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JUL 
Nu højtidsfuldt sig sænker Jul paa Jord, 
og Mindets Graner fr em i Stuer gror, 
hvor de i liver en Krog lwn festligt lejres, 
for Juleaften skal - .som altid - fejres. 

Den nyopstegne Maanes A mpelskær 
svagt lyser mellem raagesorte Træ'r ; 
Marksneen faar en Glød af røde Kinder, 
der for en gullig Sølvglans langsomt svinder. 

I frostli gt Tyll staar sv øbt en enlig Birit, 
hvert Skridt i Sneen lyder som et Knirk ; 
forlængst en Dam har al sin Strømning standset, 
er stivnet til et Spejl, af Græsstraa kranset. 

En Hare . . se . . paa evig Flugt af Sted, 
frels Livet , som vist trues af Fortræd! 
Den ved ej, der er Fred og ingen Farer, 
thi fredet er - for Tiden - alle Harer. 

, Hvad der i Verden sk er - vi føler Trang 
til stadig Ju.l at fejre, Gang for Gang -
formørkes end vor Id af Skyers Stimmel, 
lad Julestjernen funkle fra sin Himmel! 

C. U. BOESEN. 



Aa Kirkes Sammenhæng med den store Verden 
Af Arne Rolule 

Paa en ret iso leret Ø, som Bornholm i Virkeligheden 
er, kan det væ re svæ rt nok at dann e sig en klar Opfattelse 
af mange Forhold. Naa1· vi. skal vurdere vor Fortids 
Mindesm ærker , gø r den samme Vanskeli15hed sig gæl
dende. De komm er le t til at s taa for os i falsk Belysning, 
b liver i vore Øjne baade større og me re originale, end de 
faktisk er. Se t i deres historisk e Sammenhæng træ der 
de kun jævnt og beskedent frem ; m en de bliver leven de 
Budbringere fra den s to re Verden. 

Det gælder ogsaa vore Kirkebygninger . De er ægte 
Bornholmere, opført a f vore Forfædre, i Størrelse og 
Indretning danne t saaledes, at de kunde gøre Tj eneste 
netop her. Men de er mern end de t. De bærer Præg af 
Byggeskik og T ænkemaade, der hørte hjemme under 
andre Himmelstrøg e nd vore egne, og de fortælle r os 
om, fra hvilke Lande K ris tendommen naaede Bornholm. 

---- '1111 
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Langsomt arbejdede den nye Tro sig frem i Norden . 
De n kom fra Syd og Ves t. OmkringAar 950 var Odinkar, 
en Mand af fornem dansk Slægt, b leven vie t til Biskop. 
Med Støtte fra Hamburg skulde han virke som Sveriges 
Biskop, og paa sine R ejser naaede han ogsaa at forkynd e 
Ordet i den dansk e Landsdel Skaane. Mange skal have 
omve ndt sig ved at høre ham. Resultaterne blev dog 
uæ ppe store. Bedre gik det først, da Missionsvirksom
heden i de t følgende Aa rhundrede blev genoptaget 
fra andet Hold. Svend Tveskæg, Danmarks Konge til 
1014, havde gjo rt s tore Erobringer i England, og h ans 
Sønner bevarede og styrk ede H erredømmet over dette 
Land. H ermed indlededes en P er iode, hvor angelsak
sisk Kultur strømmede ind over Danmark. Først kom 

Missionærerne. Go tebalcl, en dansk Mand, m en hjemm e
høre nde i Englancl, skal have talt Kristendommens Sag 

--" 

Aa Kirke fra Syd . (Chr. A . Møller /ot .} 
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Aa Kir/ces Indre. (C fr,r. A. Møller / ot.) 

i Skaane. Missionærerne blev fulgt af Bygningshaand
værkere, der rejste K irker, hvor Fo rkyndelsen slog an. 
Og disse Kirker byggede man paa de t nye Sted, omtrent 
som man var vant til at se dem hjemme. Smaa og for
dringsløse Bygninger var de første Guds Huse i Norden, 
men i Stilen røbede de, hvorfra de kom. Saaledes er der 
i Lund ved Udgravninger funde t Rester af en Trækirke, 
der ved sit Anlæg aflægger Vidnesbyrd om angelsak
sisk Oprindelse. Bygningen menes rejst i Begyndelsen af 
det Ilte Aarhundrede. 

Men Tiden gik; Indflydelsen fra E ngland blev svagere, 
og Virksomheden fra H amburg tog til. Aar 1060 døde to 
af Danmarks fire Biskopper. Sven Estridsen besluttede 
sig da for en Nyordning af den danske Stiftsinddeling. 
Skaan e, som tidligere i kirkelig Henseende h avde hørt 
ind under Roskilde Bispestol, udski ltes fra d enne, flere 
B isp er ansattes, bl. a. to Øst for Øresund . I Lund fik en 
Angelsakser , H enrik, Sæde. Efter Sigende havde han 
været Biskop paa Orkn-Øerne og desuden Kapellan hos 
Knud den Store i England. Biskop i Dalby, en Metermil 
Øs t for Lund, blev derimod en Tysker, Egino. Forholdet 
mellem de to skaanske Bisp er ha r man tænkt s ig saale-

des, a t H enrik var den egentlige Stiftschef , mens Eginos 
Opgave var at drive Mission i og uden for Skaan e. Efter 
faa Aars Forløb døde Henrik, og Egino forflyttedes ti l 
Lund. Missionsvirksomheden blev do g opre tholdt, og Mis
sionærer sendtes ikke blot mod Nord og Øst op gennem 
Sverige, men ogsaa til Bornholm, hvor Befolkningen 
efter en samtidig Beretning stadig dyrkede sine Afguder. 

Denne Konkurrence mellem engelsk og tysk Mission s
virksomhed kom naturligt nok til at sætte sit Præg paa 
Kirkebyggerie t saavel paa Bornholm som i det øvrige 
Land. Aa Kirke, Øens gamle Hovedkirke, bærer da ogsaa 
Lydelige Spor af Forbindelse til flere Sid er med den store 
Verden. 

Naar man skal oplede de bornholmsk e Kirkers Slægt
ninge og Forbilleder, vender man først og fremmest 
Blikke t mod Skaane, som ikke blot var Udgangspunktet 
for H edningemissionen paa Bornholm, men hvor ogsaa 
i Løbet af det 12te Aarhundrede Nordens mægtigs te 
Kirkebygning blev rejst. Domkirken i Lund har gjort 
sin Indflydelse gældende vidt omkring. Mange E jendom
meligheder ved de bornholmske Kirker skyldes da ogsaa 
direkte Afhængigh ed af Stiftskirken. Dog bør vi ikke 
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Grundplan af Aa Kirlce før 1874. 

( Holm: Bh.s ældgl. Kirkebygn . 1878. ) 

Aa Kirlres Indre / i'r Nedrivnin gen af Midt.ermu.ren i 1874. 

( Holm: Bh .s ældgl. Kirkebyg11 . 1878.) 

A a Kirke fra Sydøst under N edriv11ingen i 1874. 

( H olm: Blu ældg/. Kirlr Pbyg11 . 1878.) 

A a K ir/te m ed Klolclcetaamet f or 1874, set. f ra Nord os t, 

( H olm: Bli .s ældgl. Kirkeb ygn . 1878.) 
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Længdesnit af A a Kirlce /'1r 1874. 
( H olm : 8/1.s ældgl. Kirkebygn. 1878.) 

.• 

Lydpotter i A a K iri. es K or. 

( Holm: Bh.s ældgl. Kirlrnbygn. 1878.) 

glemme, at Lunde katedralen selv har ladet sig paavirke 
·fra de forskelligs te Egn e i Europa . Ofte staar den derfor 
ikke som Ophav til , men kun som Formidler af Ideer, der 
gør sig gældende i bornholmsk Kirkebygningskunst. Af 
denne Grund kan der være lige saa mange Procent ori
ginalt Arbejde i Smaakirkerne p aa Bornholm som i den 
Storkirke, de paa en vis Maade skylder deres Oprindelse. 

Aa Kirke tilhører først og fremmest Lunds Domkir
kes Kreds. Selve den Omstændigh ed, at den er forsyne t 
med en Alterrunding eller Apsis, peger mod Lund. Gan
ske vist er det ikke ualmindeligt a t finde Apsidekirker 
blandt l)anmarks ældste Kirkebygninger , men langt de 
fles te er dog afsluttet i Øst med en li ge Korvæg. Paa 
Bornholm har samtl ige 15 gamle Sognekirker h a ft Alter
runding. Aarsagen er muligvis den pragtfulde Apsidc, 
der afslutter Lunds Domkirkes Kor, og som har inspirere t 
flere a f de Bygmestre, der opførte Landsbykirker i S tif
tet . Den Rundbuefrise, som er drage t hen over Aa Kir
kes Aspis og videre frem over Kirkens K or, maa,sammen
holdt med tilsvarende Dekoration er paa Øs terlars, Ruts, 
Ibs og Pouls Kirker her paa Øen, tænkes opsat under 
Indtryk fra Lunds Domkirkes øs tlige P artier , hvor Dob
beltbuefriser findes. 

Lunds Domkirkes P lan h ar til Forbillede Tysklands 
mægtigs te Katedral, K ejserdomen i Speier ved Rhinen. 
I disse Egn e var Alterrunding et s taaend e T ræk ved den 
rom anske Tids Kirker. I E ngland foretrak man derimod 
stedse det lige afsluttede Kor. Overordentlig tydeligt af
læses dette Forhold i norsk Middelalderarkitektur. Nor
ge kan, i hvert Fald i den ældre Middelalder , deles i to 
Dele, en syd-østlig p aavirke t fra T yskland med Apside
kirker og en nord-vest lig inspireret fra England med 
lige afsluttede K orbygninger. Alterrundingen ved Aa 



Kirke kan saaledes sættes ind i en større Sammenhæng. 
Den næ rmestliggende Aarsag til dens Opførelse er, at 
Kirkens Grundplan blev fastlagt under Indflydelse fra 
Domkirken i Lund, mens den dybere liggende Begrun
delse ligger i Hamburgermissionens Overvægt over den 
engelske. 

Af skaansk H erkomst er ogsaa Aa Kirkes Portaler. 
Baade Syd- og Norddørens halvrunde Dæksten hviler 
paa rundstavprydede karnisformede Kon soller . Saa
danne Konsoller er i romansk Tid hyppige saavel i 
Skaane som paa Bornholm. J eg tør ikke benægte, a t de 
find es i cle t øvrige Danmark, men de er der i det mind
ste overordentlig sjældne. Den formodede Indflydelse 
fra Lund lader sig imidlertid paa dette Punkt ikke kon
statere. Domkirken har i sin nuværende Skikkelse ingen 
Portaler af denne Type. Derimod er Portalformen ikke 
ukendt i den store Verden. Vaabenhusets Døraabning er 
i Klasse for sig, for saa vidt som den er enestaaende h er 
paa Øen. Ligesom de forannævnte Portaler er ogsaa 
denne konsolprydet og saaledes af samme Slægt ; men i 
Stedet for Rundstav findes paa Konsollens Underside et 
Løvehoved. Domkirken i Leon, en By i det nordvestlige 
Spanien, har under en pragtfuld Tympanon, dateret til 
det 12te Aarhundredes Begyndelse, Konsoller, der ud
viser stor Lighed med de tilsvarende paa Aa Kirkes 
Vaabenhusportal. Ligheden beror næppe paa en Tilfæl
dighed ; men Vejen, ·der i Løbet af et Aarhunclrede førte 
fra de t nordvestlige Spanien til det sydøstlige Danmark, 
er for længst bleven glemt. 

Aa Kirkes stolteste Smykke er Taarnet, der under
sætsigt, m en dog mægtigt gør sig gældende i Landskabet 
over store Dele af Sydbornholm. Taarnet er bredere end 
selve Kirken og giver dennes Grundplan Hammerform. 
Kirken er Skaftet, Taarnet Ho~edet. Tøndehvælvinger 
paa svære Piller ligger i tre Lag over paa hinanden og 
giver Kirke taarnet Fæstningskarakter. Det har da sik
kert ogsaa været opført ikke blot til Guds Ære, men 
fuldt saa meget til Menneskers egen Sikkerhed. Oppe i 
Taarnets fj erde og nu øverste Stokværk stod indtil den 
skæbn esvangre Ombygning 1874 en Midtmur fra Nord 
til Syd. Paa denne og Taarnets Ydermure hvilede anta
gelig fra først af et Bjælkeloft, hvorfra man rimeligvis 
bag Skaar og Tinder har kunnet værge sig mod Fjender. 

Ualmindeligt er Taarnets Trappesystem. F oruden den 
i de bornholmske Fæstningstaarne sædvanlige Trappe i 
Sydmuren, ligger i Nordmuren yderligere et Trappe
stykke, der forbinder Taarnets to nederste Stokværk. 
Muligvis er denne ekstra Trappe anlagt for at lette For
svarerne en hurtigere Adgang til Taarne t, muligvis har 
man ændret Byggeplanen under Taarnets Opførelse. 
Ejendommeligt er, at Lofterne over den nordre Trappe 
og de to øverste Løb af Sydtrappen svarer nøje til hin
anden, mens nederste Trappeløb i Sydmuren er ander
ledes overdækket og i det hele taget bærer Præg af 
nogen Forvirring. Lofterne over de førstnævnte Trap
per bes taar af Stenheller , der, lagt i Forlængelse af hin
anden, danner en jævn Flade, stigende med samme Stejl
hed som Trapperne selv. Over Sydtrappens nederste Løb 

ligger derimod e t buet Loft. Til dette er anvendt en Del 
buede Sten, hvis Krumhugning dog svarer til en større 
Cirkel end Loftshvælvingen. Imidlertid har ogsaa Sten 
uden Krumhugning fundet Anvendelse, og Opmuringen 
af Trappeloftet er udført alt ande t end planmæssigt. 
Naar dertil kommer, at Anlægget af en Vindeltrappe i 
Løbets n ederste Del er paabegyndt, men ikke gennem
ført, faar man det best emte Indtryk, at Trappesystemets 
Planlæggelse ikke er blevet tilstrækkeligt gennemtænkt 
før Arbejdets Paabegyndelse. 

I Størrelse overgaar Aa Kirkes·Taarn langt de øvrige 
b ornholmsk e af samme Type; men efter Restaureringen 
naar clet i Skønhed og historisk: Betydning ikke det over
ordentlig fin e og velbevarede Kirketaarn i lbsker. For
uden lignende Taarnbygninger i Bodilsker og Knudsk er 
her paa Øen, find es i Skaane et stort Antal af samme 
Type, hvis eventuelle Forbindelse med Domkirken har 
været diskuteret. At den lille henrivende Klost erkirke 
i Va med sine vestlige Dobbelttaarne er influeret fra 
Lund kan ikke betvivles. Men ogsaa de foroven tvedelte 
Taarne ved flere Kirker som f . Eks. Farlof synes a t vise 
Afhængighed fra samme Hold. Som Udtryk for en yder
ligere Simplificering af samme Ide kunde maaske de 
almindelige brede Vesttaarne opfattes. Formodningen 
om Afhængigh ed af Stiftskirken støttes imidlertid ikke 
af de paagældende Kirketaarnes Placering. De sam
ler sig nemlig ikke om Lund, men ligger i overvejende 
Grad langs Skaanes Syd- og Østkyst. Selv om de brede 
Vesttaarnes nærmere Slægtskabsforhold saaledes endnu 
ikke er klarlagt, staar deres fj ernere Slægtsforbindelser 
fast. To tidligt romansk e Storkirker, Sanct Michael i 
Hildesheim og Domkirken i Paderborn, h ar med deres 
brede vestlige Taarnpartier antagelig øvet Indflydelse 
paa Husaby Landsbykirke i Vastergotland. Klosterkir
k en i Hirsau i Wiirtemberg har m ed vestlige Dobbelt
taarne, flankerende en Forhal, spillet en betydelig Rolle 
for Kirkebyggeriet vidt omkring i Europa, ogsaa i Skaa
ne, og selve Domkirken i Lund, der i Plananlæg er en 
formindsket Udgave af Kejserdomen Speier, viser og
saa i sit Vestparti h en til denne. 

I det foregaaende er kun omtalt Træk ved Aa Kirke, 
som skyldes Missionsvirksomheden fra Syd. Men ogsaa 
Indflydelse fra ganske andre Egne i Europa har gjort 
sig gældende, n emlig ved Opførelsen af den Langmur, 
der i tidligere Tid strakte sig i Kirkens Længdere tning 
omtrent fra Taarnet i Vest helt op til Korbuen mod Øst. 
Da denne Mur forringede Kirkens Værdi til kultisk 
Brug, og da tilmed Formaalet med dens Opførelse ikke 
længere stod klart, nedbrødes den 1874. Imidlertid 
kastedes der Lys ind over denn e Aa Kirkes arkitekto
niske E jendommelighed, da man i 1890 nedbrød Nabo
kirken i Østermarie. Det viste sig n emlig under Nedriv
ningen af sidstnævnte Kirkebygning, at ogsaa denne 
havde været forsynet me-d en Midtmur, der forbandt 
Taarnmur med Triumfbue. Muren havde i Forbindelse 
med Skibets Ydermure baaret to parallelle Tøndehvæl
vinger af Sten, oven paa hvilke en tredje var opført. 
Disse tre Hvælvingers Ydersider dannede skraa Mur-
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flader, i hvilke flade Stenheller va r indmurede. Ud en 
Anvendelse af Trækonstruktioner dannedes saaledes af 
Bygningens Murværk foro ven e t massiv t S tentag. Den 
e ndnu staaende Korbygnin g dækkes af en større rund
buet T øndehvælving, oven pa a hvilken en mindre spids
buet er bygget. Over disse Hvælvinger hviler endnu e t 
oprindeligt massivt Stentag. Med andre Ord, den sam
me Tagkonstruktion, man for Skibets Vedkommend e 
maa slutte sig til, bestaar endnu ove r l oret. 

- De t maa h erefter anses for givet, at ogsaa Lang
muren i Aa Kirke var bestemt til at bære to T øndehvæl
vinger, som skulde danne Underlag for e t massivt Sten
tag. At de tte aldrig er kommet til Udførelse, sandsyn
liggøres af Arkitekt Charles Chris tensens endnu ikke 
offentliggjorte Undersøgelser og antydes allerede af den 
Om stændighed, at Aa Kirkes Kor fra B egyndelsen ikke 
blev overhvælvet, m en stod med fladt Bjælkeloft. 

Massive Stentage af den h er beskrevne Art er sjældne 
Fugle i de t middelalderlige Danmark. Foruden i Knuds 

Kirke tæt ved Rønne anvendtes de i et Par sydøstskaan
ske Kirker, Ostra Ingelstad og Valleberga. Af de nævnte 
Kirker er Østermarie den en este, i h vi lken St entaget hvi
ler over e t dobbelt Lag af Tøndehvælv, hvad der for
mindsker Tagets Vægt i betydelig Grad og kendetegner 
denne Kirke som dygtigs t bygget. 

Oprindelsen til de her nævnte massive Stentage har 
man søgt i Irland, hvor Udviklingen i Løbet af nogle 
Aarhundreder naaede frem fra s tor Primitivite t til sikre 
og elegante Kons truktioner, som den fra Østermarie 
kendte. Vi maa da tænke os, at Bygningshaandværkere, 
fuldt fortroli ge m ed denne irske Byggemaad e, h ar vir
ke t i Østermarie, hvorfra Amatører paa en m ere ube
hj ælpsom Maade har ført Ideen videre. 

Hvilket Forhold maa vi .i denne H enseende antage 
m ellem Østermarie og Aa Kirker? Det vilde være en 
næ rliggende Antagelse, at den irsk e Tagkonstruktion d i
rekte blev overiørt til Bornholms Hovedkirke og derfra 
fandt Vej til Nabosognet. Men bortset fra den Omstæn
dighed, at det massive Sten tag, der planlagdes over Aa 
Kirke, næppe kom til Udførelse her , bærer Arbejdets 
Plan og Udførelse i Øst ermarie, især den overl egne Sik
kerhed, hvormed Foren ingen af Længdemur og Korbue 
fandt Sted, Vid nesbyrd om, at Østermarie Kirke paa 
dette Punkt er primær i Forhold til Aa Kirke, hvor 
L ængdemuren paa en temmelig ubehjælpsom Maade 
blev stille t umiddelbart op ad Korbuen. H ermed stem
mer godt de af Brunius i Halvtredserne og af Hans Holm 
i Halvfj erdserne fore tagne Undersøgelser , der skal have 
vist, at Længdemuren i Aa Kirke ikke var oprindelig, 
m en opført kort Tid efter selve Kirkeskibet . 

Aa Kirkes Indre smykkes endnu i vor Tid af værdi
fuldt Inventar. Altertavle og Prædikes tol er begge an
selige B illedskærerarbejcler fra Tiden omkring Aar 1600. 
Af langt høje re Kvalite t er imidlertid Døbe fonten. J ævn
gammel m ecl l irken selv, fra sidste H alvdel af 12te Aar
hunclrede, forsyne t m ed fine Billecler af den hellige Hi
s torie, der fork lares af en Runeindskrift i gotlandsk 
Mundart, staar den maaske som Mes te r Sigrafs fornem -

8 J U L PA A JJOR N l-I O L/11 

Altere t i Aa Kirke. ( Mogens Tlrnulo w Christen sen fot .. ) 

Døbe fonten i Aa Kir/re. ( MogP11 s Thaulow Christ ensen fot.) 



ste Arbejde og en af Danmarks allerbedste middelalder
lige Fonte. Men een Ting kunde man inderligt ønske: at 
det hæslige Trælaag, med et iøvrigt kønt lille Fad af Mes
sing, m aa blive fjerne t. Hvor findes den Mand eller 
Kvinde, som vil skænke sin Sognekirke et Daabsfad af 
Sølv, der atter kunde gøre Sigrafs Mesterværk til Kir
kens skønneste Pryd? 

Aa Kirke ligger ikke ved Stranden og sp ejder ud over 
Havet mod fre~mede Kyster. Inde paa Øen har den 
lagt sig til Hvile, som havde den nok i sig selv. Dog, 
den som træder det gamle Tempel nær med aabent Sind 
hører en dæmpet Røst tale om den store Verden i svund
ne Tider og om den Himmel, der i Evighed hvælver sig 
over os alle. 

Optegnelser om de underjordiske Begravelser i Aakirke 
{skrevet den 30te Juni 1853.) 

I denne Tid bliver der i Koret, som her almindeligt 
benævnes, »Sanghuset«, dels forb er edet dels foretaget 
forskjellige Arbejder, som ere nødvendige for Opstillin
gen af det til Kirken b estilte Orgel. Navnlig bliver Stør
stedelen af den noksom bekjendte Gravkjelder tilfyldt, 
fordi den befindes under det Strøg af Kirkegulvet, hvor
paa de Piller, som skulle bære Orgelværke t, ville komme 
til at staa. Da det muligen kunde interessere Enkelte -
eller Mange - at blive nærmere hekjendt mecl disse 
Fortidslevninger , som nu blive dels sløjfede og dels, om 
ikke aldeles afspærrede, saa dog idetmindste gjorte min
dre bekvemt tilgængelige for fremtidige Undersøgelser, 
saa fremsættes her i Korthed en Beskrivelse over disse 
Gjenstande, som i alt Fald af Mangel paa nogen bedre 
og fulds tæncligere Ber etning (hvis Ønsket om en saadan 
bagef ter fra en eller anden Side skulde blive følt - ) 
dog er en existerende Optegnelse, en historisk og anti
kvarisk Smule, som forøvrigt ikke gj ør Fordring paa 
nogen videre Værdi eller Vigtighed, allerh elst for Mæng
den. Kun vil den med Bestemthed give sig ud for at 
være baade paalidelig og sandfærdig. 

Foruden de t, at Aakirke i Henseende til sin Bygnings 
Størrelse og Stil er den anseligste og mest storartede paa 
hele Øen, saa at den e1· bleven kaldt Domkirken, er den 
ogsaa bleven anset for at være den i antikvarisk Hense
ende mærkeligs te og æ rværdigs te. Dens temmelig anse
lige og store, dobbelte T aarn (»Stevvel«) med sine mange 
stærke Piller , Hvælvinger, Celler og Trappegange, hvor
til F olke-Overtroen har knyttet adskillige, nu snart for
glemte Sagn og Fortælinger ; den gjennem Højkirk en 
rejste Midtemur med de mægtige Hvælvinger og Piller ; 
Døbefonden af Sten med mystiske Billeder og med Ru
neskriv t ; Vægmalerierne i Freskomaner; Bill ed værket 
paa Altertavlen og Prædikestolen; og endelig Gravkjel
derne under Korets Gulv. Alt ere Gjenstande, hvortil 
neppeligen nogen af Øens øvrige Kirker k an fremvise 
Sidestykker, - Gjenstande, hvis Æ lde og Æ rværdig
hed med Rette burde kunne - saameget som muligt -
være h ævede over Forandring eller Tilintetgjørelse, om 
end nyere Smag eller H ensyn til Lysning og Bekvemme
ligh ed forøvrigt maatte have deres velbegrundede Krav. 
Derfor er der i denne Henseende, som rimeligt er, op
s taat Meningsforskjelligheder , Forslag og Modforslag 

fra Autoriteter og Andre. Imidlertid staar dog den gamle 
Kirke endnu den Dag idag i det Væsenlige i sin oprin
delige Skikkelse. Men jeg maa indskrænke mig til at tale 
om de underjordisk e Begravelser. 

Fra hvilken Tid disse Begravelsessteder have deres 
Oprindelse vides ikke med Bestemthed, lige saa lidet 
som p aa hvilken Tid Kirken er hygget; m en det er rime
ligt, at de ere ligesaa gamle som Kirken. (Der fortælles, 
a t de bleve benyttede af de fornemste og anseligste Slæg-

Ligstenen over Schweder K etting og hans to Hustruer i Au Kirkes 
V abenhus. {Fot. Grønvan g ielsen, Aak.) 
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te r i Menigh eden, saasom Va llensgaards og Præstens.) 
Efter et existerende Sagn og gamle Folks Fortæll ing 
skulde de1· fi ndes aabnc Begravelser under hele Ud
s trækningen af Kirkens Gulv; men dette maa clog for
klares dertil, at der i ældre T ider e fter andre og trovær
dige Mænds Fortæll ing e1· blevet gravet Grave og nedsat 
Lig ligesom paa sædvanlig Maade paa Kirkegaarclen!', 
ved at optage nogle af Gulvets Fliser , e fter Gravens 
Størrelse, og opkaste Jord en vecl Siden af, indtil. Kist en 
var nedsat. De tte synes ogsaa at blive bekræftet ved 
T i.lste<levæ relsen af endel Ujævnh eder og Forsænknin
ger, som findes i Kirkegulvet, især i Gangene (»Stjerne, «) 
hvor det ligeledes fle1·e Steder lyder hult, naar m an 
s tamper stærkt paa Gulve t m ed Foden. Men egentlige 
aalme Begravelser, eller Gravkjeldere, hvor Ligene blive 
nedsa tte i Kister , uden at tildækkes med Jord, findes nok 
kun alene under Korets (eller som det her almind eligs t 
kaldes, »Sanghusets«) Gulv. 

J eg vælge r at omtale disse Begravelse1· i den Orden, 
at jeg begynder fra den østlige Ende af Koret (Sanghu
se t), hvorved de komme ti l at danne trende Afdelinge r. 

Førsl . findes nemlig h elt ind e unde r Altere t og dettes 
Skranke en særegen afspærret Begravelse, hvorover er 
lagt en elle1· flere Stene m ed Billeder og lndskrivter ; 
h vilken efter al Sandsynlighed er den allerældste og op
rindeligste Gravh vælving i denne Kirke. Men da, som 
sagt, Alteret med dets Skranke findes ovenpaa denne Af
deling, saa er den afsp ærret for egentli g Undersøgelse, 
idetmindste fraoven, og man ved de rfor Intet at anføre 
om den. -

Næste/ ter fornævnte Afdeling og grændsende op til 
denn e adskilte ved en Mur, find es en Hvælving, hvori 
clen sidste lybsk e Landshøvding, Swe·d er K e tting, og h ans 
tvende Hustruer li gge begra vne. Stedet betegnes ved 
<len bekjendte, saakaldte, Kjettingesten. Den ligger vand
ret og i Flugt m ed det øvrige Gulv, er af brun Farve, 
omtrent 3 Alen lang, og 2 % Alen bred, med den østlige 
Kant helt inde unde r Altarskranken. Paa Samme sees i 
Basrelief-Maner udhugge t Billederne af Sweder K etting i 
fuld Rustning, og begge hans Hustruer, en paa hver Side 
af ham, samt et allegorisk Billede i hvert Hjørne og 
rundt omkring paa Y derkan ten findes en Rand eller 
Ramme m ed lndskrivt i et Slags Gammeltysk. Selve Fi
gurerne e re lidt under naturlig Legemsdannelse. lnd
skrivten har de Thura i sin Beskrivelse erklæret for ulæ
selig; men d ette er ikke Tilfældet. Paa den ene Kant, 
nemlig den, som ligger under Altarskranken, har jeg 
ikke kunne t læse den (og forsaavidt er denne Del ulæ

selig) . Forøvrig t s taar der Følgende : (Paa den sydlige 
Rand:) no. 68. den 13 Mai. sterff. de. erbar. vnd. dogent
same. frove. Chat ( ri) . (Paa den ves tlige:) na. Kettings. 
A no 72. den (. .) octobris. ster/J. (Paa den nordli ge 
Rand:) de. erbar. vnd. dogentsame. frove Thua. Kettings. 
beide. os. erbairu. vnd. Paa Dansk: »Anno 68 den 13cle 
Maj døde den ærbare og dydige Fru Chathrine Kettings. 
Anno 72 den . . Oktober d øde den ærbare og dydige Fru 
Thua Kettings. B egge os forbarme og .. « J eg har taget 
en Tegning af denne Gravsten . Selve Gravkjelderen 
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svare r i Omfang og Beliggenhed til Stenen, der ligger 
ovenover , og dens Dybde er noge t over 2 Ale n. Den er 
hvæ lvet e fter Længden og opmuret af brændte røde 
Murs ten og Cement, uden nogensomhelst Lukning eller 
Aahning. Man kom denn e Gang ind i Hvælvingen ved at 
nedbryde end e! af dens ves tlige Endemur. Begravelsen 
vis te sig saaledes: 

Imellem saagodtsom aldeles hensmuldrede L evninger 
a f tre Bræ dekister laa Benen e af trende Lig, noge t nær 
i det legemlige Forhold og Stillinger, hvori de maa tæ n
kes at have været ved Nedsætelsen, ihvorvel uden egen
ligt Skele tsamm enhæ ng. Det v is te sig a t disse L evninger 
ogsaa svarede til de paa Ste nen udhuggede Billeder, ide t 
Liget i Midten - Ke ttings altsaa - fremviser Ben af en 
stor og stæ rklemme t Mandsperson - maaske sine 3 Alen 
i Længde. Hovedskallen , de r i det H ele taget h ar en be
tydelig Størrelse, især i Forhold til de to k vindelige Ho
vedskall er ved Siden af, havde en høj og bred Pande og 
et meget stort Baghovede, hvorved h ele Skallen syntes 
at have en u sædvanlig stor Længde eller Udstrækning 
m ell em Panden og Nakken ; m en forøvrigt var Ansigts
dannelsen mere smal end bred, seet under Øjengruberne, 
m e<l kroget Næseben. Nogle Fortænd er vare horte; m en 
alle de T ænder, cle r fandtes, vare temmelig frisk e, hele 
og glinclsende. De kvindelige Hovedskaller , hvoraf den 
sydligs te (Fru Cathrines) var den mindste, havde begge 
smalle og runde Pander. I Hj ørnerne ved Fødderne af 
Skeletterne fandtes endnu e t P ar Hovedskaller og ende! 
andre Ben henkastede, so m rimeli gvis hidrøre fra en 
endnu æ ldre Begravelse. Forøvrigt kunde jeg ikke op
dage den mindste Levning af K lædningsstykker, Smyk
ker , Vaaben eller Deslige. De t er mig ubekjendt, om 
denne Gravhvælvi ng tidligere har været aabnet eller 
undersøgt. 

Vi k omme nu til den tredie og sidste Afdeling, den 
store Gravk jelder, som grændser i Øs t til Ke ttingeh væl
vingen, og derefter har sin Beliggenhed i en Udstrækning 
af 6 a 7 Alen i Vest langs under den saaka ldte »Fruen
timme r-Sti« eller Gan gen forbi Fruentimmerstolene, 
samt ogsaa noge t ind under selve Stolene, dog saa ledes, 
at den paa de øs tligs te 3 a 4 Alen har den størs te Brede, 
vel omtrent 4 a 5 Alen , m edens den siden bliver lidt 
smallere. Til denne Kjelder har man f ør kunnet komme 
n ed ved at optage e t eller to Bræder i G ulvet. Dybden 
kan være lidt over 2 Alen. For faa Aar siden fandtes 
endnu nogle roer eller mindre forraadned e ell er h en
smuldrende Kis ter , med Ben i. - Fortiden find es kun 
uordentligen ad spredte Levninger af Brædekister, Ho
vedskaller og andre B en, tilligemed enkelte Spor af 
Klædningsstykker, Baand, og d eslige, imellem Bunker af 
Fejesk arn, hvilket sidst e hidrører fra Kirkens Rengjø
relse. Denne Kjelder bliver nn for Størstedelen opfyldt 

med Grus og Sten. Ph. R. Dam. 

Ovenstaaencl c Op tegnelser e r skrevet a f den sene re f olketings
mand Philip Rasch Dam (1823- 19·00) og offentliggjort i forste 
Aargang af »Bornh ol ms Tidende« (Nr. 16, 7/ s 1866, og Nr. 17, P/s 
1866). som han var med til at st a rte, og for hvilke t Bl ad han var 
Redaktør i de ts fors te 15 Aar. 



JØRGEN VIBE 
I. 

Den 29. Februar 1946 - en Dato, som sle t ikke eksi
stere r - fyldte den bornholmske Lyriker Jørgen Vibe 
50 Aar. Der er altsaa en ydre Foranledning til at trække 
Hovedlinjerne i hans Forfatterskab op. Men stillet over
for denne Opgave falder jeg for Fristelsen til at dvæle 
særligt ved den Del af Jørgen Vibes Forfatterskab, som 
de færrest e kender eller har Anledning til at kende, 
nemlig det, der ligger forud for hans første Digtsam
ling, - og at fortælle lidt om den Baggrund, paa hvil
ken denne Gymnasiast-Digtning blev skabt. Det er et 
Stykke bornholmsk Kulturhistorie, der vil være nyt for 
mange af mine Læsere. Og da min Skildring bygger paa 
personlige Oplevelser, beder jeg Læserne undskylde, at 
jeg ikke helt kan holde min egen Person udenfor Skil
dringen. 

Jørgen Vibe lærte jeg at kende, da jeg kom i Gymna
siet. Han gik en Klasse over mig, og det halvandet Aar6 

Aldersforskel betingede naturligvis i den Alder en ' be
tydelig Forskel i Modenhed: Vi nykonfirmerede i I. G. 
nærede naturligvis en vis Ærefrygt for de voksne Men
n esker i anden; men samtidig nærede vi de største For
ventninger om, hvad der skulde ske, naar vi selv ryk
kede ind i det forjættede Land. Thi de to øverste K las
ser var Skolens Toppunkt; hvad der foregik, hørte de. 
Voksnes Verden til. Der kunde man baade drøfte Til
værelsens alvorlige Problemer med en vis Vægt og del
tage i det tillokkende, der gik under Navnet »Sold«, og 
som nærmest stod i Rang med Mandsmysterierne i de 
primitive Samfund! 

De højere Klassers alvorlige Gøremaal saavel som 
deres Sold var omgivet med en vis Hemmelighedsfuld
hed, men noget sivede der dog altid ud, og blandt andet 
vidstes det, at Eleverne i de øverste Klasser digtede, 
hvilket var noget meget fint og eksklusivt. Man vidste 
ogsaa, at en af Skolens mest fremragende Digtere hed 
Jørgen Petersen, og at han blandt andet havde skrevet 
en humoristisk Fortælling om tre Kammerater, der · van
drede Bornholm rundt. Jerome var en meget yndet For
fatter i vores Kreds, og skulde man være vi ttig, kunde 
man ikke gøre noge t bedre end at efterligne ham. 

Saa passerede man selv Skellet og fik Lejlighed til at 
komme de meget misundte paa nærmere Hold. Der va1· 
et intimt Sammenhold mellem Skolens to øverste Klas
ser, hvilket ikke blot skyldtes, at vi var sammen i Gym
nastiksal og paa Sportsplads, men i endnu højere Grnd, 
at vi var med i Gymnasieforeningen, der bar Navnet 
»Vcset« . 

Paa en Maade gør jeg mig skyldig i et Tillidsbrud ved 
disse Linjer; thi der stod i »Veset«s Love, at Forenin
gens Medlemmer ikke maatte røbe, hvad der foregik paa 
Møderne. Da der imidlertid i min Tid absolut inte t fore
gik, som ikke kunde taale fuld Offentlighed, og da For-

eningen ikke længe levede under de gamle Former, kan 
jeg gøre det uden at føle min Samvittighed betændt i 
den Anledning! Jeg ved forrestenikke, om »Vese t« sta
dig eksisterer, - den hensov midlertidigt kort efter at 
jeg var blevet Student, men jeg har senere hørt baade 
om » Vesetballer« og om kvindelige Medlenlmer; den 
Slags fandtes ikke i min Tid! Dengang var det en Man
deklub, der udelukkende gav sig af med Digtning, Fore
drag og Foreningspolitik, og saadan havde det været i 
de første tredive Aar af Klubbens Historie. Thi det var 
en ærværdig Forening, stiftet i 1883, - blandt Stifterne 
var den senere Lektor Hans Egede Grønbech. Fra Klub
bens første 30 Aar ·forelaa i min Skoletid e t s tort og 
interessant Arkiv af Protokoller og Medlemsblade, -
saafremt dette ek sisterer endnu, kunde det godt interes
sere mig at faa Oplysning derom. 

Men her gælder det »Veset« i J ørgens Vibes Skoletid. 
Da jeg kom ind i Foreningen, var han e t meget anse t 
Medlem; han redigerede Foreningens Blad »Pilen«, 
h aandskrevet i eet Eksemplar, der læstes op ved Mø
derne. Foruden satiriske Udfald og Neuruppinere ind e
h oldt Bladet hovedsagelig Digte. Skønt de altid var 
underskrevet med Mærker, vidste vi alle, hvem de r 
havde skrevet dem. Og i Klubben var der tre store Dig
tere: H enry Gideon, senere en anset Jurist og Politiker, 
Poul Jensen, Søn af Amtsvejinspektøren, sidst jeg spurg
te Nyt om ham i Ø. K.s Tjeneste, samt Jørgen P etersen, 
der skrev under Mærket K. Vibe (hans Bedstemors Pige
navn; senere tog h an selv Efternavnet). 

Den danske Digtning, vi fik paa næ rmest e Hold i 
Gymnasieundervisningen, var Romantikken, saa det var 
der , Paavirkningerne kom fra. Og i en Klub, der var op
kaldt efter Bornholms mest prominente Viking, var det 
naturligt, at de oldnordiske Emner fik et vist Fortrin, 
saa de t er ikke underligt, at der digtedes .i Drapastil om 
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gamle nordiske Skikkelser og Bedrifte r. Bornholms 
senere Historie med de dramatisk e Enkeltheder gav selv
følgelig ogsaa Bornholmerdrenge et rigt Stof. Og For
eningens tre store Digtere dyrkede m ed Forkærligh ed 
det lidt buldrende Heltedigt i Oehlenschlægerstil, -
hvad Emnerne angik, kan jeg mindes, a t Vibe impone
rede os med et stort fortællende Digt om den lidt pro
blema tiske Sagnhelt Boer, Bornholms Grundlægger; h er 
havde Fantasien jo frit Spillerum. Digtet var saavidt 
jeg husker paa op mod et halvt Hundrede store Vers -
dog er det maaske svulmet lidt op i Erindringen! J eg 
mindes ogsaa Digte om Blod-Egil og om Albret Wolfsen. 
Men saa havde Vibe et absolut Forspring for de to 
andre: Han var Lyriker. Han kunde ikke blot skrive 
pompøse H eltedigte - m en tillige smaa melodiske Vers 
om Morgensolen, om Maaneskin paa Skovsøen, om Læng
sel og Ensomhed og alt det, der paa een Gang gør e t 
ungt Sind saa stort og saa trangt. Ikke for intet havde 
han dyrket Drachmanns Digtning, som Gymnasiets Lit
teraturhistorie dengang ikke var naaet til endnu. En af 
de Ting, jeg er ham dybest taknemlig for, er at han paa 
~n forstaaende Maade indviede mig i Drachmanns Poesi 
og dermed aabnede Porten for mig til den store moderne 
Digtning. 

Skønt jeg ikke har denne Vibes Ungdomsdigtning ved 
Haanden, har jeg dog et stærkt Indtryk af den. Selvføl
gelig maa den have være t temmelig traditionel og bun
det til Forbilleder, m en den har alligevel haft noget 
særligt; ialtfald havde jeg ikke været længe i » Veset«, 
før jeg var klar over , at af de tre store var der kun een, 
der h avde virkeligt Format. Dertil kom, at Vibe havde 
et imponerende Haandelag allerede i Skoledrengeaarene. 
Ligesom han kunde holde et fængslende Foredrag, op
træde som· skarp Debattør, skrive en polemisk Artikel, 
dreje en sjov Neuruppiner, kunde han ogsaa digte i de 
forskelligste Genrer. Ikke mindst paa det satiriske Om
raade udfoldede han sig livligt. I sit første Studenter 
aar benyttede han en stor Del af sin Juleferie til sam
m en med forskellige Eleve r i den daværende 3. G. at 
begaa en Skolerevy, som vi tænkte paa at opføre ved en 
Fest efter at vi var blevet Studenter. Jeg har endnu 
Manuskripte t liggende - og Gud være lovet, at P la
nerne om Opførelse strandede; de t v ilde være blevet en 
rygtbar Skandale ! Blandt Produktet s skrappe Vers e r 
iøvrigt Vibes ikke de mindst morsomme. 

Da jeg har dvælet saa længe ved »Veset «, maa j eg 
nævne endnu e t Navn : Johannes Bostrup. Han var ble
vet Student lige før jeg kom ind i Klubben, m ep. h an 
mindedes endnu som et straalende fes tligt Medlem og 
en prægtig Kamm erat. Af Y dre var han imponer en de, 
og hans ofte larmende Mun terh ed gjorde ham ti l Midt
punkt, h vor li an kom ; ogsaa vi i de lavere K lasser lagde 
Mærke til ham og saa op t il ham. Som Søn af P rovst Bo
s trup var han, skulde m an tro, foru dbes temt til de klas
siske Studier , men han var ikke desmindre Matematiker , 
og da h an kom ud af Skolen, trak det virkelige Liv st ær
kere end Studiern e. Han gik til Søs - m en engang i 
Krigens førs te Aar gik h an overbord i Nordsøen og druk-
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nede. Paa Jørgen Vibe gjorde han e t s tærkt Indtryk. I 
hans første lille spinkle Samling har h an tegn et Vennen 
en Minderune: »Savn. In m emoriam J. B. «, og i et Digt i 
»Rullesten« møder vi Sorgen over Vennens Død i Digtet 
»Der mangler en Mand -«. Disse to Digte er vist de ene
ste direkte Spor, » Veset« og R.mne Statsskole har sat i 
Jørgen Vibes trykte Produktion. 

II. 
I de første Studenteraar havde jeg Lejlighed til di

rekte at følge Jørgen Vibes litterære Udvikling. Det blev 
ikke den nationale Helteromantik, han kom til at videre
føre; det var den rene Lyrik, han slog ind paa . Maaske 
havde han en Overgang drømt om at blive en skarp sati
risk Samtidsrevser; jeg mindes et ungdommeligt Digt om 
Møllen, der staar stille og drejer sig efter Vinden: »naar 
Vind fra ·den anden Side den fik, saa drejed den bare 
Hatten«. Saadan tager det hjemlige sig jo tit ud for en 
ung Mand, men faar man det paa Afstand, kommer det 
let til at se lidt anderledes ud. Digtet »Møllen« staar, i 
ændret Form, i »Vintervers«, men selvom de paagæl
dende Linjer har faaet Lov at blive staaende, vil man se, 
at han ikke m ere opfatte r Møllen satirisk ; den har faaet 
et Skær af Tradition, af Hjemstavn. 

Vibe var i disse Aar overordentlig aaben og modtage
lig. Man m ærkede allehaande Paavirkninger i hans Vers: 
Sophus Claussen, L. C. Nielsen, Edvard Søderberg, den 
unge Axel Joel - og Drachmann hang han stadig ved. 
Hans Lyrik havde tit noget legemsløst, musikalsk, snart 
noget kaadt, fandenivoldsk over sig. Det var i Begyndel
sen det første, han dyrkede mest. Hans første trykte Digt 
stod i »Bornholms Social-Demokrat« i Sommeren 1915; 
det hed » Vaarnatten kommer -« og søgte i svævende, 
trestavelses Rim at fange noget af den lyse Nats Trylleri. 

Men Vibe blev først helt sig selv, da han blev sig be
vidst som Bornholmer. Man skulde tro, det var ligetil for 
en bornholmsk Lyriker at gribe det Stof, der ligger lige 
for Næsen af ham - men det er vist ikke saa lige endda. 
J eg husker endnu, da det sket e baade for Vibes og mit 
eget Vedkommende. Vi boede begge i Sommeren 1916 i 
København, saa at sige Dør om Dør , og omgikkes dag
ligt. Der blev digt et ved Christianshavns Kanal den Som
m er, og vi læste vore Digte for hinanden. De t var mest 
de sædvanlige snart muntre, snart vemo dige ungdomme
lige Stemninger , der behersk ede dem. Men saa skrev vi 
begge temmelig samtidig vort første Digt om Bornholm; 
det sk ete ganske spontant, uden at vi i Forvejen havd e 
drøftet Bornholms Muligh ed som lyrisk Motiv; vi havde 
jo nok i Skoletiden rørt ved Emnet, m en i den gansk e 
traditionelle Skovturs-Stil. Men nu var vi modne -
begge havde vi gennem Hjemve skabt vort indre Born
holm, og nu maatte det s taa frem i Digt. For Vibes Ved
kommende blev det til Digtet »Kirken «, for mit til 
»T ejn«. 

Digtet om Rønne Kirke skrev Vibe ned lige efter at 
han var vendt tilbage fra en Efteraarsrejse hjem . Han 
havde set Kirken midt under Ombygningen , m ed T aar
net nedrevet, og straks ved Tilbagekomsten til Køben-



havn nedskrev han sine Indtryk og gav Udtryk for sit 
Vemod og sin Harme over den manglende Pietet hos 
Ombyggerne. Digte t findes i »Rullest en «, men kun de 
syv første Strofer. Det er karakteristisk for Vibe, at han 
uden at blinke amputerede den polemisk e Del af Digt et, 
da han saa, a t Digtet blev stærkere og helere uden den. 

I dette Efteraar udkom Vibes første Bog. Det er et 
lille Hefte med Titlen »Vintervers«; hans Døbenavn 
staar endnu paa Titelbladet. Den lille Bog blev trykt hos 
Gornitzka i Allinge. Indholdet viser , at han endnu ikke 
har funde t sin rette Emnekres. De t er mest spinkle, ung
dommelige Stemninger; Hjemveen ytrer sig i Digte til 
Forældrene. Et Par Digte fra København viser , at han 
var ved at fæste sin Modtagelighed mere mod den kon
krete Virkelighed, han ser og sanser. Paa dette Tids
punkt har han maaske ment, at den københavnske Hver
dag og de Søderbergske smaa Knejper skulde blive hans 
Motivkres - men den lille Kælderbeværtning flyttede 
han et Par Aar efter til Bornholm, hvor han anbragte 
den i Rønne Havnekvarter som Skipperknejpen »Rød 
Lantæ rne «. 

Ill. 
Efter denne lidt lange Indledning kommer jeg til J ør

gen Vibes egentlige Forfatterskab, det, der bærer hans 
Digternavn. Og her har jeg ingen Anledning til yder
ligere personlige Noter; det foreligger" saa alle og en
hver kan følge ·dets Motiver og Tanker. Derfor kan jeg 

nøjes med en Oversigt, med nogen Understregen af den 
Rolle, Bornholm spiller i denne Digtning. 

Jørgen Vibes egentlige Forfatterskab bestaar af Lyrik ; 
de otte Digtsamlinger, der bærer h ans Navn, rummer 
det, der kan lægges til Grund for en litterær Bedøm
melse. Bortset fra dem har han skrevet en Del, der hører 
Døgnet til, og selvom han har signeret en Del af det med 
sit Navn, som man kan gøre med velgjort Arbejde, lig
ger det udenfor Forfatterskabets egentlige K erne. Al
ligevel finder man her, navnlig i de to friske bornholm
ske Drengebøger »Bavnehøjens H emmelighed« og »Hr. 
Povls Ordonnans«, noget, der ogsaa fortæller om Jørgen 
Vibe : her genoplever han sin Drengetids Leg i det' born
holmske Landskab. 

Digtsamlingerne falder i to adskilte Grupper, hver 
paa fire Bøger . De fire førs te udkom i en Tid, der var 
gunstig for Lyrikken. De er nogenlunde hurtigt skre
vet ; de udkom m ed kun e t Aars Mellemrum, og selvom 
det ikke er lutter Frejdighed, de indeholder, saa er 
Grundstemningen dog lys. Selvom Vibe har sin egen 
Tone, har disse Vers dog noget af »Tidens Stil« - Stem
men har faa et Klang af at synge med i det store K or 
af ung Lyrik, som slog sig løs dengang. 

Det er bornholmske Sange, disse Ungdomssamlinger. 
De t ser man alen e af Titlerne: »Rullesten«, »Konkyljer «, 
»De røde Sejl«, »Strandast ers« . Det Miliø, der staar frem 
i disse Bøger , er de bornholmske F isk eres og Skipperes 
Verden, med Fødebyen Rønne som Midtpunkt. Hans 
Yncllingsmotiv er Havnen, Stranden, Fiskerleje t, men 
ogsaa fra den barske H øjlyng h ar han givet Billeder, 
enhver Bornholmer vil k ende igen. 

Vibe dvæler i disse Digte gerne ved et Bornholm, der 
forsvandt. Det er ikke blot Barndommens Land; hans 
Digte har Perspektiv h elt tilbage i Slægtserindringen. I 
de gamle Ting lever de forsvundne Slægter ; et gammelt 
Bornholmerur med Navnet »Peter Vibe« p aa Skiven ma
ner frem Billedet af en forlæn gst død Bornholmer af 
Digterens Slægt - og han digter sit eget Sind ind i Bille
det af »Peter Klokkemager« (i »Konkyljer «): 

Gamle P eter va r en af min Slægt, 
en arm og fordrukken Stodder. 
Han lavede K lokker som j eg skriver Vers, 
jeg maser med Hjul og Lodder. 
J eg fi ler mit Vers som e t spinkelt Hjul, 
jeg hamrer paa Rimets Nitte r 
og skylle r som Peter min torre Hals 
med en rivende Pederskerbitter. 

Navnlig dvæler han ved de gamle Skuder fra Barn
dommens Dage, hvoraf nu de fleste er væk. Og ved 
Skippergravene paa den gamle Kirkegaard drømmer han 
om de Tider , der ikke er mere. 

Det er karakteristisk for Jørgen Vibes Hjemstavnsly
rik, at den i udpræget Grad bygger paa Erindringsbille
der . Og det er Erindringsbilleder, der genopleves med 
Sansningens fulde Styrke. Men det, han sanser paa denne 
Vis, er ikke Øjebliksbilleder - man ma_a ikke forlange 
rent fotografisk Nøjagtighed af disse Digte. Naar Heine 
i sin Tid lod Linden blomstre og Nattergalen syn ge i 
samme Verslinje, saa ved den opmærksomme Naturiagt
tager, at ·det er en Umulighed. For Heine turde disse 
Fænomener være romantiske Klicheer; han har sandsyn
ligvis interesseret sig mere for sine Følelser end for 
hvad der foregik udenom ham. Men naar .Vibe i et Høst
digt sætter Rugneg, modne Æ bler og blomstrende Kær
uld Side om Side, saa er der ingen Tvivl om, at det er 

ganske præcise Sanseindtryk, der ligger til Grund for 
det; de er opstaaet samtidig i Erindringen og er derfor 
blevet p laceret Side om Side i Digtet, selvom de i Natu· 
ren spænder over en Tid af nogle Maaneder. 

Over Personer og Lokaliteter digter Vibe meget frit. 
Lyrik er jo hverken Personal- eller Lokalhistorie, og 
man kan ikke kræve Saglighed paa dette Punkt. Naar 
Vibe skriver en Vise om »Hujnalortagaarinj «, saa har 
han ikke taget andet en d Navnet fra den bornholmske 
Kulturhistorie. Lokalkendte Folk ved, at »Hujnalorta
gaarinj« ikke laa »liint op i Aakersen«, men i Klemens
ker - men det bliver den bornholmske Vise jo ikke 
mindre morsom af. Paa samme Maade er Digt et om »Ola 
Gaddis« i hans sidste Samling fri Digtning, selvom han 
har laant Navnet af den i sin Tid meget kendte Særling 
»Ola Gatis«« ; denne gamle Stakkel b egik imidlertid ikke 
Selvmord, men døde fredeligt i Rønne Fattiggaard 1890; 
Vibe k ender h am altsaa blot fra Traditionen. Jeg har 
fremdraget disse Eksempler for at vise, hvor frit Vibe 
staar overfor sit Stof, og det er en Digters Ret, naar det 
lykkes ham som Vibe at gøre det indre Billede h elt og 
troværdigt. 

Hvad der præger Vibes første Digtsamlinger er den 
forsorne Visetone, som han gerne anslaar. H er er de 
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muntre Skipper - og Fiskerviser, Hymner til Snaps og M·~ l

urtbitter , D igte om Mathilde og Alvilda og de andre 
ikke altfor nøjeregnende Sømandspiger. Og i en R ække 
Digte har han benytte t den bornholmske Dialekt, navnlig 
med Understregning af dens dras tiske Udtryksmulighe
der. For disse m ege t folk elige Sider, der vandt ham det 
s tørste Publikum, tør m an imidlertid ikke glemme de 
mange re nt lyriske Digte, der findes i disse Samlinger, 
og hvor man har Vibe ligesom mere paa Tomandshaand. 
De t e r Stemninger fostret i ensomme Stunder, og de vi
ser, at denne muntre Sanger inder:st in de er en følsom 
Lyriker, der kan udtrykke sin indre U ro paa en ejen
domm elig tyst Maade. Maaske er e t Digt som det store 
Erindringsdigt »Ved H jemmets Rude« det dybest person
lige Udtryk, Vibe har givet i disse Aars Digtning. 

Der gik seks Aar, før Vibe igen udgav en ny Digt
samling. Han virkede, som h an siden h ar gjort det , i kø
benhavnsk Presse, og Sliddet for det daglige Brød har i 
disse Aar lagt Beslag p aa hans Kræfter. Men en Digte r 
lader sig ikke kvæle. Selvom hans senere Samlinger er 
kommet m ed længere Mellemrum, er det indre P res, der 
bærer dem, ikke blevet svagere - der · er tværtimod 
kommet en ny og moden Mandighed over Vibes Stemme, 
som vi ikke har mø·dt før. 

Man mærker, at der ligger personli ge Kampe bagved. 
Tonen er s tærkere, m en ogsaa m ere bitter. Hans gamle 
Humor har faaet et S tænk af Trodsighed. Og her er der 
ingen Tvivl om, a t det ikke er »Tiden«, m en e t ensomt 
Menneske, der synger. 

»Slaaen « og »Over Tagene« kom med to Aars Mellem
rum. Saa kom to Aar ef ter »Blomster for Dagen «, en lille 
Samling af mere lejlighedsprægede Digte. Og endelig 
kom i 1934 »Den sørgende Fiol«. 

Her sk al ikke gøres n øjere R ede for Linjer og Syns
punkter i disse Samlinger. Hvad man lægger Mæ rke til 
som Bornholmer, er hvorledes det samlede bornholmske 
Præg, der var over de førs te Samlinger, v iger , m en hvor 
ledes det bornh olmsk e i Tonefaldet stadig bliver tilbage, 
og hvorledes, blandt denne Dig ter s personlige Sorger 
og Kampe, Billedet a f Hjemstavnen stadig staar som en 
fas t Grundvold i h an s Tilværelse. 

Chr isti an Stub-Jørgensen: 

KIRKEBYEN 

Selv i Digte, der ikke har synderli g bornholmsk Til
knytning, ser man, at Baggrundslandskabet uvilkaarligt 
faar bornholmsk e Træk , som det sker i Digtet »Harrno
nikaen«. Men ogsaa i disse Samlinger møder vi hist og 
her e t Digt, der har sit Motiv fra Bornholm eller e t per
sonligt Barndomsminde, og de h ører ti l de stærkeste, 
Vibe h ar skrevet: Digte som »Ved Bedstemors Dør« og 
»Mor«. Der find es det hymneagtige »Bornholm« - og 
maaske først og fremm est »Den gamle Gade« m ed Erin
dringsbillede t af alle de snurrige og rørende Smaaby-Ty
per . Der er stadig Digte om de Person er, Vibe h ar b efol
ket sin Ungdom s Skipperdigte m ed: vi møder atter Fa
milien Elved og gamle Esber , som Vib e nu følger til Gra
ven i Digte t »Sidste Rejse«. Og i et af sine allermest 
karakte ristiske Bornh olms-Digte, »Skrænten «, forener 
han Billedet af Bornholms Natur og Strandboernes Sind 
i et uforglemm elig t Symbol: 

J eg kend er den Kamp, l kæm p er, 

fo r selv er jeg runde t af Strandens Slægt .. 
Mit Æt fik kroged e Ry gge 
som Træer under Stormens V ægt. 
Vor Arv blev skruppede Næver 
og Rygge kroge mod Stor men spæncll. 
Men stætlig t satt e vi Foden 
d ybt i 1len yderste Sk rænt.. 

Over ti Aar er gaaet, siden Jørgen Vibe udsendte sin 
sidste Samling. I ·de Bøger, han h ar udgive t, har han gi
vet vor Lyriks mest omfattende, og tillige det stæ rkeste 
personlige Billede af bornholmsk Natur og Liv - det 
sidste ikke at forglemme, thi det er e t Særtræk for hans 
Lyrik, at h an befolker Naturen, fylder den med B evæ
gelse og Handling; intet U nde r, a t Ef teraaret m ed dets 
Storme maaske er den Aars tid, han hels t skildrer. Og 
blandt vore mange Hjem stavnslyrikere va r Vibe den før
ste, hvis Lyrik havde m ere end r ent lokal Betydning. 

Hverdagens Kampe har krævet hans K ræfter, men har 
tillige givet h an s Digtning dens menneskel'ige Modning. 
Forhaabentlig ser v i sn art igen en Digtsamling fra h ans 
H aand, e t nyt Bud fra det paa engang barske og blide 
bornh"olmske Sind, som allerede har skæ nket os saa rige 
Gaver. Christian S tub-Jørgensen. 

Her fo b er alle Sognets Veje samm en. 

Og kalder Kirkens gamle t.11.nge Klolclce, 

saa k L·mmer d e h erhen ad S ti og Markvej 

fra Ø1:t og Ve.<t i smaa og sorte Flolclce, 

og Bonde r11l' m ed sondagsblanke H este 
og V og11e som d et sømmer .<ig for S tunden, 

ug Konerne andægtig t svndagsstadset 

og sky og slrævt vurderende hinanden. 

En lille Klynge H ttse omlcring K ir leen. Slrønt milevidt e r Nord fra Syd i Sognet , 
11ed de tte S tævn e samles de i Klynge. 

• 
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Her h ar ·vi Sm ed og Præst og Brugs og Ringer 

og e t. Par Httsmand og d en halte Skrædder 

og MøllP11 m ed sit K ors af sorte Vin ger. 

MPn h øjt fra Kirlcebalclc en samler Blilck e t. 
a'et h ele Sog11 , naar d et er k lart i Været -

de hvide Læn ger halvvejs gem t bag Lttnde. 

og A gre, der gaar frem til Kirkegærdet. 

Og hvis de lytter bag hirwnde11s Snalclcen. 

d e horer Kirh egaardens Æ lm e synge, 

at. Kirk ebyen ligger 1111 d <' r J urden , 

hvor /l erp S lægtPr end man ved at nævn e 

har /lolrlre t sig 0111lrri11g d e h vid<' Mure 

og Pr et 111,indanrigt SognP.<tævne. 



Anna 

Margre the 

Nielsen: 

Skønne Almind, du som kendes 

langt ud over Ø, 

slanke Træ'r, hvor Øjet vendes, 

dyb og Junke! Sø, 

lønlig Sti blandt lyse Stammer, 

her et Solstrejf Mosset rammer, 

Stejle Klipper, dybe Kløfter, 

broge t Blomsterflor, 

Fuglesang, som Sindet løfter 

her , hvor Minder bor -

Du blev Mødested for Folket, 

her blev Tidens Tanker tolket. 

Bregner gror blandt K løftens Stene, Salmesang og Alvorstale 

Kilder risler rene. klang : dine Sale. 

Her stod Borg i Sagatiden, Vindens Sus i brede Kroner 

Blod i Striden randt. giver Sindet Fred; 

F redens Mand fik plantet siden Fortids Sagn og Nutids Toner 

Træ ved Træ og vandt møder ved hvert Fjed. 

Se jer over Urtidsfjældet, Her har Slægten gennem Tiden 

saa i Dag hver Top er tjældet ; hvile t ud fra Hverdags-Str iden; 

E g og Bøg mod Lyset higer -

Lyngen langtsomt viger . 

h er skal Fremtids Slægter mødes, 

nye Tanker fødes. 
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SPLITSGAARDSLINJEN! 

En og anden af Læserne vil maaske falde i Undren 
over denne Artikels Overskrift. Det vil derfor være 
naturligt at begynde med en Forklaring af, hvad man 
forstaar ved Splitsgaardslinjen. Udtrykket bruges af 
Geologerne om den Række af Bakker, der strækker sig 
fra Splitsgaard i Klemensker til Aarsballe. Paa denne 
Strækning er Bakkedraget ubrudt og meget fremtræ
dende; men Linjen har en betydelig længere Udstræk
ning omend med Strøg eller Omraader ind imellem, 
hvor den er udvisket . Den kan i Virkeligheden følges 
fra Hammershus i Nord, Vest om Ols Kirke, Onsbjerg, 
Splitsgaard, Aarsballe, Nord om Almindingen, hvorefter 
den fl yder ud. Og nu maa jeg gaa ud fra, at Læserne er 
k lare over, at vor Ø for 10.000 Aar siden eller mere har 
.været dækket med Is, just som f. Eks. Grønland er det 
nu. (Det er denne Periode, Geologerne kalder Istiden). 
Men da Klimaet langsomt blev varmere, smeltede Isen 
bort, eller bedre sagt : trak sig tilbage i n ordøstlig Ret
ning. Denne Tilbagetrækning skete dog ikke paa een 
Gang, men paa flere Gange. Vi maa altsaa forestille os, 
at Isen har trukke t sig tilbage og derefter staaet stille 

En Hulvej snor sig hist og her. Skov tilhørende Torupgaard. 
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Med Fotografier af Forfatteren 

en lang Tid. Hvor den nu har staaet stille, fordi de nord
og østfra kommende lsmasser her er smeltet bort efter
haanden (Standsningen kan ogsaa staa i Forbindelse 
med Grundfjeldets Overflade), har den aflejret det 
Materiale af Sten, Grus og Ler, som den har rodet op i 
de Landomraader, den er skure t hen over. Disse Aflej
ringer ser vi nu i Form af Bakkedrag (Randmoræner), 
der betegner Afsmeltningslinjen. Vi regner paa Born
holm med tre saadanne større Afsmeltnings- eller Stil
standslinjer. Det første Trin kaldes Simblegaardslinjen 
og kendetegnes ved en Række Bakkedrag, der strækker 
sig fra Ruts Kirke-Torpe-Simblegaard-Mæby-Skar
pesk ade. Fra denne Linje har lsranden saa trukket sig 
tilbage til den her omtalte Splitsgaardslinje, der altsaa 
betegner det andet Tr in i Afsmeltningen. Efter at have 
staaet her en lang Periode har den trukket sig tilbage 
til et tredie Opholdsstade: Rølinjen. 

Efter denne geologiske Indledning vil vi gaa over til 
Behandlingen af selve Splitsgaardslinjen, nærmere be
stemt ·den Del af Linjen, der strækker sig fra Splitsgaard 
til Aarsballe, og jeg vil b egyn de Skildringen fra den 

En Globetrotter. Mælk ebøtte. 



nordlige Del, nemlig ved Splitsgaard. Her fører en Pri
vatve j lige Øs t om Gaarden og lige op i Bakkerne. Inden 
vi drejer ind her , h ar vi allerede fra Landevejen mellem 
Splitsgaard og Lyngholt haft en storartet Udsigt over til 
dem, og man b ehøver ikke at være nogen udpræget 

Kender af Landskabsformerne for at faa en An else om, 
at her skjuler sig landskabelige Værdier, som ikke hver 
Dag bliver vurderet efter Fortjenes te, og som nok kan 

være et Besøg værd. 
Men vi .følger den omtalte Privatvej og naar snart op 

under en skovbevokset Bakke, hvor Vejen fører lige ind 

i en Grusgrav. Den Slags træffer vi adskillige af her i 
Bakkerne; det hænger sammen med deres særlige Dan
nelsesforhold i I stiden. Man ser tydeligt, hvorledes Gru
set ligger i L ag; hvordan dette forklares, sk al jeg senere 
komme tilbage til. 

Af et Skilt ved Nedgangen til Graven forstaar vi, at 
denne udnyttes af V ej væsenet. 

Skoven oven over Graven ser dog mere tillokkende ud. 
Det er en gansk e morsom Blandingsskov, hvis sydlige 
Del optages af Naaletræer, hvorimod den nordlige Del 
er bevokset med Løvtræer af forskellig Slags. Men da 
Jordbunden er alt andet end fremragende, k an man b e
gribeligvis ikke vente a t træffe Skov i nogen særlig kul
tivere t Form; men for den, der kommer med Øjet aabent 
for Flora og Fauna, er her ikke kedeligt . H er er Bøg, 
Birk, Eg, Hassel, Kirsebær, lave St eder med Ask og El 
o. s. v., alt imellem hinanden, skønt for den, der kun 
gaar for at glæde sig over Na turen, maaske mindre 
skønt set fra et forstligt Synspunkt. Skoven er morsomt 
bakke t og kløftet m ed fugtige Partier ind imellem. Paa 
den bedre Jord er Anemone~ Karakterplante, paa den 
mere fugtige Bund holder andre Planter til: Gul Ane
mone, Mjødurt, Desmerurt o. s. v. !øvrigt er Skovbun
dens Beskaffenh ed stærkt afvek slende; Floraen viser de t. 

Skoven bærer for Øjeblikket Spor af stærk Hugst; 
men det ser ogsaa ud til, at ·der plantes til efterh aanden. 
Det var at ønske, at dette sk ete i større Maal rundt om 
paa vor Ø. Det er mere end en lille Lund, der er blevet 
totalt udslettet i disse sidste Aar. Folk burde forstaa, at 
Skove n har Værdi ikke alene som Reserve fo r Brænd
sel og Gavntræ, men ogsaa i høj Grad har Betydning for 
Landskabets Udseende. Det sidste kan man desværre 
ikke vente, a t ret mange respekterer. !øvrigt k an de t jo 
ogsaa gaa saadan, a t en syst ematisk Tilplan tning ;if 
stærkt kuperede Omraader k an skjule landskabelige 
Værdier. 

De unge Ti.Jplantninger udgør herlige Kratbevoksnin
ger med Hindbær, Kaprifolium, Gederams o. s. v. H er 
sk al man h elst komme om Foraaret. I Maj og Juni Maa
necl vrimler de t med L iv her , og da er Stede ts Charme 
fortryllende. Komm er man om Efteraaret, finder man 

Bill ederne fra oven og ned efte r: 

Skoven er morsomt bahhet og hløf Let. Pilegaardsslrnven" 

Sognevejen, der løber forbi Kuregaard og Torupgaard. 

Tompgaard. 
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rødmend·e Brombærranker, der kryber rundt i Skovhu11.; 

den mellem tørre Stængler af Græsser og Gederams: 

Den sidste liver ganske godt op i Skovbunden trods sine 

tørre Stængler. De tomme Frøhuse blev nemlig sidderide 
ved Frøspredningen, og nu sidder de snoede Rester af 
Frugthuset tilbage med Klatter af Uld, der giver dem et 

skægget U,dseende. Imellem de skæggede Bevoksninger 

staar fuldt op af Støvbolde, der sender en Sky af Spore
støv ud, hver Gang man træder paa en. 

Skoven her er ligesom alle Skove i Omraadet fuld af 

Fasaner; deres Fjer ligger her og der, og man skal heller 
ikke gaa mange Skridt, før man hører deres Skraal og 
baskende Vingesla·g, naar de letter. 

En Tur rundt om Skoven er ogsaa Ulejligheden værd; 
smukke Udsigter bar man hele Vejen rundt. Lige Vest 

for Skoven ligger en morsom lille Bakkeknold bevokset 
med Gran, Fyr og Lærk. Folk her kalder den »Susera
bjæred.« 

Ad grusede Markveje kommer vi videre forbi Ejen~ 
dommen Jonstrup ud til en Sognevej, der løber forbi 
Kuregaard og Thorupgaard ud til Rø Plantage, og staar 
igen ved en Grusgrav, som dog Glemselens Slør synes at 
hvile over. Det er blevet mig fortalt, at den blev benyttet 

til Grushentning, da Allingebanen i sin Tid blev anlagt. 
Et Spor førte herfra til Splitsgaard Trinbræt, hvorfra 
den videre Fordeling saa foregik. Her maa vi op over 

Bakken uden om V ej og Sti for at tage Sagerne i Øjesyn. 
Dette Lan·dskab, dette Parti af Linjen' hører til de· 
smukk.este i hele Omraadet, sandede og kuplede Bakker 
væltet mellem hinanden, hist og her med en Hulvej 
snoende sig ind igennem, det er Molsbakkerne igen en 
miniature, og for mig giver de ærlig talt Udtryk for lige 
saa stor en Skønhed som disse berømte Bakker. - N o_gle 

Steder er Bakkerne bevokset med Lyng, ind imellem er 
der Pletter, hvor Græsset har ·Overtaget, særlig syneS 

den lille Gulaks at befinde sig vel her; men ogsaa Frytle, 

sma_a Fladstjerner o. fl. trives fortrinligt. De er alle h·e
skedne og nøjsomme Og fortæller deres om den Jord, de 

vokser i. Nogle Steder paa Bakkerne slaar en kildrende 

Lugt af Timian en i Møde. Den lille uanselige Plante 
kravler vcltilftteds rundt paa den magre Jord. Hvad den 

mangler i iøjnefaldende Pragt, det har den i sin kryd
rede Vellugt. 

Hist og her paa Bakkerne tegner en enlig Fyr sin 
k:arak:teristiske Silhuet mod Himlen. Andre Partier er 

helt bevokset med Gran. De vokser, men naar ikke en 

saadan Veludvikling, som man andre Steder kan se det. 

Om Foraaret staar Unggranerne i de nye Plantninger 
med alle deres nye bløde, gulgrønne Skud og sender en· 

herlig Duft af Granskov omkring sig. En Dag ved Løv-

Billederne fra oven og nedefter: 

lJfolsbalckerne igen en miniature. Bakker ved Torupgaard. 

Udsigterne er dejlige. 
I Baggrunden Skov og Baldrer ved Bjergegaard. 

En ganske typisk udformet Smeltevandsdal. 
Nord for Dyndegaard. 



springstid, da jeg gik her, lod en Gøg i en fjernere .Plant
ning idelig sit ·Kukkuk høre;·_det gav ogsaa sit Bidrag til 
den Stemning af Fest og- Farver," der hvilede over det 
hele. !øvrigt er Tragterne her rige paa Fugle; men det 
er jo kun, hvad man kunde vente. Gulspurv, Havesang·_er 
øg Tornsanger lader en saadan Dag uafb:r::udt deres Me
lodier høre, og over Bakkerne hænger glade Lærker og 
jubler deres Triller ned over en. I en sa~dan Stund stem
mes ens Sind til Andagt. 

Udsigterne er dejlige heroppe fra. Særlig smuk er Ud
sigten, hvor man mellem Granplantningerne kan faa et 
Kig mod Syd: Forrest de tavlede Marker, nogle bare; 
men de fleste ligger -som indlagte Felter med forskellige 
grønne Farver, ja, lige fra gult til helt mørkegrønt. Ind 
imellem Felterne ligger pyntelige smaa Buskadser og 
gamle Huse med Bindingsværk Og Straatag; hagv~d lig
ger Skove, først Løvskov; saa Naaleskov; det ser ud, som 
ligger de i Terrasser, og det gør de jo næsten ogsaa. Det 
er nemlig Skovene ved den morsomme hesteskoformede 
Aas ved Kofoedgaard. Selve Aasen er beplantet med 
Naaletræer, der rager et godt Stykke op over de foran
liggen·de Løvtræsbevoksninger. Bag disse Bevoksninger 
er der igen vældige, dyrkede Bakkedrag, der længst ude 
i Horisonten løber over i Almindingens Skovdrag. 

O.mtrent midt i Bakkedraget, jeg staar paa, ligger en 
Rlærkelig Lavning, en Ked_el,. der ser saa underlig umo
tioveret ud. Folk kalder den »Bådinj« (Baaden). Jeg vil 
tro, at Jordmasserne her i Slutningen af Isperioden har 
faaet en ordentlig Isklump rodet under sig. Den liar lig
ge_t der, efter at den øvrige Is har trukket. sig tilbage, 
og da den endelig smeltede, faldt Jorden sammen; og 
K,edlen, fremkom, saadan som vi har mange Eksempler 
p;;ta andre Steder i Landet~ Paa min Vandring rundt i 
Ke.dlen finder jeg Rovfuglegylp, en ganske god Portion, 
og giver mig straks til at sk:ille -det ad. Det er gammel 
Vane, Nysgerrighed, maaske kan jeg se, hvad der denne 
Gang har maattet holde for. Resultatet bliver to hele 
Sangfuglenæb og det meste af en Fod. Det hele kunde 

tyde i Retning. af en Gulspurv (eller to, Næbbene var 
jo ens). De øvrige Knogler var der naturligvis ogsaa; 
mep. de var mere eller mindre knust. Selvfølgelig er der 
«(Il Rævegrav i Kedlen. Jeg træffer nogle af de forsk.el
lige Udgange; men der er jo nok flere en-d disse. Anlæg
get ser ud til at være noget kompliceret, og det er jo 
som h<okendt endaarlig Ræv, der ikke bar flere Udgange. 

Øst for Kedlen strækker sig et Mosedrag, hvis Flora 
er lidt ud over det almindelige. Ingen Steder har jeg set 
et saadant Flor af Bukkeblad som her. Den lavvandede 

. -Mose er vidunderlig smuk i de Foraarsdage, da Bukke-

Billederne fra oven og nedefter: 

Udsigt fra Bakker Nordøst for Dyndegaard 
mod Aasen ved Kofoedgaard. 

Her er skønt en F<>raarsdag. 
naar de vilde Frugttræer s.taar i Blomst. 

Skr.ænter Nord for Dyndegaard. 

Hus ved Dyndegaard. 
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bladenes silkefrynsede Blomsterstande dækker Vandfla
den som et tykt og vældigt Blomster tæppe m ed aabne 
P letter i , hvor det blaa Vand tit ter igennem. Alen e dette 
Syn er selv langvejsfra et Besøg værd. - I det nordøstre 
Hjørne af Mosedraget vil en opmærksom Iagttager finde 
Res ter a f en gammel F rugthave og ved n øjere Eft ersyn 
ogsaa finde Spor af Bebyggelse. H er h ar tidligere ligget 
en Ejendom. Den var p aa omkring 15 T dr. Land og h en 
Moselund, men er væk nu. J orden h ører til de omlig
gende E jendomme. 

Fortsætter man fra Mosedraget sydover , p asserer man 
igen en Grusgrav, og naar sn art over i et andet mege t 
smukt Morænelandsk ab med en gan sk e typisk udfo rmet 
Smeltevandsdal Nord for Sogn evejen, d er f ører forbi 
Dyndegaard. P aa højre Side ligger Randmorænen meget 
tydeligt afsat. H er har l sranden altsaa s taaet og aflejret 
sine Jordmasser, og Smeltevande t har vel saa haft Afløb 
ind under Isen, da Jordmasserne jo har sp ærret for Af
løb foran. Herved er D alen blevet udformet af Vandet. 
De t er iøvrigt morsomt a t lægge Mærke til, h vor lige en 
Linje de vestre Bakkeskrænter danner lige fra Moselund 
og hertil. I sen maa altsaa ogsaa have s taaet i en saadan 
lige Linje, og det hænger formodentlig sammen med, at 
Klippegrunden h erunder danner en Sprækkedal {med 
Udløb ved Spellingemosen), der samtidig har opholdt 
I sen og givet Afløb for Smeltevandet. H er er skønt en 
Foraarsdag, naar Tjørn og de vilde Frugttræer paa 
Skrænterne s taar i Blomst . Men ikke mindre dejligt er 
det at ligge i Dalens Eng ved Høsttid, naar Græshopper
nes h øje Kor toner over Dalen, og Mjødurternes Duft 
driver over Engen. 

Fra Bakken lige Nord for Sognevejen paa modsat Side 
af Dyndegaard har man et gansk e ypperlig t Overblik 
over det plane Landskab Syd for Sognevejen. Det ligger 
ganske fladt, som var det tromlet. Mod Syd afsluttes 
·de t af Skov. De t er i Virkeligh eden Bakker igen, men 
af en egen Art, en nærmest h esteskoformet Aas, hvis 
Grene vender mod Øst, en geologisk Seværdigh ed, der 
allerede er omtalt tidligere. Fremkomsten af den eje n
dommelige Bakkeryg fo rklares ved, at Aflejringen af to 
Bakkerækker er s tødt sammen i Hesteskoen s nordvestre 
Hj ørne. H ele Aasen er skovb evokset; men gaar man om
kring i Lokaliteten , kan man dog hurtigt overbevise sig 
om den underlige Bakkeform. I Midten af H esteskoen 
ligger en Mose, en lun og lækker Plads for Ænder , vil jeg 
syn es; m en J ægernes Overfaldsmuligh eder er store h er. 

Ad Markve je kommer man videre sydpaa, forbi den 
sløjfede Selvejergaard »Lokkagaar«, en Gaard paa ca. 95 
Tdr. Land, hvis J orde r nu hører til Sæ deregaard. Nu 
ligger der kun et F odermesterhus, hvor Gaarden ef ter 

Billede r ne rra oven og ned efte r : 

Landslcabet ligger flad t, som var d et t romlet. 
Fra Dyndegaard set mod Sydost. 

I Midten af H es teslcoen ligger en Mose. 
La11dslcal1et ved K o/oedgaard. 

Hele Aasen er slcovbevolcset. Shov ved K ofoedgaard. 



Billederne fra oven og nedefter: 

Nu ligger de1· kun et Fodermester/ms. Sæderegaard. 

Først ved Aarsballe standser de vældige Bakkedrag. 
( Aarsballe i Baggrunden.) 

Generalstabskortet skulde have sin P lads. Videre sydpaa 
kommer man forbi Sæderegaard og er snart oppe i det 
næste betydelige Bakkedrag Øst for Hintsegaard. Bak
ken kaldes Hintsebjerg og rager gansk e godt op; den er 
dog ikke Linjens højeste Punkt. Højden er 367 Fod over 
Havet; men flere andre Punkter ligger højere, og højest 
af disse er Bakken ved Kuregaard. Med sine 398 Fod er 
den e t af Øens højeste Punkter. Kun Rytterknægten, 
Ruts Kirkebakke og Simblegaardsbakken rager over , 
samt et Punkt nær Tudehøj i Rutsker Plantage. Sidst
nævnte maaler dog kun en Ubetydelighed mere. Som de 
fleste andre Bakker i Systemet er ogsaa Hintsebjerg 
skovklædt. Det er en forskelligartet Bevoksning, vi træf
fer; men Kærnen er dog Granskov - iblandet Birk og 
Fyr; Trævæksten paa Bjerge ts nordøstre Hjørne har et 
lidt andet Præg, Birkeskov med Ørnebregner i Bunden 
samt Krat af Bævreasp, Pil, El, Eg og Hyld. Desuden 
træffes paa dette H jørne Masser af Gyvel. I Bakkens 
sydøstre Hjørne træffer vi igen en Grusgrav, der leverer 
Grus til et Cementstøberi ved Siden af. Det er den b e
tydeligste af Splitsgaardslinjens Grusgrave og ogsaa den 
mest interessante at efterse. Man ser tydeligt, at Gruset 
ligger i Lag; det er aflejret af I s tidens Vandstrømme. 
V ed at bestemme Lagenes Hældning og Smaastenenes 
Stilling i Gruslagene vil man være i Stand til at afgøre, 
i hvilken Retning Smeltevandet er strømmet. I nogle af 
Lagene er Gruset grovt, i andre finere, d. v. s. at Van
dets Strømhastighed har varieret betydeligt. Ved stor 
Strømhastighed er kun det grovere Materiale blevet af
lejret, ved langsommere Strømhastighed er aflejret fin ere 
Materiale. Vandstrømmenes Hastighed kan sandsynlig
vis sættes i Forbindelsee m ed de forskellige Aarstider, 
og var man Geolog og godt inde i Sagerne~ vilde man 
maaske oven i Købet være i , Stand til at sige noget om, 
hvor lang Tid Dannelsen af disse Grusbakker har taget . 
- I Bjergets NV-Side træder gansk e umotiveret nogle 
vældige Kampesten frem. U den en grundigere Undersø
gelse af Jordlagene er det ikke le t at sige noget afgø
rende om dem; men det er dog meget sandsynligt, at de 
staar i Forbindelse med det underl iggende Grundfjeld, 
saa meget mere, som vi netop her har a t gøre med en 
meget betydelig Sprækkedal, der gaar direkte frem i 
Dagen lige Øst for, og hvis Fortsættelse er den k ønne 
Søndre Borgdal i Rø Plantage. Tilstedeværelsen af d enne 
Sprækkedal forklarer iøvrigt Bakkens bratte Afskæring 
mod Nord. Sprækkedalen har naturligvis her som andre 
Steder tjent som Afløbsrende for Smeltevande t, og dette 
h ar da eroderet eller fjernet de Jordlag, der ellers skulde 
ligge h er. En lignende Sprækkedal kan iøvrigt konstate
res lige Syd for Hintsebjerg. 

Fra Hintsebjerg fortsætter Linjen mod Nord, med 
afvekslende Landskaber af Skov og Bakker, med vide 
Udsyn, og først ved Aarsballe standser de vældige og 
fremtrædende Bakkedrag. 

I Grunden kan jeg slet ikke blive k ed af disse Ud
sigter og disse Bakker. Vel har de ikke det store For
mat som mægtige Morænedannelser andre Steder i vort 
Land; men alligevel er de saa ganske typiske og i hvert 
Fald ualmindeligt skønne, særligt iøjnefaldende maaske, 
fordi vi kun har faa Landskaber af denne Art her paa 
Øen . Men af de Morænelandskaber, vi h ar , regner jeg 
dette for absolut det smukkeste og sikkert ogsaa det mest 
udprægede. Skulde en og anden faa Lyst til e t nøjere 
Studium af Bakkerne, er der ikke noget at betænke sig 
paa. Det er bare at komme i Støvlerne og op i dem. Tu
ren skal nok lønne sig. Men for den geologisk interesse
rede ma a det dog anbefales at gøre Brug af de udmær
k ede Hjælpemidler, vi har i Kort og Litteratur: Gene
ralstabens Maalebordsblad Klemens Kirke, Danmarks 
geologiske Undersøgelses Kort over Bornholms Under
grund og over Bornholms Overfladeformer, samt B e
skrivelse til Kortbladet Bornholm af K. A. Gronwall og 
V. Milthers eller den mindre Bornholms Geologi af 
V. Milthers. Frede Kjøller. 
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• 
Doktor Kabell var en Mand m ed mange Ideer. En af 

dem virkeliggjorde han ved omkr. 1890 at faa Fru Køb

mand Trine Rønnes V enner til at lade sig fotografere 

som Billedkort i et Spil Kort og forære Fru Rønne dette 

Spil paa hendes Fødselsdag. Fru Rønne, født Bang (1846 

- 1902) var gift m ed Købmand Wilhelm Rønne (1846-

1906) i Rønne. Alle de portræterede er nu døde. 

Spillet, hv is Billedkort er haandmalede, blev 1931 for

æret Bornholms Museum af R ektor M. C. Koefoed. 



• 

Personerne er: 
Spar Konge: Dampskibsføre r i Rønne Jørgen Peter Thor

sen (1833-1902). 
Spar Dame: Amtsfuldmægtig i Rønne Jacob Erichsen 

(1840-1906). 
Spar Knægt: Læge i Neksø, Justitsraad J. C. Gerne r 

(1852- 1925). 
Hjerter Konge: Læge paa Christiansø 1872-1876, sen ere 

Distriktslæge i Kalundborg Herman August Larsen 
(1846-1927). 

Hjerter Dame: Lektor N. Andersen i Rønne (1849-1923) . 
Hjerter Knægt: Ingeniør J acob Bang i København 

(1852-), Broder til Fru Trine Rønne. 

Ruder Konge : Købmand Christian Thorsen i Rønne 
(1844-1917). 

Ruder Dame: Generaldirektør Michael Koefoed (1867-
1940). 

Ruder Knægt: J ægermester Morten Kirketerp, Lens
gaard, Østerlars (1848-1908). 

Klør Konge: Handelsagent Andreas Knudsen i Rønne 
(1842-1901). 

Klør Dame: Læge Søren K. Kabell i Rønne (1844-
1936). 

Klør Knægt: Lektor A. V. Øllgaard i Rønne (1852-
1928). 
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JULEVISE 
Af C. U. Boesen 

Saa snart den kære Juletid 
sin glade Stemning bringer, 
saci bli' r vor Tanke blød og blid, 
og Spareskilling'n springer. 
Saa gælder det jo om, at vi 
os selv og andre fryder; 
vi der/ or alle hænger i, 
mens rundt om Ønsket lyder: 
Glædelig Jul! Glædelig Jul! 
Glædelig Jul! Glæ-de-lig Jul! 

I Skolerne der læses højt, 
hvad e j for Lektier gælder; 
dog finder Børnene det drøjt, 
og Timerne de tæller. 
Men kommer saa den store Dag, 
da Ferien begynder, 
de raaber under muntert ]ag, 
mens hjemad de sig skynder: 
Glædelig Jul! Glædelig Jul! 
Glædelig Jul! Glæ-de-lig Jul! 

l Hjemmet travlt vor Mo'er har, 
hun jo dn lidt skal bage; 
beslcæ/tiget er ogsan Far, 
blandt andet med at smage. 
Og saa: de kære ]ulelw rt! 
saa megen Porto gaar der; 
dog lige rasle de sendes bort, 
og paa dem alle stnar der: 
Glædelig Jul! Glædelig Jul! 
Glædelig Jul! Glæ-de-lig Jul! 

Paa Gaden mødes han og hun, 
naturligvis de standser, 
og Dagens Travlhed for en Stund 
de ikke længer sanser. 
Først da det bli' r for koldt at staa, 
slcønt Hjerteovnen varmer, 
de hviske ømt, idet de gaa, 
mens Gadelivet larmer: 
Glædelig Jul! Glædelig Jul! 
Glædelig Jul! Glæ-de-lig Jul! 

l hver en jule fin Butik 
geskæftig expederes, 
med gode Ord og milde Blik 
rask Varerne leveres. 
Tilsidst er Pungen næsten tom, 
naar Kunden g~ar med Pakken; 
hvad end man sammen talte om, 
dog saadan ender Snakken: 
Glædelig Jul! Glædelig Jul! 
Glædelig l ul! Glæ-de-lig Jul! 

Og naar saa Af t'nen rinder op 
med Straal i hvert et Øje, 
der ser mod Træets gyldne Top 
og Stjernen i det høje, 
saa løft er Glæden sig til Sang, 
den glade l ul til Æ re, 
og under Hjerters Klolclceklang 
vi ønslcer vore kære: 
Glædelig Jul! Glædelig Jul! 
Glædelig Jul! Glæ-de-lig Jul! 
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De svenske Træhuse ved Nordskove11. 

Naar Rønne og Nexø ad Aare er genopbygget, og <le 
sidste Spor af de ulyksalige Bombardementer den 7. og 
8. Maj 1945 er udslettet, vil der dog i de to Byers Fysiog
nomier være Træk, som endnu mange Aar frem i Tiden 
vil kalde Mindet om Bombardementerne frem i Erindrin

de svenske Træ huse. 

Pla11 u ver de sve11 .•lre Trælw.<e ved Nord.<lrvvr•n 
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(Luftfo to Sylvest J en sen, Hill er ød .) 

Da Hundreder af Hjem var bleve t ød elag t af de rus
siske Bomber, skulde ·der s traks skaffes de ulyksalige ud
bombede Familier Tag over Hovedet. De t var en Op- ' 
gave, der stillede de største K rav til Myndigheders og 
P ersoners Handlekraft og Evner, og som paa F orhaand 
skulde synes uløselig; men de t Sammenhold og den Sam
hørighed, som Besættelsens onde Aar havde lært os Dan
ske at forstaa Betydningen af, fornægt ede sig heller ikke 
nu, s tyrkedes blot yd erligere. Mange fandt selv e t Til
holdssted, m en Størsteparten maatte anbringes ved Myn
dighedernes Foranstaltning. 

Det siger sig selv, a t en saa<lan Ordning kun kunde 
blive rent midlertidig, saa m eget mere som mange maatte 
anbringes under yderst ringe Vilk aa r: i Kældre, i Ud
huse, paa Loftsværelser o. s. v .. H eld igvis va r det Som
me r, og sa al æn ge de n varede, behøvede man ikke fryg te 
K uld en ; m en tlen komm ende Vin te r stod som et truende 
~· pøge l se i B aggrunden : h vorledes sk affe ogsaa Varme til 
a lle disse under de nødtørfti gst e Fo rh old anbragte F ami
lier? De t er naturligt, a t man under e n saadan Situa tion 
maatte tænke paa Anbri nge lse af de bo mbera mte i Ba
rakker, der fo r ho ldsvis hurtig t kun de opføres og være i 
Orden inden Vin terens Komme. 

Fra det danske Krigsministerium blev J er - hvad <l er 
maaske ikke e r kend t af m ange - give t Tilbud om at 



De SVP 11.•lre Træ l111se -ved Nordre Tri11bræl. 

stille de Baraklej1·e, der va r opført i Sve1·ige af Den dan
ske Brigade, og som skulde hj emtages, til Raadigh ed for 
de to Byer til Underbringelse af de bomberamte. 

Men saa traadte Sverige. til og skænkede os Træhusene 
- en Gave som i sin Storslaaethed for stedse vil sikre 
vort Broderland en P lads i enhver Danskers og da især 
i enhve r Bornholmers Hjerte . 

Gaven blev selvfølgelig modtaget , saa meget m eTe som 
man derved sikrede de bomheramte, at de under den 
midlertidige Beboelse kunde bevare de t , som enhver 
Bornholme r sætter saa s tor Pris paa, og som i saa ud
præget Grad har være t med til at præge Byggeskikken: 
Een-Familie Huset. 

De r synes at have h ersket nogen Tviv l om Arten af de 
svenske H use, »Barakkerne « spøgede s tadi g. Dette gav 
sig til Kende i Antallet af indkomne Ansøgn inger, og 
Myndighederne, der skulde fas tsætte de t fornødne Antal 
Huse, stod i nogen Grad tvivlraadige, da de skulde he
s temme dette Antal. 

For Rønnes Vedkommende sættes Antallet af Huse ti l 

200 , fo r Nexø' s til 50 ; ·da de t senere viste sig, at dette 
ikke helt tilfredsstillede Behovet, skæ nkede vore runcl
haandede sve nske Naboer yderligere 50 Huse, der for 
deltes med 25 til hver By. Det samlede Antal e r he r
ef te r 300, nemlig 225 i Rønne, 75 i Nexø. 

(Luft foto Sylves t J en sen, Hill e rød.) 

Da de første Træhuse - Prøv ehusene - va r bleve t 
op ført , var enhver Tvivl angaaende H usenes Kva litet 
bortve jret og Anmodnin ger om at faa Træhuse strøm
mede ind . 

Pla11 over d P .rne11sk e Træhuse ved Nordre Tri11bræt. 
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De svenslce Træhu.rn ved Borgmest er Nielsens V e j. 

Plan over de svr11 slce Træhuse ·ved B orgrnest er Nielsen s Vej. 
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(Luftfoto Sylves te r Jensen , Hill ernd) 

Om den Interesse, Husene havde vakt h os Bornhol
merne - ikke alene de bomberamte - bærer den Ud
s till ing, som Arkitekthjælpen under L edelse a f Arkitekt 
Willy Hansen arrangere·de i den sidste Halvclel af Sep
lember Maaned 1945, Vidne. 

Metl megen Fors taaelse af, hvad de t kom an paa i den 
foreliggende Situat ion, v iste Udstillingen de bombe
ramte, hvorledes de med smaa Midler kunde indrette sig 
i Husen e og endda faa d e t: hyggeligt. 

Udstillingen besøgtes i Rønne af -±582 Menn esk er, i 
Nexø af 1921, Ta l de1· tale r for sig selv. 

Det kan jo ikke undgaas, at saa omfattende Bebyggel-
e r maa sætte Præg paa Byernes Ansigt ; m en ne top ved 

at samle dem i forskellige Kvarterer - i Nexø <log kun 
ce t - har m an opnaaet en H elhedsvirkning, der , sam
tidig m ed at den fremhæv er Husenes Egenart og danne1· 
et karak te ris tisk Træk i Bybilledet, paa en h eldig og 
smuk Maade føj er sig ind i tiet allerede eksis terende By
bill ede. Helhedsiml trykke t vi l dog først blive fuldstæn
dig t, naar Beplantningen er udført, og de tilh ørende Ha
ver er blevet anlag t. Fra Lejernes Si<le v ises der s tor 
Inte resse just for <lisse Spørgsm aal, og der e r ikke Tvivl 
om, a t T r æhuskvar terernc i Løbet af faa Aa r ogsaa rent 
turi stmæssig t vil bli ve en A ttraktion . 



De svenske Træ/111se vecl Amt"sygehusel 

Der findes 2 Grun dtyper af Huse: 
Villaer (1 V:! Etage) og 
Bungalows. 

Af d isse sidste er to Typer ; men Forskellen er uvæ
sentlig. 

Indre tnin gen af Husene vil - selv om tlen paa v isse 
P unkte r afviger fra dan sk Byggeart - utvivlsomt til
fredss tille ogsaa danske Krav. 

Man fæs tner sig straks ved de fortrinlige Spisekøkke
ne r, som maa vække Glæde hos all e Husm ødrene i T ræ
husene. 

K økkene rne e r paa ee n Gang prakti sk indre ttede 03 

hygge lige; der find es rigeligt m ecl Skabsplads og - so m 
P rikken over i'et - rus tfri Staalvaske, som Husmødrene 
no k skal vide a t skønne paa. 

A lle Huse er centralopvarmede, og paa G rund af den 
udmærkede I solation har Kedlen kun 1 m 2 H edeflad e. 
Dette vil forbavse, men det e r en Kendsgerning, at de n 
e r tilstrækkelig s to r. 

Det paaregnes, at man i Fyringspe rioden kan klare sir; 
111 cd ca. 50. hl. Ko ks. e t m ege t ringe Forbrug, so m ne top 
i Jisse Tider har B etydnin g saave l økonomisk som med 
He nsyn ti l Fremskaffelsen af de t fornødn e Brændsel. 

Endelig skal de t fremhæves, at der er imlrette t K æ l
dre i Husenes fuld e Uds trækning, og den Udenomsplads, 

(Luftfoto Sylves ter J en sen, Hill erod ) 

der herved opnaas, e r e t betydeli gt Gode, der i væsent
lig Grad forøger Husenes Værdi. 

Medens det var Arbe jdsministeri e t, der forestod Op-
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Kort over N exø m ed d e .<ven slre Træhu.<e indt egnet. 
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førelsen af T ræhusene, Pr disse nu i administrativ H en
seende und erl agt De t bornholmske E jendomsselskab A/ S 
med en Bes tyrelse paa 5 Medlemmer med Direktøren 
for Statens Bygningsdirektorat, Hr. Ove Larsen, som 
Formand. 

Forfatteren a f næ r værende Artikel er ad ministre rende 
Direktør i Selskabe t. 

Det var oprind elig paaregnet, a t samtli ge Huse skulde 
have været færdige til Indfl ytn ing de n 1. Oktbr. 1945. 

Som enhve r paa Bornholm ved, g ik de nne skønne 
Drøm ikke i Opfyldelse, til So rg og Skuffelse for de 
man ge, der utaalmocligt gik og ventede paa at faa et 
Træhus, saa de atte r kunde komme til a t bo under m en
n eskeværdige Forhold. 

Uforudsete Vanskeligheder m ed Fre msk affelsen af 
Materi aler sinkede Arbejdets Fremadskriden : de t lyk
kedes dog at b ringe nogle faa Familier i Hus ved Jule
tid 1945, m en langt Størs teparten maatte se den Sand
hed i Øjnene, at de v ilde blive nødt til at tilbringe Vin
teren unde r trange og vanskelige Kaar. Det er fors taae
lig t, naa r Skuffelsen i visse Tilfælde h ar affødt hitre og 
lidet smigt·e n<le Udtalelser om T ræhusbyggeriet: men 
de r skal ydes de bomberamte den Honnør, a t de i det 
store og he le tog ogsaa disse Vanskeli gheder med Ro i 
Fors taaelse a f, at Arbejde t fremmedes saa meget det 
overhovede t var muligt. 

Mange andre Vansk eligheder har taarne t sig op for 
de Firmae r - i Rønne lVlonberg & Thorsen, i Nexø Saa
bye & Lerche - som havde Husene i Entreprise, og 
førs t nu , ca. l 1h Aar efte r Bombardemen te t, er Husene 
fæ rdige og beboede. 

Havde end Skuffe lsern e - so m nævnt - nu og da 
give t sig Udslag i Bitterh ed, er der nu Glæde hos B e
bo"er ne, og man hører kun rosende Udtalelser om Hu
sene. Det kan vist nok siges, at de lang t har overtruffet 
de Forventninget", man .stillede til dem. Et Vidnesbyrd 
hernm er de talri ge Andragender , so m er indsendt til 
Ejendom sselskabe t om Le je af Hu sene, na ar di sse kan 
udlejes til ikke-homberamte. 

Om Husenes fremtidige Skæbne kan i. Dag inte t be
s temt siges . Der er sikret alle bombe ramte Uo psigelig
hed til Udgangen a f Marts Maanecl 1949. ligesom de 
bomberamte beta ler en i Forhold til H usenes Kvali tet 
forholdsvis beskeden L eje. 

E fte r nævnte T idspunk t vil Staten fo rmentli.'.5 sælge 
Husene eller udleje dem, og e fter de fore li ggentle Erfa
ringer skulde de tte ikke volde Va nskelighede r . 

De t e r at haahe, at fremtidige Eje re v il hæge om Hu
sene, som endnu i mange Aa1· vil kunne sta a som de t 
synlige Minde, ikke blot om den s tørs te Ulykke i Bo rn
ho lms Historie, m en især om svensk Storsind og Hjæ lp
somhed over for e t nødstedt Broderfolk . 

Willy Anderse11 



De svensk e Træhuse i Nexø. 

G e11 ercd 

Jakuscltolf 

h older sin 
Afsk edstale 
5. April 1946 

paa »V ladimir 

(Luftfoto Sylvest J ensen, Hill erøcl .) 

De russiske Soldaters 
Afrejse 

Polucliin«. Den 5. April 1946 forlod de sidste russiske Soldater 

Generalen , under General Jakuschoff Bornholm paa »Vladimir Po-
Tolke11 , Hr. 
Lyhre, Ra- luchin «, der til Afske·d saluterede med 21 Skud. 
diooJJtagere11 
Gun. Ha11.se11 , 

Amtmand 

v. Ste ma1111 . 

Niels 

Andersen 

/ot. 

-< - -
= >-

Det r11 ssislr l' 
Krigsslrib 

»Vladimir 
Poluch in« 

sejler ud af 

. Rønne Havn 
.;; 4 1946. 

J. Clir. 
] ense11 fo r. 
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FRA HAMMERSHUS 

I Bc r ringholmercns Histo riebog I S. 74 skriver M. K. 
Za hrtmann om Æ rkebisp J ens Grand, der i 1295 flyg tede 
fra sit F æ ngsel paa Søborg Slot i Nordsjælland til H am
me rshus : »I Slotte ts Badstue kunde han to alt F ængsel
smudset af sin hele Krop ; den murede Ribbeovn til 
Dampbade t staa r endnu i Mantelgaardens nordre Hus.« 
Dette hyg:;er paa, a t der i Kirkens nordvestre Hjørne 
omkr. 1913 hlev a fdækket e t Rih-

Vejs Ende. Denne Gang va r de t den af Jord helt dæ k
kede Mur oven for Løvehovede rne, en Stræ kning paa 
122 m fra Hunde taarnet og østpaa, som han fik fri lagt. 
Den har ved Hunde taarn et Forbandt med Fæstningsmu-
1·en og hat· 60-70 m Øs t de rfor været fors tæ rke t a f e t 
ovalt, 6 111 langt og 5 m bredt, Taarn, hvoraf kun et Par 
Skifter Munkesten er bevare t. Th. Lind. 

besys tem som vist paa de t nede r
ste Billede . Fo rklaringen p aa de t te 
Anlæg mentes at være, at der un· 
der Kirkegulvet var indrette t eu 
Badstue; me n nogen nærmere U n
dersøgelse fore toges ikke før i 
1945, da Opsynsm an den paa Ham
mersh us, Søren J ensen, f jæ rnecle 
Brokker og J ord og fril agde e n 
Ovn, som de n ses paa det øvers te 
B illede. Den e r bygget a f Munke
sten, baade Bund en, hvor Stenene 
ligger paa F laden, de tre Skifter 
paa Siderne op til , hvor Buerne 
begynd er, og selve d isse, mell em 
hvilk e A fsta nden er som Ste nenes 
Tykkelse. Rumme ts Længde e r 
2,20 m, de ts Bredde 1,17 m, og 
Højden varierer fra 88 cm inden 
for Aahningen til 76 cm i Ba::;
grunden, idet Gulve t skraaner ind 
imod denne. Buernes H øjde er 28 
cm, d.v.s. Munkestenenes Længde, 
ide t disse er stillede paa End en. 
Rumm ets Sider er fo rbrændte af 

O·v11 u 11der Gulve/. i Kirh e11 7w a /-l"111m ersl11ts. ( Al fr. K jøller fo t}. 

Ovnens Bru g. 
P aa Buerne hviler e t T ag af Ce

mentstensfliset· fra L imensgade i 
Aaker. De dann er altsaa Gulve t i 
Kirkens n ordves tre Hjørne, me ns 
K ir kens Gulv iøvri gt vn belag t 
med Murs te n. Ovnen ses ikke at 
have staaet i Forbindelse m ed no
gen Badeind re tning; men Varmen 
fra den har opvarme t F liserne, 
saa at de r er kommet i hvert F ald 
nogen Lunh ed i det ikke store og 
re t lav loftede K irkeruin . Er de tte 
rig tigt, staar vi a ltsaa foran en 
K irke, der alle t·ede i Midclelalde
t·en kunde 01)varmes. 

Det Arbejde paa a t fremdrage 
Ri ngmuren paa Ha mmersl1us, som 
jeg om talte i »J ul paa Bornholm « 
1943, hat· Søren J ensen for tsat sid
s te Vinter, og han er nu naa et ti l 

3 2 J Ul P A ..I B 0 R N /-I 0 / , il/ 

Samme Ov11 set op pefra. ( Alfr. Kjøller fut.} . 



Allinge for 60 Aar siden * II. 

I mine første Aar blev Raadhuset bygge t paa »Kjærke
hajln « Nord for Kirken. Det første j eg k·an huske var, at 
der var hejst Kranse over Tømmeret; der var tre K ranse, 
og de gamle sagde, at det var en for Gud Fader, en for 
Guds Søn og en for d en Helligaand. Der blev sprængt 
Klipper paa Kjærkehajln, da Raadhuset skulde bygges, 
og der var nogle Mænd, der kom til Skade ved Spræng

ning; den ene blev blind paa det ene Øje. 
Raadhuset (»Raastauan«) blev brugt t il mange Ting. 

Der var to Arrester, der mest brugtes til at putte fulde 
Folk ind i; dem var der mange af i de Tider. Naar der 
blev lavet noget rigtig galt, kom Folk i »Vajten «, der laa 
i Hasle. »Byfoudijn« boede i Hasle og kom kun til Al
linge hveranden Mandag. Paa Raadhuset kom der ogsaa 
Folk, som modtog kongelige Skatter. 

Raadhuset rummede endvidere en Lejlighed, som ud
lejedes, samt flere Rum til forskelligt Brug. Her l1avcl e 
Præsten en Stue, hvor h an læste med Konfirmander , og 
e t Omklædningsværelse, hvor han iførte sig Ornatet, 
naar han k om fra Olsker. I de første Aar holdtes der og
saa Søndagsskole i Raadhusel ; senere holdtes den i Bor
gerskolen. Søndagsskolen havde ogsaa Juletræ paa Raad
huset i flere Aar. 

Men Folke tingsvalg bl ev <ler ikke holdt; naar man 
skulde stemme, maatte man til Rønne. Der var ikke h em
melig Afstemning, men der stemtes ved Navneopraab, 
sa a Fo lk maatte sige i alles Paahør, om de s temte paa 
Højre eller Venstre. Folk, der havde Heste, sagde saa : 
»Hvis du stemmer paa Vinstre, kajn du faa agt te Rønna 
me mig! « e ller: »llvi s du stemme1· paa Højre, kajn du faa 

agt me mig! '.' Der var mange Arbejdsfolk, der blev hjem
me for ikke at fornærme dem, de arbejdede hos. En gam
mel Man d sagde: »Ja, ja vedd ikje, hvikked der e de 
retta, men min Far stemde altid paa Højre, saa ded gjorr 
ja nu au, hvis ja ska stemma; Vin stre stemmer ja ikje 
paa! « Børnene i Skolen vidste godt, hvem der var Højre
mænd, og hvem der var Venstremænd, og Dagen efter 
Valget var de, der havde faaet Flertal, forfærdelig 
»kara «. -

Byens Postmester havde i Modsætning til de fleste 
andre Embedsmænd intet Avlsbrug. Han havde til H use 
i .et langt Bindingsværkshus paa Havnen. Der var en stor 
Trappe paa Gavlen med en lille Forstue og et lille Rum 
paa hver Side af Døren; det ene var Postkontor og det 
andet Toldkammer. Postmesteren var tillige Toldkon
trollør; desuden var han Borgmester. Han var en flink 
og afholdt Mand, der gerne hjalp Folk til Rette med det, 
de ikke selv forstod sig paa. 

Der kørte Postvogn med Hesteforspand mellem Al
linge og R ønne. Om Vinteren, naar Postvognen ikke 
kunde komme igennem for Sne, gik en Mand med Brev
posten til Rønne og fik Posten til Allinge med tilbage. 
Han fik ti Kroner for begge Turene. 

Optegnelser /ra min Barndom 

Posten k ørte til Rønne om Aftenen og tilbage til Al
linge om Morgenen. Skulde man et Ærinde til Rønne 
med Posten, maat te man overnatte der i to Nætter , da 
man jo ikke kunde faa meget udrette t efter at Posten 
kom eller før den kørte tilbage om Morgenen. Vistnok 
sidst i Firserne eller først i Halvfemserne begyndte en 
Privatmand at køre Fragtkørsel til Rønne; h an kørte 
hver L ørdag med en Landauer, og det gjorde det jo let
tere for Folk, der havde lE rinde i Rønne. Ellers var d er 
i min Barndom mange, som gik t il Rønne og tog Æ rinder 
med t il Apoteket eller Am tstuen. De gamle fortalte om 
en Mand, der gik t il Rønne for at købe en Pot Tran, da 
han kund e faa den to Skilling billigere der end i Allinge. 

P osten i Landdistriktet besørgedes af e t Landpostbud, 
som gik hele Ruten; desuden var der en gammel Mand, 
tier Formiddag og Efte rmiddag gik til Sandvig og tømte 
Postkassen der. I Allinge gi k ea gammel Kone med Post; 
vi kaldte hende »Paastkonn«. Hun havde Hænderne 
fulde af Gigtknuder, saa hun kunde daarligt tage med 
dem. Siden kom en yngre Kone til at gaa med Pos t; hun 
var en mild og venlig Kone, der havde mange gode Ven
ne r; det blev sagt, at man maatte godt k igge i hend es 
Taske, hvem hun havde Brev til. Siden kom der et mand
ligt Postbud. Da den Mode kom op, at Folk sendte Jule
kort til hinanden, var han meget forn ærmet over det 

Ruaclhusl' I i Allinge { A l fr. Kjoller /ot .) . 
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Ekstraarbejde, det gav. Naar han kom til fattige Folk 
med Jul.epost , smed han Kortene ind ad Dø ren og sagde : 
»Her ha r I jert Møj , som ijn ska ha Draw me! « -

Skolen laa, hvor den' nuvæ rende Skole ligger; det var 
en gamm el Bygning med tykke Mure. De n rumm ede Lo 
Klasseværelser, e t s tort, som gik over hele Huse ts Bred
de, og e t mindre; ved Siden af de tte var <ler e t Værelse 
og Køkken til And enlæreren. Førstelæreren boede ikk e 
paa selve Skolen , men havde sit Hus ved Side11 af, e t 
Femfagshus, der laa, hvor Brugsforeningens nordre E 11 de 
nu er. 

Før i Tiden gik baade Børnene fra Allinge og fra Sand
vig i Skole her ; der var ingen Skole i Sandvig. Min Mor 
var fra Sandvig, og hun havde gaaet i Skole i Allinge; 
der va1· i hendes Barndom kun een Lærer for begge 
Byernes Børn. Han kunde selvfølgelig ikke overkomme 
at undervise <lem alle alene, saa de store Børn i Skolen 
maatte under vise de mindre og hjælpe dem til Rett e. 
Dengang brugte man Fjerpenne ; Læreren skar P enne til 
Børnene, og i Stedet for K latpapir havde man et lille 
Kar m ed Sand til at strø paa Skriften for at faa Blække t 
tørt. 

Mellem de to Klasseværelser var der en Dør ; om Mor
genen blev den lukke t op, og Førstelæreren stod i Døren 
og sang for til Morgensalmen for begge Klasser . Børnene 
var delt i fire Klasser , og v i gik i Skole hveranden Dag, 
l. og 3. Klasse den ene Dag, og 2. og 4. den næste .. Vi sad 
ved lange Skoleborde m ed P lads til 6- 7 Børn. Gulvet i 
Skolestuen var skuret og strøet med Sand. Alle Børn 
havde Træsko paa, naar de gik i Skole, og dem beholdt 
v i paa inde i Skolestuen. Der var lange Knagerækker ti l 
at hænge Tasker og Tøj paa. 

Skolelæreren solgte Penne til Børnene, men naar vi 
kom m ed vores Enøre og vilde købe en P en, prøvede 
han først den gamle; hvis den kunde bruges, fik vi ingen 
ny Pen at købe. Vi skulde være sparsommelige med alt. 
Der var Børn i Skolen, som fik sat nyt Papir ind i deres 
Skrivebogsomslag; saa sparede de at købe »Bijned«, selv
om ·det ikke kostede ret meget. 

Der var en Skol elærer, der bandt Bøger ind; han 
plejede at give Børnene smaa Stykker han fik tilovers af 

A llinge l-lav 11 vmkr. 1870 (G. S tock el f ot.). 
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det brogede Pa pir. han brug te til Binde t ; de var gode til 
Bogmærke r. Ellers plejede vi at lave Bogmærker af Uld, 
som vi plukkede af vore trekantede l .ivsjale r; nogle 
havde røde, andre brune, andre grønne Sjaler. Den Uld, 
vi plukkede af, blev presset og lagt i Striber, rødt i Mid
ten, og saa skiftede Farverne. De t var nu fo rbudt hjem
mefra , m en naar vi fik Uld af andre, maatte vi selvfø l

gelig give igen. 
I Skolegaarden var der en K la tremaskine ; derude 

havde Drengene Gymnastik. H esten ti l at springe over 
stod i Skolens Brændehus, hvorfra den blev slæbt ud, 
naar den skuld e bru ges. Pigerne havde ikke Gymnastik 
dengang. 

Naar man kom for sent i Skole, skulde man staa inden
for Døren, til Lære ren gav en Lov at gaa paa Plads. 
Under Trappen op til Loftet var der e t Hul, som hlev 
brugt til Skammekrog; der bl ev de sat ind, som var 
meget uartige. Skolelæreren brugte mange Spanskrør ; 
cler var hver Dag nogle Børn, der fik Klø i Skolen. Dren
gene brugte a t smøre Løg paa Spanskrøret, naar Læreren 
ikke saa det; saa flækkede det, naar det kom i Brug. -

Der var hverken Sygehus eller Apotek i Byen. Medi
cinen købte man hos Doktoren. Den gamle Doktor ·saa 
saa streng ud, og alle havde R espekt for ham. Han var 
en sær Mand; han var Ungkarl, m en han tog fle re fattige 
Børn til sig, og dem var han saa glad for og god ved. Han 
tog heller aldrig Betaling af Fattigfolk, hve rken for 
Sygebesøg eller Medicin. 

Heller ikke i Rønne var der dengang noget Epidemi
sygehus. Nede i Løsebæk var der et Avlsbrugerhus, der 
blev benytte t under Epidemier, baade naar der var smit
som Sygdom i Byen og naar der blev sat syge Søfolk i 
Land. Hele Huset skulde staa til Disposition, ogsaa som 
Karantænestation, naar der kom Skibe med smitsom Syg
dom, Kopper eller andet, paa R eden , og i paakommende 
Tilfælde maatte Beboerne være klar til at flytte ud med 
kort Varsel. De fik en aarlig Leje for det, hvormeget ved 
jeg ikke, men det har næppe været meget i de Tider. 

Jordemoderen kaldte alle »Madammen«. Naar nogen 
havde travlt, sagde man: »Hajn løvver, som om hajn 
skujle ette Madamm en! « 

Det kunde ikke nytte noget at bede den gamle Politi
betjent om at hente Madammen; det kunde intet Menne
ske faa ham til. Han havde som Dreng hentet Madam
men til sin Mor, og hun fik Tvillinger ; saa havde h ans 
Farbror givet ham en Speciedaler , men paa den Betin
gelse, at han vilde love aldrig at h ente Madammen mere, 
og det Løfte holdt han h ele sit Liv igennem. »Ja gjorr'ed 
ikje,« sagde han, naar nogen bad ham om den Tjeneste. 

De n gamle Politibetjent læste ogsaa paa Kirkestæ m e 
om Søndagen ; udenfor Kirken blev der læst Bekendtgø
relser om Møder, Auktioner o. I. Desud en var h an Byens 
Trommeslager. Han h avde altid Lommen fuld af Sukker, 
som han delte ud til Børnene, naar han gik rundt og 
slog paa Tromme. Kom Folk for sent ud at høre, hvad 
han havde at bekendtgøre, og spurgte: »H va gaar Trom
man om ?« svarede han : »Hon gaar ikje, ja maa bæ ra' na! « 
eller: »Dær sidder ejn Bomlerok op i Træd! « 
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Alliu gP Havn 0111/rr. 1900. 

Meu engang kom han galt af Sted. Prins Valdemar 
var paa Bornholm, og han spurgte Trommeslageren, 
hva<l han havde at fortælle, men fik det Svar: »Du kajn 
venta, te ja læser dærhenna!« Da Folk fortalte Tromme
slageren, at det var Prinsen, han havde givet· den Besked, 
græd han, for han troede, at nu vilde Trommen blive 
taget fra ham. Han fik 66 Øre for at gaa Byen rundt, og 
den Indtægt vilde han nødig miste. 

I 1886 kom cler Gendarmer til Byen, fire ridende og 
fire, som gik til Fods og opretholdt Orden. De fire riden
de boede i Jørgen Grønbechs Ejendom (nu Slagterforret
ning ved Højers Hotel). De var saa fin e, naar de kom 
ridende i deres lyseblaa Uniform. De var ikke i Allinge 
ret længe; de ridende forsvandt først , m en et Par af de 
andre blev der, en som Politibetjent og en som Natbe
tjent. Nogle af dem, der rejste, hentede sig en Kone i 
Allinge. -

Havnen er blevet betydelig større siden min Barndom. 
Efter Stormfloden i 1872 var clen blevet betydelig udvi
det, og omkring 1886 lavedes Inderhavnen. Yderhavnen 
kaldte de gamle »Jajtastran « eller »Jajtahavn«; dette 
Navn brugtes altid i almindelig Omtale: »Gaa h en i Jaj
tahavn aa kjøv ejn Ol Sijl. « 

Udenfor Havnen laa to Ankerbøjer; <let var Varpe
bøjer, som brugtes til at varpe Skibene ud med i Paa
landsvind. Den store Bøje laa ret ud for Indløbet, ca. 
300 Alen fra Land; naar et Skib først var "saa langt ude, 
kunde det klare Landet enten mod Nord eller mod Syd. 
Den anden, ved Stangemølleskæret, brugtes, naar Vin
den var sydøst; saa blev Skibene halet ud til den og kun
de sejle sig fri af Lande t nordefte r. Sidst i Halvfemserne 
var der enkelte Skibe, der begyndte at skaffe sig Motor, 
og efte rhaanden fik alle Smaaskibe Motor, saa i Begyn
tle lsen af de tte Aarhun<lrede blev der ikke længer Brug 
for Varpning. J eg tror nok, den store Bøje laa der til 
omkring 1910. Det var en Regel mellem Drengene, at 
den, der kunde svømm e ud ti l Bøjen og tilbage uden at 
hvile, kaldte sig Frisvømmer , men denne »Fri svømmer

prøve« havde ikke noget m ed Skolen at gøre. 
Livet p aa Havnen er h eil forandret siden dengang. 

Før Motorernes Tid var Fiskerne m ere afhængige af 

Vind og Vejr; naar det var s tille, maatte Sildebaadene 
ro ind. Saa kunde det blive hen paa Formiddagen, før 
de kom i Havn, og Folk stod der m ed deres Sildekurve 
og ventede; dengang var der ingen, der solgte Sild ved 
Dørene. 

Der fisked es m est Sild og Torsk (»Fisk). Der kom i 
Firserne et Par gamle svenske Folk til Byen ; Manden 

hed Adam, og sa'.1 kaldte man Konen Eva, men det kun
de hun ikke lide. De fiskede Pigvarrer, som man kaldte 
»Baatter«, og Sletter, samt satte Kroge til Torsk, som 
Konen trillede rundt i Byen og solgte. Baatterne kunde 

være baade store og fine, m en de gamle Bornholmere 
købte ikke flad Fisk. Aal var der mange, der fangede, 
dog m est til eget Forbrug. 

Sejlskibsflaatlen var ikke særlig stor ; der var en Jagt, 
som hed »Elise«; den plejede at komme m ed Gulvsand. 
Senere blev den Lygget om til Skonnert; under Storm
floden 1913 forliste den i Inderhavnen. Desuden var der 
Skonnerterne »Kristian«, »Peter« og »Haabet«; de blev 
bygget nede under Høiers Hotel af Skibsbygger Jørgen 
P edersen. Han byggede ogsaa Baade hjemme i sin Gaard 
i Løsebæ k. Siden begyndte Snedker Johan Madsen at 
hygge Baade, men Skibe er der ikke bygget i Allinge 
siden. 

Havnen blev anløbet af de østbornholmske Damp
skibe. Det var ikke altid Damperen kunde løbe ind; naar 
den paa Grund af Vejret maa tte gaa forbi , plejede man 
at he jse en Kugle paa F lagstangen paa Dampskibspak
huset. Vi plejede at sige : »Dampsjeved kajn inte komma 
ijn ida, Kulan e oppa !« Senere hejste man en Smaahalms
kurv i Stedet for Kuglen . 

I min tidligste Barndom var der kun eet Dampskib, 
nemlig »Erna «. Senere kom »Jarl«. Jeg kan huske den 
Dag, den første Gang anløb Allinge; vi Børn var gaaet 
til Stranden for at se »det nya Dampsjeved«, men det 

var taage t den Dag, saa vi hørte det kun tude. Jarl forli
ste siden paa en Tur til København; ingen saa den, siden 
den gik fra Allinge, og man m ener, den er gaaet ned 
udenfor Hammeren. Baade Mandskab og Passagerer 
druknede, og der var stor Sorg rundt paa Bornholm i de 

SIS »Jarl« af Hasle i NPksø Hu1>11. 
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Dage. De t fortaltes om en Mand, Jer skulde m ed »Jarl « 
paa d enne R ejse, at Fo lk havde raadet !tam fra a t ta ge 

· af Sted, da det va r m1·get slcllll Vejr, m en han havd e 
sag t, at til Købenlta n1 skuld l' li an, om han saa sku ld <· 
h!·yhe derover. 1VI:·11 de t kom li .111 altsaa ikke. 

»E:·na<' forliste v;:~aa paa c 11 Hejse til Købe11liavn ; den 
strandede paa den svenske Kys t, m en ved det Fo rlis gik 
d er ingen Menneskeliv ta bt. 

Den Kaptajn, der gik n ed m ed »Jarl«, hed M. Dav id
sen, og senere fik Østbornholmske et n yt Skib, der ble" 
opkald t efter ham. Siden kom der et nyt Dampskib, 
»Hammershus« ; det kom senere til at sejle paa Simris
hamnruten, hvor det var i Fart til for et halv Snes Aar 
siden. »Davidsen« og »Hammershus« besørgede i mange 
Aar Rutefarten til København, indtil de blev afløst af 
større og m ere moderne Skibe. 

F ør Dampskiben es Tid var Re jsen til København meget 
besværlig. Min Mor har fortalt mig om dengang hun rej
ste til København; hun tjente der i et halvt Aar, men 
kunde ikke trives der. Hun sejlede derover med en Jagt, 
og Rejsen varede i otte Dage; hun var saa syg, at hun 
var m ere død end levende, da hun kom i Land. Hun for
talte, at Passagererne ombord havde lovet at give en Sum 
P enge til Velgørenhed, hvis de kom levende i Land efter 
den R ejse. 

Syd for det daværende Posthus laa et gammelt Fisker
hus m ed en stor Have, og udenfor Haven var der en 
Bænk; det var bare en lang Planke, der var lagt over 
nogle Sten. Den kaldtes »Majnabæjnkjijn«; der sad de 
gamle Fiskere og Skibsroere og drøftede Byens B egiven
heder og holdt Øje med, hvad der skete paa Havnen, saa 
naar Dampskibet kom og gik, »om der va niijn finer Bag
ga me« og »Om der va uoggijn der sk ujle r esa til Kjøv
venha vn« - eller »om der va niin Paja, som hadde løv
ved saj opidie t aa skujle ha ejn oa;ta Unga « - alt saadan 
noget blev drøfte t p aa »Majnabæjnkjijn«. 

Nord for Ha vnen laa »Norre Mølla « el ler »Bymøllan«, 
som den ogsaa h ed ; de t var en hollandsk Vindmølle. Der 
blev i min Barndom en lill e Pige dræbt a f Møllevingerne : 
hun skulde køhe Gr yn, og saa var hun gaaet ud und er 
Vingern e for at se e fter Mølleren. Man købte dengang 
Mel og Gryn paa Møllen og ikke hos Købmand en. Mølle-
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ren havde ogsaa et lille A vlsbrug med to Køer. I Byens 
sydvestre E nde laa Nymøll e; til den hørte en Avlshruger
ejcndom med Heste og K øer. 

Vandmøller fandtes ikke i Nærheden af Allinge i min 
Barndom. Oppe i Sk oven ved Hammersholm laa et lill e 
Hus, som de kaldte »Vand mølhrahuzP<l «; der var ogsaa 
R es ter af en Vandmølle, som vel 11ar hørt t il Gaardcn. 
Senere kom der en Vandm·Jil · 1 Kampeløkkeaa. I min 
Barndom løb Vande t frit der, og der var m ange Ørrede r ; 
men da Lind anlagde sit 3kæreri, f;k han dæmme t op og 
brugte Vandkraft for ::it spare paa Dampen; Skærerie t 
dreves ellers ved Dampkraft. -

Nord for Byen laa Magasinet, der nu er kommunalt 
Gymnastikhus. »Mønstringshuset « kaldte man de t d en
gang, og Pladsen deromkring hed »Mønstringspladsen" . 
Der var en gammel Skomager, som var Kons tabel og hav
de Opsyn med Magasinet. Et Par Gange om Aaret tog 
han sin Mundering paa m ed Sabel ved Siden; han var 
en høj, tynd Mand, og vi Børn beundrede ham, naar han 
kom i Stadsen. Han mødte saa ved Mønstringsh~set, og 
saa kom Kommandanten fra Rønne og eftersaa Vaaben 
og hvad der eller s kunde være i Magasinet. Der bl ev ikke 
afholdt Øvelser , da der ikke var noget Borgerkompagni 
i Byen. Men de gamle forta lte om, at sommetider holdt 
de Underjordisk e nok Mønstring paa Pladsen; der var 
Folk, der selv havde hørt det. 

Ved Magasinet blev der engang om Aaret afholdt 
Sprøjteprøve. Brandstationen var dengang i Fattighus
kælderen. Ved Prøven skulde alle de, der havde H este, 
møde med en T ønde Vand. De skulde h ave en stor Vand
tønde, som altid skulde være p arat, hvis der blev Brand. 
I Kirken var der ogsaa en lill e Sprøjte og no gle Vand
spande af Træ, som m an brugte dem dengang. Naar der 
blev Brand , var der en Mand, der skulde k lemte m ed 
Kirkeklokkerne, og en anden, der skulde løbe m ed Brand
trommen og raabe Brand. Men der var ikke Ildebrand i 
All inge i min Barndom. Folk var m eget forsigtige m ed 
Lys og Ild ; Børn fik aldrig Lov at »raspa en F yrstikka«. 
Og om Natten var der Nattepoliti ; Natbe tj enten g ik 
rundt i Byen og h oldt Øj e m ed, at der ikke ske te noget. 

Nord for Byen, hvor der nu er Ga rtneri, opretted es
vis tnok først i 90erne, et Forlys Leisessted m ed Dansesal , 
Kegleb ane og unde rtiden Gæs tgiveri , op re ttet af en 
'1and, der hecl Adolf Sonne; det h e·d »Hall elys t « og det 
er derfra, Navnet er gaaet over paa Gartneriet. E t and et 
Gæs tgiveri var det nuværende Hotel Hammershus; det 
var dengang en s traatækt Bondegaard. Der var ikke m an
ge, der tog ind ; Gæsteværelserne var meget sma a. Der 
var en Krostue og en Sal, hvor der kunde danses, og saa 
var der en gammel Keglebane ud mod Ruin erne. -

Der var ikke saa m an ge Butikker i Byen som nu, og 
de, der var, var ikke saa fine af Ydre. Nor dlande ts Han
dels hus var en lille gammel Gaard m ed en But ik, cl er var 
m ege t m indre end nu ; Manufak turvarer solg tes ikke der . 
Der hvor Planehs Manufakturforretning og Scheplers 
Sm ørfo rre tning nu ligger , var der f ø r kun een Butik ; 
R esten af Bygningen var Pakhus. H vor nu Brugsforenin
gens syd li ge Ende ligger , var der en lille Butik m ed et 



»Moiistriiigslwset « eller »Magasinet« i Allitige ( Alfr. Kjøller fot.) 

Par smaa Butiksvinduer; siden blev det bygget om til en 
stor Manufakturforretning, der senere blev solgt til Brug
sen. Hvor nu Hotel Allinge ligger, boede der en Køb
mand, som ogsaa havde Avlsbrug; i den Forretning op
rettedes den første Spareafdeling i Allinge. 

Inde i Gaardene var d er flere Butikker. I den Gaard, 
hvor Frank Holms Vognmandsforretning nu ligger, hav
de Avlsbrugerens Søn en Læderforretning med Butik i 
den østre Længe mod Havet. Naar vi skulde handle, skul
de vi gaa til Køkkendøren inde .i Gaar~en og sige, hvad 
vi skulde have, saa fulgte Manden m ed ud i Butikken. 

Han handlede ikke blot med Læder, men solgte ogsaa 
Klipfisk, raa Kaffebønner, Sukker, Tændstikker og an
dre Ting, der ikke tog Skade af at gemmes. Tændstikker 
købte man i Papirhylstre, »Tuter« (»en Fyrstikketuta« 
sagde man); de kunde rives af paa den brede F lade af 
»Tutan«. Bedstemor fortal te, at i hendes yngre Dage 
kendte man ikke til Fyrstikker; skulde man have Ild, 
sendte man Børnene afsted med en gammel Træsko for 
at laane Gløder, hvor man saa, at »Pivan røjte«. - To
bak købte man i en Slags Kræmmerhuse, Karduser. »En 
Kardusa svaarta G« plejede min Far at købe; det var 
vist det billigste man kunde faa . Der var nogle, der røg 
Kirsebærblade, som blev plukket og tørret paa en be

stemt Tid af Aaret. 
Egentlige Manufakturforretninger fandtes ikke i Allin

ge i min Barndom; den meste Beklædning tilvirkedes i 
Hjemmene. Men der var en saakaldt Modehandlerinde, 
som havde Butik i Sagførergaarden; hun pyntede Hatte 
og syede Kyser, som baade Koner og Piger brugte om 
Vinteren; desuden solgte hun Kjoletøj og Broderi. Strøm
p er var der ingen der købte; dem strikkede alle selv. 

Slagteren havde Udsalg i Kælderen; man skulde gaa til 
Køkkendøren og sige, at man vilde k øbe Kød. 

Der va r ogsaa nogle Bagere, som havde But ik inde i 
Gaardene, men der laa Butikken ved Siden af Stuen, og 
der var en Klokke paa Døren, saa de kunde høre, naar 
der kom nogen i Butikken . I den Ejendom, Mads lpsen 
senere købte, var de r Bageri; naar man skulde i Butik
ken, skulde man ind igennem en Port, som altid stod luk
ket. Bageriet hlev nedlagt, da lpsen i 1889 købte Gaar-

den; da han senere blev K æmner, var der en Overgang 
Kæmnerkontor der. 

Bagerne havde ikke saa fint Brød som nu; Toøres 
Snegle og Boller, »Pøvverkiiger« og Sukkerkran se, ogsaa 
til to Øre, Tvebakker .lg Smaakager, det va r hele Herlig

h eden. Der boed e en Bager, hvor Frelsens Hæ r nu er; 
han bagte »Fedeboll er« til fem Øre, men saa dyrt Brød 
købt Folk sjælden eller aldrig. 

En Kon e fortalte, at mens hun tjente i København, 
kom en Skipper fra Bornholm m ed Bud til hende; han 
havde sagt, at der var en Madam i Allinge, der havde 
bedt ham købe et Pund Sludder til hende hos en Bager 
i København, men det var der vel intet de r hed, hun vi l
de vel bare have ham til at løbe til Nar. Men hun havde 
sagt, at ·det vel var Vrøvl, han skulde købe, for det var 
der noget, der I.e d. Ja, se det var det, og saa fik han sit 
Ærinde forrettet. 

Der var i B;·en nogle Steder, hvor man solgte Lerkar. 
Baade Mælkefade og andet Husgeraad var som Regel uf 
Ler, og de fl es te Børn havde ogsaa en Sparebøsse af Ler. 
Disse Sparebøsser fandtes i mange forskellige Faconer; 
der var baade Hunde, Katte, Haner og røde Æbler ; se
nere blev Lergrise almindelige. 

Den Avlsbruger, der boede i Sagførergaarden, avlede 
Kartofl er i den store Løkke syd for Gaarden, hvor der 
nu er Stenbane. Han var den første, der solgte nye Kar
tofler i Pottevis. Gartnere fandtes der ingen af i Byen. 

Paa Bryggeriet kunde man købe »Drikka« i Ottinger 
eller Pottevis i en medbragt Mælkespand. De fleste Ste
der bryggede man selv, m en ellers plejede man at købe 
en Otting Øl og sætte en Tap (»Drikkakran«) i Ankeret; 
saa kunde man tappe, naar man havde Brug for de t. 
Naar Ottingen var tømt, sattes Ankeret udenfor Huset; 
der kørte en Ølvogn rundt i Gaderne, og samtidig med 
at den solgte Øl, blev de tomm e Øltræer samlet op og 
kørt tilbage t il Bryggeriet. Her blev de sko ldet og gjort 
r en e, f ør der igen blev tappet Øl paa dem; forhaabentlig 
blev de gjort grundig rene, for Byens Drenge behand
lede dem ikke særlig pænt. 

Paa Bryggeriet brugte man Tranlamper. Bryggersven
d en var ovrefra; han havde Hus og H ave i Fuglesangen, 
og i den Have var der saa meget, som vi aldrig havde set 
før ; der var Radiser og Græskar, hvilke t man ikke fandt 
i Bornholmernes Haver paa den Tid. 

Der var en Høkerforre tning i Byen, hvor man kunde 
købe afskaaret Paalæg; Høkeren skar clet af med en 
Brødkniv. Men de gamle Allingeboer var ikke Kunder 
hos Høkeren; jeg var 14 Aar, før jeg kom i en Høker 
butik. Derimod var de fremmede gode Kunder hos Hø
keren, navnlig de svenske Vragere, der kom om Somme
ren med deres »Æjer « og fiskede Sild; de h avde Kvinder 
og Børn m ed, som hjalp dem med at brede Garn og pille 

Silden af Garnen e. 
Der var flere Røgerier i Byen, hvor man ogsaa kunde 

købe smaa Sild til at koge hen, som vi kald te det. Sild 
til at koge og stege fersk samt »Læggjesijl« købtes ved 
Havnen fra Baaden e, Torsk ligeledes. Naar Baaclene kom 
ind med Torsk, gik Tromm en om »Fisk paa Havn. « 
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Mælk købte man i Pottevis hos dem, der havde Køe r. 
Folk bestilte hvad cle skulde bruge af Mælk, nogle en 
Po t om Dagen, nogle hveranden Dag, som de nu havde 
Brug for det, og ved »Molke tid« indfandt »Milkah enta r
na« sig hos Avlsbrugerne og fik deres varm e Mælk sie t 
direkte fra Malkesp anden , efter at først Børnene og Kat
ten havde fa aet deres »Molkedrik«. Den Mæ lk, der ikke 
solg tes straks, blev siet op i Fade, »slaad op « kaldtes det, 
for a t sætte Fløde. H ertil brugtes store Lerfade, og de 
Fade, <ler brugtes til Mælk, maatte ikke bruges til andet, 
ellers kunde Mælken faa »Aasmag«. Den Fløde, der ikk e 
brugtes i H jemmet, blev kærnet til Sm ør ; alle, der h avde 
Køer, havde ogsaa en K ærne. Nogle havde en lille K ærne 
af Ler , et saakald t »Kjæ rn ekrus«. Mange lavede ogsaa 
Ost af skummet Mæ lk; til Osten hru gtes Kommen. Smør-

re t solg te man til private eller til Købmanden. Mejeriet 
kom sidst i F irserne, men der var ikke mange Interes
senter i Begyndelsen. De gamle syntes, at »Bonasmorr« 
var bedre end Mejerism ør, og Skumme tmælk kaldte man 
»damptorsken Tjyramilk «. -

Regnskaberne var ikke særlig indviklede; naar Folk 
kom til a t skylde n oget, skrev man det op med Kridt paa 
Bjæ lken ; va r de t Mælk, det drejede sig om, stod der 
f. E ks. P. H . / / / / , saa vidste man, hvor ma nge P otter , 
der skyldtes for. Paa Bjælkerne i Kæld er en fandtes der 
ofte forskellige Opskrifter med Kridt, baade til Sko
svær te, som Folk selv lavede, og til Salve mod sprukne 
F ingre og lignende. 

All e Folk havde gerne en »Åln« til at maale med ; den 
havde ge rn e sin Plads i K lokken. - A. K . 
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Lidt om 

nedlagte Gaarde 

i Aak er Sogn 

DER VAR ENGANG 

Tidens Hjul drejer has tigt rnndt. Det er ikke blot den 
Sne, der faldt i Fjor, der nu er borte, m en ogsaa mange 
andre Ting forsvinder. Selv det, der almindeligvis b eteg
nes som mur- og nagelfaste Genstande, forsvinder. For
tæres af Tidens Tand. 

Hvem tæ nker saaledes egentlig paa, hvordan e t Land
skab forandres i Løbet af et halvt Hundrede Aa1-, 03 
hvor mange Bygninger, der kan forsvinde og genopstaa 
i et saadant Tidsrum? I vor Tid nedlægges der ingen 
Gaarde eller Landbrugsejendomme; det er jo som be
kendt forbudt ved Lov; men gaar vi et halvt Aarhun
drede tilbage i Tiden, da viser det sig, at de r alene i e t 
enkelt Sogn er sket store Forandringer. Ikke altid er 
det Forandringer til det bedre. De nye Bygninger pynter 
ikke alle lige meget i Landskabet, og med et beklagende 
Suk maa vi sommetider tænke tilbage paa de gamle 
Gaarde, hvis mosgroede Straatag med Huzløj og Huz
bran faldt saa godt sammen med det bornholmsk e Land
skab. Ikke heller e r der Grund til at falde i næsegrus 
Beundring over alle de nymodens Navne paa -vang, -høj 

og -dal o. s. v., som mange Steder har afløst de gamle 
bornholmske Navne. 

Nedlægning af Landbrug og Gaarde sker aabenhart i 

visse P erioder og hænger vistnok sammen med mere el
ler mindre gode og daarlige Tider. I 1744 var der saale
des ca. 230 bornholmske Gaarde, der af Staten blev 
bortsolgt for resterende Skatter. Og efter Landbrugskri
sen i 1880'erne og 90'erne kan man ogsaa iagttage, at 
der er nedlagt en Del Huse og Gaarde. 

Et stort og interessant Materiale ligger der i de for
skellige Sogne for interesserede Folk at tage op til Be
handli.ng. Et Par Sogne som Klemensker og Vestermarie 
har saa ledes en rig Historie paa dette Omraade og en 
Række morsomme og egenartede Navne, som nok var 
værd at bevare for Efterslægten. 

Den 1. Selvejergaard i Aaker Sogn er Stuhhegaard. 
Den sidste i Rækken er Statens Gaard, Østre Ellesgaar~, 
der har Betegnelsen 67. Sig. Den 1. Vornedegaard er 
Lille Myregaard. 

Den førs te af de nedlagte Gaarde i Aaker er, hvis vi 
følg er Rækken af Gaardstal , Kastelsgaard. Paa Oberst 
Mansas Bornholmskort, der er udgivet 1873, efter at 
være revideret 1864, ligger Kastelsgaarden oppe paa den 
østre Skraaning af Kas telsbakken og bar Gaardstallet 
2 Vdg. Dette Gaardstal 2 Vdg, har nu Ravnsgaard, d er 
vistnok ogsaa har Hovedparcellen og Gaardens Stæl. 

Den nuvæ re nde Kastelsgaard, en Tohestesejendom, 
de1· ligger nede ved Rønnelandevejen, har Betegnelse11 
3 V dg. Paa Mansas Kort staar imidlertid Dammegaarcl 

anført som 2 Slg. og 3 Vdg. Og paa det Skø·de, som er 
udstedt til Ejeren af Dammegaard, staar anført 2 Sig. 
og Mtr. Nr. ? m ed Stæl. 3 V dg. er altsaa reelt tillagt Dam
megaard, men hvor den oprind elig har ligget, og hvad 
dens Navn har været, fortaber sig i de t dunkle. 

Hvornaar Kastelsgaard er nedbrudt, kan ikke oplyses, 
m en dens Stuelænge skal være blevet flyttet n ed til 
Myreagremøllen og opført der igen. 

Lidt læ ngere østpaa, Øst for Grøclebyaaen og lidt 
Nord for Skovbroen, støder vi atter paa en nedbrudt 
Gaard, Munkegaard. Den er nu lagt ind under Siegaarrl, 
der har Betegnelsen -t Sig. og 4 V dg. Den nuværende 
Snyggegaard, 5 V dg., har forøvrigt i tidligern Tid baaret 
Navnet Lille Munkegaard. 

I Egeby, Syd for Landevejen, træffer vi paa 2 n edlagte 
Gaarde, Lille Egebygaard og Tuegaard, eller Løkkegaard. 
Lille Egebygaard, 8 V dg., har ligget nordvest for og lige 
opad St. Egebygaard, 7 Vdg., som nu har faaet dens Jo1·
der. Gaarden blev førs t nedbrudt sidst i forrige Aar
hundrede. 

Tuegaard har ligget lige Øst for Egeby Stubmølle. Den 
er nu lagt ind under Østre Skovgaard, 6 Sig. Paa Mansas 
Kort staar Gaarden opført som en Halvgaard under Nav
ne t Løkkegaard, 6 Vdg. Men Rentier Mathias Marcher, 
Aakirkeby, der nu er 85 Aar, har i sin Barndom vogtet 
Faar paa Gaarden, og han siger , at dens Navn den Gang 
var Tuegaard. Mærkelig nok har Marcher aldrig kendt 
nogen Gaard i Egeby, der bar Navnet Løkkegaard. 

De næste to i R æ kken af nedlag te Gaarde har en egeu 
Hist<>rie. Den første af dem er Bækkegaard, som i sin 
Tid h u været en stor Gaarcl og har været beliggende i 
Engene Øst for Aakirkeby, lidt Syd for det nuværende 
Styrsbro. Da Gaarden blev nedbrudt, blev Jorden ud
stykket paa mange Hænder. Den s tørste Parcel er nu 
Ejendommen Bækkelund. Den nuværende Bækkegaard 
er e t Tohes tessted henne ved Kratgaard; den har faa e t 
Navnet og Gaardstalle t 9 V elg. , m en den e r ikke tillagt 
Gaardens Stæl. Hoveclparcellen derimod er ogsaa tillagt 
den nuværende Bækkegaard. 

Den and en af de to Gaarde er Gorritlsegaard, 11 Slg. 
Den var kun en lille Gaard og vu beliggende ved Klinte
bakken Vest for 12 Sig. Lille K lintgaard . Den er nu ned
brudt og borte, og Jorden er udstykket til Husmandsbrug. 
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Resterne af de11 ga111 l r• Sigtr,bro. MFdens den nu værendP Vej over 
Sigtecwen lob c>r omtren t ret i Syd og Nord, har Vl'jen over denne 
RrLJ lob1• 1. i Retni11 g Øst-Ves t. I Sigtesmedjens I-lav<' er der for fan 
for r.iden fu/ICl et e l Styh/rt> B rolægnin g f rn Sweder K<'llings bro

lagt!' Lr111 devej frn V"llensguard til Aalcirlceby . sum liar f <Jf f over 
Broen. lf Pj<'n l111r drejet og Lobet Ost 0 111 Sigtega"rd, l:gl' Øst om 

St"alr-gaard ug dPrfra f"'" slrra" "I' til V"llensgmird. Mod Syd har 
rlt>n gaact s~·dost 11a<1 n ed g~1111e111 Faareby til A akir l>eby, h vor d en 
t'r fvrl ind i Byen. vistn ok ad Stolrhegade. den nu væren de Jem· 
hr111 egr11le . (Svr>ncl E. Par1'w Jut .}. 

Disse to Gaar<le, Bækkegaa1·d og Go rriclsegaarcl , har 
som nævn t en egen H istorie. F ra gammel Tid havde de 
begge e t stort T ill iggende a f E ng, og der b lev da, efter Ti
dens Skik, paalag t dem en m eget s tor Sm ørskat. Men 
efter haanden som Udvik lingen og Tiden gik sin Gang, 
og særlig efter at Smørskatten fra at være en Naturalie
ydelse blev afløst af en Pengeydelse efter Kapitelsta ks t, 
blev denne Skat saa trykkende, at der ingen var, der 
kunde eller v ilde bo der. De tte skal efter Sigende være 
Grunden til, at de to Gaarde i fo r r ige Aarh und rede 
hlev nedlagte. 

I den syd lige Del af Aaker er T alle t paa nedlagte 
Gaard e ikke stort. Der er egen t lig kun Bøsthøjgaa rd 
eller Bøstajagaard, som dens Navn vistnok oprindelig 
har været. Dens Beliggenhed var ude paa Marken Syd
vest for Bøs thøj Mejeri , som nu bærer N avn et videre. 
Bøsthøjgaard, 31 Sig., h lev nedbrudt en Gang i forr ige 
Aarhundrede, og det meste af dens Jorder hører nu til 

32 Slg" St. Mun kegaard. Stuelængen hlev fly tte t til 
Hundshale, hvor den en dnu gør Tjeneste som Land
smedie m ed tilhørende Beboelse. En an den Længe fly t
tedes op paa Løkker, hvor den anvendtes som Maskin
hus og Krea turs tald om Sommeren. Sen ere blev Jo rden 
deromkring solg t til E jendommen Munkhøj, de r opfør 
tes m ed den gam le Bøst højgaardslænge som Udlænge. 

I forrige Aarhundrede gik sø ndre Landevej en Del 

sydligere, forbi K uregaard, Aagaard og Skaclegaard, og 
videre m od Øst, hvo r de1· endnu findes Vej forb i Sande
gaard og videre ind genn em Pedersker. Det var vistnok 
midt i forr ige Aarhundrede, a t Vejen blev fl yttet og fi k 
sin nuværende Beli ggenhed. P aa e t lidt senere Tidspunkt 
var det, at B rogaard fi k sin nuværen de Beliggenhed ; den 
laa t idl igere Syd fo r Vejen nede ved St. Munkegaar<l. 
Egnen Nord for Aakirkchy e r en ga mmel hist o risk Egn. 
Det var h e r, Sehwede r Ketting i sin T id anlagde en Vej 
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fra Aakirkeby ti l Vallensgaard og videre t il Hamme rs
hus. Sporen e af denne Vej kan endnu ses i Læsaaens 
øvre Løb. 

Sigtebroen laa i forrige Aar hundrede lidt længere 
m od Sydvest end nu. Og her ved Sigtebroen laa den 
Gang to Gaarde, som n u er nedlag t, Sigtegaard 59 Sig. 
og L ille Brogaard 58 Sig. Begge d isse Gaar ds tal er 11 11 

tillagt S taalegaard , der benævnes 58- 60 Slg. J orden fra 
de to ned lagt e Gaarde h ører dog ikke al tsammen ti l 
Staalegaard, idet noge t af den er t illagt an d re t ilstødend e 
Ejendomme og Gaarde. 

Sig tegaa rds Bygninger staar der endnu ; de t e r den nu
værende Sigtesmedie. Dog h ar der vistnok væ ret en 
Længe m ere den Gang. Brogaa rd h ar ligget paa den an
de n Side af Aaen og Øs t for de n daværende V ej . De r er 
i vo r Tid in tet Sp or af Brogaard, der efter Sige nde skal 
væ re fjern et i 60'erne i forr ige Aarlt undrede. Gaarden 
eller deus Gaardstal fi ndes ikke paa Oberst Mansas før
nævnte Kort . 

Mangt og m eget burde tages med i en Omtale af de 
nedlagte Gaa rcle, h vis den skulde være utltnmmende og 
fu ldstændig. B landt andet k an n ævnes eu Del Ga ard e, 
som har skiftet Navn: Ladegaard , der enga ug hed Rytter
gaa rd. Vejrfa ldsgaard, der her Bredf:laclsgaa rd. Lauc
gaard - To rn egaard. Ba unegaard - No rdre Bakke
gaard. Bækkeskov - P ølsegaard o. s. v. 

T il de n edlagte Gaard e hører m aaskc ogsa a P ræste
gaar den, de r jo ganske vist en dnu eksisterer som B ebo
else, m en er nedlagt som Landbrugsejendom. En Sag fo r 
sig, som der laer ik ke sk al k ommes m eget ind paa, er 
Matrikuleringen. Sognets 3 P rop1·ie tærga arde staa r forst 
i Matr ikulbe tegnelsen m ed Vallensga ard som N r . l og 
deref ter Sto re Myrega ard og K annikegaard. Saa k om
m er Præstegaarden, Degnegaarden o:; Sprøj telm s m. m . 
Mtr. Nr . 9 er Byfo gedengen l'ppe i Næ rheden a~ Stubbe
gaard , og saa først begyn<les der paa 1 Sig" de r h ar 
Mtr. Nr. ] 0. E n lignende F remga ngsm aa de er vistno k 
fu lgt i de antl re Sogne. 

Et særligt Forhold gør sig g:elde1.de m ed Byen Aaki r
keby, der i Tidens Løb paa en 11æstc n idiotisk Maade er 
blevet kile t in tl i Aake r Sogn . P ræstcgaarden, Kannike
gaard, Mejerie t Brodal og Jolrns trup e r IJC· liggende i Aa
ker, medens Aak irkehy ind ime llem li gesom en Stj erne 
strække ·· lange F elter op i Bygaden , ned i Strø by og ned 
paa Smitalyngen. Det sidste Sted va r i gamle Duf!e in.I
hegnet, og her havde Avlshru:.\c rn e i Aa ki rkeb y de res 
Køer og Faa r gaaeude om Som n1en ·n og forøvri:rt ogsaa 
en Del a f Vinteren . Mege t gam le Folk kan fo rtæ lle om, 
a t der Syd for llet nuværende Villa K lin t den Ga ng var 
et Led, som Kirk efolk og a ndre Vejfarende selv maatte 
aahne og lukke efter sig igen. 

Noget, som der k unde skrives mange Spalter om , er 
de t L iv, der i gamle Dage fø r tes paa d isse Gaarde. Som 
en beskeden Illust ration af denn e Side af Sagen, skal 
til Slu t anføres et Par Hi storie r paa Mode rsmaalet. 

Den f ørste His tori e er for ta l t a f en gammel Sm ed. 
Det er i Vi r ke ligh e<lcn en Gen fo1·tæll ing af noget. som en 
æ ldre Gaa rdmand h a r fo rtalt fra sin Un gdom: 



»Ded va dænj Gonginj, ja va omkrænj femaakjive Aar 
aa gjik jimma, saa kom Hans Jinsen paa - gaarinj herop 

aa sii te maj: »Jii ska reza en Tur te Kjevenhavn«, sa 
hanj. »Kanj du inte komma dær ner paa Gaarinj aa varra 
dær saalænje. Ja vi l gjærna ha enj Kar paa Gaarinj, som 

ja kanj lida paa saalænje.« 
Ded laude ja saa, aa daa ja saa kom dær ner, forrinj 

hanj reste, sa hanj te maj: »Dær e en Tinj ja vil saj daj, 
forrinj ja rezer; clecl e ikkje altid ganske ræjtit nera i 
dænj sønre Lænjan, dær hvor Fæliin e. Men vis du mær
ker, a ded e galecl, mens ja e væk, saa e hær en Bøssa. 
Hon e ladt, aa hær en mera aa sjyda me; aa vis ded som 
sajt bler galed, saa ska du bara gaa dær ner aa brænja 
Bøssan aa inj gjennem Dørn. Ded ska nok jælpa.« 

Na, hanj reste saa, aa saa vad enj Autan, a dær ble 
et fæstlit Sty aa Spetakkel nera i Fælan. Kjørna drønde, 
aa dær va saamajed unjelit, der hørdes, saa ded va hæs
selit aa høra paa. Ja tau saa Bøssan aa gjik dærner aa 
lokte Dørn op. Dær va svort som enj Pæj inja, aa ja 
va ju ente gliir ver aa sjyda dærinj, for ja va ju bonge 
for aa sjycla Ijl i Møjecl clæmmesa a. Aa saa lo ja varra 
meed, aa lid æ lte lid faldt Krajturn te Ro , aa clær ble 
stille aa tøst clærinja.« 

Saa f 1tldstændig kan en Gaard forsvind e fra ]ordens Overflade. 
Af den gamle Brogaard, som har ligget her, er der nu lmn Brønden 
og en lille Forhøjning i Jorden tilbage. I Baggrunden den nye Sig
tebro og Sigtemøllen - uden Vinger. (Fat. Parlcsø). 

Sigtegaard. Den nuværende Sigtesmedje. (Fot. Parksø). 

Som Spøgelseshistorie er denne Fortælling absolut ka

rakteristisk. Og her er en anden Historie. Den fortællende 

er en Bondemand, der i et regnfuldt Foraar en Aften 
kommer paa Besøg hos en Nabo. 

»Naj, cled e som ja sajer, lid Rajn om Foraared, ska 

vi ente varra saa kjivaa, for ded kanj nu livæ l ble et 
godt Aar. I 18 . ... om Foraared fikj vi tilia avlt, aa 
daa vi saa fikj saaed, kom dær Rajn. De rajnada aa raj
nada, sa dær sto blankt Vand paa Markarna, aa noruda 
va dær Gaazasvøm i aatte Da. 

Mæn sennecl Avl, som dær va de Aared paa . . . . gaard 
har ja alri hat værkan for æjle sin - . Aa ja vænter sku 
hæjler alri aa faaed - . Dær va saa majen Sæ, saa majen 
Sæ. Vi hadde aldeles stoppena folt inja me Sæ, aa saa 
hadde vi forudan to stora Hæz staanes noruda. Aa ajl 
,Døzing kjøre vi jim aa ga Krajturn som dænj va, for vi 
kunje forbanskemaj ikkje faa saamajed Møj torsked.'< 

Historien er sandfærdig forsaavidt som den paagæl
dende Mand, en kendt Gaardejer paa Sydbornholm, vir
kelig har fortalt den. 

Men hvad var det for Resten Prologus i »Kjøvven
havnarinj« sagde om Ola Gatis: »Se, ded hanj fortæller, 
ded e nu Lojn æven altsammen. « 

Til sidst skal fortælles en Historie, som den førnævnte 
gamle Smed, det var for Resten Morten Andersen, som 
i sin Tid var Smed paa Limensgade, har fortalt. Den er 
ogsaa ligesom den første en Genfortælling: 

»Jimma paa .... gaarinj hadde vi enjgong en Hoppa, 
som hed Mosla, aa som vi ajlesammen mente saa urimeli 
majed om. Te sist ble hon ju udlævad, aa saa skujle vi 
ha na ølajt. Vi fikkje sendt Bod rette Hestaslajtarinj, aa 
daa hanj kom, tau vi na ner i Skauinj paa dænj anra Sian 
Havanj. Hestaslajtarinj bant enj gamma} Sækkjaliiza for 
Øjen paa Mærn, aa begjynte aa lava Bøssan te. De va enj 
gamma} Forliidara, saa røstuer aa fæler, øa ded va en 
Gru. 

»Ska vi ente hæjlere brygga min Bøssa,« sa ja, »ja har 
en ny go Jajtdovvelet.« »Naj,« sa hanj, »ja bryggar altid 
dænja hær, aa ded ska nok gaa dænja Gonginj au.« Aa 
saa lavada hanj te, tau Sigte aa skod. Hanj skod saa 
Panjehaared røj aa na, mæn Mærn ble bara staanes. 

Aa ja løv, lisse arrit ja kunje, inj gjennem Havanj aa 
gjennem Kjøkkened aa Dalistauan inj i Mælstauan aa 

nappada min Bøssa. 
Kvinjfolken sod i Dalistauan, aa i ded samma ja løv 

ud ijæn, spore di: »E dær nad galed.« 
»Naj vist ikkje,« svarde ja, iimæn hans Bøssamøj dænj 

klikkada. « 
E t smukt og ægte Billede giver denne Historie os af 

Livet paa de gamle Gaarde. Den fortæller os om Gaar
dens Familie, der holder af den gamle Hest, og som 
fremfor alt under den en hurtig og smertefri Død. Og 
den fortæller os om den unge Mand, der er stolt af sin 
nye, gode Jagtdoblet, og som, da det var nødvendigt, 
uden Betænkning stak en Nødløgn ud. 

Det var jo dog de t eneste rigtige, der var -at gøre i et 
saadant Tilfælde. · 

M. 0. Kofoed. 
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De danske Soldaters 

Ankomst 

De fø rs te danske Soldate r, 15. B ataillons l. 
K om p. und er O bers t Liit tichau , ankom d . 20. 
Marts 19<16 m ed S/ S »Øs tersøen«. De sen ere 
ankomne overførtes rncll Færgen »Prins 
Chris tian «. 

Kongens Besøg 

Kongen besøgte i Dagene 3. og -1. Septbr. 
19-16 Bornholm sammen m ed Dronningen og 
Prins Knud og besaa bl. a. Bombes ka derne ; 
Rønne og Nexø . 

Kongen sin B il . (Niels A11cler.,e11 f ot .). 

De dr111slrn Soldaters A nlcom st til Rønne. 

De dan. slce Soldat er modtages af Oberst Chri.<te11"en. (Sv. E. Parbo fot.}. 

Kon ge., /ribet »Da1111 ebrog sejll'r ind i Ro1111 e Havn ( H. P . Holm / ot.) K o11ge11s Bil i dPt bortb o111berfr, S lro f P.,tr",rf". ( H . P. Holm fat.}. 
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Onsdag Aften den 18. September 1946 døde Kommn
nelærer .Tens Ch ristian Mogensen T hamdrup. Han va1· 
født 11. Januar 1875 som Søn af Parcellist og Mur
mester Seier Mogensen og Hustru Caroline Kirstine født 
Jacobsen paa Smaalyngen i Aaker Sogn, hvor Faderen 
havde en mindre Avlsb rugerejendom; et go dt Hjem, der 
sa tte sit Præg paa de Børn, der udgik herfra. 

J ens Christian Mogensen Thamdrup kom i Tømrer- og 
Snedkerlære hos Snedkerm ester Chr. J ens en i Aakirke
by, hvor han bl. a. var med til at bygge Byens T ekniske 
Skole; men Lys ten til Bogen førte ham til Blaagaards 
Seminarium, hvorfra han fik sin Lærereksam en Aar 
1900. Sløjdlærereksamen tog han Aar 1901, var paa Sta
t.ens T egnekursus Aar 1903- 04. Efter overstaaet Solda
tertjen este ved Intendanturen fik han Ansættelse ved 
Larsle jstrædes Skole i København Aar 1902 og var her , 
til han so m 70-aar ig tog sin Afsked 1. Februa'r 1945. Som 
Lærer havde han de n medfødte Evne at kunne læse op 
og fortælle for Børnene, og ældre Elever siger: »Bibel
historie fortalt af ham glemmer vi aldrig. « Han var 
Lærer ved dansk Sløjdlærerskole 1912-22. 

I Aare t 1907 blev han Kasserer ved Foreningen til 
Dyrenes Beskyttelse i Danmark og var fra 1918 indtil 
sin Død ·Redaktør af Foreningens Blade »Dyrevennen « 
og »Dyrevennens Ungdomsblad«. Han var fra 1915 t il 
1935 Inspektør ved Dyrehospitalet i Emdrup. Hans Ar
bejde blev paaskønne t, idet de nordiske Landes Dyrebe
skyttelsesforeninger h ver belønnede ham med den store 

Guldmedalj e. 

Kommunelærer 

Thamdrup 

11. Januar 1875- 18. September 1946. · 

H an var ogsaa en Tid Redaktør af »Dansk Skolesløjd «, 
Medlem af Foreningens Bestyrelse og dens Formand 
1918-24; ·desuden var han Formand for Københavns 
Kommuneskole rs Sløjdforening og Medudgiver af en 
Lærebog i Sløjd. 

Han var interesseret i al t vedrørende Bornholm, var 
med til at faa samlet den lille Kreds af Bornholmere, der 
mødes en Gang maanedlig til Foredrag om og Drøftelse 
a f bornholmske Spørgsmaal , og den s Leder gennem 
Aa ren e. Som gammel Elev fra Bornholms H øjskole var 
han inte resseret i Højskolearbejdet og de Grundtvigske 
Tanker og var Medlem af Menighedsraadet for Køben
havns Valgmenighed. 

Han havde faaet bygget sig en Villa »K lintebækken « 
ved Sandkaas; her havde han glædet sig t il at nyde sit 
Otium; dette blev ham ikke forundt. 

Han blev gift 30.- 9. 1904. med Oline Marie Frede
rikke Nielsen, der overlever ham, Datter af Lærer Niel
sen ved Olsker Kirkeskole. I Ægteskabe t er fire Børn : 
Immanuel Thamdrup, cand. polyt., Ingeniør ved Køben
havns Kommune, Harald Thamdrup, mag. scient. & Dr . 
phil., Leder af Zoologisk Musæum i Aarhus, Gunnar 
Thamdrup, Arkitekt i København, og Datteren E sthe r 
T hamdrup, gift med Adjunkt Karl Madsen i Aalborg. 

Et rig t og v ir kefyldt Liv er afsluttet ; hans Bortgang 
vi l fø les af os alle som et dybt Savn. 

Ære være hans Minde. 
Kr. Kure. 
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Overbibliotekar E. Gøtzsche 
Et Par Mindeord 

Da »Jul pa a Bornholm « var ved at væ i-e færdigtrykt, 
kom Meddelelsen om, at Overbibliotekar Einer Gotzsche 
var afgaaet ved Døden. Gotzscl1 e blev min Medre·<laktør 
s traks, da »Jul paa Bornholm « i 1933 blev planlagt, og 
han bevarede gennem Aarene sin varme Interesse fo r 
Hæfte t. Han viede det a lt det Arbejde, h an kunde afse 
til det, og ogsaa for dette Hæfte har han deltaget i Red
aktionen. Jeg bevarer m ed Vemod og Taknemmelighed 
Mindet om· vort gode Samarbejde. 
· Overbibliotekar Gotzsche døde Søndag Aften d. 17. 
Novbr. 1946. En haardnakket Sygdom havde gennem 
mange Aar tæret paa hans Kræfter. Tappert havde h an 
e fter hver Sygdomsperiode ka stet sig ud i Arbejdet; m en 
i det sidste Aars Tid kunde man mæ rke paa ham, at han 
begyndte at bli"ve træt, og nu var hans Kræfter udtømt. 

En god Mand er gaaet bort m ed ham. Ung og a"rbejds
ivrig kom h an til Bornholm 1924 som Leder af Born
holms Amtsbibliotek, opfyldt af store Tanker om Biblio
tekssagens Værdi for Højnelsen af Folkets Kul tur, og de t 
lykkedes for ham i udmæ rke t Samarbejde med Bibliote
ke ts Bestyrelse og især dennes mangeaarige Formand, 
afdøde Borgmester Niels Nielsen, at udvide Biblioteket s 
Rammer, saa at efterhaanden hver Plet i den gamle Bi
blioteksbygning blev optaget. De store P laner, han syslede 
med, om Nybygninger, naaede han derimod ikke at se 
r ealiserede. Han nød at fæ rdes i de gamle hyggel ige Lo
kaler; men lian havd e stadig Bibli otekets Væk st for Øje 
og saa, at skulde Institutionen hævde sin samfundsmæs
sige Betydning, maatte større Plads og en mere tidssva
rende Indre tning af Benyttelsesmulighederne skaffes til 
Veje. 

Bibliotekets Betydning som Amtsbiblio tek laa ham 
s tærkt paa Sinde. Megen Energi anvendte h an paa at 
bringe de smaa Biblioteker i Øens Bye r og Sogne frem 
og faa opre tte t nye. Stadig var han paa F æ rde med Raad 
og Daad; hvor man kaldte paa ham, var han altid parat 
ti l at bringe sin Vejledning og Støtte. 

Han fandt sig hur tig til Rette h er paa Øen og bl ev 
snart levende interesseret i alle Øens Forhold. Den horn-
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holmske Natur vandt h ans Kærlighed; han fæ rd ed es 
gerne ad Øens smaa Veje og fandt Skønheder at glæde 
sig over paa Steder, hvor den storn Turist strøm sjældent 
kommer. Gennem sit Arbejde kom han i Forbindelse 
m ed mange Mennesker og havde le t ved at komme i 
Kontakt med dem, og han fors tod at vurdere det born
holmske Særpræg, han mødte. 

Han glemte aldrig, at det Biblio tek, han ledede, var 
Bornholmernes Bibliotek, hvor de skulde kunn e finde 
alt, de ønskede at lære at kende om Bornholms Forhold 
i Fortid og Nutid. I Go tzsches Tid blev den bornholmske 
Afdeling efterhaanden saa v i-dt muligt komplet, og han 
støttede Interessen for Litteraturen om Bornholm ved 
1928 sammen med Bankbestyrer Emil Kofoed at ud
give »Bøger om Bornholm. Bidrag til Bornholms Biblio
grafi«. I de Aar, der er gaaet siden da, h ar han stadig 
samlet Stof til en Fortsættelse, og han har i »Hilsen fra 
Bornholm til M. K . Zahrtmann « 1931 og i »Smaaafhand
linger om Bornholm til P eter Thorsen« 1942 givet Bi
bliografier ove r disse to Forfatteres Arbejder. De to 
sidstnævnte Bøger var han Medredaktør af. I de senere 
Aar har han som Kasserer for »Bornholmsk Samfund" 
gjort e t stort Arbej·de for Udbredelsen af »Bornholmske 

. Samlinger«. I de t af »Bornholms Tidende« udgivne Værk 
»Bornholmernes Land « skrev han »Bornholmsk e Bibli o
teker« (1945) . 

Ved ·Siden af Bibliotekssagen var Musikken Gatzsches 
store Interesse, og han var i e n Række Aar udøvende 
Deltager i Rønne Bys Musikliv. 

Hvad Gotzsche kastede sig over, gik han op i m ed 
sto1· Energi og med et trods Sygdommen ukuelig t Hu
mør. Det e r ikke almindelig t , at en Mand, der kommer 
til Øen uden Kendskab til den, saa hurtigt og saa grun
digt, som Gotzsche gjorde det, lever sig ind i Forhol
dene herovre og fatter en saa dyb Interesse for dem. 
Hans Indsats for Øen har trods de faa Aar, han kom t il 
at virke her , sat sig varige Spor, og vi, der havde Sam
arbejde med ham , vil savne ham. 

Th. Lind. 



Portrætter af kendte Bornholmere 

Wilhelm Koch, 29. Juli 1869 
- 22. Oktbr. 1945. Fisker 
Gudhjem. Sogneraadsmedl. 

Lore11tz Kr. Jensen , 9. April 
1859- 26. Nov b. 1945. Sn ed
ker og Avlsb .. Bodal, Øs term. 
H 11 smanclsfore11. første Form. 

Ahlman Jacobse11, • 23. Juli 
1883- 2. Ok t b. 194!). Av lsbr. 
og Vognmand i Hasle. By
raadsmed lem. (Fot. 1913.) 

Andr. S chou, 18. Maj 1875-
25. Okt. 1945. Geir. Sosegd .. 
Vestermarie. Sogneraadsmdl. 

Valdemar Ha11 se11., 23. Novb. 
1877- 3. Decbr. 19-15. Lærer 
i Svaneke 1903-'l!l. By
raadsmerllcm. 

afgaaet ved Døden i Aaret 1
/ 10 1945- 3019 1946 

Vilh. Schjørring, 10. J uni 
1866- 11. Oktbr. 19-15. By
fogedfuldm. i Nexø, Pol iti
fuldmægtig i Sorø. (Fo t.1929) 

K. G. Brøndsted , 12. April 
1851-30. Okt. 1946. Adjunkt 
i Rønne 1881-94, Lektor i 
Aarhus. Forfatter. 

A11dr. P. Han sen , 12. Septh. 
1866-1. Dcch. 19-15. A vlsh" 
»Sigtebro k«, Østerlars. Sog-
11 e raaclsm ecl lem. 

Han s Chr. Folkm rmn, 12.Feb. 
1887- 10. Oktbr. 1945. Geir. 
»Fæd resminde«, Ves termarie. 
Sog11 e raadsmecllcm. 

Anthon Han sen, 8. Okt. 1862 
- 20. Novhr. 1945. Avlsbr., 
Bodilsker. Sogne- og Amts
raaclsmedlem. 

Jan us Hansen, 14. April 1876 
- 1. Dechr. 1945. Geir. Lyng
g aartl , Rø. 



J ulius Peter Slrov, 25. Juli 
1870-3. Dechr. 19.J.5. Gtlr. 
Hojega;ird, R11Lskcr. Sogn e
ra arlsrn e d I em. 

Edv. Olsen , 29. Apri l 1873-
- 1. Jan. 1946. Gdr. Degnegd. 
Klemensker. Sandemaml. 

Ole Kofoed, 25.· Maj 1863-
11. F eb. 1946. Gdr. St. Mun
kegaard. Aaker. 

] . L Kofuecl , 29. Fehr. 1876 
- 27. Marts 19-1·6. Gei r. Gadc
i;aarcl , N yJars. Kon1111 11u ekasa 
serer. 

P. Nicls<'11 . 22. Maris 1863-
21. Decl1r. H 1:;. Gd r._ »So
fi endal «, Kl cmcnsk1·r. Sogne· 
raadsmedlcm. 

Emil Morte11 se11, 16. Marts 
1.876-2. Jan. 1946. Av lsbr. 
»Lill eb o«, Bodilsker. Sogn e
madsmedlem. 

Al<sel"Peclersen, 2. :Feh. 1899 
- 18. Feh. 1946. Avls bruger 
Aaker og Sandvig. F md. for 
Aaker H nsmanclsforening. 

Ole Koefoed , 16. Decb. 1880 
- 27. Marts 1946. Gdr. H11l
legaard, P edersker. 

A"dreas Didrilrse11. 3. April 
1878- 23. Dec.19.J.5. Bagerm .. 
Hanne. Formand for Ronn c 
Bagennes le rf or'enin g. 

Herman L1uid, -l. Decbr. 1870 
- 20. Jan. 194·6. Sko tøjslrnntl 
lcr, Røn ne. 

Anton P. So rnm er, 11. Decb. 
1884-18. Febr. 1946. Gdr. 
Sandegd., Poulsker. Sogne
og Meni :;hcds raadsrnedl em. 

H . P. Larse11 , 7. Ok 1. 1876-
-6. Apri l 1946. Ha nde lsgarl
n er i Røn ne. 

0 .1/rar Sclilichtlrrull, 6. Juli 
J.[;86- 27. Dechr. 19-15. Atl
j1111kt i Bn11 no 1919- 22. 
Hekt or i H olt e. 

}. Th.Waagep e terse11, 4. Nov. 
1882- 3. Febr. 1946. Obersl. 
Kommandan t paa Bornholm 
1.936- 1946. 

Ca.rl Haagensen, 6. Dec. 1896 
- 25. :vfarts 1946. T ypogra f. 
Fmd. f. Typografern es Fag
forening. SporLsleder. 

Ej11ar Due Madse11 , 17. J un. 
1898- 18. April 19-i6. Ovcr
h e tj cn L, Aak irkeb y. 



Cecilie ilfo1.se 11. f. Holm. 7. 
Ma r ts 1884- 21. A pril 19-1-6. 
Læ r e rind e. Tingst ed. V cs ter
rn a r ie . l ·:Ol - 1946. 

P. L. Ko f ued . 7. D ec. 1889-
10. J 11ni 1946. Bygmes ter , 
Nc xo. 

P. W esth, 29. D ec. 1857- 2. 
Ju li 1946. Eje r a f T ræ be ne
mølle i K lemensker. Kæ mne r 
i Ro 11 ne. 

J. A. l<Jrse 11. IS. Marts 1887 
- 18. Aug. 19'1·6. Smetlem. , 
s ,·an e kc, Byraadsm ctll e m. 

P. A. Larsen. l. A pril 1869 
- 28. A pri l 194-6. Lek tor, 
Ro 1111 c. 

Pe l:er Lund Koe f oed , 8. April 
1862- 16. Jun i 1946. Cdr. L l. 
Myregaa r tl, Pede rsk er. La1Hls
ti11gs111and 1908- l "J.. 

Laur. Thorsen. 19. Ju ni 1869 
- !i. Juli 1946. Lø kk er, 
A akir ke hy, Sogne ra adsm ed l. 

Edv. Peterse11. 9. Maj 18!i-l-
..t. Se pt. 1946. K ol1111a11d og 
D a 111 psk ihsc kspecl i tø r, Sva
ne ke. 

• 

C. M. K oefo ed , 15. D ec. 186.l 
- 4. Maj 19~·6. Bo rg111 es te1-, 
S parekassed irektor, Aa k ir
kehy. 

H. C. 0 . K11. ttdse11, 2<1. J an . 
1867-3. Ju l i 1946. Skihs fo-
rc r, Ro11 11e . 

N. C. Hansen , 7. Jun i 1862-
6. Ju li 1946. K ape lla n i 
R øn ne 1893-1901. Sognepr . 
i Bodi lske r og N exø 19l!i - 32. 

Frank Ha11 se11. 10. Fe br. 1862 
- 16. Sep t. 1946. Rehs lagc r i 
Sva neke, B r ugs foreni11gs11 d
dele r i T ej11. 

C. B orges, 27. Okth r. 1870-
3. Maj 1946. K øhm. i N exo , 
H o telejer, Ba lka. 

Chr. Mogensen , 24. Nov hr . 
1870- l. Juli 1946. F iske 
ha11d le r , T e jn. F m d. f. Ind r e 
Miss. Samf. i T ejn . 

J. P. Hansen , 26. A ug. 1862 
- 6. Aug. 1946. Geir . H ulle
gaard, Rø. Sogn era adsme d l. 

J oh.<. A11der.~en. 5. i\Ia r ts 188-~ 
22. A 11ri l 1946. Gdr. Nyga a rd , 
K le111c11 sker. 19:H- 37 F orm . 
for 13o rnh o lms V ens t re . 
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Ju levise. Digt af C. U. B oesen . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

De s'•enske Træhuse i Rønne og Nexø, T ekst af 
Kaptajn Willy Andersen, P lan er ved A rkitekt 
\Villy Hansen , M. A. A., og Fo togra fie r af Luft
fo to, Sylves/ Jensen , Hillerod . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
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g ralier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
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Der var engang-. Af Avlsbruger M. 0. Kofoed. 
Med F otografie r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

De d anske Soldaters Ankomst og K ongens Besøg 42 
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levende og naturligt Polyfoto-Billede 

polyfoto 
St. Torvegade 3 

Dan1pskibsselskabet 

paa Bornhohn af 1866 

,. 

Telf. 240 

. . . 
I I 

Kontorer 1: 

Klemensker - Tlf. 100 

Øslerlars - Tlf. 100 

Østermarie - Tlf. 64 

Laan og 

Kreditter ydes 

Veksler 

diskonteres 

Andelsbanken A. m. b. A. 

Telefoner 700 og 703 

I I I I I ""' •• ·11° 



GRØNBERGS 

KAFFE 

Svend Frederiksen 
Th. Grønbergs Eftf. Telefon Rønne 118 

CITY 

lste Klasses 

Paalæg 

Fineste 

Selskabs

Smørrebrød 

Konserves 

v/ K. Mortensen , St. Torvegade . Telefon 359 

._ _____ J 

h 
Spe cia l 

H erre

Frisør

Salo n 

HARBOEJENSEN 
Tornegade 4, Rønne - Te lefon Nr. 589 

1'1 E D L YNE 'I'S 

H AST 

mod bedre Tider, 

hvor vi igen 

kan betjene Dem 

til Deres fulde 

Tilfredshed! 

Harald Andersen 
St. Torv - Rønne - Telefon 350 



FRANKS 
RENSERI 

Kemisk 
Tojrenseri 

~ 

Herre
Skræderi 

Frank Mogensen 

Set. Mortensgade 12 - Telefon 615 

•/fi 
'( 

AAGE HEINØ 
Malernze ster 

Nørregade 22 - Røn n e - Te l efon 48 

Bornholms 

Spare- og 

Laanel\asse 

Hove dkontor i Rønne: Telf. Nr. 20 

KONTORTID fra 9-12 og 2 - 4 

Afdelingen i Allinge : Telf. Nr. 54 

KONTOR TI D fra 9-12 og 2 - 4 

Lørdag fra 9 - 12,30 

Værdipapirer modtages til Opbeva-

ring i aaben Depot 

BOXER UDLEJES 

Indskud modtages paa 6 Maane-

ders Opsigelse og p aa a lmind elige 

Sparevilkaar 



Fremtiden siger 

CD) 

Telefon Rønne 803 og 804 - Neksø 21 

Forsikringsaktieselskabet 

NYE DANSKE 
AF1864 

Aid n '>kor•o • 1 ~ f'\n v lnsp k ø~ 1--< C A'1 ers 

Agenturer i d e bornholmske Købstæ der 

Skadeforsikring 

Livsforsikring 

~· c r c on :,45 



Bog

binderi 

og 

Proto ko l 

fabrik 

P. Sjøgren 

der kun benyttes af 

Med lemmer, som er 

tilsluttet Bornholms 

Skrædderlaug, yder 

Dem fuld Gara nti 

for bedste fagmæs

sige Arbejde 

Storegode 2 - Røn ne - Telefon 591 

H. 0. Espersen Tornegade i - Rønne 

,-
Alle 'Deres Bankforretninger udføres hurtigt og sikkert af 

HANDELSBANKEN I RØNNE 

Aktiekapital : Kr. 50.000.000 

Reserver: Kr. 46.000.000 

St. Torv 12, Rønne - Telefon 113 

Banktid: 9- 12 og 14-16 

Lørdag 9- 12 1/ 2 

Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank 



I 

~ 

CJ1:;1.:;~ 
\ / St. To"eg o de 41: - Rø ooe - Tel elo o 315 

'~ ~---- -

BOPNHOLMSK 

STENTØJ OG FAJANCE 

~ 
0 
J 

~-> 

00 

~ 
\ 

Ouldmedaille: 

Bryssel 1910 

Oent 1912 

Moderne 

Barvogne-

Stort 

Udvalg 

San Francisco 1914 

Diplom d'lzonneur: 

Bryssel 1935 

Grandprix: 

Verdensudstillingen 

i Barcelona 1929 

TERRACOTTAFABRIK - RØ NNE 



~ame6~isøc.sa~on 

PAR~UM~RI 

Permanenl J ern- og 

V andondulahon - Manicure 

Ansiglsmassage - AU i To-

ne og ~aarrarvning - ~ne-

rorhandling ror gornholm 

"r Skønhedspræp"raler rr" 

K. Ottesen 
Kry s talg ade N r. 22, Rønn e - T e l efon 912 

WILH. BECH 
Flytte- 09 Transport-Forre tning 

Vormt 

Vand 

hele Aaret 

Har De Centralvarme, saa savner 

De utvivlsomt det varme V ond om 

Sommeren. Ved De, at for en rin· 

ge Udgift kon De loo delle Savn 

afhjulpet? Hor De ikke Centrol

vorme. kon De alligevel fao instal

leret el selvstændigt Varmt

vandsanlæg med Gasfyring til 

Bad. Køkken og Haandvosk. og-

saa velegnet til Restaurationer, 

Damefrisorsaloner og Tandlæger 

- Det koster ikke soo meget 

som De tror! Kender De den 

store Fordel ved Gas-Vaskeked-

ler? Renligt. nemt og behageligt. 

En Storvask. koster kun mellem 

S0-100 Øre. -· Udforligere 

Oplysninger og Tilbud uden 

Forbindende. 

K. E. Hansen 
Stellestræde. Telefon Ronne 491 

Blikkenslager, 

aut. Gas - o g Vandmester 

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



I-

Tryksager 

En Forrt1nings Tryksager er dens Visitkort, og delte skulde jo helst frem træde 

saa præsentabelt, som overhovedet muligt. Prøv engang at se Deres Tryksager 

nøje efter, bedøm dem kritisk og læg Mærke til, om de er, som de skal være: 

moderne og tidssvarende. 

Er der et eller andet Punkt, De maatte være i Tvivl om, saa tag blot Telefo

nen og ring os op (det er Nummer 907), vi skal være der aldeles omgaaende. 

De skulde prøve engang at give os en Opgave at løse; vi vil til enhver Tid 

garantere Dem, at hos os faar De den fu lde Valutta for Deres Penge, og det 

maa jo være det, der er afgørende. Simple og virkningsløse Tr yksager er altid 

betalt for dyrt, omend de maaske er købt billigt. 

COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI RØNN E 

Armlænker 

i Guld og Sølv 

Kunstgenstande 

i Bronce 

Ure og Briller 

TELEFO N 907 

A k tie 

selskab 

« 

T elefon 

R ønn e 216 

LILLE TORV 
(._ •ORNHOLtv1S 

Telefon Rønne 319 _/( ARGARINEFABRIK 



ønne Vin-

og Cigarforretning 

har alle kendte Mærker 

i Vine, Spirituosa, 

Cigarer og Cigaretter 

Stort Udvalg i Piber 

H. H. Lan St. Torvegade 3, Rønne - Telefon 706 

Parker 
CYKLEN I AUTOCENTRALEN 

Der er Garanti 

for den! 

Cykle-Reparation 

l ste Kl.s Arbejde 

Esso-Servics 

Station 

Kaj Eriksen Telefon Rønne 606 

L ___ _ 

VÆVESTUEN 

Søndergade 5, Rønne 

Alt i m o d e rne 

Binderi -

A a rs tidens 

bedste Va r e r -

Blom s te r -

og Fru g tku rve 

Lille Torv 

GUN NAR VEST - RØN NE - TELEFON NUMER 981 



• 

HUb 

HDHES 

CIDDERS 

BRIEDDE 

, ) 

Indehaver : M. Th. Bidstrup - Største lager - Største lmpor! - Bedste Kvaliteter Billigste Priser 

-, 
Axel Sørensen 

Elektro-1 nstallatør 

Nygacle 1 3 - Rønn e - T e l efon 569 

Oste
LAGERET 

har s t ad ig 

det s t ørste 

og bedste Udvalg 

i gode og 

vellagrede Oste 

OSTE-LAGERET 

St. Torvegade 22 - Rønne - Telefon 476 



" ( 
~ ,..., 
'7·' 
' 

Det ideelle Sel{retærbord. o 

...... " .. """ ..... "." ..... 

Uvis De ønsker at have en d ygtig Sekre læ r, de r yder sit bctlstP 
alle Dagens otte T imer, bør De ogsaa give ham eller hcntlc et 

moderne EHAPA Skrivebord som dette. Som De se1" er det kombi
ne re t Skrive- og Skrivcmaskinbord, idet Pladen til højre kan løftes 
af, saa at Sk rivemaskine n staa1· forsænk e t i de t rig tige P lan . Skrive
borde t har 5 gode Skuffer i højre eller venstre Side samt en prakti sk 
Udtræksplade og Midterskuffe . Utlførelsen er lys eller mørk Eg. -
Skrivebordsstolen er Ehapa's Sundhedsstol, der faas saavel r:ne•l 
T ræsæde so m i polstre t Stand. 

Se vor Udstilling a./ 

K 0 N 'I' 0 Il Itl ØD LER 

• • 

Colbergs Boghandel, Rønne 
Ene/ orhandling. Tlf . 122 og 1022. 



BDRDHDbms 
mASHIDFABRIH 

Ved Anskaffelsen af en ny Ovn 

eller Kamin vil det altid være for

delagtigt at vælge en af vore Typer. 

- Støbegodset er ekstra svært og 

sol idt, og vore bekendte runde 

Nagasinovne holder 25-40 Aar 

uden væsentlig Vedligeholdelse. 

-- Vore fi rkantede Ovne og Ka

miner er forsynet med patenteret 

brændselsbesparende Ristesystem 

saaledes at Brændselet udnyttes 

til det yderste. Desuden fremstil

ler vi Komfurer og alt forefaldende 

Bygningsstøbegods. Til vore Ovne 

kan De altid faa Reservedele t il 

rimelige Priser. 

TELEFONER: RØNNE 140 & 534 



, . 

Julens 

bedste Gave 

Colbergs Boghandel, Rønne 
, 

S tørs te Fyldepennelagcr og eneste Fy ldepenne-Specialværksted,paa Øen 
.. 

•:t 


