. S. Jørgensen, 2/ 10 1814-27/2 1884, Rektor 1859-84; C. G. Koefo ed, 19/l(J 
1827-6/1 1909, Rektor 1884- 1903. Til højre: M. C. Koefoed , 7 /3 1859- 8/ 2 1939, Relaor 1903-29; H. }. Pihl, f. 6/ 1 1880, Relctor siden 1/8 
1929. Foroven: Statsskolen mod Storegade. Forneden: Statsskolens nye Gymnastilcsal, bygget paa den tidligere Rektorboligs Have 1940. (Af 
Rektorerne P. G. Bohr 1818-44 og ] . C. S. Espersen 1857-59 leendes ingeii Billeder.) 
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Øverst: Svanelce i 1870'erne, før Østergade blev anlagt. (G. Stoclcel fot.) 
Nederst: Svaneke, set fra samme Sted 1941. ( l-1. P. Holm fot.) 
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Øverst: Rønne St. Torvs Sydside med 0. P. Raschs Købmandsgaard i 1860'em e. 
Nederst: Samme Sted i 1870'erne. 
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Øverst: Rønne St. Tori;s Sydside 1940 med Tholanders Gaard. 
Nederst: Samm e Sted 1941 med Bornholms Laane- og Dishontobanlcs nye Bygning. 
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Første Række: Trafilcm.idler i 1941 København- Bornholm: 1) RLLte flyveren. 2) SIS Carl af Nexø ( Dam. J ohansen fot .) 3) S IS Østersøen af 
Rønne. 4) SIS Sverige af Køb enhavn; besørgede en Del af Sotnll'iertrafi/cken København- Rønne. 

Anden Rælclce: 1) Den gwnle Postvogn igen i Brng i Rønne 1941 ( H. P. H olm. fot.) 2) Bornholms Mus eLLms Have i Sne 8. Maj 1941 ( H. P. Holm 
fot.) 3) Tovtrælming LLnder Fagenes Idrætsfest 1941 paa Rønne Boldlclubs Bane. 4) Husassisten ternes 60 m. Løb samme Sted. 
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J c./V1\~~e'·~es V~/~ 
Landsmænd m11des. 

»Dolle« fra SvC11u•lce. 

Aaret gaar paa H æld. Aftenen bliver lang. Det bliver 
rart at faa e t Par Pinde i Ovnen. Mars nærmer sig Jor
den. Verden raser i Galskab. Aa! Hvor er det befriende 
at lukke for R adioens hæsblæsende Propaganda, sætte 
sig foran Kaminen i Ildskæret, holde Skumring, falde til 
Ro, lade Tankerne vende indad, hente Minderne frem. 
Minder glimter som Kornmod paa Himlen en Augustnat. 
De gode Minder giver Genskær af Oplevelser, glinser 
som Sølvtøj i Solskin. 

J eg fanger i Farten nogle Blink. Minder om Lands
mænd, jeg mødte i fjerne Lande. 

Ridende for et Anker og 120 Favne Kæde med en 18 
Tommers Græstrosse som Spring paa K æden, fa_stgjort 
til Stormasten og med Bugten hængende oppe under 
F ore-Mærs i en seksskaare t Gie, i ca. halvanden Maaned 
duvende og slingrende i det aabne Atlanterhav paa Port 
Nolloth Red, det var ikke særlig morsomt. Port Nolloth 
ligger paa Vestkysten af Sydafrika ca. 300 miles nord for 
Kap det gode Haab, der var ikke Antydning af Havn. 
Kaptejnen var i Land 2 Gange for Indklarering og Ud
klarering, ellers ingen i Land, hver Aften blev der gjort 
klar til at stikke Ankere t fra og gaa til Søs, om n ødven
digt. Det var om Bord i e t stort Sejlskib, vi lossede 3500 
Tons Koks og indtog 1200 Tons Ballast til og fra Læg
tere. Vi blev glade, da vi hørte, vi skulde gaa til Port 
Adelaide i Australien. 

En hurtig Rejse »easting down in the roaring forties« 
til Semaphore Red udfor Port Adelaide. Breve om Bord, 
hvem mindes ikke, naar Brevene blev uddelt e fter An
komsten, de var et mildt Pust fra Hjemmet. Jeg fik en 
Meddelelse om, at der i Nærheden af Adelaide boede en 
Gudhjembo, en Sømand, som var gaaet i Land derude. 

Jeg fik 2 Dages Landlov og opsøgte min Landsmand. 
Han hed Hans Poulsen, jeg havde aldrig kendt ham, for 
han var rejst ud for mange Aar siden, men han var Søn 
af Baadebygger Peder Poulsen, som jeg godt kendte, og 
Broder til en kendt Gudhjemborger, Røgeriejer Chr. 
Poulsen. Jeg tilbragte et Døgn hos ham, det var første 
Gang efter sin Afrejse fra Hjemmet, at han havde truffet 
nogen fra samme By. Han havde sejlet med tyske Skibe, 
var kommet til Port Adelaide med en Bremerbark, var 

Undervejs fra Europa til Australien. 

gaaet i Land og draget op i Højlandet og truffet en Far' 
mer fra Holsten, han blev paa Farmen, der va r en ung 
Datter , der mødte han sin Skæbne, han blev gift med 
hende og kom aldrig fra Adelaide mere. 

Hans Poulsen spurgte, og jeg fortalte. Vort Møde var 
for ham en Oplevelse, han fik alt at vide om sin Familie 
i Gudhjem, som jeg kunde berette. Han havde et smukt 
Hjem, en Bungalow med en s tor Have fuld af alle de 
Frugttræer, der kan trives paa 35 ° Syd Bredde. Hans 
Kone var dygtig, han havde tre Børn, en Søn ved Navn 
Gordon og to Døtre : Kamille og Bodil, opkaldt efter Mor 
og Søster i Gudhjem. Hele Familien talte baade Tysk og 
Engelsk, der taltes i Almindelighed Tysk hj emme og En
gelsk ude. Faderen var og blev dansk, Moderen tysk, men 
Børnene helt og holdent engelske. 

Jeg fik senere Lejlighed til at besøge Hans Poulsen 
endnu e t Par Gange under mine Ophold i Port Adelaide. 
Han var groet fast i Staten South Australia, der kom han 
aldrig fra, men jeg fik en Hilsen med hjem, som jeg fik 
Lejlighed til at bringe hans gamle Mor i Gudhjem, der 
aldrig saa sin Søn mere, efter at han som ung Sømand 
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fOr ud. Jeg erindrer den gamle Mors Glæde, da hun mod
tog mig med: »Du har set minj Hans, du har besøjt minj 
Horra aa har set hans Konna aa Bælla, fortæl maj om 
dom«. 

For et Par Aar siden fik Familien i Gudhjem Medde
lelse om, at H ans Poulsen var død. 

I den vidunderlig smukke Naturhavn ved Sydney i 
New South W ales laa vi engang til Ankers i en af de 
mange smaa Bugter, Rose Bay. En Aften roede jeg i 
Land og gik op for at se paa Omgivelserne. Jeg kom i 
Snak med en ældre Mand, der var i Færd med at male 
en lille Baad. Han spurgte ret snart om jeg var Skandi
nav, selv var han fra Taarbæk. Han var som ung Sømand 
gaaet i Land fra en engelsk Bark sammen med en ung 
Rønnebo ved Navn Lund, de havde været sammen i 
nogen Tid (i Rønne Søfartshistorie Side 181 kan læses 
om deres Oplevelser). Andersen hed Manden fra Taar
bæk, han fortalte, at han havde været i Danmark een 
Gang paa et kort Besøg, det var mange Aar siden, men 
da havde han truffet sin Ungdomskammerat C. P. Lund, 
der da var Dampskibskaptejn. Jeg blev klar over, at det 
var Konsul C. P. Lund i Rønne det drejede sig om. Jeg 
fik de to Danskeres Ungdomsoplevelser fortalt i en lang 
Samtale med Andersen, og jeg fik en Hilsen at over
bringe Ungdomskammeraten i Rønne, naar jeg kom 
hjem. 

Der gik mange Aar før den Hilsen blev overbragt, for 
Konsul Lund var flytte t fra Bornholm. Da Lund i 1926 
fyldte 70 Aar, sendte jeg ham et Brev med den da 17 Aar 
gamle Hilsen fra Ungdomskammeraten. Han kom kort 
efter til Rønne og i en lang og interessant Samtale gjor
de han endnu en Gang sine Ungdomsminder levende for 
mig. Min Hilsen kom sent, men den kom, og jeg forstod, 
a t den havde været velkommen paa den gamle Sømands 
70 Aars Dag; et Mindeglimt. 

Engang fandt jeg Anledning til at søge Oplysning paa 
det danske Konsulat i Sydney. Til min Overraskelse var 
Konsulen Bornholmer, han hed Marker og var fra Neksø. 

Vi talte lidt om Forholden e paa Bornholm, jeg udre t
tede mit Ærinde og forl od Konsulatet . Ca. 30 Aar senere 
var jeg paa en af de aarlige Ture for Kompaskorrigering 
med en af Østbornholms Dampere. Det var en Sommer
dag, vi sejlede rundt ud for Dueodde, der var et Par af 
Kaptejnens Bekendte om Bord for at faa en Sejltur, jeg 
blev præsenteret for dem, den ene var en Frk. Marker, 
hvis Far havde været Konsul i Sydney, men nu boede i 
Neksø en Del af Aaret. Jeg blev inviteret med hjem for 
at hilse paa den gamle Konsul, der selvfølgelig ikke 
kunde erindre en ung Sømands Besøg paa Konsulate t , 
m en var glad ved at faa en Passiar og ved at kunne vise 
mig sine interessante Samlinger i sit Hjem i Neksø. 

Vor Klode er stor, dog er den lille. Ved Ankomst til 
en lille By i New South Wales saa jeg de t danske Flag 
vaje fra en Mast, de t var et sjældent Syn i Australien 
dengang. Jeg gik en Tur om Bord i Skibet, en Bark fra 
Fanø, men de fleste af Besætningen var Udlændinge. 
Se jlmageren var dansk, jeg kom ind i hans lille Lukaf, 
hvor han havde pyntet m ed F otografier, til min Forbav-
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selse var der Fotografier af to Bornholm ere, som j e3 

kendte. J eg fik a t vide, at Sejlmageren, som va r J yde 03 

hed Dalsgaard, havde været paa Vallekilde H øjskole o:; 
d er h avde h aft en K ammerat, en Fisker fra Gudhjem ved 
Navn H. P. Haagen sen, de t ene var h ans Fotografi, <let 
andet var af en Tømmermand fra Bornholm, jo, der kræ

vedes ikke nogen nærmere Forklaring, jeg kend te dem 
begge. Et Par Dage senere vi lde jeg igen om Bord i Fanø
ba rken for at tale m ed Dalsgaard, men han var væk , va r 
gaaet i La nd og glem te at komme tilbage . Det blev hans 
R edning. Barken hed »Prinsesse Marie«, den gik ud for 
at sejle t il Smoky Bay i Syd Australien, men der hørtes 
aldrig noget fra den mere. 

Der var Strejke i Kulminerne i New South Wales, 
mange Skibe var samlet i Newcastle. En dansk Missionær 
indbød til Gudstjeneste om Bord i en Firemaste r fra Kri

stiania, mange fulgte Indbydelsen. Da Gudstjenesten var 
slutte t , saa jeg mig om mellem Besætningen paa Skibet 
for at finde Landsm ænd, og jeg fandt en, en ung Born
holm er fra Klemensker, han hed Westh og vil være k endt 
af mange som Fører af Passagerbaaden paa Ruten »Over 
Lund til Bornholm« mellem Allinge og Simrishamn ind
til for faa Aar siden. Vi fik en Passiar. Han gik derfra 
med sit Skib. J eg gik paa Kysten med der hjemmehø
rende Skibe. 

I hastige Glimt farer Minderne forbi. Minder om Far
ter i Magsvejr og Stygvejr i det sydlige Stillehav mellem 
Øer og Koralrev, Rejser paa lange Stræk i Sydøstpassa
ten, haarde Ture under New Zealands og Tasmaniens 
Kyster, og sa a er jeg igen afmønstret i Port Adelaide. 
Der m ødte jeg »Dolle « fra Svaneke. 

Det var en meget varm Morgen. Jeg laa i mit lille, 
m eget lille Værelse paa Sømandshjemmet, hvor jeg 
boede . Jeg svedede og sloges med V æggetøjet, saa dun
drede V ærten paa Døren og bad mig komme ned og være 
Tolk, der var kommet en Dansker, som ikke kunde tale 
Engelsk. J eg kom ned, der stod en ganske ung Dreng fra 
Fredericia, han var rømt fra et engelsk Sejlskib et Sted 
opp e i Spencer Golf. Jeg ordnede den Uges Forskud, der 
krævedes for at faa Logi paa Sømandshjemmet og gik 
med ham ud for at faa fat i et Par Sko til ham. Vi stod 
udfor et Vindue og saa paa Skopriser, v i talte Dansk , 
det var vi nødt til, da den ene af os ikke .kunde andet 
Sprog. Ved samme Vindue stod en høj, lys ung Mand, en 
nordisk Vikingetype. Pludselig vender han sig m od os og 
siger til mig: »Du er jo Bornholmer «. Det kunde jeg ikke 
nægte. »Det er jeg ogsaa, jeg er fra Svaneke og hedder 
Adolf Schrøder,« fortsatte han. Vi trykkede hinanden i 
Haanden. Vi havde ikke hørt Tale om hinanden før, men 
de t var heller ikke nødvendig t, vi blev go de Venner og 
Kammerater og kom til at fø lges ad for nogen Tid. 

Adolf Schrøder var en Kammerat af det rigtige Slags, 
en af dem man kan stole paa. Vi var en T id Riggere i 
Port Adelaide. Vi tog Hyrer for »the run« i Skibe, der 
manglede Folie Vi lejede en lille Fiskekutter af en Fiske
handler i Glenelg. Vi fi skede i St. Vincent Bug ten, vi gik 
undertiden i Land og skød Kaniner. Vi besøgte Far
m erne for at faa lidt Afveksling i Kosten, der kunde da 



Ad olf Schrøder i New Z ealand Rifles Uniform under V erden sk rigen 
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vanke e t røget Lammelaar at tage med om Bord. Naar 
vi saa sad om Bord ved en Kop T e og en Pibe Tobak for
tal te vi om vore Oplevelser. 

»Dolle« havde trampet over Bjæ rge og Sle tter og i de 
store Skove, var vant til at rydde Busk og slaa Lejr un
der aaben Himmel, bage Brød paa varme Sten og riste en 
Kanin i Ilaale ts Gløder. I nogen Tid havde han levet 
ene hvid Mand mellem Australnegre som Fisker ved Mu
ra y River. Penge havde ikke større Værdi for ham, de 
var til for at bruges, mente han. Vi tog de Job, der faldt 
for. En Gang blev der spurgt efter en Dykker. Det gjaldt 
om at gaa ned for at lægge Kæder om en Dampkedel, 
der ved et Uheld var havnet paa Bunden af Havnen. 
»Dolle« mente, at det var noget for os, han vilde ikke 
have noget imod at gaa ned i en Dykkerdragt, for det hav
de han aldrig prøvet. All right, vi tog Jobbet. Da jeg flere 
Gange havde set en Dykker blive rigget til, troede jeg 
nok jeg kunde besørge den Side af Sagen, og det gik. J eg 
fik »Dolle« i Dykkerdragten, vi havde aftalt Signaler, 
;) Dolle« gik ned i Dybet, jeg holdt Livlinen og passede 

paa Pumpen. Dampkedlen kom op, vi fik den akkorde
rede Betaling 5 Pund Sterling og fik en mægtig Aften 
ovenpaa Dykkeriet. 

En Bark fra Sandefjord laa i Port Lineoln lastet med 

Hvede bestemt til Europa, den h avde være t i Fart m el
lem Ny Caledonien og Australien i flere Aar og havde 
efterhaanden skiftet Mandskab, nu var der ikke andre 
end Kaptejnen, Stewarden og Sejlmageren om Bord, den 
skulde have Mandskab, og der var ingen, der yilde til 
E uropa. »Dolle« og jeg besluttede at gaa hjemover og 

tog begge Hyre med Skibet. 
Da vi kom paa Mønstringskontoret, saa vi strak s, at 

<let var en underlig Samling Søfolk, der skulde m ønstre, 
der var en Finne, der n ok saa ud til at være Sømand, og 
en Nordmand, som skulde være Førstes tyrmand, men 
ellers var det unge Mennesk er , som aldrig havde sat Fo
den paa et Dæk. Paa Turen med Rutebaaden fra Port 
Adelaide til Port Lincoln gjorde vi nærmere Bekendt
skab med Styrmanden. Da han hørte vi var Bornhol
mere blev han oplive t og sagde: »Kjenner I Rønne, Gut

ter , det er en svært grej Plads de t, jeg h avde en Gang en 
Brig ifra Frederiksstad, jeg var i Rønne med en Kullas t, 
og der var en Beværtning, der h ed Øst ermaria, og en som 
hed Vestermaria, og saa kjørte jeg til noget som hed Al
minds med J enter med mig, kan I sjønne Gutter, jeg 
drak op hele Skuta og Fragt, og Skuta tog dom ifra mig. 

Det var Greia det, Gutter. Men saa fik jeg en Jagt, og paa 
første Rese gjik jeg til J ylland, jeg kom til Lille Bælt, 
men saa gjik jeg i Land og kjøbte Brændevin i Frederi
cia, og kort efter sejlte vi i Land paa Samsø, og der ble 
Skuta Vrak. Saa tog Svoger en min mig ut som Styrmand 
i en Bark, den gjik jeg i Land fra her i Australien for 
fire Aar siden, men nu vil jeg jagu se at komme til Norje 
igen. « Der havde vi i et kort Resume faaet noget af hans 
Livsbane. Han havde F amilie hjemme og havde faa et sig 
selv til at beslutte at komme hjem til den igen. 

Vi kom om Bord, det var et ganske net Skib, en Bark 
paa ca. 1400 Tons. Da vi den første Aften straks efter 

Ankomsten sad i Messen og skaffede, hørte vi en under
lig Skraben paa en V æg og nogle besynderlige Lyde som 
af et Mennesk es Stønnen. Vi blev underlige og spurgte 
Stewarden om, hvad det var, og Svaret lød: »Aa, det er 
bare Sejlmakeren det, han saa hele Dækket fuldt af 
hvide Kalkuner , saa maatte vi spærre ham inde, han har 
nok faaet lite Delerium han.« Naa, Sygdommen gik over, 
og Sejlmageren, en Mand paa ca. 65 Aar, var en første 
Klasses gammel Sømand, han havde Kone og en voksen 
Datter i Kristianssand, men det var 11 Aar siden, han 
havde været hjemme, hver Havn han kom, led han af 

samme Syge : at solde saa længe han havde Penge. 
Da vi den første Dag skulde inddele Vagterne, op

dagede vi, at der ikke var ret mange Søfolk mellem Be
sætningen, ellers var de fles te Erhverv repræsenteret, 
endog en Sporvognskonduktør og en halvforrykt Elek
troingeniør med Lorgnetter havde vi faaet. Vi opdagede 
ogsaa, at Finnen heller ikke var helt rigtig vel forvaret, 
han begyndte straks med en Bunke ildevarslende Forud
sigelser om Rejsens Forløb, saa vi var ved at faa Kulde
gysninger i Tropevarmen. 

Vi gik til Søs og oplevede i de første Dage mange 
uvante og mærkelige Situationer med den ganske usø
vante Besætning, men der blev Søfolk udaf dem, inden 
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vi naaede Europa. Vi gik ves t paa for at gaa rundt Kap 
de t gode Haab og havde god Vind over den store Bugt. 
Udfor Kap Leeuwin fik vi en Orkan. De t var en Søndag 
Aften. Barometeret faldt pludselig stærkt, vi gik med 
alle Sejl sat. Frivagten blev straks purre t ud. Røjlerne 
fik vi fast, men inden Bramsejlene var give t op, var Or
kanen over os. Den brød løs i Løbet af faa Minutter med 
en alt overdøvende Larm, det hvinede og hylede i Rig
gen, Søen rejste sig meget hurtigt, og snart var hele Stor
dækket et fraadende Hav, det var umuligt a t komme fra 
Forskib til Agterskib i 6 Timer. Begge Bramsejl blæste i 
Stykker. Overmærssejl blev firede og blev gjort fast saa 
godt, vi formaaede med de faa, der turde gaa op i Rig
gen, alle Englænderne sad sammenkrøbne under Bakken 
lammede af Rædsel og var ikke til at drive ud, de troede 
deres Tid var omme, det troede forøvrigt vi andre og
saa. Vi forsøgte at bjerge Fore-Undermærssejl, det blev 
vi fri for, det ene Skøde, - en J æ rnkæde - sprang, og 
med e t Smæld som e t Kanonskud var Sejlet væk. Et Par 
Braser sprang og Fore-Mærserær svingede vildt t il vi fik 
skaaret nye Braser. Fore-Stængestag sprang, og vi maatte 
fø re en Fortøjningswire gennem en Blok fra Judasørerne 
op t il Toppen af Stangen , sætte den fas t til Æselhove
det og hive den tot med Gangspillet paa Bakken . Vandet 
væltede over i Kask ader med frygtelig Kraft. En svær 
Baaddavid og flere svære Jærnstøtter blev slaaet tværs 
over som skaare t med en Sav. Det var e t overmenneske
ligt Slid for os faa, der maatte udføre Arbejdet paa Dæk-
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ket og i Riggen for at bjerge Skibet. J eg tror nok de vor
dende Søfolk fik lidt Resp ekt for Skandinaver den Nat. 

Vi klarede lige Land, fik Sydøstpassaten og stod ves t
over, kom ind i et Stillebælte i Nærheden af Mauritius, 
der laa vi længe, kom endelig rundt Kap, saa St. Helena, 
havde Stille ved Ækvator og holdt Liniedaab for Austra
lierne. Vi ankom til Falmouth efter 182 Døgns Rejse, fik 
Ordre for Waterford i Irland, efter Ankomsten dertil 
mønstrede »Dolle« og jeg af for at rejse hj em, vi rejste 
over Liverpool og Hull. I Liverpool købte »Dolle« sig 
en flot. og dyr Læderkoffert; da han havde en Koffert og 
intet havde i den, eftersom han ikke samlede paa jordisk 
Gods, spurgte jeg forbavset, hvad han skulde med den. 
J eg fik at vide, at den var anskaffe t for at imponere ved 
Ankomsten til Svaneke. Han havde faae t nyt Tøj, ny 
Frakke og Hat, og med en flot Koffert i h ver Haand vilde 
han efter flere Aars Fravær gaa i Land som en Gentle
man, der var jo ingen, der kunde se, at der i Kofferterne 
kun var e t Par engelske Visebøger. 

Vi kom hjem, men mit Ophold blev kun faa Dage, 
snart var jeg paa F ærøerne, der fik jeg e t Brev fra »Dol
le«, skrevet i London, hvori han meddelte, at han var 
mønstret med en Bark, der skulde gaa til Australien . 
Han kom derud og gik naturligvis i Lai;id. Saa kom han 
paa Sydpolsekspedition med Skibet »Aurora «, hvormed 
Sir Douglas Mawson 1911-13 med Mawsonekspeditionen 
forberedte Sir E rnst Shackletons Sydpolsek spedition. 
Da han kom tilbage fra Sydpolsekspeditionen var Ver
denskrigen ved at bryde ud. »Dolle « meldte sig straks 
frivillig til New Zealand Rifle Brigade. Han var i Ara
bien, ved Gallipoli, deltog derefter i de haarde Kampe 
paa Vestfrontens forskellige Afsnit. Efter Vaabenstil
standen søgte han Orlov for at r ejse hjem, hans Pas blev 
viseret i Newcastle den 28. December 1918 for 2 Maa
neders Orlov, han var om Bord i en Damper for at rejse, 
men følte sig syg, kom i Land, og den 12. Januar 1919 
døde Adolf Schrøder paa Lazarettet i Newcastle af den 
spanske Syge i sit 35' Aar. Mangfoldige Eventyr og far
lige Situationer havde han oplevet, hele Verdenskrigen 
havde han gjort med og maaske aldrig været syg, under
lige Skæbne. 

I Svaneke vil mange mindes den raske »Dolle« og hans 
gale Streger, som f. Eks. da en Bager, som havde stillet 
to Kurve med Brød ned paa Havnen, de skulde med 
Postbaaden til Christiansø, opdagede Kurvene hænge 
paa hver sin Bramraanokke paa et Skib, der laa i Hav
nen, men »Dolle« tilbød for en Drikkeskilling at hente 
Kurvene ned, han havde na turligvis selv hængt dem der
op. Men de vil ogsaa mindes hans gode H umør, og fre j
dige venlige Væsen. Hans Søskende vil mindes den gode 
Broder, der i et af sine sidste Breve fra Fronten, sand
synligvis fra Flandern, intet skriver om Krigens Stra
badser , men beder sin Mor om endelig at være fo_rsigtig 
med sit Helbred i det kolde Efteraarsvejr. Hans Tapper
hedsmedaljer og et Fotografi af hans Gravsted blev sendi 
til Svaneke som synlige Minder. 

J eg mindes en Landsmand, jeg mødte, en god Ven, en 
ægte Kammerat. · P. K. V . Pedersen. 
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Der findes i Bornholms ældre Historie et rigt Stof for 
den historiske Digtning. Helt ubenyttet er det ikke; L. P. 
Sommer har skrevet om Blodegil og om Lundebisperne 
paa Hammershus, Ph. R. Dam om Schweder Ketting, 
Ingemann om Sortedøden - men til fulde udnyttet er 
det langtfra, og betydelige Kunstværker har det ikke 
givet Ophav til. Dette gælder ogsaa om det dramatiske 
Højdepunkt i Bornholms Historie, Opstanden og Be
frielsen i 1658. Dette Kapitel er ganske naturligt det, 
der hyppigst er blevet Genstand for litterær Behand
ling, og jeg skal i det følgende kort karakterisere de Dig
terværker i Vers, Prosa og dramatisk Form, der beskæf
tiger sig med Mænd og Begivenheder omkring 1658. Om 
e t eller andet Arbejde har undgaaet min Opmærksom
hed, haaber jeg dog at have faaet det væsentligste med. 

Ære den, som æres bør - i Spidsen for de øvrige V ær
ker skal lige nævnes den ofte kommenterede Printzen
skoldsvise, digtet kort efter de Begivenheder, den skil
drer og sikkert opfattet som en sandfærdig Beretning 
af Samtiden - og af senere Historikere, der af den har 
faaet bekræftet det uhyrlige Sagn om »den store Svine
slagtning«; heldigvis for Bornholmernes Ære har nyere 
Historikere faaet den Skrøne aflivet, selvom ogsaa Vi
sens Troværdighed er gaaet med i Løbet. 

Men den egentlige historiske Digtning om Begivenhe
den begyndte et langt Stykke inde i forrigeAarhundrede. 
Førstemanden var Haslepræsten A. P. Adler. Naar en 
Præst med digteriske Aspirationer præker i Povl Ankers 
gamle Kirker, maa det ligge nær, at Fortidens Begiven
heder taler særligt til ham. 

Om Adler skal det lige anføres, at han var født 1812 
og blev Præst i Rutsker og Hasle, i hvilket Embede han 
sad til 1844, da han blev suspenderet paa Grund af be
synderlige Meninger og Udtalelser. Menigheden vilde 
gerne have beholdt ham, men Autoriteterne mente, at 
en Præst, der havde Aabenbaringer hjemme i sin frede
lige Præstegaard og efter Kristi personlige Diktat skrev 
underlige Ting, som han lod trykke: at Hexebrænding 
burde genindføres og deslige - at saadan en Mands 
mentale Tilstand ikke gør ham skikket til at være Præst 
i Folkekirken. 

Adler havde vist Interesse for Folk og Kultur i det 
Samfund, hvor han var Præst. I 1846 udgav han »Nogle 
Digte«, hvor han af og til berører bornholniske Motiver, 
ligesom han ynder at indflette Dialektgloser, som han 
radbrækker paa det grusomste. I denne Samling findes 
under Titlen »Jens Kofod og Povel Anker« et lille dra-

Christian Stub-Jørgensen 

matisk F ragment med Prolog af »den underjordiske 
Konge«; Jens Kofod optræder som modløs og selvop
givende, men opflammes til Daad af den djærve Rutsker
præst: »Vor Herre ønskede kun tvende Sværd. - Er jeg 
det ene, du er vist det andet« - hvortil Jens Kofod styr
ket svarer med den henrivende Slutreplik: 

I er et Sværd, Hr. Klærk, jeg vil det andet være. 
To Sværd er nok, saa sagde jo vor H erre. 

I de følgende Aar trængte Adler grundigere ind i det 
bornholmske Sprog og den bornholmsk e Kultur. I 1856 
kunde han udsende et Udkast til et bornholmsk Dialek
lexikon, og samme Aar kom »To Fortællinger fra Born
holm«. Nr. to af disse Fortællinger hedder »Prindsen
skjold«. Den skildrer Sammensværgelsen og Opstanden 
og slutter med Drabet paa Printzenskold; Erobringen af 
Hammershus nævnes ikke, lige saa lidt som der gøres 
noget ud af Svineslagtningen. Fortællingen holder sig i 
store Træk til det historiske Forløb ; alle de optrædende 
Personer er taget fra Historien, med Undtagelse af gan
ske uvæsentlige Personer, der optræder som Staffage. 
Modsætningen mellem Jens Koefoed og Povl Anker er 
understreget, den første er opfarende og utaalmodig, den 
sidste forsigtig og henholdende, hvorfor Jens Koefoed 
beslutter sig til at handle paa egen Haand, hvilket giver 
Anledning til et pudsigt Replikskifte: 

»Hvorfor«, afbrød Povel Anker, »Kan Du gjøre dig 
mere til Øens Fader end vi Andre?« 

»Fordi jeg har de fleste Børn,« svarede Kofod hef
tigt, reiste sig forlod de Andre og reed bort. 

Adler fremhæver Povl Ankers passive Modstand over
for Svenskerne og hans Vægren ved at indflette Carl 
Gustaf i Kirkebønnen. Hans særlige Interesse for sin 
fjerne Forgænger i Embedet er øjensynlig. 

Fortællingen er skrevet i en knudret, gammeldags 
akademisk Stil med mange Indskud af moralske Betragt
ninger, Forsvarstaler for Personerne og lignende. Hist 
og her-fin.cles Dialektg.Joser, heldigere anvendt end i Ver
sene, og bornholmske Ordtøj og Folkeoverleveringer. 
Hans Bemærkninger om Folkesindet er ofte rammende, 
men ogsaa af og til besynderlige; blandt andet vil denne 
lille Godbid vist more Bornholmerne: 

Et Charakteertræk hos Bornholmerne er det , at me
dens andre isolerede, vilde eller halvciviliserede Folke
slag, have bevaret en vild, lidenskabelig Charakteer, er 
Bornholmernes Charakteer, i Grunden, fredelig. 
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Faa Aar senere skrev en anden »førder« e t Par Bøger 
om Bornholmernes Opstand. Det var M.A.A. Wolff, Red
aktør af »Rytterknægten« (sen ere »Bornholms Dagblad « 
og »Bornholms Amtstidende«) . Han var tysk af Fødsel, 
Faderen var Overrabiner, og kom til Bornholm som Foto
graf i Aakirkeby; sener e blev han en fortræffelig, om
end noget skarp Journalist. Med Hensyn til hans Biografi 
kan iøvrigt h envises t il Bornholmske 
Samlinger (24. Bel., S. 170 ff. ) . 

ker midt under Festlighederne holder en P rædiken med 
tydelig national Tendens. Dette Kapitel e r Bogens bed
ste, og det er rigtigt set, at Anker just i sin Egenskab af 
Kirkens Mand har haft en særlig Gerning og en særli g 
Myndighed ved at skabe det, der med et moderne Ud
tryk hedder »aandeligt Beredskab«. Romanen staar iøv
rigt langtfra paa Højde med Skuespille t. Det uhyggelige 

»Bornholms Befrielse, Skuespil i ;) 
Akter« udkom i Rønne 1860; det tryk· 
tes om Føljeton til »Bornholms Amts· 
tidende«; nuomdage vilde et Dagblad 
vel betakke sig ved at bringe et femakts 
Skuespil i Blankvers som Følje ton, selv
om Redaktøren selv havde skrevet det! 
Wolffs s tore Forbillede er Shakespeare; 
Stykket er bygget som et af den store 
Englænders Historiedramaer , med man
ge Personer i skiftende Scener, der til
sammen giver et broget Mosaik af Tiden 
og H ændelserne, isprængt smaa Bille
der af Folkelivet. Den Sang, hvormed 
første Akt indledes, gaar paa Melo dien 
til »Hadrivhjem«. Længere henne i Spil
let forekommer en Scene mellem en 
Husmand og hans Søn, der er flygtet til 

Træsnit fra Roma11e1i »Blodbadet paa Bornholm, eller Mordnatten «. (» Alexandra« 1872.) 

Hulerne ved Jons Kapel; denne Scene fortjener at næv
nes, fordi den er skrevet i Dialekt, vist første Gang Born
holmsk forekommer i et Skuespil. At Dialekten og de 
femfods Jamber snubler en Smule over hinanden, er ikke 

at undres over: 

Nu ska du taja. Når ja blier vagijn atter 
Ska ja nok finnja Mad å Drikka. Nu 
Ska Nøden varra snart forbi! Ja vil 
Som Rævijn søja å vi skulle 
Ej mera komme te aa svælta ! 

Billedet af Printzenskold er ikke afgjort usympatisk, og 
af hans Frue gives et helt sympatisk Billede. Skuespillet 
ender usædvanligt harmonisk, idet Fru Printzenskold 
efter Drabet flytter ind hos Fru Gummeløs i Hasle, hvor 
J ens Koefoed s Hustru stundom besøger hende; i den for
sonlige Slutreplik spaar hun, at kommende Tider vil 
bringe Forstaaelse mellem Svenske og Danske. Det var 
jo i Skandinavismens gyldne Tid, Stykket blev skrevet. 
Men Svineslagtningen er komme t med; der er en drabe
lig Scene, hvor den blide og yndige Elna kommer farende 
efter at hun med en Haandøkse har dræbt alle de Sven
sk ere, hun har mødt undervejs! 

Aaret e fter behandlede Wolff de t samme Stof i Ro
manform - i Bogen »Tønnes og Elna «, trykt i Rønne, 
ef ter Trykket at dømme som Avisføljeton. Tønnes og 

Elna er opdigtede Figurer; de optraadte allerede i Skue
spillet , dog kun i de Scener, der tænktes skaaret bort 

ved Opførelsen. Her er de blevet Hovedpersoner , og det 
hi storiske Stof trænges til Side for Kærlighedshistorien. 
Dog optræder ogsaa de historiske Personer; Indlednings
kapitlet skildrer et bornholmsk »Øfrøl«, hvor Povl An-
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og altfor dramatiske understreges; der er bl. a. e t Bil
lede af en bornholmsk Rex med gyselige Interiører fra 
hendes Hytte. Skønt Wolff har gjor t sig Umage med det 
historiske Miljø, undgaar han ikke forskellige Misfor
staaelser; saaledes lader han Svenskerne indespærre de 
elskende i Kastellet ved Rønne, der førs t blev opført 30 
Aar efter de Begivenheder, Romanen skildrer. 

Trods Titlen er der meget mindre Røverromantik i 
den anonyme Roman »Blodbadet paa Bornholm, eller 
Mordnatten«, der offentliggjordes i det meget folkelige 
Ugeblad »Alexandra «, udgivet af E. 0. Jordan, i 1872. 
Denne Roman holder sig, med de nødvendige Romanud
sm ykninger, nogenlunde til den paa den Tid gængse Op
fattel se af Begivenhedernes Forløb, og Personerne er 
hentet fra den historisk e Overlevering. Men Begiven
hederne er naivt opfattet, i Stil med de k ejtede Træsnit, 
der ledsager Romanen. Hist og her skildres Printzen
skold med Sympati, mens han andre Steder i Romanen 
er en vilkaarlig Tyran; Fru Printzenskold er derimod 
udelt sympatisk. Niels Gummeløs spiller en meget frem
trædende Rolle i denne Roman. Som et Kuriosum kan 
det nævnes, at det er J ens Koefoed personligt, der af
fyrer de t dræbende Skud. 

Saa faar Fantasien anderledes Lov at boltre sig i det 
følgende Værk: »Svenskarne på Hammershuus«, udgivet 

1882 af den svenske Romanforfatter Johan Olof Åberg 
(f. 1843) . Romanen er udkommet i dansk Oversættelse 

1884. Den eneste historisk e P erson, der optræder i Roma
nen, er Printzenskold; skønt skildret af en Landsmand, 
optræder han som en frygtelig Blodhund, K vinderøver 
og Fyldebøtte! Om den Kommissionær Oldfeldt, som 



kommer med Opfordring om Oprør fra København og 
ligger med sin Galej og driller Svenskern_e udfor Ham
mershus, skal være den Hans Oldeland, der som Kon

gens Kancellisekretær undertegnede det Brev, som op
fordrer Bornholmerne til at afkaste Fremmedaaget -

det turde vel være tvivlsomt? Maaske har Åberg sam
menblandet hans Navn med Ulfeldts. Skikkelsen i Ro
manen er ialtfald ganske uhistorisk. 

Men det er iøvrigt hele Romanen. Den begynder med, 
at Svenskerne som en første Mundfuld erobrer Chri
stiansø, der synes at være et blomstrende Samfund. For
fatterens Kendskab til bornholmske Forhold er temme
lig ringe : »Hammershus var egentlig en lille Landsby, 
udelukkende bestaaende af usle Fiskerhytter. Ovenfor 
Byen laa, omgivet af en Mur, Fæstningen, som efter 
Landsbyen havde faaet Navnet Hammershus.« - Et an
det Sted lader han Svenskerne røve og plyndre i Fisker
hytterne omkring Olskirke! 

Om Opstanden beretter han følgende: Det er en ung 
Fisker fra Christiansø, der drager rundt og opfordrer 
Bornholmerne til Oprør. Stemningen bliver efterhaan
den ophidset; paa V æggene i Rønne opslaas Plakater 
med svenskfjendtligt Indhold. De svenske Tropper mø
der til sidst saa stærk Modstand, at en svensk Afdeling 
med Nød og næppe redder sig till:iage til Hammershus; 
til Hævn lader Printzenskold »Hammershus By« brænde 
af og tænker paa at flygte fra Bornholm med sine Fan-

Svenske Soldater med Hættemasker kommer gennem en Løngang 

hd fra Hammershus Ruin. (»Revuen« 1912.) 

ger; paa Hammershus befinder Svenskerne sig i perma
nent Belejringstilstand. Men Bornholmerne trænger gen
nem en Løngang ind i Slottet, hvor Printzenskold just 

er ved at fejre sin Fødselsdag, og en Fisker fra Ols Kir
keby dræber ham med et Pistolskud! 

Det er jo unægtelig en besynderlig Benyttelse af histo
riske Motiver. Hvis Romanen saa havde været et Kunst
værk - men ogsaa i denne Henseende er den ringe. 

Man møder ikke engang saa løbsk en Fantasi i det 
næste Arbejde, vi træffer paa, og det er endda noget 
helt for sig: »Den bornholmske Blodnat« - illustreret 
historisk Fortælling af Svend Astrup, offentliggjort 1912 
- 13 i Rabalderbladet »Revuen«, hvor den strækker sig 
over 44 Numre. Selve de historiske Begivenheder ligger 
til Grund for Handlingen, m en de er stærkt overbrode
ret; der skal nemlig ske noget h ele Vejen efter Revuens 
kendte Recept: Et Mord i hvert Nummer! Der sker saa 
besynderlige Ting, som at Jens Koefoed forelsker sig 
ulykkeligt i en Kvinde, han redder fra Strandrøvere, at 
Printzenskold sætter Snigmordere ud paa Koefoed og at 
denne og Gummeløs gør et forgæves Attentat paa Lands
høvdingen. Forfatteren er ikke helt uden Kendskab til 
bornholmske Forhold; han benytter Folkesagn, men paa 
en højst besynderlig Maade; saaledes er Heksen i Lille
borgs Ruin konstrueret over et Sagn i Indberetningen fra 
Præsten Hans Ravnholt til Ole W orm om en bjærgtagen 
Pige, der fik Børn med en Underjordisk; den sorte Gryde 
i Rø omtales som »den dybe Klippespalte, der den Dag 
i Dag benævnes »Hans Grønbechs Ovn«, og som den 
Gang strakte sig tværs over Øen til Hammershus Fæst
ning« (! !) At Jens Koefoed personligt nedlægger Print
zenskold, er ikke mere end ventet. Povl Ankers Navn 
nævnes overhovedet ikke. Derimod er der fuldt af Tor
turkamre, hætteklædte Røvere, Zigøjnere - og mange 
Udmalinger fra Svineslagtningen. Til disse Gyseligheder 
kommer lange romantiske Tirader og som Krydderi et 
V æld af Trykfejl. Virkningen forhøjes yderligere af de 
dilettantiske Træsnit; her optræder Personerne paa Bag
grund af Hammershus Ruin! Ganske vist var det et for
faldent Slot, Printzenskold flyttede ind i, men ligefrem 
Ruin-? 

Det letter at springe fra saadan et Værk til det ene
ste fortællende Digt om Begivenhederne 1658 - Digtet 
»Hammershus« i Hans Henriksens Digtsamling »Folkets 
Mænd« (1920) . Hans Henriksen er en Lyriker i den tra
ditionelle Stil - men den bedste af denne Skole, og der 
er Fart og Rejsning over Versene O\Jl Dramaets to Mod
standere: 

Den Øverste sad ved breden Bord, 
i Pande og Hu saa hed; 
den brave Borgmesters Saltmadsfad 
han gjorde fuldgod Besked. 
Da hørtes der Bulder i Forstuerum 
og Jærnhæles Stamp mod Sten. 
Der braged en Dør for Vindens Sug: 
Jens Kofod stod i det aabne Slug 
med M~nd paa skrævende Ben. -

De to nyeste Romaner om 1658 er skrevet af Bornhol
mere. I 1931 udkom »Bornholms Befrier Jens Koefoed« 
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af K. E. S. Koefoed. Bogen er skrevet for at bevise, at 
Jens Koefoed var Opstandens egentlige Leder, og at Povl 
Ankers Rolle er blevet overdrevet af de nyere Histori
kere. I den Anledning har Forfatteren gennemgaaet Kil
dematerialet; han siger , at han helst vilde have udgivet 
Materialet i Form af en historisk Redegørelse, men han 
har valgt Romanformen for at skaffe Bogen videre Ud
bredelse. Romanformen er han iøvrigt sluppet ikke saa 
daarligt fra; det er blevet en læselig Bog. 

Hvad det historiske angaar, afviger Resultatet ikke saa 
lidt fra hvad Historikere af Faget er kommet til; Forfat
teren har villet rehabilitere en af sine Forfædre, og Re
sultatet af hans Kildestudier synes at være forudfattet. 
Bogen gør Krav paa at være historisk korrekt bortset 
fra Romankompositionen; at Bedømmelsen er meget 
ensidig kommer man ikke udenom. Og Jens Koefoeds 
Ære hævdes daarligt ved at skildre Povl Anker paa lidet 
flatterende Vis; naar han i Romanen skildres som van
kelmodig, ja ligefrem fejg, vægrer man sig ved at tage 
dette Billede for gode Varer. 

Det historiske Stof er behandlet med større Takt i Jør
gen Vibes Drengebog »Hr. Povls Ordonnans«, udkom
met i 1936. Bogen giver sig hverken ud for et litterært 

rB~tt'ltt'lA\·A~tA~ 
Otto J. Lund. 

Storværk eller historisk korrekt; det er en spændende 
Bog for Ungdommen, med frit opfunden Hovedhandling. 
Efter god Recept for historiske Romaner er Hovedper
sonen opdigtet og staar i Udkanten af de historiske Begi
venheder der skildres, ligesom Ingemanns Romanhelte. 
Men hvor Bogens Handling skærer det historiske For
løb, møder vi historiske Skikkelser og Begivenheder: 
J ens Koefoed, tapper, fremfusende, men dog beklager 
han Drabet paa Printzenskold - Povl Anker, forsigtig 
uden at være fejg, som Kirkens Mand rede til at bruge 
sin Myndighed efter sin nationale Overbevisning - og 
en Vrimmel af andre Skikkelser. De er skildret ud fra en 
ædruelig Opfattelse af His torien og Bogen bidrager ikke 
til at forvrænge det virkelige Billede af Bornholm i 1658. 

- - - Dette er saavidt muligt en fuldstændig Over
sigt over hvad der er skrevet i digterisk Form om Be
givenhederne omkring Bornholms Befrielse. Der er et Par 
hæderlige Ting imellem - og en Del argt Skidt, noget 
skrevet i god Tro, andet fræk Spekulation. 

Men stor Digtning er der ikke imellem. Det er ikke 
Motivets Skyld; det er baade s tort og fuldt af indre 
Spænding. Før eller senere maa der komme en virkelig 
Digter, der faar Trang til at tage et Livtag med dette Stof. 

Jii minjes grant vær Awtanstunj, 
vi hænte Van f rå Kjila. 
Då Moer gjikj me Smil om Munj, 
å I ven va så mila. 
Når Fiir hanj hænta Øjen ska, 
jii iiu fijkj Lau å ria. 
Enj lidenj Syrk ja då men va, 
der au fijkj lært å bia. 

Biig Skauinj e nu Soln gåd ner 
å Skoggana bled lonl?a, 

Ja hausar, /ven ble så små, 
min Puda Mor la bære; 
me Hænner fojlada hon då, 
a God hanj rår, maj lære. 
Ja, Menjesken va ajle bra, 
som Fattifolk sii ræja, 

å nu de sjømmes mer å mer, 
sniirt taja Fiiulasonga. 
Nu Doggen står i Ænj å Mii, 
å Fjælstawn stæmmer Flojtan, 
for hannem e vel Nat som Da. 
Santhansorm tænner Lojtan. 

Ja sedder på minj viinta Pliis, 
vår Borkjarna stå ranka, 
å tænjkjer på, a denja Stas 
v il Vinjterstorm rapt danka. 
Her Minjen komma, et for et, 
som om di me vil snakka. 
Vå va då Lived pent å læt 
i Går å Huz å Brakka. 

å ajle mila va å gla, 
- - me Vystenj ja fijlrj læja. 

Men Varden hon gjer ju iiu Stød, 
kanj boja stiver Nakka, 
å fijkj ;a præua håra Brød, 
så lære ;a å takka. 
Ja, majed lære ja; ja ved, 
tit Tanker e'nte mila. 

Du Sommarawtan, du gjer Fred, 
om Varden au far ila. 

L . 
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Kommandant 

)(,,,,.,.-;, ]esre1·se"' 
7/ 1 1873~17/5 1941. 

Under den belgiske Konges Suverænite t grundlagdes 
1885 den vældige Congostat i Afrika, og i de Aar, der 
ful gte efter - Koloniseringsaaren e - , drog denne nye, 
spændende og eventyrrige Stat en Skare af unge, ærger
rige Mænd til sig: Belgiere, Italienere, Svejtsere, Skan
dinaver osv. De fl es te af Pionererne døde efter ganske 
kort Tids Virke. Mange Danske er stedet til Hvile i Afri
kas J ord. En Del vendte efter faa Aars Tjeneste tilbage 
- som Invalider. Kun ganske faa naaede frem og op. 
Om en af disse, Kommandant Knud J espersen, har For
fatteren Kay Larsen - paa Grundlag af hans egne Op
tegnelser - skrevet en fængslende og levende Bog: En 
dansk Officers Kongofærd. Enhver der vil læse Bogen , 
vil blive grebe t af denne usminkede Skildring af en ung 
Landsmands Eventyr og Kampe i et ugæstmildt, sælsomt 
Land. Det var et Land, der fødtes og som maatte gaa 
gennem de haardeste Trængsler. Misbrug, Udbytning, 
Uhyrligheder havde sin J ernklo i det . Til Lykke og Ære 
for os forstaar Læseren gennem Bogen, at J espersen 
gjorde, hvad han kunde, for at raad·e Bod paa dette og 
føre Vejen ad en ren og ærlig Bane. 

J eg skal ikke gennemgaa Bogen. Hensigten med denne 
Artikel er et Par beskedne Mindeord om vor bornholm
ske Kongofarer. Men af Bogens Indledning vil jeg anføre 
et Par Ord: 

»Knud J espersen er født i Rønne 1873. Han aftjente 
sin Værnepligt ved Garden og »gik af« som Løjtnant. 
Som saa mange andre Unge ønskede han at tjene gyldne 
Sporer , Guld og grønne Skove hurtigt og uden H ensyn 
til Fare. Han fik Ansættelse som Sous-lieutenant de la 
force publique i Kongostatens Tjeneste og drog 1897 af
sted til det dengang temmelig berygtede Tropeland, hvor 
Avancementerne var hurtige, - men kun fordi Døden 
krævede saa mange. Den unge Bornholmer tj ente sig op 
gennem alle Grader til Kommandant og Chef de Zone, 
dvs. den øverste Embedsmand paa et Omraade saa stort 

som Tyskland og Østrig tilsammen.« Han blev dekoreret 
med de højest e Ordner, bl. a. som Ridder af den belgiske 
Løveorden. - -

Knud J espersen døde den 17. Maj i Aar. Han blev be
gravet paa Rønne Kirkegaard. De sidste Aar havde han 
tilbragt hjemme i Fødebyen, fj ernt fra de t Sted, hvor 
han havde lagt sin Manddomsgerning. Tiden fik Bugt 
med ham til sidst. Men hans ranke Sind og Vilje knæg
tedes ikke. Der var han stærk og ubøj elig som den Dag 
for mange Aar siden , da han blev Garderofficer fra Sko
len paa Kronborg. 

Den førs te Dag jeg traf »Kongo-J espersen «, som vi i 
daglig Tale k aldte ham, havde jeg være t paa Besøg hos 
en Bekendt. Vi havde ne top siddet og talt om ham. J eg 
var, husker jeg, i Sandhed blevet impone re t om ikke for 
andet saa over det vældige K vantum Spiritus, han ind
tog som Medi cin. Han maatte være til Rotterne, mente 
jeg. Og saa var det altsaa lige modsat. - Pigen kom og 
meldte, at Telefonen ringede. »De t e r Kommandø~ 

J espersen, der beder Dem følge med paa en Tur i Bil et 
eller andet Sted hen nu i Eftermiddag!« - »Hvad siger 
De. Det var som Pokker. Sig jeg har en Gæst,« sagde min 
Vært. »Ja, han er en Kraftkarl,« fortsatte han. »Nu laa 
han dødssyg i Gaar, h elt blaasort af al den Medicinfor-
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giftning. Australsk Syge, Malaria, og hvad det nu hed
der, eller rettere : Afrika i 30 Aar, det tager paa sin 
Mand. Og saa vil han ud at køre i Dag. Ja, havde han 
ikke haft saa haard en Natur, var han aldrig gaaet det 
igennem, han har. Men sejg er han og ubønhørlig. Han 
er en af den Slags Mænd, der har det saadan, at naar han 
plantede et Frø i Kongo den ene Dag, saa ventede han 
et fuldvoksent Træ den næste«. - -

Pigen kom tilbage. Om ikke jeg ogsaa vilde køre med. 
Og saa kørte vi da. Ud af Byen ud til Fredensborg. Chauf
føren kørte langsomt. Det var Jespersens første Tur paa 
4 Maaneder. Saa Turen skulde jo nydes. Der laa Sne end
nu, ganske lidt hist og her. Men Solen skinnede foraars
friskt. Vi kunde se Havet mellem Fyrretræerne. Der 
vilde blive for langt ud til Stampen den Dag. Men maa

ske næste Gang. Skoven havde jo Faderen, Landmaaler 
Chr. Jespersen, plantet. Og selv havde han ogsaa plantet 
derude i sine Drengeaar. Det mindedes han nu. »Man 
skulde have haft en Hule derude «, sagde han. »Og saa 
lavet sin Kaffe der. Man kunde bade og kikke paa Blom
ster. Bryder De Dem om Blomster?« spurgte han. Han 
elskede dem selv. Vi har tit mange Gange siden siddet 
og set hans Samling af P.ressede Planter igennem. Det 
glædede ham at vise dem frem. Han var jo begyndt som 
Farmaceut og kunde derfor Navnene paa dem paa Latin. 
»Jeg fandt et Par Planter nede i Afrika, langt inde i Ur
skoven. Der var ingen, der kendte dem. »Vi kalder dem 
Jespersen,« sagde jeg for Spøg. Det kom de skam til at 
hedde senere, da jeg sendte dem til den botaniske Have i 
Briissel.« (Carpodinus Jesperseni og Oncini tis Jesperseni 
blev Planternes Navne) . 

Vi talte ikke om Kongo. Det var et overstaaet Stadium 
for ham. Min Ven havde engang spurgt ham ud derom, 
men han fik kun Svaret: »Fortælle om mine Oplevelser! 
Nej, hvorfor skulde jeg dog det. De kan jo læse min Bog. 
Jeg er ikke nogen Grammofonplade.« Men der listede 
sig dog nu og da et lille Eventyr frem fra de mange Aar 
dernede. Jespersen havde saaledes · hængende paa sin 
Væg en Dolk, der havde sin egen Historie. Den fortalte 
han engang. 

»J eg gemmer den for en Tings Skyld. Den havde nem
lig nær engang kostet mig mit Liv«, fortalte han. »Jeg 
havde en Gæst paa Besøg i Lejren, en Englænder. Vi sad 
og talte sammen i min Bungalow en Dag. Det var netop 
paa en Tid, hvor vi var paa Jagt efter en Laban til Neger
høvding, der i længere Tid havde hærget Egnen, stjaalet 
og b egaaet Vold. Han havde i hvert Fald raser.et i Egnen 
som en gal. Han skal fanges, om saa død eller levende, 
havde jeg sagt. Og mine Folk gjorde virkelig, hvad de 
kunde. Og saa skulde det netop slaa til, at de kom slæ
bende med ham den Dag, Englænderen sad der. »Lung
vango«, sagde de, - de kaldte Jesp ersen ved dette Navn, 
den høje, betyder det - »Vi har fundet ham.« »Godt«, 
svarede jeg. »Slip ham, jeg skal nok klare ham saa.« J eg 
var jo saadan set godt garderet. Der var altid to Mand 
udenfor Bungalowen som V agt og en Mand inde med et 
ladt Gevær. De to Mand slap ham saa. Men de skulde 
alligevel aldrig have gjort det. For i næste Øjeblik lynede 

30 JUL PAA BORNHOLM 

denne Dolk i Luften, og det var paa et hængende Haar 
nær, jeg var blevet dolket. Jeg kom dog tids nok til at 
faa brølet: »Har du for H ... intet Bly i Bøssen , Vagt! « 

Det havde han jo. Og han skød øjeblikkelig. Han sma
drede bogstavelig talt Hovedet paa ham. Englænderen 
kikkede noget overrasket paa mig. »Gaar det saadan for 
sig her? « spurgte han, da vi igen var komme t til Hæg

terne. Jeg kan ikke huske, om jeg Jod ham blive i 
Troen. Jeg glemmer det aldrig. Og derfor gemmer jeg 
ogsaa Kniven. « - -

Der er en anden lille Historie, jeg ikke kan andet end 
smile over. Min Ven viste mig en Dag et Par Bøger, Kon~ 
go-Jespersen havde laant ham. »Dem skal De læse«, 
havde han sagt. Og det havde han ogsaa gjort. Men da 
han skulde begynde paa det, var han kommet ud for en 
Overraskelse. Det var et Par Bøger om Dyr. Den ene om 
Løver, den anden om Elefanter. Men den om Elefanter 
- var ikke skaaret op. De t sagde han saa til Jespersen. 
Han kunde heller ikke dy sig for at spørge, om han da 
selv havde læst dem. »Læst dem. Læse om Elefanter. 
Nej, hvorfor skulde jeg dog det. Dem havde jeg jo om 
mig hver Dag. « - -

Mange af de Genstande han havde med si-g hjem fra 
Kongo, gav han siden som Gave til Bornholm Musæum. 
Der er Krigerspyd, Jagtredskaber, Sværd osv. og nu sidst 
hans Fortjenstmedaljer. Dem bar han sjældent. »De kan 
jo være morsomme at have. Jeg fik vel de fles te. Jeg var 
jo en af de ældste. « Saa lagde han dem ind i Skabet igen. 
Jeg tror, hans Tanker gik til Kongo. Men saa vendte han 
sig og stirrede ud gennem Vinduet. Sine sidste Dage 
boede han jo paa Rønne Alderdomshjem. »Nu er det vel 
ogsaa snart slut med Udsigten derind. « Han saa ind over 
Kirkegaarden. »Der er jo ikke ret langt,« sagde han. 

Paa Kongens 70-Aars Fødselsdag var min Ven og jeg 
ude hos ham. Han sad i Stolen, men han rejste sig, da vi 
kom. »Tillykke med Dagen, « hilste han os. »Gamle Gar
dere! « Det var Talen, men den virkede som en Hyldest. 
Og da han rankede sig, var der noget kongeligt over 
ham, vi ikke vil kunne glemme. 

Æret være Knud Jespersens Minde! 
Arne Madsen. 

Paa Hjemturen fra Australien til Europa (se S. 23). 
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Ord og Vendinger, der forsvinder 

Sproget slutter som en Handske 

om en fast og venlig Haand. 

Helge Rode. 

Naar man, som simpel Lægmand, og indenfor. en Blad
artikels snævre Rammer, vil fremsætte nogle Betragt
ninger og Optegnelser om bornholmske Navne og Benæv
nelser forr i Tider og op til vore Dage, da maa det ske 
med en vis Begrænsning og et vist Forbehold. Ligesom 
i alle andre Livets Forhold maa man ogsaa her tænke 
paa det gamle Ord »Skomager, bliv ved din Læst! « 

Og dette kan saa meget lettere gøres, som der i For
vejen findes udmærkede Optegnelser om andre Omraa
der af det bornholmske Sprog. Kyndige Folk har for
længst optegnet, hvad der er at optegne om bornholm
ske Stednavne, gammel bornholmsk Byggeskik, Fiskeri 
og Sejlads i gamle Dage o. s. v. Enkelte Omraader træn
ger maaske endnu til en nærmere Udredning, saaledes f . 
Eks. de bornholmske Møller, deres Indretning og Virke
maade; men forhaabentlig vil ogsaa til sin Tid de mange 
særegne Navne og Betegnelser, der er knyttet til Møl
lerne, blive optegnet og omtalt. 

Ligeledes maa man have Lov til at tage Forbehold 
med Hensyn til Sprogets Art. Der er jo Forskel paa den 
bornholmske Mundart, der tales paa de forskellige Kan
ter af Landet. (Begrebet »Rønnafint« kan vi endda lade 
ude af Betragtning i denne Forbindelse.) 

Sproget er nu engang noget levende, der tilpasses og 
præges af de forskellige Egne, hvor det tales, og de for
skellige Tider, hvori det bruges. De Navne og Benæv
nelser, som her omtales, er dem, som jeg i min Barndom 
og Ungdom har hørt Landbrugets Folk bruge paa min 
Hjemegn, Sydbornholm. 

Plauinj. 
Den bornholmske Plov har siden 1820erne været den 

samme, som blev brugt i det øvrige Danmark. Fabriks
ploven er jo først kommet i Brug d e sidste 30-40 Aar. 
De gamle Plove var, maaske med Undtagelse af Muld
fjælen, haandlavede og havde ofte Navn efter deres 
Fremstiller, »Englaplaua«, »Kaasaplaua « o. s. v. Det er 
det samme, der gør sig, gældende med Stran-Hestegan
gene og Haslepumperne, som vi har endnu i vore Dage. 

Ogsaa de forskellige Plovdele havde, maask e med en 
let Tilpasning, de samme Navne som i de t øvrige Dan
mark: »Plauaazinj«, »Startana«, »Mujlfjæl«, Landside 
eller Landgang, Plovkniv o. s. v. En særlig Benævnelse 

havde dog »Strogganj«. Det var et Stykke Jern paa 6- 10 
Tommers Længde, der blev sat paa Landsiden og gik i 
Bunden paa Furen. Navnet k om af, at den »Stroggada« 
med den upløjede Muld, der blev s~aaende efter Furen. 
Paa de moderne Plove er Strogganj afløst af en støbt 
Hæl, der skrues paa Landsiden, og som er vendbar, saa
ledes at den kan vendes, naar dens ene Side er slidt op. 

En Ting, der ogsaa er erstattet med mere moderne 
Indretninger , er »Stæjlekjistan«, der tjente til at stille 
Ploven til at gaa grundere eller dybere og til at tage 
bredere eller smallere Fure. Det sidste kaldtes at gøre 
Ploven mere »gjerruer« eller mere »nauer«; men disse 
Udtryk er nu forsvundne og høres ikke mere. Desværre 
kun. 

Pløjningen begynder ·med, at der »sjycles Rygj « eller 
»foras op«. Naar der om Efteraaret pløjes til Rug, hed
der det at »ryggja op«. Afstanden mellem »Holforarna « 
kaldes »enj Rygj «, naar der skal saas Rug, ellers e r det 
en »Gjedcla « (paa Rigsdansk : Ager) . Furens Længde 
kaldes en »Pløjedræt«, medens den Bredde, Harven ta
ger, er et »Harradrav«. (Vistnok egentlig det, der har
ves paa en Omgang, frem og tilbage.) Paa Halvdelen af 
Gjeddan vender man til højre, og det kaldes da en »Fraa
sajvænninj «. Den sidste Halvdel af Gjeddan vender man 
til venstre, og det bliver da en »Adsajvænninj «. Disse 
Udtryk: »fraasaj« og »adsaj « er nu ved at forsvinde og 
erstattes mere og mere med højre og venstre. De t samme 
gælder Udtrykkene »fraahaann « og »tehaann«, der sva
rer til det i det øvrige Land brugte nærmer og fjærmer, 
og stammer fra en Tid, da Kusken ofte gik ved venstre 
Side af Vognen og kørte. 

En halv Dags Avling eller Pløjning er en »Forlænninj«, 
og H estene fodres som Regel en halv Time midt paa 
Forlænninjen. I gammel Tid var det om Formiddagen 
»Brænjevinstid« eller »Tisbid« (Kl. 10) og om Eftermid- · 
dagen »Unjarna «. Nu i vor Tid staar den, naar der da 
ikke er Rationering, paa Kaffe baade Formiddag og Ef
termiddag, hvilket vel næppe er noget Fremskridt. Naar 
Jorden er bekvem og falder godt for Avlsredskaberne, 
hedder de t, at »hon sjikkar saj ikkje saa galed«. Arbej
det paa Avlsmarken om Efteraaret kaldes »Fiskjesawled« 
eller »Efteraarsawled«, og naar man om »Framtiden« 
faar »Foraarsawled lajt«, er man glad for at have »Sæ
lajt«. 

Endelig skal nævnes et godt bornholmsk Udtryk, som 
nu desværre er helt forsvundet fra daglig Tale, nemlig 
Ordet »Oppanlænna«. At pløje Oppanlænna er at pløje 
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bar Jord i Modsætning til Græsmark eller »Leja«, som 
det kaldes. Ogsaa Ordet Leja er forøvrigt ved at for
svinde. De t erstattes mere og mere m ed »Grønjord «, 
hvilket jo ogsaa er e t godt og rammende Udtryk. 

Hesten og Seletøjet. 
Bornholmerne har fra gammel Tid Ord for at være 

H estefolk, og der findes da ogsaa paa Bornholm et Utal 
af Benævnelser og Udtryk om Heste og »Øjaslaw«. 

En Hingst betegnes undertiden som »enj Vrønsk«, »enj 
ugjilader Hæst« eller simpelt hen som »enj Hæst«. En 
Hoppe er en »Mær « eller »Merra« og et Plovøg en »Kra
da« eller, hvis det er m eget ringe, en »Kripa «. Følle t 
kaldes ofte med Kælenavne t »Føllinj« eller »Følsinj «. 
Naar Føllet er aarsgammelt, bliver H esten til »enj Folla« 
og Hoppen til »en Følja«. Bærer Hesten sit Hoved højt, 
siger man, at den »kaagar hojt«, og er den mager og 
grim, er den »enj Sjærebænkj «, der »gaar me Haud som 
femte Ben«. 

Da en kendt Bornholmer i Halvfemserne indførte bel
giske Heste til Bornholm, sagde Folk til ham, at hans 
H es te var »soravada «. Nej, svarede han, de har bare en 
Smule »afskydende Kryds «. Hestene kan ogsaa være »am
bostu.a « (kortaandet, forpustet). De kan være »kontra

dia«, »uregjerlia«, »ustogga« (ustadige) og »stæwa « 
(stædige). Naar Hestene har den Uvane at vælte sig paa 
hverandre, er de »tratronga« eller trastæwa«. »Tratron
ga« er e t godt Udtryk. Det stammer fra den Kørevej, 
der dannes, naar der ligger høj Sne, og som kaldes for 
»Tranj «. 

Hestene kan dog ogsaa vise sig fra den gode Side. De 
kan være »parerlia«, og »villua « til at »ta a Sta« (starte
sætte i Gang). De kan »nørla «, »pina godt paa« og »ham
la godt «. De kan være »opsatta« og »spryggja « (nervøse), 
ja, de kan endog »løvva Vojl«, »varra vojlløwse«. Ta'r 
de den i Luntetrav, siger man, at de »bømpa«, og gaar 

de stærkt til Biddet, er de »haarhojlena « og gaar paa 
Tømmen (modsat »blødhojlena»). 

At bakke Vognen kaldes for at »ryggja«, og skal He
sten gaa baglængs, siger Kusken »hoppa daj«. Den sidste 
Benævnelse, der ikke er særlig skøn, afløses nu mere og 
mere af »ryggja« eller det rigsdanske »ryg«. At Hestene 
»knoppas « er vist kun en uheldig Udtale af Ordet »gnub
bas«. At de »krønna« svarer til det danske rimme, me
dens det hedder »vrønna « og »vrønska«, naar de vrin

sker. 
Vore Bedsteforældre sagde »ria « og »jenspænjara«, 

medens vi siger »ri « og »enspænjara «. Et typisk Eksem
pel paa, at Sproget ganske umærkeligt forandres. Endelig 
har man en Benævnelse, der hedder »firka «. Naar Læs
set er tungt, sætter man 4 H este for og »firkar« op ad 
Bakken. 

Betegnelsen Bidsel eller Mundbid vinder i vor Tid me
re og mere Indpas. Men den m est almindelige Betegnelse 
er dog endnu Hestens »Munjstykkje«.*) De øvrige Dele 
af Sele tøjet benævnes for det meste m ed de samme 

*) Det findes ikke i Espersens Ordbog. 
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Navne som i det øvrige Danmark. Bringestykke, Bring
kaul, Rygpart, Rygpuder, Mankestrop og »Haudstol « 
eller »Haudla«. En særlig Benævnelse har derimod Kind
remmen, der kaldes for »Kjæjestrop « eller »Kjæjesima «. 
De t samme gælder Haleremmen, der hedder »Rompe
hævl «. Hvor dette lidt mærkelige Navn er kommet fra , 
er vist vanskeligt at oplyse. En Tømme kaldes somme 
Tider for en »Haandtojl«, og naar Hestens Indertøjler 
skal krydses, hedder det, at »Tojlana skræinkjes«. 

Betegnelsen Stang bruges ikke ret meget paa Born
holm ; kun e t Læssetræ hedder »Lass tong«. En Vogn
stang derimod kaldes en » Vaundræt«, og Enspænder
stængerne kaldes h er for »Skagla« eller » Vaunskagla «. 
Det, som paa Rigsdansk hedder Skagler, kaldes her for 
»Hammelrev«. Er disse af Læder, h edder de »Lærham
melrev «, og bruges Jernkæder, bliver de t »Jarnhammel
rev«. 

Ordet »Skagla« er for Resten e t interessant Ord i den 
bornholmske Sprogbrug. Foruden Vaunskagla har man 
»Triljlebørskagla « og »Rujlaskagla«. Disse betegner paa 
»Rujln« (Glattromlen) de korte Sides tykker, hvori Trom
lens Tappe gaar; de længere Stykker, der sidder paa 
tværs i h ele Tromlens Længde, hedder »Sjer« eller »Ruj
lasj er «. Sjer og Skagla danner tilsammen Tromlens Kar 
»Rujlakared «. 

»Sjer« findes desuden ogsaa paa en Le tharve, hvor de 
forbinder »Harrabollana «, hvori »Harratinjana« (Tæn
derne) er anbragt. Disse Ord »Harratinja« og »Harra

tanj « bruges i vor Tid omtrent liges tillede. 

De bornholmske Høstredslcaber 
har jo ogsaa deres særegne Navne og Betegnelser. I en
kelte Tilfælde er R edskaberne for R es ten ikke ganske 
de samme, som· bruges i det øvrige Land. 



»Saijsinj« er egentlig kun en Betegnelse for selve Le
bladet, men det bruges dog mest som Benævnelse for 
hele. Mejeredskabet, der bestaar af Sajsinj og »Sajsa
bomminj«. Denne bestaar igen af selve Bommen, der er 
forsynet med en »Knag« og en »Krykkja«. Venstre Haand 
holder under Mejningen paa Krykken, der er forsynet 
med e t Haandtag. Højre Haand h older om Knagginj. Af
standen fra Knagginj til »Sajsalaared« skal være de t 
samme som Mandens Ben længde. Mejeren skal kunne 
»grena Sajsinj«, hedder de t. 

Til at skærpe Sajsinj med bruges et »Haretoj «. Det be
nyttes til at banke Æggen tynd med, og det bestaar af en 
»Harehammara«, med en jævn og passende spids Pen, 
et »Harestæw « med en plan, glat Overflade, samt en 
»Haresula«. Haresulan er en ca. 2 Alen lang, solid Stok, 
der sættes fast i Jorden, og hvis øverste Ende er forsynet 
med en Snor med en Sten eller et Lod i Enden . Snoren 
vikles om Saj sabomminj og holder denne oppe, medens 
man sidder paa Jorden og banker Æggen tynd. Ogsaa 
Hakkelsemaskineknivene blev undertiden i gamle Dage 
»harada«; det sled jo mindre paa dem, end naar de 
skulde skærpes paa en Slibesten. 

Haandriven bestaar af Riveskaftet og »Bollinj«, hvori 
»Rivetinjana« er anbragt. Endelig bruges jo her den sam
me »Kjiva « (Høtyv) som i det øvrige Land. Her paa Syd
bornholm bruges Udtrykkene »Kjiva« og »Ja'rkjiva« 
(vistnok udledet af Ordet Jernhøtyv). »larkjiva« bru
ges for det meste. 

Et særegent Ord, der nu ganske er forsvunde t, er 
»Strænja« (til at »strænja« Hø med). Til Strænja kunde 
en Lasstong bruges, men bedre var en lang firkantet eller 
flad »Pal« (Stang) . Der spændtes en Hest for hver Ende 
af Stangen, og en Mand stod paa Midten af den, naar den 
brugtes til at samle Hø med. Nu høres Ordet ikke mere. 
Det er et Eksempel paa, at naar Redskabe t gaar ud af 
Brug, forsvinder ogsaa Navnet. I vore Dage er Slaama
skine, Høvender og Hesterive traadt i Stedet for 
»Strænja«. 

Tærskning med Plejl 
er forlængst forbi og ophørt, og P lej len er forsvundet 
med Arbejdet. Den hører til en svunden T id, og at for
tælle om den bliver at skrive et Stykke Historie; Kultur
historie, om man vil. 

»P lojlinj « bestaar af omtrent lige saa mange Dele som 
et Fodfolks-Gevær Model 1889. Den vigtigste af disse 
Dele er »Slawelinj« . Den skulde h elst være lavet af en 
passende stor og tyk Tjørnegren. Jeg har i min Barn
dom hørt en Tærsker sige, at »han vidste, hvor han havde 
en god Slawel staaende, de t galdt blot om at finde en god 
Maaneskinsnat til at skove den i.« 

Slawelinj kunde dog ogsaa laves af Asketræ eller andet 
fast Træ; den havde i den ene Ende e t Øje, som var lavet 
af en Hasselvidje, der var bukket sammen og surret fast 
paa Slaglen. Naar Surringen blev tj æret godt, ku~de den 
holde i mange Aar. 

Den n:iodsa tte Ende af Plejlen var »Haanwalinj «, en 
Hasselstok paa ca. 2 Alens Længde. Paa dens nederste 

~ 

Ende var paasat en »Hælkappa«. Den var lavet paa sam
me Maade som Slaglens Øje, men paa en saadan Maade, 
at den kunde dreje rundt om »Haanwalinj « som et Læ
gen. Endelig var Slawel og Hælkappa forbundet med 
hinanden ved et Hængsel, der kaldtes for e t »Hængje«. 
Dette »Pløjlahængje« lavedes bedst af e t Stykke Aale
skind; men en solid Strimmel af en Kohud kunde ogsaa 
bruges. 

De t gik altid le ttere, naar der var to til at tærske. Det 
er vel de samme Forhold, der gør sig gældende h er, som 
naar Soldater marcherer i et Geled. Tærsk erne stod lige-

overfor hinanden, og Plejlene skulde svinges paa en 
ganske bestemt Maade for at gaa fri af hinanden, idet 
Tærskerne slog med P lejlen paa samme Sted. Naar det 
v<.<r bunden Sæd, Rug eller Hvede, blev Negene løst og 
lagt i et »Lægj « eller en »Lawa« med Aksene samlet midt 
ad Loen. Efter at være tærsket en Gang over blev »Læg
gjet« vendt, og naar det var tærsket rent, blev Halmen 
bundet sammen i »Kjæra « med to snoede Halmbaand om 
hver. 

Foraarssæden derimod, der var løst pakket ind i Sæd
gulvet, lagdes i en saakaldt »Knabba « (det kom vist af, 
at den skulde »knabbas« over med Plejlen!) tværs over 
Loen. Naar Knabban var tærsket, blev Halmen »sænder« 
op paa Stænget og Smaahalm og Avner baaret væk i en 
»Smaahalmskorr«. »Sæen« blev lagt i en »Drøzza« i et 
Hjørne af Loen. Naar Ugen var gaaet, blev den kastet og 
renset ved Hjælp af »Soijl « og Kas teskovl og baare t paa 
» Tijled« (Loftet). 

Ordet »Sæe« betegnede forr i Tider Sæd i al Alminde
lighed, tærsket som utærsket. »Ko.rn« derimod beteg
nede Byg, der ogsaa kaldtes for »Bjug«. Naar Sæen laa i 
»Sæegolled«, var det en »Pajl«, men naar den var tær
sket, blev Sæen til en »Drøzza« og Halmen til en »Bøzja«. 

Til Inventaret i Loen hørte ogsaa Riva og Kj iva, samt 
i ældre Tid en »Borkjekaast«, der var lavet af Birkeris. 
Betegnelsen Lade brugtes om Staldene. Det hed »Øjala« 
og »Fæla«, men »Svinahus« eller »Svinabo«. Sædens Op
bevaringssted var »Golled«: »Havragol «, »Rauagol« og 
»Korngol«. De t adskiltes fra Tærskeloen ved en lav Væg, 
der hed »Bølkinj«. Denne Benævnelse brugtes dog ogsaa 
om en Planke, der var opsat i Bordhøjde og brugtes til 
at sætte Sække paa. , 

Tærskeloen udøvede altid en vis Tiltrækning paa Bør
nene, der imidlertid ikke var særlig velset af Tærskerne, 
der jo havde andet at tage Vare paa end at holde Bør
nene væk fra Slaglernes Aktionsradius. Derfor s tiftede 
vi som Børn ogsaa Bekendtskab med endnu et Loinven
tar, nemlig »Lokjættan«. Det var Plojlinj, som Tærskerne 
lagde om Halsen paa os som en Klemhærke. Denne »Lo
kjætta « medtages her som et Kuriosum. Den er sikkert 
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i Familie med »Bræstrækkjan«, »Bjælkastr;kkjarinj«, 
»Møjdingaskravarinj« og andre mystiske Ting, der kunde 
iagttages forr i Tider. 

Men Tiden skifter. 
Nu er den gamle Tærskelo snart en saga blott. Plej

lens taktfaste Slag er afløst af Tærskeværkets m onotone 
Brummen og Traktorens Larm og Spektakel. 

Arbejdsmæssigt set er de t en stor Lettelse og et stort 
Fremskridt. Den gamle Stemning og Arbejdets Poesi er 
gaaet tabt, siger man. J a, maaske. Men ogsaa Nutidens 
Tærskning har sin Poesi. Se blot, hvor Nutidens Børn 
ved Aftenstid flokkes omkring det omvandrende T ærske
værk. Med blanke Øjne betragter de den drønende Trak
t or og Hjulene og Remmen e, der farer rundt i ilsomt 
Tempo. Undrende ser de Negene forsvinde i Cylinderens 
graadige Gab, og imponerede ser de Sækkene fyldt med 
det gyldne Korn i hastig Rækkeføl ge vandre paa Sække
bærernes Ryg op paa Loftet. Det er Arbejdets Resultat, 
der her opgøres i Haandgribeligheder. Det er Markens 
Grøde, der nu naar sit foreløbige Maal i Tøndemaal af 
Traver . 

Og hvad gør saa det, at Arbejdet har skiftet Karakter. 
Det vigtigste er jo dog blevet tilbage, og vi kan sige med 
H. C. Andersen : 

Forgyldning forgaar, 
men Svinelæder bestaar. 

Mange flere Ord og Benævnelser fra Landbrugets Fel
t er kunde nævnes, men dette faar være nok. 

Ligesom Tider skifter , og Slægter følger Slægters 
Gang, saaledes er ogsaa Sproget undergivet en Udvik
ling. Naar de gamle Redskaber og Arbejdsmetoder for
svinder, vil ogsaa de gamle Navne og Udtryk forsvinde 
m ed d em. Og naar unge Mennesker har faaet en Del af 
d eres Uddannelse »borta«, vil de ganske natu_rligt hjem
føre en Del ubornholmsk e Ord og Vendinger. Ligeledes 
vil den stigende Samfærdsel med Omverdenen og den 
stedse mere udbredte Læsning af Landbrugsblade og 
Bøger bringe nye Benævnelser og Ord ind i det talte 
Sprog. 

Der er intet at sige til dette. De t er Tidens Udvikling, 
d er sker Fyldest, og det er nu engang ikke alt gammelt, 
der er godt. 

Men alligevel. Helt uden Indflydelse paa Sprogets Ud
vikling er vi ikke. Det nye og fremmede kommer saa
mænd til os, enten vi har haft Bud efter det eller ej. Men 
e r der et Ord, som vi finder grimt og upraktisk, kan vi 
undlade at bruge det, og er der en Benævnelse, som vi 
finder er god, kan vi lade være med at lade den gaa i 
Glemmebogen. Til en vis Grad har vi jo dog de t Sprog, 
vi selv ønsker at bruge. 

Det bornholmske Tungemaal anses af mange, ogsaa 
Ikke-Bornholmere, for at være værdifuldt, klangfuldt og 
smukt. Gid det i k ommende Tider ikke maa blive rin
gere ! 

M. 0. Kofoed. Nyho. 
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Et halvt Hundrede Meter fra Stranden ved den Gade, 

der fører forbi Baadebyggeriet til Sydskoven i Svanek e, 
byggede i Forsommeren et Maagepar sin Rede 4--5 
Meter fra J orden i et gammelt Piletræ. Ved den a fbræk
kede Krone gaar en tyk Gren næsten vandret ud fra 
Stammen; her syntes Maagerne var en passende Rede
plads; en Antennemast gav Støtte til den ene Side. Her
oppe laa Hunnen og rugede og fulgte opmærksomt alle, 
der gik forbi, men uden iøvrigt at lade sig forstyrre. I 
Begyndelsen af Juli kom to Un ger ud af Æggene; men 
hvordan skulde de kunne komme ned til Vandet? Jo, det 
gik meget n emt; de blev ganske· simpelt skubbet ud over 
Redens Kant og gjorde Luftrejsen ned i Græsset tilsyne
ladende uden at tage nogen Skade af det. Hjælpsomme 
Folk i Nærheden bar dem saa videre ned til Vandet. 

Det er sjældent, at Maager bygger deres Rede i e t Tr::c; 
men enestaaende er Fænomenet ikke. Der kendes tid
ligere Tilfælde f. Eks. fra Pedersker , og Svanek emaa
gerne har ikke været ene om i Aar at gaa til Vejrs fo r a t 
lægge Æg. Ogsaa i Nylarsker har man i Sommer set en 
Maage ruge i en Poppel paa Skellet mellem Dalbygaard 
og Bakkegaard. Fra det øvrige Danmark kendes Fæno
menet ligeledes. 
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Der var fire store og tolv smaa Profeter. 
Hvad enten der er Tale om Profeter eller Poeter vil 

der altid være s tore og smaa. Flest smaa! De store er 
sjældne. 

Ker! M. Kofod (eller Kofoed - begge Former fin
des) hørte vel blandt Poeterne til de smaa. Men han var 
Poet, med sin berettigede Plads paa Parnasset, og sit 
ege t Særpræg, der gjorde ham let kendelig blandt de 
andre. 

Han havde for ringe Skelneevne. Hans kritiske Sans 
var usikker. 

Derfor findes der i hans Digte en he l Del mærkeligt 
naive Banaliteter. Men der findes ogsaa en Mangfoldig
hed af Perler, der ofte funkler med en saadan Glans, at 

. man med glad Undren maa anskue dem som Poesiens 
helt ægte Perler. H avde han bedre forstaaet den vanske
lige Kunst at skelne mellem Perler og Sand, var hans 
Poesi bleven rigere. 

Hans Digte bæres af en dyb og stærk Kærlighed til 
Bornholm: til bornholmsk Natur og Folkelynne, til Sprog 
og Lune og Tynge og Karakter - som hans eget stærkt 
religiøse, grublende Følelsesliv og tunge Tankeføring 
saa vel som hans barokke Vid ogsaa er ægte bornholmsk. 
Men ogsaa hans Æ rbødighed for Sandhed og Fromhed i 
alt giver sig smukke Udslag i hans Digtning, ikke mindst 
naar den former sig til religiøs Grublen. 

~· 

De samme Egenskaber genfind es i hans langt talrigere 
Prosaværker. Og de t samler sig alt om det bornholmske 
og kommer saaledes ind under Kategorien Hjemstavns
litteratur. 

De udmærker sig alle ved en ganske overordentlig 
Flid! Med utrættelig og beundringsværdig Iver og U1-
ho1denhed har han samlet sit Stof sammen, fra Kilde
studier i Arkiver og Bøger, og fra Samtaler med mang
foldige Mennesker. 

Dette vældige Stof har han saa formet paa forskellig 
Maade: som en Bornholms Kirkehistorie i to Bind, som 
Bornholms Sansager og Sange i tre Bind (maask e hans 
interessanteste Værk ), endogsaa en historisk Roman 
»Bornholmer-Ras« og en Folkekomedie »Harraslævan « 
paa Bornholmsk, flere Gange opført af Dilettanter , samt 
Smaanoveller og under andre Former. Endelig hans store 
Bog om P. C. Trandberg. 

I alle disse Værker glæder man sig over den ubestikke
lige Ærbødighed og Sandhedskærlighed, han altid viser i 
Forhold til Personligheder og Begivenheder, og den 
Grundighed, hvormed han har samlet sit Stof. 

Men man trættes unægtelig over hans Mangel paa 
Skelneevne, som her gør sig gældende paa en noget be
sværligere Maade end i Digtene. Han har ingen Evne til 
at skelne mellem væsentligt og uvæsentligt. Vi faar det 
alt, baade stort og smaat. »Linjerne« bliver ikke klart 
optrukne. Der e r ingen rigtig Flugt i Fremstillingen. Man 
vader i Stof. Og sommetider stikker en Skolemesterpege
pind frem paa en naiv og irriterende Maade. 

Dette gælder ikke mindst den meget interessante og 
med beundringsværdig Grundighed og Objektivitet 
skrevne Bog om Trandberg - en ganske overordentlig 
interessant Personlighed! Med utrættelig Flid har han 
samlet al t over ham. Der er Stoffet - men de t er ikke 
Bogen om Trandberg. Den venter endnu paa sin Skaber! 

* 
Karl M. Kofod var født 28/11 1863 i Knudsker. Han 

arbejdede baade ved Landvæsenet og en Tid ved Murer
haandværket. Men allerede da var hans Kærli ghed til 
Fødeøen vakt, og hans Læselyst og Trang til Viden drev 
ham til Bogen. 

Efter e t Ophold som Elev paa Kjøng Højskole blev 
han Huslærer paa Taarnbygaard og læste samtidig til 
Skolelærer. Han blev privat dimitteret i 1887 og s. Aa . 
Andenlærer i Olsker, og tre Aar efter Lærer i T ejn. Men 
hans H elbred var skrøbeligt, og allerede 1912 maatte 
han tage sin Afsked, kun 49 Aar gammel. Siden da boede 
han i Rønne, og her udfoldede han trods det svage H el
bred, og trods tunge personlige Sorger, sin omfattende 
Forfattervirksomhed. En stor Støtte havde han i sin ud
mærkede og altopofrende Hustru, med hvem han fejrede 
Guldbryllup Nytaarsdag i Aar. Den 15. Januar døde han. 

Han har udgivet flg. Værker: 
1902: De unges Bog (under Pseudonymet lntimns) . 
1912: Julebilleder. 
1917: Bornholmske Sansager og Sange ~-
1918: )) )) )) Il. 
1920: Bornholms Kirkehistorie I. 
1921: Bornholmske Sansager og Sange III. 
1925: P. C. Trandberg. 

do.: Skjulte Skatte. 
1928: Bornholmske Sagn og Sagaer. 
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/. 26/4 1886, d. 20/5 1941. 

Intendant Kuhre kaldte vi ham. Men det var mange 
Aar, siden han havde været Intendant. Allerede i en ung 
Alder blev han slaaet ud af sin Bane af en pinefuld, aare
lang Sygdom, der mærkede ham for Resten af hans Dage, 
men som han bar med beundringsværdig Taalmodighed. 

Under sit lange Sygeleje fandt Kuhre Trøst og Op
muntring i at lade Tankerne gaa tilbage til Barndoms
aarene i Østermarie og prøve paa at lokke Minderne 
frem om, hvad han havde set og hørt da. Han havde al
tid hængt ved Fødeøen, dens Natur og dens Ejendomme
ligheder. Nu kom efterhaanden hans Barndomsoplevel
ser og hans Faders Fortællinger de lange Vinteraftener 
til at staa levende for ham. Faderen - Sandemand 
Pedersen paa Lundegaard - kunde mange »Sansager« 
og »Storjer«, og Børnene blev aldrig trætte af at høre 
dem. Nu arbejdede og arbejdede Kuhre med det, der 
saa længe havde ligget gemt i Erindringen, til han kunde 
gengive Sansagerne, som Faderen havde fortalt dem. 
Alle Enkeltheder skulde med, og Sprogformen skulde 
være rigtig. 

Da Kuhre saa kom op fra sit Sygeleje, skrev han San
sagerne ned, og nu nøjedes han ikke med det. Han satte 
sig i Forbindelse med Folk, der kunde fortælle gamle 
Folkeeventyr og andet lignende, og fik paa den Maade 
sin Samling forøget. Navnlig gav Fru Charlotte Kofoed, 
tidligere Brandsgaard i Bodilsker, ham e t godt Stof. 
Endnu tænkte Kuhre ikke paa Offentliggørelse af noget 
af det; men saa læste han i Aviserne en Opfordring fra 
Dansk Folkemindesamling til at indsende Optegnelser 
og Folkeeventyr og sendte Arkivar Ellekilde Eventyret 
om Nobbes. Hermed indlededes en Forbindelse, som 
Kuhre fik megen Glæde af. Efterhaanden sendte han 
Folkemindesamlingen alle sine Optegnelser, og flere af 
dem blev trykt i »Garnmalt å Nyt«, »Jul paa Bornholm« 
og »Bornholmske Samlinger«. Endelig kom en selvstæn
dig Samling »Borrinjholmska Sansager, bornholmske 
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Folkeæventyr og Dyrefabler« 1938 i Serien »Danmarks 
Folkeminder«, den eneste selvstændige Bog om born
holmske Forhold i denne lange Serie, der nu tæller 50 
Skr.ifter. 

Dette var vel fo rtjent. Dels h avde Kuhre indsamlet 
ikke før fra Bornholm kendte Folkeeventyr, og dels var 
alle hans Optegnelser sprogligt set saa fortræffelige, at 
de har blivende Værdi. Mens man ofte, naa r man læser 
noget i bornholmsk Dialekt, har en Fornemmelse af, at 
det er Rigsmaal, der er omsat til Bornholmsk, føle r man, 
naar man læser Kuhres Bornholmsk, at det ogsaa er 
tænkt paa Bornholmsk. 

Kuhres grundige Arbejde med det bornholmske Maal 
bragte ham i Forbindelse med Magister Rohrnann, til 
hvis bornholmske Ordbog Kuhre har leveret adskillige 
Oplysninger. En Frugt af dette Samarbejde og e t Vidnes
byrd om, hvor optaget han var af at trænge til Bunds i 
de t bornholmske, er hans Artikel om »Ordet ja i born
holmsk Sprogbrug« i »Danske Folkemaal « 1933, en Ar
tikel paa en halv Snes Sider. 

Barndomsminder har Kuhre digtet om i »Bællaminje 
frå Magleskau«, kønne Smaadigte, der som alt, hvad 
Kuhre skrev, gør et vederhæftigt og sprogligt set godt 
Indtryk. Sin Interesse for det bornholmske lagde Kuhre 
endvidere for Dagen i Digte og Indlæg paa Prosa i vore 
Blade (»Breve til Niels«} og i Oplæsninger i Radioen, 
hvor ogsaa et Hørespil af ham blev udsendt. 

Det var altid en Oplevelse at træffe Kuhre. Altid havde 
han et eller andet unde r Arbejde indenfor sit kære born
holmske Stof, og altid var han stærkt optage t deraf. Vi, 
der har haft Samarbejde med ham, mindes hans gode, 
elskværdige, uegennyttige Sind - og mere end noget 
andet den Styrke, hvormed han bar sin tunge Lod. Aldrig 
klagede han. Han havde kæmpet sig igennem den legem
lige Lidelse. Der var en dyb Lære for os deri. 

~~ 

Med Kuhre mistede »Jul paa Bornholm« en af sine 
mest interesserede Medarbejdere; e t Aar deltog han end
og i Redaktionsarbejdet. I alle Aargange vil man finde 
Bidrag fra hans Haand undtagen i den for i Fjor; da var 
Kuhres Sygdom for vidt fremskreden til, at han kunde 
skrive noget. Tilsammen giver disse Bidrag e t godt Bil
lede af det, der havde Kuhres store Interesse. 

Th. Lind. 

December. V. Myhre fot. 



Portrætte1.• af kendte Bornl1olmere, af~aaet ved Døden sidste Aar 

Johs. Dorch. 25. Aug. 1884-
16. Okt. 1940. Læge i Øster
marie 1912- 13, i Aak irkehy 
1913- 19, senere i Khhvn. 

W. Ahlstrand. 15. Jan. 1859 
- 3. Deebr. 1940. Manufak
turhandl er i Rønne 1888-
1909. 

0. A. Nørregaard. 26. Ju li 
1872- 23. Dech. 1940. Elek
tricitetsværksbes tyrer, Sva
neke. 

Emil Larsen. 4. Juni 1872-
29. Januar 1941. Fiskehand
ler, Tejn. 

M. L. Stender. 7. Januar ll$~8 
12. Novhr. 19<10. Proprie'.ær, 
Ladegaar<l, K lemensker. R. af 
Dhg. 

0. Ølsted. 15. Septb. 1869-
7. Decb. 1940. Fhv. Skibsfø
rer, Kulhandler, Rønne. 

11. C. M. Dalby. 15. Jan. 1885 
12. Jan. 1941. Kommune læ
rer i Rønne fra 1916. 

N. Ridder. 10. Juli 1874-
11. Fehr. 1941. Sparekasse
bestyrer, Branddirektør, Al
linge. 

11 ennan Sonne. 19. Jul i 1880 
- 13. Novh.194·0. Keramiker, 
Rønne. 

M. A. ilforcher. 21. Septb r. 
1870- 9. Decb. 1940. Sande
mand, tidl. Ejer af Vasa 
gaard, Ihsker. 

L. ]enssen-Tusch. 16. Marts 
1854-- 22. Decb. 1940. Skov
foged p. Lindesbjergh us 1888 
- 1913, derefter ved Silkeb. 

Thomas Lund. 21. Marts 1843 
- 12. Febr. 1941. Tid l. Ejer 
af Aaha lsegaard i Rutsker. 

P. M. Hansen. 6. Marts 1865 
- 14. Novh. 1940. Fhv. Meje
rikasserer, Tingsted, Vester
rnari e. 

W. Kure. 5. April 1849- 16. 
Decb. 1940. Fhv. Sanclemancl, 
tidl. Ejer af Smedegaard, 
Nyker. 

fl. Kurstein. 22. Marts 1888 
- 16. Januar 1941. Typograf, 
Byraadsmedlem, Rø nne. 

Emil Schnoor. 28. Februar 
1874-14. Februar 1941. Ejer 
af Lundsgaard i K lemensker. 
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Niels Sigfred Hansen. 11. Maj 
1878- 15. Febr. 1941. Tidl. 
Ejer af St. Sursænk egaard i 
Knudsker. 

J. P. V. Funch. 22. Febr. 1876 
-3. April 1941. Tobakshand 
le r , Svaneke. 

Ernst Lund. 12. Fehr. 1869 
-4. Maj 1941. Præst i Allin
ge-Olsker 1897- 1909, sene
re i Kirke-Saahy. 

J. C. Christensen. 20. Juni 
1861- 18. Ju li 1941. Maler
mester, Styrsbro, Aaker. 
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Viggo Rasmussen. 6. Dechr. 
1865- 26. F cbr. 1941. Direk
tør for Handelshanken 
Rønne 1898-1933. R.afDiig. 

Fru Rigmor Smidt. 29/ 121865 
- 1/5 1941. Enke efter Reel. 
M. Smidt. Fmd. f. Valgmgh. i 
Rønne og for Sønclerj. Foren. 

A. Harild. 10. Juli 1875-
7. Maj 1941. Lærer ved Bo
dilsker sdr. Skole 1904-
1940. R. af Dbg. 

Hans Jensen. 19. April 1878 
- 17. Juni 1941. Rent ie r, 
A aho, Øst:ermarie. 

}. P. Vang. 17. Aug. 1871-
16. Marts 1941. Fhv. Skibs
fø rer, Svan eke. 

Albert Andersen. 23. Juli 
1895-4. Maj 1941. Bygmester, 
Aakirkehy. 

T horvald Romer. 27. Novbr. 
1870- 21. Maj 1941. Tidl. 
Ejer af Skovgaarcl i Kle
mensker. 

"' 
r 

I 
f 

H. C. Lund. 2. Apri l 1870-
28. Juni 1941. Fhv. Bankdi
r ektør og Sagfører i Rønne. 

V. Jørgensen. 2. Ap ri l 1878-
31. Marts 1941. Lokomotiv
f ørcr, Gudhj em. 

V. Muller. 8. F ehr. 1877-
7. Maj 1941. Proprie tæ r, Val
lensgaarcl, Aaker. 

Julius Bech. 1. J anua r 1860 
- 25. Maj 1941. Fhv. Møller 
i Svaneke. 

Fru Anna Brandt, f. Herman
sen, 22. Septh. 1871-8. Juli 
1941. Pens. Lærerinde, Nexø. 



Chr. Hansen. 4. Febr. 1869-
11. J uli 1941. Tidl. E jer af 
St. Duegaard, Aa ke-. 

B . L. Østerbye. 31. Aug. 1867 
- 11. Aug. 1941. Bagc:mzsler 
i Aakirkcby. 

Holger Dam. 20. Dechr. 1877 
- 3. Sept. 1941. Læge i Øster
maric 1907- 08, i Svan eke 
1908- 13, i Rønne 1913- 14. 

Ludvig Nielsen . 3. Juli 1889 
- 26. Scpth. 1941. Maler
mester, Sand vig. 

M. V. J ørgensen . H . Fchr. 
1863- 17. Jul i 19-H. Lærer i 
Tin gs led 18J2- 1928. 

,·, 

Jørgen A11 dr. Olsen. 4. Feb. 
1856-26. Aug. 1941. Tidl. 
Ejer a f Lynggaanl i Ro. 
(Ældre Bil led e). 

fl. C. Exsteen. 5. Juli 1867-
16. Scp l. 1941. Køhm. i Røn
ne fra 1891, Norsk Vicekon
su l fra 1919. R. af S. 0. 0. I. 

K. H. Poulsen. 30. Novb.1878 
- 27. Septbr. 1941. Mur er
mes ter, Svaneke. Tid l. Ejer 
af Allinge Teglværk. 

Jørgen Pedersen. 8. Januar 
1854-26. Ju li 1941. F hv. 
Sogneraadsfo rmancl i Rul s
ker. 

0. B. Schoubo<!. 13. Maris 
186..f- L Seplh. 1941. Oberst, 
Bornh. Kommandan t 1921 
- 25. K~ D~1. 

C. H. Lau. 11. Marts 1865-
16. Sept. 1941. Murermester, 
Rønne. 

Hans Nielsen. 25. J un i 1879 
-2. Ju li 1941. Brugsfo r
eningsuclcle ler , Aarscla le. 

Fru Mathea K och . 22. Sept. 
1862- 29. J uli 19-11. Hole! 
Sa lene, tidl. Ko chs Hotel, 
Ron ne. 

Axel Borgen. 22. Juni 1865 
.5. Sepl. 1941. Fhv. Dommer, 
Byfoged i Hasle 1909-19. 

C. M. Lindberg. 9. Juli 1859 
- 16. Septb . 1941. Skræcler
mester i Rønne. 
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Di~fsamlin~er : 
Sti og Stjern e, af Pas to r Karl J es persen .... ... . ..... . . . . . 
Smil og Graad, af Kjølby .......... .... ............ .. . . 
Skju lte Skatte, af Karl M. Kofoed ....... .. . .. . ..... ... . 
Enj Urtakost, af Ot to Lund og Oluf Høst . . ..... . ....... . 
Lyngblomster, af Otto J. Lund ....... ..... .. . . ....... . . . 
Viser i bornh. Folkemaal, af K. A. Petersen .. .. ..... . . . . . 
Under Himlens H vælv, af Chr. Sommer ..... . ....... . ... . 
Landet mod Solens Opgang, af Chr . Sommer ..... . ....... . 

' indb. i Vælskbind ...... .. ................. . . . ..... . 
Brogede Blomste r , af Aakerlund ......... .. .. ... ....... . 
Bællaminje frå Magleskau, af J. P. Kuhre ............... . 
Menn esket, Prosadigt af K. A. Madsen, ill. af Arne Madsen .. 

Heffer med Melodier: 

2,00 

5,00 
3,00 

3,00 
5,00 
6,50 
2,00 
1,50 
2,00 
6,50 
1,25 
8,00 
5,00 
3,50 

5,00 
1,00 

10,00 
5,00 
6,00 
2,50 

4,50 

6,50 
3,50 
5,00 

10,00 
0,75 
3,00 
4,75 
2,00 
0,50 
5,75 
5,00 

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

10,00 
2,50 
1,00 
1,50 

Gamle bornholmske Meloclier, af Hans Hjor th . . . . . . . . . . . . 2,50 
Viser i bornh. Mundar t, 4 Hefter a 0,75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 
14 gaml e Viser i bornh. Mundart af H. Johansen . . . . . . . . . . 1,00 
22 bornholmske Folkedause, af H. P. Kofoed . . . . . . . . . . . . . . 3,00 
Sange i boruh. Hjemstavnsmaal, af K. H. Kofoed . . . . . . . . . . 1,00 
Nya borrinjholmska Vizer, af Elna Schøne . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 
Åndelia Sånga, af E lna Schøne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 
Lila Moer og P ærsa Viza, af J. P. Kuhre . . . . . . . . . . . . . . . . 0,90 
Bornholms Tango : Østersø ens P erle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
Bornholms Tappenstreg, af P . Andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 

(indeholder »Bornholms Drapa«) 
Norden s Capri, af Valdemar Olsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
Rasapasijn, samlet af Wessel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 
Bornholms Pris, af Winther . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
Kong Peter l.s Honnørmarsch, af Dr. Thorsen . . . . . . . . . . . . 1,00 
Borrijnh olm, M. K. Zahr tmann og H. Hjorth . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
I Piblamark en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 

Uoll•e1·g·s Bo~·l11111del, 
Rø1111e 

Edm. Andersen, Telefoner 122 og 1022, Postkonto 13077 

Ældre bornholmsk litteratur købes og sælges. 



Danske Bordlamper (PH) 

Danske Lysekroner 

Danske Støvsugere 

Danske Strygejern 

Radio 

har stilfulde Møbler til 

r imelige Priser 

@ 
L.HJORHTS 

TER.R.ACOTT APABRIK 

RØNNE 

BORN HOLMSK STENTQJ 

AXEL SØRENSEN 
Elektro-lnstallatør . Rønne . Nygade 13 . Teleton Nr. 569 

f;l)e Le'<:>st-e l7L<.le5Ave•· 

~---.:=------------·---
---=--~ -------· 

---~~- ~~--

- 5"'"' <z>e,·f~r. td [.,._,d c/Ue/se.-, - Søndergade _ Rønne . Telefon 1025 



Blomster og Frugtkurve til Julen? 

Ring blot til »ERIK« 

Lille Torv, Telefon 981 

Forsikringsaktieselskabet 

Nye Danske 

af 1864 

~· : 
oG Pitt;.. 

Q~ 

~ 

= ~ 
~ 

~ 
l(J;JUJ 

~8-fj .. @·· ·0· •O• ... . .. 

~ 
:1' 

~ 
Gunnar Vest 

Alt i 

moderne Binderi 

Sk.a.d4.oM~ * L:J.u~f.DM~ 
Afdelingskontoret i Rønne v / Inspektør H. C. Andersen . Store Torv . Telefon Nr. 545 

Agenturer i de bornholmske Købstæder 

Wilh. Bech's Flytte- og Transport-Forretning 

Pakning og Opbevaring 

af Møbler 

Kastanievej 6 

Privat: Sdr. Alle 5 

Telf. 788 



Skal De have 
en lille 

FestligheJ , e r De a ltid sikker paa 

Sukces, hvis Fes tsangen e r forfattet a f 

Svend Larsen, Silkegade 8, Rønne 

Rutl1s Jla~·asi11 

Porcelæn 

Kongel i!! og Bing og Grøndahl 's Porcelæ 11 c r i 

mange ferske lli ge s mukke Stel Alt i H olme-

gaards Glasværks Varer. Største Lager i fæ r -

dige Rammer og Liste r . 

C. Skovmose, Rønne, Tele fon 104 

Telefon 377 . Stort Udvalg i Baby-Udstyr, Kjolestoffer og Trikota.!fe . Altid sidste Nrlieder 

c60J 

Kjolesalonen 

fi~~'·c 
Andre Didriksen 

Nyqade 15 

Ved St. Torv 

Telefon 99 

1. Kl. 

Bestillinqssystue 

Spescialforretninq 

i Kjoler 

~ 

God 
Industrien 

Telefon Rønne 3J3 

Smørrebrød forsendes 

over hele Øen 

Husk 

Dansanterne! 



Bornl1olms 

Spa•·e- o~· Laanekasse 

Indskud modtages 

paa 3 Maaneders Opsigelse 

og paa almindelige 

Sparevilkaar 

Nygades Blomsterforretning 
Svend Larsen . Tlf. 90 

H ovedkontor i Rønne: Tlf. Nr. 20 

Kontortid fra 9-- 12 og 2-4 

Afdelingen i Allinge : Tlf. Nr. 54 

Kontortid fra 9-12 og 2-4 

Værdipapirer modtages til Opbevaring i aabent Depot 

Boxer udlejes 

~fl:t;t CL BLOMSTER OG KRANSE 

leveres overalt i Danmark 

Nyt Tøj 

Søger De en 1. Klasses 8krædervare med den bedste ForarbeJdning og 

den rigtige Pasform til en overkommelig Pris, da gør som saa mange 

andre, gaa til 

Nyker Skræderforretning, Karl Johansen, Tlf. Nyker 55. V e vil ogsaa blive tilfreds I 



Flere o.I{ fl ere 

til Nygade gaar, 

for her find e r man alt 

ti l det kolde Bord 

lige fra S1w&c- og Rulle pois e 

til Lammdanr. 

T il J ult•n vi meget lækken Paalæg 

s kal have -

fi.vn$a'l-
Selvfølgelig fra 

H W Hansen, 
Ny gade 

I 

Rønne 

Missionshole I 

Telefon Nr. 

38 7 

E neste 

Miss ionshotel 

r aa Bornholm 

2 Minutter f ra H avn oq 

B anegaard 

N y Tes taureiede Lo~ a ler 

V æ1elser 

med Te le fon 

L_ __ 

rØtarmount 

Skjorten 

Verdens bedste Skjorte 

Skjorterne er vasket og strøget i Haanden 

og krymper derfor ikke 

Faas med fast Flip 

eller med 2 løse Flipper 

Største Udvalg og billigste Priser 

Harald Andersen 

Store Torv, Rønne. Telf. 350 

-- --- -- - - I 

Ankers Bageri 

og Konditori 

K. Anker Mortensen 

Søndergade 

Rønne 

Telefon 264 



H. H. LAU 
Rønne Vin= og Cigarforretning 

Telefon Nr. 706 

a--~ 
\ M@J 
'\ ""'~ 

Alle kendte Mærker i Vine, 

Spirituosa, Cigarer og Cigaretter. 

Stort Udvalg i Piber. 

Export-Fløde og 

Fløde-Is Fabrik 

R ø.M.e 

llf~M~ 
Fører kun 1. Klasses Mejeriprodukter 

V. J. Karlsen Østergade 40 Telefon 55 

Alf i Slagterivarer 

Kød, Pølser, Paalæg 

og Salater 

1 . Kl. Varer 

Billigste Priser 

Varerne forsendes 

overalt 

Sla~feriefs 

Vdsal~ 

Østergade .Rønne . T lf . 28 . Pr ivat 878 

K. Jørgensen 

Rønne 

Telf. 740 

E. Haagensen 

Gælder det en 

JZA~l~ 
elle r en Cykle, 

gaar de ikke forkert 

ved a t henvend e 

Dem til os. 

Ku n g od e Mærker 

Bornholms Cykle- og Radio-Import 



}(~u'z, Ottcsc~ 
Damefrisørsa lon 

Varmf Vand 
hele Aaref 

Har De Centralvarme, savner De utvivlsomt 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 installeret et 

selvstændigt Varmtvandsanlæg med Gasfyring til Bad, Køkken og 

Haandvask, ogsaa velegnet til Restaurationer, Damefrisørsaloner 

og Tandlæger. Det koster ikke saa meget, som De tror! 

Kender De den store Fordel ved Gas-Vaskekedler? Renligt, nemt 

og behageligt. En Storvask kosler kun mellem 50-100 Øre. 

Udførligere Oplysninger og Tilbud uden Forbindende. 

K. E. Hansen 
Stettestræde . Rønne . Telefon Nr. 491 

Blikkenslager, aut. Gas- og Vandmester 

~ 
:/ 

Krystalgacle z,'Z. • 

C\J .... 
0) 

:{ 
OL:;-

~ 
~l 

~e 
~ø~ 

Tornegade JO 

Telefon N r. 865 

~deriksen 

Patentbind 

til alle Blade og 

Tidsskrifter. 

Adressemapper 

med Ornamenter 

og 

Inskriptioner 

i Guld- Farve- og 

Blindtryk 

i smagfuld Udførelse 

fra eget Værksted . 

Bogbinderi 

og Protok olfabrik 

Leverer alt 

B ogbinderarbejde 

i prima 

Udførelse. 

Protokoller og 

Papirvarer. 



E n Forretnings Tryksager er dens 

Visitkort, og dette skulde jo helst 

fremtræde saa præsentabelt, som 

overhovedet muligt. Prøv en gang 

at se Deres Tryksage r nøje efter, 

bedøm dem kritisk og læg Mærke 

til, om de er, som de skal være : 

moderne og t idssvarende. 

De r er in tet, der skaber T ill id 

som n etop den e legante T r yksag. 

Fakturaer, Regninger, Brevpapir 

og Konvolutter m. m. maa være 

udstyrede, saa man straks kan se, 

hvad Slags Forretning, ma n har 

med at gøre. Og bemærk saa, a t v 
det sle t ikke er dyrere at lade e n 

Tryksag fremstille, saa den virker 

paa den rigtige Maade. 

Ring ell e r skriv til os og forlang 

Forslag med Udkast. Det koster 

Dem intet og er selvfølgelig uden 

Forbindende for Dem. 

ltJ 

l~od"AST A 
finder V e altid et stort Udvalg 

i moderne Vamehatte 

IW1 ) ) 

~ 

Colbergs Eft. }ffJ.ogtrykkeri 

Storegade 30, Rønne • Telefon 907 

Da---

J, A. Pedersen. Øsfergade 51 . Telefon 820 



Kul 0-9- K.,o.k.tu 
Cuidelus 
13~ 

Det 
naturlige 
Fotografi 

olyf oto 
Rønne 
St. Torvegade 3, Telefon 240 

Aaklrkeby 
Jernbanegade 7 (Afholdshotellet), Telefon 116 

Chr. Bidsfrup 
l ndeh.: M Th. B idstrup 

Største lager. Største Impo rt. Bedste Kvaliteter. 

Bill igste Priser. 

Grønbe'.l~F f I 
e1.• den bedste! 

Faas overalt paa Bornholm! 

Svend Frederiksen 
Th. Grønbergs Eft. 

Tlf. 11 8 



Alf i Malerarbejde 

udføres til modera te Priser 

Vicfo1t 

Pihl 

Forlang Tilbud I 

Maler fof'.retnfng. ~ridergade 3. Rønne. Tlf. 689 

Kontor- ) ~ø-~ 
C>l). 

Jvw.eYtta11. 

JOHS. LUND . Østergade . ~ønne . Telefon 644 

J~ le5.,.vn· 

Stort Udvalg i Guld- Sølv- og Pletvarer. Mange 

nye Mønstre i Skeer og Gafler. Forlovelsesringe, 

Kikkerter, Termometre, Barometre og L""seglas 

Briller i moderne Fac;oner. Consolure, Nipsure 

og Armbaandsure anbefal e s . 

Urmager og Guldsmed H. P. RØNNE 

Rønne . Telefon Nr. 3 1 9 



• 

Det store Ønske - den bedste Gave 

Giv en virkelig god Julegave, der har Værdi ud over Øjeblikket 

... Big Ben! 

Big Ben er Fyldepennen par excellence! Hidtil uløste tekniske 

Problemer har her fundet deres geniale og tidssvarende Løsning 

- Blæktilførslen regules efter et særligt patenteret System, Skriften 

er altid let og flydende og Holderen rummer Blæk nok til 75.000 

Bogstaver. 

Big Ben findes i mange Farver og Størrelser - nogle Modeller 

er kantede og andre runde, men alle har de den moderne, gen

nemsigtige Blækholder. 

Big Ben Penne fra Kr. 32.- Big Ben Pencils fra Kr. 10.-

Komplet Sæt leveres i smukt, silkeforet Gave-Etui. 

~··--·--- - - 'W p.A - ~ . ~- --··- -~~ 

tJolbe•·;;s Boghandel, 
Rønne. Telefoner 122 og 1022 

~&, 
een Ganq givet -
Pennen for Livet 

\ . \(roftig ve\ofbo\on
ceret Ho\der 

2. \'\uttig og \et 
V ocuurn-fy\dnin9 

3. Oobbe\t B\cekkot>o
citet - syn\ig s\cek · 

stand 
4. Scet\i9 "Tætningson· 

ordning hindrer \,æk 

5. A\tid rege\rnaessig 
1 

B\ækti\førse\ I 
6. Ekstro stor Gu\dt>en 

1"· 30 Aars Goranti I 



_, 

Ved Anskaffelsen af en ny Ovn eller Kamin 

vil det altid være fordelagtigstat vælge en af 

vore Typer. S tøbegodset er ekstra svært og 

solidt, og vore bekendte runde Magasinovne 

holder 25-40 Aar uden væsentlig Vedlige

ho ldelse. Vore firk antede Ovne og Kaminer 

er forsyn et m ed patenteret brændselsbespa

rende Ristesystem, saaledes at Bræ ndselet ud

n yttes til de t yderste. 

Desuden fremstiller v i Komfurer og alt fore

faldende Bygningss tøbegods. Til vore Ovne 

kan De altid faa Reservedele til rimelige 

Priser. 

Bornholms 
Maskinfabrik 
Rønne . Telefon 140 og 534 



.--. ------· 

En pragtfuld ny 
Sonofon Serie 
med alle de bekendte Sono
fon Finesser yderligt forbed
rede. Paa alle Radiofoniom
raaderne med Underhold
ningsvæ•di fra 16 til 2000 
m er Følsomheden over
vældende, og paa Trods 
heraf er Modtageren, lak
ket være Sonofons sensa
tionelle Nykonslruklion, 
legende let al indstille paa 

Stationerne. 
Se engang rigtigt paa Ska
laen med de mange Indi
katorer og tydelige Stations

navne eller, hvad der endnu 
bedre, prøv den hjemme 
hos Dem selv, og det vil 
hurtigt gaa op for Dem, 
hvorlor Forhandleren saa 
trygt anbefaler Sonofon. 
Tonekontrollen har en spe
ciel T aleslilling og 5 andre 
Stillinger, hvor man kan 
vælge mellem de forskel
lige Grader af Modkobling, 
der fremhæver Modtage
rens dadelfri Gengivelse. 

Kjærs Radio 
har Eneforhandling paa 
Bornholm for Sonofon og 
vil altid give Dem et for
delagtigt Tilbud, foruden 
vor overalt bekendte Ser

vice. 
Det er altid klogt, at købe 
Radio i en Radioforretning, 
og De gaar aldrig forkert, 
naar De som de mange 
gaar til 

~,KAMIN'', SONOFON ·s specielle Hjør
neskab som udmærker sig ved 
sin fuldendte Gengivelse. Kr. 45500 

"SONETTE" er Radio-
skabel for del kultiverede Hjem Kr. 44500 

------- -- - :;: 

præsenterer 1942 
Modellerne ... 

Atter i Aar er SONOFON foran, baade hvad Skønhed, Ydedygtighed og To
nefylde angaar. Alle Finesser findes paa de nye Modeller, saasom Sparerør. 
"Magisk Øje", Svinghjulsdrev, speciel Tonekontrol, Modkobl ing, lndikalo 
rer for alle Indstillinger og stort Korlbølgeomraade med kalibreret Skala 
SONOFON "Standard", "Som~tte", "Pejs" og "Kamin " leveres i 8 forskellige 
Farver og Træsorter og faas kun hos aut. SONOFON-Forhandlere. 

"STANDARD" er Radioen med den 
otore Rækkevidde og den · OO 
pragtfulde Gengivelse •. " . " Kr. 385 

"PEJS" er Apparatet tor den kræone Lytter. De skønne Linier og den 
prakt iske Reol.skaber som.men med Tonefvlden den fuld-
endte Radio" .. . .........••• " ..... . .... . "" . .. . . •. . . ..••.. Kr. 48500 

SONOFON • SONOFON " SONOFON • SONOFON • SONOFON • SONOFON 

KJÆ S RADIO 
HAFNIAHUS RØNNE TELEFON 916 


