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Jul ' (/1,·~vh1se"' 

Paa Torvet om hver Brostens Rand 

er fuget fint med Sne, 

saa fint, som kun et Snefog kan 

og uden Fugeske. 

Hvert Skiffertavl er streget ind, 

hvert mørkrødt, sværtet Tegl, 

og blankt i Frost og Lygteskin 

ses Fortovsflisens Spejl. 

Og Lindene, fra Top til Rod, 

faar hver sin Snefogsstreg; 

det fyger om mig, men mit Blod 

er lykkeligt paa Vej. 

Ja, ta'r man blot med Sne sin Dyst, 

gaar man sig varm og glad 

og faar et Sind saa vinterlyst 

som Torve t i ens Stad. 

Fra Bod til Bod gaar Byfolk rundt, 

faar Gæssene bestil t; 

der fingres ved e t Fuglebundt 

og nokhængt Harevildt. 

Raa og Daadyr dingler skudt, 

Vildænder i en Snor, -

Lispundskalkunen der til Slut 

til Byens bedste Bord. 

H er fyger det vel barskt maaske 

i Nørregades Gab, -

dog - Byens Skønhed maa jeg se 

i Fotografens Skab. 

Men Pigebarn! Jeg tror du vil! 

som allerbedst jeg staar, 

du drejer ind a<l Porten til 

din Faders Købmandsgaard. 

Du Dejlighed, saa sød og grum, 

hilst dybt med Doktorbuk; 

du gør selv Torvebonden stum 

i Sne som en Kalmuk. 

Du daarer jo den hele By 

i Muffe, Dyr og Pels, 

mens Sneen er saa fin og ny 

som tusind Fod til Fjelds. 

Men jeg er anden Violin 

paa »P etersens Hotel«, -

der springer Kvinterne i Hvin, 

og Drømme slaas ihjel. 

Jul. Hein. 
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4 Jul paa Bornholm 

Det groed' omlcring ham i rastløse Aar 

som helst han vilde. 

Hans smukkeste Drømme blev levende Liv, 

- og nu er han stille. 

Disse smukke Linier skrev Stub-Jørgensen 
ved Niels Nielsens Død, og de tegner i faa Ord. 
et helt ægte Billede af denne virksomme Mand. 

Fra den Dag, da han i 1893 gik i Land paa 
Bornholm, til han en kold Martsdag i 1942 luk
kede sine Øjne, groede det om ham h er paa 
Bornholm. Han - Fynboen med det bløde 
Sind, der egentlig kunde synes at passe daar
lig t til Bornholmernes lidt kølige Na tur -
voksede gennem disse næsten 50 Aar saadan 
sammen me·d Bornholm, at ingen kunde tænke 
paa nogensinde at regne ham som »førder«, og 
han kom gennem sit altid rastløse Virke til a t 
betyde overordentlig meget, ikke alen e for sin 
By, men for hele det lille bornholmske Sam
fund. 

Næsten utallige er de Opgaver , han beskæf
tigede sig med, og for de fleste af disse Opga
vers Vedkommende var de t saadan, at han gik 
op i dem med den dybeste Interesse. Blev de 
ført igennem, var det først og fremmest hans 
Indsats, der blev afgørende. - Og hvor havde 
han ikke Lykke til at føre meget igennem. Ved 
hans Død skrev »Politiken«, at Fru Fortuna 
usynligt havde vandre t ved hans Side. Bemærk
ningen er rigtig, for saa vidt som han utvivl
somt havde den lykkelige Evne til at gribe en 
Sag rigtigt an, men paa den anden Side var han 
ingen Aladdin, der blot behøvede at række sin 
Turban frem for at fange Lykken. Bag de Re
sultater , han naaede, laa et maalbevidst Arbej
de, udført med en Energi, som kun faa e r i Be
siddelse af. Man han naaede virkelig de t, at 
»hans smukkeste Drømme blev levende Liv,« 
og han kunde glæde sig over at se disse Drøm
me tage Liv. 

Barndom og Ungdom. 
Niels Nielsen var født i Diernisse ved Faa

borg d. 8' August 1872. Faderen , Søren Niel
sen , var da Arbe jdsmand. Sene re flyttede den
ne ind til Faaborg, hvor han i Byens Udkant 
havde et lille Avlsbrug med et Par Køer, men 
forøvrigt maatte han stadig supplere sine Ind
tægter ved at gaa paa Dagleje. En Tid havde 
Søren Nielsen en lille fast Ekstrafortjeneste 
som Desinfektør. Familien V!lr stor, og det var 
ikke altid let at mætte de mange Munde. I Hjem-



Rønne Sydhavn. Efter Maleri af Carla Sørensen. 

met voksede 10 Børn op, 7 Drenge og 3 Piger. Af disse 
var Niels Nielsen den ældste. -

I Faaborg Kommuneskole fik Børnene deres Undervis
ning, og herfra blev Niels Nielsen udskrevet i Efteraaret 
1886 efter at være fyldt 14 Aar om Sommeren. I det 
sidste Skoleaar havde han gennemgaaet Skolens Afgangs
klasse for de flinkeste Elever, og han stod saaledes skole
mæssig set udrustet saa godt, som man paa dette Tids
punkt kunde blive det i en Kommuneskole. Realskole 
eksisterede ikke da. 

Niels Nielsens Evner pegede afgjort mod boglig Sys
sel, men herpaa var ikke at tænke. 

Kort efter Udskrivningen fra Kommuneskolen kom 
han i Typograflære paa Faaborg Folketidende, og ved 
dette Blads Trykkeri stod han sin Læretid ud. En kort 
Tid arbejdede han derefter som Typograf i Kolding, og 
herfra førte Skæbnen ham i 1893 til Rønne, hvor han fik 
Plads som Typograf i Bornholms Tidendes Trykkeri. 

De først e Aar paa Klippeøen. 
Opvokset under smaa Forhold havde Niels Nielsen en 

levende Forstaaelse af, hvad det i Kampen for det dag-

lige Brød betyder, at Arbejderne staar organiserede, og 
han kastede sig i de første Aar paa Bornholm ind i et 
ivrigt Arbejde paa at organisere sine Fagfæller her paa 
Øen. 

Dette Arbejde, der i vore Dage ikke vilde have givet 
Anledning til større Gnidninger, faldt imidlertid i meget 
daarlig Jord hos den Tids Arbejdsgivere. Man begyndte 
at se skævt til den ivrige, unge Mand, der kom og bragte 
Uro i Andedammen, og en skønne Dag i 1899 fik han sin 
Afsked paa graat Papir. 

Det var en meget ubehagelig Situation. Om Arbejde 
ved Faget her paa Øen kunde der efter denne Afskedi
gelse ikke være Tale, og Forholdene var en Tid saa van
skelige, at Niels Nielsen alvorligt overvejede at ryste 
Klippeøens Støv af sine Støvlesaaler. 

Han havde netop Aaret før Afskedigelsen giftet sig 
med Inger Høyer, en Datter af Fynboen Kunstdrejer 
S. A. Bille-Høyer og Hustru Emilie, født Bjerregrav. 
Dette, at han ogsaa havde en Hustru at forsørge, gjorde 
ikke Stillingen lettere. Han maatte tage fat paa forskel
ligt Arbejde, som tilbød sig; bl. a. forsøgte han sig en 
kort Tid som Livsforsikringsagent, et Arbejde, han dog 
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De gamles Hjem (Colbergs Bogh. / ot.) 

hurtigt lagde paa Hylden, fordi han selv følte, at han 
ikke duede til det. Han manglede den Paagaaenhed, der 
skal til for at faa noget ud af en saadan Beskæftigelse. 
- Da netop, som de t saa mes t broge t ud, kom Hjælpen. 
Typografforbundets Hovedledelse bad ham blive paa 
Øen og fortsætte sit Arbejde som Agita tor, og man til
bød ham økonomisk Støtte hertil. 

De næs te Aar finder vi Niels Nielsen ivrigt optaget af 
Møder rundt omkring paa Øen. Ved disse Hundreder af 
Møder fik han rig L ejlighed til at lære Befolknin gen at 
kende, noget der utvivlsomt fik stor Betydning for ham i 
hans senere Virke. 

Da Socialdemokraten i København Aar 1900 fik fast 
Kontor i Rønne, blev Niels Nielsen Leder af dette. Han 
var eneste Mand paa dette Kontor, og Beskæftigelsen 
var derfor højst blandet. Snart var han paa Færde for at 
tegne Annoncer til Bladet, snart var han optaget af at 
skaffe ny Abonnenter, og Udbringningen maatte han 
selv klare. 

Der va r paa de tte Tidspunkt kun 30-40 Abonnenter, 
og at der arbejdedes godt paa det lille Kontor, ser man 

J ul paa Bornholm 

Borgmester 

Niels Nielsen 

Fotografi fr a 1890'eme 

bedst deraf, at Abonnenttalle t i Løbet 
af et P ar Aar steg til omkring 160. 

I 1902 kom den store Forandring, 
idet det socialdemokratiske P ar ti fra 
l ' April dette Aar fik sit eget Blad paa 
Øen. Kontrolkomiteen i København 
strittede imod, men gav sig efter et 
stærkt Pres fra forskellige b etydende 
og særlig veltalende Partifæller , men 
man rystede paa H ovedet og fandt det 
ny Fore tagende temmelig hazarderet. 
- Det blev dog ikke, som man kunde 
have ventet, Niels N ielsen, der blev 
Redaktør, men derimod C. N. Hauge. 
Niels Nielsen maatte nøjes med Stillin
gen som Journalist og Regnskabsfører. 
Saaledes var Stillingen de næste 5 Aar, 
men i 1907 var Bladet vokset saa meget, 
at en ny Medhjælpe r kunde ansættes, 
og Bladets nuværende Forretningsfører 

Fogh overtog den regnskabsmæssige Side af Foreta
gendet . 

Niels Nielsen kunde fra dette Tidspunkt helt kas te sig 
over J ournalistiken, og det passede ham. Regnskabernes 
tørre T al havde aldrig formaaet at afvinde ham større 
Interesse. Dertil var de for lidt i Forbindelse med det 
levende, pulserende Liv, som han alle Dage elsk ede. 

Borgmester Niels Nielsen. 
Niels Nielsen havde and rn Interesser end de journa

listiske. Tidligt begynd te han at interessere sig for de 
kommunale Spørgsmaal i sin By. Sit Arbejde paa dette 
Omraade begyndte han i 1903 i Ligningskommissionen. 
6 Aar senere rykkede han ind som Medlem af Byens 
Raad, og her udførte han gennem 33 Aar et Arbejde, 
der nu anerkendes fra alle Sider. 

De t var ikke e t ganske jævnt og almindeligt Medlem, 
der i 1909 tog Sæde i Rønne Byraad, men en Mand med 
et forunderligt fri skt Initiativ. Han følte sig allerede da 
helt som Rønnebo, kendte sin By med dens mange smaa 
og store Skavanker og mødte med en ubetvingelig Lyst 
til at reformere. 

At der var noget at reformere faar man et tydeligt 
Indtryk af, naa r man læser hans egen Beskrivelse af Til
standene i det gamle Rønne (Jul paa Bornholm for 1937) . 
Meget var forsømt paa adskillige Omraader; f. Eks . hen
laa Byens Gader mange Steder i en ubeskrivelig slet Til
stand, og de var for manges Vedkommende anlagt uden 
Tanke om Byplan. - Man havde styret uhyre sparsom
meligt og forsigtigt, men Fremsynet h avde de t været saa 
som saa med. 

Man kan ikke undres over, at Niels Nielsens Reform
planer atter og atter mødte stærk Modstand, men i By
raadet lærte man hurtigt at respektere hans Fremsyn, og 
Tiden var her som andre Steder i Lande t moden for R e
fo rmer. -

I 1917 havde Socialdemokratie t erobret F lertallet i 
Byraadet, og da Byfoged Woldike blev syg, fa ldt det na-



Vandtaarnet ved Rønne ( H. P. Holm fot. 1942) 

Rønne Vandværk ved Stumpen ( H. P. Holm f ot. 1942) 

Udsigt fra Rønne Kirketaam da Sy dhavnen blev anlagt ( H. P. Holm fot.) 

turligt, at Niels Nielsen konstituere
des i Borgmesterembedet. l ' April 
samme Aar udnævntes han af davæ
rende Indenrigsminis ter Ove Rode 
til kongevalgt Borgmester. Aaret 
efter , i 1918, opgav han sit Arbejde 
ved Bladet. R edaktør naaede han al
drig at blive, men Samarbejdet mel
lem den rolige og besindige Hauge 
og hans impulsive og varmhjertede 
Medarbejder var altid det bedste. De 
to Mænd suppler ede hinanden paa 
den heldigste Maade, og om nogen 
Rivaliseren var der aldrig Tale. -

I 1919 blev Niels Nielsen fo lke
valgt Borgmester, og denne Stilling 
indtog han til sin Død. Saa stor en 
Agtelse vandt han som Førstemand i 
Byens Raad, at han ved sidst e Valg 
valgtes som Borgmester ogsaa med 
de borgerlige Partiers Stemmer. 

Et Særkende for Niels Nielsen som 
Borgmester var som før nævnt hans 
Fremsynethed, men ved Siden heraf 
havde han en sjælden Evne til at gaa 
ind i en Forhandling, saa Sagerne 
kom til at glide. Gennem de mange 
Aar var det forbavs ende faa Sager, 
hvor Niels Nielsen og hans Parti i 
Kraft af Flertallet og imod Mindre
tallets Vilje trumfede Afgørelserne 
igennem. Langt flere var de Sager , 
hvor man gik Forhandlingens Vej.-

Ofte mødte Borgmesteren strid 
Modvind til at begynde med, naar 
han rejste en Sag, og ofte rystede vel 
selv hans Partifæller lidt paa Hove
de t, naar hans Planer syntes dem for 
højtflyvende, men i R eglen fik han 
sin Vilje. Var han overbevist om en 
Sags Rigtighed, slap han den ikke, 
trods nok saa megen Modstand. Han 
forstod at samle Materiale, der kun
de overbevise Modstanderne og de 
lunkne, han var smidig som Forhand
ler , skød aldrig sin egen P erson i 
Forgrunden, og hans hele vennesæle 
Væsen gjorde ogsaa sit til, at Sagen 
gled. 

Og var en Sag saa trods en Del 
Mo·dstand ført igennem, viste det sig 
fo r det meste, a t han havde set læn
gere frem end de fleste andre, og selv 
Modstanderne maatte ofte erkende, 
at det dog var rigtigt, a t Opgaven 
var blevet løs t. Et Eksempel herpaa 
fra de sids te Aar er Spørgsmaalet 
om Byens Indsats ved Bygning af 
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Flyvepladsen ved Rønne. Under betydelig Modstand fra 
mange forskellige Sider blev denne Sag gennemført, og 
mange var i høj Grad skeptiske. 

Kunde vor lille Ø bære et saadant Projekt? Vilde der 
kunne skaffes Passagerer til, at Ruten kunde bære sig? 
Og Pladsen!! Var den dog ikke helt umulig? Vilde ikke 
Maskinerne køre i Flyvesand til Hjulnavene? 

Ak ja, der var Folk nok, som rystede paa Hovedet, og 
i Dag - ja, hvem vilde vel undvære Flyvepladsen! Den 
har gjort Forholdene nogenlunde taalelige for Bornholm 
i disse vanskelige Aar, og der er næppe nogen, der nu 
tvivler om, at den ogsaa, naar Tiderne atter bliver nor
male, vil være et Aktiv for Øen. 

Af Byraadssager, der blev baaret frem af Borgmeste
rens friske Initiativ, skal først og fremmest nævnes Op
førelsen af »De gamles Hjem «, et betydeligt Led i Byens 
sociale Forsorg. 

Ogsaa her var der Modstand nok. Det hele var for 
stort og flot anlagt, hævdede man fra Modstandernes 
Side. De gamle vilde ikke finde sig tilpas i disse store 
Forhold, og først og sidst var det for dyrt for Kom
munen. 

For Niels Nielsen var denne Sag en Hjertesag. De 
gamle, som havde gjort deres Pligt gennem et arbejdsomt 
og flittigt Liv·, fortjente at kunne henleve Alderdommen 
under lyse og smukke Forhold. Det var simpelthen deres 
Ret og ingen Naadesag. - Nu ligger Hjemmet der som 
et smukt, gammelt Slot med Udsigt over det friske Hav, 
med høje, lyse Værelser, hyggelige Samlingsstuer for de 
gamle og sunde, gode Sygestuer. Kritikken er forstum
met, for man ved nu, at de gamle er glade ved deres 
Hjem, og det staar aldrig med tomme Pladser. - Var 
det lidt dyrt, saa har man paa den anden Side faaet et 
Alderdomshjem, som langt frem i Tiden vil tilfredsstille 
de Krav, der kan stilles til en saadan Institution, og man 
har sparet de Udgifter, der vilde være kommet til Om
og Tilbygninger, hvis der var bygget for snævert og 
smaat. 

- Og saa skal Havnen nævnes. Borgmesteren forstod 
altid, at den var Byens Hovednerve. Paa den beroede 
det i højeste Grad, om der kunde holdes Gang i det pul
serende Liv. Den var vor lille Bys Udfaldsport mod den 
store Verden, men den var mere end det; den var af vi
tal Betydning for store Dele af Øen. Den skulde kunne 
tage imod langt den største Del af Øens Vareforsyning 
udefra og være Udskibningshavn for de fleste Varer her
fra; gennem den skulde der holdes Liv i Øens Baner og 
Biltrafik, og den skulde være et sikkert og trygt Hjem
sted for de store 66-Baade, der foruden Varer fører Tu
riststrømmen til Øen, og for de mange Fiskerbaade, der 
er Basis for en vigtig Del af Byens Næringsliv. 

Ogsaa her var Niels Nielsen den fremsynede Leder af 
Byens Styrelse. 

Havneudvideisen, der skabte den store, ny Sydhavn, 
bærer Vidne herom, og paa de opfyldte Arealer er der 
skabt Plads til ny Virksomheder, der kan indgaa i Er
hvervslivet i Fremtidens Rønne og være med til at skaffe 
Arbejde og dermed V els tand til Huse. Fiskefiletfabriken, 
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som allerede har rejst sig derude, skylder ikke mindst 
Niels Nielsens Initiativ sin Tilblivelse. 

Glemmes maa heller ikke Borgmesterens Arbejde for 
Byens Vandforsyning. Denne har altid været et vanske
ligt Problem. Pumpestationerne, hvoraf flere ligger langt 
uden for Byen, havde i mange Aar svært ved at forsyne 
Byen med Vand om Sommeren. Undertiden maatte man 
nøjes med Overfladevand. De fleste husker Katastrofen, 
da Aaen ved Buldregaard gik over sine Bredder og satte 
en gullig og temmelig uappetitlig V ædske ind gennem 
Byens Vandrør. - Hele dette Problem var efterhaanden . 
ved at sætte Niels Nielsen graa Haar i Hovedet. Fra hans 
60-Aars Fødselsdag husker jeg et lille Vers fra en Vise: 

Med Ønskekvisten gaar det rundt i Ring, faldera, 

saa borer de og finder - ingen Ting. » 

Imellem faar vi Aavand - naa lad gaa, » 

det brygger man en dejlig Kaffe paa. » 

Og da det blev klart, at det var nytteløst med Borin
ger i de Omraader, hvorfra man før havde skaffet Vand, 
var Borgmesteren ikke bange for at gaa ind for det store 
Projekt, der nu har ændret hele Billedet, det ny og meget 
kostbare Vandværk i Stampen, som efter alle Solemær
ker at dømme vil have løst Spørgsmaalet om Byens Vand
forsyning ud i en fjern Fremtid. Hans Udholdenhed og 
hans Smidighed, naar det gjaldt at forhandle, var Fak
torer, der ogsaa ved denne Sags Gennemførelse spillede 
en afgørende Rolle. 

Til allersidst skal kort nævnes Borgmesterens Interesse 
for Ungdommen, hans Arbejde paa at skaffe Tilskud til 
Idrætspladser og udenfor Byraadet hans varme Interesse 
for at skabe et Ungdomshjem. 

Den, der skriver disse Linier glemmer heller ikke Niels 
Nielsens Interesse for Rønne Kommuneskole, da det 
gjaldt at skabe forbedrede Forhold ved denne gennem 
Oprettelsen af Mellemskoleafdelingen. 

Selv ung i Sind trods de graa Haar havde han en sjæl
den Forstaaelse af alt, hvad der kunde tjene Børnenes 
og de unges Vel. Han var udgaaet fra de smaa Kaar, og 
han vidste, at den eneste Arv, de fleste evner at give 
deres Børn, en en god Uddannelse. 

Interessen for Smaakaarsfolks Børn viste han ogsaa 
som Medlem af Bestyrelsen for Rønne Børneasyl gennem 
en lang Aarrække, en Opgave, han ikke blot paatog sig, 
fordi han var Byens Repræsentant her, men som han var 
glad ved, fordi han havde Kærlighed til Smaabørn. 

Det synlige Bevis for den Agtelse, Niels Nielsen nød 
hos sine Byraadskolleger, fik han, da man for nogle Aar 
siden gav en Vej i Byen hans Navn, noget som sikkert 
maa siges at være sjældent, mens en Mand endnu lever; 
og i endnu højere Grad fik han Anerkendelsen, da By
raadet enigt kort før hans Død udnævnte ham til Rønne 
Bys eneste Æresborger. Dette sidste glædede ham inder
ligt. Hans Livsvilje var endnu saa stærk, at han ikke for
stod, at det bar mod Døden, skønt dette var aabenbart 
for de fleste. 



Rønne østre Kommuneskole ( Walter Bjerregaard fot. 1942) 

Rønne Kommunekontor (Walter Bjerregaard fot.) 

Rønne Slagtehus (Colbergs Bogh. f ot.) 

Amtsraadsmedlem Niels Nielsen. 
Niels Nielsen var Medlem af Born

holms Amtsraad fra 1910 til sin Død. 
Det var i Amtsraadet m est Sygehus
og Sundhedsspørgsmaal, der havde 
hans Interesse. Fra 1912 til 1921 var 
han Formand for Tuberkulosesana
toriet, som han omfattede med saa 
stor Interesse, at man uden at over
drive kan sige, at han har en stor Del 
af Æren for dets høje Stade. Pla
nerne nu om at nedlægge det smukke 
og smukt beliggende Sanatorium var 
ham sikkert en Sorg, selv om han paa 
den anden Side kunde glæde sig over, 
at man paa Bornholm var naae t saa 
vidt i Kampen mod Tuberkulosen, at 
det var muligt at undvære en selv
stændig Bygning til dette Formaal. 
Han havde jo selv sammen med Dr. 
med. Thorvald Madsen været med til 
at bane Vej for en rationel Kamp 
mod denne Sygdom. 

Bekendt er Niels Nielsens Arbejde 
for Indførelse af Sundhedsplejersker, 
et af de Maal, han desværre ikke 
naaede. Indenfor en overskuelig 
Fremtid maa man vente ogsaa denne 
Opgave løst. Tiden vil vise, at han 
ogsaa her t ænkte ret. Andre vil tage 
hans Arbejde paa dette Omraade op 
og føre Sagen igennem til Gavn for 
Hjemmene og den opvoksende Slægt. 

Som Amtsraadsmedlem valgtes 
Niels Niel$en i 1920 til Medlem af 
Bornholms vestre Skoledirektion, 
hvilken Stilling han beklædte i 15 
Aar indtil 1935. 

- Niels Nielsen var i Amtsraadet 
et højt skattet Medlem, og han havde 
Sæde i de vigtigste af Raadets Ud
valg. Naar han talte i Amtsraade ts 
Møder, faldt hans Ord med Vægt, og 
man lyttede til, hvad han havde at 
sige, ikke blot fordi han var Repræ
sentant for det store Parti, men fordi 
man følte, at der hag Ordene stod en 
Mand med dyb Forstaaelse af Sam
fundsforhold og med en Erfaring, 
der var god at lære af. 

Den Institution indenfor Amts
raadets Virkefelt, der har mest at 
takke ham for, er maaske Bornholms 
Amtssygehus. Ingen har stærkere end 
han bidraget til, at dette Sygehus nu 
s taar som et Mønster paa et godt Pro
vinssygehus, baade med Hensyn til 
det rent bygningsmæssige og til Ind-
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retning og Ordning i det hele. Øen 
har faaet et Sygehus, der er i Stand 

til at løse Opgaver, som man ikke 
kan forlange løst af de smaa Byers 
Sygehuse. 

Politikeren Niels Nielsen. 
Fra sin tidligste Ungdom havde 

Niels Nielsen interesseret sig for 
politiske Spørgsmaal. Bestemmende 
for hans partipolitiske Stade blev ik
ke alene det, at han var født og op
vokset i smaa Kaar, men ogsaa hans 
varme Hjerte, der altid bankede for 
dem, der af en eller anden Grund var 
kommet paa Livets Skyggeside. 

Egentlig veltalende var han ikke, 
men hans retliniede og aabne Karak
ter gjorde, at man h elt og fuldt sto-

V estergade i Rønne fra Vest /ør Om.bygningen ( H. P. Holm /ot.) 

lede paa ham. Denne Tillid var det, 
der bragte ham frem til de førende 
Stillinger langt mere end egen per
sonlig Ærgerrighed. Hvor underligt 
det end kan lyde, naar man ved, i 
hvor høj Grad netop han deltog i det 
offentlige Liv, havde han inderst inde 
en vis Modvilje mod offentlig F rem
træden, og til de sidste Aar kunde 
han betro sine Venner, hvor daarlig 
tilpas han havde være t, fø1· han ved 
en eller anden Lejlighed skulde be
stige Talerstolen. 

I Bestyrelsen for Socialdemokra
tisk Forbund kom Niels Nielsen alle
rede i 1899. 2 Aar senere valgtes han 
til Formand, men da Hauge kom til 
Øen, ønskede han at trække sig til
bage fra Formandsposten til Fordel 
for ·denne. Da Hauge i 1920 rejste, 
var Niels Nielsen selvskreven til atter 
at blive sin Partiforenings Første
mand, og han var det fra da af til 

Vestergade i Rønne fra V est efter Ombygningen ( H. P. Holm. fot . .) 

sin Død. 
For Partiets Amtsorganisation var han i en lang Aar

række Formand, og han var Medlem af Partiets Hoved
bestyrelse og sad i Forretningsudvalget. 

Da man ved Hauges Forflyttelse underhaanden tilbød 
ham at blive Partiets Kandidat til Folketinget il' Kreds, 
sagde han Nej. Noget skyldtes dette vel, at han var saa 
stærkt optaget af kommunalpolitiske Spørgsmaal, at han 
ikke syntes, han kunde slippe disse. Maaske var det og
saa i nogen Maade en vis Aversion mod Vælgermøder og 
den Slags, der spillede ind. Han fortrød vistnok senere, 
at han ikke havde slaaet til, og da hans Parti fik Brug 
for ham i 2' Kreds, sagde han Ja til at lade sig opstille. 
Ved to Valg, i 1926 og 1929, gjorde han et dygtigt Ar
bejde og naaede at sætte Stemmetallet i Kredsen b.etyde
ligt op. 

10 Jul paa Sornl>olm 

- I 1936 lod han sig ops tille til Landstinget. Dette 
Valg var , som man husker, saare spændende, idet det var 
afgørende for Partistillingen i Landstinget, og Spændin
gen blev dobbelt stor, da det viste sig, a t Antallet af Valg
mænd stod lige, saa at Afgørelsen maatte træffes ved Lod
t rækning. Det vil erindres, hvo rledes h ele Landet aande
løst ventede paa _Resultatet af denne Lodtrækning, der 
skulde træffe Valget mellem Niels Nielsen og Anhøj. Af 

den gamle Urne, der var udgravet af Bjørnebakkerne i 
Klemens, trak Amtmanden Loddet, og den heldige blev 
Niels Nielsen. - Scenen blev filmet og radiotransmitte
ret, og Byen var fuld af fremmede Journalister. Born
holmerne alene lod sig tilsyn eladende ikke anfægte syn
derligt af al denne Staahej. Man bevarede Fatningen, og 
Livet i Rønne gik sin rolige Gang upaavirket af Begiven-



ret sit 25 Aars Borgmesterjubilæum , 
og han havde Planer om, hvordan 
han saa skulde pleje litterære Inte r
esser og hvile ud. 

Det gik anderledes end han tænk
te. Hans Død indtraf 14 Dage før Ju
bilæums·dagen. 

En politisk Modstander, Folke
tingsmand Hans Conrad Koefoed, 
har karakteriseret Niels Nielsen som 
Politiker med de smukke Ord: 

V es tergade i Rønne fra Øst, før Ombygningen ( H. P. Holm. fot.) 

»Hans retskafne Væsen og navn
lig hans varme Følelser for alle, 
som led ilde, lærte vi at k ende og 
paaskønne. - Der er ingen Tv ivl 
om, at hans Livsv ilje først og frem
mest var baaret oppe af et Ønske 
om at være noget for andre.« 

_ samme Aand taler Alsing Ander
sen, naar han den Dag, da Splitflage
ne gik paa halv Stang paa Chris tians
borg i Anledning af Niels Nielsens 
Død, sagde: 

»Vi vil savne ham og hans kloge 
Ord .« 

Andre 0 pgaver. 
Det er svært at gøre sig færdig med 

Skildringen af en Mands Gerning, 
naar denne har været saa omfatten
de som Niels Nielsens, og foruden det 
allerede nævnte stod han midt i Ar
bejdet paa en Række andre Omraa
der. 

V est ergade i Rønne fra Øst efter Ombygningen ( H. P. Holm fot.) 

Da Rønne Brugs/ orening var kom
met i Vanskeligheder, maatte han 
træde til. Han var Manden, der kun
de genskabe Tilliden, og i en Aar
række paatog han sig Formandsska-

hederne. Denne Maade at tage Tingene paa - et ægte 
bornholmsk Karaktertræk - forbløffede adskillige af de 
københavnske Pressefolk, som var vant til, at man reage
rede paa en anden Maade overfor Sensationer. 

Ved Valget i 1939 gentog Lodtrækningen sig, og atter 
smilede Fru Fortuna til Niels Nielsen. 

At disse Aar, da han passede baa-de sit Landstings
mandat og Borgmesterstillingen, belastede ham med for 
meget Arbejde, er uden Tvivl. Han var for samvittigheds
fuld til at sløje af og var ofte træt. Paa saadanne Tider 
havde han stor Støtte i sin anden Hustru, Ella Louise, 
født Rømer, som skabte ham et hyggeligt Hjem og ple
jede ham omsorgsfuldt. 

Han glædede sig _ofte til ·den Tid, da han skulde slippe 
i hvert Fald Byens Arbejde, nemlig, naar han havde fej-

bet og forstod paa en dygtig Maade 
at konsolidere Foretagendet, saa det atter blev levedyg
tigt og en Faktor i Byens Forretningsliv. 

Ogsaa Fællesbageriet nød go·dt af hans Indsigt, idet 
han fra Bageriets Start til sin Død var Medlem af dets 
Repræsentantskab. 

For Amtsbibliotekets Trivsel har Niels Nielsen ende
lig haft den allerstørste Betydning. I 21 Aar - fra 1921 
til sin Død - var han Formand for denne for hele Øen 
saa vigtige Institution. 

Han var Sjælen i det Udvalg, der i 1917 blev nedsat 
for at udarbejde Planer for et Centralbibliotek, og hans 
stærke Interesse for Sagen gjorde ham da ogsaa til For
mand for dette Udvalg. 

Denne Interesse skyldtes først og fremmest et sikkert 
Blik for den Betydning, et Bibliotek har for Højnelse af 
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Kulturen i det hele. - Bogen, som 
han selv tidligt havde lær t at skatte 
som et Middel til Dygtiggørelse, skul
de blive Allemandseje og skulde være 
med til at løfte den Klasse, han selv 
var udgaaet af, op i Lyset. - Det var 
hans Kongstanke, og de Aar, han var 
Formand, forsømte han ingen Lejlig
hed til at tale Bibliotekets Sag. Det 
er derfor rigtigt, naa r Amtsbibliote
kets Leder i Biblio tekets sidste Aars
beretning omtaler Niels Nielsen som 
»Biblioteke ts bedste Ven« og som 
den, hvis Navn gennem 21 Aar uløse
ligt er knyttet til Amtsbibliotekets 
Fremgang. 

Selv gav han sig ogsaa af med litte
rær Syssel. Naar han endelig havde 
en ledig Stund, var hans kæreste Be
skæftigelse at arbejde paa en Bog om 

Rø1t11e gamle og nye Havnelcontor ( H. P. Holm /ot. ) 

Rønne By i den nyer e Tid. Bogen 
skulde udkomme i to Dele. 

Desværre naaede han kun at faa 
første Del af Bogen færdig. Hans 
Venner glæder sig til at' læse denne 
Bog, som formentlig snart vil udkom
me og som sikkert vil indeholde ad
skilligt af Betydning for Vurderingen 
af Byens hele Liv i dette og i sidste 
Del af forrige Aarhundrede, og som 
altsaa vil blive e t Supplement til 
Zahrtmanns »Rønne By og Borgere«. 

Det vil føre for vidt at komme ind 
paa talrige andre Opgaver, der ikke 
blot var Biinteresser, men hvor han 
ogsaa stod midt i Arbejdet. H er skal 
blot nævnes hans Arbejde for Lig
brændingssagen paa Bornholm, der 
gav sig Udslag i, at Rønne smukke 
Kapelkrematorium rejstes længe før 
de fleste andre Egne i Landet fik 
Krematorium. Det var atter Niels 

Bornholms Amtsbibliotelc (Colbergs Bogh. /ot .) 

Nielsens store Forhandlingsevne, der 
gjorde, at Sagen kunde løses uden minds~e Modstand af 
et. enigt Menighedsraad. 

- Af offentlige Hverv skal tilsidst kun nævnes, at han 
ved sin Død var Formand for Rønne Luftværnsforening, 
at han var Statens Repræsentan t i De forenede Granit
bruds Bestyrelse, sad i Tilsynsraadet for Bornholms 
Spare- og Laanekasse i Rønne, var Medlem af Bestyrel
sen for Bornholms Telefonselskab, Repræsentant i Køb· 
stadkommunernes Repræsentantskab_ og Medlem af de 
bornholmske Jernbaners Bestyrelse.~ 

Det er næsten ufatteligt, at et Menneske kan overkom
me, hvad Niels Nielsen kunde, og dog var det saadan, at 
han ingen Steder blot var Repræsentanten, der mødte 
frem til Møderne. Han var overalt grundigt inde i de 
Sager, han beskæftigede sig med, og han var en af dem, 
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der trak i de Traade, som fik Sagerne til at glide og 
skabte Liv i Foretagenderne. 

Niels Nielsen som Mennes l~e . 

logen, der lærte Niels Nielsen at kende, kunde undgaa 
at komme til a t holde af ham. Det gode Smil, der lyste 
ud af hans Øjne, gjorde, at man følte sig vel tilpas i hans 
Selskab. Man lærte hurtigt, at man kunde stole helt og 
fuldt paa ham. Han gik aldrig ad Bagdøre, og det laa 
ham fj ernt at tillægge f. Eks. politiske Modstandere slette 
Motiver. Han var selv en altfor aaben Natur til at kunne 
forstaa politiske Rænker. 

Niels Nielsens vennesæle Væsen og den Lethed, hvor
med han bevægede sig i alle Kredse, blandt høje og lave, 
vandt ham utallige Venner, og det er u tvivlsomt, at P er-



sonen Niels Nielsen alene har skaffet hans Parti mange 
Stemmer. Det er ikke for meget sagt, at han ligefrem var 
elsket af Smaakaarsfolk. 

Fra den tidligere nævnte Vise, skrevet til 60-Aars 
Dagen, husker jeg endnu et Vers, der lød: 

Naar der er Valg til Raadet i vor By, faldera, 

saa mærker man dog mest Borgmestrens Ry; » 

hans vennesæle Færd og milde Blik » 

bestemmer hver Morlilles Politik.« )) 

I en munter Form er her sagt en ubestridelig Sandhed. 
I Almindelighed var han ligevægtig i sit Væsen, men 

man husker dog, at han nu og da kunde flamme op og 
bruge meget haarde Ord. Bagefter var det karakteristisk 
for ham, at han altid fortrød sine bitre Ord. Han kunde 
lide ved Tanken om at have skaffet sig en Uven, og han 
var aldrig mere glad, end naar han kunde trykke en 
Modstanders Haand i et ærligt Forlig. 

Paa egen personlig Fordel tænkte han meget lidt, og 
mangfoldige er de fattige Mennesker, som ikke alene 
har hentet Raad hos ham, men som ogsaa har faaet øko
nomisk Støtte af hans egen Pung i en vanskelig Situation, 
selv paa en Tid, da han egentlig ikke havde Raad til at 

hjælpe. _.:.._ Undertiden tog vel det gode Hjerte Magten 
over det nøgterne Omdømme i saadanne Tilfælde, og det 
kunde nok hænde, at en og anden mindre værdig benyt
tede sig af dette store, gavmilde Hjerte. 

Langt udenfor hans egen Partikreds havde man er
kendt hans Værdi som Menneske og hans Betydning for 
vort lille Samfund, og det er en offentlig Hemmelighed, 
at Mennesker fra højst forskellige Kredse arbejdede paa 
at overraske ham med en større Gave paa Jubilæums
dagen for derved at paaskønne, hvad han havde været 
gennem sit Virke. 

Døden kom, inden denne Paaskønnelse, der vilde have 
glædet ham usigeligt, kunde finde Udtryk. 

Tilbage staar da Mindet om en betydelig, dansk Mand 
og god Rønneborger og Forvisningen om, at det Ar
bejde, han udførte, ikke blot har haft Betydning for 
Samtiden, men vil sætte Frugt ogsaa i Fremtiden; - som 
Stub-Jørgensen udtrykker det i Slutningsstrofen i det 
tidligere omtalte smukke Digt: 

»Naar efter sin rastløse Arbejdsdag 

i Mulde han sover, 

skal det, som han elskede, grønnes og gro 

og modnes derover.« 

H. L. Willemoes Hansen. 

Niels Nielsen in memoriam 

To kloge Øjne, som aldrig roer 
vi skal se smile . . . 

En Haand, der har sluppet sit travle Greb 
og lagt sig til Hvile ... 

Det groed omkring ham i rastløse Aar, 
som helst han vilde. 

Hans smukkeste Drømme blev levende Liv. 
Og nu er han stille. 

Han sank, før Vinteren slap sit Tag, 
forjaget af Vaaren. 

Men Tusinders Tanker sænker sig nu· 
som Blomster paa Baaren. 

En ensom Olding, en fattig Mor, 
hvis Dage var svære, 

vil mindes hans Færd med dugget Blik: 
Du hjalp os at bære! 

Hans Drøm var en Verden, hvor den, der staar fast 
maa hjælpe den svage. 

Den Arv og det Krav har han givet os med 
til kommende Dage. 

Og tynger end Tiden, saa samler vi os 
om det, han har givet. 

Det fylder vort Sind, naar vi vender vort Blik 
tilbage til Livet. 

Den Byrde maa løftes, som faldt tilsidst 
af hans trætte Skuldre. 

Det Værk, han har bygget i Styrkens Aar, 
er for skønt til at smuldre. 

Naar efter sin rastløse Arbejdsdag 
i Mulde han sover, 

skal det, som han elskede, grønnes og gro 
og modnes derover. 

14. Marts 1942. 

Christian Stub-Jørgensen. 
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Først maa jeg fortælle lidt om Forberedelserne til Ju
len. Det var Forventningerne, der var saa spændende, og 
al den Travlhed forud var sammenknyttet til Glæden 
over, hvad der vilde komme. 

Der stod et Bornholmerur i mit Hjem, som i et hvert 
andet Hjem, en rigtig gammel Slagklokke. Den var malet 
rød. Jeg mente den Gang, at den var malet med Kalve
blod. Det værste Spektakel, jeg har hørt i min Barndom, 
var, naar Klokken gav sig til at vække midt om Natten 
K l. 3. Jeg vaagnede ved dette forfærdelige Dommedags
kimeri; det løb mig koldt ned ad Ryggen, og Skrækken 
~lev siddende; for nu vidste jeg, det gjaldt Slagtningen 
af Julegrisen. 

Pigerne skulde op og fyre op under Murkedlen. Moder 
skulde lave Kaffe til Slagteren (Per Pibl), og længe va
rede det heller ikke, før vi hørte Grisen skrige; det var 
fælt at høre paa. 

Moder kom ind og lagde et Tæppe over os Børn, sagde, 
at vi skulde bare sove videre, og gav os et Stykke brunt 
Sukker, vi kunde patte paa; det trøstede jo lidt. Senere 
begyndte Far at stikke Gæssene. Det Arbejde gjorde han 
altid selv; for de maatte ikke pines. Han kendte Taget; 
han havde lært det i sin Ungdom, da han for til Søs. Lige 
saa snart Kniven sad i Nakken paa Gaasen, »daanede« 
den og var saa slatten som en Klud. Min Far sagde til 
Karlene, som altid hjalp til ved Ruskning, at der kunde 
laves noget værre Dyrplageri ved den Slagtemaade; men 
da Gaaseblodet absolut skulde benyttes sammen med 
Svineblodet til Sortepølser, plejede man ikke at hugge 
Hovederne af dem i d en Tid. 

Imidlertid var vi Børn kommet op af Fjerene; for alle 
skulde hjælpe til at ruske. De smaa fik en Hanekylling at 
ruske i ; for Gæs og Ænder skulde være hele og glatte; 
det skulde der Øvelse til. 

Først blev de største Fjer revet ud i en Balje for sig; 
det var »Rispefjerene«; men derefter skulde Dyrene »dun
fjyskes «. Dunet skulde gemmes og stoppes i »Hjemgjifte
dynerne« til de store giftefærdige Søskende. Det var et 
stort Arbej·de at lave »Udstyr« til, naar der, som hos os, 
var mange Børn. Alt blev spundet, vævet og syet i Hjem
met, baade Uld og Hør; derfor havde vi mange Faar. Hør 
blev avlet hvert Aar; det var e t omstændeligt og akkurat 
Arbejde, inden det blev til Lagener, Haandklæder m. m . 

Vi havde altid mange Gæs i mit Hjem. Det hører ogsaa 
med til mine Barndomsminder, at vi Søskende maatte 
skiftes til at vogte hele Flokken, da vi kun gik i Skole 
hveranden Dag. Ofte tog Legen Overhaand, saa vi glemte 
Gæssene; pludselig var de sporløst forsvundne; men en 
mistænkelig Bevægelse i Hvedemarken røbede, hvor de 
befandt sig. Da gjaldt det om at skynde sig at faa dem 
ud paa Græsmarken igen. Men hvor var de dog genstri
dige! Frygteligt som den pæne Hvedemark kom til at 
se ud efter et saadant Besøg, og Far var ikke glad for 
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det; dog mindes jeg kun een Gang, at jeg fik en rigtig 
god Øretæve. 

Til Jul blev der slagtet mange Gæs. Præstefruen fik 
altid en Gaas og 4 Gange Kraaser, som hun sagde; begge 
Lærerne fik hver en; bare Mor maatte beholde Fjerene, 
regnedes en slagtet Gaas ikke saa nøje. 

Efter Ruskningen skulde Gæssene svies, pilles og skæ
r es op, og alt det dejlige Gaase- og Svinefedt snittes og 
smeltes. Men vi mindre Børn havde flere Ting at iagt
tage; alle Fj ervingerne blev bundtet sammen og hængt 
til Tørre ved Kakkelovnen; alle »Gaasestriverne« lavede 
vi til smaa Ringe, som vi puttede Ærter i; det var Garn
vindsier for hele Aaret; siden, naar man vandt Garn, var 
det morsomt at høre, da det klingrede saa pænt. 

Samme Dag blev alle Forberedelser gjort til Pølser, 
der skulde koges næste Dag. Tarmenes Rengøring skulde 
udføres omhyggeligt. Rosinerne fik vi Børn Lov at pille; 
men vi vogtede godt paa hinanden, at ingen spiste flere, 
end man maatte. Næste Dag var vi Børn igen tidligt 
oppe ; vi skiftedes til at fyre under Murkedlen, hvor al 
Pølsen skulde koges i, og dertil brugtes mest Lyng. Alle 
Gaarde i det Sogn havde en Lynglod oppe ved Almingen, 
den nuværende Nyker Plantage. Den Gang var der ikke 
plante t ret meget, Lyngen var den eneste Afgrøde, man 
fik af den Jord. - Men det var Pølsen, jeg skulde for
tælle om ! 

Da Grøden var kogt, begyndte Mur selv at blande In
gredienserne. Der brugtes mange hjemmeavlede Kryd
derier, hakket Purre, Timian og Merian; desuden Alle
haande, Peber og Ingefær, men meget Sukker. Da den 
var rørt, plejede hun at smage paa Røringen, førend den 
blev fyldt i Tarmene; det kunde vi ikke lide at se paa, 
fy, fy! saadan rødt Blod! Der lavedes 3 Slags Pølser, Sor
tepølser, Leverpølser og Risengrødspølser. Var der under 
Kogningen en Pølse, der revnede, da havde vi intet imod 
at faa Lov at smage. 

Slagteren var altid bedt med til Middag den Dag. Hon
ning og Brændevin var der godt Raad paa ; men Børnene 
holdt mest af »Pølsedyppet«; bevares vel! hvor den Pølse 
smagte go dt! 

Om Eftermiddagen rendte vi Børn med Kurve med 
Slagtemad omkring til gamle og ensomme; 

»for Pølser man sendte, 
til Slægt og Bekendte; 
fra Middag til Aften 
med Pølser man rendte«. 

Naar der skulde bages og steges til Jul, var det ogsaa 
en travl Dag for Kvinderne. Dagen forud blev der sigtet 
en stor Sæk Rugmel, og al Dejg blev lagt og dækket godt 
til for at hæve. Man var tidligt oppe, for al Slags Dejg 
skulde være »dejnet«, inden Pigerne gik i Stalden for at 



malke. Daglejeren hedede den store Bagerovn, al Dejg 
blev slaaet op, Rugbrød, to Slags Sigtebrød, Hvedebrød, 
Kringle, Søsterkager, smaa Kager, Tvebakker, Pebernød
der, Kagekoner og Kagemænd og smaa Kringler til at 
pynte Juletræet med. Skoldekagen blev bagt, mens det 
andet Brød blev sat ind; den spistes varm til Kaffen. 
Mens Brødet bagtes, blev Stegen tilberedt. Paa fire Gæs 
blev Brystet skaaret fra; det skulde saltes, røges og be
nyttes som Gæste- og 
Søndagsmad hele Vinte-
ren. 

Man syede nu disse 
Gaasekroppe sammen to 
og to; de kaldtes »Gaase
tosser«; de saa løjerlige 
ud; de havde 4 Laar og 4 
Vinger; men bevares, sik
ken en Masse Fyld de 
kunde rumme! Den born
holmske Fyld bestod for
uden af Svedsker, Æbler 
og Rosiner ogsaa af Kom
menskringler eller H ve
debrød, skaaret i pæne 
Stykker og overhældt med 
sød Mælk, Sukker og Kar
demomme. 

at være spundet grovt blev de dyppet i T ælle, brugtes i 
Køkken og til Løbebrug. 

Vi havde en Række smaa Grantræer i Haven. Nu fandt 
de paa at grave et lille Træ op med Rod, satte det i en 
Balje med Jord og Sand og benyttede det som Juletræ. 
Da Julen var forbi, blev det atter plante t ud og groede 
videre. Næste Aar tog man e t ande t. Det gik i flere Aar; 
rød og blaa Stearin paa Grenene og Rester af Garnender. 

I 
l 

1 

Da Brødet var bagt og 
taget ud, blev Ovnen he
det paany; for nu skulde 
Julestegen steges, og det 
var ikke lidt Kød, der 
blev fjælet ind i den glo
hede Ovn. Der skulde og-

Nyltirlte m ed Klolclcetaarn (Chr. Møller /ot.) 

saa være Mad nok til mange Dage og mange Munde; for i 
de Tider kom der fattige Koner og Børn, helt fra Ting
sted og Hasle og Sorthat, og bad om lidt Mad i Guds Navn. 

Da Stegen var stegt og taget ud, bl ev den lagt paa ren
skurede Trætrug og sat ud paa Sa len. 

Kældrene i de gamle Stuehus var ikke lyse og frisk e 
som i vor Tid, men mørke og fugtige; dernede stod Salte
karrene, Sildefjærdingerne, Kartofler og Roer; de var 
lave, men frostfri. 

Fedt og Sky blev hældt op i store dybe Mælkefade, saa 
det var stift til » Unjarna« Juleaften. Øllet var altid bryg
get før Bagningen; Gæren skulde benyttes til Brødets 
Hævning. 

Nu var der kun igen at gøre rent i Bryggers og Køk
ken; Stuerne var færdige, Gulvene skuret og strøe t med 
fin hvid Strandsand, som vi har saa pæn her paa Born
holm. Ikke i alle Hjem dengang havde man Juletræ. Nu 
er det jo blevet en Selvfølgelighed. Men vi fik næsten 
altid Juletræ, selv om der ikke var det mindste bokøbt 
til Pynt; selv Lysene var ofte hjemmelavede Tællelys. 
Der blev n emlig støbt Lys i mit Hjem, dog ikke hvert 
Aar. Tandene til Lysene var hjemmespundne. Der blev 
ogsaa lavet »Væger« af Skætteifaldet fra Hørren; efter 
men om Sommeren undredes Besøgende over, at der sad 

Juleaften begyndte for os Børn med Storvask fra 
øverst til nederst. Vi blev kæmmede af vor Far. Nu fik vi 
rent og nyt Tøj paa, og alt vor Dagligtøj blev pakket 
sammen og lagt ud paa Stenrullen , og der laa det til 
»Knud«. Jeg kan endnu mærke, hvor koldt og fugtigt 
og fælt det føltes at faa det paa igen, efter at vi hele 
Julen havde være saa pæne. J eg blev hverken varm elle r 
glad paa den stygge Dag, som drev Julen ud. 

Om Eftermiddagen Juleaften begyndte Festen med 
Kaffe og det nye Hvedebrød til, og Dug paa Bordet . 
Flødepelsen i Spølkoppen var tyk. Der faldt altid den 
samme Ytring: »Vi skal vel efter en Spade for at faa 
slaaet Hul paå den. « Derefter gik hver Mand til sine 
Sysler. Far satte Neg paa Brøndvippen til Fuglene; vi 
Børn var udenfor Porten for at høre efter, naar Kirke
klokkerne begyndte at ringe Julen ind. Da kaldte vi paa 
Mor, og alle kom de ud for at høre Klokkeringningen. 

Imidlertid var det blevet » Unjarnatid«. Da samledes 
vi alle igen i Stuen ved det veldækkede Bord. Hvor var 
de dog alle rene og skinnende i Ansigtet. Da begyndte vi 
rigtig paa Julemaden, det nye dejlige Brød, Gaasefedtet, 
»Darrelse« (Sky), Skorstenspølse, Lammerullepølse, Kød 
og dertil Honning og Brændevin udrørt i et stort Ølglas 
eller en Sølvstob. 
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»Skaal og glædelig Jul!« sagde Far; han drak først. 
»Tak i lige Maade!« svarede vi alle, og efterhaanden som 
hver drak, sagde han: »Skaal og glædelig Jul! « Hver 
Gang svarede vi alle: »Tak i lige Maade!« 

Imidlertid blev det Malketid. Karlene gik ud og gav 
Natmaal til alle Dyrene. Da de alle igen var samlede, 
blev Juletræet tændt, alle, baade store og smaa, tog 
hverandre i Hænderne og gik rundt om det, mens vi sang 
Julesalmer. Far og Mor delte Julegaverne ud til os alle; 
det var mest hjemmestrikkede Strømper, Vanter, Muffe
diser, hjemmevævede og hjemmesyede Skjorter, Særke 
og Forklæder. Hovedtørklæderne derimod var altid 
købt; det skulde være fine Farver og Mønstre. Daglejerne 
fik Gaver med hjem, ja, jeg husker, en Gang fik den ene 
Daglejerkone en hjemmevævet Kjole; den trængte hun 
til; det var ikke saa nemt i de Tider at faa en ny Kjole. 

Vi havde mange Faar. De blev klippet to Gange om 
Aaret. Ulden skulde vaskes, tørres, kartes, spindes, var
pes, væves, før det blev Tøj. Mor og mine ældre Søstre 
og Pigerne spandt og kartede fra Morgen tidligt til sen 
Aften; ofte blev de søvnige og nikkede, og Rokken stand
sede et Øjeblik; men det var ellers altid at skynde sig og 
hænge i. Min Søster Charlotte spandt en Gang 14 Timer 
paa en Dag; det var meget, hver Ten skulde haspes, før 
det blev en Garnharre. 

Men videre med Juleaften. Efter at Far havde læst 
Juleevangeliet, begyndte Julelegene. Karlene begyndte 
med at »skrive langt«; det var en Prøve paa, hvor langt 
de kunde naa med et Stykke Kridt paa Gulvet uden at 
falde paa Maven; man maatte kun støtte paa den ene 
Haand. »Sko Blak« var at sidde paa en rund Stang, sæd
vanlig Hakkelsemangelen, der var lagt paa to Stole; 
Benene blev lagt over Kors; de siddende havde kun et 

Kosteskaft at støtte sig til. Paa hver Stol sattes 4 Silde
brikker, og nu gjaldt det om at bruge Stokken saa hur
tigt og godt, at alle Brikkerne blev slaaet paa Gulvet, 
uden at man selv faldt ned fra Stangen. Det var spæn
dende og fornøjeligt at se paa. Af andr e Julelege var der: 
at sidde paa et Sennepslod og træde op af et Vandfad; 
at telegrafere og fotografere; at gætte Pebernødder; at 
lave Kortkunster ro. ro. Der blev aldrig spillet Kort. Alt 
imens spistes Æbler, stegte Æbler, Pebernødder, Rosi
ner og altid Bolsjer, aldrig Konfekt, højst itubrækket 
Kogechokolade. 

Kl. 10-11 spistes Aftensmad, Klipfisk og Risengrød, 
varm Gaasesteg og »Fyln«. Det var en værre Mode at gaa 
og lave saadan Anstalt med varm Mad om Natten. I de 
senere Aar blev Klipfisken og Risengrøden spist til Mid
dag, Gaasesteg til Aften og Æblekage, som var bagt i den 
store Ovn i et Blikfad. Det var dejligt at gaa i Seng Jule
aften; vi vidste, at det var Jul igen Dagen efter, og 
mange, mange efterfølgende Dage. 

Det var Skik i mit Hjem, at vi Børn vækkede de andre 
ved at synge Julesalmer. Ligesaa Paaske- og Pinsemor
gen begyndte Dagen med Salmesang. Da kom Mor ind 
til os med et gennemskaaret Æble til os hver; det var et 
sikkert Middel mod Sygdom hele Aaret. Den sædvanlige 
Middagsmad Juledag var Plukklipfisk, varmt Øl med 
Risengrød i, kold Gaasesteg med »Fyln«; alle havde vi 
været kørende i Kirke; derfor maatte Middagsmaden 
være nem. I Julen rørtes hverken Rok eller Vinde; intet 
maatte gaa rundt i Julen. Asken og andet Affald maatte 
ikke kastes ud, men opbevares i en Balje, der stod i Bryg
gersskorstenen. Ingen, der kom et Ærinde i Julen, maatte 
gaa tørmundet igen; for saa bar han Julen ud. 

Ellen From Hansen, f. Funch. 
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Smil nu til Slut 

dybt mørkblaaøjet som Vaagen, 

Isen er brudt, 

og Vinteren ender! 

Mut?- --

At -du nænner. 

Jul. H ein. 
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Med Ordet Lyngen forstaas i bornholmsk Sprogbrug 
ikke ene Lyngplanten, men ogsaa Stedet, hvor den vok
ser, og med Navnet Højlyn gen er ikke ment høj Lyng, 
men det samlede Lyngareal paa Øens Højderyg. Lyngen 
breder sit Tæppe baade paa Sandklitter og helt ned mel
lem Strandens Klipper ; men skønnest og rigest blomstrer 
den paa de store bølgede Flader, Højlyngen. 

»Lyngijn knoppes henom Jyl,« sagde de gamle. Der
med mentes vel, at den da stod med friske, grønne L11v
skud. Naar Markens Afgrøder havde været smaa, maatte 
de myge Lyngspirer ofte erstatte et »Maal« til Kvæget. 
Ogsaa paa anden Vis drog man Nytte af denne Plante: 
»Rygjelyng«, »Kaastalyng« og »Karabostalyng« havde 
hver sin Mission, for ikke at glemme at »ijn hedte me 
Lyng aa kjølnada me Torru.« At man ikke duede til an
det end at gaa paa Lyngen og bide Lyngknop, var vel en 
jævn Betegnelse for den, der var gammel og ud_slidt, op
rindelig brugt om de gam le Heste, der blev jaget ud paa 
Lyngen for selv at bjerge Føden. 

I ældre Tider fandtes ingen Træer - bortset fra Al
mindingen - paa det lidt over 2 0 Mil store Lyngareal 
i Midten af Øen, tilhørende Staten. Det hed sig, at Kon
gen ejede det, men Bornholms Beboere havde Brugsret. 
Jorden maatte ikke »avles «, hvad den vel heller ikke 
fristede meget til, men derimod benyttes til »Klæua
gang«, d. v. s. at Heste, Køer, Faar og Svin havde Lov at 
gaa »auerlut« der og »fø sai sæl«. Den fri Græsning havde 
sine Ulemper ; ikke nær altid fik man - trods Mærkning 
- saa mange Dyr hjem, som man havde drevet derud. 
Hestene led dertil meget af nogle Smaadyr, som kaldtes 
»Horsafl.auer«. De var paa Størrelse med en »Faarapilla« 
(Snylter paa Faarene) og krøb paa skraa. Nu ses de hel
digvis aldrig. Ogsaa Mund- og Klovesygen hærgede, og 
Klovene huldnede af mange Dyr, blot at man dengang 
ikke kendte Sygdommens Navn. Engang efter et meget 
stort Pinseregn laa Masser af Faar og Lam døde. 

Lyng og Tørv var uundværligt som Brændsel, hørte 
ogsaa med til Brugsrettighederne, saavel som at optage 
Kuletørv, »plødra Torru« i Moserne. Lyngen var ikke saa 
nem at faa fat i, saa fornippet den var af de mange Dyr. 
Man plejede at udse sig et Stykke, hvor den var bedst, 
og rive Mærke rundtorn; saa maatte ingen anden tage 
der. Den bedste Bredtørv blev skaaret et Sted ind ad 
Ølene til, Grønnevad i Povlsker Højlyng, hvor der nu 
ligger et Skæreri. Kuletørv blev taget op af Skottedam 
og Store Gryde. Der skal endnu staa en Vogn paa Bun
den af Gryden, men den kommer nok aldrig for Da
gens Lys. 

Der var dengang meget »Fiskeri« i Lyngens Damme 
og Moser, særlig Gedder, Karudser og Sudere. I den lille 
Gryde skal der endog have været Karper. Min F ar og 

Farbror ledte engang efter en Kvie, men kom i Stede t 
for hjem fra Blykujla-Dam med Masser af Fisk trukke t 
paa deres Bukseseler. 

Alle disse Rettigheder og Herligheder, som det hed, 
ændredes ved kgl. Resolutioner af 30. Maj 1832 og 25. 
Maj 1842, i Følge hvilke Fællesskabet mellem Sta ten 
som Ejer og. Bornholms Beboere som Brugere skulde 
ophøre. Samtidig skulde henlægges til Staten 9500 Tdr. 
Land baade til Ejendom og Brug. Resten, omtr. 13000 
Tdr. Land, overdroges til de bornholmske Sognekommu
n er i Forhold til deres Hartkorns Størrelse. Kongen, eller 
Staten , hvad der dengang k om ud paa eet, frafa ldt saa
ledes sin Ejendoms- og Brugsret til disse Arealer. Tanken 
var , at Sognene skulde udstykke denne K ongegave mel
lem alle Beboerne, sa avel Husmænd som Gaardmænd. 
Da der imidlertid ikke var givet nogen Regel for, hvor
ledes Fordelingen skulde finde Sted, mente Bønderne, at 
ligesom de enkelte Sogne havde faaet deres Andel efter 
Hartkornets Størrelse, saaledes kunde ogsaa Gaardejerne 
udskifte det mellem sig efter Gaardenes Hartkorn -
uden at tage Hensyn ti l Husmændene og uanset, at disse 
lige saa fuldt og frit havde Ret til Benyttelsen af »Ud
marken«, som det hed »forr i Tier«. 

Denne Tilsidesættelse resulter ede i et til Regeringen 
indsendt Andragende, gaaende ud paa at det udskiftede 
Areal skulde vedblive at være Kommunens Ejendom. De 
daarligste Strækninger skulde tilplantes, medens den 
bedre Jord skulde bortfæstes i mindre Lodder til Hus
mændene som Arvefæste. De t var underskrevet af 1000 
Husmænd og 80 Gaardejere og blev indsendt 1851. R ege
ringen henviste Kravet til Domstolene, og Bønderne blev 
ganske roligt ved med at udstykke ]ordene imellem sig. 
Men nu var Husmændene blevet »harmse« og sagsøgte 
Gaardejerne. Husmændene fik fri Proces; men Sagen 
kostede dem alligevel mange P enge og Bryderier. Ende
lig 1862 faldt Højesteret sdommen og tilkendte Husmæn
dene Ret til at faa Part i Udmarken; men den' sagde intet 
om, hvordan Fordelingen skulde ber egnes, eller hvordan 
Husmændene skulde komme i Besiddelse af den om
stridte Jord. Efter mange og lange Forhandlinger ud
stedtes 9. Februar 1866 en Lov, lydende paa at alle Kom
munens Beboere havde lige Ret til de Arealer, der var til
delt samme Kommune. I Tusker Sogn havde Gaardejerne 
ligesom i andre Kommuner udskiftet selv; men Husmæn
dene stillede Krav om at faa tildelt 500 Tdr. L. af den 
900 Tdr. L. store Udmark. Dette Krav opfyldtes vistnok 
ikke uden et nyt Sagsanlæg, og Husmændene fik deres 
500 Tdr. L. Udmark paa den Maade, at hver Gaardejer 
afgav lidt af sin Del, som saa blev til et Hele: lbsk er 
Husmandslyng. Saa lange og trange var Rettens Veje 
dengang for Smaafolk. M. K. Zahrtmann skriver i Bor
ringholmerens Historiebog (Il S. 224) : Saa var tre Hun-
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dredaars Strid om Ejerretten til og Opdyrkningen af Ud
markerne ført frem til en fredelig og varig Afgjørelse. 

6. V gd. i Ibsker havde ved Bøndernes egen Udskift
ning faaet 51 Tdr. L. som sin Part. Deraf afgaves nu 11 
Tdr. L. til Husmænd.ene; men at Udmarksjorderne allige
vel ikke regnedes meget, kan man se af, at disse 40 Tdr. 
Land kun var skyldsat til 1 Skp. Hartkorn og som Følge 
deraf næsten skattefri. 

Efter den endelige Udskiftning af Lyngjorden behø
vede ingen at sætte Bomærke. Hver Mand gik tryg ud 
paa sin Lod med »Lyngriva aa Torrujarn« . Lyngriven 
var et meget primitivt Redskab, ofte lavet af det brede
ste Stykke af et gammelt Leblad, 6-7 Tm. langt, eller 
den blev dannet af »en Hakkelsekniva-bod«. Den blev 
»bommad« som »ejn Sais«, men uden »Krykja aa Knagg«, 
og skulde ofte »hares«. Sommetider førtes den med begge 
Hænder, sommetider ene med højre Haand, mens man 
tog om »Lyngtappana« med venstre, alt som Lyngen var 
stor til. En øvet River kunde faa Lyngen t il at falde i 
rigtige »Moa«. Ofte fulgtes flere Naboer ad ud til Lyng
rivning, og saa blev der ikke ret meget bestilt, men Ti
den gik med at »bryddas «, »løvva Vidderijn«, skyde til 
Maals og hvad anden Idræt de kunde finde paa. Naar 
dertil kom en god »Madakorr aa Drikkalail«, regnedes 
Lyngrivningen for en Fornøjelse. » Torrujarned« var 
nærmest et hj erteformet fladt Jernblad paa et lige Skaft. 
Tørven blev skaaret i passende Stykker i det gamle, tætte 
Grønsvær i Lyngens Udkant og brugtes til at »ryggja Tag 
me« over et Underlag af Lyng. - I de gamle Bilægger
ovne sattes en Bredtørv, krummet med Græssiden n edad, 
over Brændeknuderne, og Lørdag Aften blev Knive og 
Gafler pudset blanke ved at gnides mod Undersiden af 
en Bredtørv. 

Min Bedstefar (f. 1800, d. 1841) paa 6. V gd. i Klint
by var en af de første »paa dæjn Leen,« som gærdede 
sin Skovlod og sine Marker ind med Stengærder. Mange 
af disse Gærdesten paa flere Hundrede Pd. blev hentet 
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Nord for Store Gryde og kørte paa Slæde 
over Isen, maaske baade over Skomager
dammen og Elledalen. 

Paa Lyngen var dengang intet andet at 
se end Lyng, Lyng og Sten samt et Vand
spejl hist og her. De fleste af de store 
Vandreblokke rugede over hver sit. Rok
lcestenen rokkede, naar nogen vilde hjæl
pe den til det; Ligstenen ved Siden af den 
gamle Kirkevej laa og ventede paa »Øf
frøl «. Det var en mere ærefuld, men møj
som Færd, at blive baaret over Lyngen til 
Kirken end at blive kørt paa Vogn ad 
Vejen udenom. Mens Bærere og Følge 
hvilede, blev Kisten sat paa Ligstenen, 
og saa blev der vel drukke t »Sypa«. -
Under en stor Sten havde Gravgaasen 
Rede, under en anden holdt Flagermuse
ne til. I en Stendynge var Rævegrave. En 

» Vautepibel« har fortalt mig, at en stor Sten paa Munke
gaards Lynglod var hende til stor Trøst i Ensomheden 
derude. Naar det begyndte at mørkne, satte hun sig med 
Ryggen tæt op til den og syntes næsten, ·den var for 
hende som et levende Væsen. Køerne maatte ikke drives 
hjem til Gaarden, før det var helt »temorrit«. »Bælla 
hadded inte godt dæjngångijn« tilføjede hun. 

Jærnaldermanden hvilede fredeligt i sin stensatte 
Grav, ihvor mange Kl0ve der trippede henover. Omkring 

Skotteklint i Paradisbald>erne. ( Aage Olsson fat . 1928.) 



hans Bavta svøbte Lyngen sit Blomsterflor, mens Hekse
melet tegnede sine gyldne Ringe og Ottetaller i det brune 
Tæppe. 

Naturens underlige Lyde naaede i Vintermørket ind 
til Hus og Gaard: Isens klingrende Brag, naar den slog 
Revner paa de tilfrosne »Damma aa Høla « - det lød 
som Jordskælv, naar den slog Revner paa den gamle 
Grusgrav --; Rævens hæse 
Gøen i de bitre Frostnæt-
ter og Harens skingrende 

Jord, har Græstæppet en Finhed og Friskhed som intet 
andet Sted. Der under de gamle Kirsebærtræer fik de 
selvdøde Dyr deres Grave: af Jord - til Jord, ligesom 
vi. Og Lyngens Blomster opstaar hver evige Vaar. Frytle 
skinner i Foraarssolen, og Gøgeurter, røde, hvide, titter 
op, skærmet af fladt- og bredtkrybende Astragel og den 
smukke Kællingetand (Lotus corniculatus). Den lille 

Angstskrig. Af og til pusle
de et menneskeligt Væsen 
med at bjerge sig lidt »Ijla
rabrænje« paa den anden 
Side af Skelstenen. At bo 
paa »en liden Lyngknarpa« 
(Lynggaard) var ikke lutter 
Idyl. Ørn og Høg brand
skattede, og Ræven lakked 
til Bondens Gaard en Aften 
silde. Saavidt jeg har ladet 
mig fortælle og da ogsaa 
selv set, var det dog særlig 
om Morgenen, Mikkel var 
paa Færde, men maaske er 
de bornholmske Ræve an
derledes en·d i det øvrige 
Land! Vor gamle Pige kom 
engang op til Dammen en 
Vintermorgen for at hente 
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»Unpalana«, og hvad ser 
hun? Mikkel lunter ad Lyngen til med en Gaas paa Ryg
gen. Gaasen fik hun bjerget, men den var Ji.dt underlig i 
Hovedet siden efter. En Kongeørn slog engang ned paa 
Gasen, der gik i »Damgaarijn«, kvalte den med eet Greb 
under Vingerne, men fik den ikke med sig. Min Far tænk
te: venta du! byggede sig et Skjul af Fyrregrene og lagde 
sig paa Lur. Ørnen kom snart for at hente Byttet, men 
maatte selv blive paa Pletten. Dens Vingefang maalte 
3 1h Alen. En anden Gang var det Kalkunhanen, der blev 
kvalt nøjagtig paa samme Maade · som Gasen, Klomær
kerne sad præcis ens paa begge Dyr. Ørnen fik heller 
ikke Hanen med, men fløj op paa Skotteklint og satte 
sig. Far listede sig ned gennem Elledalen og fik ogsaa 
Ram paa Røveren. Dengang var det Skik flere Steder at 
spigre de skudte Rovfugle op paa Bræddegavlen. Det 
skete dog ikke hos os. Det saa for stygt ud. - Efter Til
plantningen ~f Lyngen er »Snaager og Orm« vist ikke saa 
talrige som før. Der gisnes paa, at de ikke kan lide at 
bevæge sig paa tørre Naale. Et ejendommeligt Naturfæ
nomen iagttoges fra Klint 16/6 1876. Det var en smuk 
Sommerdag med klar Himmel. Pludselig saas en lille 
mørk Sky over Skotteklint; en tyk Ildstraale sprang ud 
fra den og svævede lavt og langsomt Syd om Klint ned 
til Knarregaard, som den antændte. 

Foraaret i Lyngen har ikke den lyse Tone som i Skov, 
paa Mark og Eng. Lyngjordens Blomster og Græsser er 
smaa og uanselige; men hvor Lyngen mødes med dyrket 

Mælkurt blomstrer i hvidt, blaat og lilla, mens Knavel 
beholder sin graagrønne Hverdagsdragt. Under fine; røde 
Syrer og duftende »Galtaspragla« (knoldet Mjødurt) 
staar Kattepoter, sølvhvide, rosenrøde, laadne og bløde, 
meget bedre at plukke til Buket end de klæbrige Tjære
nelliker. - Gyvelguld og Kvalkentorn, Kaprifolie og 
Tørstetræ kappes om at »klæde Fjældet« sammen med 
Enens brede Buske. De søjleformede Ener (Hanplan
terne) hygger sig helst i de lunere Strøg. - Højderne 
grønnes af de smaa Græsser, Gulaks, Spidshale og Katte
skæg med det fine Navn: Nardus stricta. Skønnest er vel 
nok den hvide Skovstjerne (Fagerpige, Stjerneblomme) 
- hvis man da ikke vil give Vintergrøn Prisen. Ørne
bregnernes tætte Skove markerer daarlig Jord. Byllen
bærrets (Blaabærrets) Buske ligner næsten Miniatur
skove; allevegne vokser den til lige Glæde for Menne
sker og Dyr, ikke mindst for Skovduen. 

Den ret sjældne Kambregne vokser et Par Steder, og 
midt imellem Lyngplanter gror den lille Tormentil: 

spæd og uanselig, 
kantet og forsagt, 
fire gule Blade 
Blomstens h ele Pragt. 

(K. J espersen.) 

I Myrene vokser Troldurt, Soldug og Vibefedt, der i 
gamle Dage blev smurt paa Haaret, »at det ikke skulde 

Jul paa Sornho!m 19 ' 



Ved »Store Gryde« i Paradisbakkerne ca. 1900. (V. Myhre fot.) 

blive pjusket«. Kærulden staar i det klare Vand og spej
ler sine hvide Uldduske til Kærsangerens livlige Melo.di. 
Dens Frø flyver langt af Led for at erobre sig en Plads i 
et nyt Vandsted. -

At se Bukkeblad blomstre i Skomagerdammen er et 
Syn saa skønt. Underligt, at denne fine »Tyllsblomma«, 
som Svenskerne kalder den, var en af de første Planter, 
som voksede her efter Istiden. Bukkeblad og Kragefod 
med sin rødbrune Rosenblomst er to stærke Landvin
dingsplanter, som sikkert bærer Skylden for, at mange 
Smaadamme og »Høla « nu er tilgroede. 

Lyngplantens egen Blomstring er dog Festens Højde. 
Ikke ene det yndige, rødlilla Blomstertæppe er uforlig
nelig skønt at se, men a t fornemme den solsvedne, har
piks- og timianskrydrede Honningduft, der driver over 
Lyngen i Bitrækkets Tid, er som et Pust fra en bedre 
Verden. -

Naar Lyngtæppet falmer, tænder Gyldenris og Borst 
deres gule Fakler, og Gederams svøber sit hvide Silke
spind om alt og alle. Kun den blide Øjentrøst blomstrer 
ufortrødent i de korte Efteraarsdage. -

Mellem gyldne Birke og rødmende Blinkeløv gaar Lyn
gens Sommer paa Hæld, mens Udmarkens urgamle Far
ver: brunt, grønt og graat faar en dybere Tone. 

Vildsom og sær er Lyngen i Uvejr og Rusk, 
smilende skøn i Sol og Skærsommer. 

A.M. 
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Kaprifolium. 

Kopattaranka, 
vir dai men om mijn hals, du k jelna snerta, 
din soda gjef t v il livæl snart mai danka. 

Va lmue . 

.Agersolkje ro, 
du glajar mæst me alt for hed en glO, 
- ak, derfor må så tilia du do. 

Kodriver. 

Ausel-i-vång, 
så fort vi få lid sol å larkesång, 
gå dina solhjaul au så småt i gång. 

Tusindfryd. 

Marriblomma bloi, 
sjont moer har ejn lcrodda bælla om sai, 
e rent å pent ijndå jort hvardastoi. 

Pinselilje. 

Snehvida præstakrawa, 
du prækar nad så dailit for min næza, 
dit bjæde e kapelled i mijn hawa. 

Kornblomst. 

Blå dauestol, du slår dit himmelklæ 
i agrana me bonens strunlw sæ, 
te hansa harm, men anra folk te glæ. 

Gul Okseøje. 

Lawsurt, hvor sjyler du dijn gjyjlna hat? 
Et bonetrobbel vastu f orr i varden -
Frit f ram! dæjn gamla skajn ha vi f orgat. 

E ranthis. 

Gujlgula vijnterblomma, 
hvor torr du tæjnkja på å gjorra ota, 
forr vijnternatten f oie halt e omma! 

Melet Kodriver. 

Æ jnastjærna joss, 
gjæzbo statiitijn dai på dajns i mozzajn? 
Ronar du, for hajn namsada ejn kjoss? 

Vin tergæk. 

Vijnternarr hvider, 
gjid hæjler alri vi må skryda ujnan, 
når rogg å bæzijn slå å frosted bider. 

A. J . 



Fra Rutsker Højlyng 

Rutsker H øjlyng er en Del af Rutsker Udmark, en Ud
mark der som Helhed betragtet udgør e t særdeles inter
essant Stykke af det bornholmske Landskab. lalt er det 
paa ca. 4.00 Tdr. Land og omfa tter foruden den fredede 
Højlyng andre ikke fredede Lyngomraader, Rutsker 
P lantage samt opdyrkede Arealer. 

E jendommeligst er vel nok den sidst i 1920'erne fredede 
Højlyng, der ikke tidligere ha r kunnet paaregne større 
Opmærksomhed hos Bornholmerne; men i de senere Aa r 
har Interessen for dette Parti været i fortsat Stigen . In
teressen skriver sig i Hovedsagen fra Opdagelsen af de 
tre Rokkestene, der vakte en fo rstaaelig Opsigt og med
førte Valfarten til Stede t ; en Valfar ten der igen havde til 
Følge, at mange fik Øjnene op for de tte Landskabs vilde 
Storladenhed og Egenart - rent bortset fra Rokkeste
nene. Disse har iøvrigt haft en sørgelig Skæbne. Den stør
s te af dem-Fabeldyret, som den nogle Steder kaldes -
var maaske Øens største i sin Ar t og vejede ca. 30000 kg; 
en anselig Klods, hvis mærkelige Evn e, forstaaeligt nok, 
aftvang Folk Forbavselse og Undren. H ver Gang et Sel
skab kom for at bese Underet, maatte den naturligvis 
vise sin sjæ ldne Kunnen fo r det maabende Selskab, de r 
ikke kunde blive træ t af at se den rokke. Besøgene kunde 
beløbe sig til mange om Dagen, og den m egen Rokken 
kunde Lejet ikke holde til ; Stenen var for tung, Granit
ten fo r løs - eller Stenen selv skubbede sig ud af de t 
skraanende Leje, naar den rokkede, en F orkla ring der 

Kras Mose ved Ru tsk er Plantage. (Frede K jøller fot.) 

Fra Østgrænsen af Rutsk er H øjlyng. (Frede Kjøller fot .) 

sikkert er den mest sandsynlige; muligvis er de t disse 
Omstændigheder i F orening; nok er det, den blev van
skeligere og vanskeligere at faa i Gang, og en skønn e Dag 
vilde den ikke mere. Men at Stenen skulde have været 
Genstand fo r H ærværk, som nogle har ment, er næppe 
sandsynligt. E t P ar Aar kunde den sættes i Gang ved 
Hjælp af en lang P æl ; men sidst i Tyverne standsede den 
helt. 

Den næste af Rokkestenene ligger uden for den fre
dede H øjlyng, i umiddelbar Nærhed af et Stenbrud ; en 
lille Sti fører fra Hovedstien hen til den. Den er noge t 

mindre end den store, men dog ogsaa 
en ganske anselig Sten, der vej er ca. 
20000 kg, og som stadig har bevaret 
Evnen til at rokke. Den ligger paa 
en nogenlunde vandre t Klippeflade, 
saaledes at det maa formo des, den 
kan blive liggende uden at forskubbe 
sig eller paa anden Maade lide Over
last. Desværre er Ødelæggelsen af 
den skønne Natur fo regaaet i saa stor 
Nærhed af Stenen, at man ikke kan 
lade være med a t befrygte det vær
ste. - E t af de hæslige Stenb rud, der 
snar t sagt skæmmer det bornholmske 
Landskab overalt, hvor e t smukt 
K lippeparti bryder frem til Overfl a-
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Stenrøret, før Restaureringen 

( K. Th. Jørgensen /o t.) 

den, har ogsaa faaet Plads her lige op til Grænsen af 
Rutsker Højlyng, men paa privat Grund. Ved en ihær
dig Indgriben fra Naturvenners Side blev Stenen dog 
reddet - foreløbig. Men fredet er den stadig ikke. 

Det river i ens inderste, hver Gang man ser den V an
dalisme, der øves mod den mærkelige og skønne Natur, 
og hvorledes Ødelæggelsen stadig truer nye Partier. Man 
spørger uvilkaarlig sig selv: kan Mishandlingen af saa
danne Steder ikke undgaas? er der da ikke Steder nok, 
hvor man kan bryde Sten , uden a t man behøver at skæm
me Landskabet just de mest iøjnefaldende Steder ? Ved 
Sp rængningen her har man fulgt en af de smukkeste 
Sprækkedale i Rutsker H øjlyng - en overmaade frodig, 
med Bregner og høje Skyggeplanter dækket Bund, over
hvælvet af Kirsebærtræer og El, der strak te deres slanke 

ZZ Jul paa Bornholm 

Den lille Rokltesten 

( K. Th. Jørgensen / o t.} 

Stammer op fra de stejle Vægges Skygge. Med de mo
derne Sprængmetoder , der desværre nu raades over, har 
man udsle ttet et sjældent Stykke Natur, der har staaet i 
Aartusinder , og dermed berøvet Efterslægten Synet heraf . 
for Tid og Evighed. Man spørger uvilkaarligt sig selv: 
hvor længe fa ar Rokkestenen Lov a t staa t rods F rednin
ger og den megen Tale om Værn af Naturen ? Nu vidner 
e t Kaos af løse K lippeblokke, Skærvebunker og Affald 
for de besøgende om, hvorledes Bornholmerne behandler 
smukke P artier af den Ø, man samtidig udraaber for Tu
r ister og F erierejsende som noget a f det dejligs te, der 
tænkes kan. Som Bornholmer kan jeg ikke helt lade være 
at skamme mig, hver Gang jeg viser det frem. 

Den tredie af Rokkestenene, der ogsaa er den mindste 
og vejer ca. 7000 kg, er ligesom den store gaaet helt i 



Staa. Den ligger paa en skraanende Flade lige ved Stien, 
omtrent midtvejs mellem den store og den sidst omtalte. 
Hver Gang den rokkede, gled den et lille Stykke, og saa
dan er den gledet 2- 3 Meter ned ad Skraaningen, inden 
den s tandsede. 

Nu skulde man tro, at der næppe kunde findes flere 
Rokkestene; men for et Par Aar siden er Tilstedeværel
sen af en fjerde Rokkesten opklaret. Den er heller ikke 
særlig stor, men vejer alligevel ca. 10000 kg og er en 
ganske køn Sten, der le t lader sig rokke. Ogsaa den lig
ger uden for den fredede H øjlyng og er lidt vanskelig at 
finde, hvis man ikke er kendt i Omraadet. 

Rokkestenene er naturligvis kun en meget lille Del af 
de mange store Sten, man finder her. Vældige Flytte
blokke ligger spredt, som havde en hel Flok J ætter moret 
sig med at k aste Sten engang i fordums Tid; Stene i be
synderlige Former og besynderlige Stillinger som f. Eks. 
Tvillingstenene og Bænken ; fra de mindste Knolde til 
disse mægtige Blokke, hvor et lille Tryk kan sætte den 
titusindpundige Masse i Bevægelse, et mærkeligt Fæno
men, der nok kan hensætte en i Undren over Naturens 
Luner og Naturens Storhed. Isen var den kæmpestærke 
Jætte, der strøede om sig med Flytteblokke, som vi andre 
strør Ærter. 

En Tur i dette Omraade er nok Umagen værd ; man 
kan uden Besvær eller Fare for at løbe vild foretage 
Turen ad den paa afdøde Overlæge M. K. Zahrtmanns 
Bekostning anlagte Sti, der fører forbi en Række af de 
ejendommeligste Flytteblokke, til man ender ved Sten
røret; en mægtig Sten, den størs te i T errænet, omgivet 
af en Samling mindre Sten, stablet rundt om den. Mulig
vis er denne Stensamling opstaaet ved, at Folk, der i æl
dre Tid færdedes i Højlyngen, af en eller anden religiøs 
Grund har kastet Sten sammen paa Stedet, eller Stendyn
gen- er en Røse, en Begravelse; men herimo·d taler, at 
man ingen Spor af nogen Grav fandt, da man i sidste 

R olclcesten i Rutsleer Højlyng. ( Frede Kjøller /ot.) 

Røde Fluesvampe i Rutsleer Plantage. { Frede Kjøller / ot.) 

Halvdel af forrige Aarhundrede gravede den ud . Stenene 
blev da spredt ud til Siderne og blev først lagt paa 
Plads igen i 1936, da Bornholms Museum gjorde Freds
forstyrrernes Gerning god igen ved at lægge Stenene paa 
Plads som før Gravningen. At Stenrøret endnu ser lidt 

for »nyt~< ud, forklares altsaa heraf og vil 
jo i Løbet af kort Tid forandre sig. 

En Del af Højlyngen - der naturligvis 
ligger uden for det fredede Omraade - er 
i de senere Aar blevet tilplantet med Fyr, 
og nogle Steder er disse Bevoksninger a lle
rede i saa god Væk st, at de lukker for al 
Udsigt; det er saaledes Tilfældet ved Sten
røret. Selvom vi ikke noksom kan være 
glade for vore Skove, er det dog Skade, at 
Dele af de tte Landskab skal lukkes med 
Naaleskov. Nogen første Klasses Skov vil 
de t næppe nogen Sinde blive; dertil er Muld
laget de fleste Steder for tyndt - og trods 
alt maa vi vel nok have Raad til at have 
enkelte smaa Omraader liggende som »Na
turpark«. 

Flere Steder i Lyngen er der i det sids te 
Aar sket en be tydelig Udtynding af Bevoks
ningen, Birkekrat m. v., formentlig for at 
skaffe Brænde - dog saaledes at man har 
ladet de største og pæneste af Birkene staa. 
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Egetræer og Krat paa Rutsker Højlyng. {Frede Kjøller fot.} 

Naturens Storhed. Jo dybere man kommer ind i Skoven, 
jo bedre, desmere vildt og ensomt bliver der; det gælder 
i Særdeleshed om den sydlige Del af Plantagen. Omraa
dene mellem Kleven og Spelling Mose er ikke de mindst 
seværdige; overordentlig smukt forekommer der mig at 
være netop her, med Landskabets Vekslen mellem Lyng 
og Birkebevoksninger isprængt spredte Ene, enkelte Lær
ketræer, Gran og Fyrrebevoksninger; hist og her træde r 
en lille Sprækkedal frem med Klippevægge og frodig 
Vegetation. Man kan tilbringe Dage i dette T erræn og 
ikke blive ked af det. Bedst er det naturligvis, naar man 
har tilegne t sig lidt Kendskab til Omraadet, saa er man 

bedre i Stand til at find e de særlig kønne 
Steder. 

Sognevejen gennem Rutsker Højlyng. Aften. {Frede Kjøller fot.) 

Et af Plantagens mest kendte Steder er 
Tudehøj, e t Navn, der er kendt ud over 
Øen, - men kun faa Bornholmere har set 
det ved Selvsyn. Det er et Højdepunkt i 
Skoven, omtrent 133 mover Havet og kun 
ca. 5 m lavere end det højeste Punkt paa 
Nordhornholm: Ruts Kirke. Endda e1: det 
ikke det højeste Punkt i Plantagen; et 
Højdepunkt Syd herfor er af Generalsta
ben maalt til at være ca. 1 m højere. For 
et Par Menneskealdre siden var der fra 
Tudehøj en storartet Udsigt over Egnen, 
har ældre Folk fortalt mig; men nu er 
Plantagen vokset til og har lukket for al 
Udsigt. Selv Højen, der ikke er anselig, 
var tilplantet; men under de sidste Aars 

Derved er der flere Steder aabnet for Ud
sigten over det smaakuplede Højlyngster
ræn, og man kan rigtig se, hvor smukt 
Landskabet er. Smaabakker med levende, 
langstammede, smaakronede Birke, et vid
underlig smukt Landskab, der bedre er 
kommet til sin Ret ved Hugsten. Og de 
spredte Stabler af hvidbroget Birkehræn
de, der nu bryder Fladerne, giver ogsaa .de
res Bidrag .til Stemningen i Landskabet. 
Et Stykke af denne Lyng er som nævnt 
fredet. Men endnu større burde det frede
de Omraade være. Man skulde synes, det 
let kunde lade sig gøre, da det meste af 
det jo er offentlig Ejendom og ikke særlig 
meget værd, økonomisk set; Bornholm vil
de derved faa sikret et skønt Omraade 
mere. 

Har man gjort sig fortrolig med Rutsker 
Højlyng, bør man ogsaa give sig Stunder til 
et Smut ind i Plantagen. Ogsaa den har 
mange dejlige Steder , skønne og dunkle 
Kroge, hvor man faar Hverdagens Larm 
og Jagen paa Afstand, kommer Naturen 
paa nært Hold. Da fornemmer man bedre 
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Sognevejen gennem Rutsker Højlyng. {Frede Kjøller fot.} 

Udsigt fra Rutsker Højlyng mod Krahkedal. {Frede Kjøller fat.} 



kraftige Hugst har man ryddet Pladsen her omkring. De t 
er altsaa næppe saa meget Højen, der fanger Folks In
teresse som selve Navnet ; der er noget mystisk dragende 
ved de t. 

Paa Vandringen omkring i Skoven vil man støde paa 
mange andre ejendommelige Steder, den kønne Tvær
myr, Rævekulerne, den næsten udtørrede H estemyre og 
den ved sin Rigdom paa Dyr og Planter bemærkelsesvær
dige Laris Myre m. fl. Steder. 

Laris Myr og omliggende Moser - i Særdeleshed Kras 
Mose - har en ikke ringe Fiskerigdom. Og dog har der 
ifølge Bere tninger fra gamle Folk været mange flere i 
ældre Tid. For godt 30 Aar siden boede i Krummeledde 
en Mand - Ambrosen - der var 90 Aar gammel. Han 
har fortalt min Far, at da han i sin Skoletid tjente paa 
Krashave Kroen - det bliver altsaa ca. 1820 - var det 
Skik, at Egnens Folk to Gange i Løbet af Sommeren 
havde »Fiskedag«. Da kørte man til Kras og fiskede. Man 
kørte derud med fast Vogn og fiskede hele Dagen . Alt 
blev anvendt, Skaller, Sudere og Gedder. Man fyldte 
paa, til Vognkassen var fuld, og kørte saa hjem med hele 
Herligheden, der blev saltet ned til senere Brug. Da 
Kroen havde stor HushoJ.dning, plejede man at hente to 
Vogne fulde til den. 

Lyngen og Plantagen rummer ogsaa en rig Flora og en 
rig Fauna. Her træffer man mange af de for Bornholm 
karakteristiske Planter, f. Eks. Pyramideformet Læbe
løs, Bjerg P erikon, Eng-Skær, Vintergrøn, Ulvefod o. s. v. 
H er er den samme Frodighed, den samme Vekslen og 
Mangfoldighed af Vækster, som man træffer andre Ste
der paa Øen, hvor Naturen faar Lov til at passe sig selv. 

Rigest er Plantagen vel næsten om Efteraare t, naar 
Svampefloret dominerer Skovbunden; da er her ingen 
Ende paa Arter og Mængder; da er det en sand Fryd for 
d en, der ser Svampeverdenens Skønhed, at strejfe om 

Liden Klokke i Rutsirer Plantage. 

( Frede Kjøller fot.) 

under Grantykningens Dunkelhed. Pragt
fuldest er de røde Fluesvamp e, der naar 
Tiden kommer bryder frem overalt i Skov
bunden mellem bare mørkebrune Ple tter 
og tykke dybgrønne Mospud er. Det er en 
pragtfuld Svamp, den pragtfuldeste af alle 
vore Svampe, lige skøn fra den bryder 
frem som en lille rød og hvid, kuglerund 

Aabenbaring, til den som fu ldt udvikle t folder den fal
mede Hat ud i den svind ende Sol. Men ·der er mange an
dre Arter, Kantarellernes gule Flokke, Rørsvampe, Pig
svampe, Poresvampene paa de gamle Birkes frønnede 
Stammer o. s. v. 

Foraaret er skønt og Sommeren dejlig, men næppe 
nogen Aarstid har en saadan Charme som Efteraare t. En 
s tille Solskinsdag sidst i September eller først i Oktober, 
da bør man komme her , da tynger Sensommerens tunge 
Frodighed Træer og Buske, og da rækker Skyggeplan
terne sig i et sidste voldsomt Stræk efter Solen. Bregner
nes mørkgrønne Vifter dækker Bunden i de trange 
Sprækkedale i flere Etager , omgivet af Kaprifol og Ben
ved i frodi g Vækst. Hist og her ser man en forsinket 
Blomsterstand paa Kaprifoliens Ranker; men den er nu 
ikke den eneste, der præsenterer en forsinket Blomster
pragt. Rundt om i Krattet vrimler det med saadanne 
Efternølere; hist lyser gule Høgeurter paa høje Stængler, 
og her gemmer sig smaa Blaaklokker i hele Flokke, bly 
og troskyldige hænger de lette og gennemsigtige Blom
ster paa spæde Stængler, gyngende for det mindste Vind
pust. Men de er Undtagelsern e. Ellers bugner alt i moden 
Fylde, svulmer og rødmer, naar Solens varme Straaler 
kæler for Buskenes saftige Bær og leger Smut mellem 
Bregnernes Blade. Græssernes vissengule Toppe liver 
herligt op i den falm ende Eft eraarsskovbund. Enkelte 
forsinkede Rølliker og Blaaklokker holder endnu Stand, 
lidt forsagte minder de om det Blomsterflor, de r for et 
Par Maaneder siden prydede Krattet. 

Men Aaret gaar sin Gang, og hver Maaned giver Høj
lyngen sin særlige Kolorit, stadig er der nye Naturind
tryk at hente og nye Ting at glæde sig over. Lad os gøre 
hvad vi kan for at værne om dette og tilsvarende Omraa
der. Uden disse Vildmarker viJ.de vor Ø blive et Klenodie 
fattigere, og det maa ikke ske. 

Frede Kjøller. 
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Linoleumssnit af Ernst Køie. 

}Vlinder fra ttVesetes Byu 

Konsulens Gaard, hvor Valnødtræet hælder 

mod Stenbro lagt i gammel Langfarts Tid, 

med Storbutik med Pakhus: Loft og Kælder, 

med Tegltagsryg af Maageskarn holdt hvid, 

den har jeg kendt, fra jeg sad sløvt ved Bogen 

paa Skolebænk, mens Havets Vejr og Vind 

og Larm af Tømmerlast holdt Byen vaagen, 

og Tjærelugt fra Skuderne drev ind. 

Til Frosten krymped Konsulhavens Roser 

laa Plænen grøn og som en rund Oblat 

·paa Mulden klæbet, - men naar Letmatroser 

kom hjem fra »Varmen «, brune af Passat, 

hvor var de da af sølle mig misundte, 

naar ved Petroleumslampens træge Blus 

jeg sad ved Lektien om den plumpe Dronte 

og dens Uddøen paa Mauritius. 

Sit Blomstervindu, bredt og dybt i Karmen, 

holdt Konsulinden blankt med pudset Glar, 

hun bøjede sig frem med Fruebarmen 

og plejed ædle Vækster og beskar; 

hun spidsed Munden forn emt, mild men myndig, 

naar noget maalt hun hilste mig til Svar, 

dog hændte af og til der stod en yndig 

nykonfirmere t, mørkeblond Vikar. 

Jul paa Bornholm 

Vi h ilste Vinteren i Rus og Glæde, 

naar Kulden b ed, og Skøjtedammen frøs, 

hvor jog ad Kælkebakken da ens Slæde, 

og foran sad en k aad og frost frisk Tøs. 

Vi kælked, til de sorte Støberier 

bag Byen blussede, og Mørket kom, 

og hun var blandt d e søde »Gaa-forbier «, 

der gik paa Juleindkøb Torvet om. 

Hjem kom de gamle Brigger: »Olga«, »Julie« 

og »Borringholm « med engelsk Kul til Last, 

og Søkaptajner spilled om en Pulje 

ved Punsch og Kort, naar Havis skrued fast. 

Den sorte »Søren P e ter <« laa og lækked, 

Sørøver fordum langs Marokkos Kyst, 

men n u døbt om, - med F ygesne paa Dækket, 

med Krager i sit Mæ rs og raadent Røst. 

V ed Tøhrudstid, n aar Folk med tunge K lamper 

om Fedt lærsstøvle rne i Sne og Slud 

en Lørdagaften silde gik »til Damper« 

og saa den i en Kuling stampe ud, 

hvo r søsyg var den Afsked da, den sendte 

i Svineskrig og Brøl fra Ko og Stud! 

og saa va r Stue-Søndagen i V ente 

med Pladsk mod Brosten fra hver Regnvandstud. 



I Maj, hvor voldte Læ ngsle r Hjertesvie, 

naar Dis laa aandet hen paa Havnens Spejl 

og Skonnertbriggen , Konsulens »Annie«, 

fuldt søklar soled underslaaede Sejl, 

med hvidmalt Skrog, irrgrøn i Kobberhuden 

med Stykgods ud og Rom hjem fra Sankt Croix; -

ok! hvem d er blot var Kokkedreng paa Skuden, 

gik med ti lvej rs og i Lugar til Køj s! 

Paa Havnen drev j eg og lod Eder svovle, 

og blev der nede fra en Luge k aldt, 

sprang jeg ombord og hjalp en Jungmand skovle 

i russisk Rug og groft Sanc t Yhes Salt; -

men naar saa Skuden trak sin Kølvandsstribe 

og holdt sin Kurs mod Havets Kimmingrand, 

stod jeg tilbage i min stakkels Kn ibe 

paa Stranden som en Skibshund glemt i Land. 

Og hjemme paa mit Skraavægs-Lcktiekammer 

i triste V ærts folks k edsomme Logi 

gik onde Timer hen i Ynk og Jammer 

i Feb erst rid mod syndig Fantasi, 

mit Blod kom styrtende til Hjertets Sluse, 

jeg lurede ulykkelig og fejg, 

naa r Piger bag om lumre Badehuse 

laa blott ede og boltred sig i Leg. 

c./V1P.rip..-.,.-.,e 

Aa, h vor har jeg drevet, 
aldrig fik jeg læst; 
Slaakarl e r jeg bleve t, 
Høhøst gik som hlæst 
med Marianne i de raske Skørte r! - -
»Søde Marianne, du maa ikke staa 
i det Hølæs nu, saa brun og bomuldsblaa, 
være Maade med din Dejlighed, d et hør cle r ! 

Forked jeg akavet 
først og smaat bevendt ? 
Jeg er jo begave t 
bare og Student; 
men se nu , hvor stramt jeg bandt for Læsset! 
Saa tog du den sids te Høvisk fra min Fork ; 
snart e r jeg n u rejs t og glemt vel som en Stor k, 
der har spanket og prist Sommer h e r i Græsset. 

:\len de t søde, varme 
Hø fra Forkens Sving 
slog du dine Arm e 
favnende omkring 
som om en du rigtig kunde li cle. -
De s taar nok d e Brune! Kom vær snild og god , 
lad til en Forandring mig nu ta imod, 
la min Favnfuld, Marianne lacl di g glide!« 

Jul. Hein. 

Som vel en Tyksak maa i all e Skoler, 

har jeg mit Øgenavn, - og mit Bestik 

gik der fra - de rtil ; i »de raa Mongoler« 

tog jeg mit m g? - men Matemat ik !! 

Min Hue - en af dem med smaa Kokard er 

fi k jeg til Slut, men smaa t med Eventyr, 

ok, ja d e tyk ke H vale r, dem med Barder, 

maa leve af de bitt este smaa Dyr. 

Naa r se r Vese tes By paa F o raars rheden 

nu stolte Sejlere? - Dens Vinterskov 

af .l\Iaster sank fo rl ængs t, hin Tid fo r heden , 

n11 larmer Dampern e med Losses jov. -

Dog takket være d11 m in gode Fylgje, 

som ført e mig saa fje rn t paa La ngfartsloti l. 

at jeg paa Mindets brogede K onkylje 

har Store-Oceane ts L yd - hen kog t. 

l'iu e r den sket de mange Aars Forandri ng, 

af Tid og Skæbne e r jeg sat paa Plads, 

jeg færdes he r kun om paa Sjælevandring, -

lid t huskes der dog af Pythagoras. -

Ved Konsu lgaarden standser jeg og mindes, 

hos Byens Folk har jeg n 11 hørt Besked; 

Tak, 111 sin <l Tak!: et Ansigt sød 1· som hendes 

hør ikk e ses i de ts Fu ldkommenhed. 

Jul. Hein. 

Bregner i Rutsk er Plantage. {Frede Kjøller /ot.) 
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For en Snes Aar siden hørte jeg en lille Anekdote, som 
glædede mig meget, fordi jeg fandt den saa karakteristisk 
bornholmsk: 

En gammel Kone indfandt sig paa Amtssygehuset i 
Rønne med en Indlæggelsesseddel; hun skulde under
kaste sig en ikke særlig farlig Operation. Overlægen 
undersøgte hende og sagde, at nu kunde hun ligge i Sen
gen til i Morgen, saa skulde hun komme paa Operations
borde t. Ja, men Konen vilde da saa gerne opereres idag. 
Hvorfor dog det, spurgte Overlægen - de t havde da 
ikke saa megen Hast . »J o, for min Sviersøn kommer te 
Bøjn imam me Svin te Slajteried - saa kujne hajn jo 
ta Læjed me hjimm! « 

Ikke sandt - det er en rig tig bornholmsk Kone: fuld-

Gammel Mand i Gudhjem i 1890'em e. 
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kommen stoisk R o overfor Døden, en praktisk Sans, der 
ikke fornægter sig i den alvo rligs te Situation - og en 
indgro et Mistro til Lægevidenskaben! I fl ere Aar ansaa 
jeg den for ægte, og jeg blev meget k ed af det, da jeg i 
en af Albert Engstri:ims Bøger fandt nøjagtig den samm e 
H istorie fortalt om en gammel Kone fra Småland! 

Og de t er meget muligt, at e t saadant Træk kan være 
lige saa karakteristisk for sm ålandsk som for bornholmsk 
Folkesind. Man kommer nemlig ikke udenom den K ends
gærning, at Almuesind der ytrer sig under nogenlunde 
samme Kaar viser mange ganske ensartede Træk. Vil 
man karakterisere en Befolkning ved at besk rive d ens 
fremherskende Egenskaber, løber der gerne a'dskillige 
Træk med, som lige saa godt kunde karakterisere Be
fo lkningen i en anden Egn. I og for sig er der ikke n oget 
at sige hertil; Axel Darn, der ved Hj emstavnsstævnet 
talte om bornholmsk Folkekarakter (Bh . Sml. XIX, S. 
233 ff. ) siger om dette Problem: »selv om der - som 
Ordsproget siger - er andre brogede Køer end Præstens, 
så hører det dog med til en Beskrivelse af Præstens Ko 
at fortælle, at den er broget. « 

Men Probleme t er vanskeligere endda. Har man af en 
Række karakteristiske Træk sammenstykket et Mosa ik
billede af Bornholmeren som national Type, og man saa 
stiller Spørgsmaalet: Træffer man en Mand med de Ka
rakterejendommeligheder - er det saa sikkert, · a t han 
er Bornholmer? maa man svare Nej. Men spørger man: 
Træffer man en Bornholmer - kan man saa være sikker 
paa, at han har de Karakterejendommeligheder ? saa maa 
man ligeledes svare Nej . Med disse unægtelig temmelig 
væsentlige Reservationer maa en Undersøgelse af »Born
holmersindet « begynde. T hi, fo r at citere Erik Strorn
gren, der har givet et af de vægtigs te Bidrag til dette 
Æmne (Beitrage zur psychiatrischen Erblehre, 1938) : 
»Kender man en Mængde Mennesker af forskellig Natio
nalitet, vil man s tadig forbavses over, hvor uendelig 
ringe de nationale Forsk elle er i Forhold til de indivi
duelle.« 

De t er ikke Hensigten med denne Artikel at give en 
Karakteristik af Bornholmeren som Gennemsnitstype; 
her skal kun søges belyst nogle af de Problemer et saa
dant Arbejde frembyder og nogle af de Metoder, der 
maaske kan føre Forskeren et Skridt videre - som Ram
me om en litteraturhistorisk Oversigt over , hvad der 
allerede foreligger af Tilløb til at løse denne fristende 
Opgave. Naar jeg maa stille mig kritisk til adskillig t af, 
hvad der foreligger , saa maa jeg tillige indrømme de 
Vanskeligheder , de r har være t ; da jeg selv i e t Par Ar-



tikler (»Dansk Udsyn« 1929; »Danmark« 1940) og flere 
Foredrag har beskæftiget mig med Æmnet, har jeg haft 
disse Vanskeligheder paa nært Hold, og kan altsaa med 
god Samvittighed kritisere, da Kritikken ogsaa rammer 
mig selv! 

Man maa paa Forhaand være klar over, at den »ideale 
Bornholmer«, der bliver ens endelige Billede af Folke
sindet, er en Konstruktion. Ligesom der naar man foto
graferer en tilstrækkelig Mængde Folketyper oveni hin
anden efterhaanden danner sig en Normaltype, skulde 
man tro, at man ved at undersøge tilstrækkelig mange 
Bornholmere vilde naa til en gyldig Fællestype, hvor de 
stærkt individuelle Træk efterhaanden blev væk og Fæl
lestrækkene forstærkede hinanden. Men ikke desto min
dre er de fleste Skildrere af bornholmsk Folkesind gaaet 
den modsatte Vej. De har af deres Materiale, hvad enten 
det nu stammer fra Historie, Litteratur eller personligt 
Bekendtskab netop udvalgt en Række af de mest sær
prægede Træk og af disse Træk konstrueret en Figur. 
Det kan synes ganske bagvendt, men man kan dog godt 
se den Tanke, der ligger bag: en Befolkning, der er saa 
individuelt indstillet som den bornholmske karakterise
rer man daarligt ved at lade alle de personlige Kanter 
fortone sig. 

Men det er ikke desto mindre en meget farlig Metode. 
Anekdoten, som er denne Metodes fornemste Stof, er en 
ypperlig Litteraturgren, og Resultatet, er det end aldrig 
saa løs en Skitse, er som Regel fornøjeligt at læse. Men 
baade Udvalget af Anekdoterne og Fortolkningen af dem 
lader en stor Plads aaben for det personlige Skøn. 

Og Anekdoten har en Ejendommelighed: den frem
hæver det ejendommelige og særprægede - det rappe 
Svar, den drastiske Overdrivelse. Den dvæler gærne, paa 
Bornholm maaske endda særlig gærne, ved hvad Særlinge 
siger og foretager sig. Thi Bornholmeren har en For
kærlighed for at slaa ned paa den, der er udenfor Nor
men, »vridijn« som de t hedder med et af vore mange 
herlige, vanskeligt oversættelige Ord. Særlingene optræ
der i rigt Maal i vore lokale Anekdoter, og hvis man 
grunder en Folkepsykologi for stærkt paa dem, kommer 
man i Fare for at gøre Bornholmerne til et Folkeslag af 
Særlinge. 

Paa den anden Side kan det ikke nægtes, at Anekdoten 
kan lade visse Træk af Folkekarakteren ytre sig i sine 
mest overdrevne Udslag - hvorved Billedet maaske ikke 
bliver helt ægte, men til Gengæld vinder i Tydelighed. 
Det er ligesom naar en vellykket Karrikatur kan give et 
langt mere levende Billede af en Person end et jævnt 
kedeligt Hverdagsfotografi. 

Men det kedeligste ved Anekdoterne er, at de vandrer 
vidt omkring og stedfæstes rundt om i alle Verdenshjør
ner; derfor bliver de som Dokumenter ikke af Første
haands Værdi. laltfald maa de bruges med Forsigtighed 
- eller med Kunst! 

En Skildring af bornholmsk Folkesind vil altid op
lives ved en velturneret Anekdote, og derfor er det ikke 
underligt, at Skildrere af Bornholm har taget dem til 
sig; selv Zahrtmann har oplivet sin Historiebog med en 

Kone ved Brønden. V. Myhre /01. ca. 1900. 

lille Historie her og cler. Af de gamle Topografer, som 
har været inde paa Folkekarakteren, har navnlig Panum 
(1830) Smag for Anekdoten og fortæller gennem dem 
nogle særlig karakteristiske Træk. Desværre undgaar 
han ikke Vandrehistorier, og selv hvad han fortæller som 
Selvoplevelse (Historien om Karlen, der vil have bundet 
en Snor i Snapseglasset, for det er saa lille, a t han er 
bange · for at det skal løbe ned med Snapsen) har jeg 
mødt andetsteds. Der er selvfølgelig den Mulighed, at 
de t er Panums Bere tning, cler er gaaet paa Vandring, 
men de t turde være temmelig umuligt at efterspore. 

Brugt med Varsomhed er Anekdoten ikke uden Værdi. 
Men den maa suppleres med direkte Iagttagelser og med 
historiske Beretninger, og de Træk af Folkekarakteren, 
man finder , maa belyses gennem hvad Kulturhistorien 
og navnlig vor Viden om Samfundsforholdene oplyser 
os. Alle de gamle Topografer er inde paa denne Vej. 
Naar den fører til vidt forskellige Resultater, kommer 
det af, at F~rfatterens Indstilling spiller en meget væ
sentlig Rolle. Thurah (1756) er saa uheldig at have hele 
sit Materiale paa anden Haand; ·det var Amtmand Urne, 
der forsynede ham med Oplysninger, og Resultate t er 
blevet en noget kortfatte t Skildring, med Træk, som vi 
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maa erkende som rigtige, men som H elhed t aget turde 
.Skildringen dog være noget skønfarvet. P. N. Skougaard 
(1804) imødegaar den grundigt og supplerer den betyde
ligt; hans Skildring af Folkekarakteren i den desværre 
afbrudte Bornholmsbeskrivelse er noget af det bedste og 
kyndigste, der til Dato er skrevet om dette Æ mne, godt 
belyst gennem Betragtninger over Samfundsforholdene 
og deres Indvirkning, og med førstehaands Kendskab til 
og kløgtig Tolkning af Skik og Brug paa Bornholm. Han 
har den Fordel som Bornholmer at kunne skildre sit 
Æ mne indefra. Amtmand Thaarup (1810 og senere) , 
ligesom Lægen Panum, har være t bosat paa Bornholm 
og kender i Modsætning til Thurah Bornholmerne af 
Selvsyn. Men baade Thaarup og P anum var »førda «; de 
var tilmed Embedsmænd og havde ·derved særlig Anled
ning til at komme i Konflikt med den fødte Befolkning, 
hvilket præger deres Fremstilling af Folkekarakteren; 
navnlig Thaarup skildrer i sin første Bog Bornholmeren 
som stridbar, selvklog, egensindig og ikke til at stole 
paa! At Panum dvæler særlig ved Bornholmerens Over
tro og hans Mangel paa Tiltro til medicinske Autoriteter, 
er ganske naturligt. 

Flere forskellige Bidrag til Beskrivelsen af Bornhol
meren som Folketype er givet af Digter en Thorkild Grav
lund, der er anerkendt som en af vore mest fremragende 
Folkepsykologer. Mens han i sit Hovedværk paa dette 
Felt, »Dansk Folkekarakter« (1918) gik udenom Born
holm, har han senere flere Gange været inde paa de t 
specielt bornholmske Folkesind. Første Gang er de t i en 
Oversigtsartikel i Turistforeningens Aarbog 1926 (op-
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trykt i Gravlunds Bog »Dansk Bygd« III, 1930) . I det 
tidligere nævnte Fo redrag af Axel D am gør Forfa tteren 
opmærksom paa en Vanskelighed ved Skildringen a f en 
begrænset Egns Folkekarak ter: er man indlevet i den 
bestemte Egn, man vil skildre, kan det undertiden kom
me til at knibe med Sammenligningsma teriale ; man kan 
have saa ringe Kendskab til andre Folkegrupper, a t de t 
kan være vanskeligt a t skildre, hvilke Karaktertræk der 
er særegne og hvilke der er fælles. Denne F a re har ikke 
foreligge t for Gravlunds Vedkommende. Faa har e t saa 
lydhørt Kendskab til vestdansk Folkesind som han, især 
de t sjællandske, som han er født i, men ogsaa dets Sa m
spil med jysk og fynsk Sind. Men denne Lydhørhed har 
ikke h elt sla ae t til for Bornholms Vedkommende. E ft er 
Sigende skal hans Skildring være basere t paa e t temme
lig kort Turistbesøg paa Bornholm - dog maa det re t
færdigvis tilføjes, at han har haft en Ballas t af Folke
mindemateriale, dels fra den trykte Litteratur, dels fra 
sine egne Samlinger af Meddelelser til Belysning af dansk 
Folkekarakter. 

Nu giver F orskningen af Folkemindernes of te temme
lig dunkle og ikke altid paalidelige Materiale - og Tu
ristens hastige Overblik vist ikke netop den all erheldig
s te Krydsning. Og dobbelt farligt er de t, naar det sker i 
et Sind som Gravlunds. Han er Digter , og udentvivl en 
a f de mærkeligste vi har haft i dette Aarhundrecle; han 
er tillige F orsker af »Danskens Historie«. Men han for
ske r naar han digter og digter naar han forske r ; da han 
tillige regner det videnskabelige Bevis og den p oetiske 
Sandsynlighed for »akademiske Dogmer«, vil man for-
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staa, at man let kan komme ud at træde Vande baade 
med Digteren og med Forskeren. De t er forstaaeligt, at 
mange har ladet sig skræmme fra ham, irritere t over 
hans tunge profetiske Stil - men han er alligevel en 
Digter, det lønner sig at arbejde sig igennem. 

Selvom »Bornholmerne« ikke er det betydeligs te, han 
har skrevet, er der dog rundt om i Artiklen Iagttagelser , 
der giver een nye P erspektiver . Men Svagheden er iøjne
faldende. Han har set paa Bornholmerne med fremmede 
Øjne, og han har ogsaa haft Blik for den Kulturforskel, 
der ytrer sig i Bebyggelsen paa Landet ; Landsbyer ken
der vi jo ikke. Men helt har han ikke forstaaet Be tydnin
gen af, at Landsbyfællesskabet ikke har existere t paa 
Bornholm; han har bygget hele sit Danmarksbillede op 
paa Bondekulturen under Fællesskabet, og nu skal Born
holm ind under det samme Synspunkt, selvom der hist og 
her maa hugges en Hæl og klippes en Taa. Derfor gør 
han Bautastenene til Tingsteder - med disse dunkle 
Ord: »Men tydeligt synes det, at hvor Stenene samledes, 
skulde ogsaa Folk samles. De er en Slags Tingsteder, 
Bystævner. Der er ingen Landsbyer paa Bornholm, kun 
spredte Gaarde. Naar Folk skulde samles, og det skulde 
de stundom, saa maatte ·de vel hen, hvor Stenene knejste. 
- Igennem Taagen set synes de Sten mig lig en Flok 
høje, duknakkede Mænd, der skred frem til Stævne.« 

En anden Fare for Gravlunds Forstaaelse af Bornhol
merne ligger i Materiale ts Ensidighed. Vel er den born
holmske Overtro fuld af karakteristiske Træk, og den 
har været vidt udbredt, men Bornholmersindet var ikke 
Overtro alene; det viser tværtimod udprægede Exempler 

Læge Severin Christensen. Tegning af Ernst K øie. 

paa, hvorledes dels de overtroiske Forestillinger mane
des ned i Halvbevidsthedens Tabu og hvorledes man dels 
søgte at affinde sig mest praktisk med de overnaturlige 
Magter. Og hvad gammel Skik angaar, er der adskilligt, 
der endnu ikke er tilstrækkeligt undersøgt til at man tør 
bygge for dristigt derpaa. Gildesvæsnet fx. trænger til en 
dybere Belysning, især hvad angaar de ts Forhold til »Gil
derne « i det øvrige Land. 

En lidt for hastig Fortolkning af et ikke helt paalide
ligt Materiale - det er Indtrykket af Gravlunds Skil
dring af Bornholmerne. Et enkelt Exempel viser dette 
klart. Gravlund citerer en velkendt Replik, som en Mand 
fra Christiansø skal have udtalt: »Det er vel sandt, at 
Landet (Bornholm) er stort, men saa stort som Havet e 
de ligodt ikje« (Gravlunds Re tskrivning} . Citatet stam
mer fra den Samling bornholmsk Tale, Ordsprog og Tale
maader, M. K. Zahrtmann offentliggjorde i første Bind 
af Bornholmske Samlinger. Nu er det imidlertid blevet 
oplyst, at Zahrtmann ikke har denne Replik fra Folke
munde, men har digtet den selv, hvad den forres ten ikke 
bliver mindre morsom af, og heller ikke mindre ægte, 
thi Zahrtmann var selv Bornholmer og kendte born
holmsk Sind og Udtryksmaade til Bunds. Replikken giver 
Modsætningen mellem »Landet« og »Øen «, og desuden 
Bornholmerens Realisme og hans Uvilje mod at lade sig 
imponere. Men Gravlund fortolker den saaledes: »Hvor 
Landet kendes som det største og Havet som e t Sund 
maaske Mile borte, dær har vi Bønder, men hvor Hav 
kendes større end Land, dær er Søfareræt. - Den har 
altid noget stort at tænke paa. Smaapolitik og Bynyt lig-
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ger ikke ret for den. Men for den er Lande t ogsaa virke
ligt Land og ikke kun et »Samfund«, hvor forskellige 
»Interesser« og »Klasser « søger at faa det mest mulige 
fra hverandre. « - Hvorledes Gravlund læser den Me
ning ud af Zahrtmanns skæmtefulde Bemærkning, er 
mig en Gaade - og helt kender jeg unægtelig ikke Born
holmeren i Gravlunds Fortolkning. Smaapolitik og By
nyt har ialtfald ikke savnet Yndere paa Bornholm. 

Hvad her er sagt, gælder maaske endnu stærkere Grav
lunds senere Arbejder om Bornholm. Afsnittet »Born
holm« i »Herredsbogen « (Bd. 3, 1930) er en udpræget 
folk loristisk Skildring og knytter sig navnlig til Øens 
s tore Sten, som han dunkelt tyder som gamle Bygde
grænser. Bautastenene er »Landemærker til Skel eller 
Samling« hvilket kommer ud paa et, da man samledes 
paa Skellet. Som Exempel paa en Bautasten, der staar i 
et Sogneskel, nævner han »Jættebul « (dvs. J ætta Bujl!) 
mellem Rutsker og Klemensker. Naar denne Vandreblok 
gøres til Bautasten, er det ikke saa underligt, at han og
saa etablerer en Landegrænse ved de store Sten ud for 
Sydvesthornholms K yst. - I »Sysselbogen« (1931) fin
des ligeledes et Afsnit »Bornholm«, ogsaa rigeligt folklo
ristisk; -denne Gang er det særlig Ordsprog og Talemaa
cler, han vælger som Kilde. - Endelig kan det nævnes, 
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at i en af Gravlunds smukkeste Bøger fra de senere Aar, 
»Hus « (1932) findes Novellen »Grundfjæld«, der fore
gaar paa Bornholm og skildrer Folkesindet. H er er ogsaa 
mange Folkemindetræk, men den Kvindeskikkelse, der 
er Fortællingens Hovedperson, er ikke særpræget born
holmsk; hun hører hjemme i det halvt mytologiske F æl
les-Danmark, hvor Gravlunds sidste Bøger gerne fore-
gaar. 

Naar jeg har dvælet saa længe ved Gravlunds spredte 
Bidrag ti l Æ mnet, er det ikke mindst for at fremhæve 
de Faldgruber, der lurer paa den, som vil skildre Born
holmersindet: Af det foregaaende turde ogsaa fremgaa, 
hvilket rigt Kildemateriale en Skildrer har til sin Raa
dighed. Først og fremmest vil han i den bornholmske 
Historie, Kulturhistorie og Personalhistorie finde en 
Række levende og særprægede Skikkelser, der har været 
Bornholmersindets Bærere gennem Aarhundreder. Fol
keminderne er en rig Skat til Belysning af Tænkemaade 
og Ud tryk i fordums Tider, naar de behandles med For
sigtighed; vi kan ikke se bort fra, at Overtroen var en 
fremtrædende, selvom vi ikke tør sige væsentlig Del af 
vore Oldeforældres Aandsindhold; i Folkedigtningen, 
ikke mindst i Ordsprogene har vi værdifulde Glimt af 
deres Hverdags Udtryk . Først og fremmest maa den, der 
vil skildre Folkekarakteren, være sprogligt lydhør; han 
maa kende Bornholmermaalet saa nøje, at han kan veje 
Ordenes Tyngde og kende deres Valører - men kan han 
det, er maaske selve Sproget den livligst st rømmende 
Kilde. 

Ved at skyde disse Kilder i Forgrunden gaar man ud 
fra, at Bornholmersindet er et historisk Fænomen, hvil
ket naturligvis er delvis rigtigt, idet Folkesindet afspej
ler et Kulturtrin, og det bornholmsk e Samfund, der exi
sterede under Øens Afsondring fra Omveroenen, hører 
Fortiden til. Men Bornholmeren er endnu spillevende, 
og skulde han ikke stadig have bevaret lid t af sit Sær
præg? For at klare dette maa vi til de levende Bornhol
mere, ikke Særlingene, men de jævne Mennesker om
kring os. Her maa de egentlige P sykologer træde til -
og da det er sin Sag at gaa rundt og agere Psykolog, turde 
der særlig være to Slags Mennesker, der havde Mulighed 
for en Indsats her: Præster og Læger. 

Og ialtfald Lægerne er begyndt at fa a Øjnene op for 
Problemet - navnlig naar det træder i Forbindelse med 
deres Videnskab. Den tidligere nævnte Disputats af Erik 
Stromgren rummer et Kapitel om »Bornholmernes P syko
logi«, som helt igennem bygger paa direkte Iagttagelse 
af Bornholmere fra vor Tid. Det er nøgternt og sagligt 
og fas tslaar en Række Træk, som man erkender som rig
tige. Maaske er man en Kende tvivlende, naar han ud fra 
Kraks blaa Bog forsøger statistisk at belyse Bornholmer
nes sociale Fremgang; her spiller saa mange Forhold ind, 
at Statistikken turde være ret upaalidelig. Men at Psykia
trien kan kaste Lys over interessante Punkter er givet, 
og Disputatser af ·den Karakter har Værdi for andre end 
Medicinere. 

Lad os for Videnskabens Bidrag ikke glemme Kun
stens. Hvad Videnskabsmanden møjsomt stiller sammen, 



ser Digteren ofte fuldt udfoldet. Og Skildreren af Born
holmersindet har her et rigt Fond at øse af. Vore Digtere 
er vel ikke mange, men baade hos de smaa og store vil 
man kunne finde Træk til de t Billede, man er paa Sporet 
af; her og der er maaske et eller andet fortegnet, men 
det ene Træk kan rette paa det andet. Først og fremmest 
har vi i Andersen Nexøs Bornholmerdigtning en Rigdom 
af levende Bornholmere, taget lige ud af deres Hverdag 
- skal jeg fremhæve en enkelt Skikkelse, vil jeg vælge 
Fru Bolrn i »Folkene paa Dangaarden« som baade helt 
ægte og monumental. - I H . V. Clausens Samlingsværk 

Ruts Kirke 
Alvorsfuld og tu11 g du s taar, 
højt og frit i Sto rm og Stille. 
Klokkeklan g mod Himlen gaa r : 
»Kom! Kom ! Kom !« m ed Toner milde, 

»med din Glæde, Sorg og Savn, 
alt hvad her du fik at bære. 
Kom! Søg Hvi le i hans Favn, 
som din Broder vilde vaJre.« 

Nærmest Himlen staar du her, 
staar her som e11 Jakobsst ige, 
som et Vartegn for enh ver, 
de r vil søge Sandheds Rige. 
Her ved Font og Alterbord 
Aanden tit fik Li v og Mæle, 
Herrens eget milde Ord 
hl ev til Trøst for ban ge Sjæ le. 

Her maa Skøn hed fattes Ord. 
Langt mod Syd staar mørke Skove, 
Sverrig skimtes h øj t mod Nord 
over Søens blanke Vove. 
Kirkevejen hist s ig snor 
mellem Lyng og frodig Ager, 
Hus og Gaard, hvor Fliden hor, 
Øgen sindigt Furen drager. 

Om din Fod et Blomsterflor; 
her har Slægte r Hvile fundet. 
Var jer Gerning end ej sto r, 
Løn for Strid I dog har vundet. 
Kærlighedens Roser gror 
he r , hvor Sorgens Engel træder. 
Vemod følger i hans Spor, 
Duggens Perler Rosen væder. 

Som du stod i Tid og Rum, 
skal du staa for Slægt, som kommer. 
Altid Klokkens milde Kom 
lyde ska l i Vaar og Sommer. 
Altid banet Kirkevej. 
Sangen tone r ove r Grave. 
De h er slumre glemmes ej. 
Rosenduft i Dødninghave. L Ouo }. fond 

»Danmark« (1935) har Andersen Nexø skrevet Afsnittet 
· om Bornholm, der slutter med de Ord: »alt i alt er det 

en god lille Ø. Og det bedste ved den er dens Menne
sker.« Om disse Mennesker koncentrerer hans Skildring 
sig gennem en Række levende og karakteristiske Træk_ 

Materia let er kort sagt rigeligt. Og Vanskeligheder, 
der som bekendt er til for at overvindes, er der heller 
ingen Mangel paa. Man tør derfor haabe, at der engang 
er nogen, der vil tage fat paa den endnu uløste Opgave: 
at skildre Bornholmeren, som han var - og som han er! 

Christian Stub-Jørgensen. 
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CJeje,,..,rejse 

Jul paa Bornholm! Vor Barndoms og Ungdoms Jul! 
For alle os, som drog ud og fæstede Bo i anclre Egne, 
rummer disse Ord en Sum af dyrebare Minder, der fø l
ger os Livet igennem, for enten vort Hjem var stort eller 
lille, rigt eller fattigt, saa møder os i disse Minder vore 
Forældres Omsorg og Kærlighed, den Tryghed og Barne
glæde, som kun et Hjem kan give, og i disse Minder toner 
Julens Salmer, vi mindes vor Fryd Juleaften ved den 
pyntede Gran med de tændte Lys 
og Kirkefærd Julemorgen, hvor 
vi hørte det gamle dejlige Jule
crnngelium, Orgelbrus og Salme
sang sammen med Venner og 
Kendinge, og vi følte Sandheden 
i Digterens Ord: »De t Barn, som 
sig glæder fromt og kønt, skal al
drig clen Glæde miste.« De t var 
ikke en flygtig Stemning, men en 
rnrig Skat, vi fik i disse Minder. 

Jeg mindes de Aar i Slutningen 
af forrige Aarhundrede, da jeg 
opholdt mig i Københa,•n. Vi var 
flere unge Bornholmere, som kom 
sammen, og naar Jul en nærmede 
sig, drejede vore Samtaler og Tan
ker sig mere og mere om vor 
Længsel efter atter at drage hjem 
nogle Dage og opleve en Jul sam
men med Forældre, Slægt og 
Venner. - Naar saa Aftenen for 
Hjemrejsen kom, søgte man ned 
til Havnen i god Tid, før Skibet skulde sejle. Den Gang 
laa de smaa Bornholmerdampere ved Kvæsthusbroens 
Inderside, medens de større Skibe, som gik til Jylland, 
laa paa Ydersiden. Alt som Afgangstiden nærmede sig, 
kom de rejsende og gik om Bord, medens mange andre, 
der havde fulgt dem, Venner og Kammerater, flokkedes 
paa Broen for at tage Afsked med de bortdragende, og 
Samtalen gik højt og livligt mellem dem paa Dækket og 
<lem paa Broen, der var Spænding og F eststemning, maa
ske ogsaa lidt Vemod hos dem, der maatte blive tilbage, 
de fleste paa Broen var vel nok Bornholmere eller havde 
Slægt og Tilknytning derovre. Ved Juletid var det for
uden Soldater den studerende Ungdom, der prægede 
Flokken, som skulde med Skibet. Saa kom den Stund, 
Landgangsbroen blev draget bort, og Klokken meldte 
Afgang, Skibet drejede langsomt fra Land og gyngede 
udad, mens Skaren derinde viftede og raabte »Farvel« 
og »lykkelig Rejse«, og snart tabte vi dem af Syne, me
dens Skibet satte Farten op, og vi gled ud gennem det 
lange Havneløb, hvor mange Skibe laa langs Molerne, og 
vi i Natbelysningen genkendte Hovedstadens Taarne og 
.andre store Bygninger. Saa drejede vi ud forbi Forterne, 

og Byens Lyshav blev fjern ere, vi sejlede ud i den mørke 
Vinterna t. Om Sommeren tog vi unge altid Dæksplads, 
det kostede kun de t halve; i en mild og lys Som mernat 
var der adskilligt at se den første Del af Turen n ed gen
nem Sundet, naar man opholdt sig paa Dækket, man saa 
andre Dampere sejle forbi og Lysene blinke inde fra 
Byerne paa Sjællands og Skaanes Kyster , til man kom 
forbi Falsterbo Fyrskib. I en eller anden lun Krog fandt 
man sig derefter et Sæde, hvor man kunde sove en Times
tid eller mere, og henad Morgen, naar Nattens Kølighed 
føltes mest, tog man en Tur frem og tilbage paa Dækket 
og spejdede mod Øst, om Bornholms Kyster snart duk
kede frem i Morgentaagen. Me n var det Vinter med lange 

SIS »Ema« gaar ind til Allinge i 1890'eme. 

kolde Nætter, blev en Dæksplads paa de Skibe, vi havde 
den Gang, noget voveligt at bes temme sig til paa For
haand, og man valgte da h elst at rejse paa Kahyt, og det 
maa nok være fra en Hjemrejse ved Juletid, jeg erindrer 
følgende lille Oplevelse: Saa snart vi vel var ude af Hav
nen, og der var Mørke rundt om Skibet, besluttede jeg at 
gaa til Køjs, da Dagen før Afrejsen havde været noget 
bevæget, og jeg var træt. I det gamle Skib var en lang 
Gang med Køjer for mandlige Passagerer i to Etager, og 
jeg havde faaet en Overkøje. Ved Hovedgærdet var en 
Krog til at hænge Tøjet paa, og inde i et Hjørne i Køjen 
var en lille Hylde, hvorpaa der stod en Kumme til Brug, 
hvis man blev søsyg. J eg klædte mig hurtig af, entrede 
op og hyllede mig i Tæpperne i Haab om snart at falde 
i .Søvn. Det blev der dog intet af, der var kun faa, som 
allerede var gaaet til Ro, og stadig var der Snak og Far
ten frem og tilbage i Gangen. Maskinens dundrende Lyd, 
og alle de andre uvante Lyde samt Skibets gyngende Be
vægelser holdt mig i en Spænding, der længe hindrede 
mig i at fald e i Søvn. Jeg ventede ogsaa, at de Mænd, som 
skulde ligge i Nabokøjerne, snart vilde indfinde sig, hvil
ket nok først skete, da vi hav.de passeret Falsterbo, for 
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j eg mente af Skibets Bevægelse at kunne mærke, at Sej
ladsen havde skiftet Re tning. Da, som jeg var ved at falde 
i Søvn, kom to mig ukendte ældre Mænd og standsede op 
udfor min Køje, hvor de blev staaende en Tid og holdt 
en munter Passiar, Bornholmere begge to og vel ved 
Magt, som adskillige Landmænd og Slagtere i de gode 
gamle Dage kunde tillade sig at være, naar de havde 
godt Helbred, spiste godt, fik rigeligt af vaade Varer og 
ikke behøvede at svede ved Arbejdet h ver Dag. Omsider 
sagde den ene : »Na, vi skoj le væl se aa komma te Køjs, 
la vos nu se, hvor ded e, vi ska. liggja.« Det viste sig saa, 
at den tykkeste af dem var tildelt den Overkøje oppe ved 
Siden af min, og den anden skulde ligge i den Køje, der 
var under min. De faldt nu i muntre Betragtninger over 
den lille Køje deroppe, og om den tykke mon endnu var 
saa bevægelig, at han kunde hoppe derop; alt imens. 
klædte de sig af , og saa skulde Forsøget gøres. Men det 
viste sig snart, at han aldeles ikke ved egen Hjælp kunde 
slippe derop, hvilket vel yderligere hindredes ved, at 
Skibet gyngede temmelig s tærkt, og hver Gang, han 
havde gjort et mislykke t Forsøg, ist emte de begge en 

lystig Latter. Men saa blev det besluttet, at den anden 
skulde hjælpe til og støtte ham under Opstigningen, og 
saaledes naaede han godt nok op til Aabningen, medens 
den anden skød paa for at faa ham ind; da udbrød den 
tykke: »Naj, Holt! Ja kajn værkeli ente slæppa inj ij en
nem Holled, dær e for trant! « Og under fornyet Munter
hed slap han ned igen, og nu begyndte en ny Raa dslag
ning· Til sidst sagde den anden: »Lægj du daj i dæjn tom
ma Køjan neranfor; dæjn du skojle ha, kajn Andris kriva 
op i, naar ha jn kommer, for hajn har nok Bellæt te dæjn 
neranfor. « (Det fremgik af den foregaaende Samta le, at 
Andris var den andens voksne Søn, som var med paa 
Hjemturen fra København.) Saaledes blev de t, men naar 
Andris kom og gik til Køj s, hørte jeg ikke. Ligesom de to 
tykke faldt jeg snart til Ro derefter. Det var som Maski
nens taktfaste Duren og Havets Brus langs Skibe ts Side 
i min Bevidsthed formede sig til en kendt og kær Melo
di, den bornholmske Moders Vuggesang: »Vizzeliroa, 
minj Bælli«, og i den trygge Følelse af, at det bar hjem
ad mod en glædelig Jul, og at der var gode og hjælpsom
me Mennesker hjemme, faldt jeg i en tryg Søvn. 

Hans Marlwssen. 

Løgnehistorier i Folkedig~tning~en 
For dem', som i vore Dage oplever Lande ts Oversvøm

melse med Bøger og Blade, vil det synes, som om Tiden 
for et Par Menneskealdre siden maa have været en saare 
aandsfattig Tid. Smaakaarsfolk læs te jo næsten intet; 
men til Gengæld betød de t talte Ord saa meget mere. 
Førs t var det Kirken, hvor det talte Ord havde over
vejende Betydning. Men dernæst levede endnu paa Fol
kemunde en ikke helt ringe uskreven Littera tur, forskel
lig fra vor Tids, men for hine Mennesker en Værdi, som 
nu forsvinder; men som dog kan for tjene at kendes noget 
mere, end den gør. Sagn og Eventyr var hin Tids Roma
ner, Viserne dens episke Digtning. Men ogsaa en humori
stisk Digtning havde man, og ser man nøjere til, finder 
man, at hine Aandsprodukter løb fra Land til Land lige 
saa vel som vore Dages Verdenslitteratur. 

En Art af disse er »Løgnehistorie rne« med deres uhyr
lige Overdrivelser og Meningsløsheder, der var en god 
Hukommelsesprøve. Nedenstaaende bringer jeg et Par 
Prøver af sidstnævnte Art, den ene hjemlig, den anden 
fra Skaane. Det vil let ses, at der er Paavirkning imellem 
dem, men ikke saaledes, at den ene er en Kopi af den 
anden. De er meget selvstændigt tilegnede; men der er 
jo ogsaa enkelte Sætninger , der lyder næsten ens begge 
Steder. Saaledes »Plommenasten - Blommenasten «, 
»To stora stakrompada Katta - for Torrugrauen - Ett 
par svårta stubbrompada kalle - for en torragrav«, »Tre 
Ræuben aa i mijnj Fars Armpels« - »Tre siaben åv den 
trojan ja hadde på i da«. Gangen i Fremstillingen er saa 
vidt ens, som det er en Dreng, som fortæller om, hvordan 
han og hans Far kører ad Skoven efter Brænde. Den 
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bornhomske Form har »Lindene «, saa det maa være ble
ve t til paa Nordhornholm, hvor Linden var Skovtræ, 
modsat paa Sydlandet, hvor den ikke findes, uden hvor 
den er plantet. 

Den bornholmske Ramse har jeg optegnet efter Med
delelse af Kristian Mortensen, der boede Sydvest for 
Stenbaldregaard i Pedersker. Han var vel født m ellem 
1840 og 1845; han havde lært den som Dreng og be trag
tede ·det som en Prøve paa udmærket Hukommelse at 
kunne fremsige den flydende uden at gøre F ejl deri. Den 
skaanske find es i: Folkminnen från Skytts Harad. I. Sa
gor, ordspråk , Ordstav och Talesa tt, samlada av Olof 
Christoffersson. Lund 1915. Folkminnen och Folktankar. 

FORRETJIVE LOJNER. 

Ded va i Forreaars Autan, daa Far aa j a træ ttedes. Dajnj æue 
kjøre vi ad Lijnjana te Skaus. Saa krev ja op i e t s tort Træ, saa 
kujnj e ja ikkje komma ner ijæn. Saa gjikj Far jem e tt e en Ojsa aa 
skujljc hugga maj løz, saa storte ja n e r i ejnj Tjørnabosk aa slo tre 
Ræuben aa i mijnj Fårs Vaangagjemmarale; saa sto ja op, aa saa 
læste vi, aa saa kjøre vi aa væ lte i en Torrugrau. Saa korn d er t o 
s tora stakrom pacla Katta; cli satte vi for Torrugrauen , aa saa kjøre 
vi te e t Lan, som kaltes P lommelan, de r gjikj ja ijnj aa plokte maj 
noggena Plommer. Saa kom de r en gammel Kjælijnj ; hon slo maj i 
mit Års mæ ejnj Plommcn ast en, saa cle r Boj tre Ræuben aa i mijnj 
Fars Armpels; ja har'cd aa viza ejnjnu. Saa kjøre vi dærfraa t e et 

Lau, som kaltes Hauralan; d er gikj ja ijnj aa krev op i ejnj stor 
Pil aa plokte maj noggena P æ rer. Saa kom cler en gammel Kjælijnj 
aa sa: »Skam skal d u faa for mijnj H amp, som clu luggada.« Saa 
ble' ja saa bonge, saa ja storte ner aa ble ormstaangader udaa to 
gamla Pajepatta ; saa maatte ja gaa hjem aa læggja maj, aa saa 
laa ja i 300 Ugger aa tre Da aa tre, aa tre te. Saa ble ja b esijnjencs 
paa ad ja skujlje op aa sjycla maj nogged Vijljt aa h a aa forfri ska 



maj mc; saa gjikj ja te Hawed aa saa segtada jå te cjuj stor Skåu
snajl ijenncm e t stort Almetræ; saa skod ja Ryjgjinj aa e t Sten
gjarc aa Rompan 33 ejnj Hjørn astyl(>3; saa ble ja saa forfæra<lcr 
auer de s tora Mor, jå hadde begaad, saa ja flygtada t e ded sto ra 
Lanned, hvor di stora Folken va. Der gikj tal Par aa tå Par aa bar 
paa en Hunjapajnja, aa der va Hyrder, aa der maatte aala Majnj 
te aa bæra H yr<lijnj paa et Vaangale, for ad hajnj ikkje sku ll je trø 
Græzed n er for Faarn, for Hyr<lijnj hadde Staalnæb. Saa tiua<la 

P æ r J epsen ud ad Norre~lug, saa saa hajnj eu Hønna 1>aa Taged 
mæ tål Ægj, saa sa Vajljapæls te Væjljepær: »Dær kajnj ble sjøua 
Tomaanadagriza aa. « S3a kaste vi Ra3gaungaua ner aa ru skada 
Ælijnjana; saa maatte Moster Kjestena gaa te Bys aa kjevva for to 
Sjillinja iute sød Milk te Durkasoppan, ad d er kujnj c b le dejnj daj
list a Fiskasoppa, najnj Majnj alrig hadde smagt. 

DEN LÅNGA LOGNEN. 
Far å ja' å ja å Far skolie kora ti Skoven atter flacka \ tlackt 

bransle) . Far korde bag å ja korde atter. Når vi kom ti St åsol, gick 
broc11 opp. Når vi kom ctt st icke langer fram, kom vi te cct lo!. 
Far lockte å ja tappte. Når vi kom ett stickc langer fram, kom vi 
te et trii. De' va en ej (ek), men n år ja så te, va de' en hoj (hok) . 
Dar sadel en h el skock stegta starungar. »Ha ha! « tangte ja. »Har 
ska ja åv å ha mej en nove sm åge (handfull att smaka), m en alla 
starungana flo ing i ett hål, å de' håled va så !ideel så ja kunne 
inte få min nove daring udan ja m åtte kryba daring me h ele krop
pen. Når ja så kom daring, åd ja mej så miitt så ja kunn e intc kom
ma ud igen udan ja måtte gå hem i min fars hoggehus a tte r min 
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Ungdomsbillede af Fotograf V. Myhre. 

I næsten hver Aargang har »Jul paa Bornholm« bragt 
Fotografier af V. Myhre, og Læsere har spurgt, hvem 
V. Myhre er. Der skal derfor her meddeles nogle Oplys
ninger om denne Fotograf, hvis fortrinlige Billeder »Jul 
paa Bornholm«s mange Læsere har haft saa megen Glæ

de af. 
Valdemar Myhre levede fra 1864 til 1916. Han var 

født i Svaneke, og her levede han hele sit Liv. Af sin 
Far, der var Malermester, lærte han Malerhaandværket 
og nedsatte sig som Maler i sin Fødeby; men snart lærte 

fars yxa å hogga mi ud . Når ja kom ud, hoppa ja riill n å r 1 en 

koladda å ja fi ck beggje hencn fulla me' torne tagga. Så sku ll e ja •iv 
å se atte r mina oj {ok), men n å r ja kom ett slicka nårad vajen, 
kom vi te en ej, men når ja så te va de' en boj. Diir sl'o e tt par 
svårta s tuhbrompacle kalla {kalvar). »Ha ha«, tangtc ja, »har hitt e 
ja mina oj igen «, for di va ma svårtc å stubbrompade. Å då lo ja 
di svå rt e stubhrompacle kallarna, å spande for en torragrav {torv
g rav). 0 du himm elen go' va dette bar åv! Vi kom fOrst fOrhi el t 
hampalann . »Hå«, tiingte ja, »har ska ja åv å ha mej c11 r ova«. Så 
kom karringen ud , som rådcle om pantofflestickecl å sa: »Ditta 
ii di ende iirtorna ja har«. Å hon hlc så sp rittane ga len så hon hop
pa han i ctt stcngarc å to en hlommenasten å slo mej i ryggen mli 
en krcjenastc11 (krikonslen ), så hon slo tre siahcn åv d en t ro jan 
ja hadde på i da. 

Far .5 ja skoli e ko ti skoven å så taffte vi mapåsen. Far å ja me' 
mina ga mla cl i lia hen måtte springa h em a tter ett viistabagstickc 
å en lii r espolse. 

Far å ja skoli e kore ti skov en. Far korde att er å ja bag en tage 
{ett stycke) udad vii jen. Dar kom vi ti en kålhave å d3 sa far : »Du 
Li r ing å la di en roa«. Å då ja kom ing kom kjarringc n som rådd e 
om kå len . »Skam i e r som trampa a ll min hor (lin ), min cnn es te 
byn neviska. Kjarringen to sin baste vallmansbysse (vadmalsbossa) . 
å skod på hin sian Bornholm å cl cnna kulan stannedc ente fOrr an 
hon kom ti Abbekås i en skeppe melgrod. 

Salenebugten. (V. Myhre fot .) 

Peter Thorsen. 
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Madvigs Minde i Svaneke ca. 1900. (V. Myhre fat.) 

Hunjabaklwjn (nu Vestergade) i Svaneke ca. '1900. (V. Myhre f~t.) 

Gade[Jarti i Vigen i Svaneke ca. 1900. (V. Myhre fat.) 

han Fotografering og blev den 
første fastboende Fotograf i Sva
neke, og det er som )) Fotograf 

Myhre«, han blev kendt. Foruden 
Personfotografering kastede han 
sig tidligt over Fotografering ude 
i Naturen, og da Postkort blev al
mindelige, fremstillede han foto
grafiske Postkort, der blev meget 
efterspurgt, og som sikkert stadig 
er til Glæde for dem, der i sin Tid 
har modtaget saadanne og gemt 
dem som de sjældent smukke Bil
leder af bornholmske Egne de er. 
Myhre havde en udmærket Evne 
til at se et godt Motiv, og hans In
teresse for Naturen gav sig ogsaa 
Udslag i, at han nu og da malede 
Landskabsbilleder. !øvrigt gik han 
med Liv og Lyst op i Arbejdet med 
de Dilettantkomedier, som i stort 
Tal spilledes i Svaneke i hans Tid; 
intet Stykke kunde tænkes opført 
uden ham. Han instruerede, han 
var Sminkør, og han spillede selv 
med. I sine senere. Aar læste han 
op i bornholmsk Dialekt ved for
skellige Sammenkomster og blev 
derved kendt rundt om paa Øen_ 

Det blev naturligvis især Par
tier i Svaneke, Myhre fotografe
rede, og ved disse Billeder er Min
det om Svaneke, som Byen var for 
40-50 Aar siden, bevaret i mange 
Enkeltheder. Det var den Tid, da 
Byens Idyl fremhævedes af de 
mange Træer, der endnu den Gang 
fik Lov at staa og forskønne Byen. 
De første større Indgreb i Træerne 
kom, da Elektricitetsværkets Luft
ledninger 1909 krævede Beskæ
ring af mange Trækroner. Da fik 
mange af disse hæslige Saar, og en 
Del Træer blev fældet. 

I de følgende Aar gik Træfæld
ningen frem med stadig forstær
ket Fart. 

l> ]ul paa Bornholm« har før 
bragt Billeder af Svaneke omkring 
Aarhundredskiftet. Her gengives 
Partiet ved Madvigs Minde, før 
Byens beskedne, men nette Anlæg 
ved Byledet maatte vige for Elek
tl icitetsværket. Dernæst Partiet 
med Brøndvippen paa »Hunjabak
kajn«. Brøndvlppens Dage er nu 
talte; den maa forsvinde paa Grund 



af en Gadeudvidelse. I »Sommer· 
vers fra Svaneke « har Valdemar 
Rørdam foreviget den; han boede 
en Sommer i det Hus, der kan 
skimtes som det andet til venstre 
i Billedet. I Digtet »Hanegal« hed
der det: 

J eg h ørte i Søvne, at Luft C'n sang -
og vaagner hojt over Havn og By. 
ser Genbo-Brøndens Vippestång 
sort op rejst mod det kølige Gry 
over E lmes tungsindige Klynger. 
Men Luften sitre r , d en synge r. 

Videre Gaden i Vigen, hvor Val. 
nøddetræet og Kastanje træet paa 
hver sin Side af Gaden forhøj er 
Idyllen. Bakken med den eneste 
Røgeriskorsten, Svaneke havde 
inde i Byen; i dette Efteraar er 
dette smukk e Gadeparti ødelagt, 
Skorstenen revet ned. Endelig 
Partiet ved Havnen, taget mens 
Hylden blomstrer. - Naar Hyl
den blomstrede, maatte Myhre ud 
med sit Apparat, og mange skøn
ne Partier blev fæstnede paa hans 
Plader. Et andet Tidspunkt, da 
Myhre var paa Færde for at gribe 
en kortvarig Skønhed, var, naar 
den nyfaldne Sne skabte et Fe
landskab af et kendt Parti. Mange 
af hans Snebilleder husker Læser· 
ne fra tidligere Aargange af »Jul 
paa Bornholm«. 

Havnen søgte Myhre som andre 
Folk i Byen tit til. Han fotogra
ferede den, naar den laa fredelig 
stille, og naar der var Travlhed 
med Silden Sommermorgener ; 
naar Dampskibet samlede Byens 
Folk ved Havnen, og naar Fisker
baadene sejlede i Vrag. Det var 
før Motorbaadenes Tid, og Myhre 
blev ikke træ t af at fotografere 
Sejlbaadene, der mange i Flok gik 
til Søs. 

Et andet Motiv, Myhre fotogra
ferede Gang paa Gang, var Stub
møllen. Her gengives et af hans 
Stemningsbilleder af den. 

En lille Gruppe for sig blandt 
Myhres Billeder fra Svaneke dan
ner de Fotografier, han tog den 
31. December 1904, mens den 
stærke Sormflod, der var begyndt 
om Natten, endnu vedvarede. Der-

Gadeparti mea Røgeriskorsten i Svanehc ca. 1900. (V. Myhre /ot .) 

Gade parti ved Havnen i Svaneke ca. 1900. (V. Myhre fot.} 

Inderhavnen i Svaneke i 1890'erne. ( V . Myhre fot .) 



Sildene »pilles iclaa« paa Havnen i Svane/re ca. 1900. (V. Myhre /ot.) 

S tubmøllen i Svaneke. (V. Myhre / ot.) 

S tien ved Ypnastecl. ( V . Myhre /ot.) 

fra stammer det pragtfulde Bil
lede af Bølgesprøjtet ved Havne
molen, der sender en Styrtregn 
ind over Byen, saa alle Huse ved 
Havnen den Dag var glaserede 
med et Islag. Billedet er gengivet 
paa Postkort og i Blade og Bøger 
og har i Reglen Betegnelsen 
»Brænding ved Bornholm « eller 
»Brænding ved Svaneke«. Og det 
er jo ganske rigtigt Brænding ved 
Svaneke; men tror nogen at kunne 
opleve en saa vældig Brænding 
ved Svaneke Havnemole nu, bli
ver han skuffet. 1907 blev der 
bygget en Bølgebryder uden for 
Molen , og ved den brydes Bølger
nes Kraft saa s tærkt, at Sprøj tet 
ikke mere sendes saa h øjt ti l Vejrs, 
som Billedet viser. Ogsaa fø r 1907 
var saa vældig en Brænding et 
Særsyn. Men der kan være høj 
Brænding endda, naar Nordosten 
i en Brandstorm s taa r ind. Hør, 
hvad Valdema r Rørdam <l igter om 
det: 

:\len kom saa i Stor m! 
naa r Skummet flyve r, saa L uflen so rlner, 

og G r otlekv::e rncn i Dybet tordner, 

og Br::enclin g højt over Mole n brager, 
saa Graaste n gø res Lil skøre Sager, 

og J e rn ski fte r Fo rm; 

Ol; Ka mpraah lyd e r 

fra M::encl m ed Trosser 

om Skud er, strand et i Sten hro-Cycle r , 

hvor Vandet fosser, 

og Vraggods fly der. -

Det ande t Billede viser Storm
fl odens Voldsomhed inde i Hav
nen. I Yderhavnen, hvor Bassinet 
er overfyldt, saa Bølgerne gaar op 
over Dampskibskajen, r ider en 
Dæksbaad paa sine Trosser ; den 
havde opholdt sig i rum Sø i Storm
natten, og det lykkedes den at søge 
Havn op ad Dagen og faa Forbin
delse med L and, saa den kunde 
holde sig liggende ud e i Y derhav
nen. I Inderhavnen ligger en Skon
nert kæntre t, sk ønt Havneporten 
var lukke t for a t formindske Van
dets Kraft derinde. Kajen neden 
for Hotel »Østersøen« er ganske 
oversk yllet. Det tredje Billede vi
ser , hvordan Baade fra Inderhav
nen var kastet op paa Havne
pladsen. 

Foran (Side 18, 19 og 20) gen
giver vi nogle Billeder fra P ara-



disbakkerne, fra den Tid, da Lyn
gen endnu havde Lov at brede sig 
ved Grydesø. Her skal Billeder fra 
Stien til Ypnasted og fra Salene
bugten og senere i Hæftet Bille
der fra Almindingen fortælle, at 
Myhre ogsaa fotograferede uden 
for Svanek e. Hans J agtdistrikt 
strakte sig over hele Nord- og Øst
bornholm med Afstikkere til Al
mindingen. Sommetider tog han 
om Morgenen med Dampskibet 
fra Svaneke op til Allinge. Cyklen 
og en tung Taske med mange Pla
der havde han med. Saa fotogra
ferede han ved Hammeren og cyk
lede hjem til Svaneke ad Strand
vejen med mange Afstikkere un
der Vejs fo r at »tage« et Parti 
snart her og snart der. Østkyst"ns 
Klippepartier havde hans s,ore 
Kærlighed ; utallige er de Billei: ~ r, 
han tog af Brænding mod Klipper. 
Traf han Dyr paa sine Strejftog, 
Faar i Tøjr f. Eks. eller Køer paa 
Marken eller Svaler paa Telefon
traaden, kom de med i hans Kasse. 

Fiskerlejerne Aarsdale og Listed 
fik ofte hans Besøg. Deres idylli ske 
Smaagyder tiltråk ham; deres man
ge ejendommelige Mennesketyper 
interesserede ham. Der var mange 
ypperlige Natur- og Folkelivsbi l
leder i hans Taske, naar ha n vend
te hj em fra sine Besøg der. 

At Myhre har foreviget mange 
morsomme Folketyper , kender 

°>> Jul paa Bornholm«s Læsere fra 
tidligere Aargange. Hvor finder 
man nu en Fiskertype som den 
gamle Fisker m ed Fiskatjivan paa 
Ryggen og Væven med Torskeli
nen i Haanden, som er gengivet i 
Aargang 1938, Side 4 ! Og de to 
gamle Koner, som fa ar sig en 
Sludder i den morsomme lille Gy
de oven Bykilden i Svaneke (Aar
gang 1939, Side 39) ! I denne Aar
gang gengiver vi Billedet af en 
Kone ved Brønden (Side 29) . 

Ved Udsendelsen af denne lOde 
Aargang bringer Redaktionen Fru 
Ada Myhre sin bedste Tak for elsk
værdig Tilladelse til at pryde »Jul 
paa Bornholm«s Sider m ed Valde
mar Myhres værdifulde Billeder. 

Th. Lind. 

Brænding ved Svanehe Havnemole under Stormfloden den 31. December 1904. (V. Myhre fot.} 

-{' 

Svane/te Havn under Stormfloden den 31. December 1904. (V. Myhre fot.) 

Ved Svaneke Havn eft er Stormfloden den 30-31. December 1904. (V. Myhre fot.) 
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,gennem I 0 A ar 

I Foraaret 1933 henvendte Indehaveren af Colbergs 
Boghandel, Boghandler Edmund Andersen, sig til unde r
tegnede Bibliotekar E. Gotzsche og Lektor Lind med en 
Forespørgsel, om vi vilde paatage os at redigere et Jule
hæfte, der skulde hedde »Jul paa Bornholm«. Vi sagde 
ja til Henvendelsen og satte os som Maal at skabe et 
Hæfte med afgjort bornholmsk Præg, et Hæfte, der i 
T ekst og Billeder skulde fortælle om bornholmske For
hold og Personer i Fortid og Nutid. 

I de førs te Aargange lagde vi i høj Grad Vægt paa at 
fremdrage Billeder af svundne Tiders Kulturforhold, 
saa Hæftet ikke uden Grund blev karakterisere t som et 
kulturhistorisk Aarsskrift. Senere har vi lagt mere Vægt 
paa vor egen Tids Forhold eller paa Forhold, der ligger 
vor egen Tid nær, uden dog helt at forbigaa Skildringer 
af gamle Tider eller Billeder fra Bornholms Fortid. De 
første Hæfter behandlede mere Forhold og Begivenhe
cler, de senere mere P ersoner og deres Indsats i Øens 
Kulturliv. 

Det har være t vort Maal a t bringe ukendt Stof af lødig 
Art frem, og vi har haft den Glæde at kunne bringe for
skellige Optegnelser og Erindringer, som ikke før har 
være t trykt, som Provst Bostrups Rønneminder , Male
ren Lars Hansens Erindringer , Rektor T aubers Rejseop
tegnelser fra 1829, Borgmes ter Harilds Erindringe r fra 
Nexø, Borgmester Niels Nielsens Erindringer fra Rønne, 
en gammel Fiskerkone Jakobine J ensens Erindringer om 
Fisker liv ved Aarhundredskiftet, Borgmester Harilds Op
tegnelser om sin Fars Liv og Gaardejer Hans Ankers 
Barndomsminder. Desuden Skildringer , der var vanske
ligt tilgængelige, som Biskop Mynsters Breve fra en Visi
tatsrejse 1841, Præsten Elieser Gads Optegnelser, C. S. 
Andresen: Thomas Arboe, og Englænderen H. Marryats 
Rejse til Bornholm 1859. 

Billedstoffet har vi bestræbt os for at gøre saa righol
·digt som muligt, og bl. a. fra Bornholms Museums Billed
samling har vi kunnet bringe Billeder , som ikke før har 
være t offentliggjort. Heraf kan nævnes Farvegengivelsen 
af et Bindebrev fra 1795 og Faksimilet af Løjtnant An
kers Brev fra Dybbøl 1864. 

Allerede i lste Aargang bragte »Jul paa Bornholm« 
Billeder af de i Aarets Løb døde kendte Mænd og Kvin
der paa Bornholm, og denne Serie Portrætter er fortsat 
Aarene igennem. I en anden Portræ tserie af Mænd, der 
paa forskellig Vis i de sidste hund~ede Aar har haft deres 
Virke paa Bornholm, har vi bragt Billeder af Øens Amt
mænd, Kommandanter , Skovridere, Provster, Folketings
mænd, Landstingsmænd og Rektorer. En tredje Bill ed
serie har vi kaldt »Før og nu«; den viser Bybilleder og 
Naturbilleder fra tidligere Tid i Sammenligning med de 
.samme Steder , som de ser ud nu. 

Redaktionen har i sit Arbejde mødt megen Forstaaelse 
-<>g Interesse fra mange Sider. Forskellige Kunstnere har, 

som det ses af hosstaaende Billeder af de førs te 9 Aar
ganges Omslag, beredvilligt stille t Billeder til Disposition 
for os. Herfor takker vi d'Hrr. Ernst Køie, Oluf Høst, 
Claus Johansen , H. P. Haagensen og P. Kofoed og min
des med Tak afdøde Ber tel H ansen-Svaneke. Malerne 
Oluf Høst og Olaf Rude takker vi for Origina ltegninger , 
og isæ r nævner vi Maleren Ernst Køie, der stadig har 
omfa tte t vort Arbejde med aldrig svigtende Inter esse, 
hvorfor vi skylder ham megen Tak. Foruden til mange
andre Bidragydere, der til en og anden Aargang ha r givet 
os værdifuld Støtte, staar ~edaktionen i Taknemmelig
hedsgæld til Pastor Andr. Hansen, Rønne, F orstand er 
A. J ensen, Nexø, Forfatteren Otto Lund, Rutsker , For
fatte ren Magister Christian Stub-Jørgensen, Aarhus, og 
P e ter Thorsen, P edersker , for deres mange Bid rag. Med 
Tak mindes vi Intendant Kuhres altid redebonne Hjælp
somhed . Musee ts Fotograf H. P. Holm har skaffet os 
mange fortræffelige Billeder. Siden 2' Aarga ng har vi 
takke t være Fru Ada Myhre, Svaneke, kunnet benytte 
hendes Mands uerstattelige F otografi er. I fo rrige og 
denne Aargang ha r Lærer F rede Kjøller prydet sine Ar
tikler med præg tige Optagelse r fra Christiansø og Ruts-
ker Højlyng. E. Got.zsche. Tit. Lind. 

F11glesa11gsrende11 i Almi11di11ge11. V. Myhre for. 
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M. Lange. (Maleri af Bertel Hansen-SvaneTce.) 

Brødrene Lange var fra Maribo. Magnus Lange var 
født 26/11 1859 og Hans Lange 27/5 1864. De var begge 
Urmagere og drev i Fællesskab en Forretning i Køben
havn, til de 1919 ophævede den. Siden levede de af deres 
opsparede Midler. De var begge ugifte. Magnus Lange 
var den kraftigste af dem og den, der førte Ordet, Hans 
Lange var svageligere, beskeden og holdt sig i Baggrun
den; han var den omgængeligste af dem. De var altid 
velklædte og sirlige, men levede iøvrigt uhyre nøjsomt 
og omgikkes ikke mange. Alt, hvad de kunde afse, an
vendte de til deres Samlinger. 

Deres Interesse var først og fremmest at samle paa 
Kunst. De overværede de fleste Kunstauktioner og købte 
efterhaanden mange Malerier og grafiske Blade. Deres 
Kobberstiksamling blev omfattende og fortræffelig; de 
erhvervede mange Sjældenheder i udsøgte Eksemplarer. 
Fandt de et Eksemplar, der var bedre end det, de eje·de i 
Forvejen, købte de det. Og de holdt deres Blade i fin 
Stand. Deres Malerisamling fik aldrig Kobberstiksamlin
gens Lødighed. Den bestod af et Par Hundrede mest 
smaa Malerier af vor ældre Kunst; blandt dem maa næv
nes Malerier af J. Th. Lundby, P. C. Skovgaard og Con
stantin Hansen. De købte aldrig moderne Kunst. Born· 
holms Museum bad dem engang paa en Auktion købe et 
Par Malerier af Oluf Høst og Olaf Rude; de gjorde det, 
men det var med stor Betænkelighed. En Tid vejledede 
Maleren Bertel Hansen-Svaneke dem ved deres Indkøb 
af ældre Kunst - for saa vidt Magnus Lange i det hele 
tog imod Vejledning. - Lejligheden paa Gl. Kongevej 
fyldtes efterhaanden i alle Værelser med Kunstgenstan
de. Malerier og Stik hang paa alle V ægge fra Gulv til Loft. 

Ogsaa en omfattende Bogsamling anskaffede Brødrene 
sig efterhaanden. Det var Kunstlitteratur, Topografi og 
Personalhistorie, de især samlede paa. og da de blev 
kendt med Bornholm, Litteratur om denne Ø. 

Magnus Lange syslede ogsaa med Slægtshistorie, arbej
dede i Arkiverne og udgav 1923 som Manuskript »Slæg-
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ten Lange fra Faaborg«. 1934 udgav han, ligeledes som 
Privattryk, »Fajancefabrikanterne Spietz i Rønne«. 

Foruden alt dette samlede de to Brødre endvidere paa 

gammelt Husgeraad og gammelt Indbo, og da de i_ Aarene 
fø r 1920 var blevet »Sommerbornholmere«, købte de et 

Hus i Sandvig, som de efter en Familie Tømme, der 
havde ejet det, kaldte »Tømmehuset«, og h eri samlede 
de alle disse Møbler og Genstande. De lod bygge en gam
meldags aaben Skorsten og anbragte her de Gryder og 
Potter, der hørte til; i en V æg lod de indmure et V æg
skab, som blev fyldt med gamle Glas og Kopper. Et Sted 
anbragtes en Bilæggerovn, og overalt paa Gulv og V ægge 
blev der efterhaanden fyldt med Kister og gamle Bille

der, Skabe og Ure o. m. a. 
I 2- 3 Maaneder opholdt de sig hver Sommer i »Tøm

mehuset«, og saa kørte de rundt paa Øen i deres lille Bil 
og købte, hvad de kunde finde af gamle Sager. Deres 
største Oplevelse, fortalte de, var, da de paa en Gaard 
købte en gammel Egekiste, som kun var det halve af en 
Kis te, der var skaaret over paa tværs; den anden Halvdel 
fandt de et andet Sted. Begge Halvdele havde faaet e t 
nyt Endestykke; nu kunde de igen forenes til een Kiste, 
efter at Arvestrid mellem to Døtre om den ene Kiste 

havde medført, at den blev delt i to! 
Da Hans Lange i 1934 dø·de, følte Magnus Lange sig 

meget ensom. I flere Aar kunde han ikke taale at komme 
til Bornholm, men tilbragte sine Somre i Sverige eller i 
en eller anden By paa Fyn og holdt kun Forbindelsen 
med Bornholm ved lige gennem Brevveksling med In
tendant Kuhre i Rønne. I de sidste Aar kom han dog paa 
kortere Besøg t il Sandvig, m en boede ikke mere i »Tøm
mehuset«. Sidst var han her en Uges Tid før han døde 
d. 23. Sept. i Aar. 

Magnus Langes Testamente bestemte, at Bornholms 

Museum skulde arve det allermeste af hans Samlinger i 
København. Allerede i 1927 tilbød Brødrene Lange Mu
seet at ville testamentere det deres Samlinger, og Mu
seets Bestyrelse tog med Tak imod Tilbuddet og ud
nævnte de to Brødre til Æresmedlemmer af Museums
foreningen. Karakteristisk for Brødrene Lange var det, 
at de ikke ønskede noget offentliggjort om ·dette. Nu lød 
T estamentet paa, a t Samlingerne skulde anbringes i Mu
seets Hus i Rolighedsgade, og »intet maatte bringes ind 
og intet bringes ud «, naar Tingene først var anbragt der. 
»Tømmehuset« derimod overgaar til »Brødrene M. og H. 
Langes Legat«, som Langes efterladte Formue tilfalder. 
»Tømmehuset« bliver aabnet for Publikum, naar Lega
tets Fundats bliver stadfæstet. Hertil vil der sikkert gaa 
nogen Tid, og før næste Efteraar kan vist hverken »Tøm
mehuset« eller »Brødrene Langes Mindestuer « ved Mu
seet blive tilgængelige. Men naar det sker, vil Bornhol
merne og andre besøgende se, at Øen er blevet værdi
fulde Samlingere rigere, og forstaa, at de to Brødre, som 
ikke kom i Forbindelse med ret mange af Befolkningen, 
har følt sig saa godt hjemme her, at de har ønsket, at 
Frugterne af deres Livs Arbejde og Samlerinteresse 
skulde komme Øen til gode. 

Th. Lind. 
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Hans Tofte Holm. 19. Januar 
1864--13. Okt. 1941. Lods i 
i Hasle. 

Chr. Petersen. 17. Maj 1859 
-2. Novb. 1941. Fhv. Sten
værksbestyre r i Allinge. 

J. P. H enrik sen. 26. April 
1875-12. Decb. 1941. Over
dyrlæge, Rønne. R. af Dbg. 

L. J. F. Bastrup. 4. Januar 
1852- 14. Okt. 1941. Provst, 
Sognepræst i Rønne 1904--
1922. R. af Dbg. 

Peter Stalf ensen. ] . Maj 1896 
-5. Novhr. 1941. Stenhug
ger, Allinge. 

A. C. Holm. 29. Novb. 1871 
-11. Dec.1941. Fhv. Maler
mester, Bankkasserer, Gud
hjem. 

H. 0. Christensen. 10. Marts 
1880- 27. Oktbr. 1941. Tidl. 
Postassistent i Rønne. Post
mester i Allinge 1926-41. 

Markus Sonne. 3. Novb. 1865 
29. Novb. 1941. Kapt., tidl. 
Ejer af Almcgd. og St. Lo ftsg., 
Nylars, Sandemd. R. af Dbg. 

Jakob Ancher Jespersen. 29. 
Juni 1872-21. Decb. 1941. 
Proprietær, S1>litsgaa rd, Kle
mensker. 

J. P. Frederiksen. 17. Juni 
1858-27. Oktbr. 1941. Poli 
tibetj ent i Allinge til 1928. 
Dbmd. 

A. Chr. Lund. 14. Juli 1883-
6. Decbr. 1941. Bagermester 
i Gudhjem. 

A. Bjerregaard. 7. Aug. 1861 
- 20. Decb. 1941. Skræder
mester, Nexø. 
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Soltau Siv ertsen. 30. Maj 1859 
- 25. December 1941. Cand. 
pha r m. Tidl. H asle og Rønne. 

Mathias Christian Jense11 . 24. 
J anuar 1859-21. Januar 1942. 
Tidl. E je r af Tornegaard i 
Ny I a rs. 

Vilh . Andersen. 4. Maj 1869 
14. Febr. 1942. Tidl. Avlsbr. 
i Vestermarie, mangeaarigt 
Sogne- og Amtsraadsmecllern. 

L. P. Kjøller. 28. Aug. 1886 
- 14. Marts 1942. Ejer af 
Nørregaarcl, Poulsker. 
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A 11ton Grønbecli. 13. Decb. 
1857- 1. Januar 1942. Av ls
bruger, Sandvig. 

Hans Carl Han sen. 24. Jan. 
1879-27. Jan. 1942. Restau
ratør, Indus tricafeen, Rønne. 

H. A. Lerche. 10. Okt. 1851-
21. Febr. 1942. Kapt., pens. 
Overtolclrorsbet j., Allinge. 
Efte r Male ri af A. Moe 19-10. 

Niels Jensen. 25. Jan. 1874 
- 15. April 1942. Rentier, 
Lobbæk. 

Simon Ludvigsen . 22. Septb. 
1895- 18. Januar 1942. Spa
rekassebogholder. Ronne. 

Joha11 Wesih. 19. Okth. 1856 
- 25. Januar 19.+2. Tid l. Ejer 
af Kl intgaarcl, Vesterma rie. 

0. G. Andersen. 29. Mart s 
1865- 10. Marts 1942. Fhv. 
Arkivar i Undervisningsmi
n iste riet. Dmbd. FM. 

Jørgen Jørgensen. 13. J uni 
1860-23. April 1942. Fhv. 
Lods i Rønne. 

Marcus Je11 scn. 7. Febr. 1879 
- 19. J an. 1942. Maskinpas
ser, Nexo. 

Hans Chr. Be11dtsen. 5. Maj 
1867- 29. Ja11. 19.+2. F isker 
i Tejn. 

0. fl. Espersen. 19. Nov. 1868 
- 13. Marts 1942. Telegra f
bestyrer i Røn ne 1921, tillige 
Postm. 1927- 33. R. af Dbg. 

Thorvald Kofoed. 15. Maj · 
1889- 30. April 1942. Slagte·_ 
riforvalte r, Rønne. 



Thorvald Hansen. 22. Marts 
1872- 15. Maj 1942. Tidl. 
Sogneraadsforma nd, Ny la rs. 

N. C. Koefoed. 25. April 1869 
- 7. Juni 1942. Kapt., Pro pr. 
Ejer af St. Almeg., Knudsker , 
1901- 1935. R. af Dbg. 

Victor Jensen. 28. Sept. 1885 
-22. Juni 1942. Fisker i 
Rønne. 

]ens E. Schou. 5. Febr. 1861 
19. Maj 1942. Skomager , Gra
ver og Ringer, K lem ensker. 

P.A . Pedersen. 13. Juni 1862 
- 3. J1111i 19-!2. Kirkeluntle, 
Ny ke r. 

]ens Jørg. Andersen. 26. F ebr. 
1869- 29. Juni 19-!2. Pens. 
Lok omotivmester, Rønne. 
Dhmd. 

Helga Anker. 13•. Juni 1894 
- 23. Maj ]942. Kunsthand
le r. Rønne . 

P. Koefoed. 7. April 1878-
15. Jun i 1942. Bestyrer af 
Bøstbøj Meje ri. 

Martin Larsen. 13. Ja n. 1891 
- 26. Juli 1942. Fhv. kgl. 
Vej er og iVIaale r i Allinge. 

H . M. Erichsen. 30. Aug. 1866 
-4. Juni 1942. Sognepræst 
i Nyla rs 1897- 1906 og i 
Aakirkehy 1911- 33. 

Thea Funch. 27. Januar 1868 
- 20. Juni 19,12. Indehaver 
af Fæstekontore t i Rønne. 

Oluf Jensen. 1. F ebr. 1886-
7. Septb. 1942. Maskinmester 
ved Rønne Elektrici te tsværk. 

P. K. Pedersen. 21. Septhr. 
1881- 22. Septb. 1942. Kæm
ner i Hasle . 

Willi. Madsen. 25. Juli 1861 
- 24. Sept. 1942. Fhv. Bog
trykker i Rønne. 

Ludvig Andreasen. 20. Okt. 
1867-30. Septb. 1942. Pens. 
Bankbogholder, Aakirkeby. 
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i mange forskellige smukke Stel. - Alt i 

Holmegaards G lasværks Varer. Største Lager 

i færdige Rammer og Lister. 

C. Skovmose, Rønne. Telefon 104. 

Telefon 377. B aby-Udstyr, Kjolestoffer og Trikotage. 

Specialforretning i Kjoler 

lste Klasses Bestillingsstue 

God Mad? 

Industrien 
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Den nye hyggelige 

Marinestue udlejes 

til Møder og srnaa 

Selskaber. 
Andre Didriksen, Nygade 1 5 (ve d St. Torv). Telf. 99 
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Hovedkontor 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 

Indskud modtages Værdipapirer modtages til Opbevaring i aabent Depot 

paa 3 Maaneders Opsigelse Boxer udlejes 

og paa almindelige 

Sparevilkaar 

I ----------

N ygades Blomsterforretning 
Svend Larsen . Telefon Nr. 90 BLOMS TER OG KRAN SE 

leveres overalt i Danmark 

f~~r~ j(".-,t"'·ttiø~le,· 
I ethvert Hjem er der Brug for et Skab som dette . Til Tidskrifter og Noder, til Breve 

og Dokumenter, Samlinger af alle Slags Tryksager, Regnskaber, private Optegnelser, 

Værdipapirer - kort sagt til Opbevaring af alle de trykte og beskrevne Sager, intet 

Hjem undgaar at samle sammen, og som oftest finder det en tilfældig Plads, er Arkiv

skabe! •Privat« med Centrallaas det helt rigtige Samlingssted. 

Se vor Udstilling i Tornegade 1, vi er gerne til Tjeneste med Demonstration og alle 

Oplysninger. 

CQLBERGS BOGHANDEL Edm. Andersen, Telefoner 122 og 1022 
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udføres til moderate Priser 

Forlang Tilbud ! 

Vktor {?•~/ 
Malerforretnlng Søndergade 3 Rønne Telefon 689 

I I 
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1 f · J An}~rs 
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---~ / Bageri og ' / _,.,, 

Konditori 

K. Anker Mortensen, Søndergade 3, Rønne 

Telefon 264 

rØtarmount 

Skjorten 

Verdens b edste Skjorte 

Skjorterne e r vasket og strøget i Haanden 

og krymper derfor ikke. 

Faas med fast Flip 

eller med 2 løse Flipper. 

Største Udvalg og billigste Priser. 

c;te,,..-,,.f't> fi..,'t>e.-se.., 

St. Torv Rønne Telefon 350 

Rønne Missionshotel 

Telefon 387 

Eneste Missionshotel 
paa B orn holm 

2 M i nutter ha Havn og Banegaard 

Nyrestaurerede Lokaler 

Være l ser med T e le fon 

cPete\• J{ ost f(Jair 
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Rønne V in-

og Ci ga1.•fo1.•1.•etning 

Alle ke ndte Mærker i 

Vine, Spirituosa, Cigarer 

og Cigaretter . 

Stort Udvalg i Piber. 

Telefon Nr. 706 

H . H . LAU, Store Torv, Rønne 

Bandager, Barnevæ g te, Gummistrømper, 

Varmepuder. - Alt i Sygeplejeartikler. 

.Nf/)lDpS 
Udsalg 

v/ Dagny Jørgensen, St. Torvegade 

Telefon Nr. 754 
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K. JØRGENSE N 
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Gælder det en Radio eller en Cykle, 

gaar De ikke forkert ved at henvende 

Dem til os. - - Kun gode Mærker. 

Telefon Rønne Nr. 740 

.....___ ____ _J 

Sla~feriefs 

Vdsal~ 

Alt i Slagterivarer 

Kød, Pølser, Paalæg 

og Salater 

1. Kl. Varer 

Billigste Pr iser 

Varerne forsendes 

overalt 

E . Haagen sen, Østergade, Rønne 

Telefon 28, Privat 878 

I 



Permanenl. 

Jern- og Vendondulahon. 

Manicure, Ansiglsmessage. 

All i Tone og ~earrarvning . 

~neforh . fo r Bornholm 

er Sbønhedspræpereler fra 

Øizabelh Arden 
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V .a.Jt.m.t V .aYt.Li.. 

k~. u4.a.h.et 
Har De Centrolvarme, saa. savner De 

utvilsomt det varme Vand om Som

meren. - Ved De, at for en ringe 

Udgift kan faa dette Savn afhjulpe t ? 

Har De ikke Centralvarme, kan De 

alligevel faa Installeret et selvstæn

digt Varmtvandsanlaeg med Gasfyring 

til Bad, Køkken og Haandvask, ogsaa 

velegnet til Restaurationer, Dame· 

frisørsaloner og Tandlæge•. - Det 

koster ikke saa meqet som De tror I 

Kender De den store Fordel ved 

Gas-Vaskekedler? Renligt, nemt og 

behageligt. En Storvask koster kun 

mellem 50-100 Øre. - Udførligere 

Oplysninger og Tilbud uden Forb. 

K. E. HANSEN 
Stellestræde. Rønne. Te lefon Nr. 491 

Blikkenslage r, aut. Gas- og Vandmester 

Krystalgade 22, Rønne. Telefon 912 

Bogbinderi 

og Protokolfabrik. 

Leverer alt Bogbinderarbejde 

i prima Udførelse. 

Protokoller og Papirvarer. 

Potentbind til alle 

Blade og Tidsskrifter. 

Adressemapper med Orna-

menter og Inskriptioner i 

Guld- Farve og Blfndtryk 

i smagfuld Udførelse fra 

eget Værksted. 

\ 

Bogbinder 

Chr. Didriksen 

Tornegade 10 

Telefon Nr. 865 
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Colbergs Eif. 

Bogfrykkeri 

En kulørt Farve, valgt med Smag, 

kan g ive en ellers ret kedelig og 

ordinær Tryksag et Præg af Liv 

og Elegance. Her gælder dog den 

gyldne Regel, at jo mere d iskret 

den kulørte Farve bliver anvendt, 

desto finere og dyrere ser det ud. 

De skulde gøre et Forsøg og lade 

os anvende een eller flere ekstra 

Farver i Deres næste Tryksag. 

~~.~~~~~~~~·~ 

I 

' 

---, 

..... 

" ~ 

I Modesalonen c.,Ast ~ 
finder De altid et stort Udvalg i moderne Damehatte 

Øens eneste 

Damp
Farveri 

og Trikohl· 

Rensnings 

Anstalt 

J. A. Pedersen, Østergade 51. Telefon 820 
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KUL OG 

KOK ES 

CINDERS 

BRÆNDE 

C.hr. Bid5trup 
lndeh.: M. Th. Bidstrup - Største lager - Største Import - Bedste Kvalite ter - Billigste Priser 

I I 

(n·e,,.,~ 
Ka:ffee1·statniog 

- - kommer rigtig Kaffe 

saa nær som overhovedet 

muligt. - Prøv og døm ! 

Faas overalt paa Bornholm. 

Svend Frederiksen, Th. Grønbergs Eft. 

Telefon Rønne 118 olyfoto 
Rønne 

St. Torvegade 3 . Telefon 240 

A akirkeby 

Jernbanegade 7 (Afholdsh.) Telefon 116 

L_ _ _ _ ~----_J 
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Paalæg, 

Konserves, 

Smaaretter 

Fineste 

Selskabs-

Smørrebrød 

Cit, 
v/ K. Mortensen, St. Torvegade 

Telefon 359 

.______ _____ _J 

1-· 

J~~s . .J2~~~ 
Østergade, Rønne 

Telefon Nr. 644 

Kontor-

Møbler og 

Inventar 
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JULEGAVER 
Stort Udvalg i Guld-, Sølv- og Pletvarer. Mange 

nye M ønstre i Skeer og G afler. Forlovelsesringe, 

Kikkerter, Thermomelre, Barometre og Læseglas 

B riller i moderne Fac:;:oner. - Consolure, Arm

b aandsure anbefales . 

Urmager og Guldsmed H. P. Rønne 
Ronne . Telefon Nr. 3 19 

_ ___ _J 
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Aarets bedste Julegave! 

~~ 
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Giv en virkelig god Gave, der har Værdi udover Øjeblikket ... BIG BEN Pennen 

for Livet! BIG BEN har gennemsigtig Holder, moderne Vacuum-Fyldning cg en 

særlig stor og kraftig Guldpen. BIG BEN's tekniske Fordele er patenterede og 

Navnet garanterer for Kvaliteten. 30 Aars Garanti mod Slid og Fabrikationsfejl 

paa Guldpennen. Mange smukke Farver. Priser fra Kr. 32.00 
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-den /Jetlsle Pen 
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Eneforhandling: Colbergs Boghandel , Rønne. Tlfr. 122 og 1022. Øens største Fyldepennelager. 



Ved Anskaffelsen af en ny Ovn eller Kamin 

vil det altid være fordelagtig at vælge en af 

vore Typer. Støbegodset er ekstra svært og 

solidt, og vore bekendte runde Magasin

ovne holder 25-40 Aar uden væsentlig 

Vedligeholdelse. Vore firkantede Ovne og 

Kaminer er forsynet med patenteret brænd

selsbesparende Ristesystem, saaledes at 

Brændselet udnyttes til det yderste. 

Desuden fremstiller vi Komfurer og alt 

forefaldende Bygningsstøbegods. Til vore 

Ovne kan De altid faa Reservedele til 

rimelige Priser. 

Bornholms 

Mas~inf abri~ 

Rønne. Telefon 140 og 534 

l 



Den nye 

SONOFON's Program omfatter i Aar 
kun een Type Lysnetmodtager, nem
lig »435U«, der til Gengæld leveres 

i 4 Udførelser : 

»Stan.dard« (Bordmodel) Kr. 42 5 
»So nette« (Skab) . .. . . . Kr. 485 
»Kamin« (Hjørn es kab) .. Kr. 495 
»P ejs« (Skab m. R eol er) Kr: 5 35 

Priserne er excl. Statsafgift. 

!øvrigt er SONOFON »435U« en 

41 /2 Rørs Super med følgende Data : 

Strømbesparende U-Rør : UCH 4 
UCH 4, UBL 1, UY 1 og UM 4. Skala
belysning, 4 Bølgeom raader og Baand
spredning 16-25 m, 31- 49 m, 200-
560 m, 1000-2000 m. Aut. Fadingre
gulering paa saavel Blandingsrør som 
Mellemfrekvensrør; Følsomhed ca. 5 
Mikrovolt; variabel Selektivitet i 7 Stil
linger fra ca. 3 kHz til ca. 12 kHz; Tryk
knapomskifter med 5 Knapper; Indi
katorer for alle Indstillinger; Tonekon
trol med 6 Stillinger (særlig Talestilling) 

og et specielt udvalgt Modkoblings
system; Volumenkontrol med Netaf
b ryder; Skalatræk med Svinghjul; 
Grammofontilslutning for magnetisk 
og Krystal Pick-up: stor firefarvet Ska
la med 219 Stationsnavne, Forbrug: 
ca. 38 Watt ved 220 Volt; Omstilling 
til andre Spændinger uden Udskift
ning af Dele. 

er blevet Sæsonens 

Ønskemodtager ... 

SONOFON leveres fremdeles i 8 

forsk ellige Farver og Træso rte r. 

SONETTE 435 U 

STANDARD 435 U. 

De mange Hundrede tilfredse SONO
FON-Lyttere vil fortælle , at de valgte 
SONOFON p aa Grund af den skønne 
Tone, og er glade for dette Valg fordi 
disse Apparater er saa driftsikre, bil
lige i Drift, og fordi de altid i KJÆRS 

RADIO h ar faaet en saa absolut til
fredsstillende Service. 
SONOFON sælges paa bedste Rate
Vilkaar til solide Medborgere. 

KØB SONOFON 
Eneforhandling paa Bornholm : 

KJÆRS RADIO 
Hafniahus - Rønne - Telefon 916 


