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I Himlens 'Forhal nær ved den mægtige, ubrydelige 
Port sad Skt. Peder i sin Lænestol og holdt Vagt. I højre 
Haand holdt han den store Guldnøgle, hvormed det var 
hans Hverv at aabne og lukke. 

Netop som han lænede sit Hoved tilbage mod Ryglæ
net for at hvile lidt, stod der en lys Skikkelse med hvide 
Vinger foran ham og bøjede sit Hoved til Hilsen. 

»Hvem er du? Og hvad vil du?« spurgte Skt. Peder, 
idet han rettede sig op. En klar Stemme svarede: 

»J eg har i Aar for første Gang faaet Lov til at være 
Juleengel, at være med til at forkynde det glade Bud
skab. J eg maa af Sted. Luk op og lad mig komme ud! « 

»Det er for tidligt. Endnu er det ikke Juletide, « gen
mælede Skt. Peder uden at gøre Mine til at rejse sig. 

»Vist er det,« svarede Englen og pegede ud i Natten. 
»Se det stærke Lysskær, der er tændt nede paa Jorden! 
Det bølger og stiger os imod. H elt herop lyser Luften 
deraf .« 

»Du tager fejl,« erklærede Portens Bevogter med ro
lig Alvor. »Der er endnu 2 Gange 7 Dage til Jul.« 

»Det kan jeg ikke tro,« indvendte den utaalmodige 
Engel. »Lad mig hellere komme af Sted!« 

»Ja ja da,« mumlede Skt. Peder i Skæget, idet han stil
færdig gik mod Porten, stak Nøglen i Laasen og aabnede. 
Og saa svævede Englen ud i Natten. Men Skt. Peder luk
kede ikke Døren i, kun til; den blev staaende paa Klem, 
mens han gik tilbage til Stolen, satte sig og ventede. 

Længe varede det heller ikke, saa blev Porten skubbet 
op, og der stod Englen med bøjet Hoved. 

»Du havde Ret, Skt. Peder,« sagde den med dæmpet 
Rpst. »Det var ikke Julen, som lyste dernede. Der var 
tændt stærke Blus overalt i Byerne, i Butikker og Forret
ninger, paa Gader og Stræder, og pyntet var der baade 
her og der med Gran og Kristtorn, og paa Torvene var 
der rejst vældige Grantræer med mange Lys-Pærer, der 
skinnede saa stærkt, det gjorde næsten ondt i Øjnene. 
Men det var ikke Julens Træer og ikke Julens Lys -
saadan som jeg ventede at finde det. Der var Stjerner 
nok, men for lidt om selve Stjernen, der lyser sin Fred 
paa Jord. Det rette Skær var der ikke! « 

C. U. Boesen. 

»Nej, vist saa,« indskød Skt. Peder med den erfarnes 
Værdighed. »Det var ikke Jul. Men naar· Menneskenes 
Børn hellere vil have det saadan, at Julen forlænges 
baade forud og bagud, ligesom fortyndes, saa den saa 
godt som er færdig og forbi, naar den egentlig er ved at 
komme i enkel straalende Glans, saa maa de hellere det, 
det hele er jo frivilligt og skal vær e frivilligt.« 

»Hør videre! « fortsatte Juleenglen. »Der strømmede 
Menneskeskarer til, der blev købt og solgt og solgt og 
købt, og ved alt heftede man Julens Navn, som for at 
gøre det bedre, ligefra Øl og Skinker til Kager og andet 
godt. Og trindt om, mens Varerne bød sig til som Jule
gaver, lød der endog Toner af Spil og Sang. De gamle 
Melodier steg til Vejrs, og der holdtes Taler om den store 
Glæde, der var sket Alverden, og som skulde· komme og 
blive, mens Dagene gik ... 

Men. Jul var det alligevel ikke. Der var for megen Ud
vendighed. Julen er Hjemmenes Fest.« 

»Det er den! « nikkede Skt. Peder bifaldende. »Og har 
man set tændte Juletræer hver Dag i et Par Uger i For
vejen, saa er Sindet ikke saa modtageligt for den rette 
Glans fra Hjemmets Lys. Det ser kønt nok ud, det hele. 
Men det er dog næsten altsammen Forretning, Trang til 
stor Omsætning med verdslig Fordel for Øje. Naturligvis 
skal der Forberedelser til Festen, men Formaalet maa 
ikke mærkbar t være Mønt i Kassen eller Gaver i Over
flod til hinanden, det bør ikke drukne i det Udbrud, 
hvormed saa mange falder til Ro og sætter sig til Hvile 
d. 24. om Aftenen: Gud ske Lov, nu er det endelig over
staaet! Den Stemning er ikke Julens.« 

»Det er det ikke,« erklærede Englen. »Men jeg tror paa 
Julen. Jeg kom blot for tidlig. Der bliver nok Lejlighed 
for alle, der vil, til den stille Tak for Glæden, som ikke 
kan købes eller sælges. J eg Kommer igen - for jeg vil 
med i alle de Huse og Hjem, der ved, hvad Julen bringer.« 

Og Dagene gik. Og saa var Tiden inde. Fredens Fød
selsdag var kommet. Og mens i den stille Nat de gyldne 
Stjerner blinkede og smilede og vinkede, sænkede sig, 
stemningsfuldt og fredfyldt, Julen over Jord. 
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Ved Blaabærtid " I Høj lyngen. 

Undervejs havde jeg hverken mødt Folk eller set dug
gede Mælkejunger stillet ud ved Vejsvingene, da jeg ved 
Fire-Femtiden en Morgen i Juli allerede var naaet en 
Mil hjemmefra. Kun Raage.flokkene fra Smaaskovene sad 
og glinsede i Græsmarkerne, da jeg drejede op ad Bi
vejen , d er mellem Hallegaard og Skovgaard fører ind i 
Højlyngen. Kort efter standsede jeg ved et Husmands
sted; hvis der var nogen oppe, vilde jeg spørge om, hvor
dan jeg bedst kunde finde »Hellig-Haagen« inde i Fyrre
og Granplantagerne. De Rygter, der i mine Drengeaar 
havde gaaet om den store Bautasten paa Bodilskerlyn
gen, om Svenskernes Baal deroppe ved Midsommerfesten 
og Dansen omkring det, under ustyrlig Fuldskab og Slags
maal paa Knive, havde dengang lydt eventyrligt lokken
de. Det skulde dog ikke være saa sikkert at færdes alene 
i Lyngen, i Taage for man ofte vild, hed det sig, - og 
den lange Afstand og Spisetiderne hjemme havde gjort, 
at det aldrig var blevet til nogen Tur derop - selv ikke 
i Blaabærtiden, da der kunde være helt blaat af »Byllen
bær« omkring ved den store Mose Ølene. - Men nu var 
»Hellig-Haagen« vel nok blevet til at komme nær! 

Jeg gik og ventede en Tid udenfor Husmandsstedet og 
saa mig om. Ensomheden og Stilheden allevegne, den 
magre Jord med kortere og tyndere Sæd end hos Bøn
derne, en hyppet, gruset Kartoffelager, hvor vindtørre 
Raageskrog dinglede paa nogle Stokke og var blevet hæn
gende efter at have skræmt sorte Røversværme bort, 
mens Kartoflerne var ny, og et Par Faar, der paa Afstand 
lignede store Graastene, viste tydeligt, at nu var jeg inde 
hos Lyngbo erne. - Ved Husgavlen stod et tykstammet, 
bredkronet Kirsebærtræ med Grenene dængende fulde 
af modne Moreller, og et andet bugnede af sorte Fugle
bær, - Træer af den Slags man som Dreng for en Fem
øre kunde købe sig Lov at klatre op i og spise sig en 
»Mætte«, d. v. s. alt hvad man kunde sætte i sig af Kirse
bær. Husets lille Høstak var aller ede bleven tør oveni, 
men Duggen blinkede endnu forneden; imidlertid var 
Hønsene blevet sluppet ud, og der skramlede noget inde 
i Udhuset, ·der var under Ombygning. J eg traf en ung 
Mand i Fær d med at læsse sin Hjulbør med Smuld og 
Brokker fra Staldgulvet. Han var spinkel og mager med 
livlige, brune Øjne i et fregnet Ansigt og studsede ner
vøst ved at se en fremmed. Ja - han havde faaet opsat 
de ny Egestolper til Døren.. »De k-k-kostar en kro-kro
krona å halvtrøds for a-a-alen,« stamm ede han ivrigt, »å 
de-ego-go-godt, men de-de løver op! Ded e dyrt! « - Det 
var ikke Sjov at arbejde for andre Folk ude paa Gaar
den , »men jimma (hjemme) de-de-e altid sjov!« sagde 
han glædestraalende. - Nu skulde han kalde paa Bed
stefar, han var kendt overalt i H øjlyngen. 
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Ved He/119-Haagen og Varperne 

Hellig-Haagen Dam Johansen fot. 

Der stod en lille, krumbøjet Mand paa Dørstenen, en 
af disse gamle Lynghusmænd, der til højt op i graa Al
derdom har holdt ud i utænkeligt Slid og altid har været 
at finde paa samme Sted, - næsten som en Busk i Lyn
gen, der saaet af en Fugl trives sejgt og nøjsomt, hvor 
kun den kan gro, og engang er borte, ligesaa uænset som 
da den kom. - Det var Bedstefar, han hentede med et 
Krus noget Mælk eller Valle fra Bunden af en Mælke
junge. Om det var Morgendrik til ham selv eller Katten, 
fik jeg ikke at se, han gik ind i Stuen, men var snart til
bage med Piben tændt. - Naa, jeg vilde op at se »Haa
gen«?, ja han stod bedre nordpaa, og nu skulde han selv 
følge med, til det blev let at finde ham. Der var god 
Træk i Piben, han røg kun Tobak engang om Dagen, sag
de den gamle, og de t var hele Dagen. - Vi snakkede 
først om Kirsebærtræerne udenfor. J eg mente, at de vil
de Kirsebær, der ligesom skød op af sig selv, voksede 
godt paa Lyngjorden. Ja nok den Slags han havde, men 
han troede ellers ikke, at Træer ovrefra kunde trives 
deroppe. Det var kun Kofod paa »Graneli«, der kunde 
faa dem til det. Han selv havde prøvet baade med et 
andet Kirsebærtræ og nogle Abilder. De var vokse t op i 
Højde med Stuelængen, men var saa visnet hen. Imens 
var vi naaet ud paa Skovvejen mellem høje Granrække r 
i Plantagen. Der saa vi et Dyr stryge forbi, som Bedste
far oplyste mig om maatte være en Ræv, saadan løb kun 
en Ræv af Sted. J eg indvendte, at den næppe var rød 
nok. Jo, det var han, for paa denne Tid »e di stydja -
hanj e så mozzuer å guvler, « - Skindet duede ikke. Ræ
ven havde mærk et os længe før vi havde set ham, mente 
den gamle - den bar paa noget, der i Afstand saa ud 
som en Høne, »å de hadde nuv va'et sjov å set hva hanj 



hadde,« - maaske havde han kunnet kende Hønen. -
Om Grantræerne oppe paa de høje Steder sagde Bedste
far, at de tørrede ofte hen og blev raadne, men nedad 
Skrænterne og paa de fugtige Steder i Højlyngen holdt 
de sig bedre. Borgmester Harild ple jede ogsaa at sige: 
»Skov har sin Lov! « Træer i Lavningerne vilde altid sky
de op og søge at naa dell\ paa Højderne. - Et Sted til
h øjre mellem Granerne, hvor et H ak skar sig ind, laa 
»Kyllingestenen « - et Slags »privater Sten «. Denne 
»private« Sten saa ud til at være en stor flad Flytteblok, 
der havde lagt sig saaledes, at Bedstefar som »belli« kun
de krybe langt ind under den, naar han legede ude om 
Søndagen. Sten en havde en meget stor Revne, og gen
nem den var et Krat af Bregner skudt.i Vejret - pragt
fulde Bregner, som Bedstefar var meget stolt af, - man
ge holdt af at plukke dem. Da jeg sagde, at her kunde 
nok en Ræv godt have boet, var han enig me·d mig deri, 
men han havde aldrig oplevet, at Mikkel holdt til der saa 
nær Vejen. Det var nu altsaa en Slags »privater sten«. 

Endelig kom vi til »Hellig-Haagen«. »Han« staar frit, 
hvor en Plad11 er aahen i Naaleskoven. Der var plantet 
et ungt Løvtræ nær op til Stenen. »Hellig-Haagen«, »Hel
led-Haagen« eller »Gamle Haagen« er en Bautasten af 
stor Anselighed, meget bred og vel to Meter høj; - om
kring den var der en Stensætning i Rundkreds, sagde 
min gamle Vejviser, men den var tilgroet af Mos og Lyng. 
Foran Stenen stod en lille Stenbænk, paa den satte vi os 
ned Side om. Side, og den gamle fortalte, hvordan han en 
St. Hansaften - den Aften plejer Lyngens Folk at smyk
ke »Haagen« med Grønt og Blomster - havde pyntet 
Stenen til Fest. Udenfor, hvor Vejen gaar, havde han 
rejst en høj pal (Pæl), og paa denne havde han sat deres 
»Flagg« . Han havde revet Lyngen bort og gjort ryddeligt 
til Dans, alligevel var der »styjt å dainsa«, og af og til 
var de unge væltet om, men det tog de jo ingen Skade af. 
- Bedstefar stoppede Piben paa ny og kom igen med 
sin Skæmt om, at han kun røg Tobak een Gang o,m Da
gen. Det var jo en styg Vane, og hans Kone havde ofte 
varet ham ad mod saa megen Tobaksrygning, men det 
gjorde ham ingenting, heller ikke nu da han var gammel. 
Han blev 76 nu sidst i Maaneden. Mauritz Hansen, der 
havde haft Opsyn med Højlyngens Tilplantning, havde 
han gjort meget Arbejde for. Det var dette Arbejde, der 
havde lavet ham saa krum og kroget, han var nu altid saa 
øm over Lænderne, at han ikke kunde gaa rager. Han 
kunde rette sig staaende, men ikke under Gang. Nu syn
tes han imidlertid, at Stenen var bleven haard at sidde 
paa, og sagde: »Man siger for et gammelt Ord, at naar 
man sætter sig paa en Sten, bliver man to Gange glad 
- først glad, naar man sætter sig n ed, og anden Gang 
glad, naar man rejser sig, for nu kjeljer (køler) det igen
nem - det er ikke varmt endnu paa Stenene, som naar 
Solen har skinnet ned paa dem!« - Han var nu Enke
mand, de sidste 12 Aar hans Kone havde levet, havde 
hun hare kunnet sidde paa en Stol hele Dagen, han havde 
baaret hende hen til den om Morgenen og derfra igen i 
Seng om Aftenen. Det havde været lige svært for dem 
begge. Nu kunde han selv heller ikke magte ret meget 

Krogesten Dam Johansen fot. 

længere og havde derfor solgt Stedet til Dattersønnen, 
- der saa blev »gifter«, og saa kom der jo igen Kone i 
Huset, men de havde endnu ingen Børn, saa dei; var ro
ligt hos dem. Dattersønnen var et uægte Barn, han der 
var anset for at være Drengens Far havde svoret sig fra 
det. Da Barnet blev født, var det saa svagt, at han havde 
maattet hente Præsten op at hjemmedøbe det. - Som 
Dreng havde Dattersønnen ogsaa været urimelig svage
lig, men havde klaret sig godt alligevel, paa det nær, at 
han vedblev at være stam, og nu da han havde faaet Ste
det havde han vældig Lyst til at arbejde. 

Jeg takkede for V ejvisning, men endnu et Stykke 
vilde Bedstefar følge med for at lede mig hen til »Kroge
stenen«; saa tog vi Af sked, og han gik ned ad en Brand
linje og forsvandt i Naaleskoven. Vejen til »Krogeste
nen« bøjer mod Øst om Anhøj. Der laa en velholdt Ny
byggergaard, opdyrket i Højlyngen, og en smuk Mark 
foran den laa hen med prægtigt, frodigt Kløver. Det 
maatte være en mere end almindelig dygtig Mand, der 
havde fundet Jorden til et saa smukt Landbrug, og jeg 
hørte ogsaa, at der gik Ry af ham. - »Krogestenen« 
staar paa Povlsker-Lyngen og er en anselig Bautasten, 
noget krummet til Siden øverst oppe, smallere, men vel 
ligesaa høj som »Hellig-Haagen«. Der var mange Spids
mus der omkring, og undervejs saa jeg flere af de nyde
lige Smaadyr; der sprang ogsaa en Hare op, og tunge 
blaagraa Skovduer fløj med smældende Vinger op fra 
Grantoppene. Raavildt og Tjur, som er sat ud i de vidt
strakte P lantager ind mod Almindingen, var derimod 
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Varperne Kai Ultlall fot. 

ikke at se. Der maatte dog være meget Vildt, og det første 
Hus, jeg traf paa efter lang Vandring, var da ogsaa et 
Jagthus. Tre Gange aarl ig, havde Bedstefar fortalt, hold
tes der Jagt. Til Jagthuset hørte en Stald, hvor Heste 
kunde staa i Spiltov, og Borde og Bænke af raa Brædder 
var tømret op - der holdtes maaske ogsaa Skovauktio
ner, - ·disse mandlige Stævner, hvor Skovluft har ægget 
Appetiten og intet er saa velkomment som hed Kaffe fra 
K edelen over Baalet, med Wienerbrød til, og en Gen
stand af et eller andet stærkt i billige Beværtningsglas. 
- En Papplade sømmet op paa Husvæggen fastslog føl
gende Priser: 

Kaffe med Brød 75 Øre. 
En Bajer 50 Øre. 
En Kognak 60 Øre. 
En Rom 60 Øre. 
En Sodavand 40 Øre. 
En Cigar 25 Øre o.s.v. 

Maaske lidt dyrt, allerede i de Tider, men Afsideshe
den og Ulejligheden! En høj Brændestabel stod rejst bag 
om Jagthuset, vel sagtens til Opfyring paa en raakold 
Efteraarsdag. Nord for Jagthuset var der lavet til Arbejde 
for at udbedre og videreføre Vejen; der stod en Spacle 
gravet ned, og en Hestesluffe laa cler, ?om nylig havde 
været slæbt hen over Jorden, Lyngoverlaget var frisk 
skræll et af, men Mennesker var ikke at øjne. 

Det er vidunderligt at færdes a·d Brandlinjer gennem 
Fyr og Gran, naar Solen er kommet højt over ens Hoved, 
og man indaander Luften krydret af Harpiks og grønne 
Naale; oppe i Lyset knitrer det fint elektrisk - det er et 
Par Guldsmedde, der flyver sammen i Parring med Bag
kroppene krummet højt til Vejrs. - Et Spor nordpaa 
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førte mig fra Naaleplantager ind i Løvskov af unge Bir
ketræer. Der blev lyst og aabent, jeg var nær en Udkant 
og tæt ved laa et Hus. En Mand skyndte sig bort derfra 
ud i Marken, ligesom han ikke vilde opholdes fra sit Ar
bejde m ed Spørgsmaal og Snak, men en yngre, mørk 
Kone med tre pæne Børn stod udenfor, og hende spurgte 
jeg om Vej ti l »Varperne« - jeg havde hørt om dem, 
at de var Stenhobe, der ved St. Hans blev smykket m ed 
Granris og Blomster paa det Sted, hvorom Sagnet gik, !It 
tre Jomfruer fra Siggaard i Aaker var blevet overfaldet 
og myrdet der, da de en Vinterdag var paa Vej til Vogns 
hjem fra Ottesangen i Østermarie Kirke. »Jo! «, jeg var 
rigtig nok paa Vej_, jeg skulde bare holde op imod Øst og 
saa dreje sønderpaa. Konen var stolt af sine Drenge paa 
5 og 3 Aar, men de lod til at være bange for fremmede 
og løb hurtig hen i Marken til deres Far, den ældste af 
Børnene - en Pige - blev dog hos sin Mor. - Om hen
de sagde Konen, at hun var meget lille; skønt hun snart 
skulde gaa til Præsten, saa hun ud, som hun kun var 11 
- 12 Aar, hun havde været meget svag i Opvæksten, men 
trivedes nu godt og var altid rask. Hun var imidlertid 
saa sky, at hun havde smidt sig paa Maven henover en 
Trillebør og skottede op, smilende af Undseligh ed og ' 
viste en stor leende Mund med friske Tænder - en me-

get sød, mørk lille Tøs. • 
Kort efter naaede jeg Ølene, den store Myr i Højlyn

gen. Engang har Ølene været en ret anselig Indsø, men 
ligger nu for en Del hen som Mose. Hvor <ler før Somme
ren havde staaet Oversvømmelse var denne nu tørret 
hen, men midt ude i Mosen stod et stort blaat Vand med 
Rørskov omkring. Ude paa Vandet laa uforstyrret og af 
og til løftend e lidt paa Vingerne en Flok store, hvide 
Fugle, der paa Afstand lignede Svaner - hvad jeg tror 
de var. MoseAaderne var Tørvebund og Hængesæk, -
m en op af Græsset paa de tørre Steder stak hist og her 
solblegede Sten, indskorpet i sprukkent hentørret Dynd. 
Kærulden vippede derude ved det vaade med skinnende 
solblegede Totter , og nedenfor en Granplantning paa 
den modsatte Bred af Mosen, hvor jeg færdedes, blom
strede rødlilla Gederams, der dækkede maaske et Par 
Tønder Land. - Øleaaen, der her har sit Udspring, saa 

Ølcrie Dam Johansen fot. 



Knægten Dam J oh ausen fot. 

man ikke meget til, nu i Sommertørken, Ølenes Afløb 
under en Stenkiste i Vejen var n æsten gaaet tør og til
groe t med frisksatte Dunhamre, - længere borte sydpaa 
i Højlyngen faar Aaen Tilstrømning, hvor Vand kommer 
rislende til efter Regnskyl og fra vaade Mosepletter . 

Saa dukkede sandelig paany et J agthus op, der lignede 
det ved Krogestenen og styrkede min Tiltro til, at der 
baade var Rigdom paa Vildt og J agtglæde i Højlyngen, 
og lidt længere _ fremme fandt jeg tre sammenkastede 
Stenhobe i Lighed med P iltene nede i K lintegnene; der 
sad Granris og Blomster stukket ned mellem Stenene. 
nu var de visne. - Det maatte da være »Varperne«.
En Dag oppe ved Myreager Møllen i Aaker h avde en Vej
mand fortal t mig, at han havde hørt en Beretning om 
Varperne efter en gammel Bog, der i sin Tid fandtes paa 
Siggaard, men var gaaet til Grunde ved en Gaardbrand. 
Ifølge den var de 3 Siggaardsjomfruer blevet myrdet af 
2 Brødre til Manden paa Gaarden ; de to havde været for
vist fra Bornholm, men var vendt tilbage og havde slaaet 
sig paa Røveri og overfaldet og dræbt Jomfruerne og 
deres Køresvend. Paa Mordstedet var saa Varperne blevet 
r ejst. Muligvis laa ogsaa Jomfruerne begravet h er , men 
Vejmanden mente dog, at de snarere maatte ligge paa 
Kirkegaarden. - Altsaa det var Varperne jeg havde fun
det, men næppe var jeg kommet langt derfra, før ~n Ko
n e kom cyklende. Hende spurgte jeg, om det var rigtigt, 
at jeg havde været ved mit Maal. - Nej! det var de t ik
ke : Varperne var fritstaaende Stene, og »Knægten«, en 
høj Bautas ten nærved Siggaard, stod lige ved dem. Hun 

havde selv flere Gange besøgt dem sammen med sine 
Forældre. Stenene var til Minde om de 3 Jomfruer , der 
var omkommet, da Kusken havd e »kjørt vulj « (kørt 
løbsk) med dem, og »Knægten « var re jst til Minde om 
Kusken, der selv blev slaaet ihjel ved Løbskkørselen. -
Det var jo saa en anden Version paa Historien og jeg 
havde nok Lyst til at høre, om der var flere. Derfor var 
det velkomment at træffe to unge Mænd, der inde paa en 
Brandlinje stod og læssede Granstammer til Aakirkeby 
Savværk. De havde stor Øvelse. De stoppede for Vogn
hjulene med svære Stivere og lod Hestene selv slæbe 
Stammerne op i Stilling. De brugte ikke Langvogn, men 
k ædede de to Vognparter sammen med en vældig stærk 
Jernlænke. - Det var allerede meget stoie Granstam
mer, der kunde tages oppe i Højlyngens Plantager , og 
Tømmeret var godt, men dog knapt saa godt som det f~a 
Almindingen, sagde disse to Karle. De forsikrede, at jeg 
havde fundet V arperne r igtig nok, men de havde nok 
travlt og gad ikke være romantisk e. Det gad heller ikke 
en Haandværker paa Vej t il Arbejde - jo det var rigtig 
nok, at jeg havde været ved Varperne - og han vider e! 
J eg opgav da at høre mere om Siggaardsjomfruerne; sik
kert afhjemlede historisk e Beretninger maa man ikke 
vente sig i Højlyn gen - og selv om jeg forud h avde 
mødt udrustet med Viden efter de allerbedste Kilder, 
havde jeg maaske næppe haft s tørre Glæde, end jeg nød 
af min Vandring den Julidag. - Jeg foret rak en Passiar 
med Blaabærkonerne, der gik og plukkede deres Kurve 
fulde, hjulpet af Smaabørn med Krus og Blikmaal ; de 
var blaa om Læberne og Tænderne, baade store og smaa, 
- en af Konerne havde plukket 7 Pund, en anden 10-
11. En Ting var vis, der var Blaabærrigdom i Lyngen 
oppe omkring Ølen e. 

Men det var jo det med Ottesangen i Øs termarie Kirke, 
- henom den lagde jeg derfor Hjemturen. Hvor var det 
dog Synd og Skam! der sto d kun Ruinen tilbage af det 
gamle Gudshus fra Middelalderen, nedbrudt og ødelagt 
for al Tid. I Stedet var der ved Siden af opført en ked
sommelig, graa Kirke, et trist Stykke Murerarbejde af 
en af den Slags Arkitekter, der pedantisk r ettede Fejl, 
»restaurerede« eller byggede Kirker i 1880erne og 90-
erne, inden endnu Mænd og Kvinder havde kunnet rejse 
sig til Nødværge for Landets skønne Fortidsminder imod 
Autoriteters og Bygherrers vilkaarlige Vandalisme. 

Ikke længe efter endte baade Blaabærtiden, Kirsebær
tiden og Højsommerdagene. 

Jul. Hein. 
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FRA HOTEL RANDKLØVEGAARDS 

GÆSTEBOG 

· Han slynged' en klode i rummet ud, 

en draabe af urtaagens dis, 

- arbejdsstof til det store fo rsøg 

at skabe e t paradis. 

Dybt i hans hu der dirred' en drøm, 

underfuld, taageblaa, 

og drømmen blev tanke, og tanken daad, 

- han skabte det syn, som han saa. 

Ursumpen kogte, vulkanerne brast 

i skabelsens hvirvlende storm. 

Sex dage svandt - millioner af aar -, 

mens drømmen søgte sin form. 

Han taarnede tinder mod himlene op 

og smykked' det nyskabte land, 

Chomolungma og Fuji med straalende is, 

Gobi med guldrødt sand, 

lava med palmernes staalblanke pragt, 

Finland med irgrønne søer, 

oceanernes blaanende dyb med et myh 

af de hvide korallers øer. -

Da lo han med eet, saa himlene klang, 

- fuld;Irnmmelsens stund var nær -

og han skabte med fire hug Bornholm 

og plantede Eden der. 

Da var det, han saa, det var saare godt. 

Han smilte, - den halve mil 

fra Salti:ina ned til Ypnasted 

blev født af Vorherres smil. 

Og Herren signed' sit paradis 

med stolthed og velbeh ag 

og satte sin øxe i Randkløveskaar 

og hviled', den syvende dag. 

22-Vl-37 

E.R. 

Det her gengivne Digt af· afdøde Sceneinstruktør Dr. phil. Egill Rostrup er i Gæstebogen dateret 22-Vl-37. Digtet gengives med 

Tilladelse af Fru Ellen Rostrup og Ejeren af Hotel Randkløvegaard Fru Helga Schou. 
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Frede Kjøller. 

BØLSHAVN-RANDKLEVE! 

Sk uld e man nævne noget som særlig karakte ristisk for 
den bornholmske Natur, da maatte det sikkert være den 
ejen dommelige og skønne K lippekyst, vi træffe r langs 
det meste af Øens N; rdøs tkyst, hvor Strækninger m ed 
iøjn efald end e Kl ippepart ier veksle r med Strækninger :\f 
mindre særpræge t Art. 

Vi kender dem saa godt disse for deres Na turskønhed 
lovpris te Omraader: Randkleve, Gudhjem, Salene, R ø 
o. s. v.; Ud flugtssteder som Turisterne hjemsøger i Ferie
tiden, og hvor hver interesseret Bornholme r kommer paa 

Udflugt mindst een Gang hver Sommer. Hvilket af disse 
Kystpartier der er smukkest, er det næ ppe muligt at 
sige noge t afgørende om, det maa blive en Skønssag; men 
ejendommeligt er det, at hvert Parti har sin Kolorit, sin 
private E genart, som man ikke træffer noget andet Sted, 
men som giver Stedet sin særlige lokale Charme og gø r, 

at den, der har Sindet aabent for Naturens Tale, aldrig 
behøver at føle sig narret af Gentagelser i Landskabet. 

B old iavn Frede Kjøll er fot. 

Hus i Bol.<liavn F red e Kjøller fot. 

Strandparti ved B ø.lshavn Fred e Kjøller fot. 

Et af disse skønne Partier er Kyststrækningen Bøls
havn- R andkleve, ja, det vil strengt taget være rigtigere 
at sige Bølshavn- Saltuna; thi i landskabelig Henseende 
udgør dette Parti en Enhed. Morsomt nok udgør Stræk
ningen ogsaa Østermarie Sogns Kystlinje, og man kan da 
ikke sige, at dette Sogn er blevet snydt - i det mindste 
hvad Naturskønhed angaar - da Øens Kyststrækninger 
fordeltes Sognen e imellem. 

Lad os nu begynde Turen i Bølshavn! Kommer man 
inde fra Øen, ad Sognevejen fra Louisenlund, tager Leje t 
sig godt ud, m ed de t blaa Hav som Baggrund, idyllisk og 
dejligt, et herligt Sted for Feriegæster. Byen - hvis 
man da kan bruge det Udtryk - h ar gamle kønne Bin
dingsværkshuse med enkelte nye Villaer ind imellem, og 
det hele stille t sammen til en malerisk Enhed. Folk h ar 
aabenbart Sans for Farver, gan sk e instinktivt. Et Sted 
staar et Hus i blaat, med blaamalede Døre og Vinduer, 
Genboens Hus er kalket i det smukkeste orangegule; 
længere henne staar et Bindingsværkshus m ed røde Stol
per og ildende rødt Tagsk æg; her er en Fodmur rød, h er 
sort og her b laa ; Farver mangler der ikke - og alt dej
ligt velholdt. Imellem Husene gaar small e-- »Gjænje «, 
somme Steder helt overgroet af tung og frodig Vege
tation. Haverne er i de t h ele taget ikke karrige, hvad 
Vegetation angaar. De forlener Husene med en egen Til
trækning. - Man hygger sig h er. 

Stien fra Bølshavn til Randkleve gaar langs m ed 
Kys ten, d. v. s. paa den første Del af Turen ligger den 
<log saa ' langt inde, at man ikke kan se selve Kystlinjen. 
Men det vil lønne sig at gaa h elt ned; thi vel er det ikke 
Klipper i den store Stil ; men alti.gevel er det e t m eget 
smukt Kystparti. Man kan sidde her længe og nyde de 
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Lyng og Vildæble mellem Klippern e Frede Kjøller fot. 

skønne Omgivelser, Skærgaarden og de smukke K lippe
formationer, gennemskaaret af Furer og Revner paa 
K ryds og tværs - og hertil Akkompagnementet af det 
store Hav, der vasker omkring de lave Skær. Man k an 
passend e dreje af ned t il Vandet ved det første ubetyde
lige Vandløb, man møder paa Vejen fra Bølshavn. Man 
maa saa igennem et Stykke K ratskov, der strækker sig 
mellem Stedet her og Bølshavn. Krattet er spændende, 
vildt og frodigt; uden for de banede Stier kommer m an 
kun med Besvær. H er træffer vi Tornska·den og mange 
andre af Krattets specielle Fugle; h er er Gemmesteder 
i Overflod; thi Vegetationen er særdeles frodig. Her 
staar hele Træer af Benved, hvis tynde Kviste om Efter· 
aaret hænger tungt besat m ed skønne Frugter, hvis kraf
tige Farver syner langt ~ort. Efter en Tur i Krattet gør 
m an dog klogt i ved H jemkomsten at rive Tøjet af sig' 
for at skille sig af m ed eventuelle Paahæng af Raage
fnat, der elsker at overfalde en under en saadan Ekspe
dition. 

Naar man er kommet igennem Kr attet og ned t il Van

det, skal man gaa over Bækken og saa langt mod Nord, 
at man fra Klipperne har Udsigt til Ypnasted, Randkleve 
og Gudhjem - et vidunderligt skønt Syn, Klipper og 
Træer , smaa Huse med hvide Skorstene - og det blaa 
Hav udenfor . De gamle, højtravende Linjer falder en 
uvilkaarlig i Munden: Bornholm, du prude Vikingmø. 
Oven over Bakkerne rager etsteds høje P opler op og 
røber T ils tedeværelsen af en eller anden gammel Bon-
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degaard. Rundt om mig staa r Rest erne af Sommerens 
Blomsterflor, de duver og vifter i Vinden, graa , hvid
fnokkede Gyldenris, Græsserne, Lyngen, der hist og her 
kryb er frem mellem Stenene. Nogle af de lave Klippe
formationer staar ligesom indpakket i Buske og lav Vege
tation: Hyben, Slaaen, Vild Æble, Brombær og Egepur, 
hvis gule og røde Blade staar dejligt til K l ippernes blaa
lige Farver. Mor!iomt er de t at se paa K lippefladerne her 
mellem alt det grønne. Hvad hytter der sig ikke af for
skellige Slags graa og graagrønne Laver m ed pragtfuld e 
grønne Mosser iud imellem! I Revnerne hænger den lille 
Bregn e, Engelsød, og omkring det. hele lægger sig Kapri
foli ens Ranker. Ser man op over Landet, r ejser lave Ener 
deres tæ tte Buske, og i Bunden af hver lille K løft, der 
skiller mellem Enerne, breder Ørneb regnerne der es store 
Bladvifter. 

Men vi maa videre paa vor Vej og arbejder os igen til
bage til Stien for at for tsætte den afbrudte Tur. Om
trent midtvejs mellem Bølsh avn og Ypnasted gaar vi 
over endnu en Bæk »Svårteva«. Et Par st ore flade St en 

Foraar i Ypnast ed Frede Kjøll er fot . 

Stranden ved Yp11asted Fred e K jølle r fot . 



paa en Stensætning udgør Broen over Bækken. En Pæl 
og et Par Stolper danner Rækværk paa d'en ene Side, 
altsammen ganske primitivt. Men saa meget større er 
Charmen ved det. Høje Græsser løfter deres Toppe, 
hvor So lens Straaler naar ned igennem Træernes Løv. 
Uendelig smukt spiller Lyset i de omstraalede Duske paa 
den skyggede Baggrund. Og støt risler Bækken af Sted, 
pludrende og sladrende, hoppende og plaskende mellem 
Sten og Klipper. 

Turen ad Stien videre mod Ypnasted er ganske dejlig. 
Et enkelt Sted er den helt overdækket af Træer, der 
staar ved dens ene Side. Gennem de nedhængende Grene 
paa den anden Side har man et prægtigt Skue over Yp
nasted. Et Øjeblik efter passerer man paa højre Haand 
en lille Strandeng, »Paradisengen«, og naar umiddelbart 
efter de første, gamle Ypnastedhuse - med Straatag og 
tjærede Stolper, lavt til Lofterne og trangt i Stuerne; 
men hvor en velgørende Hygge og Duft af gammel Tid 
endnu staar i Luften. Udenfor vokser gamle Æbletræer, 
bugnende af Frugt, der gløder i blodrøde Farver i den 
sildige Septembersol. Det lyser og straaler gyldent mel
lem Blade og Stammer. Snakkende Gæs spadserer sm-

Ypnasted set fra ;4abjærabakkanj Frede Kjøller fot. 

Bakker og Smaalunde Vest for Madsa Hawa Frede Kjøller fot. 

Gemt i Skoven - Y pnasted Frede Kjølle r fot. 

digt, skældende og med lange Halse rundt paa Vejen, 
hvor et Par barbenede og snavsede Unger tumler sig. Og 
saa slaar en gammel Bornholmer sine rolige, tunge Slag 
derinde i Stuen. Det var Billedet, jeg indsugede den Sep
temberaften, jeg standsede her. Tilsyneladende Idyl alt 
sammen, skønt for den fremmede og maaske ganske 
upaaagtet af Beboerne. Og mens Klangen fra det sidste 
Klokkeslag dirrer i Luften, søger mit Blik op i et af 
Træerne uden for Husene. Jo, den er der endnu, den 
gamle rustne Oliedunk fra den Tid, da enhver kunde 
købe den Slags. Den ligger vandret i en Grenkløft; sidst 
saa jeg den en Dag i Foraaret, og da gjorde den det ud 
for Bolig for en Stærefamilie. Den gamle rustne Dunk 
var fuld af skrigende og krævende Unger; jeg maa smile 
ved Tanken, men river mig endelig løs fra det skønne 
Sted. 

Kommer man oppe fra Landevejen og drejer ned ad 
Ypnastedvejen, kommer man hurtigt ned i selve Lejet. 
Fiskerleje kan det næppe kaldes; thi der bor næppe 
mere end een Fisker. Et Landingssted er der - glem
mer man at dreje paa Farten ned fra Landevejen, kører 
man lige ud i det - men primitivt er det, kun en simpel 
Stensætning og en optrukket Baad røber det. Ja, og saa 
er der »Blikspanden «, en større, gammel og svært med
tagen Baad, der ligger ovenfor »Havnen« med Bunden 
i Vejret - nu anvendt som en Slags Redskabsskur. Det 
skal være en &edningsbaad fra den forliste og sørgeligt 
berømte, norske Damper »Skolma «, hvis Rester jeg end
nu ser længere henne. Jeg har ladet mig fortælle, at 
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Kystparti Frede Kjølle r rot. 

F oraar i Randldeveslcovene Frede K jølle r fot. 

»Blikspanden« en Tid har været beboet; det maa have 
været et snorrigt Sted at ho. 

Selve Lejet udgøres kun af en l ille Samling Huse; 
men de · er til Gengæld alle særdeles gamle og maleriske ; 
Straatag og Bindingsværk har hvert eneste af dem, dej 
ligt ligger de gemt bag høje, skærmende Træer, en ren 
Tornerosei·dyl bag den stej le V æg, Granitten skyder op 
Nord for Husene. Hvi lket skønt Syn er det ikke en stille 
Solskinsdag i sidste Halvdel af Oktobe r at komme h er
til. De brandrøde, chromfarvede, gule og mørkgrønne 
Træer staar for ens Øje med alle Farvenuancer imellem. 
Og midt i ligger de gamle, mosgroede Rønner m ed sorte 
Stolper og hvide V ægge. Det er et Syn, der nok kan faa 
en til at sætte sig ned en Stund for bedre at fæstne Ind
trykket. 

Det er Ulejligheden værd at arbejde sig op over den 
føromtalte K lippevæg og op til Bakkens Udsigtssted for 
at tage et Udsyn over Herligheden. Under denne Afs tik
ker skal man nok komme forbi »Prædikestolen«, 1.m 
enlig Klippe foran Klippevæggen, som . vel kan have 
nogen Lighed med en Talerstol. Paa Turen videre op 
maa man kravle lidt, men kommer uclen Vansk elighed 
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op o_ver Klinten. En lille Sti fører op til ·det attraaed e 
:3ted - og nye og skønne Indtryk af det morsomme 
Leje strØmmer en i Møde. Staaende midt imellem Egepur 
og En er og i den særlige Atmosfære, de giver , ser man 
ned paa Husenes Tagrygge. Man ser dem oppe fra, ogsaa 
det er befrugtende for Dannelsen af H elh edsbilledet . 
Gamle, krogede Frugttræer staar om Husvæggene, de 
bugner af Frugter , gyldne og dejlige, »granja «; de helt 
mod ern e Sorter er ·det ikke; m en hvad Habitus an~aar, 
klarer de sig i · Konkurrencen. Selve Pletten hvor jeg 
staar - Aabjærabakkanj, som den kaldes paa $ tedet -
er lige t il. at falde i Beundring over . Duften af Lyng og 
En e river herl igt i Næsen, ti l Tider river Enen andre 
Steder ogsaa, cle staar n emlig tæt. Dens grønn e Farve er 
prægtig at skue midt i Aarstide ns Virvar af »:ine« Fal"
ver, støt og utilnærmelig staar den der, sl ige Udskejel
ser som den Pyntesyge, man nu er Vidne til , holder den 
sig fra. Til Gengæld beholder den o.:;saa, hvad den har. 
Stedet giver si t fuldgyldige Bidrag ti l Landskabsbille
det af Bornho lm. 

Gaar man fra Udsigtsstcdet ud paa Marken Nord for, 
ser man et ganske. andet Landskab, Bakker og Smaa
lunde strøet mellem hinanden; det er heldigvis fredet, 
ingen Lund og intet Træ maa slettes ud af Landskabet, 
e t herligt R evir for Jægeren og Na turelskeren; man h ar 
kun at lukke Øjne og Øren op, og Dyrene myldrer frem 
fo r en. Disse '.f anker farer igennem mig, m ens jeg b etra,g
ter en Skade, der har travlt i Krattet; den hopp er hid og 
d id, letter saa med korte, hurtige Vingeslag og den lange 
Hale svajende bageft er. Lidt senere hører jeg en Dom-
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Brænding ud for Randldeveskaar Frede Kjøller fot. 

Blegblaa Anemone Frecle Kjøller fot. 

paps melodiske Fløjt længere borte i Krattet; clen er 
tidligt paa Færde i Aar, skulde det tycle paa en haard 
Vinter? Jeg funderer videre, mens jeg betragter Hunde
græssets Tuer i Krattets Udkant. De lange, grønne Blade 
hænger ned om Tuen, tyngede af klare, tykke Dugperler, 
der glimter og straaler, naar Solen rækker dem for saa 

hurtigt at forsvinde. 
Efter disse Funderinger søger v1 igen ned til Stien, 

der fra Ypnasted fortsætter nordpaa . Et Par Hundrede 
Meter henne passerer vi »Karls Hawa Bækkinj«, og med 
det samme har vi paa højre Side »Madsa Hawa«, hvor nu 
et idyllisk Sommerhus er beliggende. Før i Tiden har 
her ligget et Hus. Det e1· blevet mig fortalt, at »Salinj « 
(i Øst) laa netop, hvor Stien nu løber. Her boede Mads 
Jørn, og efter ham er Stedet opkaldt. Til venstre, nogle 
Meter ude i Marken, ligger »Madsa Knajl« - bevokset 
med Træer - og gaar vi endnu nogle Skridt hen ad 
Stien, ser vi inde i Krattet til højre endnu en lille Høj. 
Men man skal se godt efter, for den syner ikke meget. 
Den er ikke helt almindelig. Den løfter sig paa fire 
gloende Pæle Juleaften Kl. 12. Igen et Hundrede Meter 

Nord herfor aabner Bevoksningen sig, og igennem 
noget, der ligner en Kløft, ser man ned til Kystlinjen og 
ned over »Maageskærsengen. « Udenfor ligger to Holme, 
Store og Lille Maageskær; det ene kan man uden Besvær 
vade ud til. 

Paa Vejen videre mod Nord passerer vi til venstre, 
inde paa Søgaards Agre, » Tjykkinjadalinj«, opfyldt af 
Træer, i Særdeleshed Kirsebærtræer, og naar umiddel
bart efter Hr. Harald Hansens yderst ejendommelige 
Baadehavn, der med stort Arbejde er indrettet i en 
Rende mellem Klipperne. I uroligt Vejr vilde Baadene 
naturligvis ikke kunne ligge her; de bliver derfor, hver 
Gang en af dem har været ude, hejst op paa Klippen 
med en Kran og anbragt et godt Stykke over Vandet. 
Man skulde synes, at denne Fremgangsmaade var om
stændelig nok; men Øvelsen i Forbindelse med en vel
afbalanceret Kran har gjort, at det gaar som en Leg. 

Men det turde være noget ret enestaaende her i Lan
det. Motorbaaden har iøvrigt en Historie for sig. Den 
blev i sin Tid anvendt af Besætningen paa den ame
r ikanske flyvende Fæstning, der nødlandede ved Nexø, 
til at flygte til Sverrig i. Det var uhyre vel arrangere; og 
gik ogsaa planmæssigt. Men Fisker Hansen maatte natur
ligvis undvære sin Baad og har først efter meget Besvær 
kunnet hente den igen i den forløbne Sommer. Men h ele 
Affæren er et spændende Kapitel, der ligger uden for 
denne Artikels Rammer, og som jeg derfor ikke skal 
komme nærmere ind paa her. Huset, der ligger umicl-

Krukkerenden V. Myhrc fot. 
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Hvad Krattet gemmer (Parasolsvamp) Frede Kjøller fot . 

delbart ved Havnen, er ogsaa ganske ejendommeligt, 
hovedsagelig paa Grund af sin Beliggenhed. Man lægger 
Mærke til, at Husets nordlige Gavl udgøres af selve 
Grundfjeldet. 

Paa Klipperne ovenfor har man en vidunderlig Ud
sigt over Kyststrækningen, en af de smukkeste paa Tu
ren. Bag ved Krattet, inde mod Land, ligger et gammelt 
Hus, straatækket, med skæve Stolper og skæve G,avle, ' 
indrettet til Kunstnerbolig. Under det store Ateliervin
due sidder endnu den gamle »Måggelygga«, men den 
bruges næppe mere. Ved Stien bemærker man iøvrigt 
tre store og velvoksne Østrigske Fyr. Stedet her er i det 
hele taget velegnet til smaa Opdagelsesture. Her finder 
vi mellem Klipperne »Krukkerenden«, e t Randkleve
skaar i mindre Format, men med større Skaar; det er 
iøvrigt et meget smukt Parti. Endvidere »Almehullet,< , 
en Kløft der fra Stien skraaner ned til Vandet. Om For
aaret er her et sandt Flor af pragtfulde Gøgeurter. Nede 
mellem Klipperne her træffer vi ogsaa den vilde Ake
leje, en botanisk Sjældenhed, der her i Landet er for
beholdt Bornholm. Paa de fugtige Smaaenge m ellem 
Klipperne træffer vi ligeledes den lille kønne Leverurt, 
der i Modsætning til de fleste andre Planter ha1· sin nor
male Blomstringstid i Eftersommeren. Gaar vi ud paa 
Klipperne, ser vi lidt længere henne mod Nord »Hvid-
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hat«, en Klippeblok, der umotiveret rager op. Lige bag
ved ligger Baldershavn, en Rende, der ogsaa udgør et 
særligt smukt Parti. 

Fra nu af stiger Kystklippernes Højde ganske jævnt, 
indtil vi kommer i Nærheden af Randkleveskaar -
bortset fra Afbrydelser, der skyldes Vandløb. Fra Stiens 
højeste Steder, omtrent midtvejs mellem Krukkerenden 
og Randkleveskaaret, har vi maaske Turens smukkes te 
Udsigt. Klipperne har ogsaa 'en egen Karakter, stærkt 
afrundet ned mod Vandet og beklædt med et Tæppe af 
Lyng, Ene- og Slaaenkrat. Det tager sig ganske dejligt ud. 

Men stadig veksler Udsigten, og stadig træder nye og 
dejlige Partier frem for ens Blik - før man næsten ved 
af det, er man ved Nedgangen til Skaaret. Der er ikke 
noget at tage fejl af, et Skilt fortæller højt og tydeligt, 
at her er Randkleveskaar; det er jo et af de store Numre 
i Bornholms Natur. Det er ogsaa haade skønt og ejen
dommeligt, f . Eks. er det kløftet ganske modsat, hvad 
ellers er Tilfældet med Kløfter i det bornholmske Klip
peomraade. Men dette Parti kendes af enhver, og jeg 
skal derfor ikke fordybe sig nærmere i det. Derimod er 
der nok et Par andre Ting, der ikke er saa k endte. Paa 
Vejen ned kommer man maaske gennem »Præsteklem
men« - ogsaa kaldet »Fed Mands Plage« - og vil man 
gøre sig lidt Ulejlighed, kan man maaske til venstre for 
Skaaret finde »Karnes Hol «, hvis Historie interesserede 
kan finde nærmere omtalt i Karl M. Kofoeds Bog: Born
holmske Sagn og Sagaer. Her kaldes den imidlertid 
Karens Hule, saa det er muligt, at Sagnet optræder i 
flere Versioner, hvad det endnu ikke er lykkedes mig at 
opklare. 

Og her vil vi saa afbryde Turen. Men som nævnt i Be
gyndelsen, det vil være naturligt at strække den ud til 
Saltuna; thi i landskabelig Henseende udgør denne 
Strækning en Enhed. Der findes ogsaa mange skønne 
Steder paa denne sidste Del. Et af de smukkeste er vel 
den Kløft, Klintehækken skærer sig igennem for at kom
me ud til Havet. 

Vi har nu gennemtravlet et af Bornholms smukkeste 
Kystlandskaber. Det er jo indlysende, at der er uhyre 
meget endnu at lægge Mærke til, f. Eks. kunde jeg fristes 
til at nævne nogle af de typiske østhornholmske Skove, 
vi træffer, hvis vi gør en Afstikker fra Kysten og lidt op 
i Landet. De rummer prægtige Træer og sjældne Planter, 
i Særdeleshed den berømte Blegblaa Anemone (Anemone 
appennina), som naturligvis kun ses om Foraaret. Men 
ligegyldigt hvilken Aarstid vi har, aldrig vil man med 
Rette kunne sige, at en Tur i dette Naturomraade er 
kedelig. _At Foraaret og Sommeren er dejlig, har vi alle 
lært - men kom her en Efteraars- eller Vinterdag; da 
har Naturen en Barskhed og Uberørthed, som paa en 
helt anden Maade stemmer ens Sind til Højtid - og t il 
Respekt for dens Storhed . 
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Hvor Strandmarken mødes med Klipperne graa, 

og Havet gaar tungt som en Kværn, 

der ser vi den grønne Strandskanse staa, 

som rejstes til Frihedens Værn. 

H er samledes tapre og trofaste Mænd, 

naar Fjenden kom dragell'de frem ; 

de spændte Hanen, tog Sværdet ved Lænd 

og kæmpede h aardt for vort Hjem. 

De stod her, mens Bølgerne bruste og brød, 

og værnede sejgt denne P let; 

de k æmpede tappert, som Æ ren bød, 

for Ølandet s Frihed og Ret. 

Men Skaren var lille og Skansen kun lav, 

og Fjenden kom talrig og tæ t, 

og Wolfsen vall'dt sig for tidlig en Grav, 

mens mandigt han stred for vor Ret. 

Nu knejser som Bauta tre mossede Sten 

paa Malkværnens lave Kastel; 

de minder om dem, der voldte os Men, 

og om dem, som vilde os vel. 

End Strandmarken blomstrer i rødt og i hvidt 

med Rødknæ og Akselbærrøn, 

og Sommerens Vinde hvisk er nu blidt: 

»Vi mindes saa tapper en Søn!« 

Anna Margrethe Nielsen. 
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ALBRET WOLFS-EN Th . Lind. 

Mandagen den 9. Juni 16L15 var Menigheden i Svaneke 
fors amlet t il Morgenbø'n i Bye ns lille Kirke . Det var en 
af Aarets mange Bededage, som Øens Kommandant ny
lig havde indprentet Beboerne a t overholde i Krigens 
Aar. Under Gudstj enest en traadte en af Byens Borgere 
ind i Kirken og meldte, at en svensk F laade laa ud for 
Neksø, og snart hørte man Tordenen fra de svenske Ka
noner. Et Øjeblik efter klemtede Kirkeklokkerne, Alarm
trommen gik gennem Gaderne, og Bort;erkompagniet 
samledes i al Hast, 79 Mand s tærkt, og s tartede ad 
Neksø til. 

Mens Hovedstyrken var til Fods, havde en Snes af de 
unge Militsfolk skaffet sig Heste og red utaalmodigt ~yd
paa for at møde den truend e Fare. Da de n ærmed e sig 
Neksø, blev de klare over, at Svenskerne vilde forsøge 
Landgang Nord for 'Byen, og tog Stilling i Malkværn
skansen sammen med en halv Snes Mili.tssoldater fra Ibs
k er og Neksø: De blev saa ialt en 30 Mand. 

Den svenske Flaade under Carl Gustaf Wrangel var 
tidligt om Morgenen kommet sejlende for en kraftig 
Sydvestvind ind imod Bornholm, havde styre t langs Øens 
Sydkyst, rundet Dueodde og stod ved 7- 8 Tiden nord
paa mod Neksø. Mens Flaaden var observeret fra Rønne 
og videre fra hele Kysten langs sin Rute, kom den uven
tet til Syne for Neksøboerne. Den beskød straks vold
somt Byen og forsøgte Landgang; men Militsen fra Neksø 
og Bodilsker, som hurtigt var strømmet til Skanserne, 
mødte Landgangsbaadene med en. saa kraftig Ild, at 
Flaaden stod nordpaa for, som det viste sig, at forsøge at 
gaa i Land Nord for Neksøkanon ernes Rækkevidde. 

Det var paa dette Tidspunkt, de unge Svanekeboere 
tog Stilling i Malkværnskansen, og saa energisk tumlede 
de med Batteriets faa Kanoner, a t de svensk e Landgangs
baade led T ab og syntes at opgive Landgangen. Snart 
viste det sig imidlertid, at de blot havde fj ernet sig for 
at gøre Landgang en lille halv Kilometer sydligere i Mad
vigen, hvor de var uden for Skansens Ild. H er var d e 
dækkede af Klipperne og kunde beskyde Skansen i Flan
k en, hvad Forsvarerne ikke var i Stand til at afværge, 
da Kanonerne ikke kunde drejes saa meget, at de kunde 
gøre Virkning langs Kysten. Forsvarerne maatte nu, da 
fl ere og fl ere Svenskere kom i Land, trække sig tilbage 
og forene sig med de øvrige Militsfolk, som sto·d læn
gere inde i Landet. Men tre blev paa Skansen. Albret 
W olfsen nævnes som den ene af dem; han havde taget 
Ledelsen af sine Kammerater, og sammen med to af dem, 
hvis Navne ikke kendes, betalte han for sin Uforfærdet
hed med sit Liv. 

Hvordan Svenskerne derefter gik i L'and, tog Neksø og 
udplyndrede Byen, hvordan Militsens Officerer svigtede 
deres Pligt og gik paa Akkord med Wrangel og købte 
ham til at sejle bort, skal ikke behandles her. Heller 
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ikke, hvor dan Wrangel trods Overenskomsten sejlede 
vider e op lan gg Kys ten og erobrede Hammershus, saa <; t 
Bornholm fo r første Gang k om i Svensk ernes Besiddelse. 
Kun ved Christian den Fjerdes fa ste Vilje blev Born
holm ved F reden i Brømsebro den 13. August samme 
Aar igen e n dansk Ø. . 

De t var første Gang, Bornholms Milits skulde. vise, 
·hvad den duede t il. 'Mandskabet var overalt ivrig t efter 
at tage sin Dyst med Fjenden; men sørgeligt svigtede 
Hovedparten af Officererne sin Pligt. I al denne Bedrø
velighe~ lyser Albre t Wolfsens og hlllls Kammeraters 
tapre. Kamp som »de t eneste hastige Solstrejf paa Juni
dagens skytunge Himm~I « (M. K. Zahrtmann). . 

Ud over , hvad her er fortalt, ved vi ikke· m eget om 
Albret Wolfsen. Han var Søn af en Svanekeborger David 
Wolfsen, der i 1645 var Feltfører ved Militsen og med i 
Togtet mod Svenskerne, og som maa have været en an
set Mand i Byen, siden han i 1648 nævnes som Raad
mand. !øvrigt ved vi, a t han var Skipper og bl. a . sejlede 

Albret Wol/se11s Gravsten 



med Naturalieskatter for Kommandanten paa Hammers
hus til Regeringen i København. David W olfsen lod Søn
nens Lig føre til Svaneke, hvor det blev begravet i Kir
kens søndre V aabenhus. Over Graven lod han lægge en 
stor Sandsten, i hvis Indskrift han bevarede Mindet om 
Sønnens Bedrift me·d følgende Ord, der her omskrives 
med vor Tids Stavemaade: 

Denne Sten hører mig David Wolsen og min kære Hustru 

Karin Diricksdatter og begge vores Arvinger ti l, og ligge r 
herunder begraven vores Søn Albret Wolsen, som blev for
m edels t sin Troskabs Skyld til sin Herre Konge og Fædre
n e lande t af de Svenske ihjelslagen for Nexø den Tid Landet 
blev dem opgivet, so m sk ete den 9. Juni 1645. Hvis Sjæl 
Gud ha ver. 

Stenen er nu ophængt i Kirkens Vaabenhus. 
Malkværnskan sen 

• ' .. " 

t. 

Dam Johansen fot . Den 9. Juni 1901 rejstes paa Malkværnskansen paa 
Overlæge M. K. Zahrtmanns Initiativ og ved Lærer J. A. 
Jørgensens utrættelige Arbejde tre Bautas tene, paa hvilke 
de tre tapre Svanekeboere mindes med Ordene: De stred 
for Konge og Fædreland og maatte ærligen dø. 

Den 9. Juni 1945 fejrede Svaneke By paa 300-Aars-

dagen for Albre t Wolfsens Død Mindet om denne sin 
navnkundige Søn ved · en Mindehøjtidelighed i Byens 
Kirke. Bautastenene paa Malkværnskansen og Gravste
nen i Kirken smykkedes med Blomste,r . 

• 

• 

Den 7. og 8 . Maj 19,lli 

Har de knyttet Haancl imod dig, 
h ar de traadt dig under Fode, 
har de øvet Vold imod dig, 
som vi ingensinde tro'de : 
Var det alle onde Magter, 
vi vil ingensinde glemme, 
hvor det blødte af vort Hjerte 
under Tanken: Det var h jemme! 

Vi h ar staa't i Sommerkvælden 
og set Landet gaa m od Drømmen , 
hvor vi engan g vilde vente : 
vi gled tyst mod Himmelstrømmen . 
Under Vinterstormes Rasen 

h a r vi set dig uden Naade 
i din klippefødte Haardhed 
stede Sjæle dybt i Vaade. 

Vi h ar pløjet dine Marker, 
vi har høs te t din e Enge. 
Vi har set d em le imod os 
dine Piger, dine Drenge. 
Vi har sunge t dine Sange, 
d er er skrevet dig til Ære, 
vi har digtet om din Skønhed, 
som det ædl e, du fik bæ re. 

Vi har hørt din stolte Saga 
. d 

af en fribaarn Slægt berette. 

Vi er naget af d e Pletter, "; 
som hver ussel Karl fik sætte. 
Vi vil ingensinde glemme 
dine Trængsler, din e Vun der, 
men af smærtefu lde Tim~r 
stod det frem, som dybes t bunder: 

Med saa stærke Baand har aldrig 
for du bunde t vore Hjærter, 
som du banclt dem gennem Sorgen 
og ved Haabløshed en s Smærter. 

Og de t jubler frem af Sinde, 
som de t bruser i vort Bryst: 
med a l Kærlighedens Troskab 
er vi bundet til din K ys t. 

cio.::...11;5 -& 25/6 45.) 

Arne Madsen. 
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P<:o~oc; 
ti~ r3oinko~mg-a6ten l aa~bocc; 

J lJ:NI 1945 

Et Foraarsgry, vort H jærtes hede Længsel, 

randt op bag Horisontens sorte Bryn. 

Vi saa dets Straaler bag den mørke Trængsel 

af Uværsskyer ladede med Lyn. 

Da brast det tunge Hvælv, og Lyset gled 

i brede Bølger over Landet ned. 

Den Frihed, som paany vor Skæbne vender, 

blev som en Gave lagt i vore H ænder. 

Mens Landet laa i Majsol, ly$ t af Lykke, 

i Bøgeløv og Faneduge svøbt, 

I mødte atter Skæbnen stærkt og rankt, 

kampvant paa en af Rigets haarde Poster. 

Og selvom Blikket blev en Kende blankt 

da I fik se, hvormeget Sejren koster, 

jert Øje misted ej det hvasse Skær 

hos den, der ved, hvorm eget det er værd 

igennem alt, hvad der er lidt og kriget, 

at vinde frem til Frimandskaar i Riget. 

E t Folk af Frimænd s taar ved hærget Bo. 

Hvad de har bygget op, har F lammen svedet . 

Men her , af Hjemmets Jord skal Fremtid gro, 

naar de faar atter trygget den og fredet. 

Saa ribbet som de aldrig forhen stod 

for alt - undtagen Fremtidstro og Mod -

de griber Værke t an med bare Hænder. 

• tog andre mod den nye Friheds Lykke 

med taaret Blik, fordi den dyrt blev købt . 

Bornholm, din klippestærke Frihedstrang 

brød ud af Mulmets Kryst endnu engang -

men Vejen til Din Frihed skulde lede 

igennem Stormens sids te vilde Vrede. Kom, ræk dem Broderhaanden, Landsmænd, Venner! 

Vi stod, med mangen Smærtes bitre Fold, 

lidt slidt af fem Aars onde Ventetider, 

men dog m ed mer end Livet i Behold, 

da Dagen gryed over os omsider. 

For jer brød Frihedsdagen blodrød frem 

og lyste paa jer t sønderskudte Hjem, 

og over jeres knuste Minders Øde 

I hærget gik den nye Dag imøde. 

I8 JUL 'PAA BORNHOLM 

Thi altfor fattig blev vor nye Lykke, 

ifald vort Hjærte lukked sig for dem. 

Hver gavmild Tanke hjælper med at bygge 

og bære Sten til deres nye Hjem. 

Af Grus og sorte Bjælker skal paany 

i grønne Havers Krans en venlig By 

i Sang af Østersøens Bølger stige -

en genfødt Del af Danmarks hele Rige. 

Christian Stub-Jørgensen. 



BESÆTTELSE OG BOMBER 

»Foraar« ved Borgm. Nielsens Vej, Rønne Frede Kjøller fot. 

H vor Kapt. Holms Hus laa i Damgade, Rønne Niels Andersen fot. 

Kai Nissen. 

I April 1940, da de tyske Besættelsesstyrker gik i Land 
paa Bornholm, var der sikkert ikke mange, der tænkte 
sig, at der skulde hengaa 5 lange Aar, før Øen atter blev 
fri, og at Besættelsesmagten i den Grad vilde sætte sig 
paa alt og alle, saadan som det blev Tilfældet. 

Vel var det en forfærdende Kendsgerning, at Danmark 
blev besat af det tredie Riges Værnemagt, men var der 
nu nogen Grund til at tage det saa tungt? Forsikringerne 
fra tysk Side om ikke at blande sig i indenrigspolitiske 
Spørgsmaal, Bedyringerne om, at vi skulde faa Lov at 

' leve vort eget Liv, og hvad man nu ellers fortalte os, 
satte deres Spor og virkede i alt for lang Tid efter Hen
sigten. 

De veldisciplinerede tyske Tropper havde alt, hvad der 
skulde bruges, med hjemmefra, og det lille Danmarks 
Indbyggere skulde ikke lide under Besættelsen! T vært
imod vilde vi faa de t bedre end nogensinde - alt sam
men Løfter, der senere viste sig at være et ædelt Produkt 
af Goebbels' Propagandamaskineri. 

Og lidt efter lidt blev Tilstandene mærkbart ændrede. 
Det skulde ikke vare længe, før Retten til frit at tænke, 
tro og tale blev en »saga blott«. Pressen fik Mundkurv 
paa. Under Trusler om grove R epressalier fik de ansvar
lige Redaktører Paalæg om kun at skrive, som det beha
gede »Herrefolket«. End ikke en sørgmunter Historie 
i et bornholmsk Dagblad om en bortkommen Hund und
gik ·den tyske Censur. Den daarlige Samvittighed anede 
Uraad, og Bladet ophørte med at udkomme et Stykke 
Tid, uden at der maatte gives Læserne Orientering om 
Grunden til det. · 

Det var den Slags smaa Episoder, der efterhaanden 
gjorde Forholdet spændt, og da det viste sig, at »die 
dummen Danen« stadig ikke vilde bøje sig betingelsesløst 
under Pisken, men tværtimod blev mere og mere vanske
lige at have med at gøre, ja ligefrem gik over til aaben 
Aktion, kom andre Herrer til at dirigere den tyske Be
sættelse, hæderkronede Nazister, der vidste, hvordan 
obsternasige Elementer skulde behandles. 

Resultatet udeblev ikke, blot var det ikke det Resul
tat, de selvbestaltede Magthavere havde ventet. Det dan
sk e Folk rejs te sig til Opstand paa en Maade, der vakte 
en Verdens Beundring. 

Som det gik i det øvrige Land, gik det ogsaa paa Born
holm. Midlerne, der blev bragt i Anvendelse, var af
vigende fra det ene Sted til det andet, men Maalet var 
det samme - Danmark frit, koste hvad det koste vilde. 

Frihedsbevægelsen paa Bornholm gav sig aldrig til 
Kende ved storstilede Sabotager, saadan som vi kender 
det fra andre Steder i Landet. Dels var der ingen større 
Virksomheder, som det var af Nødvendighed at sætte ud 
af Spillet, og dels var det af afgørende Betydning, at der 
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Frihedskæmpere paa Vagt ved Østergade, Rønne N. Ancl crsen fot. 

Violstræde, Rønne Niels Andersen fot. 

D e sorgelige Rester Ø stergade, Ronne Frede Kjøller fot. 
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var nogenlunde Ro paa den Transitstation, Bornholm 
efterhaanden havde udviklet sig til at blive. Allerede 
ved Jødeforfølgelserne efter den 29. August 1943 blev 
der dannet illegale Grupper, der foruden de Bladgru.pper 
og Efterretn ingsgrupper, der hidtil havde bestaaet, ga~ 
sig af med Transport af jødiske Landsmænd til Sverige. 
Ganske vist var det ikke nogen stor Del af de J øder, der 
blev »ekspederet « til Sverige, der gik over Bornholm, 
men de Erfaringer, der indhøstedes her, skulde snart 
blive til stor Nytte i Transportarbejdet. 

Efterhaanden som den tyske Terror i det øvrige Land 
blev haardere, blev det nødvendigt for stadig flere Lands
mænd at flygte til Broderlandet, og mange af disse valgte 
at tage Turen over Bornholm, idet det efterhaanden var 
rygtedes, at der herfra foregik organiserede Afskibninger. 

Det var ikke ufarligt Arbejde, der her fandt Sted, saa 
lidt som alt andet illegalt Arbejde, men Bornholmerne, 
der jo før har kæmpet Frihedskamp, havde en Position 
at forsvare, de mindedes Bornholms sagnomspundne Be
frier Jens Koefoed, og satte alle Sejl til, for paa den 
Maade at vise, at som Forfæ drene kunde kæmpe mod 
fremmed B esættelse, kunde ogsaa Befolkningen under 
den tyske Besættelse fra 1940 til 1945 gøre det. 

Og Arbejdet blev gjort godt. Gestapo fik aldrig Held 
med sig i denne Ende. De forfulgte Landsmænd kom 
godt til Sverige, selv om det mange Gange kunde se mere 
end broget ud. 

Det var ikke faa Landsmænd, der efterhaanden blev 
sejlet til »hinsidan« i de dertil anvendelige mindre Far
tøjer, men ogsaa Rutebaadene var anvendelige, idet en 
Del af dem, der følte Jorden brænde under Fødderne, af
kølede sig ved et raskt Spring fra Baadene ud i Øster
søen i eller ved Falsterbokanalen, og vore svenske V en
ner var ikke ~ene til at samle op. Ogsaa paa anden Maade 
var Rutebaadene et vigtigt Led i dette Arbejde, men der
om skRl dog ikke redegøres her. 

Imidlertid var der jo andet end Flygtningetransporter 
for den bornholmske Frihedsbevægelse at tage sig af, 
og efterhaanden som Tiden skred frem, blev det nødven
digt at tænke paa at faa organiseret en Hær. Alene det 
at faa samlet det tilstrækkelige Mandskab kunde være 
vanskeligt nok, naar alting maatte foregaa i det skjulte, 
men Løsnet i den Tid maatte til Stadighed være, at Van
skelighederne var til for at blive overvundet. 

Lidt efter lidt lrkkedes det saa ogsaa at faa samlet de 
over hele Øen spredte Grupper i en Helhed, og da der • stadig oprettedes nye Grupper, var det en anselig Styrke, 
der var under Fanerne, da man begyndte at vente den 
Dag, da det store Slag for Danmarks Frihed skulde slaas. 

Men en Hær uden Vaaben er som bekendt ikke meget 
værd, og det blev derfor nødvendigt at sætte alle Kræf
ter ind paa at faa dette Spørgsmaal løst paa tilfredsstil
lende Maade. 

Paa det Tidspunkt var der allerede en omfattende 
Vaabentransit fra Sverige over Bornholm, men ogsaa 
Frihedsbevægelsen paa Bornholm skulde bruge Vaaben. 
Her paa Øen kendte vi jo ikke til Vaabennedkastninger 
fra Luften, men saa meget mere gik man altsaa op i Sø-



transporten, og ogsaa her kan det siges, at Tyskerne og 
deres danske Haandlangere sov, mens Frihedsbevægel
sens Folk handlede. Besættelsesmagten var vel ikke uvi
dende om, at der fandt Vaabentransporter Sted, men 
hvad enten det nu skyldtes manglende Evne eller Vilje, 
- det sidste turde vel næsten være udelukket .,...- saa lyk
kedes det aldrig for dem at gribe ind i Transporterne paa 
afgørende Maade. 

De egentlige Modstandsstyrker fik nu Vaaben, og selv 
om der havde været Brug for endnu flere, var det allige
vel saadan, at Mulighederne for at støtte en eventuel 
allieret Invasion var til Stede. 

lmi·dlertid gik det jo helt anderledes, end man havde 
ventet, men de t maa være naturligt i denne Forbindelse 
at slaa fast, at var det blevet nødvendigt at kæmpe, saa 
havde hver eneste Mand i de væbnede Styrker været 
parat til at sætte al Evne og Vilje ind paa den Opgave, 
han var gaaet ind til. 

Men udover »Export« af Flygtninge og »Import« af 
Vaaben arbejdedes der med mange Ting. 

Saaledes blev den illegale Presse et meget nyttigt V aa
ben, og det er mange Tusinder af disse Blade, der blev 
spredt over Øen, hvad enten disse nu var af lokal Op
rindelse eller de var modtaget ovrefra. Fælles for dem 
alle var dette, at de bragte Kernen af de Nyheder, som 
det var forbudt de legale Blade at skrive om, og samtidig 
virkede de ansporende paa Modstandsviljen hos Befolk
ningen. Endvidere maa og; aa nævnes den militære Efter
retningstjeneste, der jo var et meget vigtigt Led i Arbej
det, ikke mindst med Henblik paa de tyske Befæstnings
værker af forskellig Art. 

Paa en lang Række andre Omraader gjorde Frihedsbe
vægelsen paa Bornholm sin Indsats, men dels skal dette 
ikke være nogen udtømmende Redegørelse for Arbejdet 
paa Bornholm, og dels vil det føre alt for vidt at komme 
ind paa Enkeltheder, hvoraf endog en lang Række vel 
aldrig bliver kendt af andre end den snævre Kreds, der 
var med i netop det Stykke Arbejde. 

Kapitulationen. 

I en stille Aftentime den 4. Maj 1945 gik Flagene til 
Tops over hele Bornholm. De gennem 5 lange Aar mør
kelagte Ruder fik igen Lov til at kaste Lyset fra Stuerne 
ud paa Vej og Gade, og for den, ·der hastede gennem 
Rønnes Gader til et Møde, der plud~elig blev legalt, var 
det en skærende Kontrast fra tidligere Aftener og Næt
ter, hvor Arbejdet kaldte, men hvor det var absolut til
raadeligt at se sig godt for. 

Glæden over ·den pludselige Vending i Forholdet var 
selvsagt stor, Familie og Venner besøgte hverandte for 
at drøfte de sidste Nyheder, den til Fredsdagen h en
gemte originale Kaffe kom i Kaffeposen - de fem for
bandede Aar var nu Ende. En ny Tid skulde begynde -
ingen anede, at Bornholm først nu var blevet egentlig 
Krigsomraade. 

Kapitulationen traadte officielt i Kraft den 5. Maj Kl. 
8 Morgen, og paa det Tidspunkt var Frihedsbevægelsens 

Enkelte Kvarterer el<sisterede Frede Kjøller fo t. 
sirnpelthe11 ilclce mere ( Østergade, Rønne} 

St. Torvegade, i Baggrunden Ev.-luth. Missionshus N. Andersen fot. 

Møllegade, Rø11ne Frede Kjøller fot. 
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Taglose Huse (Lindeve j, Ronne) Frede K joll er fot. 

Snellemarlc, Rønne Niels Andersen fo t. 

Styrker paa de i Forvejen bestemte Pladser - k lar til at 
rykke ud med Øjebliks Varsel. I Løbet af Formiddagen 
blev indrettet Hovedkvarter paa Raadhuset i Rønne, og 
den nordlige Halvdel af Torvet blev hurtigt et bølgende 
Menneskehav. 

Frihedsbevægelsens Biler og Motorcykler med de rød
hvide Nummerplader ruilede op foran Hovedkvarteret, 
hilst med Jubel af de forsamlede Rønneborgere, der nu 
for Alvor forstod, at Magten igen var kommet paa dan
ske Hænder. Medlemmer af den tyske Værnemagt, der 
luskede gennem Gaderne, betragtede med stum Forbav
selse de maskinpistolbevæbnede Vagtposter, der dukkede 
op overalt. Var der virkelig saa mange i Bornholms 
underjordiske Hær, det ·skulde vi bare have vidst noget 
før! - Paa Grundlag af de udarbe jdede Lister blev Sam
arbejdsfolkene - for at bruge et pænt Udtryk - afhen
tede, ikke ved Anvendelse af Vold og Terror, saadan som 
deres Kampfæller havde for Vane, men med korrekt 
Myndighed, og i Biler blev de kørt til Opsamlingsste-
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derne, hvorfra de senere blev sendt til Statsungdoms
lejren i »Almindingen«, der hurtigt var blevet lavet om 
til Interneringslejr. Folkeviddet døbte meget hurtigt Lej
ren til »Buch enwalde«, et Navn, der meget snart blev 
»halvofficielt«. Da det senere, af Beskyttelseshensyn, 
blev nødvendigt at internere nogle »Damer« i en Lejr i 
Klemensker, blev denne lige saa hurtigt døbt, ikke til 
»Neuengamme«, men til »Frauengamme«. 

I den sids te Ti·d før Kapitulationen var der kommet 
et ret stort Kontingent tyske Tropper til Øen, og Søndag 
den 6. Maj tiltog Tilstrømningen i uhyggelig Grad. Navn
lig i Neksø var det helt galt med de tyske Tropper, og 
der udviklede sig meget hurtigt et overordentlig vanske
ligt Forsyningsspørgsmaal. Det var sikkert ikke uden 
Grund, naar man befrygtede, at disse Rester af den 
slagne tyske Værnemagt vilde tage sig selv til Rette paa 
alle Omraader, hvis der ikke omgaaende blev sørget for 
at give dem noget at spise, idet de havde levet uden 
egentlig Føde i et Par Døgn. Der blev derfor ogsaa, saa 
hm-tigt som det var muligt, sat en Bespisning i Gang af 
Statens civile Luftværn, bistaaet af D. K. B. og Friheds
bevægelsen. 

Det var langt fra hyggeligt med alle disse tyske Trop
peenheder, og det viste sig desværre senere at skulle 
blive katastrofal t. 

Rønne By var i Tiden lige op til den 5. Maj blevet 
lavet om til en Art Pindsvinestilling, udenom Byen var 
der gravet ud til Maskingeværstillinger o. s. v. , og man 
fik uvilkaarligt det Indtryk, at Tyskerne ventede en In
vasion, og at de vilde forsvare Rønne og dermed sig selv 
med alle til Raadighed staaende Midler. Det var ikke 
rart at tænke paa den Gang, men nu havde Kapitulatio
nen jo pludseligt vendt om paa det hele - troede vi da. 

Bomber. 

Mandag den 7. Maj begyndte som de nærmest fore
gaaende Dage, bl. a. i spændt Forventning om, hvornaar 
Englænderne vilde komme for at modtage den tyske Ka
pitulation; alt var lagt til Rette til en storstilet Modta
gelse, og der spejdedes til Stadighed i Luften, saa snart 
der hørtes en Motor summe. Om Formiddagen ved 10 
Tiden fløj 2 Flyvemaskiner ind over Neksø i ret stor 
Højde, hvilket der i og for sig ikke ·var noget mærkeligt 
i, men de ved Neksø beliggende tyske Troppeenheder 
begaar nu den for "Rønne og Neksø saa skæbnesvangre 
Handling at aabne en kraftig Ild fra de opstillede Luft
værnsbatterier. Ganske vist havde de tyske Officerer for
klaret, at de vilde forsvare sig mod eventuelle russiske 
Angreb, men dette havde man dog ikke ventet. Det 
skulde ikke vare længe, før Russerne besvarede den tysk e 
Ild, idet ca. 30--40 Bombemaskiner allerede ved Mid
dagstid i flere Bølger udsatte Neksø for et Bombarde
ment, h vor det navnlig gik ud over Havnekvarteret. 

En halv Time senere kom Turen til Hønne. Paa dette 
Tidspunkt var Repræsentanter for Frihedsbevægelsen 
paa Flyvepladsen for at modtage en Kammerat fra Inder
kredsen , der havde haft et ufrivilligt Ophold i Frøslev-



lejren. Pludselig, lige paa det Tidspunkt, da Rutemaski
nen ventedes, dukkede nogle russiske Flyvemaskiner op, 
og inden der havde været Tid til at drøfte nærmere om 
Aarsagen hertil, begyndte Bomberne, saavi·dt det kunde 
ses derfra, at falde over Havneomraadet i Rønne - og 
lidt efter kom endnu en Bølge til Syne. Det laa nær at 
antage, at Turen nu kom til Flyvepladsen, men ogsaa 
disse kastede Bombelasten over Havneomraadet. Begge 
Angreb tilsammen havde varet ca. e t Kvarter, og blev ud
ført af Tomotorers Bombemaskiner. Hvor mange Bom
ber, der blev nedkastet ialt, kan ikke siges med Bestemt
hed, da en stor Del faldt i Vandet i og udenfor Havnen, 
men ialt er ·der af Luftværnet registrere t 17 Bombened
slag over Byen og Havnen. 

Som man maatte forvente, skete der Tab af Menneske
liv, idet Angrebet jo var ganske uventet. 

I Ejendommen Damgade 2B, der fik en · Fuldtræffer, 
omkom 4 Medlemmer af een Familie : 

Kaptajn Janus P eter Holm, f. 21/12 1893, samt 
Hustru og 2 Børn: 
Fru Ella Hansine Holm, f. Munch, f. 13/ i.O 1897, 
Aage Munch Holm, f. 25/ 10 1925 og 
Else Munch Holm, f . 23/8 1932. 

Paa Gaden udfor denne Ejendom omkom: 
Arbejdsmand Niels Andreas Nielsen, f. 6/5 1894, 
boende Snorregade 9. 

I Ejendommen Staalegade 2 (Hjørnet af Lille Torv 5) 
omkom: 

Enkefru Ida Clara Natalie Kolling, f. 6/9 1871, og 
Enkefru Bengta Kristensen, f . 5/8 1874 (boende Ll. 
Madsesgade 83). 

I Ejendommen Stengade 22 omkom: 
Fru Edel Rene Fors, f. Koch, f. 12/ 11 1913. 

I Ejendommen Stengade 24 omkom: 
Motorvognsfører Villy Andr. J ørgensen, f . 11/6 1904. 

Af andre haardt ramte Steder k an nævnes Motorskibet 
»Rotna«, hvor der opstod en mindre Brand, der dog hur
tigt blev nedkæmpe t, og Vimmelskaftet 25, hvor der 
ligeledes opstod Brand og hvor en P erson blev lettere 
saaret. 

Til Sygehuset blev ialt indbragt 7 døde og 23 saarede, 
hvoraf 2 døde den 8. Maj om Morgenen. 

Det siger sig selv, at alting med eet Slag blev anderle
des. - Glæden over den genvundne Frihed blev afløst af 
Sorg over de smertelige Tab - og hvad nu, vilde der 
komme yderligere Krigshandlinger, eller vilde Tyskerne 
komme til Fornuft. Men nej. - Om Eftermiddagen med
delte Tyskerne, at de agtede at forsvare sig overfor Rus
serne med alle til Raadighed staaende Midler , og de for
langte i den Anledning Ga·derne i Nærheden af Havnen 
udrømmet omgaaende. Der var herefter ikke andet at 
gøre end at tage Ordren til Efterretning, og Luftværnet 
beordrede Evakuering af de paagældende Gadestræk
ninger. 

Om Aftenen ved 19 Tiden nærmer russiske Bombema
skiner sig atter Rønne. Der kas tes Bomber over Havne
omraadet, m en der sker Ingen Skade, hverken i Byen 

St. Pedersgade, Rønne Niels Andersen fot. 

Amtssygehuset, Rønne Frede Kjøller fo t. 

eller paa Havnen , hvorimod et tysk Skib sænkes ud for 
Byen . 

Umiddelbart herefter kommer 2 russiske Maskiner ind 
over Byen og nedkaster Løbesedler. Af Sedlerne, der er 
maskinskrevne, og iøvrigt er affattet paa Russisk , frem
gaar det, at Russerne forlanger Kapitulation af Tyskerne 
paa Bornholm senest næste Formiddag Kl. 10. Der øn
skes en Forhandler til Kolberg, og der garanteres frit 
Lejde. 

Der var nu ingen Tvivl om, at der maatte handles hur
tigt, saafremt man vilde undgaa yderliger e Krigshandlin
ger , og fra saavel Frihedsbevægelsens som Amtets Side 
blev der gjort Forestillinger overfor den tyske Komman
dant, von Kamptz, der imidlertid ikke ønskede at tage 
mod Fornuft, men fortsat agtede at forsvare sig overfor 
enhver russisk Angrebshandling. 

Herefter fulgte en lang Række T elefonsamtaler med 
Udenrigsministeriet og Krigsministerie t for at søge ud-
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Dommerboligen, Damgade, Rønne Niels Andersen fot. 

Ved Kirlcepladsen, Rønne Niels Andersen fot. 

virket, a t de allieredes Hovedkvarter i København satte 
sig i Forbindelse med de russiske militære Myndigheder 
for at faa dem til at afstaa fra yderligere Krigshandlinger 
mod Bornholm, idet Tyskerne var villige til at kapitulere 
overfor Englænderne. Det hele var saaledes kun en Form· 
sag - med andre Ord, Sagen vilde være i Orden, naar 
blot der til Bornholm ankom et Par engelske Officerer 
til at modtage den tyske Kapitulation. Men alle Anstren
gelser var forgæves. - Kl. 2 om Natten enedes Byens 
Ledelse, Luftværnet og Frihedsbevægelsen om at etable
re tvungen Evakuering, saaledes at Byens Borgere var 
ude af Byen senest Kl. 9, idet man jo maatte forvente, at 
Russerne vilde foretage endnu et Bombardement, evt. i 
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Forbindelse med Landgang. - Evakueringen blev lettet 
ganske betydeligt ved, at en stor Del af Byens Befolk
ning allerede om Aftenen var taget ud af Byen, men det 
forhindrede selvfølgelig ikke, at der paa Udfaldsvejene i 
de .tidlige Morgentimer var lange Rækker af Rønnebor
gere paa Vej væk fra Hjemmene, de Hjem, som maaske 
vilde ligge i Ruiner, naar det atter blev muligt at vende 
tilbage. 

Kl. 9 var Byen tom, naar lige bortses fra de Kategorier, 
det var bestemt at lade blive tilbage i Byen, men da det 
umiddelbart herefter konstateredes, at Tyskerne gjorde 
Alvor med Forberedelserne til at forsvare Byen fra Hus 
til Hus ved en eventuel russisk Landgang, blev man enig 
om at iværksætte Totalevakuering med øjeblikkelig Virk
ning, og saaledes at alle var ude af Byen senest Kl. 10. 
Men allerede Kl. 9,45 kom Angrebet - og dette varede 
i ca. 1 Time. Bølge efter Bølge kom ind over Byen for at 
kaste Bombelasten. Flere Maskiner foretog hasarderede 
Dykninger, idet de samtidig fyrede med eksplosive Grana
t er gennem Gaderne - og fra alle Vinkler drønede Ty
skernes Antiluftskyts uden dog at opnaa en eneste Ned
skydning. Et djævelsk Skuespil var det at overvære · -
Krigen i al sin Gru var nu for Alvor naaet til Bornholm. 
Hvad der vilde være sket, hvis Byen ikke var blevet eva
kueret, er ikke til at forestille sig - Gang paa Gang greb 
man sig selv i at tænke: er dette Virkelighed? - man 
forstod stadig ikke, at den store Glæde, man følte i de 
første Dage efter Kapitulationen, skulde tilintetgøres 
paa en saa grufuld Maade. 

Hele Formiddagen var der fortsat Luftaktivitet, men 
det kom ikke til yderligere Angreb paa Rønne, hvorimod 
de tyske Konvojer ude paa Vandet blev kraftigt bombet. 
- Og hvordan saa Rønne ud efter Angrebet, var der i 
det hele taget et helt Hus tilbage? Man kunde daarligt 
forestille sig, at noget Bygnipgsværk var i Stand til at 
modstaa et saa voldsomt Angreb. Allerede da man nær
mede sig Byen, forstod man, det var meget slemt, idet 
en eneste stor Støvsky fuldstændig indhyllede Byen i 
Taage - og de bange Anelser slog til. 

Det første egentlige Indtryk var af forfærdende Ka
rakter. Gaderne var mange Steder fuldstændig spærrede 
af Murbrokker, Tagsten og Glasskaar - enkelte Steder 
var Gaderne tilsyneladende helt væk, og det var e t Sær
syn at se en hel Vinduesrude. Tagene var som flaaede af 
Husene, Lys- og Telefonledningerne var indfiltrede i 
Ruinerne, et enkelt Sted var en stor Lysmast revet op og 
kastet hen paa et Hustag længere henne i Gaden - kort 
sagt, fra at være en smilende og venlig Provinsby var 
Rønne delvis forvandlet til en Ruinhob. 

Af større Bygninger var Amtssygehuset og Øernes Pak
hus blevet ramt af en Fuldtræffer - Sparekassens Byg
ning tilligemed andre større Bygninger var meget stærkt 
beskadigede, men stort set var det, som man jo ogsaa 
maatte forvente, Eenfamilieshuse, der var ramt. 

Snellemark saa ud til at være helt i Ruiner, og det 
samme var Tilfældet med Hjørnet af St. Torvegade
Byledsgade- Nørregade, Skolestræde, Sle tten og Ny
gade. Endvidere var der sket · meget store Skader i Smc-



·RØNNE 

J 

d 7 Maj l9H 0 Bombenedslo9 . 5 
d 8.Maj 194 • 

®forsager 
m Brand 

• 

• 
G A LLØKKEN 

300 "'""' 



degade, Kapelvej, Murergade, Ska1·pegade, Johnsensve j. 
Lindevej, Østervoldgade og Østergade, for blot at nævn e 
nogle af de Gader, de r saa værst ud lige efter Bombar
dementet. 

Flere $ tede r ops tod voldsomme B rande, og Brandvæ
senet og C. B. U. Kolonn en havd e fuldt op at gøre m ed 
a t hekæfnp e Ilden. 

Arbejdet m ed Oprydningen fog meget hurtigt sin B C' · 
gyndel~e. Gader skulde ryddes og de mange Huse ud en 
Tage skulde dækkes, Vinduesramme rne, hvor saadanne 
i det hele taget var tilbage, skulde dækkes m ed Pap eller 
hvad ;inan nu havde for Haauden, det gjaldt om saa snart 
som de t overhovede,t ~'ar muligt at faa nogenlunde Or<leu 
. / igen'. , 

Men Ødelæggel~irne var uhyre. Ved den foreløbige 
Op;;ørelse af Sk~derne paa Byen viste de sig, at kun ca. 
400 af Rønne Kommunes 3400 Ejendomme var gaaet helt 
~ri for Skade, medens ca. 250 Ejendomme var totalt 
ødelagte. Herudover nedbræ ndte 23 Ej endomme, og et 
mindre Antal Ejendomm e fik lettere Brandskader. 

Ikke aleqe var meget store Værdier ødelagte af Bran
de og Bomber,. men Medlemmer af den splittede tyske 
Værnemagt benyttede sig af Lejligheden til at forsyne 
sig med Nyttegenstande af enhver Art, og hvad der nu 
ellers var af brugbare Ting i den udbombede By. Ganske 
vist blev Mandskab fra Frihedsbevægelsen hurtigt efter 
Bombardementet sat ind paa Vagttjeneste i Gaderne, 
men helt at forhindre Tyverier var udelukket, og der var 

saaledes ikke andet at gøre, end at søge at faa Befolknin
gen tilbage · til Byen saa hurtigt som det overhovedet 
vilde være forsva~ligt. De evakueredes Ønske om at 
komme hjem var ogsaa meget fremherskende, men mange 
saa kun en Ruindynge paa det Sted, der tidligere havde 
dannet Rammen om et lyst og lykkeligt Familieliv. 

Saavidt det senere har kunnet konstateres var de ned
kastede Bomber af Størrelse fra 50 til 250 kg, idet man 
dog maa gaa ud fra, at enkelte har været af større Kali
ber. Af ueksploderede Bomber, de saakaldte Forsagere, 
blev kun konstateret 4, og der blev ikke konstateret 
Brandbomber eller tidsindstillede Bomber. 

Bombardementet foraarsagede selvsagt store Vanske
ligheder med Forsyninger af enhver Art. Alene Forsy
ningen med Fødevarer, eller maaske navnlig Tilbered· 
ning af varm Mad, var meget vanskelig, og i den første 
Ti:d maatte der etableres Folkebespisning, de første Dage 
gratis, senere organiseret paa den Maade, at der kunde 
købes Spisebilletter paa Kommunekontoret. 

Allerede i Dagene før Bombardementerne havde de 
tyske Tropper kastet Vaaben fra sig, hvor de gik og stod, 
og dette tog nu fuldstændig Overhaand, saaledes at det 
blev nødvendigt at organisere en effektiv Indsamling 
over hele Øen. Overalt flød det med Vaaben og Udrust
ning af enhver Art, den en Gang saa stolte Værnemagt 
var ogsaa paa Bornholm blevet klar over, at det nu var 
slut. 
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V illaer i Søn dre Alle, R ø 1111 e Niels And ersen fo t. 

Onsdag den 9. Maj Kl. 15 anløb 5 russiske Hurtig
baade Rønne Havn, og de ca. 200 Officerer og Menige 
blev modtaget af Repræsentanter for Frihedsbevægel
sens militære Ledelse. Umiddelbart herefter gik Turen 
til den tyske Kommandant paa Galløkken for der at 
ordne den Kapitulation, der nu var blevet en Kendsger
ning. - Den tyske Kommandant von Kamptz var paa 
dette Tidspunkt afløst af en General, der var kommet til 
Øen mecl en af cle sidste Dages Transporter, og det blev 
denne General, der kapitulerede paa Værnemagtens 
Vegne overfor den russiske Kommandant. De russiske 
Officerer blev herefter modtaget paa Rønne Raadhus af 
Repræsentanter for Bornholms Amt, Rønne By og Fri
hedsbevægelsen, og der fandt der en foreløbig Forhand
ling Sted om Samarbejdet for de kommende Dage. 

Noge t af det første, der efter Russernes Mening maatte 
ordnes, var Bortevakue ringen af samtlige tyske Soldater 
og civile Flygtninge, og man udtalte i den Forbindelse 
Ønske om at faa 3000 borttransporteret pr. Dag. 

Lørdag d. 12. Maj paabegyndtes denne Borttransport. 
Alt hvad der kunde fremskaffes af Rutebaade, Fisker
baade o. s. v. blev indsat, og denne Sejlads fortsattes i de 
følgende Dage, indtil alle Tyskere paa Øen var fjernet. 

Den gennem 5 lange Aar med saa stor Forventning 
imødesete Dag, da de tyske Besættelse~tropper kom væk 
fra Bornholm, var nu oprunden - men den stor_e Glæ
desfest var paa Forhaand druknet i Bombernes Larm. 
De aabne Saar pa·a Øens to største Byer vil blive svære 
at faa lægt - dog - Ti:den læger alle Saar, og en Dag, i 
en forhaabentlig ikke alt for fjern Fremtid, vil Rønne og 
Neksø igen være to smilende og venlige Byer paa Øster
søens Perle. 



Portrætter af Ofrene 

for Bombeangrebene paa Rønne og Nexø 7. Metj 1945 

Janus Peter Holm, Dampskibs
fo rer i 66-Selskabet , f. i Ols
ker 21/ 12 1893, d. 8/ 5 194·5 
efter Bombenedslaget i Dam
gacle 2B 7/ S. 

Ida Clara Natalie Kolling , 
f. Hansen, f. i København 

6/ 9 1871, dræbt 7/5 1945 i 
Lille Torv 5. 

Ella Hansine Holrn, f. Munch, 
f. i Rønne 13/10 1897, dræbt 
7 /S 1945 i Damgadc 2 B. 

Bengta Kristensen, f. J ønsson, 
f. i Sverige 5/8 1874·, dræbt 
7/5 1945 i Lill e Torv 5. 

Niels Andreas Nielsen, Ar
bejdsmand, f. i Klemensker 
6/5 1894, dræbt 7/5 1945 ved 
Damgade 2B. 

Aage Munch H olm, Elektri
ker, f . i Rønne 25/ 10 1925; 
dræbt 7 /5 1945 i Damgade 2B. 

Edel Rene Fors , f. Koch, f. i 
Rø 12/11 1913-, dræbt 7/5 
1945 i Stengade 22. 

Martin Theodor West.h, Hav
n evagt, f. 18/ 12 1905, død 
9/5 1945 efter Bombningen 
af Nexø. 

Else Munch f.(olr,n, f .' i ;Rønne 

23/8 19321 dræbt 7/5" 1.945 
Dam gade 2 B. . , , · 

Villy Andrea$ Jørgen sen, Mo
torvognsfører, f. i Rønµe 11/6 

1904, dræbt 7/ 5 1945 i Sten
gade 24. 

. ' . 
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BOMBEANGREBENE PAA NEXØ 
DEN 7. OG 8. MAJ 1945 * AfH.Broch. 

I de sidste Dage af April samt de første Dage af Maj 
kom der daglig tyske Baade og Skibe mecl civile tyske 
Flygtninge til Nexø. Lørdag den 5. Maj, da Freden fej
redes med Fridag og Flagning over hele Byen og med 
stort Folkemøde paa Torvet, kom der om Eftermiddagen 
en halv Snes tyske Fartøjer ind til Nexø fuldt lastede 
med ca. 5000 tyske Soldater. Disse Soldater havde ingen 
Vaaben med. Gennem Nexø Kommune blev de henvist 
til at slaa Lejr i Nexø Lystskov, som støder op til Byen 
Sydvest for denne. Søndag Eftermiddag den 6. Maj kom 
et lignende Antal tyske Soldater, men disse var stærkt 
bevæbnet, og der blev ført alle mulige Størrelser af Skyts 
samt en Mængde Ammunition i Land. Det saa ud til , at 
der ikke vilde ske noget, idet de samlede det hele sam· 
men paa eet Sted i den nordøstlige Del af Byen ud mod 
Havet. Natten til Mandag den 7. Maj kom der yderligere 
flere tyske Soldater hertil, og disse tilhørte de saakaldte 
Dødningetropper. De sidstnævnte begyndte straks om 
Natten at rulle Ledningstraad ud til Felttelefoner samt 
at stille Kanoner op langs Kysten. Ud for Gasværket mod 
Havet blev der stillet en 80 mm Artillerikanon op, som 
blev dækket med nyudsprungne Grene, og i Formidda
gens Løb blev der baaret en Mængde Skyts ud til den 
fra Havnen. Alle de ankomne Soldater var de sidste over
levende fra Pillau og Hela. 

Der var daglig kommet fremmede Flyvere hen over 
Byen, uden at der skete noget, men Mandag Formiddag 
den 7. Maj Kl. 9 % , da der kom 2 russiske Rekognosce
ringsmaskiner over Byen, blev der straks skudt paa dem 
fra de tyske Skibe i Havnen. Der blev omgaaende blæst 
Luftalarm for Byen, og denne varede ca. 15 Minutter. 
Herefter forløb alt roligt indtil Kl. 12 ~, da der hørtes 
stærk Motorstøj fra Flyvemaskiner, og samtidig aabnede 
Tyskerne en stærk Luftværnsild med alle mulige Stør
r elser af Luftskyts. Flyvemaskinerne kom ind over Byen 
fra Nord og strøg hen over den i sydlig Retning sam
tidig med, at Maskinerne skød meget kraftigt med Ma
skingeværer og Maskinkanoner baade over Byen og Lyst
skoven. Da ·der ogsaa blev nedkastet Bomber, gennem
rystedes Byen af Bombeeksplosioner. I umiddelbar Nær
hed af Værkerne faldt der to Bomber, og i Byens Midte, 
paa Havneterrænet og i Lystskoven faldt der ligeledes 
Bomber. De elektriske Luftledninger de paagældende 
Steder faldt ned og kortsluttedes, og Strømforsyningen 
til Byen blev afbrudt. Ogsaa Strømforsyningen til Oplan
det blev afbrudt. Da vore Vandværkspumper bliver født 
med Strøm gennem Oplandsfødeledninger, blev Strøm-
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forsyningen for Vandværkerne ogsaa afbrudt, og Vand
forsyningen var henvist til det Vand, der var i H øjdebe
holderen. Ved Bombeek splosionerne i Byens Midte sa ml 
i Fersk esøstræde blev vore Hovedgasleqninger sprængt 
itu, og vi maatte omgaaende paa Gasværket lukke for 
Gastilførselen til Byen. Bombardemente t varede ca. 20 
Min. og k om i 3 Bølger. 

I Løbet af E ftermiddagen fik vi gjort den en e Føde
ledning til Oplandet klar, saaledes a t vi igen kunde fa a 
Strøm paa t il vort Hovedvandværk. Ligeledes havde v i 
ogsaa faaet trukket R eserveledningen op til Sygehuset . 
saaledes at det ogsaa kunde faa Strøm fra Akkumulator
batterie t. Fra Sygehusets R eserveledning fik vi ogsaa 
trukket en midlertidig isoleret Ledning til T elefoncen
tralen. 

Ved 18-Tiden kom Udvalgsformanden for at høre. 
hvorledes de t gik, og da han hørte, at vi havde faae t 
Strøm paa til Sndr. Landevej , syntes han, at vi skulde 
tage ud til vor Motorpasser og høre Presse. Langs Sndr. 
Landevej er der kun Huse paa den Side, der er nærmest 
Havet, paa den modsatte Side er Skoven, og her holdt 
mange Tyskere til. Vi var 7 inde hos Motorpasseren for 
at høre Presse. Vi fik hørt den danske Presse fra London 
samt en Del af den hjemlige Presse, men pludselig gjorde 
Tyskerne ude paa Vejen T egn til, at vi skulde gaa i K æl
dc;:ren, og samtidig begyndte et forfærdeligt Skyderi med 
Antiluftskytset. De russiske Flyvemaskiner drønede h en 
over Byen og Skoven og skød kraftigt med Maskingevæ
rer og Maskinkanoner. Ogsaa denne Gang gennemryste
des Byen af Bombeeksplosioner , men denne Gang gik det 
mest ud over Havnen. Angrebe t begyndte ca. 18 %. og 
varede ca. 15 Minutter , og det blev foretaget i 2 Bølge r. 
Da Angrebet var overstaaet, sagde Udvalgsformanden, :.lt 
nu skulde vi tage bort fra Byen. Vi var lige inde p aa 
Værkerne for at se, om der var sket noget, men der var 
stadig Strøm paa til Vandværket og til Sygehuset. Paa 
Gasværke t blev Underfyret fyldt op, saa det kunde klare 
s ig et Stykke Tid. Vi var saa 4 P ersoner fra Værkerne, 
der drog ud til Gadegaard i Bodilsker, hvortil vore Hu
struer var ankommet om ~ftermiddagen. Denne Gaard 
ligger ca. 2,5 km fra V ær kerne. Y deri igere 3 Familier 
fra Sndr. Landevej var blevet indkvarteret her, saa vi 
var ialt 18 evakuerede P ersoner paa Gaarden, og vi blev 
behandlet paa den mest venlige og gæstfrie Maade. 

Tirsdag Morgen Kl. 5 tog jeg ind til Værkerne for at 
se, hvorledes cle t stod til, samt for at fyre i Underfyret 
paa Gasværke t. Da jeg kom ind til Værkerne, mødte jeg 
Værkmester Dick, som var kommet ind lidt før. Hr. Dick 
fortalte, at Frihedskæmperne havde meddelt, at Byen 
skulde totalt evakueres, idet der ventedes et nyt Angreb 
i Løbet af Formiddagen. Vi fik lagt noget paa i Under
fyret paa Gåsværket. Inde paa Elektricitetsværket var 
der stadig Strøm paa til Vandværket og Sygehuset. H er
efte r tog vi tilbage til Gadegaard, hvor vi hele Formid
dagen gik og ventede paa det bebudede Angreb. Ved 
9 % -Tiden hørtes s tærk Motorstøj fra en Mængde Flyve
maskiner. Men de havde Kurs mod Rønne, og det varede 
ikke længe, før vi kunde høre Drønen e fra Bombeeks-

Bombekrater i Bryggeristræde, Nexø Dam J ohansen fo t. 

Hjortestræde, Nexø Dam J ohansen fot . 

plosionerne i Rønne. Nexø blev uberørt, og da der indtil 
Kl. 14 stadig intet var sket med Nexø, blev 6 af os eva
kuerede enige om at tage en Tur ind til Byen. Vi fulgtes 
ad alle 6, og da vi kom ind til Værkerne, skiltes vi ad to 
og to. Der var ikke gaaet mere end 5 Min· efter vor An
komst , før der hørtes stærk Motorlarm fra Flyvemaski
ner , og samtidig sattes der ind med stærk Luftværnsild. 
Det var umuligt for os at komme bort, saa vi maatte søge 
Dækning inde i Retorthuset tæ t presset op i det en e 
Hjørne. Da dette Angreb var overstaaet , skyndte vi os 
paa vore Cykler ud ad Landet til, men vi kom ikke mere 
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end ca. 350 m bort fra Værkerne, da et nyt Angreb be
gyndte, saa vi maatte i Vejgrøften, hvor vi maatte ligge 
under to paa hinanden følgende Angreb. Nu blev der en 
Pause igen, og vi naaede ca. 11/2 km længere bort, da e t 
nyt Angreb igen begyndte, men her kom vi i Dækning 
paa en Gaard. Disse Flyverangreb begyndte Kl. ca. 14 1;~ 

og varede i ca. 45 Min" og i dette Tidsrum blev der foreta
get fire Angreb med Nedkastning af en Mængde Spræng
og Brandbomber. Da de t sidste Angreb var overstaaet, 
for tsatte vi til Gadegaard. Fra Vejen kunde vi se, at de t 
brændte mange Steder i Byen. Vore Hustruer havde 
været meget æ ngstelige fo r os under det frygte lige Bom
bardement, saa der blev stor Glæde, da de saa, at vi va r 
uskadt. Nogen Tid efter kom ogsaa de fire and re uskadte 
tilbage til Gaarden. 

Resten af Dagen og om Aftenen kunde vi se, at der 
var voldsomme Brande i Byen, og forstaa, a t der maatte 
være sk et st ore Ødelæggelser. 

Nu vilde vi ikke tage ind til Byen, før der var Sikker
hed for , at der ikke kom flere Angreb, og derfor tog je ·~ 
ind til Kommandocentralen (denne var blevet flyttet ud 
paa en Gaard udenfor Byen) Onsdag Eftermiddag for at 
høre, hvorledes Forholdene var med at komme ind i 
Byen. Det blev saa besluttet, at vi skulde tage ind paa 
Værkerne Torsdag Morgen og begynde med Oprømning. 

Torsdag Morgen, da vi nærmede os Byen, var det et 
trist Syn, der mødte os : ikke et Hus var gaaet fri, der 
manglede Vinduer og Tegl paa Husene i Byens Y derkan
ter , og i den indre By var der ufremkommeligt paa Ga
derne af nedstyrtede Tagsten, væltede Mure, Glassplintcr 
fra itusprængte Vinduer, og clet elektriske Ledningsne t 
laa nede i et Virvar. 

Værst var det gaaet ud over T orvet og Bydelen Nord 
derfor. Paa alle Torvets fire Sider var der store Ødelæg
gelser, bl. a. stod der af den store Bygning, hvor Post
huset og Sparekassen havde til Huse, kun de n ederste 
Mure tilbage, Banken var stærkt beskadiget, og flere af 
de store Forretningsejendomme laa i Grus. Den sydlige 
Del af Aasen, Hjortestræde, Strandgade og andre Gader 
i den Del af Byen laa for en stor Del i Ruiner, bl. a. var 
d en nye Apoteksbygning og Dommerboligen ganske øde
lagt. Slemt saa det ogsaa ud andre Steder i Byen, f . Eks. 
havde Kirken lidt en Del Skade. 

Der var blevet sat et stort Rydningsarbejde i Gang, 
hvori deltog Folk fra Nabokommunerne, medens Land
mændene stillede Køretøjer til Raadigh ed til Bortkørsel 
af Murbrokker. Ligeledes var en Styrke paa ca. 200 tyske 
Soldater gaaet i Gang med at skovle K ørebanen fri i 
Gaderne samt at dække Tage. 

De forskellige Tider for F lyverangrebene har Luft
værnslederen opgivet mig, og ligeledes oplyser Luft
værnslederen, a t der faldt 116 Stk. Spræ ngbomber af 
forskellig Størrelse, hvoraf de største menes at være paa 
250 kg. Indbefattet i dette Antal skulde de 24 Stk. være, 
der faldt paa Havneterrænet. Desuden skulde der være 
faldet en Del i V andet. I Havnen blev 3 tyske Marine
fartøje r samt M/S »Østbornholm« af Nexø, M/S »Søblom
sten « af Nexø og M/S »Clara Marie« af Rønne sænket. 

Udsigt over Ruin.byen Nexø 

M/S »Nordbomholm« og M/S »Østbomholnt« 
i Nexø Havn 

Dam Johansen fo t. 

Dam Johansen fot. 

Desuden blev 51 større og mindre F iskerbaade beska
diget eller sænket. M/S »Nordhornholm« af Nexø blev 
stærkt gennemhullet over Vandlinien af Maskingevær
kugler. Af Byens ca. 959 Ejendomme blev 128 totalt øde
lagt, 264 er svært beskadiget, og mange af disse skal 
rives ned, 328 kan istandsættes, og Resten er mindre be
skadiget (Vinduesruder og Tegl) . Under alle Angreb blev 
4- 5 P ersoner fra Byen lettere saare t af Glassplinter og 
en haardt saaret af Granatsplinter. Sidstnævnte, Havne
vagt Martin Westl1, døde Dagen efter . 
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Jens Peter Funch Lind, f. i 
Sandvig 14/5 1921, Mekani
ker, arresteret af Gestapo 
28/2 1944, skudt 23/ 6 1944. 

Axel Sjøberg 12/3 1897-27/ 1 
1945. Fører i »66«. Omkom 
som Fører af »Holger« ved 
Minesprængning i Katt egat. 

Charles 0. A. Larsen. F . 1903 
-1/6 1945. 1. Maskinmester 
i SPlskahet af 1866. Omkom 
v. S/S »Vesterhavet«s Forlis. 

Ove N. N. Lundgren. 22/ 10 
1922- 1/ 61945. Matros i Sel
skabet af 1866. Omkom vecl 
S/S »V es terhavet«s Forli s. 
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Bornholmere, 

der blev Krigens Ofre 

* 
Ved »Vesterhavet«s Forlis omkom ogsaa Fyrbøder August 

Chr. Olsen (f. 22/3 1908 i Rønne) af hvem et Billede des

værre ikke har kunnet fremskaffes. 

1. Clausen 2/5 1895-6/81945. 
Fører i Østbh. Dampskibss. 
Omkom ved »Øs tbornholm«s 
Minesprængning v. Sverige. 

Sv. Kr. Pedersen . 21/ 6 1906 
1/ 6 1945. 2. Maskinmester i 
Selskabet af 1866. Omkom 
v. S/ S »Vcsterhavcl «s Forlis. 

Poul W. M. Holm. 5/12 1922 
- 1/ 6 1945. Matros i Selska
bet af 1866. Omkom vc<l S/S 
»VestNhavct«s Fodis. 

Ej)wr Johansen 25/2 13':17-
1/ 6 1945. Fører i »66«. Om
ko m ved » Vesterha vel«< s Mi
n cspræng11in~ ved KollH•rg. 

Herman Ch. P. Klinke. 30/ 10 
1906- 1/ 6 1945. Hovmester 
i Selskabet af 1866. Omkom 
v. S/ S »V csterhavet«s Forlis. 

Poul R. Christe11se11 . 26/ 3 
1925- 1/6 1945. Fyrbøder i 
Selskabet af 1866. Omkom 
\'. S/S »Vcsterhave l«S Forlis. 

Keld Frederiksen, f. 21 /9-
1923, s tud. jur., arres teret af 
Ges tapo 2/ 6 1944, død 
Neuengamme 21/2 1945. 

Johannes A. S. Dich. 16/2 
1916- 1/ 6 19,15. Styrmand i 
Selskabet af 1866. Omkom 
v. S/S »Vestcrhavet«s Forlis. 

Elias M. Mortensen. F. 1889 
- 1/6 19.J.5. Matros i Selska
bet af 1866. Omkom ved S/S 
» Vesterhavel«S Forlis. 

Ahsel Herman Andersen. 6/6 
1913- 1/6 1915. Fyrbøder i 
Selskabet af 1866. Omkom 
v. S/S »V esterhavet«s Forlis. 



Præsten Hans Pontoppidans Rimdigt om Opstanden 

paa Bornholm 1658 

Under en almindelig Oprydning blandt de mest stø
vede Papirer i den gamle bornholmske Amtsgaards Ar
kiv, som vi foretog for nogen Tid siden, fandt jeg blandt 
nogle Stabler gamle Blanketter, statistiske Indberetnin
ger og andre lignende Arkivalier et morsomt lille Hefte: 
Dansk Minervas Nummer fra Februar 1819; clel viste sig 
ved nærmere Eftersyn ikke at være helt tilfældigt, at 
dette Hefte var havnet her; det indeholdt nemlig blandt 
andre oplysende og litterære Artikler en Opsats betitlet 
)) Extracter af Hans Pontoppidans Rimeligt om Opstan
den paa Bornholm, 1658,« og Referenten, der underteg
ner sig R. N" er utvivlsomt identisk med Minervas flittige 
Medarbejder , Litteraturprofessoren Rasmus Nyerup. 

I Forfatterens Forerindring, som gengives af Rasmus 
Nyerup, lægger den digtende Præst ikke Skjul paa, at 
Formaalet mecl hans Rimdigt er at fjerne Glorien fra 
Oprørslederen Jens Kofods Pande, og man faar herigen
nem og ved hans Oplysning om, at en af hans Hovedkil
der var den i 1789 afdøde bornholmske Amtmand Urne, 
et Indtryk af Modsætningsforholdet mellem Øens Be
folkning og dens kloge og kultiverede Embedsmænd, der 
ikke har haft Sans for de grove Oprørsmænd, men sna
rere har fø lt sig tilsidesat ved den Hæder, der blev disse 
til Del. Embedsmændene synes tværtimod ikke at have 
været utilbøjelige til at fremme Samarbejdet med den 
svenske Kommandant og hans Folk, i hvem de snarere 
synes at have set en Slags Kolleger, der dog trods alt lige
som de selv var den af Gud indsatte Øvrighed, som ..le 
ikke var ivrige efter at godkende Opsætsighed imod. 

Men lad os hellere høre Provst og Consistorialraad 
Hans Pontoppidans· egne Ord herom. Han siger om J ens 
Kofod, der er gaaet over i den populære Historiebeskri
velse med Navnet ))Bornholms Befrier«: )) Udentvil skylde 
hans Landsmænd og Efterkommere ham taknemmelig 
Erindring. Men at hans Gjerning var saa ædel og helte
mæssig, som man hidtil troede, er just det, som disse 
Sange skulle modsige. Uret var det, hvis den gamle Snak 
længere skulde troes, om de Svenskes umenneskelige 
Slagtning; men ligesaa ubilligt blev ·det og, om man lige
frem, og uden at kjende eller ville erkjende Anledningen 
og Omstændighederne, vilde tillægge Handlingen, en 
Hæder, som den ikke fortjener. En langt anden Sag er 
det, at Gud som styrer Alting, meget oftere, end vi blive 
vaer, tilstæder en slet Handling og deraf udfører almin
delig Nytte.« 

Det er dog tydeligt, at Forfatteren er klar over, at 
denne Degradering af den bornholmske Nationalhelt 
ikke vil falde i god Jord pa a Øen, og han vender da 
senere tilbage hertil og siger: »Allermindst udtolke man 
det som en Satire over Bornholmerne, hvilket Folk jeg 
elsker og ærer altformeget derti l, og er især Rønneboerne, 
hvis Præst jeg i 8 Aar med Glæde var, megen Tak pligtig 
baade for deres gudfrygtige Levemaade og venskabelige 
Omgang; men de Tanker, at det var hæderligt at bryde 
Hyldingsed, at myrde ordentlig Øvrighed, at Kofod hand
lede af patriotisk Iver, at Indbyggerne med Landets 
Overgivelse gjorde Kongen af Danmark en stor For
æring o. s. v. fortjente altid at belees og igjendrives.« 

Om sine Kilder forklarer han, at han har reddet Stum
perne af en sønderreven Kirkebog, der hl. a. indeholdt 
Underretning om et Skriftemaal, som Kofod skal have 
afgivet, samt, at Digtet gengiver Oplysninger, som han 
har faaet »ved Omgang med min Tids værdige Amtmand 
Conferentsraad Urne, af hvis troværdige Fortælling, 
mærkelige . Optegnelser, og bevarede Haandskrifter , 
haade fra Øens første Commandant og Amtmand, og fra 
Major Urne, ved hvis Compagnie Ryttere Jens Kofod 
stod, jeg bekom fuldstændigere Lys i Sagen.« 

Rasmus Nyerup ser dog som Udgiver noget skeptisk 
paa disse Kilder; han har, siger han, faaet sikker Under
retning fra Bornholm om, at den sønderrevne Kirkebog 
ikke findes mere, og hvacl navnlig Amtmand Urnes Op
lysninger angaar, divergerer hans Opfattelse stærkt fra 
Forfatterens. Hans Pontoppidan var meget beæret af at 
have faaet alt dette at vide af Amtmanden og siger: 
»Denne ved Forstand og Dyd sjeldne Mand, velhemeldte 
Amtmand Urne, værdigede mig sin Fortrolighed«, men 
Rasmus Nyerup ser mere nøgternt paa denne høje Em
bedsmand, om hvem han udtaler: »Og nu Amtmand Ur
nes Vidnesbyrd? derom lyde alle Stemmer eens, at det 
var en god skikkelig Mand, men at han ikke besad de t 
mindste af, hvad man kalder historisk Kritik. « 

Hvad man nu end maatte mene herom, saa kan det 
dog ikke nægtes, at den gode Digterpræst selv har berø
vet sit Værk noge t af Troværdigheden ved i Indlednin
gen undskyldende at sige, at »de brugte Udsvævelser og 
indstrøede Smaating kjendes vel af Fornuftige som Det, 
hvorpaa Digterfriheden altid haver havt Hævd.« 

Som historisk Kildeskrift skal man vist derfor ikke 
sætte Digtet for højt; men det er dets fornøjelige Bille-
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der af Livet paa Bornholm i 1658 og Digterens og den 
gennem ham formidlede Opfattelse af de glorværdige 
Begivenheder, der gør det ganske underholdende at læse, 
ikke mindst i Dag, hvor Synspunkterne har faaet fornyet 
Aktualitet. 

Bornholms Befrier Jens Kofod var efter den gennem 
Hans Pontoppidan formidlede Tradition altsaa ingen 
Helt, men en brovtende Slagsbroder. Efter nogle ind
ledende Vers om Roskildefredens Afstaaelse af Born
holm lader Digteren ham indtræde paa Arenaen, idet 
han ankommer til Rønne paa Besøg fra sit Regiment i 
Køge, hvor han var Rytter ved Major Urnes Kompagni. 

Scenen er en Kro i Rønne, hvor Kofod sidder og drik
ker: 

»Han broutede af Mod og prated e en Hob, 
I Borde t trumfede med Kande Krus og Stoh. 
Paa Svenskeu skjældte h an: »o! de ford omte H m1de! 
Gid jeg m ed den ne Arm dem alle fæ lde kunde! 
Hvi taales det te Pak i vores Lantl og Ily? 
Det koster ikkun dog e t Lispund Krud t og Bly. 
Ja fandtes ikkun Ti af samme Mod som mit, 
Vi skulde snarligen det Utøj blive qvil. « 

Den følgende Del af Digtet k ender vi kun gennem 
Rasmus Nyerups Referat: 

»En gammel agtværdig Bonde, navnlig Peder T horsen, 
fra store Myregaard i Ny Larskjær Sogn, som i mange 
Aar havd e været Sandemand og Kirkeværger, var tilstede 
i Stuen. Han vilde tysse paa Kofod, og forestille ham 
Nødvendigheden for Landet at finde sig i sin Skjebne, 
samt at Opsætsighed kun vilde gjøre Ondt værre. Ved 
Peder Thorsens Modsigelse blev Kofod mere hidsig, og 
da Peder gik bort, drog denne efter ham, og huggede 
ham med sin Rytterpallask midt paa Storgaden . Det var 
netop i Mørkningen, og Ingen var tils tede.« 

Digtet fortsætter: 

»Paa Gaden Ingen gik, de t va r just N advertideu. 
Med Bygning fandtes og saa dumt i h ele Staden, 
At Huse havde ej e t Vindue t il Gaden ; 
Mod Gaarden vendte Alt ; man sad de r udi Skjul, 

Og sig indslutted e som i et Fangehul. 
Dog vækked Bondens Skrig og ynkelige Stønnen , 
En kom fra Grøden u d og En fra Aftenbønnen. 
Man bar den saared Mand til Mogen s Risoms ind, 
Ham All e ynkede af r et vemodig Sind.« 

Bonden dør, og Kofod, der havde skjult sig i Ib Kro
mands Bagerovn, bliver opdaget og arresteret. 

Da Enken hørte herom udbrød hun: 

»Jens Kofod liderlig min Godhed har gjengjeldet, 
Som ham i Børn eaa r m ed Gaver overvælded'; 
Da h an i dette Sogn en Vogtehorra va r, 
J eg mangt et Stykke Mad til ham i Marken bar.« 

Hun foranstalter hans Begravelse 

»med Kiste, Sang og Klang, og Lys og Kjøbstedsæder,« 

og Skildringen af det vellykkede Gravøl slutter: 

» •. • Nok blev de r sp ist og drukket , 
Hver Nabo sukked, drak, og drak igjen, og sukked.« 

Men Jens Kofod slap meget billigt fra dette Drab. 
Da han kom for Retten, udspillede Sagen sig nemlig 

paa følgende Maade : 
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»Han fi k sin hulde Verl og nogle af Medgjæste 
Paa Byens Ting at gaa og ede lig stadfæste: 
Af Peder Thorsen ham med megen lumpen Snak 
Opirrede, og at ha n holdt med sven ske P ak. 
H vad d er paa Gaden var bland t den nem foregaael -
Da t ro edes fo rvist, Per Thorsen først ha r slaae l. 
Han havde under Arm en tyk og knortet Svøbe, 
Det maalte være Skam for Ryt te ren, at løbe. 
Gud vced, hvad Dommeren fik for anselig Smø re, 
At Morde t han n u til Nødsværge kund e gjøre. 
Det sagdes, m an ham gav af Sølv e t P ottebæger osv.« 

Paa denne Maade blev Resultatet , at Kofod kun blev 
idømt en Bøde paa 4 Daler til Byens Fattige og skulde 
foruden at betale Skriverlønnen staa aabenbare Skrifte 
o : staa frem i Kirken og bekende sin Brøde for den for
samlede Menighed. 

At Enken var noget misfornøj et hermed, kan man 
maask e ikke fortænke hende i , og da en K lage til Magi
straten i Rønne ikke giver noget R esultat, drager hun 
lige til Hammershus for at klage sin Nød til den der resi
d erende svenske Kommandant Oberst Printsenskjold: 

»Han Enken gav sin Haand: Saa sandt som Gud er Gud , 
J eg d en r e tfærdig Sag skal nidk jæ r føre ud. 
Ej bornholmske Mænd m aa troe om Sverrigs Love, 
De kunne taal e, Ret og Blodets Hævn at sove.« 

Da J ens Kofod hører det, forsøger han at klare den 
ved at sende sin unge smukke Kone op for a t formilde 
Kommandanten, en efter Beskrivelsen velegnet Gesandt: 

»Vor H eltes Hustru var nygiftet, smuk blandt Kjønuet , 
Hvem førs te Barselseng k uns havde meer forskjønn el. 
I Nexø barnfødt, hvor Faderen var Skipper, 
Som K jobsted-Pibe l ·hun fast m indre gaaer end tripper. 
H un, af Na tu ren smuk, behøved ingen Sminke, 
Men m esterl igen lært paa Landets Viis al svin ke, 
Forlenet var h un med en hurtig sleb en T unge. « 

Men Printsenskjold er ubøjelig : 

»Saafremt Jens Kofod h ar forsætlig Mord b edreven, 
Og L ivet af en from uskyldig Mand bortreven, 
Da skal han række Hals, om han og var en Tyr; 
Mig Re tten gansk e vist for h ell ig e r og dyr. 
J eg skal den Dommer og i Rønne lade hænge, 
Som sælger Lov og Re t for Sølv og rede P enge.« 

Da Forsøget paa at redde Manden med det gode saa
ledes er bristet, iler den unge Kone hjem til Rønne, hvor 
hun optræder som Ophav til den gode Ide at slaa Print
senskjold ihjel og derpaa optræde i Rollen som born
holmsk Helt: 

*Mod Svensken immer h a r Du Noget udaf Munden ; 
Saa skyd ham hastig ned; thi ellers bider H un d en. 
Jeg veed, Du havde L ys t at udfrie he le Folket. 
Som st ørst e Æressag det blive kan udtolke t ... 
Her k om i Kofods Sjel den a lle rførste Gnist 
Til H eltegjerningen, saa Kirsten sk yldes vist 
Den første Æ re, at h an saadant Forsæt fatter. 
Saa h un af Eva var en uvanslægtet Datter«. 

Men Kofod er ikke sen til at tage Ideen op; han gaar 
først til Byfogeden, Claus Mejbom: 

»Nu for os begge seer det ikkun gan ske b roget; 
Jeg under Dommeren henskyder al min Sag; 
Ej dømtes jeg i Smug, m en paa en R ettens Dag. 
Min k jære Foged ! De mig ærlig maa forsvare; 



Thi Deres Embede og Liv staaer ogsaa Fare, 
Skal Dommen over mig kasseres som ugyldig, 
Saa kan jo Dommeren ej slippe som uskyldig. 
Ej nogen ærlig Mand kan være i Behold, 
Saa længe Landet har den giftig Printsenskjold.« 

Foruden Byfogeden inddrages Borgmesteren i For
handlingerne, og man drøfter den store Plads, man agter 
at indtage i Historien, foruden de personlige Fordele, 
som hver enkelt kan tænke sig at opnaa: 

»Man h oldte hastig Raad, hvis Ultimatum blev: 
Hr. Printsenskjolcl skal døe. Mes t Kofod derpaa drev. 
,,Det er jo hæderligt at Prævenire spille, 
Helst Fædrelandet man kan ved Ulykke skille. 
Hvad hindrer Ed en vel? Den gjordes jo med Taarer. 
Bedst trække Brodden ud, som ædle Hjerter saarer. 
Jeg, Kofod, aldrig har aflagt e t Hyldingsord. 
Min H eltegjernin g er ej Meen ed e lle r Mord. 
H vor vil os Danmark med Højagtning tage an! 
Jens Kofod bliver da af Rytt er Høvedsmand, 
Og Borgemesteren til Landets Amtmand bliver, 
Men Borgemeste rskab til Fogeden man giver. 
Det bornholmske Navn skal staae i Krøniker 
Anpri st m ed megen Ros for Heltcgjerninger; 
Og Malkepigerne om os istemme Sange, 
Som nnclerjo rcli sk Folk skal gjøre sky og bange.« 

Flere og flere indlemmes i Sammensværgelsen, og det 
vedtages, at Drabet saa skal finde Sted, naar Printsen
skjold næste Gang kommer til Rønne. 

Det varer ikke længe, inden Printsenskjold drager af 
Sted; hans Rej se skildres indgaaende, navnlig hans Besøg 
i Hasle, hvor han efter Forfatterens Mening bl. a. viser, 
hvor fin en Mand han er: 

»Landsdommeren , som og v ar Øvrighed i Staden, 
Blev hentet. Herren gik til hannem ud paa Gaden, 
Med god Formaning: snart at drive Skatten ind, 
Som hidtil skj ødesløs var slaget hen i Vind. 
Betænksomt handled han. Den Øvrighed gjør ilde, 
Som nogen Embedsmand for strængt tiltale vilde 
I Ringcres Paahør; hvad velmeent bliver sagt, 
I Almuehjerterne frembringe kan Foragt, 
Landsh erren sagde ham i Eenrum denne Sag, 
At Ingen skulde paa hans Embed kaste Vrag.« 

Efter denne ganske vist i Formen hensynsfulde Opfor
dring til Skatteopkræveren, kan tiet selvfølgelig ikke 
undre, at en Deputation af Borgere, som frembærer 
deres Klage over de tunge Skatter, bliver mindre vel 
modtaget, og da forøvrigt baade Landsdommeren, den 
halte P eder Olsen, og Hasles mest fremtrædende Borger, 
Niels Gummeløs, som Kommandanten boede hos under 
sit Ophold i Byen, er Medlemmer af Sammensværgelsen, 
er det et stort Held, at han ikke allerede blev myrdet i 
Hasle. Navnlig Niels Gummeløs var ivrig herfor, men 
blev i sidste Øjeblik forhindret af sin kloge Kone Else
bye, hvilke t man i Betragtning af de mange virkelige og 
paastaaede Efterkommere af J ens Kofod, der endnu i 
vore Dage smykker sig med samme Navn som Bornholms 
Befrier , maa takke den go de Fru Elsebye for, ellers 
havde vi maaske i Dag haft lige saa mange Gummeløser , 
som vi nu har Kofoder. 

Printsenskjold slipper altsaa uskadt fra Hasle, men 
for at vi rigtig kan faa et fyldigt Billede af Stemningen 
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paa Bornholm og Jens Kofods alsidige Virksomhed, 
lader Forfatteren Printsenskjold møde en stakkels for
fulgt svensk Pige lige uden for Rønne. Hun er Datter af 
en i Krigen dræbt svensk Løjtnant og har tjent hos Borg
mesteren, som kun har behandlet hende slet: 

»Der sulte Folkene, og slide dog som Bæster. 
Han .uretfærdig, er og Gjerrighedens Træl, 
Og aldrig øver godt mod nogen christen Sjæl. 
Her har jeg meget taalt i Hus og uden fore; 
Det mindste, at han mig udskjeldet Slottets Hol'e. 
Jeg maa for Sverrigs Folk og Konge meget h øre, 
Og overskjrendes, naar jeg tænker bedst at gjøre.« 

For at gøre det fuldkomment har endog Jens Kofod 
overfaldet hende med den selv samme Pallask, hvormed 
han myrdede Per Thorsen: 

»Sce her min blodig Arm og denne saared' Skuldre!« 

Efter at have skaffet den stakkels forfulgte Pige Be
fordring til Hammershus, ankommer den svenske Kom
mandant saa til Rønne, hvor Sammensværgelsen opruller 
sig efter de kendte Linier. 

Han tager ind hos Borgmesteren i Storegade; m en 
Borgmesteren er ikke til Stede, og uagtet Folk vimsede 
ud og ind, kan man ikke faa sendt Bud efter ham, By
fogden siges at være syg, og Byskriveren kunde ikke 
komme for sine Ligtorne (!). 

De Sammensvorne, der var forsamlet hos Byfoged 
Mejbom, ankommer imidlertid snart; der bliver et stort 
Postyr, og Kofod træder frem som Ordfører, opsiger 
Gouverneuren Huldskab og Troskab, og da han ikke vil 
overgive sig og Besætningen paa Hammershus frivilligt, 
bliver han skudt ned. 

Byens Trommeslager gaar ud og bekendtgør med Ud
raab følgende Plakat: 

»Det gjøres H ver og En bekjendt, 
At Printsenskjold har Livet endt ; 
T hi løses Hver af Ed og Skat, 
Hvori af Svensken han var sat. 
Enhver taksige Himmelen, 
Som Fred og Frihed gav igjen ! 
Men Ingen skal sig understaae 
P aa en Mil nær til Slottet gaae, 
At ej for Tiden høres skal 
Om det betydelige Fald. 
E j h eller nogen Svensk maa skades, 
Men til Bevaring overlades, 
Saafremt han ingen Modstand gjør; 
Gjør Nogen d et, han skyd es hør. 
Man redde, hvad som reddes kan, 
Det byder Gud og god Forstand. 
Med Haardhed man ej vinder Noget, 
De t siger Mejbom, Byens Foged.« 
»Fas t ingen k om i Seng d en hele Nat i Rønne. 
Med Ros og Sejersraab for Helten at belønne 
Sang haade Mand og Mø i hvert et Stadens Huns; 
J a Mangen drak sig paa h ans Ære dygtig Ruus.« 

Her afbrydes Skildringen af de historiske Begiven
heder af Omtalen af et Intermezzo mellem de to Hoved
aktørers Ægtefæller, Fru K ofod og Fru Byfoged Mej
bom, der aabenbart ikke har haft en saa nær Forstaaelse 
som de to Mænd: 
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»Men H~ltens Hustru blev nu stolt af Mandens Hæder, 
Og vil udmærke sig, forn em i Gang og Sæder. -
Ja h ele Rønne gav til Kon en mangefold 
Fint h11Handsk trykket Sirts m ed Bue Pil og Skjold, 
Udsøgt og p assende fo r saadan H eltemage, 
Som vil retfærdig Del i Mandens Æ re tage. 
Og først Tilskynd er var - og, Sløj fer nok og Krø ller, 
Med fine Kniplinger og Nonn eskjær Lil Støll cr. 
Og hvordan kan jeg d et al tsaromen remse op ! 
Nok Kirstena bar Stads fra Fod til Hovedtop.« 

I de samme ·Dage er der Bryllup hos en Pottemager: 

»Her glimred Kofodskeu som blide Aftenstjerne. 
Hver stirred hende an, dog Byfogdin den meest, 
Som var i Tankerne fornemste Bryll upsgjæst. 
»Hvad bilder hun sig ind - den knipske Rytterkone 
Hun tør fremvise s ig som hæderlig Matron e!« 
Saa hvidskede hun til en Kræmerske, som sad 
Ved hende nærmest. »See! hvordan hun bær sig ad ! 
Ej veed hun, hvordan hun skal bruge sine Hænder. 
Man paa Gebærderne dog Pøbelarten kjender. 
Ja Stakkelen e r stolt af Mandens Smul e Ære, 
Men ikke ret forstaacr sin Hædersdragt at bære, 
Ja Sirzk attuuet er rødprikket ove ralt -
Vel Blodets Stænk det e r af Printsenskjold, som faldt. « 
Nu Sagen skal angaae at dandse om m ed Bruden 
Af Pigeorden ud, hvis hun e r ikke uden 
Al Fordring paa det Laug. Her møder noget Slemt; 
Thi Kirsten, tænkende paa Stadsen, har forglemt, 
At Madam Mejbom har en Øvrighed i Stad en, 
Hun vil paa trænge sig at dandse fø rst i Raden. 
Men Byfogdinden skjod t il h ende bistr e Glukker . 
»Hør Mutter! hvo er I , mod Øvrigheden pukker? 
Hvi skaaned' vi J er Mand fra værdig Bødelsværd?« 

Men »Kofodsken« bliver ikke Borgmesterinden Svar 
skyldig: 

»Madamme! Dette vist betalet noksom er. 
Min Mand har Dommeren fra Galgestrikken friet, 
Ja frelst det hele Land; hans Ros er ufortiet. 
J eg maatte spørge: hvi H uu saa ophøjer sig? 
Jeg h older mig for god at være Hende lig. 
Er Hun et Lieutenants Barn, da er min Fader Skipper; 
Vor Rigdom jævnes snart, og naar saa Alting slipper, 
Jeg trolig vogtede jomfruelige Ære, 
Og uberygtet Navn med Sandhed kunde bære, 
J eg gik som ærlig Mø ifjor i Brudeseng; 
Men he le Byen veed jo Hendes Forudsdreng.« 
(Til en Oplysning maa j eg dette Lid~t sige, 
At Byfogdinden var Grevindens Kammerpige. 
Nu Resten gjættes vel. Nok - Claus, som var Lakej, 
Maa tage h ende, og til Rønne gaae sin V ej) .« 

Hvorledes dette underholdende Bryllup ellers forløb, 
melder Digtet intet videre om; det fortsætter med den 
historiske Beretning om Indtagelsen af Hammershus og 
den bornholmske Deputations Afsendelse til København 
for at overgive Bornholm til Kongen. 

Som Medlemmer af denne er blandt andre selvfølgelig 
Peder Kofod og Claus Mejbom, som nu var avanceret 
til Landsdommer efter den halte Peder Olsens Død; men 
foruden disse og flere andre Borgere finder vi Claus Mej
boms energiske Kone, som medtages paa Grund af sine 
gode Forbindelser i Hovedstaden. 

Det er en farlig Rejse baade paa Grund af Aarstiden, 
det var ved Nytaarstid 1659, og fordi svenske Krydsere 
sejlede om i Farvandene. Man forklæder sig derfor som 
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Svenskere for ikke at røbes, hvilket lykkes saa godt, at 
et dansk Skib skyder Landstingshøreren ihjel i den Tro, 
at man har Svenskere for sig. 

I København tager man ind til Grev Ranzau, der er 
den tidligere omtalte Greve, hos hvem den nu til Lands
dommer ophøjede Claus Mejbom og hans Kone tidligere 
havde tjent. Greven har ikke glemt den Naade, han tid
ligere har vist de to, og giver ikke mindst Landsdom
merinden en god Modtagelse: 

»Da Fru Landsdommersken sig n oget har udhvile t, 
Og P ynten færdig og sit Ansigt ret op smilet, 
Hun s trax til Grevens gaaer , Patronen at opvarte. 
Nu var han Enkemand, og levede aparte. 
V c l for Grevindeu hun udgydede en T aare, 
Men vilde ej paa ny Hr. Grevens Hjert e saare; 
T hi skuede hun mild t : »Grevinden var jo gammel, 
Og sidder nu saa smukt i Himlen paa sin Skammel; 
Men H erren leve r end paa denne syndig Jord, 
Gid Han maa t røstes ved sin Tjenerindes Ord!« 
Og af B evaagenhcd blev Grevens Hjert e varm, 
Den gamle Naade strax opvarmed i hans Barm. 
Saasnart Landsdommersken ham Sagerne beretter, 
Han strax sin ædle Hu ilave dertil sætter; 
Han lovcd' F olkets Tarv for Kongen fo restille, 
Og komme d em tilhjelp med naadefulde Ville; 
Men Tiden vanskelig, min kjære Frue! er, 
K uns liden Lejlighed til Forestillinger. 
Dog jeg for h endes skyld - og Mejboms, Alt vil gjøre. 
H un i min egen Vogn til Herberg skal hjem kjøre.« 
Man siger, Mejbom maa om Natten ene sove, -
Hvad maa en Patriot for Fædreland ej vove?« 

Det ender med, at alle Bornholmerne bliver inviteret 
til Middag hos Greven: 

»Kort Ugen gik, før disse Bornholmer 
Hos Herren sp ise m aa. Nu Hjertet dem opsvolmer.« 

Ogsaa dette fo rløb tilfredsstillende: 

»Men efter mange Buk gik vore Gjæstcr bort, 
Thi h os de Store maa man være mueligst kort. 
De have mange Ting i deres fine H je rner, 
Og Byrden megen er af Nøgler, Baand, og Stjerner. 
Dog blev Landsdommersken med Herrens naadig Ville; 
Og maatte et Parti i Bre ttet m ed h am sp ille.« 

Paa dette Punkt føler Udgiveren, den gode Littera
turprofessor, sig imidlertid foranlediget til at standse 
sine Citater, idet han bemærker, at de følgende Linier 
virkelig nærmer sig temmelig »den slibrige Lafontaine
ske Maneer,« og i det hele, siger Nyerup, tillader For
fatteren sig en Tone, »at den nok neppe passer for en 
Præst, Provst, og Consistorialraad. Mangel paa Smag 
røber det vistnok ogsaa at bebræmme et nationalt pa
triotisk Anliggende med saa megen Spas og Løjer, at det 
ligner en Travestering.« Han giver i det hele taget Præ
sten det glatte Lag og os andre et meget kort Referat af 
hele den afsluttende Del af Digtet om Bornholmernes 
Audiens hos Kongen, hvor den eneste Misstemning skyl
des Pagerne, som gør Nar af disse gammeldags klædte 
Mænd, hvilket foranlediger Borgmesteren til skarpt at 
underrette dem om, at ,hvis de var i Rønne, skulde han 
nok putte dem i sin Raadhuskælder. 

Med en Opregning af Bornholmernes Privilegier efter 
Befrielsen slutter Hans Pontoppidans Rimdigt om Born-



holmernes Opstand i 1658. En Afskrift af hele Digtet fin
des forøvrigt i Centralbiblioteket i Rønne, der har arvet 
<len efter Ovedæge Zahrtmann, der var Efterkommer af 
»den hæderværdig Olding Hr. Morten Henrik Bohn, 
Hospitalsforstander og Handelsmand i Rønne,« som For
fatteren tilegnede sit Værk, da han havde afsluttet det i 
1798. Om Digte t kunde tænkes udgivet i sin Helhed eller 
i større Uddrag end i Minervas Februar-Nummer 1819 
ved jeg ikke; men jeg har i hvert Fald ment, at de Dele 
af det, som her er gengivet, er saa fornøj elige, at de ikke 
bør gaa helt i Glemmebogen, rent bortset fra , at den per
sonlige Gengivelse, som bærer Præg af Tidens egne Sym
patier og Antipatier og det lille bornholmske Samfunds 
Reaktioner overfor de store Begivenheder og dets Med
spillende, vel trods alt har en vis Værdi. 

Ikke mindst i disse Tider er det interessant at stifte 
Bekendtskab med denne baade i Form og Indhold sær
prægede Version af Begivenhederne omkring Bornholms 

Befrielse. Den viser nemlig indirekte, at disse paa Born
holm i sin Tid udløste Modsætnings'forhold i Befolknin
gen, som ganske svarer til dem, som vi slaas med i Dag 
som Arv efter den tyske Besættelse, og i Præsten Hans 
Pontoppidan finder vi en ivrig T alsmand for dem, som 
med alle Midler forsøgte at latterliggøre den Tids Fri
hedskæmpere og forringe deres Indsats. Og det omtrent 
150 Aar efter Begivenhederne; det e.r lyse Udsigter for 
Nutiden. Til Gengæld kan vore Dages Frihedskæmpere 
lære af denne lille Beretning, at selvom det personlige 
Nid og Nag ogsaa den Gang var mindst lige saa stort 
som nu, saa har der i Historiens Dom ikke været større 
Tvivl om, hvorledes Begivenhederne skulde vurderes, 
selvom endnu ganske enkelte, saasom Zahrtmann, ikke 
er helt upaavirket af de Synspunkter, som faar Hans 
Pontoppidan til at gaa helt amok i sin Skildring af J ens 
Kofod og hans Kolleger. 

E. Abitz. 
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EN RASK PIGE 

»Ja, hvad jeg jer vil sige, at dengang jeg var Pige, tla 
var der Piger til. « Saadan sang Pigerne i min Ungdom, 
og selv om denne Sang nu ·er fors tummet, saa er der og
saa i vore Dage P iger , der ikke gaar af Vejen for Slid og 
Arbejde, selv om Hænderne bliver lidt haaMe og røde. 

En af dem er Helene Andersen, »Soldalen «, Olsker. 
Helene Andersen er født paa Ellesminde i ·Vcstermarie 
den 13. April 1903, som Datter af Ludvig Andersen, nu
værende Ejer af Dalegaard i Olsker , hvis Navn er kendt 
af alle Bornholmere for d en store Interesse, han har yd t!t 
Husmandssagen. Ogsaa paa mødrene Side har H elene 
Andersen kun godt at slægte paa. Morbr~deren, P eter 
Thorsen i Pedersker , er jo, vel ikke med Ure tte,. blevet 
nævnt som Danmarks lærdeste Husmand. Alt fra Barn
dommen fik Helene lært »å sjødda nad«. Ved sin Virk
somhed for Husmandssagen var Ludvig Andersen meget 
ofte borte fra Hjemmet, og da maatte Mutter og Børne
n e besørge Arbejdet. Da Helene var bleve t konfirm eret, 
vilde hun, som andre unge, der er lidt Skub i, ud i Ver
den og se sig om og lære noget mere, end Kommuneskole 
og Hjem kunde yde. Efter at hun havde lært H ushold
ning e t Par Steder, tog hun en Sommer paa Fyns Hus
mandsskole. Dette H øjskoleophold var af stor Betydning 
for den lærvillige Pige. Jacob Lange og Hustru sætter 
hun særlig højt. E fter endt Højskoleophold gennemgik 
hun et Kontrolkursus og virkede derefter i to Aar som 
Kontrolassistent paa Midtfyn. Det, der i særlig Grad hav
de hendes Interesse, var Botanik og alt, hvad der havde 
Tilknytning til Jordbrug, og h un drømte alt dengang om 
at blive. selvejende Jordbruger ; det strenge, legemlige Ar
bejde, som dette vilde kræve, afskrækkede ikke hende. 
Nu fly t tede hun hjem til Far og Mor, som nu boede paa 
Dalegaard i Olsker, og her t og hun fat som Gartner. 

Nede Syd for Gaarden laa en sumpet Eng ; den afdræ
nede hun og paaførte den et godt Lag Madjord og tog 
saa fat med at saa og plante. Det blev hovedsagelig Ud
plantningsplanter, hun avlede i de første Aar. F rugtavl 
var dog det, der i sær lig Grad interesserede den unge 
Gartnerinde, og hun anlagde saa en Frugtplantage paa 
to Td. L~nd. Men H elene syn tes dog, at det var alt for 
lidt at virk e med. Nu havde Ludvig Andersen erhvervet 
sig en Ej endom, der laa paa Grænsen mellem Olsk er og 
Rutsker, som han solgte til Datteren. Ejendommen bar 
da de t særprægede bornholmske Navn »Gnienja «. Nav
net, som neppe kan sk rives og k un vanskelig udtales, er 
opstaaet som en Folkevi ttighed og gaar et Par Hundrede 
Aar tilbage i Tiden·. Der tjente da paa Skovgaard »enj 
Dræjn«, som forelskede sig i Datteren paa Gaarden, og 
hun delte hans Følelser . Da de saa skulde giftes, kneb 
det jo med Penge til a t købe Ejendom for ; men den garn-
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»Soldalen«, Olslcer Alfr. Kj øller fo t. 

»Soldalen«, d en store Mur Alfr . Kjøller fot. 

le Skovgaardsbonde vidste Raad og sagde: »Ja, så kom
mer ja vel te å gni enj Bedda for frå te dom. « Det var 
saa denne Udtalelse, der gav Ejendommen dens Navn. 
Her var nok fo r Helene Andersen at rive i. Ejendommen 



var, set m ed en Kunstners Øjne, noget af de t smukke
ste, man kunde tænke sig, som den ligger i en dyb Dal 
og med Skrænterne bevokset med lyse Birketræer og 
mørke Enebærbuske mellem ·de graa Klipper. Men den 
praktiske Jordbruger ser jo anderledes paa Tingene end 
Kunstneren, og som Landbrugsejendom stod den meget 
tilbage at ønske. Den havde de sidste ti Aar skifte t Ejere 
fem Gange og var derfor i meget slet Kultur. Her var 
20 Td. Land Jord ialt, deraf 12 Td. Land under Plov og 
Resten Skov, Klipper og Lyng. Jorden var af meget for
sk ellig Bonitet, tre, fire Td. Land ret god Muldjord, et 
Par Td. Land Grus og Resten det, vi paa Bornholmsk 
kalder Borkjeler med Fladklipper og store Sten. 

Helene tog nu fat med frisk Mod og mange Planer. Den 
første Plan var at anlægge en stor Frugtplantage, og i de 
to førs te Vintre plantede hun ganske ene ca. 2000 Frugt
træer ; senere har hun, Tid efter anden, plantet 1000 
Frugttræer. Det er jo hovedsagelig Æ bletræer , hun har 
plante t ; hendes Frugtplantage nu er paa 6 Td. Land. 
He r var to, tre Td. Land Jord, hvor der var en Mængde 
K lipper; den vilde hun nu have renset. Hun lejede saa 
tre Stenarbejdere, der arbejdede her i tre, fire Maane
der m ed at sprænge Sten. Af denne Mængde Sten lod 
hun nu opføre en kinesisk Mur i Lilleputformat. Muren, 
som der sikkert ikke findes Mage til i Danmark, er l ,20m 
høj , 0,70 m bred og gadt 200 m lang. Det gik dog H elene 
Andersen som det gik Kineserne: det lykkedes hende 
ikke at faa hele sit Rige indgærdet; men muligt det kom
mer ; man kan vente meget af Helene. Nu trængte Byg
ningerne til en højst nødvendig Fornyelse, da en stor Del 
af dem var faldefærdige. Hun lod nu opføre baa·de Stue
hus og Ladebygninger og nogle store Frugtkældere og 
oppe paa Skrænten et smukt Kaninhus, hvor fl ere Hun
drede Kaniner nu fører en sorgfri Tilværelse. Endvidere 
ude ved Planteskolen en norsk Sæterhytte af Kampesten 
med Tag af Græstørv, og i Sommer er paabegyndt Op
førelsen af en Rundkirke, som skal bruges til Material
skur. 

Skoven har jo delt Skæbne med de fleste andre Skove 
og er blevet meget forhugget ; men intet er saa galt, at 
det dog kan være godt for noget. Nu h ar Blaabærbuskene 
faa et Lys og Luft og bugner hver Sommer af de lækre 
smaa Bær, som er let sælgelige til en god Pris. Men Ar
bejdskraften er h er, som saa mange andre Steder paa 
Landet, det store Problem, og det har ogsaa sat den raske 
Pige adskillige graa Haar i Hovedet. Arbejdet ved Gart
neri og Frugtavl er jo tildels et Sæsonarbejde, og derfor 
er det meget vanskeligt at faa rettidig og god Arbejps
kraft. Afsætningsforholdene kan ·ogsaa være besværlige 
nok. Hjemmesalget er jo kun ubetydeligt ; men to, tre 
Gange om Ugen spænder Helene sin »Rys« for Vognen 
og kører den 6 Kilometer lange V e j til Allinge med e t 
drivende Læs Frugt og Grøntsager, der skal sælges; for
uden Frugtplantagen har hun nu en halv Td. Land med 
Jordbær og ca. 4 Td. Land med forskellige Køkkenurter. 
I de strenge Vintre i 1941, 42, 43, hvor Harer og Mark
mus var uvelkomne Gæster, fik Helene Andersens Frugt
plantage et slemt Knæk , som den dog i de sidste to gode 

»Soldalen« Alfr. Kjøller fot. 

»Soldalen« Alfr. Kjøller fot. 

Aar tildels har forvundet. En Frugtavler fra Sydlande t, 
som aflægger Helene Andersens Frugtplantage et Besøg, 
vil maask e rynke paa Næsen og mene, at den langtfra i 
Frodighed og Ydeevne kan staa Maal med hans egen. 
Han k an daarlig tænke sig, hvor strenge Vilkaar Helene 
Andersen har haft at arbejde under, og glemmer, at 
»Gold er den Jord, som Lyngen bær, Guldhøst ikke der 
vanker.« 

Alle, der har set de t store Arbejde her er blevet ud
ført paa disse 8 Aar, kan lære af H elene Andersen aldrig 
at give op og aldrig at spare sig selv, og naar hun engang 
skal se tilbage paa sit Livsværk, kan hun med fuld Ret 
synge, som Pigerne sang i gamle Dage: 

»Ja, ·dengang jeg var Pige, da var der Piger til.« 
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TÆKNING FORR I TIDER 

Tækning af Huse med Halm eller Lyng foregaar ikke 
mere. Teglsten, Skifer og Bølgeblik har afløst det gamle 
Materiale, og sikkert ogsaa godt det samme. Men de fle
ste af os behøver næppe gaa eller køre ret langt, før vi 
træffer paa et Hus, en Gaardlænge eller anden Bygning, 
der endnu staar fra forr i Tider og er tækket paa gam
meldags Maner. 

Denne T ækning med Halm gav en vis Lunhed, om end 
Brandfaren ogsaa var større. Og i de fl este Tilfælde var 
ogsaa det maleriske og idyllisk e stærkt fremhævet. De 
er smukke, de gamle Bindingsværkslænger, hvidkalkede, 
oftest med tjærede Bjælker og et mosgroet Tag. Ofte 
laa en Længe ud mod en lille Dam og spejled sig deri . 
. Det var til Glæde og Lise for Sindet, om man ellers hav
de det opladt derfor. 

Hvordan foregik saa Tækningen forr i Tider ? 
Det var det, denne Artikel skulde prøve paa at for

tælle om. 
Overbygningen paa en Huslænge kaldtes paa Born

holmsk »Åuanre'd « eller nøjagtigere : »Åuanre' «, en 
Sammensætning af de to Ord: iiuan: oven og Stavelsen 
»Re«, en Stavelse, der aldrig staar alene, men altid i 
Sammenhæng med en anden Stavelse; nærmest betyder 
det: Indretning foroven. Spærene kaldtes for »Sparra« 
og et Spærpar »et Spæjne«. Foroven var Spærparrene 
forbundet ved et Hul, igennem hvilket der var sat en 
Træplug, en Træbolt. Ved Bindingsværk kaldtes den 
Nagle, der var isat Lyden (Rammen) , en Vaabonagle. 
Sammensætningen foroven kaldtes Krydset og Bjælken 
,heroppe »Rygjatræ'd«. Ved Grundmuren kaldtes For
længelsen »ejn Skalk«. 

Som man ser, en hel Masse Fagudtryk, man staar i F a
re for at løbe sur i , saalænge man kun kender dem paa 
Papiret. 

I Almindelighed var Spærene sat med en indbyrdes 
Afstand af ca. 3 Alen. Ved Afbrækning af Taget paa 
gamle Huse viser d et sig, at Lægterne var sømmet fast. 
Enkelte Steder kan endnu ses, at Taget blev baaret af 
ret tæt sammenstillede, op-og-ned-liggende Rafter , der 
k aldtes »T agridsel«. Dette var t. Eks. Tilfældet til for 
kort Tid siden paa en Gaardlænge paa »Sellisborg« i Ny
lars. Paa Bornholm havde Gavlen Form af en Spidsgavl. 
Gik en Gavl lige op og var lukket med Murværk, Bræd
der el. lign" kaldtes den en Brandgavl. 

Brættet fra Tagskæg til Mønning kaldtes: Vindske. 
Dette var sømmet paa Spæret eller Lægteenderne. 

Paa et af Billederne her ser man en saakaldt »Huz
briin«, en kort, opstaaende Stang i Gavlspidsen. Den maa 
sikkert nærmest betragtes som en kunstnerisk Udsmyk
ning af Gavlen. Helt tækkede Gavle var ikke almindc-
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Arne Madsen. 

Tagridsel. Motiv fra lbsh er Sve11d Pa rksø fot . 

lige, men fandtes dog t. Eks. tidligere paa Nylars Præste
gaard. 

Paa de gamle Længer vil man ret ofte træffe paa de 
saakaldte »Hodder«, hvor Taget er forlænget ned over 
et ved Gavlen værende Udskud til Brændsel, Svinebo 
o. lign. Man vil h er paa et af Billederne genkende en 
saadan. 

lluzbran Svend Parksø fo t. 

T agskægget paa e t Hus kaldtes «T iigfæstan«, Mønnin
gen kaldtes «Husryggjinj«. Vinklen paa Taget mellem to 
sammenbyggede Længer kaldtes Tværlænge, en evt. 
rundbuet Udbygning i Tagsiden : en Kvist. Større Udbyg
ning var ikke almindelig. 



Selve Tækningen foretog T ækkemanden, der paa Born
holmsk hed: »Tækkjemajn«. I Foraarstiden havde Tæk
kjemajn travlt nok; det var nemlig særlig paa denne 
Aarstid, Tækningen foregik. Men de t var dog ikke nok 
til, at han udelukkende kunde leve af det Erhverv. Tæk
ningen var nærmest en Bibeskæftigelse. Tækkjemajn ar
bejdede paa Dagløn og fik herfor ca. 4 Mark (ca. 1,50 
Kr.) om Dagen foruden Kosten. Egentlig Læretid var der 
ikke. Man gav sig i Lag med Arbejdet, o'g var man snild 
paa Haanden, var man udlært paa ca. 8 Dage. 

Naar T ækkjemajn skulde i Lag med sit Arbejde, bandt 
han et Par Læderstykker, der var lavet af gamle Støvle
skafter, omkring Knæene. Han skulde jo ikke alene under 
det mest'! af Arbejdet kravle paa alle fire, om man saa 
kan sige, men han skulde hele Tiden ogsaa ligge og støde 
med Knæene for at skubbe Halmen paa Plads. Halmen , 
man anvendte, havde man gemt hen til det samme For
maal i 2-3 Aar. Hele Taget blev ikke fornyet paa een 
Gang. Som Regel tækkedes en Side paa en Længe. Næste 
Side fornyedes næste Gang. 

Tækningen begyndte med, at det gamle Tag blev af
brækket. Derefter bandt man Skrikke sammen, som 
T ækkeaasen blev lagt paa, indtil man fik saa meget Tag 
tækket, at Tækkeaasen kunde ligge paa Taget fastholdt 
med ReB, som var gjort fast i en Stang, der atter var bun
de t fast ved Hanebjælken og stak 2 a 3 Alen op over 
Ryggjatræed. Ved at føre Bindingerne højere op, kunde 
man saa hæve Tækkeaasen. Tækkeaasen var en lang 
»Pal« af Lighed med den fra Høsten kendte »Lastaang«. 
Som Tækkemateriale anvendte man Halm, undertiden 
med lidt Lyng imellem. Det saakaldte »Tagridsel« var 
Kviste, som man lagde Halmen ovenpaa. 

Halmen, man anvendte, var Rug eller Hvede og benæv
nedes Langhalm. Denne blev saa bundet sammen i Knip
per , Halmtjæra, der vejede ca. 20-24 Pund, bundet 
sammen med et Par Halmbaand. Til at stikke Halmen op 
paa Tage t brugte man en lang Stang paa ca. 8- 10 Alen, 
tilspidset i den ene Ende. »Tækketjiva« kaldte man den. 
Tjivan havde foroven, ca. V2 Alen fra Spidsen, en Tvær
pind. Paa dette Stykke blev Halmen anbragt. 

Tækkematerialet var som nævnt Halm. Til Tækning 
af Ryggen kunde man ogsaa anvende Lyng, som man tog 
fra Lyngmarkerne og efter dens Anvendelse kaldt for 
»Ryggjalyng«. Lyngen blev altid, efter at den var revet 
sammen ude paa »Lyngen« med en Lyngrive og kørt 
hjem, lagt paa med det samme, og den skulde helst være 
saa lille, at der ikke var Forskel paa Rod og Top. 

Naar et Tag skulde tækkes, rev man i Almindelighed 
det gamle Tag af først som tidligere nævnt. Det kunde 
dog ske, at der tækkedes udenpaa det gamle. V ed Bran
den paa Buldregaard i Nyker kund e man se, at dette 
havde været Tilfældet her. Den gamle Taghalm, der blev 
revet af, kaldtes for »Tagbos«. 

Ved Tækkearbejdet var i Almindelighed tre Mand be
skæftiget: Tækkjemajn og to Haandslangere. En Mand 
var beskæftiget med at brede Halmen ucl , og en med a t 
lange op og en med, hvad andet der var at lave. Først 
lagde man et Lag Smaaneg, derpaa e t Lag Halm ca. 4-5 

Interiør med Hodda Svend P arksø fot. 

Udlænge af en Ejendom, Balka Svend Parksø fot. 

Tommer tykt og ca. 11 Tommer højt. Midtvejs paa Hal
men bandtes en Kæp paa, som det næste Lag Halm dæk
kede efter Paabindingen. Til at klappe det hele godt 
sammen med havde man et »Tækkjevrag«, der var ca. 
14 Tommer langt, halvt saa bredt og 1 1/2 Tomme tykt 
med Huller i Undersiden. 

Tækkematerialet fæstnedes med Kæppe og Vidjer. 
K æppene var fra 3- 6 Alen lange Hasselkæppe, der blev 
lagt op grønne. Vidjerne var Kabelgarn, dvs. tjæret 
Hamp. Rigtige Vidjer har næppe været brugt. I de senere 
Aar gik man over til at bruge Staaltraad. Til at gøre 
Kæppene fa st med anvendte Tækkjemajn en Naal af 
Jern, der var ca. 3 Tommer lang og med et Øje paa Mid
ten. Med denne »syede« han ligefrem Kæppene fast, idet 
Naalen før tes lige ind og ud omkring :lægte og Kæp, saa
ledes at man kappede Garnet og bandt for hvert Sting. 
Der var ca. 30 Tommer mellem disse Bindinger. Og der 
bandtes saa haardt, at det rystede i hele Længen, naar 
Tækkjemajn stødte. Naar det havde ligget og sunket en 
Tid, slappedes det jo altid, hvor mange Kræfter Tækkje
majn end havde lagt i Arbejdet. 

Det var ogsaa Tækk emandens Arbejde at lægge Møn
ning, der var dannet af Lyng og Ler. Rygning kaldte man 
cl ct Arbejde. Havde man ikke Lyng ved Haanden, ble,· 
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Fhv. Slagter Pihls Ejendom, Knudsker Svend Parksø fot. 

Halm anvendt, derimod aldrig Tang her paa Øen. Det 
var et tungt og stygt Arbejde at lægge Mønning. Lyngen 
var vel ikke saa tung; men Leret, som man bar i Sæk op 
paa Tagets Ryg, var desto mere besværligt. Efter at et 
Lag Lyng var lagt, blev et Lag Ler lagt, der saa klappe
des fast med det omtalte Tækkjevriig. Til sidst blev saa 
Taget pudset af og renset. Det blev skaaret ned, sagde 
man. Arbejdet var først gjort rigtigt, naar den færdig
tækkede Tagside slog en Bue udad langt Midtpartiet. 
Men saa kunde det ogsaa ligge i ca. 30 Aar, naar det da 
var tækket med god Halm, der var godt paalagt. Dersom 
Tækningen laa til Nordsiden, kunde det endda ligge i ca. 
50 Aar. 

Engang imellem var det ganske vist nødvendigt, at 

C. U. Boesen. 
• 

Dagen har endelig løbet sig træt, 
Bekymringers sidste Taare er grædt, 

Slæbets rastløse Vildhed 
glider nu ove r i Mildhed. 

Arbejdsfrakken paa Knagen er hængt, 
Gadedøren lykkelig stængt, 

i Kakkelovnsskærets Rødme 
nyder jeg Aftenens Sødme. 

J eg glemmer næsten den strenge Dag, 
jeg mindes en Ærgrelse uden Nag, 

det er, som smelter al Vrede 
for Stuens Hygge og Hede. 

Blødt sidder jeg i den gamle Stol 
og stirrer i Glødernes luende Sol, 

mens nytændte Smaaflammer smelder 
og Eventyr mig fortæller. 

4~ JUL PAA BORNHOLM 

Taget skulde repareres. Det foregik saa ved Hjælp af et 
Brætstykke, som man lagde Halmen paa Enden af og saa 
stoppede op i Hullerne. Saadan en Stok eller et Bræt 
kaldtes en Stoppespaan. Det var en flad og ca. 3 Tom
mer bred og en Alen lang Stok. 

- Med dette skulde det væsentligste være fortalt om, 
hvordan T ækning forr i Tider foregik her paa Bornholm 
af Huse, Længer og andre Bygninger. Hvad der er b eret
tet, stammer alt sammen fra ældre Mænd, der enten var 
beskæftige t hermed i deres Ungdom eller paa anden 
Maade er nøje kendt med Sagen. For Tilfældets Skyld 
søgte jeg ogsaa at faa . oplyst, om de gamle Vindmøller 
muligvis har været straatækte; men herpaa fik jeg intet 
bekræftende Svar. Og har de evt. været det, er vel Tæk
ningen af disse foregaaet paa samme Maade som her 
ovenfor fortalt. De gamle Vindmøller, jeg fik Oplysning 
om, skal være tækket med oliekogte, skaarede Spaaner. 

Endelig: har Læseren af dette villet mene, det meste 
af dette Stof var ham n~get tørt med al den megen »Sag
kundskab « - for saavidt han da ikke selv er gammel 
Tækkjemajn eller kender en hel Del til dette fra for
dums Dage og derfor interesserer sig herfor - saa faar 
jeg vel give ham Ret. Men lad i saa Tilfælde de hos
staaende Billeder til Gengæld desto mere tale deres 
Sprog og glæde Øjet. Thi mon ikke vi endnu et Sekel 
eller to vil finde disse gamle, straatækte Gaarde og Byg
ninger kære for Øjet, kønne og idylliske, og det baade 
under Somrens milde og varmende Sol og midt i Vin trens 1 

Hjerte, naar Sneen ligger tommetykt og hvid over Land
skabet? 

Jeg er i e~ Land, hvor Guldet gror 
til Buske og Krat af en askegraa Jord ... 

som fletted sig Løvværk og Grene 
af Spindet fra gyldne Tene . 

Funklende Grotter h vælver sig huldt 
af solgult Metal hel' underfuldt; 

med Bladguld Klippers og Fjældes 
mossede Sider tjældes. 

Lunt gaar jeg der saa bekymringsløs, 
fatter slet ikke, jeg nylig frøs -

Lykken kan gro i en Stue 
blot ved en varmende Lue. 

Da er <let, som tog En i mig et Tag: 
husk paa, i Morgen er atter en Dag! 

Det lyder som Hvisken fra Krogen 
i Skyggen bag Kakkelovnslaagen. 

Jeg ser mod det blegnende Nedgangsskær 
og vender tilbage, for Natten er nær ... 

se saa, nu slukkedes Gnisten -
Solen gik ned bag Risten. 



• 

OPLEVELSER I SOMMERFERIEN 

Egnen langs Kysten ved Stammershalle er rig paa 
gamle Oldtidsminder; der findes en Del Grave, Bauta
stene og Affald fra Tilberedning af Flinteredskaber, og 
det hænder af og til, at en gammel Flinteøkse kommer 
frem i Dagens Lys ved Jordens Tilberedning. Resterne 
af et Par gamle Gravkamre synes at være til Stede. 

I den tidligere Kjøllergaardsskov, nu kaldet Trolde
skoven , findes 7 Bautastene, og man mener, at der tid
ligere har været endnu flere. De tilbageværende staar 
ganske upaaagtede hen, 3 af dem staar dækkede af 
Underskov og Brombærranker m. m. Oprindelig har her 
staaet 6 Stene samlet paa eet Sted, men de 3 af dem er 
nu i Brug som Bro over et mindre Vadested, der findes 
et Stykke Vej fra Stenenes oprindelige Plads. De burde 
flyttes tilbage til deres Plads. 

Foruden de ovennævnte Bautastene findes de 3 kendte, 
der staar paa Stammershalle-Klipperne tæt ved Kysten; 
de tegner sig skarpt mod Himlen og Havet, naar man 
nærmer sig dem. Om disse Sten gaar et Sagn, der lyder: 
Disse Sten er rejst over Bobba Graaskæg, hans Hustru 
Gjertrud den Milde og deres Søn Sigvald. Bobba Graa
skæg hørte til en gammel Vikingeslægt; han drog ud paa 
de lange Sørejser , røvede og plyndrede, hvor han kom 
frem, og havde ikke noget godt Navn paa sig. Sin Hustru 
havde han ogsaa røvet paa en af sine Ture til de varme 
Lande; om hende fortælles, at hun var kærlig og god, og 
deraf havde hun faaet sit Tilnavn. Nu kommer der det 
lidt ejendommelige, at der i Klippepartiet i Nærheden af 
Bautastenene findes Figurer, der stø tter Sagnet. Stiller 
man sig i Næ1heden af Hotelle ts Badebro en Solskinsdag, 
helst ved 14--15 Tiden, og forsyner sig med en Kikkert, 
finder man i Klippepartiet umiddelbart til højre for 
Bautastenene en Klippeknude, der brat slutter Landets 
jævne Fald mod Kysten. Fra denne Klippeknude træder 
e t Ansigt frem ; man kan ogsaa se Skikkelsen; det viser 
sig at være en Mand, kraftigt bygget, skaldet og med h øj 
Pande og Fuldskæg, der naar helt ned paa Brystet. Hans 
Blik er vendt ud mod Havet, paa ham skinner Solen al
drig - - - . Dette skal være en Straf for hans Forbry
delser, mens han levede. Til højre for ham, lidt nærmere 
Kysten og Iagttageren, paa et andet Klippeparti, som er 
let kendeligt paa sine stærkt forvitrede Tinder , træder 
forneden et brunt Kvindeansigt frem. Hun synes at være 
en ret kraftig Kvinde, har en stor Mund, og hendes Blik 
er vendt mod Hotellet; paa hende skinner Solen ; det 
skal være til Belønning for hendes store Kærlighed og 
Godhed. Med lidt god Villie kan man muligvis faa clra-

Kr. Kure. 

get flere Figurer frem ; men dem beretter Sagnet intet om. 
Et andet Sagn fortæller om nogle Trolde, der i gamle 

Dage skal have boet i den ti·dligere Kjøllergaardsskov. 
Der var 2 s tore Familier; begge havde en flad Klippe til 
Tag, og herpaa dansede de i Maaneskin. Inde i Skoven 
ligger muligvis den største fritliggende Sten, der findes 
paa Bornholm. Herunder boede de stridbare og tykhove
dede Trolde, der forbyttede Spædbørn i Vuggerne. De 
hører altsaa ikke til, hvad man kalder de gode. Dertil 
hørte derimod de andre Trolde; de boede nærmere 
Kysten, der nu ligger tæt op ad den ny Landevej. Disse 
kom engang i Kamp med Svenskerne, der fra Søen kom 
sejlende ind ad et smalt Sejlløb, Svenskerenden kaldet. 
Da de naaede saa langt, kastede Troldene en stor Sten i 
Indløbet til Sejlrenden, saa Svenskernes Baade blev spær
ret inde. Stenen ligger der endnu. Derefter løb Troldene 
hjem, Svenskerne for efter dem og ind i deres Bolig; 
herfra var en snæver Udgang fra den bageste Ende af 
Huset, hvorigennem Troldene sprang. Men Svenskerne 
var for tykke til at komme denn e Vej ud. Skyndsomt fik 
Troldene lukket for Indgangen, og dermed var Sven
skerne fanget. 

Endelig skal jeg fortælle en Oplevelse, jeg selv har 
Part i. Jeg fandt et Træ, jeg ikke kendte, spurgte Per og 
Poul om Navnet, men alle var lige saa kloge som jeg 
selv. Endelig dukkede en klog Mand op. Han sagde: »Det 
er vistnok et Vaartræ; hvis du planter det uden for din 
Dør, kan Fanden ikke komme ind.« - - Det var jo en 
nem Maade at blive fri for ham paa; men førend jeg 
skred til Flytningen, raadførte jeg mig med en k endt 
Mand i Rønne; han klarede Spørgsmaalet: Det var en 
Vrietorn; den fik Lov til at staa; og at faa Fanden ud 
af Huset, maa jeg saa bruge andre Midler til!! 

Hvis ·der i en raadden l1ilestub vokser for Eksempel et 
Rønnetræ eller blot en Stikkelsbærbusk op, kaldes dette 
et Flautræ (Flavtræ ?). Dette kan benyttes til at ophæve 
Hekseri i F iskegarn, og de t foregaar paa følgende Maade: 
Et Stykke Flautræ og et Stykke Staal sættes i Flaaen 
(Korken) af et Fiskegarn; derpaa sættes et Blyantskryds 
i Baaclens Stævn. Saa finder man Bundmasken. Med den 
paa den ene Pegefinger »læses« der saa over Garnet, og 
saa er Garnet ikke længere forhekset. Alt dette skal 
foregaa i H emmelighed; men tilfældigvis laa der engang 
2 unge Mennesker i en Baa·d ved Siden af og hørte det. 
Resultatet blev dog, at Baaden næste Dag kom hjem med 
to store Vejere (den Gang en Laks paa mindst 13 Pund)!! 

JUL PAA BORNHOLM 43 



EN BORNHOLMER I DET FREMMEDE 

Konsul Ludolph W. Marcker in m emoriam. 

Under Fastlandsspærringen præsterede en bornholmsk 
Dame, gift. med Prokurator Chr. Fog, Oldemor til nyl ig 
afdøde Konsul Ludolph W. Marcker og i Slægt med Pro
fessor Mogens Fog, det Kunststykke at ro fra Bornholm 
til København i Robaad efter Kaffe. De t skete med Fare 
for at blive taget til Fange eller kæntre i det spinkle 
Fartøj . . 

Ludolph W. Marcker arvede denne Haardførhed og 
dette Gaa-paa-Mod. Fra den gamle marckerske Køb
mandsgaard i Nexø tog han i en ung Alder over til Pro
kuratorens Søn, der var Købmand i Coonamble, en lille 
Stationsby. ude i det australske Vildnis. 

Det blev til et Ophold i den fjerne Verdensdel til sid
ste Verdenskrig. Marcker vendte k ort før Krigsudbrudet 
hjem for at skaffe dansk Kapital til en Guldmine paa 

44- JUL PAA BORNJJOLM 

Vestkysten, som vilde have gjort ham til en hovedrig 
Mand, hvis Krigen ikke var kommet og Minen var over
gaaet _ paa den australsk e Regerings H ænder. 

I Australien førte Marcker et eventyrligt Liv. Snart 
genfinder vi ham paa Kængurujagt i »the bush « i De 
blaa Bjerge sammen med en gammel Rytter uden Ben , 
saa er han Guldgraver i Coolgardies gloende Helvede, 
hvor Guldet ligger for ens Fod, hvis man har Heldet 
med sig. Eller vi træffer ham som Repræsentant for 
dansk e Landbrugsartikler paa en eller anden smilende 
Sydhavsø, hvor Menneskeædere lurer paa d e hvide Plan
tageejere. 

Ludolph W. Marcker var en Gentleman til F inger
spidserne, og derfor skabte han sig hurtigt en Position 
blandt sine Landsmænd derude. Han blev Generalkonsul 
for Danmark i New South Wales og modtog i den Egen
skab Roald Amundsen efter hans Sydpolsfærd samt holdt 
i Overværelse af den engelske Guvernør i den fornemme 
St. Andrewskirke i Sidney en gribende Mindetale over 
Christian den IX. 

Da var han iført sin smukke Galla-Uniform med gule 
Benklæder, sort Jakke med Guldsnore over Brystet, 
Epaule tter og trekantet Hat med Kokarde med Danne
brog i, saaledes som han ses paa Billedet, der er taget 
for et Aar siden. 

Han var ogsaa Manden, der uden at blinke kunde tage 
mod den si·dste Sydhavstrader - German Harry, - naar 
denne kom op i Konsulate t og bad Marcker gemme Per
ler til Tusinder af Pund Sterling samt sin Kones røde 
Haar, som German Harry havde klippet af, da Ægte~ 
viven døde af Tørst derude paa de t store Ocean. 

J eg havde den Glæde de sidste Aar af Marckers Liv 
at sidde ved hans Side og opnotere Marck ers eventyrlige 
Livserindringer til Efterslægten. 

Marck.er søgte, da Døden nærmede sig, tilbage til 
Barndomshjemme t i Nexø, som i Dag rummer et h elt 
Musæum af Ting fra Bornholm og det fj erne Østen. 

En stout Bornholmer er gaaet bort. Han døde stille 
med et Smil paa Læben. Fra en lille, stormombrust Ø 
højt mod Nord drog han ud og erobrede med sit syn
gende Maal, som h an aldrig lagde af, og med sin ret
linjede Karakter en h el Verden. Han var en værdig Re
præsentant fo r Bornholm. 

Ære være hans Minde ! Gunnar Fogh. 



Portrætter af kendte Bornholmere, 

af gaaet oed Døden sidste Aar 

H. P. Pihl, 31. Maj 1862-
1. Okt. 1944. Graver i Rønne. 

Hans Dam, 16. Aug. 1855-
18. Novbr. 1944. Fhv. Avls
bruger i Allin ge. 

Carl Glistrup, 23. Juli 1869 
-3. Dec. 1944. Grosserer i 
Rønne. 

* 

Chr. Jensen, 9. Aug. 1869-
31. Oktbr. 1944. Fhv. Land
mand, Olsker . 

Jmius Lu1id, 16. Juli 187(}-
19. Nov. 1944. Ejer af Ager
bygaard, Østerlarsker. 

Otto Thomgreen, 6. Maj 1867 
-8. Dec. 1944. Fbv. Stenhug
ger og Missionær i Allinge. 

Th. Skovgaard, 3•. Maj 1858 
- 29. Sep t. 1944. Tidl. Ejer 
af Præstegaard, Knudsker. 
!Ældre Billede. ) 

Frk. Kirstine Nielsen (»Sø
ster Kirs tine«), 30. Aug. 1869 
- 12. Nov. 1944. Sygeplejer
ske i Neksø. 

H . M. Madsen , 12. Marts 1875 
- 25. Novbr. 1944. Lærer og 
Kordegn i Neksø. 

H. P. Hansen, 13. Nov. 1859 
- 9. Dec. 1944. Baadebygger 
i Svaneke. (Ældre Billede. ) 

Adolf Møller. 2. Febr. 1875 
- 6. Maj 1945. Fotograf i 
Rønne. Formand for Bh.s 
Valgmenigheds Rønnekreds. 

Elias Svendsen , 10. Juli 1858 
- 15. Novbr. 1944. Smede
mester i Allinge. 

Anton Jensen , 4. Novb. 1863 
- 2. Dec. 1944. Ejer af Pibe
regaard, Aaker. 

P. Møller, 12. Maj 1872- 10. 
Dec. 1944. Købmand i Rønne. 



N. A. Holm, 29. Nov. 1862-
11. Dccbr. 1944. Fhv. Over
lærer i Allinge. 

Ludvig Dam, 11. April 1876 
-17. Jan. 1945. E jer af Dyu· 
degaard i Rutsk er. 

J. A. Marker, 12. Aug. 1872-
28. Jan. 1945. Ejer af Naske
gaarcl i lbsker. Sparekasse
clirektør i Svaneke. 

Carl Jensen, 10. Juli 1876-
2. Marts 1945. Købmancl i 
Rønn e. 

Janus R ohmann, 31. Marts 
1862-16. Deebr. 1944. Fhv. 
Ejer af 7 Sgd., Tjørneby 
Poulsker, Amtsrevisor. 

H. P. Re/ter, 21. Juli 1877-
19. Jan. 1945. Overbetjent i 
Rønne. Amtsraadsmcdlem. 

Wiih. Bech, 26. Dec. 18d9-
l. Marts 1945. Bogbinder
mester i Rønne. 

Chr. Petersen, 27. F eb. 1890 
- 17. Marts 1945. Snedker 
og Pedel i Neksø. 

J. S tender, 8. Nov. 1906-23. 
Dec. 1944. Dyrlæge i Øster· 
in arie. 

H. G. Rosbach, 11. Marts 1886 
- 27. Jan. 1945. Cand. jur., 
Sparekassedirektør i Rønne. 

Andr. Christiansen, 21. Febr. 
1871.- 1. Marts 1945. Sogne
præs t i Rø 1902-21. 

Wald. Svendsen, 14. Februar 
1876-18. Marts 1945. Bager
mest er i Rønne. 

Joh~. Exsteen, 27. Juli 1879 
- 13. J an . 1945. Fhv. Skibs
fører, Neksø. 

S. A. Bech, 14. Ok t. 1865-
3Q Jan. 1945. Fhv. Bankbog· 
holder i Neksø. R. af Dh. 

Georg Salmon, 30. Septbr. 
1871- 2. Marts 1945. Fhv. 
Brygger i Allinge. 

Anders Due, 23. Febr. 1870 
- 19. Marts 1945. Fhv. Meje
ribestyrer i P oulsker. 



• 

August Hansen, 24. Sep thr. 
1875-25. Marts 1945. Fhv. 
Ejer af Klippegaard i Aars
dale. 

Johannes Holm, 12. Januar 
1885-20. April 1945. Sk ibs
fører i Svaneke. 

Julius Hansen, 1. April 1885 
- 24. Juni 1945. Isenkræm
mer i Aakirkeby. 

L. Gideo11,4. Nov.1861-1.Aug. 
1945. Fhv. Købm. i Aakirke
by, og Caroline Gideo11, f.Vest 
18. J uli 1860- 30. Maj 1945. 

Ludvig Olse11, 9. J un i 1866 
- 6. April 1945. Fhv. Fisker 
i Gudhjem. Sogncraadsmcd
lem . 

N. C. Kullmann, 25. Juni 1865 
-25. April 1945. Mølleejer 
i Gudhjem. 

H . P. Nielsen, 22. Aug. 1870 
28. Juni 1945. Havnefoged 
i Rønne. 

Richard Scho1t, 20. Aug. 1866 
-30. Aug.1945. Ejer af Køl
lergaardi Ibsker. Amtsraads
medl, Bankbogh. i Svaneke. 

H. Chr. Holm, 12. Okt. 1885 
15. Apri l 1945. Fhv. Ejer af 
Holms Hotel i Neksø. 

Joh s. Kure, 15. Sept. 1886-
14. Maj 1945. F iskehandler 
i Rønne. 

Otto Bidstrup, 3. Okt. 1856 
-8. Juli 1945. Bygmester i 
Rønne. Maugeaarigt Byraads
medlem. 

Frederilc Kofoed, 15. Juni 
1897- 9. Sept. 1945. Ejer af 
Krampegaard i Pedersker. 

Carl Nordahn, 30. Marts 1861 
- 19. Ap ril 1945. Cyklehand
ler i Neksø. 

H. P. Rasmussen , 10. Aug. 
1869-16. Maj 1945. Fhv. 
Mejeribestyrer i l bsker. 

Johannes Lyster, 4. Aug.1869 
- 16. Juli 1945. Musiklærer
inde i Neksø. 

C11r. M. Smidt, 2. Aug. 1870 
20. Sept. 1945. Købrn. i Sva
neke, Byraadsmedlem, Kon
sul. 
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Stamtavle over den bornh. Familie Jespersen, indb ........ . 
Bornh olm ergeologen M. J espe rsen, af A. Garboe .... .. ... . 
Lensmæn d og K ommandanter p aa Born holm ............. . 
P. C. Traudberg, af Karl M. Kofoed .............. . ..... . . 
En dansk Officers Kongofærd, af Kay Larsen ...... . .. . . . 
Friis Hansen som Sognepræst, af V. Christensen ........ . . 
Martin Andersen Nexøs Erindrin:;er, 4 Bind il .... .... ... . 
Den bornholmske Slær, t G rP 11 io1:t:L ... ..... ..... ......... • . 
Stamtavle over Familien J u11l .. ..... .... . ........ .. .. . . 
Lauegaards-Fami lien ... . ......... . ...... . ........ . ... . . 
P. Blcm. Stamtavle over Familien Blem. 

DigtsamlingcI' : 

3,00 
5,00 
3,00 
2,00 
6,50 
1,25 
8,00 
6,00 
3,50 
6,00 
2.SO 
4,50 
4,00 
cJ,50 
i,oo 

S,00 
1,00 

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

6,50 
3,50 
5,00 

10,00 
0,7:J 
3,00 
2,00 
0,50 
5,75 
5.00 

Sti og St jerne, af Pastor Karl Jespersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 
Smil og Graad, af Kjølby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
Skjulte Skatte, af Karl M. K ofo ed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
Enj Urtakost, af Otto Lund og Oluf Høst . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 
Viser i bornholmsk Folkcmaal, af K. A. P e tersen . . . . . . . . . . 0,75 
Under Himlens Hvælv, af Chr. Sommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,50 
Landet mod Solens Opgang, af Chr. Sommer . . . . . . . . . . . . . . 4,50 
Brogede Blomster, af Aakerlund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 
Bællaminje frå Magleska u, af J. P . Kuhre . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
Mennesket, Prosadigt af K. A. Madsen, ill. af Arne Madsen. . 1,50 

HefteI' og Melodie1.·: 

l,amle bornholmske Melodie r, af Hans Hjorth . . . . . . . . . . . . 2,50 
Viser i bornh. Mundart, 4 Hefter a 0,75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 
14 gamle Viser i bornh . Mundart, a f H. J oha11 sen . . . . . . . . . . 1,00 
22 bornh. Folkedanse, af H. P. Kofoed . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 
Nva bo rrinjholmska Vizer , af E lna Schøne . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 
Åndelia Sånga, af E lna Schønc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 
Lila Mocr og Pærsa Viza, a f J. P. K uh re . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,90 
Bornholms T ango Østersøens P erle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
Bornholms Tappenstreg, af P . Andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 

{indeholder »Bornholm s Drapa«) 
Nordens Capri, af Va ld emar Olsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
Rasapasijn, samlet af Wessel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 
Bornholms P ris, af Win ther . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
Kon g Peter I.s Honnørmarseh, af Dr. T h orsen . . . . . . . . . . . . 1,00 
Borrinjholm, M. K. Zah rtmann og H. Hjorth . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
1 Piblamarken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 
10 bornholmske Sange. Tekst og Musik af H. Hjorth . . . . . . 2,50 
Klippeøen s Sange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 
Kjøvenha unarijn. Syngesp il i 2 Ak ter. Tekst og Musik af 

Daniel Andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 

Uolber~s Bo~·handel 
Edm. Andersen, Telefoner 122 og 1022, Postkonto 13077 

Forlægger af bornholmsk Litteratur. 

Ældre bornholmsk Litteratur købes og sælges. 
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Johs. Lund 
Østergade 6 l, Rønne - Telefon Nummer 644 

Oste-
• 

L A GE RET 

har stadig 

det største 

og bedste Udvalg 

i gode og 

vellagred e Oste 

OSTE-LAGERET 

St. Torvegade 22 - Telefon 476 

BORNHOLMSK 

STENTØJ 

OG FAJANCE 

Guldme d aille: 

Bryssel . . . l!:JlO 

Gent . . . . 1912 

San Francisco 1914 

Diplom d 'h o nneur : 

Bryssel . . . . . . 1935 

Grand prix : 

Verdensudstillingen i 

Barcelona . . . 1929 

d{;~m·_~/,_!J 
TE RRACOTTA FA BR IK 

RØ NNE 

. _____ _J 



v i har Møble r, 

der passer 

til alle Hjem 

til alle Priser 

Polstrede. Møbler 

fra eget Værk ste d 

POULS DØBELMAGASIN 

St. Torveg a de 4l -- 43, Telefon Rø nne 315 

Bornholms 
Spare- og 
Laanekasse 

Hovedkontor i Rønne : Telf. Nr. 20 

KONTORTID fra 9 - 12 og 2-4 

Afdelingen i Allinge : Telf. Nr. 54 

KONTOR TID fra 9-12 og 2-4 

Værdipapirer modtages til Opbeva

ring i aabent Depot 

BOXER UDLEJES 

Indskud modtages paa 6 Maane

ders Opsigelse og paa almindelige 

Sparevilkaar 



L __ 

JULEGAVER 

Armlæn~er 

Guld og Sølv 

Kunstgenstande 

i Bronce 

Ure og Briller 

LILLE TORV - RØNNE - TELEFON 319 

Varmt 

Vand 

hele 

Aaret 

Har De Centrcilvarme, saa savner De 

utvivlsomt det varme Vand om Som-

meren. Ved De, at for en ringe Ud-

i;i1ft kan De faa dette Savn afhjulpet? 

l·lar de ikke Cen tralvarme, kan De 

alligevel faa installeret et selvstæn-

digt Varmtvandsonlaeg m . Gasfyring 

til Bad, Køkken og Haandvask, ogsaa 

" elegnet til Restourationer. Dame

fr isørsaloner og Tandlæger. - D et 

koster ikke saa meget som De tror! 

Kender De den store Fordel ved 

Gas-Vaskekedler? Renligt, nemt og 

behageligt. En Storvask koster kun 

mellem 50 - 100 Øre. - Udfør-

lii;iere Oplysninger OQ Tilbud uden 

Forbindende. 

f{. E. Hansen Stettestræde, Telf. Rønne 491 

Blikkenslager, aut. Gas og Vandmester 

L ____ _J 



Knud Jørgensen 
St. Torvegade, 

Rønne 

Gælder det en Ra-

dio eller en Cykle, 

gaar de ikke forkert 

ved at henvende 

Dem til os. - Kun 

gode Mærker 

Bornholms Cykle-

og Radio Import 

Telefon Rønne 740 

L __ ____. 

~' r-i ~if (1·· 
,::!!-? \_~ I) 
~<7----«~- i\ /I ~ 

;::. (/?)~ It:!! ( J 

Dette Mæ rke Andelsbanken 
A.m.b.A. 

der kun benyttes af 
Telefoner 700 og 703 

Medlemmer, som er 

tilsluttet Bornholms 

KONTORER I: 
Skrædderlaug, yder 

Dem fuld Garanti 
Klemensker - Tlf. 100 

for bedste fagmæs-

Østerlars Tlf.100 
sige Arbejde 

Østerrr.arie - Tlf. 64 

P. Sjøgren 
Storegade 2, Rønne Laan og Kre ditte r 

ydes 

Telefon 591 

Veksler disko nteres 

L __ ____. 

Flytte- 09 Transport-Forretning WI LH. BECH 

Kastanievej 6 - Privat : Søndre Alle 5 - Telefon 788 - Pakning og Opbevaring af Møbler 



~~æi> ~em1 nu kommer snart de nye Ford igen 

Edvin Løvgren A-S 
Autoriseret Ford Forhandler 

\s\0 
1{,_\asses 

vaa\~q 

~\'!'0s\0 

s0\&v,_a'oS· 

\:)tØ~ 
$t'(\øtte 

t'10s 
'{.o"'s0 

Rønn e 804 - Neksø 21 

CITY 

vf K. Morte n sen, Store Torvegade. Telefon 359 

H.E.RRE-FRISØRSALON 

HARBOEJENSEN 
Tornegad e 4, Rønne - Telefon N r. 589 

____ _J 



I . Rønne Vin- og Cigarforretning 

har alle kendte Mærker 

i Vine, Spirituosa, 

Ciqarer og Cigaretter 

VÆVESTUEN, SØNDERGADE 5 . 1::t 
~ • S~t Udvalg i Piber 

St. Torvegade 3, Rønne Tlf. 706 

____ ._J 

Parker Cyklen 

i Autoeeotraleo 

Der er Garanti 

for den! 

Cykle-Reparation 

l ste Kl. Arbejde 



OG PARFUMERI 

Permanent 

Jern- og Vandondul.ition 

Manicure 

Ansigtsmassage 

Alt i Tone- og Haarlarvning 

Enefo rhandling 

for Bornholm 

af Skønhedspræparater 

fra Elizabeth Arden 

K. Ottesen KRYSTALGADE NR. 22. Rø NN E TELEFON 912 

I 
DUPLIKERING 

Maskinskrivnings- og Duplikeringsbureauet, 

Ll. Madsesgade 112 

v . H _ MØLLER RIIS, TLF. RØNN E 1236 

anbefaler sig med h urtigt, smukt og samvittighedsfuldt 

Arbejde til rimelige Priser 

Vi har Ideen til Deres Tryksag - De ringer, vi bringer 

En Gang Kunde - altid Kunde ! 

Slidbaner 

'Reparationer 

1. Klassa Arbejd e 

Mas kinskrivnin g 

og Duplikering a f ; 

Festsange 

Foreningslove 

Regnskaber 

Medlemsblade 

Brochurer 

Programmer m. m 

Alle Farver Papir - Tegninger udføres 

Undervisning i Maskinskrivning 

Bornholms Vulkaniseringsanstalt 

KNUD MARKER, Lille Ma dsesgade 50 (Cementstøberist »Thor«) - - Telefon Nummer 181 

-I 



Ved Ans kaffel sen af en ny Ovn e lle r Kamin vil d e t altid være fordelagtigt at vælge e n af vore Typer. - Støbe godset er ekstra 

svært og solidt, og vore bekendte runde Magas inovne holder 25-40 Aar uden væsentlig Vedligeholde lse. - Vore firkantede 

Ovne og Kaminer er forsynet med patenteret brænd sel sbesparende Ris tesyst e m, saaledes at Bræ ndselet udnyttes til d e t yders te. 

Desuden fremstille r vi Komfurer og alt foref. Bygningsstøbegods . Til vore Ovne k an D e altid faa Reservedele til rimelige Priser. 

BORNHOLMS MASKINFABRIK 
TELEFONER : RØNNE 140 OG 534 



Colbergs Boghandel, Rønne 
Største Fyldeperinelager og eneste Fyldepenne-Specialværksted paa Øen 




