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'De gamle gader 

Husenes lave tage 
flænger den blege dis, 
og glimt af frosthvide stjerner 
knitrer i rudernes is. 
Nu er der stille dernede 
bag rudernes sorte gardin. 
Men hver af dem gemmer en verden, 
et menneske kalder sin. 

Der leves, der elskes og hades, 
der ødsles med stærke ord. 
Hver lille sjæl er en verden, 
som følger sin lov og gror. 
Der stavrer en frysende olding, 
der jubler de hujende børn, 
og hver af dem bærer i brystet 
hjertets brændende tjørn. 

Men nu er der stille. Kun havet. 
Havet der aldrig får ro. 
Det lever alene i natten, 
en hvileløst bankende kno. 
Der er ingen klang i dets stemme, 
kun dumpe, hamrende slag. 
Det våger, mens vinden hviler. 
Det våger og venter på dag. 

De nøgne, snedækte marker 
ligger så øde hen, 
som skulle de aldrig grønnes 
og møde et forår igen. 
Orion knæler i rummet 
og spænder sin buesnor, 
som søgte hans Øjne forgæves 
et mål på den øde jord. 

Men lytter du ind mod dit hjerte, 
ind bag frostnattens ro, 
hører du dybt derinde 
et ekko, en bankende kno. 
Et ekko fortonet i rummet 
af lyde og stemmer, der klang. 
Det lever, det hamrer derinde: 
Engang - engang - engang. 

Engang skal du vende tilbage 
og gå i de gader som før 
og høre dit eget hjerte, 
som bankeden hånd på en dør. 
Og skabe med varsomme hænder 
et ansigt i versets ler, 
og stemmer skal atter tale 
mod Øjne, der atter ser. 

Alting skal vokse imod dig 
som ekko af sene skridt, 
roer rigt trods ødet omkring dig, 
fordi det nu helt er dit. 
Du skal møde dig selv i de mørke, 
hvilende gaders ro 
og samle hvert nu til et hele 
hinsides tvivl og tro. 

ASGER DAM 

I 

I 
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Rtmdemose. 

Billeder fra Almindingen 
Med fotografier af forfatteren 

Almindingen er Bornholms srØrsre skov - men den er noger 
mere end det. Den er for bornholmeren noget af et symbol på 
hjemstavnen, en bestanddel af fødeøens natur , der uløseligt er 
indgået i barndommens erindringsverden og i hans senere fær
den som bornholmer. Derfor er skoven for bornholmeren bare 
een: Almindingen. Og sådan har det været fra gammel tid. Her 
afholdtes folkefester, herfra fik man brænde, legalt eller illegalt, 
og her t0g man ind for at nyde skovnaturen, om man ellers 
havde Øje for noget sådant. For der skal også siges straks: 
Almindingen er en af Danmarks skønneste skove og ialfald den, 
der fremviser den mest varierede skovnatur med sine moser og 
søer, klipper, frodig plantevækst, gamle borge o. s. v. Dette er 
de fleste forfattere, der har giver sig af med Almindingen, enige 
om. Således skriver Marie Bojesen (Rejse gennem Danmark, 
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Kblw. 1855): Den smukkeste skov i hele Danmark findes der 
på øen, og visr er det, ar er dejligere og mere ejendommeligt 
skovparti end Almindingen kan man næppe tænke sig. 

I GalschiØts prægtige danmarksbeskrivelse berømmer digte
ren Vilhelm Bergsøe ligeledes Almindingens skønhed, og det 
samme gør Achton Friis i sit smukke værk om Danmarks swre 
øer. Også fra udlandet er skoven berømmet. I en svensk beskri
velse omtales Almindingen som en skov »av siilsynt omviiksling 
och behag - «. Dette kun for at nævne nogle eksempler. 

Som skoven fremtræder nu, er den imidlertid ikke af så for
færdelig gammel dato; det vil derfor være på sin plads at se 
lidt på dens historie. Den er oprindelig, ældgammel, men som 
naturskov naturligvis ofte misrØgtet og forhugget. Den var 
kongens; men bønderne havde lov til at lade deres kreaturer gå 



Pølsekedlen ved Lilleborg. 

R..1vnebrohm. Anemonetid p,i K lemmek11/. 
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Landevejskrydset ved ]omfmbjerget. 

Klipper ved landevejen nær K ristianshpj. 

Et af de npåagtede, m en smnkke klippepartier i nærheden af Lilleborg. 

der, hvad selvfølgelig ikke hjalp på trævæksten, hvor der ellers 
var nogen. Skovtyverier hØrte til dagens orden; kendt er således 
de score almindingsryverier for er par hundrede år siden. Skov
riderne var der også så som så med (se f. eks. P. N. Skougaards 
Beskrivelse over Bornholm, 1804) , og nyplantning tog man det 
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ikke så nøje med. Først da lØjtnapt Hans Rømer år 1800 ansat
tes som skovrider, kom der orden i sagerne. Med ham fik Al
mindingen en Holtzforster, som det dengang hed, der bar sat 
sig spor; han er faktisk skaberen af Almindingen, som vi ser 
skoven i dag, et værk som næppe mange andre danske forse
mænd kan opvise magen til. Han var sin fødeØ en god søn, en 
af de bedste. Men da det ikke er skovens hisrorie, vi her sær
lig vil dvæle ved, henvises læserne til f. eks. Zahrtmanns Born
holms Historie, hvor Rømers indsats fremstilles overmåde incer
essanr. Dog kan det ikke undgås, at vi i der følgende jævnlig 
må nævne Rømers navn, da håndgribelige spor af hans virke 
træffes mange seeder i skoven. 

Lidt om skovområdets geologiske beskaffenhed skal også 
siges. Grunden er overalt granit, dækket med et mere eller min
dre tykt jordlag af lettere sammensætning og ofte af mindre god 
kvalitet. Klippen går i dagen mange steder og danner ofte par
tier, der hører til Bornholms smukkeste. Området er endvidere 
øens højestbeliggende, hvorfor klimatiske forhold sikkert også 
må siges at spille ind, hvad angår beskaffenheden af skovens 
karakter. Det er et område, der er helt anderledes råt og koldt 
end øens kyseegne; foråret kommer sene til Almindingen. Disse 
forhold medvirker væsentligt til, at Almindingen har et noget 
andet, måske lidt fremmedartet præg end Danmarks øvrige 
skove. 

Den gamle skov, altså skoven før RØmers tid, er kortelig om
talt i det foregående. Af denne findes der endnu spredte rester. 
Således er skråningerne i Ekkodalen, hvor klippen springer 
frem, bevokser med oprindelig skov. Denne bevoksning er 
noget sjældent, en blanding af eg og avnbøg, og går langt til
bage i tiden. Ved gravning har man fu nder rester af eg, avn
bøg og af fyr, hvilket kan tolkes derhen, at denne skovform 
går helt tilbage til stenalderen. Fyrren er forsvundet; men egen 
og avnbøgen har holdt stand; vi har altså her at gØre med et 
stykke bornholmsk urskov. 

Almindingens smukke danske bøge, som vi ellers har så 
megen glæde af, kommer os ikke ved i denne forbindelse; de 

· er indplantet; Bornholm ligger nemlig Øst for bøgegrænsen, 
hvilket er et vidnesbyrd om, at vi hører til et andet plancebælre 
end det øvrige Danmark. Der er mere Østeuropæiske forhold, 
der m. h. t. plantevækst råder her. 

Rester af den gamle skov nied eg og avnbøg finder vi også 
vest for Aremyre og nord for den gamle landevej mellem Kri
srianshØj og Rønne. Ved landevejen nord for Aremyre står 
skovens største og ældste avnbøg, som også er et minde om den 
ældgamle skov før Rømers tid. Så kan man endelig nævne, at 
sumpvegetationen, der træffes mange steder i skoven, er et 
gammelt plantesamfund, der ser ud som for 5000 år siden, da 
bønderne kom hertil. 

Et af Almindingens særlige karaktertræk er de mange skov
søer, der rundt om ligger som glimrende diamanter i alt det 
grØnne. Uden disse havde skoven været mindre køn. Set fra et 
forstligt synspunkt har Almindingen også et umiskendeligt sær
præg blandt Danmarks skove, hvilket er en natur lig følge af de 
førnævnte geologiske og klimatiske forhold. Der findes kul
turer af mange slags, såvel nåletræs- som lØvrræskulturer ; men 
det træ, ædelgranen, som skovrider Rømer lagde så megen 
vægt på, er man gået bort fra, da det er vanskeligt at holde frit 
for sygdomsangreb. 



KristianshØj kan med fuld ret betegnes som Almindingens 
midtpunkt. Her mødes landevejene og her samles folk, når der 
kaldes til sammenkomster af forskellig art. KristianshØj er også 
det naturlige udgangspunkt, når det gælder ture til skovens 
mange smukke partier, hvoraf en hovedpart ligger netop vest 
for dette knudepunkt i en linje, der i store træk går parallel 
med landevejen fra Viskeledsbakken til Ravnebrohus. Men iØv· 
rigt findes der mange smukke og e jendommelige lokaliteter og
så andre steder i skoven. 

De forskellige mindestene omkring KristianshØj - som 
andre steder i skoven - skal ikke behandles her; de er udfØrligr 
omtalt tidligere i »Jul paa Bornholm« ( 1951) og er nok værd 
et nærmere studium. De har nemlig ~lle tilknytning til de be
tydeligste afsnit af Bornholms kulturhistorie. Kun skal lige 
nævnes Rømersminde, mindestØtten for Hans RØmer i hans 
gamle planteskole lidt syd for KristianshØj, den sten, c~r vel 
først har sin berettigelse i denne skov. På stenen, der er l.!jst i 
1893, står: En taknemlig Efterslægt rejste dette Minde. På ste
nens bagside står: Med Dygtighed og stor Udholdenhed for
enede han den varmeste Kjærlighed til den Virksomhed, han 
var kaldet til, og skabte derved denne herlige Skov. 

Syd og Øst for KristianshØj pavillon står også en rest af der 
gamle »Kongens Almind«, de meget gamle og af tidens tand 
stærkt mærkede egetræer, som har stået længe før Rømers tid, 
og som nu afgiver bl. a. redeplads til nogle af de mange i 
skoven huserende alliker. Disse træer havde virkelig kunnet for
tælle Almindingens historie, om de havde haft stemme; de er 
jo nok de ældste træer i skoven og har vel stået på Chr. d. 4'des 
tid. Et par af dem står lige foran indgangen til restauranten; 
men det ene er nu så medtaget, at dets saga sikkert snart vil 
være ude. 

Eilers er det Aremyre, der dominerer landskabet omkring 
KristianshØj, vel først og fremmest fordi den ligger klos op ad 
landevejen og ses af enhver vejfarende her. Aremyre hører og
så til skovens smukkeste moser, og som flere af de andre er den 
kønnest i løvspringstiden, når den er omgivet af en rand af 
gule kabbelejer og vandet spejler himlens blå, eller når den lidt 
senere, nemlig når kirsebærtræerne blomstrer ved mosens nord
lige side, står prydet med en bred bræmme af hvide, silkefryn
sede blomster af bukkeblad. Når de er afblomstret, så er bøgen 
sprunget ud, hvilket som oftest sker ret sent, i år f. eks. ikke 
før midten af maj. I 1953, da foråret kom meget tidligt, skete 
det i de første dage af måneden. Hen på sommeren dækkes 
Aremyre fuldstændig af åkanderne, og selv om åkanden er en 
hØjt beundret blomst, så ødelægger denne bevoksning alligevel 
noget af det smukke ved mosen. 

Klemmekul, den bakke, der ligger lige nord for landevejen 
mellem Kollekilde og Aremyre og som er bevokset med hØje 
bØge, er iØvrigt et af de steder i Almindingen, hvor det første 
forår præsenterer sig smukkest; her dækkes skovbunden af er 
hvidt tæppe af anemoner, der ofte lokker de forbikørende til at 
plukke en håndfuld. 

Fra Aremyre spreder et net af stier sig vestover til en række 
af skovens berømte steder: Langemose, Kohullet, rokkestenen 
(som ikke kan rokke mere), Pykkekullekær, et navn, der nok 
har givet en og anden noget at spekulere på; ældre staveformer 
lyder: Puggekullekær, hvilket sikkert er nærmere navnets op· 
rindelse, Vættesmose o. s. v. Kohullet er perlen .blandt disse 

En bred bræmme af bttkkeblad omgiver Arem,rre. 

Skovvej.ved RavnemoJe. 

SortemoJe. 

lokaliteter, et lille yndigt sted med en egen fortryllende stem

ning over sig. 
Følger man fra KristianshØj stierne i sydlig og sydvestlig ret

ning, kommer man til andre af skovens kendte seeder og her
imellem de mest storslåede og ansete af dem alle: Ekkodalen, 
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,1 /mi11di11gsgærdet mellem Aseda111111e11 og Gamlemose. 

Forlirsdag 11ed Aseda111111e11. 

Optrækkende bJ'ge 1•ed Asedamme11. 

Lilleborg med Borresø, Gamleborg o. s v" steder der omtales 
i snart enhver bornholmsbeskrivelse, og som vi derfor går let 
hen over her. Kun lilleborg med sine omgivelser kan jeg ikke 
lade være ar nævne, fordi jeg netop her finder der sted, der 
måske tiltaler mig mest. Af Almindingens mange søer er søen 
ved lilleborg den mest afvekslende rent landskabeligt ser, og 
som de Øvrige skovsøer skal den ses ved forårstid eller en efter-
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årsdag i okrober. Men majsremningen med de knoppende træer 
og buske, kirsebærblomsterne i ruinen og hele den Øvrige rige 

majflora, kan man finde den bedre? Steder rnmmer en mængde 
landskabelige enkeltheder; men det særprægede helhedsindtryk, 
som man f. eks. får af Ølene eller andre af srorskovens natur
områder, Basta mose bl. a" der mangler i nogen grad her. Ste
der egner sig heller ikke til drømmeri i storslået ensomhed, 
alene af den grund, ar der hører til de mest besøgte i skoven, 
hvilket jo nok landevejen, der går lige forbi, har sin srore del 
af ansvaret for. Er par mindre skovsøer længere i vest, Score 
GranekulssØ og Duedalshul, er ikke så kendte, men dog værd 
ar se, især Duedalshuller, der mere end nogen anden af skovens 
søer er at ligne ved et hul, fordi den tilsyneladende ligger dybt, 
omgivet af skrænter og klipper til alle sider. Dette giver også 
det samme vand en særlig stemning; man føler sig hensat til 
skovens dyb og har ligesom dens mysterier og hemmeligheds
fulde væsen på nært hold her. 

Ekkodalen med alle dens seværdigheder og udsigtspunkter, 
Gamleborg iberegner, er jo velkendt. Men går man dalen helt 
igennem ud til Vallensgårds mose, træffer man på nogle sær
prægede partier i skrænterne nordfor; spredte kampesten, for
revne klipper og gamle løvtræer præger stedet. 

Mindre kendt end skovens vestlige og centrale områder er 
de nordlige og østlige dele, skØnt der også her findes mange 
smukke steder, i særdeleshed ved skovmoserne. I alt gemmer 
Almindingen mere end 25 skovsøer og moser; de, der ligger 
udenfor ved Segen og Srausdal f. eks" er ikke medregnet. Den 
største af dem er den 50 tdr. land srore Basta mose, der som 
naturomdl.de betragter også må regnes for langt den værdiful
deste af dem alle, fordi den rummer en overordentlig frodig 
plantevækst - hvem har f. eks. ikke lagt mærke til de pragt
fulde bevoksninger af hulkravet kodriver, der i maj måned fin
des her? - med mange srore sjældenheder, samt et rigt fugle
liv, der flere gange har g jort sig kraft igt bemærket blandt 
ornirologer. Der var f. eks. her, ar et hejrepar for nogle få år 
siden rugede på en tue i mosen, noget man ellers aldrig har 
hØrt. Mosens insektverden er ligeledes meget righoldig. Stedets 
flora og fauna er imidlertid udfØrligere behandlet i en tidligere 
artikel i »Jul paa Bornholm« (1947), og særlig interesserede 
henvises hertil. 

Også i landskabelig henseende hører Basta mose til Almin
dingens fineste steder. Det bedste overblik over stedet har man 
fra de lave ene-bevoksede klipper på den sydlige side af mosen. 
Basta mose har i vest afløb til læså. 

Er par km syd for Basta mose ligger den lidt mindre Svine
mose, i udstrækning nr. to af skovmoserne, men som natur 
betragtet langt fra så værdifuld som Basta mose. Den afvandes 
mod syd til Nydams å gennem en grøft, der er sprængt i klip
pen, og som angives at være Almindingens dyreste grøft. Men 
nu er man indenfor skovvæsenet gået bort fra den megen af
vanding, hvorfor afløbet fra såvel Svinemose som Basta mose 
o. fl. a. er dæmmer op, så vandstanden holdes nogenlunde kon
stant. 

Nord for Basta mose ligger en række andre, men mindre 
moser: Runde mose, Stakkelemose, Baremose, Tvillinghuller, 
Kattemyr og Rappekær, hver for sig er besøg værd. længere 
mod vest ligger i et smukt og kuperet område endnu en serie 
moser: Sortemose, Asedamme, Gammelmose og Ravnemose. Fra 



Ler/Jten ved Segen. Kirsebærtræ sammenvokset med fyr, ved Lindesbjergh11J. 

•Skovrideren og hans kone« 1952, ved Hareløkkerne. Rappekær. 
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•Fregatten•, rpdgran ved Basta mose. 

As!'damshus kan man meger nemr forerage en spadseretur langs 
det gamle Almindingsgærde til Gamlemose, hvor bevoksningen 
langs bredderne er en ren urskov og spændende for den, der 
ynder den slags. Der er en meget smuk tur, og det forekonu11er 
mig, ar det gamle monumenrale gærde, dette Hans RØmers 
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imponerende værk, står smukkere her end de flesre andre ste
der. Derte gærde fik RØmer færdig.t i 1809 (Zahrrmann) . Det 
går fra Rømersdal langs Rømersvej ril Bænkeegen, videre om
rrenr ril Rappekær, Asedamme, Ravnebrohus, Segen, Ryrrer
knægtsvejen- og. ud til Ekkodalen ved Vallensgårds mose. Ved 
de offentlige veje lå de fire ledvogterhuse: Viskeledshuset, ved 
Retten og Ravnebrohus. Der fjerde må vel have været i Segen, 
hvor der jo ikke i Rømers rid var skovfogedbolig: Nogle af de 
gamle ledsrørrer (sten) srår endnu, således en med kongens 
monogram, Rømers navn og årstaUer 1809 ved Segen og to ved 
nedkørselen ril RØmersdal. De sidste er dog flytter fra deres op
rindelige plads, da jernbanen blev anlagt og indkørselen til 
RØmersdal ændret. I denne forbindelse kan også den gamle 
vildebanesten ved Pykkekullevejen nævnes. 

Der ydre gærde, som hegner hele der nuværende Almindin
gen og altså også indlæggene, er af yngre daco: c. 1850. 

En lang række af smukke lokalirerer og smukke skovveje kan 
endnu nævnes, G rønnevadsvej f. eks.; men vil man virkelig 

lære skoven rigtigt at kende, er der ikke andet at gØre end ar 
gå på opdagelse i den. 

En skov af Almindingens scørrelse og beskaffenhed har natur
ligvis en del mærkelige bevoksninger og vækster. Mest omtale 
er vel Hans Rømers gamle ædelgraner, som er de ældste træer 
i Rømers skov (Bornh. Samlinger 1953) ; men hidtil er deres 
alder ikke med sikkerhed fasrslåec. Et af de scørsce er imidler
tid fælder i der sidst forløbne år (der ene af »Skovrideren og 
hans kone«, som står ved Hareløkkerne) . Der havde 122 år
ringe. Lægger man hertil 6, får man 128, hvilket omtrentlig vil 
være træers alder. I så tilfælde skulle der være udsået omkring 
1821. Dee stemmer ikke· helt med den høje alder, man hidtil 
har regner med, men lyder på den anden side mere rimelige. 
Det er skovvæsenets fortjeneste, at man har holdt hånden over 
disse historiske træer, ligesom man gØr det over andre ejen
dommelige vækstformer f. eks. den store rrescaromede rødgran 
»Fregatten« og den endnu morsommere syvstammede gran, 
begge inde ved Basta mose. Eller det sammenvoksede fyrre- og 
kirsebærtræ ved Lindesbjerghus, hvor sammenvoksningen-er så 
fuldstændig, at det er sværr ar se, hvad der er kirsebærtræ, og 
hvad der er fyrretræ. Kompagniskaber ser især morsomt ud i 
den rid kirsebærrræer blomstrer. Nævnes bØr også de kæmpe
store enerræer ved Basta moses nordøstre side; de hører t il de 
srørsre, jeg kender. 

Jeg har nævnr, at foråret med anemonerne, løvspringet og 
fuglesangen er den de jligste årstid i Almindingen. Men lad 
os ikke i fordybelse over foråret glemme efteråret, som ikke, 
hvad pragrudfoldelse angår, på nogen måde står tilbage for 
våren, men rværr imod udfolder er sådanr væld af farver, ae 
Almindingens okcoberskrud er er fuldkomment farveorgie og 
da især, når vi som f. eks. sidste år har sol og rolige vejrfor
hold, så bladene kan få lov at sidde, til de ganske simpelt drys
ser. Der er en underlig stemning over en sådan sti lle lØvfalds
dag; skoven er som fylde med tusinde lyde, bladenes raslen i 
faldet og fugles skrig i buskadser og trækroner. Det er somme
rens stemme, der toner ud i de sidsre lyde. De næste fem måne
der er vinterens, og da kan det hænde, at sneen dækker skoven 
til glæde for natur- og friluftsdyrkere. Hver årstid sætter sir 

præg på skoven, men kedelig er den aldrig. 
Frede K jøller. 



Erindringer fra Bornholm 
1908-19 

.Af politidirektør AA. SEIDE N FADEN 

I febrnar 1908 fik jeg gennem en gammel klassekammerat 
fra Schneekloths skole, der da var første fuldmægtig hos by- og 
herredsfogden i Hasle købstad og Hammershus birk på Born

holm, tilbud om at overtage hans plads som første fuldmægtig 
i Hasle og tog straks derover, idet jeg, da jeg ikke havde nogen 
bopæl i Hasle, måtte efterlade min kone og min søn i Varde. 
Jeg havde kun med mig min Pointer hund »Whisky«, og med 
den ankom jeg med damper til Rønne og cog derfra med dili
gencen ud til Hasle, hvor jeg indlogerede mig på Herolds gamle 
hotel ved havnen og straks meldte mig til tjeneste. Embeder, 
der dengang havde 12.000 indbyggere, var forsynet med ikke 
mindre end 3 fuldmægtige, idet disse væsentlig ernærede sig 
ved private juridiske forretninger. Indtægterne var således for

delte, at jeg som første fuldmægtig fik 500 kr. om året, men 
til gengæld havde eneret til alle juridiske forretninger, derunder 

navnlig skøder, panteobligationer, testamenter m. v" hvad der 
snart gav mig en indtægt, der betydeligt oversteg herredsfog· 
dens, som dengaQ.g havde 5.000 kr. om året. 2. fuldmægtigen · 
levede af at afholde og være incassacor ved auktioner og fik til 
gengæld 600 kr. om året, hvorimod 3. fuldmægtigen måtte 
nøjes med, hvad der blev tilovers af private forreminger og i 
den anledning havde den score lønning af 1200 kr. om året. 
Til trods for, at der var et bornholmsk ordsprog, som sagde: 
»Der er 3 ting, man skal vogte sig for, nemlig »småsyp«, kys i 
krogene og Hasleboer«, blev jeg snart gode venner med born
holmerne, som er en udmærker, stærkt patriotisk landbefolk
ning, som er tilbøjelig til at regne Bornholm for der sande Dan
mark. Hver gang jeg efter er besøg i København kom hjem og 
stod ud af den gule diligence ved posthuset i Hasle, blev jeg 
altid mØdt af det gamle postbud Malm med: »Velkommen 
hjem til Danmark, fuldmægtig«. - Der var jo en scor over
gang ar komme fra det flade Vestjylland til klippeøen Born
holm, hvoraf navnlig den nordlige del, undtagen lige ved 
Hasle, udelukkende består af stejle klippekyster med Hammers
hns tronende på nordspidsen. SkØnt der som sagt kun var 
12.000 indbyggere i jurisdiktionen, bestod den dog af ikke 
mindre end 3 købstæder, nemlig Hasle, Sandvig og Allinge og 
4 kirkesogne. Af auktionerne, som ellers var 2. fuldmægtigs 
hverv, havde jeg påtaget mig at holde skovauktionerne i den 
score RØ plantage, idet denne tilhørte staten, hvorfor der ingen 
indtægter var forbundet med afholdelse af auktionen, og jeg, 

som var den yngste fuldmægtig, skønt den hØjesre i rangfor
ordningen, måtte derfor af og til vade rundt i hØj sne og sælge 
skoveffekter. Priserne var dengang ikke hØje, idet man f. eks. 
for 5 gransrager på ca. 4-5 meters længde fik 5 Øre stykket. 
Til gengæld spiste vi frokost hos skovfogden, dog med med
bragt mad og en god snapseflaske til at stå imod kulden med. 

Jeg husker et ligsyn, jeg afholdt ved en lille fiskerby nord 

for Hasle over en gammel kone, der var død ensom i sin hytte. 
Hun havde hm en eneste stue. Der regnede gennem . rageE, og 
hun havde holdt varmen ved at l igge sammen med koen. Over 

Hasle ca. 1910 . 

Klippekyst11n ved Johns kapel. (Colbergs lttftfoto). 

] ULPAA BO R N HOL M 11 



Hvidkleve11 ved Johns kapel. 

Kysten fr<1 Vang mod H<1mm.ere11 ca. 1900. 

Den rnssiske dmn.per »Odessa« grundstødt ved Bæla s,,d for H elligpeder 
4. febr1wr 1913. 

Amtsgården i R.p1111e. 
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hendes »Sengested« kravlede lusene i er rær lag på væggen, idet 
de ligesom rotterne havde forladt der synkende skib. Da konen 
var død og ikke efterlod sig noget, forsvandt hyrren, men blev 
dog til erindring forograferer. 

Strnndingsattktion med »hctjer« fra hele landet. 

Jeg havde også srrandingsforrerninger, og den første jule
aften, jeg var i Hasle, blev jeg kaldt bort fra faini lien, idet der 
i rågen og pålandssrormen var strander er svensk skib på klip
perne ved Johns Kapel. Da der var umuligt ar komme ned ri! 
stranden, eftersom der ingen forstrand var, hejsede vi rave med 
lygter i enden ned ad klipperne og fik derved haler 4 svenskere 
levende op. De andre 4 fandt vi dagen efter uden hoveder og 
arme og uden rØj, som søen havde revet af dem, drevet i land 
lidt nord for Johns Kapel. En anden stranding foregik på Øst
siden, hvor en sror damper fra Belfast var løber fast på klip
perne. Jeg nåede frem, naturligvis pr. landauer, da der ikke 
fandtes biler dengang, og kom ri! srrandingssreder, netop som 

den sidste mand af besærn ingen, der alle blev redder, blev haler 
i land i redningsstolen, der var skudt ud med en raket, idet 

skiber kun lå 50 m fra kysten. I samme Øjeblik, manden kom 
i land, gik skiber midt over, og indholdet, der bestod af hØr
baller fra Riga, væltede ud og drev i land. Jeg holdt derefter 
srrandingsforhØr over besætningen , der selvfølgelig kun kunne 
rale engelsk, og fik dem indlogerer i fiskerlejer, hvorefter jeg 
med m in kone, der også var med, skulle se ar komme de 20 
km hjem til H asle. Der var imidlertid blevet stærk snestorm, 
og da vi skulle passere en dal midt i lander, kørre vognen fast 
og kunne ikke rokkes af steder. Vi spændte så hestene fra og 
kom op til en bondegård i nærheden, hvor vi lånte en slæde, 
men da vejene til Hasle var ganske rilfØgne, måtte vi største
delen af vejen køre over markerne og nåede så i narrens løb 
hjem til Hasle, som vi jo vidste lå mod vest. 8 dage efter stran
dingen kom Lloyds agent til Hasle og skulle forhandle med mig 
om salg af ladningen, der næsten alt sammen var bjerger i 
land, omend i meget våd rilsrand. Vi holdt så auktion ved srran
dingssreder, og en flok af de såkaldte »hajer« var kommer fra 
forskellige steder i lander i håb om er billigt køb af der kostbare 
hØr. Der visre sig imidlertid, ar de havde danner en ring, så det 
første bud og der andet bud og det tredie bud !Ød hver gang 
på 5 shilling pr. balle. Englænderen stod imidlertid urokkelig 
ved min side, og hver gang, der faldt er bud på 5 shill ing, 
sagde han bare: »No sale«. Auktionen blev derefter standser, 
og der blev overdrager mig ar forhandle med de tilstedeværende 
købere, og der endte med, ar jeg fik 1 pund pr. balle, hvad 
englænderen var meget fornø jer med, og da jeg i forvejen 
havde aftalt med ham, ar jeg skulle have 6 per. af aukrionsud
byrrer, fik jeg derved der srØrsre salær, jeg nogen sinde har op· 
nået i mit liv, nemlig 800 kr., hvad der jo var betydeligt over 

min faste gage. Denne gage blev dog i årers løb forøger med 
175 kr. om årer, idet jeg i byrådet blev valgt til byrådssekre· 
tær og havnesekretær. 

Kvindelig skibslæge på mssisk skib. 

En tredie stranding på den flade strand nord for Hasle forløb 

dog mere fredelig. Der var en russisk emigrantdamper, der var 
på hjemvejen fra U.S.A .. Mandskabet kom let i land, dog med 



undtagelse af den kvindelige skibslæge, en lille sorcsmudsec 
person, der var så udmattet, at jeg måtte bære hende op ad 
kysten til vognen, hvorpå vi tog hende i logi i 5 dage, indtil 
vi kunne få hende sende hjem ved hjælp af konsulater. Hun 
visre sig at være en ret civiliseret dame, men noget usoigneret. 
Hun mire udmærket engelsk, men var til gengæld fuld af lus. 

Christian »B1·ændevin« og hans barn. 

En oplevelse, jeg havde som byrådssekretær, stod i forbin
delse med fattigvæsener. I er lille hus i udkanten af skoven syd 
for Hasle, der tjente som fartighus (til 1 familie), boede en 
person, der hed Christian »Brændevin«, og da han pryglede 
konen, som løb sin vej fra ham, måcre jeg anholde ham, hvad 
der dog skete i al fredsommelighed, eftersom han kun havde en 

ryk egekæp, og jeg havde en revolver, som jeg holdt frem imod 
ham, hvorpå vi begge vandrede op i arresten. Barnet - en lille 
pige på 5 år - var i den usleste tilstand, jeg nogen sinde har 
ser er barn, idet hun ikke alene var fuld af lus og i pjalter, 
men også fuld af tæger. Da jeg kom hjem med hende til min 
kone, blev hun jo ikke videre henrykt, men vi fik vandet var
met op i grnekedlen i bryggerser ( jeg havde imidlertid købe er 
hus for 4.600 kr.), og der puttede vi så pigebarnet ned og fik 
vasker hende ren, samtidig med ar vi brændte alt hendes tØj 
under gruekedlen. Vi havde hende så i forplejning i 14 dage, 
til vi fik hende anbragt hos nogle gode bønderfolk i omegnen. 
Jeg havde i der hele rager mange bestillinger i H asle, idet jeg 
foruden at være herredsfoldmægtig og være byrådssekretær året 

efter min ankomst blev valgt til formand i banken, dog uden 

løn, men med en fast tantieme, der i reglen beløb sig til 700 kr. 
om året, hvilket dog ikke var nettoindtægt, da bankens besty
relse engang om måneden holdt bespisning på hotellet med på
følgende l'hombre, som jeg spillede med 3 »professorer« i 
l'hombre, nemlig 3 umådelig tykke proprietærer fra omegnen, 
så resultatet var, ae jeg i 5 Øres rasle-l'hombre regelmæssigt 
tabte ca. 15 kr. Da 15 X 12 er 180, blev min neccoindrægc af 
banken ca. 500 kr. Endvidere var jeg i et år lægdsmand i Hasle, 
idet på Bornholm i modsætning til der Øvrige land politimeste
ren ikke er lægdsforstander, men alle lægdsmænd på Øen hører 
direkte under udskrivningschefen i Rønne, i reglen en gammel 
oberst, og grunden ril, at jeg blev lægdsmand, var den, ar vi i 
et år ikke havde nogen policibecjenr i Hasle. Han var nem
lig blevet srarsbecjenr, og stillingen blev altså ikke besat maks. 
Endvidere var jeg under 3. fuldmægtigs sygdom i er halve år 
branddirektør, d. v. s. incassator af brandpræmier af fas te ejen
domme, hvilket gav en indtægt af ikke mindre end 100 kr. 
Fremdeles var jeg med til at starte opførelsen af et badehotel 
ved Hasle og fik som salær 3 aktier a 100 kr. Da badehotellet 
imidlertid 3 år efter gik fallit, og aktierne aldrig havde givet 
noget udbytte, fik jeg således ikke meget ud af den bestilling. 

Brandforhørene på landet afholdt jeg, og da der ingen land
betjent var, var der selvfølgelig heller ikke optaget nogen rap
porter, hvorfor jeg direkte måtte gå i gang med at afhøre alle 
de tilstedeværende og implicerede i branden. Dengang kunne 
der betale sig at brænde sin gård af, og vi havde derfor en ikke 
ubegrundet mistanke i en række af tilfælde om, ar ejeren selv 
havde påsat branden, hvorfor jeg jævnligt anholdt ejeren og 

tog ham med til Hasle. 

Storegade i Rønne. (H. P. Holm fot. ) 

Bornholms Væbning på St. T orv i Rønne ca. 1910. (]. A. Pedersen fvt.) 

Der gik meget godt under min første chef, som jeg havde 
de første 4 år, men da vi fik en ny herredsfoged, havde han 
den dårlige vane maks at løslade de anholdte, vi fremstillede i 
grundlovsforhør, hvad jeg selvfølgelig blev noget ked af, og da 
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Karnapgården, Østergade, Rønne. (H. P. H olm fot.) 

vi omtrent samtidig skiftede amtmand i Rønne, og den nye 
amtmand var en gammel bekendt af mig fra studenterforenin
gen, og jeg endvidere ventede at få større indtægter i Rønne 
end i Hasle, sØgte jeg og fik stillingen som første fuldmægtig 
på amtskontoret i Rønne, idet den daværende første fuldmægtig 
(den senere højesteretsdommer Lett) fulgte med sin amtmand 

til Sorø. 

Verdenskrig. 

Således flyttede jeg altså i foråret 1913 til Rønne og solgte 
mit hus i Hasle med en fortjeneste af 1400 kr. Til gengæld 
købte jeg et store hus i Rønne for 15.000 kr., hvad der var et 
dristigt foretagende, da jeg jo ikke havde nogen kapital den
gang. I Rønne blev jeg, foruden at være første fuldmægtig ved 
amtet, endvidere amtsrådssekretær og kasserer og bogholder ved 
anlægget af Almindinge-Gudhjem jernbane, hvorhos jeg be
holdt min stilling som formand for banken i H asle. 

Så kom krigen den 1. august 1914. Bornholm blev straks 
afskåret fra det Øvrige land, idet ryskerne kappede kablet til 
København. Gennem marinen fik vi dog få dage efter opstillet 
en trådløs telegraf på havnen og samtidig stationeret 1 a 2 tor
pedobåde ved Bornholm. 

Specialist i mgbrødsbagning m. v. 

Det var jo en ny bestilling for mig at være amtsfuldmægtig, 
men jeg kendte dog noget til kommunal forvaltning gennem 
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min stilling som byrådssekretær i H asle, og desuden havde amt
manden jo dengang tiltalemyndighed i kriminelle sager (det 
som nu varetages af statsadvokaterne), og således bevarede jeg 
min forbindelse med politiet. Den krigsøkonomi, der blev ind

ført under den første verdenskrig, bevirkede, at Bornholm kom 
til at indtage en særstilling, idet vi, når vi afgav de aftalte 
kvotienter på landbrugsvarer lienholdsvis til England og Tysk
land, i øvrigt i modsætning til det Øvrige land, fik frit slag til 
at sælge t il ryskerne, for hvad vi kunne få for det. En stilling, 
som vi naturligvis i hØj grad udnyttede, idet amtet fik myndig
hed til at fastsætte priser, og dem satte vi selvfølgelig efter
hånden op. Således fik vi gennem en dygtig mejerimand ind
føre et nyt osteprodukt, Gervais, som bestod af ost blandet med 
vand. Efterhånden satte vi selvfølgelig vandprocenren betyde
ligt op, og til gengæld fordoblede vi prisen til tyskerne, og da 
krigen var forbi, havde de bornholmske landmænd tjent ca. 

1 Y! million kroner ekstra på den udmærkede ost, som ryskerne 
åd med scor begærlighed . Vi måtte jo også foretage rationering 
og fastsatte maksimalpriser på forskellige varer, navnlig rug
brød og sild. Jeg blev efterhånden meget kyndig i rugbrØds
bagning og havde hvert kvart år forhandling med øens bagere 
og møllere, som hver gang påstod, at de ved de af m ig fastsatte 
priser på rugmel og rugbrød blev fuldstændig ruineret. Dog var 
de ikke mere ruineret, end at næsten alle bagere efter krigen 
havde anskaffet hver sin selvejervogn. Silden gik det også godt 
med. Vi havde nemlig udregnet, at hver bornholmer skulle 
have cirka 80 ol sild årligt, og resten solgte vi så til ryskerne, 
naturligvis t il stigende priser, og efterhånden fik vi også afsat 
den såkald.te »sildegælle«, der består af de indvolde af silden, 
som konerne ved hjælp af rommelfingeren river ud af silden 
og ellers plejer ar smide i vandet. Vi fandt imidlertid snart 
bedre anvendelse for dem, idet vi kom dem i tØnder og sal
tede dem for 40 kr. tØnden til ryskerne. I krigens lØb måtte 
jeg selvfølgelig på grund af Bornholms særlige stilling på 
amtets vegne foretage en masse rejser til København, i reglen 
1 a 2 gange om måneden. I begyndelsen gik rejserne glat, men 
snart spærrede tyskerne det sydlige indløb til Øresund med 
miner og net, så der kun var en smal åbning at komme igen
nem, og som derfor var farlig at passere i srorm eller isgang, 
hvorfor jeg for en stor del af mine rejser rog over Ystad og fra 
Malmø ti l København. Skønt rejserne i begyndelsen var meget 
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v æbningens m1uikkorps på St. T orv i R ønne ca. 1910 (].A. Pedersen fot.) 



lette, da man gik om bord om aftenen og sov resten af vejen, 
til man vågnede næste morgen i København, blev rejserne 
efterhånden besværligere, idet vi ikke turde sejle om narren af 
hensyn til minerne, hvorfor re jsen selvfølgelig tog lang tid på 
grund af dagsejladsen, enten den gik direkte til København 
eller over Ystad. 

Hver gårdejer havde en lttkket landauer. 

Bornholmerne havde 3 score »helligdage« , nemlig faste

lavnsmandag, Set. Hansaften og den anden dy1·sk1tedag i Almin
dingen. Navnlig den sidste dag, som faldt ved midsommertide, 
var en scor folkefest. Dog falde den i 2 afdelinger. Den første 
dag var den egentlige dyrskuedag med kreaturer og heste, og 
hvor de score landmænd og gårdejere kom kørende i deres 
selvejerkørecøjer. Dee var nemlig en af Bornholms ejendomme
ligheder, ae hver eneste gårdejer havde en lukket landauer, idet 
der til den fornødne sociale anseelse nødvendigvis hØrre at 
være ejer af en »lukrer vaun«, der somme cider kun bestod af 
en gammel københavnsk droske, men som altid var forspændt 
med nogle flotte heste. Den anden dyrskuedag var derimod den 
score folkeforlystelse, hvor der på den åbne plads mide i Almin
dingen var en sand Dyrehavsbakke med alle mulige forlystelser. 

På Bornholm findes ingen herregårde, idet der fra gammel 
tid på Bornholm ikke har været nogen adel, men kun de så
kaldte bornholmske frimænd, der stod under ærkebispen i 
Lund, og hvoraf de fleste hed Kofoed. Dog er der ae bemærke, 
ar der findes 3 grader af »Kofoeder«, nemlig Koefoed, Ko
foed og Kofod. Endvidere findes der på Bornholm et meget 
srorr indvandret skånsk element, idet i min tid ca. halvdelen 
eller rrediedelen af alle tjenestekarle på Bornholm kom fra 

Skåne. Da der skånske imidlertid er det gamle Østdanske, 
voldte der forhold dog ingen sprogvanskeligheder. 

Administrator af Allinge--Sandvig komrmme. 

Som følge af krigen kom den fattige Allinge-Sandvig kom
mune i score vanskeligheder og måtte sættes under administra
tion af staren, som årlige under krigen betalte 100.000 kr. i til
skud til kommunens økonomi. Til gengæld måtte kommunen 
så finde sig i ae blive administreret af mig, som engang om 
måneden mødre op i byrådet, som ikke kunne vedtage noget 
uden mit samtykke, men da vi så godt som altid var enige, 
forløb samarbejdet i den srØrsre venskabelighed. Grunden til, 
ae Allinge-Sandvig klarede sig så dårligt under krigen, var den, 
ae curisrrrafikken, som var byens væsendige indtægtskilde, jo 
selvfølgelig omtrent var hØrt op, og byens indbyggere bestod 
væsentligt af fa ttige stenhuggere. På Bornholm foregår sten
huggeriet imidlertid noget anderledes end i det Øvrige land, 
idet en af hovedartiklerne ved håndværker er dynamit til 
sprængning af klipperne, hvorfor der ved hver bornholmsk 
købstad uden for byen findes en dynamitkælder, som imidlertid 
under datidens fredelige forhold henlå ganske ubevogtet, kun 
forsyner med en hængelås, uden at der dog mig bekendt nogen 
sinde er blevet stjålet dynamit, og man kunne ikke på hver
dage færdes ude i det bornholmske landskab uden til stadighed 
at høre nære eller fjerne dynamirsprængninger. Nu er forhol
der jo imidlertid ikke der, ar Bornholm består udelukkende af 
klipper, tværtimod er % af øen noget af der frugtbaresre land, 

Allinge ca. 1910. 

Sandvig, Oa1aninj og Hammerodde. (Colbergs /u/Jfoto). 

Tromme1lageren ved Bornholms J\fo1eum i Rønne ca. 1910. 

vi har i Danmark, og lige uden for Hasle lå en gård, hvor en 
af mine venner boede, og som havde en hvedemark til takst 
24. Han var samtidig en af Bornholms tykkeste mænd og med
lem af bankens bestyrelse, og da det kneb med fodersroffe r fra 
udlandet, hvorfra importen jo var sroppet, mødte han en dag 
i København sammen med 2 lige så tykke proprietærer hos 
indenrigsminister Ove Rode og begyndte sin tale med: »Nu 
har jeg i 3 dage stået på Hasle havn og ventet på kraftfoder«, 
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hvorril mm1sreren rørr bemærkede, ar d'herrer ellers ikke så 
ud ri] ar mangle krafrfoder. Hos samme proprietær satte jeg, 
da jeg i 1919 forlod Bornholm for at blive polirimesrer i Ran
ders, en gammel nordbagge i pleje. Det var Bornholms mærke
ligste hest. Den var 20 år gammel, da jeg købre den i 1910 
( garanreret), så den har næppe været yngre. Det var et fromt 
og skikkeligt dyr, som jeg endog kunne ride på, selv om mine 
ben nåede jorden, men som jeg iØvrigt brugte som forspand 
for en lille ponyvogn. Den blev 43 år gammel, var ganske 
Jådden som en bjørn om v.inreren, men måtte til sidst skydes, 
da den havde mistet alle sine tænder og ikke kunne rygge 
havre længere. Den hed »Stine«, og jeg har dens dækken end
nu, skØnt der nu er 42 år gammelt. Der var god uld dengang. 

V ort Land Bornholm«. 

Medens jeg var amtsfuldmægtig i Rønne, fik vi indført den 
forandring i de kongelige bevillinger, at der i disse kom til at 
srå: »l Vor Købstad Rønne, på Vorr Land Bornholm« i steder 
for »I Vor Købstad Rønne på Vor Ø Bornholm«. Bornholm 
er nem.lig er »]and«, idet »Øen« er Christiansø, og bornhol
merne holder stærkt på, at deres Ø er et land, idet der i gammel 
rid var en særlig landsdommer på Bornholm, og endnu findes 
en gård , som hedder Jandsdommergården. 

Et gammelt hus i Rø nne 
Denne gamle tegning findes i »III ustreret Tidende« 2 n / :; 

1874 med følgende tekst, der gengiver traditionen om huset og 
Prinrzenskolds drab uden at kende de hisroriske kendsgerninger: 

»For Tide;1 er et gammelt Hus paa Hjørner af Storegade og 
Søborgstræde i Rønne under Nedrivelse. Over den til Søborg
srræde vendende Port paa Huset var i en Tverbjælke indskaaret: 

IH S. ER GUD MED OS HVO KAND DA V ÆRE IMOD OS. 
ANNO 1600 [nu på Bornholms Museum] , og da denne Bjælke 
selvfølgelig er anbragt paa sin Plads ved Husets Opførelse, 
havde dette saaledes den anseelige Alder af 274 Aar. 

Til dette Hus knytter sig iØvrigt følgende historiske Minder: 
Efterat Bornholm ved freden i Roeskilde i Aaret 1658 var 
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Medens jeg var fuldmægrig i Hasle i 1911, blev det første 
hold statsbetjente indført, og Bornholm fik 1 mand tildelt. Af 
de sredJige byfogeder og herredsfogeder blev den nye instirntion 
i begyndelsen ikke modtager med venlighed, ider man anså 
»srarsbetjenrene« for indgreb i deres lokale kriminelle sager 
som en slags ukalder indgriben, og derfor forsØgte at fryse ham 
ud . Snarr ændredes dog dette forhold, og der opstod der bedste 
forhold til statspolitiet. 

Som amrsfuldmægtig i Rønne havde jeg sammen med amt
manden er årligt kasseefrersyn hos de lokale juridiske embeds
mænd, men det foregik i reglen på den måde, ar jeg dagen i 
forvejen telefonerede til vedkommende embedsmands kone, at 
vi kom, for at hun ikke skulle være ganske uforberedt på den 
middag, der fulgte i kasseefrersynets kølvand. Det var måske 
ikke ganske korrekt, men da der aldrig ved kasseeftersynene 
eller efter disse blev fundet nogen uorden ved kassevæsenet, 
havde jeg alligevel en ganske god samvittighed. 

I amtmand Valløe's regeringstid på Bornholm havde tyske 
ejere efrerhånden fået stærkt indpas i ledelsen og ejerskaber af 
en række bornholmske hoteller, og dette foranledigede amt
manden til at få oprettet et aktieselskab »De nationale hoteller 
på Bornholm«, som det efterhånden lykkedes at overtage alle 
hotellerne, så at vi .fik tyskerne smidt ud. 

afstaaet til Sverig, var Slottet Hammershus blevet besat af Sven
skerne under Commando af Oberst Johannes Primzenskiold, en 
Mand, der havde udmærket sig under Carl Gustafs Felttog i 
Polen og Tydskland. Denne Primzenskiold brandskattede og ud
sugede i hØi Grad Øens Befolkning, hvorfor nogle af disse, 
under Anførsel af Avlsmanden Jens Pedersen Kofod, gjorde. Op
stand mod Svenskerne, og under et Ophold i Rønne blev Oberst 
Primzenskiold, Onsdagen den 8de December 1658, overrumplet 
af Jens Kofod og hans Sammensvorne i Borgmester Peder Lau
ritzens Gaard. Det lykkedes imidlertid Obersten at undvige 
herfra, men paa Flugten blev han dræbt, idet en Borger ved 
Navn Claus H Øeg fra Gavlen paa det ovennævnte Hus skød 

ham i den hØire Tinding - efter Sagnet med en af sin Vest 
reven Sølvknap, da »Bly og Sraal ei bed paa Primzenskiold. « 

En Granitblok, nedlagt i Gaden udenfor Realskolen, v iser end
nu Stedet, hvor han faldt. Efterat Svenskernes Anfører saaledes 
var falden, blev Hammershus med List tilbagetaget af Bornhol
merne, hvem det senere lykkedes fuldstændig at løsrive sig fra 
Svenskernes Herredømme og komme tilbage under den danske 
Krone. 

Det gamle H us, over hvis Gadedør indtil for faa Aar siden 
hang en Træfigur af Prinrzenskiold, blev indtil for en Snes Aar 
siden vedligeholdt, men efter den T id har det hyppig skiftet 
Eiere; det har udelukkende været beboer af yderst fattige Fami
lier, og var tilsidst i den Grad faldefærd igt, at der næsten 
maatte høre Mod til ar træde indenfor dets Tærskel, endsige 
beboe det. 

Efter Nedriveisen vil rimeligvis en til Nutiden svarende Byg
ning blive opfØrt paa den Gmnd, hvor hint ældgamle Hus nu 
saalænge har sraaet. -S« 

(står der som underskrifr) _ 



PETER JØRGENSEN MARK 

Den Mand , til hvis »hæderlige Omtale« disse linier ere 
viede, er vel kun en ringe Del af »Illustrerer Tidende«s l æsere 
bekjendr, men der kan dog sikkert paaregnes, ar er Billede af 
ham vil have en vis Interesse netop for dem, der ikke har haft 
leilighed ril paa en eller anden Maade ar lære ham ar kjende. 
Hans Personlighed og hele Maade ar gerere sig paa er ligefra 
Øverst til N edersr, fra Inderst ril Y dersr gjennemrrængt af en 
saa udpræget Originalitet, at man i den Henseende ikke kan 
sætte ham i Klasse med Kjøbenhavns hedenfarne literater 
Vilhelm Karup eller Peter Rundetaarn. 

Paa Bornholm, der »land«, hvor han hører hjemme, gives 
der Ingen, som ikke kjender Postbud Peter Jørgensen Mark 

eller »Peter Jyde«, som han almindelig kaldes, skjøndt han i 
Bladene har nedlagt Protest imod dette »Binavn« og forlangt 

det mortificeret som aldeles meningsløst, da han er saa »pære
bornholmsk« som Nogen af de Indfødte. Postbude i Alminde
lighed og landpostbude i Særdeleshed ere ligesaa vel kjendte 
som vel sete hos Enhver ; man modtager dem, om ikke med 
aabne Arme, saa med aabne Døre og aabne Hænder, og næst 
sin Elskede holder den unge Pige mest af den gamle Mand, der 
bringer hende Budskab fra ham. 

Som sagt, Peter Jyde - om Forladelse! Peter Mark - er 
kjendr af Alle, men er ogsaa noget ganske Andet end et almin
deligt Landpostbud. Alene der, ar han har forstaaer den Kunst, 
fuldstændigt ar gaae op i Erkjendelsen af sin Bestillings Vig
tighed for Samfundet, og i sit Slags er blevet en ren Classiker, 
er jo nok til ar hæve ham en god Del over der almindelige. 
Desforuden er han Forfatter, og kun faa Skribenter ere i den 
Grad blevne populaire som Peter Mark. Man skal vanskelig 
kunne frakjende hans Frembringelser Prædicarer »originale«, 
og af disse Produkter, som han af og til lader flyde ind i vore 
bornholmske Avisers Spalter, ere de fleste g jennemtrængte af 
en altid træffende Satire. Fra de bornholmske Aviser ere hans 
Artikler vandrede ind i de større Blades Spalter og derfor vist 
ikke ukjendte af en stor Del af vore Læsere. Gjennem »Illustre
ret Tidende« blev saaledes hans lille Afhandling af 27de Mai 
f. A. om ligbrændingsspØrgsmaalet forelagt Læserne til gun
stig Overveielse. 

Da han for endel Aar tilbage gik ud af Postvæsenet, viede 
han Resten af sine Dage til en privat Budbesørgelse, bygger 
paa den Tillid, man overalt viser hans Paalidelighed, der næsten 
er blevet til et Ordsprog. Derfor hØrer han hjemme overalt paa 
Bornholm, dog maa hans Hjemsted vel regnes for at være Nexø, 
hvor hans nu afdøde Husrm boede. Hendes dødelige Afgang 
for et Aarstid siden foranledigede den sørgende Enkemand til 
gjennem Bladene ar fremføre Følgende for Offentligheden: 

»Takkende for den velsignede Gave, de hØitærede Rønne
boere have givet mig t il min Geburrsdag! Præsten i Bodilsker 
har g ivet mig 1 Rdl. ; i Nexø h.ar jeg kun faaer 4 Mark, men 

Det bornholmske Landpostbttd Peter Jørgensen Mark . -
Efter en Tegning af]. F. Ridder. 

om det er af Aandsbegjerlighed eller Pengebegjerlighed, veed 
jeg ikke. Min Kones Død og min hæderlige Begravelse kostede 
over 30 Rdl. Alle vare veltilfredse og der blev hverken sparet 
paa Kaffe, Brændevin eller Cigarer. « 

Dersom Nogen skulde mene, at det maatre være dræbende 
kjedelig t Aar ud og Aar ind, Dag for Dag ar gjennemvandre 
den samme Roure, saa spørg blot Peter Mark, og han vil paa 
Steder overbevise Dem om, ar der i den forøvrigt meget man
gelfulde Verden ikke findes Nogetsomhelsr, som er værdr ar 
leve for, med Undtagelse af hans egen Bestilling, og med denne 
Overbeviisning har han trasket Bornholm rundt paa kryds og 
paa rvers i en Række af 45 Aar og i denne Aarrække tilbagelagt 
en Strækning, der naaer henimod fem Gange Jorden rundt. 
Han er nu 73 Aar gammel og oplever maaskee knap at feire 
sit 50 Aars Jubilæum; men naar han engang lægger sine trætte 
Ben til Hvile, vil han vandre heden med den urokkelige Forvis-
ning, at han har gjort sig udødelig. - s 

Gengiver efter »Illustreret Tidende« for D / 5 1875. - Peter 
Mark, der var født i København 1802, men kom til Bornholm 
som 12årig piberdreng, døde i Neksø 1877 og oplevede altså 
ikke sir 50 års jubilæum. - Han er skildrer af C. J. Hagemann 
i Bornholmske Samlinger XV (1924) . 
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Østbornholms mindesmærker 
Ved Koefoedgård i Øsrermarie srår der en gammel vældig eg. 

Familien Koefoed, der var ejer af gården i næsren 400 år, kaldre 
den Niggelaæjen, nØgleegen. Den er nøglen ril gårdens lykke, 
sagde tradirionen. Da den sidste ejer i familien, ritmester Her
man Koefoed, 1918 solgte gården, rog han der løfte af sin efter
mand, ar han ikke vilde fælde egen. Og gårdens vogter står der 
endnu. 

Men egen bærer nu på sin knudrede stamme er nyt navn: 
Vilh. Herolds Eg. 

Kammersanger Herold boede i sine sidste 6-7 år om som
meren på Koefoedgård . Han befandt sig udmærket godt her og 
fØlte sig helt hjemme. Han levede med i gårdens liv, tog del i 
forskelligt af gårdens arbejde; han malede vinduer, fejede gårds
pladsen, lugede og puslede, for ar air skulde se fint og velplejet 
ud. Når han trængte til hvil, sacre han sig ved foden af den 
gamle eg på en bænk, som han selv havde tØmret. Hans hjerte 
krævede sin hviletid; en angina pectoris m indede ham daglig 

om, at hans tid snart kunde være forbi, og hans tanker kredsede 
om derre, der forekom ham meningsløse. »Hvorfor kan menne
sket ikke blive lige så gammelt som træet her? Selve livet er 
mig den dybeste glæde, jeg føler mig frisk i sjælen som et barn 
- og ingenting kan jeg nå.« (Politiken lD/ 1 2 1937). 

Han gav sine tanker udtryk i er vers, som hans vært, pro
prietær Anker Jensen, lod fæstne i en kobberplade, der blev 
anbragt på den fredede eg, i hvis skygge Herold bolde af at 
hvile. Der srår: 

VILH. H EROLDS EG 
HER SAD JEG VED DEN GAMLE EG 
I SOMMERDAGE LANGE 
OG MINDEDES MIN BARNDOMSLEG 
OG MINE MANDDOMS·SANGE. 
NU STUNDER DET MOD HØSTENS TID, 
MIN SANG ER STILNET, LOKKEN HVID. 
SYNG FOR MIG, EG, DIN SANG SAA BU D 
I VINTRENS NAT - DEN LANGE. 

På en lille plads ved byleddet i Svaneke står »Madvigs 
Minde« , en bronzebuste af Madvig, modelleret af billedhugge
ren H . V. Bissen og anbragt på en granitsØjle med indskriften 
I. N. MADVIG ; på fodstykket står 1874. Kommer man til 
Svaneke ad Rønnevejen, er Madvigs Minde noget af det første, 
man ser. 

Madvig var blevet berømr over hele den oplyste verden som 
førstemanden i den klassiske sprogvidenskab. Hans berømmelse 
kastede glans over hans fødeland, og hans fødeØ var srolt over, 
ar han var bornholmer. 1873 udnævnres han t il æresborger i sin 
fødeby, og bornholmerne besluttede ar hædre ham ved ar rejse 
er mindesmærke for ham. 

På Madvigs 70 års fødselsdag den 7. august 1874 blev min 
desmærket afsløret, og Mad vig var selv til stede. »Den l ille, 
ellers saa rol ige Stad havde ifØrt sig Festdragt, og paa dens bak-
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kede Gader vrimlede der af Gjester af »FØdte« og »FØrte« -
kort: der var er Liv og Røre, som den smukke lille By neppe 
nogensinde før havde oplevet Magen til,« skrev »lllusrrerer 
Tidende« (:.!7 /~ 1 1874). Festen begyndte kl. 3 med afsyngn in
gen af en sang, som Rønne-kredsens folketingsmand Lucianus 

Kofod havde digtet til afsløringen, på melodien : Solen sank bag 
grønne lund. 

Her, hvor Øjer op han slog, 
hvor han hilste Livers H ygge, 
hvor han leged i dets Skygge 
ril han Flugr mod Lyser rog: 
her skal snart hans ædle Træk, 
sanddru, skjØnr i Malmen p ræger, 
tale mandigt, m ildt bevæger 
til vor Sands - saa Sjælen kvæget 
IØfres over DØgners Kvæk. 

Ti mens Lavt og Skjævr og Smaat 
srilles vide og bredt til Skue, 
og saa mangen Myretue 
taarnes op til indbildt Slot -
har ved ham den Lyst vi haft: 
over Mylret dog at Øine 
ægte Storhed rank sig hØine 
ene baaren af den nøgne, 
ligefremme Sandheds Kraft. 

De tre Syn os mælder om: 
hvad ham frugtbar Granskning skylder, 
hvi som Overpræsr man hylder 
ham i Vidskabs Helligdom; 
at i bramfri, stille Færd 

Mi11detavle for Vilh. Herold ( 19/J 1865-'"fo 1937) . 
(Dam Joha111e11 Jot.) 



]. N. Madvigs bmte i Svaneke. Efter en originaltegning. (lllmtreret Tidende ~;/9 1874) . 

viis han søgte Mandens Ære; 
at han Lærde gav den Lære -
for sit Fædreland at bære 
»Troens Skjold og Aandens Sværd«. 

Og naar vore Dage flyr, 
end hans Minde her fortæller 
som et nordisk Sandsagn eller 
et Aladdins Eventyr -
hvad alt Saga cog i Hu: 
hvilken Aand der har ham drevet, 
hvad han, tro sit Kald, har levet, 
villet, ævnet, talt og skrevet 
fra sit Snilles Gry til nu. 

Men det Genskin fra hans Ry, 
som paa Danmarks Himmel gløder, 
i sin første Vaarglands møder 
V esets Ø og Madvigs By; 

hjemlig Tak ham colke vil 
for hans Dagværk denne StØtte: 
den skal, hvor han hen mon flytte, 
dog »til Stavns« med os ham knytte, 
skjØnc han hører Verden til! Madvigs minde i Svaneke. (Dam Johansen fot .) 
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Mindestenen. i N ordskoven i Svaneke for L. Jiirgeme11 ( 10/.; l 844-
6/ 1 1918) . (Dam Johansen fot.) 

Derefrer holdt øens landstingsmand 0. E. Sonne festealen og 
sagde bl. a" at monumentet skulde være et udtryk for hans 
landsmænds påskønnelse af, hvad han ved sin flid og sandheds

kærlighed havde nået, og for deres glæde over, at noget så sjæl
dent var udgået fra denne afsides liggende ø. Han Ønskede 
Madvig mange år endnu, foretog afsløringen og overgav monu
mentet og pladsen til kommunen. Byfoged Anders GrØnlund 
modtog på kommunens vegne mindestØtten, der »var rejst for 
dens æresborger og skulde minde de ældre om denne dag, de 
unge om, at det store i åndens tjeneste kun udrettes ved alvor
ligt arbejde, og de kommende slægter om, at man skattede 
denne mand. « Derefter blev lste vers af en anden sang, som 
Lucianus Kofod havde digtet ti l anledningen, sunget på melo· 
dien: Brat af slaget rammet: 

Høvding i de Lærdes 
fremste Blænker-Rad, 
som, skjØnt Olding, færdes . 
blandt os barneglad! 
Nyd en Aftenrøde 
lang og rolig-mild, 
livsvarm som Dit bløde 

• Hjærres Manddoms-Ild! 

Nu tog Madvig ordet. Han takkede for den ære, der var vist 
ham, takkede »uden indskrænkning, men dog· med betænk
ning«. Hvorfor rejste man denne mindestØtte? vilde man en
gang spørge. Dertil vilde han sige: var han ikke en stor og 
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betydelig mand, var han dog en hæderlig mand; var den ros, 
han havde fået, overdreven, havde hans landsmænd dog ingen 
skam haft af ham. Han bad da om, at mindet måtte betragtes 
som et regn på befolkningens deltagelse i alt, hvad der angår 
Danmark. Der var ikke faldet i hans lod at gøre store opdagel
ser; men han ha.vde dog bragt det til, ar hans navn var blevet 
nævnt med agtelse, og det var ikke uden betydning. Han havde 
kæmpet for sit fædrelands frihed, selvstændighed og ret. 
Fædrelandets fjender havde ydet ham anerkendelse; men de 
havde villet annektere ham. Bornholmerne havde i ham ser en 
repræsentant for danskheden; sådan vilde han vedkende sig bil
ledet og modtage den ære, der var vist ham. Han mindede om 
at arbejde for Danmarks vel, og at alle kan gøre det; »den 
ærlige stræben savner aldrig sin lØn«. Endelig Ønskede han, at 
mindet måtte stå som minde om, at bornholmerne i ham så en 
repræsentant for deres fædrelandsfølelse. 

Med de to sidste vers af Lucianus Kofods anden sang sluttede 
f~scen: 

Selv Dig liig Du scande, 
reist ved Konstens Haand -
Udtryk af den sande 
danske Folkeaand: 
Dybsinds Alvor furer 
Kind og Pandens Hvalv, 
skjelmsk bag Læben lurer 
Viddets lyse Alv! 

Talsmand for der Rette! 
Friheds Mærkesmand! 
sraa som Landevætte 
Vagt ved Hjemmets Strand! 
Mens i blanke Vover 
spejles Klippens Skrud, 
lys Du Fred derover, 
Fred med os fra Gud! 

Om aftenen var der et festmåltid i »forrige Siemsens gård« 
for Madvig og hans tilstedeværende Slægt. Stemningen var for
trinlig, ikke mindst fremkaldt ved Madvigs ligefremme både 
alvorlige og skæmtende udralelser. Byfoged Grønlund var d iri-

Mindesten.en i Sydskoven i Svaneke for Vald. Hansen ('3/JJ 1877-·7/1~ 

1945). (Dam Johansen fot .) 



gent og udbragte kongens skål. Amtmand Holten udbragte en 
skål for Madvig med hilsen fra Bornholm og Ønsket om, at 
hans livs aften måtte blive som den skønneste sommeraften. 
Madvig takkede og udtalte, at ligesom Bornholm var hans 
fødeØ, således var han også bornholmer. En dame, som havde 
mødt ham og spurgt sin ledsager, om det var Madvig, fik til 
svar: »Nej, ham er det ikke; for han ser ud som en rigtig born
holmer«. Til Svaneke knyttede sig hans kæreste minder; han 
kendte her hver en plet. Han udbragte derpå en skål for Born
holm, der har de herligste oldtidsminder, og hvor forskellen 
på dansk og svensk nu bestandig udjævnes. Madvigs elev rektor 
Jørgensen takkede Madvig, fordi han havde forstået at frem
mane oldtidens ånd og velvilligt havde givet de unge trØst og 
opmuntring. 0. E. Sonne og købmand Marcher bragte hilsen fra 
Neksø og talte for Madvigs familie, og Madvigs yngste broder, 
lægen fra Haderslev, takkede. Adjunkt (senere rekror) Koefoed 
bragte hilsen fra Rønne. Kommandant Fallesen talte for kvin
den ud fra »Amor og Psycke«. Svanekes læge Olivarius minde
des Islands 1000 års fest. Lærer J. A. Jørgensen, Ibsker, talte for 
Sønderjyllands danskhed, og dr. Madvig takkede, da det var 
hans hjertesag. Madvigs søstersøn, overlæge Holm, Aarhus, 
udbragte et leve for den opvoksende slægts opdragelse i dansk
hed, og lærer Jørgensen talte for kunst og videnskab. Endelig 
takkede amtmand Holten Svaneke byraad, og byfoged Grøn
lund udbragte et leve for Lucianus Kofod med tak for hans 
sange. 

Festen forrsattes i haven, og Madvig ledsagedes til sidst til 
sin søsters og svogers, exam. jur. P. Larsens, bolig. Ved afske
den sagde han: »Jeg skal aldrig glemme denne dag.« 

I sin beretning om Madvigs buste siger »Illustreret Tidende« 
( 27 / 0 1874) til sidst: »Madvigs Buste vil længe staae som et 
Minde om, at der i en Tid, da der kastes V rag paa videnskabe
lig Uddannelse, dog paa Bornholm endnu findes saare Mange, 
som sætte en Ære i at kunne bringe en Mand med aandelig 
Overlegenhed og Srorhed deres Hyldest.« 

Min beretning om afsløringen af Madvigs minde hviler, hvor 
intet andet er bemærket, på »Bornholms Avis«s skildring. 
Karakteristisk for den politiske spænding i begyndelsen af 
1870erne er det nemlig, at Aakirkebykredsens folketingsmand 
Ph. R. Dam ikke var indbudt til festen. Han var jo venstre
mand, mens de ledende i Svaneke var konservative; derfor 
kom han ikke med. Og derfor var der intet referat af festen 
»Bornholms Tidende« , som Ph. R. Dam redigerede. 

I Svaneke Nordskov rejstes 1901 en mindesten for .distrikts
dyrlæge L. Ji:irgensen, der som formand for byrådets skov
udvalg siden omkring 1880 havde arbejdet for at få anlagt 
Nordskoven. På den anselige natursten er indhugget 

L. Ji.irgensen 
f .. 10/ 5 1844 
d. 6/ 1 1918. 

Tak fra træerne her som du plejed med kærlige hænder. 
Tak fra de vingede smaa som her har tilflugt og ly. 
Tak fra enhver af os som alle taknemlig erkender, 
Nordskoven her er dit værk en pryd for Svaneke by. 

Verset er digtet af daværende byfoged Rob. Stricker. 

Albret IV olfsens minde. (Dam Johanse;t fot .) 
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I Svaneke Sydskov rejsres i 1946 ved festpladsen, hvor kilde
festen St. Haosafcen holdes, en mindesten for lærer Valdemar 
H ansen, der efcer dyrlæge 1. J i.irgensens død overtog hans 
virke for at holde den gamle skik at fej re Sr. Hansaften ved en 
kildefest i hævd. Scenen bærer indskriften: 

l ærer 
Valdemar Hansen 

1877-1945 
Traditionens vogter 

Spri11gva11det på Nek1p T orv. (Dam ]ohamen fol.) 

A. F. Berghagen fot . 

. ' :li 

. ~ . ,• ' -

A. F. Berghagen fot. 
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Omtrent er par kilometer nord for Neksø srår der ved strand
vejen ved KurrehØj en afviser: »Albret Wolfsens Minde«, som 
peger ·ned mod stranden. Ad en smal sti når man, hvis man 
følger anvisningen, gennem småkrar og scener rerræn Mal
kværnskansen med tre »bautastene« på toppen. Den stØrsre, 
midten, er dog ingen bautasten, men har indskriften 

HAN STRED 
FOR KONGE OG LAND 
OG MAATTE ÆRLIGEN DØ. 

Det er mindestenen for den unge Albret Wolfsen fra Sva
neke, der her fandt døden sammen med to af sine kammerater, 
hvis navne vi ikke kender, den 9. juni 1645 under deres forsøg 
på at forhi ndre svenskernes landgang. 

Mindestenene blev rejst d. 9. juni 1901 på initiativ af M. K. 
Zahrrmann, der havde forfattet denne indskrift: 

De stred for konge og fædreland 
og maatte ærligen dø; 
end stiger for Nexø strand 
Danmarks sol over sø. 

~:· 

Endnu i 4. udgave af Trap (1921) står der om Neksø: Byen 
har ingen monumenter. Er gammelt fotografi af realskolen og 
seminariebygningen, rimeligvis fra seminariers første rid - det 
oprettedes 1898 og nedlagdes 1918 - viser imidlertid busten 
af Frederik den Syvende i skolehaven, hvor den jo stadig har 
plads. Når ug på hvilken foranledning den er rejst, har jeg 
ikke fået oplyst. Der er øens eneste buste af Frederik VII. 

1950 fik Neksø si r torv smykket med er springvand. Det var 
Nexø Sparekasse, der ved byens jubilæwn i 1946 skænkede den 
et sådant, og da byen i der væsentligsre var opbygger efter 
bombardementet, blev springvandet indvier i maj 1950. Det 
er billedhuggeren Max Andersen, der har modelleret det: 
havguden Poseidons (Neptuns) søn Tri ton i bronze som midt
figur i en sekskantet kumme. Det gør en dekorativ virkning på 
torver, og man har haft den gode ide ar forsyne kummens sider 
med korte oplysninger om betydningsfulde begivenheder i 

byens hisrorie. Det er en nyccig ordning. 

Der er rimelige at begynde med den side, hvorpå der scår: 

SKÆNKET AF SPAREKASSEN 
1946 

11ed Neksø byvåben: bådshagen . 

Derefter angivelse af byens vigtigste år, 600 år før : 
NEXØ BLEV KØBSTAD 

1346 
da lundeærkebispen Peder Galen gav byen kØbsradsreccigheder. 

Så kommer ec par skæbnesvangre år, da byen næsten blev 
Ødelagr: 

NEDBRÆNDT AF 1 YBÆKKERNE 

1510 

~yen blev d. 10. april afbrændt på tre huse nær, siger historien. 

UDPLYNDRET AF SVENSKERNE 

1645 



A. F. Berghagen fot. 

A . F. Berghagen fot. 

A. F. Berghagen fot. 

A. F. Berghage11 fot . 

I ·NEXØ FORNYET 
KRlGS-ARRtT LÆGT 

.TRYGT GAA MOD GRYET 
I FREMTIDENS SLÆGT 
t 

\ 

Mindetavle for genopbygningen af Neksø efter bombardementet 7-8/5 
1945. (Dam ]oha11se11 fot.) 

Det var den svenske admiral Carl Gustaf Wrangell, der d. 9 . 

juni beskød byen fra sin flåde og efter landgangen lod byen 
plyndre. 

Endelig kommer efter over 300 års tavshed en lovende 
oplysning: 

STOR HA VNEUDVIDELSE 

1879 

Men som afslutning den forfærdelige tilskikkelse 

LUFTBOMBET AF RUSSERNE 
1945 

lykkeligvis kunde der d. 9. september 1952 afsløres en min
deplade, der i relief viste en kvindeskikkelse, som på hØjt 
løftede arme bærer sit barn ind i det nye hjem. 

NEXØ FORNYET 
KRIGS-ARRET LÆGT 

TRYGT GAA MOD GRYET 
FREMTIDENS SLÆGT 

Bornholmerne byggede byen I krigen knuste den I hele Dan
mark hjalp at genrejse den. 

Det var Bornholmskomiteen, der efter at have endt sit 
arbejde med ar fordele de indsamlede omtr. 7,6 mill. kr. til de 
ved bombningen skadelidte lod relieffet opsætte - ligesom i 
Rønne - til minde om genopbygningen. Billedhuggeren 
Anker Hoffmann udførre relieffet, og digteren Jørgen Vibe 
forfattede inskriptionen. 

Th. Lind. 
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En gammel måde at fange sæl på 

To bornholmske stednavne står som et minde om en nu for
svunden jagtmetode, navnene Sælsten (Nylarsker Sogn) og Sæl
hundesten (Pedersker Sogn). 

Sælsten er navnet for en stor sten, der »nu er indbygget i det 
sydvesrre hjørne af Amager Havn. På den ene side af denne 
sten plejede sælerne at krybe op for at sole sig, men når de 
sryrrede sig i søen på stenens anden side, blev de hængende på 
nogle spidse jærnkroge, som man havde anbragt der, og var 
dermed fanget«. - Således fortæller P. Thorsen i »Fra Syd
bornholm« (1934) . 

Sælhundesren har gjort samme rjænesre som Sælsren. Der er 
en stor sten på 4 fod vand med huller i til de jærnkroge, hvor
på man fangede sælerne. 

Jagtmetoden er gammel og findes anvendt både af lappiske, 
finske, norske og svenske sæljægere. Finner, norske og svenske, 
der har klipper og skær som vi, har slået krogene til sælfang
sten ned i fjælder eller også fæstnet dem til en enkelt stor sten. 
lapperne derimod har anvendt lange rømmerstokke (ca. 2 m), 
hvori de har slåer rykke jærnkroge med modhager (krogenes 
rykkelse ca. 1,5 cm). Tømmerstokkene blev om dagen graver 
ned i sandet (i nærheden af sælernes hvilepladser), således ae 
blor krogene srak op. Når de lappiske jægere så, ar der i skum
ringen var gåec nogle sæler op på en sandholm, roede de ud 
efter mørkets frembrud og jog dem mod de spidse jærnkroge. 
- Tegningen nedenfor viser en sådan stok med jærnkroge 
nedlagt i sander (ser fra langsiden og kortsiden; sandet er mar
kerer ved de små prikker) . 

~ ·~ . . . 1, •. . ":·: \·,;· ,.: . :: · · 
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~ va"dlinit L'' '''," :/ 1'<1~d 

fe/ter 1-lålpygminne, 2, 1951) 

Såvidt mig bekende er tØmmersrokke ril sælfangst kun an
vende af lappiske sæljægere. Jeg ved heller ikke af, at finske, 
norske og svenske sæljægere skal have forsØgr bevidst at jage 
sælerne ud på de nedlagte kroge, og heller ikke, ar jægerne skal 
have arbejder efter mørkets fremb1·1.td. Man vil bemærke, ae 
P. Thorsen i sin meddelelse om sælstenen ovenfor intet siger 
om egentlig jage på sæler. Dyrene fanges, når de scyrter sig i 
søen; men der siges intet om, ae man gjorde noget for at få 
dem til det. 

Jeg hidsætter nedenfor ro beskrivelser af sælfangst, den før-
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sce lappisk (fra Rustefielma ved Tana's lØb, beskrevet af J. Fell
man i Anteckningar under min vistelse i l appmarken, IV), 
den anden norsk (fra Sunnmøre, omtalt af Hans StrØm i hans 
beskrivelse af »SøndmØr«, II) . Som man vil se, passer den 
norske beskrivelse godt sammen med P. Thorsen's. Om der ind
tryk, vi får af lighed mellem sæljagt ved Østersøen og sæljagt 
i Norge, har nogen stØtte i virkeligheden (således ae sæljagten 
disse ro seeder skulde have former sig noget anderledes end 
blandt lapperne), ved jeg ikke. Intet af de værker, jeg er i 
besiddelse af (hverken K. B. W iklund's, Ernst Manker's eller 
(der allernyeste, fra 195 3) B. Collinder's, for blot at nævne de 
vigtigste), siger noget herom. Men der er jo derfor nok mulige, 
at forholder kan være omtal t etsteds. I øvrigt kan der også tæn
kes, at alle de omtalte folk kan have fulgt samme fremgangs
måde ved sæljagten, uden ar der derfor foreligger vidnesbyrd 
derom. Vi må under alle omstændigheder være meget forsig
tige og ikke drage slutninger på et for spinkelt grundlag. 

De to beskrivelser lyder som følger . ]. Fellman caler først 
om sælfangst med garn; dernæst fortsætter han: »Men dess
utom fångas skalen af hvar och en enskildr, som derrill har 
rilfalle och luse same ej bor langt ifrån elfsmynningen. Mest 
finnas de 1 a 3 mil ofvanom Gullholmen. Man fånger dem 
sålunda med ett slags krokar af fingers rjocklek och 1~ qvar
rers fangd, rill eec antal af 24 a 25 fasrspikade på en slat huggen 
timmerstock af ungefar 4 a 6 rums tjuckled, nedgrafven ebb
tiden i en sandbank, hvarest skalarne flodriden pliiga uppe
hålla sig, så att krokspersarna stå upp mor elfven. På scocken 
ara 4 hål och genom hvarr och ett af dem drifves en påle af 
fiera alnars fangd ner i sanden for aet hålla den fascad, hvar
jemce i scockens bagge iinder bindes er tåg, som ycrerligare 
fascpålas liingre upp på banken, dock så djupt i sanden art 
skalen ser hvarken pålen eller tåget. Sedan alle decca ar fardigr, 
ar man i narheren med båren och passar noga på t ilis varmer, 
sedan skalaroa under flodriden kommir på banken, fallit så 
mycket aer krokspetsarne aro 2 a 3 mm under vacrenytan. Då 
narmar man sig med båren så scilla som mojligt, så atr skalarna, 
som ligga på banken, intet må hora, och aflossar på dem er 
skarpt skott, hvaraf de ferskrakta rusa på flyken nerår, samt 
dervig stota dessa hvassa, syllikr specsiga krokar in i kroppen. 
Jagarne, som aro 2:ne, skynda nu, allt hvad de kunna, med 
klubban i hand fer att ihjalslå de i krokarna fastnade ska
larne . . .. «. 

Efter den ovf. givne svenske beskrivelse må tØmmerscokken 
have været noget længere og have haft flere kroge; den må 
desuden være nedgravet så dybt, at krogene ikke sås ovenfor 
vandoverfladen, jvf. omstående: 
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Ved beskrivelsen af »Skierv-Øerne« siger Hans Strøm, at de 
er »en Samling af Øer, . ... hvor intet Crearur kan opholde 
sig, undtagen Søe-Fuglene og Kobben. Denne sidste skal her i 
de ældre Tider være fangen på en artig Maade, som nu om
stunder er ganske ubekiendt, nemlig ved visse i Klipperne 
fæstede Jern-Pigger eller Fod-Angler, i hvilke Kobben, naar 
den efter Sædvane væltede sig ned af Klipperne, for des 
hastigere al: kunne naae Søen og undgaae Fiskernes Efterstræ
belse, blev hæftet og standset saa længe, at Fiskerne ved Hielp 
af en Aare, eller andet saadant. kunde faae Leilighed til at 
dræbe og fange den« . 

Det vides ikke, om den her omtalte, gamle form for sæljagt 
er oprindelig lappisk (og fra Lapperne gået videre til nordmænd 
og svenske) eller, om den omvendt er oprindelig norsk og af 
lapperne lånt fra nordmændene. Man har tænkt sig begge mu
ligheder, men er ikke nået til noget sikkert resultat. Skulde man 
dømme efter de nordiske låneord i lappisk, kunde man fristes 
ril at cro, at det var lapperne, der var de lånende. I deres sprog 
finder vi nordiske ord som f.eks. fales (hval), tårske (torsk) og 
sallet (sild), der jo alle vidner om kendskab til fangst på havet. 
Et fra nordisk sprog lånt ord for sæl i lappisk har jeg dog ikke 
cruffec på i nogen af de lister over låneord, som jeg har set. 

Men hiscorien har mange eksempler på, at kulturgrænser og 
folkegrænser ikke behøver at falde sammen. 

I Nordamerika levede de to indianerstammer Sioux og Black
foor. Mellem disse to på den ene side og Haida og Atha!?asker 
på den anden var der større afstand end mellem os og grækerne. 
Sioux og Blackfoot talte rodforskellige sprog, men de co folk 
var af samme kulturkreds, præriekulturen, blevet formede i 
samme mønster. Et andet eksempel, mere alment kendt, er den 
kristne kulturs gennembrud i Skandinavien. Med den kristne 
kirke fulgte i Norden en ny åndelig og materiel kultur - men 
denne kultursuØm blev ikke bragt af noget nyt folk. 

I overensstemmelse med disse eksempler kunde man da tænke 
sig, at den gamle form for sæljagt hverken var norsk eller 
samisk [d. e. lappisk] , men hØrte oprindelig hjemme i en tredje 
kulturform, der da var optrådt som långiver . 

Det blev strejfet ovenfor, at man naturligvis kan fange sæler 
også på andre måder end med kroge, f. eks. med garn. Hvis 
dette har været tilfældet på Bornholm, hvad jeg ikke ved, må 
jagten have fundet seed på det åbne hav og ikke i fjorde, hvad 
der ellers er så almindeligt. Men sæljagt på åbent hav er jo 
også mulig. 

I forbindelse med sæljagten tales i gamle kilder ofte om sela
veidr ) : jagt på sæl og udbytte deraf. En mand kunde hævde et 
»sælvær« som sin ejendom, og han kunde afhænde, sælge 
<-været« enten for kontant betaling eller således, at han betin-

gede sig en årlig afgift f. eks. i spæk eller sælskind (forpagt
ning). 

Hørce et »sælvær« til en bestemt ejendom og borcforpagcedes 
"været«, kunde dette komme til at hvile som en art skyld på 
ejendommen. Denne skyld kunde så være fastsat i kontanter 
(sølv) eller naturalier (spæk, skind) . 

Jeg har undertiden tænkt mig, at vore to Sjælegårde skulde 
have været gårde, hvis ejere engang har hævdet ret til »sælvær« 
et eller andet seed. Jeg ved ganske vist incer om dette, men ud
giver det heller ikke for mere, end det er. 

Navnet på den ene Sjælegård (22. sg" Øster-Marie) kan for
melt set godt rumme ordet sæl. Navnet på den anden (10. sg., 
Olsker) udtales nøjagtig som det første. For så vide kunde ordet 
sæl ligge bag dette også, men i så fald går vi uden om en gam
mel skriveform (med k) 1 (hvad man &anske vist i flere tilfælde 
er fuldt berettiget til) og desuden forbi en lang række navne
fortolkninger, af hvilke nogle er meget interessante. 

Hvad der nu er det rigtige, er ikke godt ae vide. Jeg fore
trækker at stå med begge ben på jorden, og derfor tØr jeg ikke 
gøre mere ud af ovenstående end blot lige nævne det som -
måske en mulighed. 

Efterskrift 

Til oplysning for læseren meddeler jeg her de nøjagtige tider 
på nogle af de værker, jeg har benyttet mig af og nævnt oven
for. Et par bemærkninger om værkernes forfattere lader jeg 
følge med i den tro, at de måske kan være en eller anden til 
nytte. Vi går frem i kronologisk orden og begynder derfor med 
Hans Strøm, en i sin tid berØmt narnrforsker og præst, senere 
ritulærprofessor og doktor i teologien. Han er føde i Borgund i 
Romsdalen 1726 og død i Eker ved Drammen 1797. Hans 
værker om SøndmØr og Eker er, hvad man kalder klassiske, i 
norsk topografisk liccerarur. Det første af disse - det er det, 
der er benyttet i artiklen ovf. - er et stort tobindsværk med en 
lang og besværlig titel: »Physisk og oeconomisk Beskrivelse 
over Fogderiec Søndmør beliggende i Bergens Stift, i Norge.« 
- Citatet i artiklen er hentet fra den såkaldte »Anden Part« 
(stykket »Om Ulvsteens Sogn«, p. 396, det afsnit, der er beteg
net med det græske bogstav for b) . Der findes to udgaver af 
bogen, førsteudgaven, der er fortræffelig (trykt i »SorØe« 1766), 
og et omtryk fra 1906-08, som man må advare læseren mod, 
da det er fuldt af fejl. Det er førsteudgaven, der er brugt ovf. 

Den næste forfatter i rækken er Jacob Fellman, født hØjt 
oppe i Finland i Rovaniemi 1795, præst i Utsjoki og Lappa
jarvi, død 1875 . Fellman opholdt sig i årene 1820-31 i Lap
land og skrev på basis af sine iagttagelser der senere et stort 
værk i fire bind med titlen: »Anteckningar under min vistelse 
i Lappmarken«. Dette værk, der udkom i Helsingfors 1906, er 
den dag i dag et vigtigt dokument for dem, der arbejder med 
den såkaldte lappologi, ikke mindst for dem, der behandler lap
pernes religiøse forestillingsverden. Det citerede stykke stam
mer fra dette værks fjerde bind (p. 3 ff. ) . 

1 hvad denne skriveform med k (Skiellegård) angår, vil jeg dog bede 
læseren bemærke skrivemåden skål (alrså med k) i der ovf. cirerede 
svensksprogede stykke om sælfangst i Lapland. 
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Efter disse følger forfattere som K. B. Wiklund og Ernst 
Manker. Den første, der var professor i finsk-ugriske sprog i 
Uppsala 1905-33, har skrevet en bog med- tiden: »Lapparna« 
~udkommer i serien Nordisk Kulrur, IX, Srockholm, 1947); 
den er fra en vis side blevet srærkr kritiseret, og man har sagt, 
ar den ikke srod på højde med der, Wiklund ellers har yder. 

Ernst Manker, der er chef for den lappiske afdeling ved Nor
diska Museet i Srockholm, er ophavsmand til en ualmindelig 
smuk bog, fuld af regninger, foros og kort, der hedder: »De 
svenska fjiillapparna«. Den er udkommet som nr. 4 af Svenska 
Turistforeningens handbocker om der svenska fjallet, Srock
holm, 1947. 

Til sidse bør nævnes en bog af Bjom Collinder: »Lapparna. 
En bok om Samefolkets forntid och nutid. « Scockholm, 1953. 
Det er det nyeste værk, vi har, skrevet af professoren i finsk
ugriske sprog i Uppsala. Som allerede riden siger, behandler 

bogen alle lapper, er egentlig en håndbog om dem, i modsæt
ning til det smukke værk af Manker. Collinder bygger desuden 
på sin store sproglige viden, medens Manker i sin bog kun har 
er lille kapitel om sproget, skrevet af Bo Wickman. 

Udyr, der antoges at befolke tierdens udkanter (efter en tegning på er 

middelalderligt kort). 

J. Nielsen. 

Martin Andersens N exøs Bornholm 

. ! 1::.'cr: e1: N 1 .\·Q rn::1 1111 g . 

JUL PII A BORNHO LM 

Martin Andersen Nexø er dØd. 
Som adskillige digtere var han i sin ungdom er stridens tegn; 

men der er få, der som han har dele sindene for og imod hele 
op i oldingeårene, ja, efter sin død, længe efter, ar de tanker, 
som han brød igennem med, har vundet fæsre i almindeligt om
dømme, længe efcer, ar der fra alle sider var erkendt, ar han var 
ikke nogen rabulist, men en digter, en af de ganske få, om 
hvem man med sikkerhed kan sige, at han i tider vi ikke kan 
overse vil hØre til ikke blot i litteraturhistorien, men i den 
levende litteratur. Der er kun et par stykker af dette århun
dredes danske digtere, man trygt tØr spå derce om. 

Det er en dobbelt indsats, Andersen Nexø har gjort vor 
litteratur. Almindeligvis vil han vel først blive nævnt som social 
digter, og i denne egenskab er det hans medmenneske-følelse, 
der hæver ham hØjt og giver hans værker det nære og fortro
lige i skildringen, som IØfter dem over teorier og partisyns
punkrer. 

Men i hans hjemland i snævrere forstand vil der ligge nær 
først og fremmest ar berragre ham som hjemstavnsdigter, en 
digter med dybe menneskelige perspektiver, og necop derfor så 
scor, men tlllige en kender, en iagttager og husker, som i sir 
værk har reddet et hele Bornholm fra at synke i glemsel: Halv
fjerdsernes og firsernes Bornholm, som nu kun de helt gamle 
mindes, men som i Nexøs værk pludselig ligger lyslevende for 
os. Hvad spredte optegnelser og museumsgenstande giver os 
brudstykkeagtige glimr af, der står i hans bøger med en livs
duft, en blodvarme, en atmosfære så nært og anskueligt, som 
om vi gik midt i det. 

Han var den første bornholmer, som valgte sin barndomsbys 
navn som digternavn og derved på dobbelt vis bragre Bornholm 



ind i litteraturen. Gennem ham fik Bornholm sin ærefulde pla
cering i hjemstavnslitteraturen, i værker, der samtidig hører 
verdenslitteraturen til. Det var i vor bornholmske digtning et 
gennembmd, og samtidig et højdepunkt, som ikke senere er 
nået. 

Andersen Nexø var vel ikke den første bornholmske hjem
stavnsdigter. Han havde forgængere, der vel er værd at erindre, 
først og fremmest Fridtjof Bons uforglemmelige »Hjemstavns
billeder«, der vel også har deres svagheder ved siden af de 

store fortrin; Bon synes selv at have erkendt det; det var, som 
om han ved Nexøs fremtræden så, at nu var den rigtige mand 
kommet; så nu var der ikke mere for pam at gØre. Der var også 
Andersen Nexøs personlige læremester Jacob Hansen, der først, 
efter at Nexø havde vist sine evner, tog bornholmernovellen 
op, men som ikke nåede det .helt store på dette felt. Nogen 
Blicher har Bornholm aldrig haft. 

Andersen Nexøs debut fandt sted i forrige århundredes slut
ning, på det tidspunkt, da den danske hjemstavnsdigtning fik 
sit »moderne gennembmd« med navne som Aakjær, Skjold
borg og Johannes V. Jensen. 

Mens Aakjær hævdede sig i lyrikken, som Nexø vel har dyr
ker i ny og næ, men uden at have skabt poesi, der når frem i 
første række, er det nok Johannes V. Jensen, man i første 
række må sidestille Nexø med indenfor hjemstavnsdigtningen. 
Også i formatet! Mens de begge ro arbejdede sig frem mod 
store og omfattende romanværker, Øvede de deres evner i det 
mindre format og ydede også her den ypperligste kunst. Ander
sen Nexøs Bornholmernoveller står i tidens litteratur ved siden 
af Johs. V. Jensens Himmerlandshistorier og er faktisk de ene
ste, man rør sidestille med dem. 

Som digter hører Nexø det nye århundrede til, men han prø
vede vingerne i det gamle og måtte faktisk arbejde sig ud af 
en gammel stil, inden han helt fik mod til at være sig selv 
(skønt novellerne viste, at han kunde foregribe sin senere ud
vikling) . Han debuterede i Johannes Jørgensens symbolistiske 
tidsskrift » Taarnet« med et passende symbolsk og pessimistisk 

digt. Og i sine første år dyrkede han lyrikken; først mange 
år senere fik han samlet et udvalg af sin vers; deriblandt også 
adskillige fra de unge år. Der er mellem dem et par landskabs
digte med stedfæstet bornholmsk motiv: en morgenstemning 
fra Klinten ved Nexø og en aftenstemning fra stranden ved 
Rønne. Det sidste har disse strofer: 

Gennem Hyttens Halvdør Barnet kalder 
Gammelfar ind fra hans Dont; 
ludende han gaar, og Blikket falder 
rundt langs Havets Horisont. 

Horisonten staar i Brand og fylder 
Himmel, Hav med smæltet Malm; 
ind mod Land det glider og forgylder 
Strandens visne Marehalm. 

Sindigt Tonerne fra Havnens Klokke 
melder at en Dag er endt; 
op mod Byen vandrer tavse Flokke, 
bag dem Havnens Fyr blir tændt. 

N eksø havn /Ør 1900. 

Bindings-værkshme og sandstensgærder i Neksø i 90'erne. 

Balka st·l'and. (D mn Johansen fat.) 

, . r11t;I 

·-. -

Metrisk set er disse vers skævt tØmrede; man mærker, at det 
ikke er en født lyriker, der har skrevet dem. Men natu rfølel
sen er ægte, og den måde, hvorpå han sætter skikkelser ind i 
billedet, virker som en optakt til hans senere menneske-digt
ning. 

Mellem de sparsomme digte, ban skrev i sine modnere år, 
er der er enkelt, som hævder sig; det er »Hjemstavn«, som han 
offentliggjorde første gang i tyverne. I dets frie form bevæger 
han sig mere urvungem: 
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Udsigt over Neksø fra Frederiks stenbmd i 90'eme. 

Hør denne Lyd! 
Lydregnen der stiger 
af Klev og Kløfter, 
der lyse Fald af Sraalhamre paa Granit! 
Brat revner Bjærger, 
og i et sortnende N u 
sraar en Pinje mod Himlen 

- dØdsrung -
og brister som Stenregn over l yngen! 
I Stilheden efter Drønet 
drypper Fjælstavnens Toner - -
det er Bornholm! 

Andersen Nexøs første bog, novellesamlingen »Skygger«, ud
kom i 1898. Den åbner straks med en novelle fra Bornholm, 
den dystre »dødskamp« om postassistenten, der flygter, da hans 
svindlerier afsløres, for at finde en dramatisk død ved er styrt 
fra klipperne ved Løvehovederne. Der ligger en virkelig be
givenhed til grund for novellen; men dens styrke ligger i den 
rninuriØse indlevelse, dens indtrængende medviden. Hvad der 
er tildigtet, som siruarionen med barnemordersken i postvognen 
til Hasle, bærer også præg af en virkelighedsiagttagelse af stor 
skarphed og en evne t il at udvide iagttagelsen ved fantasi, der 

ikke er enhver giver. Når jeg så stærkt understreger denne 
novelle, er det, fordi den som i en nøddeskal rummer Nexøs 
personlige form, når han forvandler et stykke iagttaget virke
lighed til digterisk liv. 

Men novellesamlingens store indsats ligger i en anden no

velle, måske den bedste, Nexø overhovedet har skrevet. Det er 
»Lotterisvensken«, so1n han senere har udsendt som selvstæn

dig bog. Også den rager sit udgangspunkt i en bestemt begiven
hed; roen den udvider den til et livsbillede fra stenflækkernes 
hårde og fattige liv. Ejendommeligt nok er denne novelle den 

første, Nexø har skrevet. Her kan man ikke tale om nogen 
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famlende begyndelse; han har fra første færd behersket sine 
kunstneriske evner og været klar over deres rækkevidde. 

Efter er par realistiske romaner udgav Nexø i 1900 en ny 
novellesamling med titlen »Muldskud«; den rummer en række 
af de bornholmernoveller, der er blevet klassiske. Den begynder 
med den monumentale »Frænke«, en tung og tragisk historie, 

hvis hovedperson synes hugget ud af en blok med kraftige 
hugg. En helt anden stil viser den barokke »Hovsmeden i Dyn
deby« om den lokale kværulant og hans kamp mod omgivel
serne. Der er den mere elskværdige opfarrede »Bigum Træben« , 
hvor det barokke slår ud i en rungende latter. Der er den beske 
lille skitse »Lønningsdag« om fattige og rige i det bornholm
ske samfund. Men dette skal ikke være nogen bibliografisk 
katalog over Nexøs hornholmsfortællinger, så vi må nøjes med 
at konstatere, at denne genre indenfor hans produktion fort
sætter gennem hans følgende novellesamlinger, og den giver 
ikke blot en række typer, men tillige dybtgående studier over 
det bornholmske sind og dets egenart, af sæd og skik, som på 
det tidspunkt endnu i udstrakt grad havde bevaret sit afsides 
præg. Der er skildringer af slægtsfejder, af vragrøveri og en 
række andre kulrurbilleder fra vore bedsteforældres Bornholm. 

Som i de først nævnte noveller går Nexø som regel ud fra en 
kærne af virkelighed, en person eller en begivenhed, han har 
hØrt om. På dette grundlag digter han videre, gØr skikkelserne 
plastiske og levende, skaber sammenhæng i begivenhederne og 
udfolder først og fremmest den atmosfære, hvori skikkelser og 
begivenheder får virkelighedens lys over sig. Hørte og huskede 
småtræk digtes ind, replikker, ordtØj og lignende. Når Bigum 
Træben efter konens mislykkede selvmordsforsøg følger hende 
hjem, går han foran med sin violin, spiller og synger: 

Min Kone vil sig sænke 

sig sænke. 
Nu har hun sig betænke 

betænke. 



Tilsyneladende en ægte overlevering fra folkemunde; hvis 
dette ikke er ægte bornholmsk original-poesi, så er der ialrfald 
genialt eftergjort. 

I de følgende novellesamlinger, fra et nyt bind »Muldskud« 
til »Dybhavsfisk« fra 1918 (de senere samlinger er i hoved
sagen optryk af ældre noveller, stadig arrangeret på ny måde), 
finder vi bornholmernoveller, hvoraf mange er betydelige, selY 
om ingen står mål med de helt score noveller fra de første bind. 
To bøger er udelukkende viet Bornholm, nemlig den fine lille 
samling noveller og skitser betitlet »Barndommens Kyst«, med 
henrivende narurskildringer fra Bornholms sydland - og den 
score novelle »lykken«, der udkom som selvstændig bog, en 
ejendommelig symbolsk fortælling om dødens ridt gennem 
Nordlandets stenbrudsegne med deres barske og fattige kår. 

Jeg nævnte Nexøs første romaner. De står ligesom en smuie 
udenfor hans senere forfatterskab i deres pessimistiske realisme 
(karakteristisk nok gØr der sig noget lignende gældende for 
.Johannes V. Jensens første bøger; men medens han har taget 
afstand fra dem ved ar »slette dem af sir forfatterskab«, har 
Nexø lader sine optrykke flere gange). Men mellem dem duk
ker der pludselig en bornholmsroman op. Der er den lille 
»Familien Frank« fra 1901, en provinsbyskildring, hvortil Nexø 
by umiskendelig har været model. Der er er trist miljØ, han her 
skildrer, en fordrnkken far og en rappenskralde af en mor, men 
drengen, som er bogens hovedperson, har noget af den samme 
livsduelighed, som vi senere møder hos Pelle. Og bogen toner 

Madvigen (eller Æviavæien) i Halleklipperne nord for Neksø: vigen. 
hvor wenskerne gik i land 9. itmi 1645, syd /01· i\lfalkvæm. (Adolf 
Møller f o l. ) 

Andersen Nexø's barndomshiern i Nexø. bygget af hans fai'. 

Bogomslag, der skal forestille bornholmsk stenbmd. 

ud i en noget barsk optimisme: Faderen drukner, og derved 
åbner der sig en mulighed for en lysere tilværelse for dem, der 
bliver tilbage. »Familien Frank« er sammen med novellerne en 
bog, der peger fremover i Nexøs forfatterskab. 

Men hans Bornholms-bog fremfor nogen anden er dog »Pelle 
ErePreren«, nøjere beregner dens co første bind. Her har vi ro 
helt forskellige bornholmske miljøer, i første bind scorgården 
ude i det åbne land, i andet bind Rønne, med det lille sko
magerværksted som centrum. Første bind har vundet ry som 
romanværkers kunstneriske tyngdepunkt, og der er for så vidt 
rigtigt, som gamle Far Lasse, en af de stærkest og nænsomst 
regnede skikkelser i vor litteratur, sammen med Pelle behersker 
Jette bind. Men der må understreges, at hvad mil jøskildringen 
angår, står andet bind fuldt på højde med det; billedet af Rønne 
i firserne er så mangfoldigt og så levende, at man synes ar 
kende den lille by af selvsyn, når man har læst skildringen. 

Der er er virkelighedsgrundlag bag »Pelle Erobreren«, og 
score dele af den synes endda at være et meget nøjagtigt billede 
af denne virkelighed. Men selvom det vil være muligt at finde 
modeller til mange enkeltheder, er det hele dog så stærkt kunst
nerisk omformer, at der langtfra er blevet en nøgleroman ud af 

det. Det vil således være meget svært at sige, hvor den gård 
ligger, som danner rammen om Pelles barndom. Det påstås, at 
en bestemt gård i Klemensker skal være nærmeste model; men 
der må siges, at Nexø har blander kortene godt. Umiddelbare 
får man indtryk af en sydbornholmsk gård, hvis marker en halv 
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Sand eksporteres til Sverige fra stranden syd for S11ogebæk omkring 
1900. D et læsses på vogne. der kpres 11d til både, som 1å sejler "d til 
skibe11e med det. 

Grydes(! i Paradisbakkm1e ca. 1890. (V. Myhre fot.) 

Fm Bolm ; •Folkene paa Dangaarden« . 1pillet ptl Aarh11s teater 1918 
- 19. (Nolken. Aarhw. fot. ) 
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fjerdingvej flyvesand skiller fra havet. Men stenbruddene og 
skildringen af husmændenes barske kår tyder på en hØjlyngs
gård, og Pelle går i skole i et nærliggende større fiskerleje. De 
personlige erfaringer, der ligger til grund for Pelles opvækst, 
må tænkes at være samlet fra de forskellige gårde, hvor den 
unge Martin har været i tjeneste, eller som han har hØrt be
rette om. I det hele taget er der umuligt ar stedfæste noget af 
bogens kapitler - bomer fra der første med Rønne havn og så 
kapitler om almingsruren. Landskaber er så ar sige almindelig
gjorr; men een ting srår fast: Bogen er bornholmsk i hver linje 
og kan ikke rænkes ar foregå noget andet sted. Både engene, 
hvor Pelle og Rud vogter kvæger, og ruren op gennem de ste
nede hØjlyngsbygder fanger der karakteristiske i landskabers 
tone. Der samme gælder bogens mennesker. Nexø har sans for 
bornholmernes egenart, læg blot mærke til den lille situation 
i første kapitel, hvor en » fØrder« prøver på ar udspørge nogle 
bornholmersøfolk. Og ikke alene replikkerne er i sætningsbyg
ning og glosevalg rænke og gennemføre i bornholmsk sprogtone; 
men også i de rene berettende afsnit benyttes en del dialektud
tryk som lokalfarve; Nexø farver sir sprog bornholmsk på sam
me vis, som Aakjær farvede sit jysk: Ord som »klØges« og 
»krævte« , udtryk som •ile!, hvor hun skar« , .frynende som en 
ung Tyr«, »Maden tæppede Munden«. Er ord som »Damain« 
har han misforstået, idet han har høre det som »Damajn« og 
gengiver der <lagmanden. Når man på der grundlag har villet 
hævde, at han ikke behersker der bornholmske sprog, er det lidt 
uretfærdigt; de fleste har vist erfarer, hvordan er fejlhØrt ord 
fra barndommen kan blive hængende, til man måske rent til
fældigt opdager den rette sammenhæng - tænk blot på, hvor 
mange der har opfatter •Fjælsraun« som »Fjæjlstaun« - den 

sproglige fælde har Nexø ialtfald undgået. 
I 1915 udsendte Nexø sit eneste skuespil , •folkene paa Dan

gaarden«. Der fik sin førsteopførelse på Aarhus Teater 1919 
og har senere været opfØrr både på scene og i radio. Dramatisk 
har det sine svagheder; men hvad der trådte stærke frem ved 
førsteopførelsen: H ovedpersonen, gamle Fru Bohn, er en monu
mental skikkelse, der i den rette udførelse virker stærkt. Egent
lig er stykker sociale-symbolsk: Dangaarden er Danmark, der 
misrøgtes af den besiddende klasse og kun kan reddes ved, at 
tyendet rykker ind i hovedbygningen og får magten med 
ansvaret. Men miljøer er så udpræget bornholmsk, gamle Frn 
Bohn er i sin udtryksmåde, med den af gamle ordsprog og tale
måder prægede almuestil, bornholmer helt igennem. Stykket 
har lokalfarve lige til sproget, der er stærkt dialektblandet. Og 
flere af motiverne, f. eks. Idioten Erik, er hentet lige ud af 
Pelles førsce bind. 

Med · Ditte Menneskebarn« forlod Nexø Bornholm som 
miljø for sin digtning. Men i hans erindringer dukker det op 
igen. De ro bind, der hedder »Under aaben Himmel« og »For 
lud og koldt Vand« behandler de samme livsafsnit, som ligger 
til grund for •Pelle«s to første bind. Og i litterær henseende er 
de dem jævnbyrdige. Genoplevelsesevnen er forbavsende frisk, 
og samtidig er fremstillingen af oplevelserne plastisk og 
levende, med rige kunstneriske kvalireter. De tØrre fakta gen
opstår som håndgribeligt liv, »Sandhed og digtning« kan man 
sige, ligesom Pelle kan karakteriseres som •Digtning og sand
hed«. Erindringerne grupperer sig i situationer, der ofre er 
ligefrem novellistisk udformet. Om den historiske sandhed her 



og der slaas af marken af den digteriske sandhed, så er det et 
spørgsmål, om dette erindringsværk mon har tabt ved det. 

Ikke air, hvad Andersen Nexø har skrevet om Bornholm, ~r 
blevet optrykt i bogform. Nogen fuldstændig bibliografi fore
ligger ikke; men jeg mindes bl. a. en lille skitse om lyng
blomstringen i Blåholtslyngen, trykt for et halvt hundrede år 
siden i tidsskriftet »Verdensspejlet«. Betydeligere er den skil
dring af Bornholm, han i trediverne skrev til H. V. Clausens 
samlingsværk »Danmark«. I denne skildring lægger han særlig 
væge på et emne, der altid har interesserer ham: Særpræget i 
der bornholmske folkesind. Han afgiver eksempler fra egne 
erfaringer, bl. a. på hvordan på Bornholm en udpræget ret
færdighedssans kan ycre sig også i forholdet mellem husbond 
og vogterdreng - jeg mindes ikke at have mødt tilsvarende 
træk i social litteratur fra det Øvrige land. »Madmor var altid 

retfærdig,« siger Fattigper bevæger i »Folkene paa Dangaar
den« - og der er den samme varme i Nexøs stemme, naar han 
gengiver disse træk - lige så vist som hans harme er lige så 
hed, når han i »Pelle« ·og novellerne skildrer social uret. Er t il 
syvende og sidst hans ofre stejle og kantede indstilling født af 
en blanding af retsind og rethaveri, der ytrer noget specielt 
bornholmsk i karakteren? 

Hvilken af delene man nu vil understrege, så er denne lille 
bornholmsskildring overordentlig karakteristisk for Nexø, og 
der var vel værd at få den optrykt som en lille bog. Den er ikke 
et opbud af score ord; det ligger ikke for bornholmeren: »Alt i 
alt er det en god lille Ø. Og det bedste ved den er dens Men
nesker«. Man skal være bornholmer for ae kunne høre, hvor 
meget der er sagt i disse ganske stilfærdige ord. 

Christian Stttb-] Ørgensen. 

Studenterne fra Rønne Statsskole 1954 

Forre1te række fra vemtre: Bodil Anker, Carl Aage Reuss, Ella .Michaelsen, Jens Chr. Hansen , Sonja Kallmoes, Helge Pedersen, Birre Kure, Jørgen 

Jensen. M ellemJte række: Jørgen Herløw, Inger Jespersen. Jørgen Lyster, Sonja .Madsen, Inge Haahr Jensen, Per Aaby Svendsen, Ingrid Kjøller, John 

Kristiansen, Keld Sigfred Andersen, Ulla Christensen. Bage1te rrekke: Marie Lyster, Jens Kaas, Niels Erik Aakerlund, Vilmer folkmann, Hanne Hansen, 

Palle Marcher, Jørgen Blache Holm, Peter Kure. 
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Hilsen til Gudhjem 
Så ofte jeg besoger Bornholm, må jeg 

hvile ud en dag eller to i Gudhjem 

Fortidens stemmer er stærke -

her mellem klipper og skær. 

Sagnet slår ud som en fane. 

Stortid og virke er nær. 

Vikingeskuder vugger -

og havet går skumhvidt ind. -

Men under nattens vinge 

hviler det karske sind. 

H er har jeg sat mig i solen, 

så hØjt over tag ved tag. 

Og hør hvor september nynner: 

Du vandrer, glem kun dit jag. 

Klinet på klippekanter 

ses smilende hus ved hus -

lyttende kendt til bølgers 

evige, runge brus. 

(Dam Johansen fo t.) 



• 

Motorer tøffer dernede ... 

Hvor fiskernes færd er smuk! 

Blomsternes duft i september, 

den er mig som sang og suk. 

Jeg gir dig tilnavnet Yn de, 

sjældne og dejlige stad ... 

Gadernes krims-krams-verden 

gØr mig så ung og glad . 

Bare en stund der i »Krogen« -

så falder ens sind til ro. 

Gå her og samle på hygge, 

hvor løvet er grønt som ens tro. 

Lillebys lønlige lykke 

plukker jeg lidt af i dag ... 

Uvejrssignaler glemmes, 

der blafrer fra verdens flag. 

Og her mellem dukkehuse -

med farver som sol og blod 

går jeg fra byens kærtegn 

hverdagens værk imod. 

Østersøbølger larmer -

mod sagaens klipper ind . . . 

men længe vil ynden tegne 

vignetter af smil i mit sind ... 

Arnold H ending. 

··, 

---

•Krogen• i Gndhjem. (Dam Johansen foc.) 

-· ------ / 

~ 

-----
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Store Torv i Rønne i 90erne 
Længst tilbage i erindringen om Sc. Torv i Rønne står op

marcheringen af Bornholms Væbning med en kaptajn til hest, 

kommanderende: Til hØjre ret! Se lige ud! Højre om! March' 

hvorefter orkesteret med basuner og trommer, under anførsel 

af musikdirektØr Madsen som fløjmand, går frem og slår tan

genterne an, musikanter, hvis store hænder til daglig var vane 

ril at håndtere andre instrumenter. I rakt til Riberhus-March 

rræder bagefter de blåtrØ jede Jenser hårdt med sinkerne i sten

broen, mens messingknapperne skinner og Remingron-geværet 

peger opad med højre hånd under kolben. 

* 
Lørdagformiddag var torvet en livfuld handelsplads med 

have- og landbrugsprodukter i fjerdingkar og porremål. I de;-i 
nordre ende havde slagterne salg fra vogne med tele over og 
medbragt huggeblok samt økser og save, der parterede kødet 
ud efter kundernes ønske. Foruden nogle landboslagrere var 
de ro kendte slagtermestre Hansen, Srålegade, og Jens Holm, 
Nørregade, dem, der både på torvet og dagligt havde flest kun
der. Dernæst slagtermester Gregersen, som boede i hjørneejen
dommen i Ser. Mortensgade og lille Ellekongsrræde og ikke 
havde butik, men handlede kun på rorvet. Gregersen, der var 
en ældre ungkarl, slagtede hjemme i gården eller i vognporren , 
hjulpet af sin søsrer, som ligeledes var ugift og med sit handels
talent og vindende smil var en god sælger. 

Lad mig ikke glemme den lille skæggede husmand fra lan
der, der om Lørdagen kom gående langvejs fra, året rundt, i den 
tilknappede kofte med opkravet eller nedkraver viorerhue, skrå
nende over torvet, stØttet til en knortekæp, og med mellemrum 
skiftende fra hØjre til venstre hånd en træbØtte med konens 
søndagshovedtØrklæde vikler om og bunder i knude, indehol
dende 2-4 pund hjemmekærner smør, hvilken vare blev solgt, 
mest hos handlende, til bytning t il det allernødvendigste hus
behov. Og blev der 50 øre tilovers, så var den måned reddet. 

V æb11i11 ge11 på Sr. T orv i 90em e. 
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På skiftedagen, særlig 1. november, var der mange menne
sker på St. Torv, som mindede om er slavemarked med en bro
get sammenstimlen af tjenestefolk, navnlig svenske karle, hvis • 
jordiske ejendom lå i den medbragte tØjbylt eller vadsæk, de 
havde i hånden, når patronen, som de kaldte gårdejeren, gik 
omkring og vurderede deres fysik og mentalitet, mer eller min
dre spirituspåvirket, og spurgte, hvad lØn de forlangte for et år. 
- Hvad herren vil giva! var svarer. Omgående fik karlen af 
patronen en anmærkning i skudsmålsbogen samt besked om 

ridspunktet for hjemkørsel, og når riden kom, gik det ud i 
novembermørket med karlen bag i vognen på sække eller i 
halm, godt drukken, på vej ud til gården, hvor arbe jdsdagen 

ventede fra hanegal til hestenes sidste natfoder. 

* 
Vel nok den største og mest besøgte købmandsgård i Rønne, 

tilhørende Ole Peter Rasch, lå på Torvet, flankeret med træer 
foran butikken og indkørselen til gården med de score vare- og 

kornlofter og stalde. Her var den rigtige atmosfære af heste og 
krydderier fra købmandsforretningen med den store landhandel. 
der havde det bagvedliggende kontor, hvor et glas vin og en 
cigar mellem parterne afsluttede mangen handel med korn, æg 
og fjerkræ, der indgik som udveksling af varer, som fra butik
kens indgang fra gården blev båret ud i vognen. Det var dog 
mest srorbønder, der holdt til her. Staldmesteren, der boede 
oppe i DampmØllegade, hØj og rank med fip, bar også præg 

af velstand. 
Når ridende, langkjolede unge damer kom ind til Rønne, 

srod hestene gerne opstaldede her. Af et par erindrer jeg frk. 
Stender fra Ladegården i Klemensker og frk. Thorsen fra 
Sejersgård, siddende sidelæns, som datidens mode var . 

Uden for forretningen samledes om vinteren elegance kaner 
med hestene prydet med klingende klokker og roppe og kørre 
for byens honoratiores ud gennem Nordskoven, hvorefter turen 

sluttede med bal på Dams Hotel. 
Mellem de pragtfulde dækkener i flettede mønstre, der lå fra 

hestenes manke til ind over kanens forparti, lå desuden som 
dække for de kørende uldne, farverige tæpper, hvoraf eet, sam
mensat af ræveskind, udviste en fyrstelig pragt med flere ræve

haler hængende langs begge sider. 
På vej til købmandsgården så jeg ofre en scor hund løbe bag 

efter med hovedet og tungen hængende ind over bagakslen og 
rrolig afpasse farcen under vognbunden. En god vagt - særlig 

for hjemturen i mørke. 

* 
Skrås overfor lå Rådhuser eller Råsrauan, hvor arrestfor

vareren boede og var plejefar for dem, der kom i »holled« . Så 
vidt jeg erindrer, var det ikke mange, og de, der læmpedes 
indenfor af narberjenrene Kjøller og Marker, aflagde kun et 

korr besøg: Arsag: Spiritus, med påfølgende slagsmål. 



Det første rådhus i Rønne, bygger af bindingsværk og om
gærder med er srengjiire, lå skrås overfor Primzenskoldssrenen 
på søndre side af Rådhussrræde. Fra 1834 anvendtes derre 
gamie rådhus som pakhus og blev nedrevet 1887. Rådhu~et på 
Smra Pliis blev rejst 1834 i 2 stokværk. 

Ar der i ældre tid har været barbarisk justits med marter
pæl stående uden for rådhuset, fortælles i bogen til Peter Thor
sen i ·afsnittet: En Bondes Optegnelsesbog: "1786 den l lte 
Maii bliv Peder Skov pidsked og brændt [): brændemærker] 
udenfor Rønne Raadhus« . D a byens gamle marterpæl (kag), 
hvor forbryderne piskedes, 1805 faldt sammen, rejstes to år 
efter, da to ryvekvinder blev dømr til ar »kagsrryges«, en ny 
kag på torvet Snellemark. 

* 
Skrås overfor der kampestensmurede »væggjared« lå eller Jig

ger fremdeles den gamle fornemme patricierbygning på hjørnet 
af Set. Mortensgade og torvet, dengang tilhørende enken efter 
dampskibskaptajn Thorsen. Inde i gården stod et mægtigt val
nøddetræ og skyggede over de rolige omgivelser, indtil om 
efteråret kragerne huggede væk af valnødderne og satte sig på 
tagrygningen ud mod Set. Mortensgade og bearbejdede skallen 
med næb og kløer. Valnødder smagte godt, og nu blev vi ro om 
byttet. Trikset havde jeg lært. Kasketten fløj til vejrs, og kragen 
lettede, mens valnødden rullede ned enten på gaden eller ind i 
gården; jeg smuttede ind igennem porten og så e~ parklignende 
have, og opad stuefaeadens mur under nedlØbsrenden stod en 
blå perroleumsrønde til opsamling af regnvand til storvask og 
havevanding. 

Den store, flotte rØdstensbygning, hvor senere apoteket fik 
forretning, blev bygger og ejet i 90erne af den kendte byg
mester Espersen. Stødende op til den lå den gamle ejendom 
med Colbergs Boghandel, hvor man kØbte katekismus og tavler 
samt grifler, der griflede efter regneevne. I min tavleramme 
hang en snor med en harepote til at viske tal og bogstaver ud 
med. 

Tværs overfor i skolestuen, hvor jeg gennem årene fik mange 
»overtimer« og klø og oven i købet måtte tilbringe solskins
rimen om sommeren på søndagsskolebænken, så jeg ofte ved 
3-riden hr. og fru Colberg i ponyvogn, forspændt 2 pony
heste, komme inde fra gården med staldrum og vognport og 
køre ud, hilsende venligt til hØjre og venstre. 

Af mere grandiose selvejerkØretØjer sås om søndagen skibs
reder Mogens Christiansens med kusken på bukken rulle syd
over mrvet på vej til Stampen, som rederen ejede; i landaueren 
sad »Måns Christian« og frue, han efter tidens skik med bow
lerhat. - En anden landauer, skinnende af lak og med sølv
plerrerer seletøj på de blanke brune, kom ude fra Søndergade 
ind over torvet og rundede Nordskoven med den hØjcylindrede 
laxekonge Wilhelm Rønne og døtre, fornemt tilbagelænet med 
parasoller for solen. 

* 
En særlig opsigt vakte tyren eller tyrene, når de fra lander, 

under 2 mands bevogtning kom vraltende med sække vikler 
om hoveder for at blinde og berolige dem. Desuden var en 
gjord fastspændt om bugen med en ring under lænden, hvor
igennem løb en line tØjrer ril hØjre forklov, for at man kunne 
»nikke« tyren og dermed sikre sig herredømme over den. Fik 

Bornholms V æbni11gs orkester. Fra vemtre: Mmikdirektpr P. Andersen, 
Chr. Latt, Anthon Boss, Ge01·g Amb,rosen, Amlr. Jensen, Hans Jensen, 
Viktor Hjorth. Jens Bidstmp, H. Chr. Scho1t, Albert PedeJ"sen. 

St. T orv ca. 1880 med 0. P. Raschs forretning til hpjre. (G. Stiickel fot.) 

tyren bersærkergang, trak bageste vogter i reber, der halede 
forbener op under bugen, så den hoppede på 3 eller væltede. 
Forreste mand manøvrerede stangen med karabinhagen, påhæf
ter næseringen. Denne foranstaltning gav er sikkert hold på 
tyren. Disse hornede kæmper, der kom fra H aslevejen eller 
andre landeveje ind til Rønne, flere for at blive fodrede med 
mask på brænderiet i Dampmøllegade, inden de kom i suppe
gryden, var som regel gamle veteraner, der passerede St. Torv 
på vej til damperen, med er bjerg af spillende muskler over 
rrærre vaklende koder. De mesr livlige og brølende tyre var 
dem fra brændevinsbryggerier - godt opvarmede - hvad 
der efter kuren nødvendiggjorde, at hoveder blev ombundet 
med sække. 

Også nordbaggen med skoleeleven fra lander, der red ind t il 
købmand Raschs eller H arboes stalde, hører med i rammen om 
Sr. Torv i forrige århundrede. 

* 
En kendt mand, gymnastiklærer H aslund, altid i uniform, 

sabelraslende og med lynende Øjne, kan jeg ikke glemme, når 
jeg mindes skoletidens marchture fra Borgerskolen og ud gen
nem N ørregade til gymnastiksalen, der lå så vidt jeg husker 
rværs overfor Ecarsrådinde Marie Kofoeds Stiftelse. FØrder og 
gennemsyrer af prøjserånden elskede han slagsværdet, og i man
gel af dette til ar slå med brugte han spanskrøret så flittigt, at 
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Gåt'd1pLnd1en til 0. P. Ra1ch1 forretning. (H. P. Holm fot .) 

Sprøjteprf!ve 1890 på St. T ort'. 

Vandværket holder /Ønte prø11e på St. T orv 1903. 

han ikke engang kunne dy sig, når vi sprang på langs over 
hesten, men stod parat og gav os een over enden, hvilket var 
skræmmende for mange, der ikke nåede over i første spring 
og derfor risikerede een til. 

Og når vi skråede over torvet på vej til sØbadeanstalten nord 
for Nørrekås, vi træskoklaprende, ban hjulbenet og skægget og 
som sagt i sergentuniform med kasketten på sned kommande
rende: 1- 2! 1- 2! og på forhånd skræmte os med sit iltre 
væsen, kan jeg endnu mindes gåsehuden over ryggen, når vi 
drejede ned ad Rosengade og vi lidt efter stod ude på badean
stalten, hvor vandet altid i følge med ham var isnende koldt -
.i det rektangulære, lukkede bassin med malede brædder, hvor
under søen slog ind, vistnok dameafdelingen, der var lukker 
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i den time, skolen badede. Når vi fra trappen vadede eller 
sprang ud, brølede han: Hovedet under vand! og gik dette ikke 
hurtigt nok, trykkede han med en spanskrØrsbue drengen under 
vand, hvad jeg selv er blevet. Der fremmede just ikke svøm
melysten. Jeg blev først senere badehund og frisvømmer. 

* 
To præsentable damer, den ene bornholmer" havde hver sin 

cafe beliggende skrås overfor hinanden, den ene i den nordre 
ende af torvet i Store Torvegade og den anden ca. 25 m der
'ra, hvor købmand Sillehoved har forretning. Da begge damer
nes fornavn var Marie og deres forretninger lå mellem solhØj
den Øst og vest, kaldtes disse i daglig tale: Øscer- og Vescer 

Marie. 

* 
Mellem Krystalgade og Ole Pecer Raschs ejendom samledes i 

efterårs- og vinceraftener søfolk i småklynger og talce om skiv, 
piger og langfare. Mellem historierne høne jeg een forcælle om 
Scc. Elms i_lden, der under uvejret og mØrkec i troperne an
tændte jernec i masterne, og hvis bevægelse med spænding blev 
fu lgt af besætningen. Set. Elms ilden er nemlig en elektrisk ud
ladning, der fænger i jernbeslaget på rnndholterne. Hvis lyser 
efter antænding og gammel sØmandsovercro var scillesrående 
og forsvandt eller lØb op ad mascen, var der ingen fare ; men 
sprang ilden nedad, ja, helt ud på sprydec, varslede det skibets 
undergang. Desuden var der ulykkesfuglen Klabautermanden, 
der ikke ønskedes ombord, hvorfor ingen tovende måtte slæbe 

i søen. 
Samme sted standsede en søndageftermiddag nogle norske 

sømænd og betragtede torvets udseende, mens den ældste, 
antagelig bådsmanden, sagde: »Et vakkerc torv! Kun i Hull har 
jeg set det vakrere« ! 

* 
En nogle og firs år gammel bornholmer bar fortalt mig, ar 

han i sin barndom som »arbejdsborra« hos direktør Brodersen 

var med til ae bære sten til St. Torvs brolægning for 20 øre pr. 
halv dag. 

Samtidig med brolægningen af St. Torv blev de 2 brand
pumper, der var opsat 1805, fjernet og på deres plads 1909 
opstillet den nuværende granickumme med 8 bronzesnegle, der 
danner springvand, som vasker og frisker de smukke figurer. 

Foruden disse 2 brandpumper havde Rønne desuden 4, hvor
af 2 stod ude på Bagerpladsen. Med mellemrum blev her af 
borgerne afholdt brandøvelse for at trykprøve slangerne. Til 
denne Øvelse var vistnok alle byens avlsbrugere og vognmænd 
pligtige til at mØde hver med et anker vand på en slæde, for
spændt en hest. Efterhånden tØmtes vandankrene i en større 
beholder, der pumpedes videre fra en vippe gennem slangerne, 
til stor morskab for ungdommen, der her havde chance for en 

våd trØje. 
Brandudrykning i forrige århundrede foregik ikke med vild 

fart eller hylende sirener. 
Som dreng mødte jeg en varm sommerdag oppe på toppen 

af Snorrebakken en hest, forspændt en slæde med et anker 
vand. Ved siden g ik en bonde med tØmmen og en halvlang 
tændt pibe. Folk havde god tid dengang, og da jeg scand~de 



for at se på køretøjet, standsede ban også og fortalte, at han 
havde fået besked af en mand, at der brændte ovre i Tjæreby, 
og derfor skulle ban møde med et anker vand, så snart han 
kunne. 

- Hvor brænder der? spurgte jeg. - Derovre, sa' ban og 
pegede med piben, og ganske rigtig sås røgskyer omme bag 
Knudskirke. Lidt efter trak hesten sindigt afsred igen med den 
våde vaodrøode - som jeg syntes lækkede! 

Når slæden endelig sammen med flere andre er ankommet 
til brandstedet, er vel sagtens gården brændt ned, omgivet af 
pligtskyldige brand- og vandmænd, der nær og fjern fra gav 
møde i god forståelse: 

* 
Endnu skal omtales et særpræget køretØj, der tilhører hisco

rien: Ind over torvet rullede ofte en vogn med doktorstolen 
fastspændt mellem fjælene med svære læderremme. I vognen 
sad fysikus Hansen eller lægerne Kabell eller Jørgensen og vug
gede på vej ud på landet, hvor besøger kaldte. Men også gamle, 
hæderkronede sognepræst F. V. Christensen med det hjertens
godt ansigt så jeg mange søndage fra torvet rulle op ad Ståle
gade nær mit barndomshjem, siddende i doktorstolen med 
skindkraven op om Ørene som værn mod den bidende blæst, 

på vej til Knudskirke, der jo havde præst sammen med Rønne. 
For mig var dette sæde ar se til en kongestol. Jeg bar for 

Øvrigt læst om denne doktorstol, at den blev lovprist af da
tidens embedsmænd, når de sad godt indpakkede og nød hvi
len med den vuggende rytme, der ofte gav en god tiltrængt 
blund på de lange ture. 

* 
Et festligt billede fra St. Torv i 90erne erindrer jeg fra Cir

kus Baron Knurhs besøg i Rønne. 
Så vidt jeg forstod, havde baronen under opholder sin resi

dens på Dams Hotel. Og skrås overfor lå resrauratØ.r Jacobsens 
Hotel, hvor såvel de mandlige som de kvindelige artister loge
rede. Her boede også daværende journalist, senere borgmester 
Niels Nielsen, med lorgnetterne og den bløde, runde hat. Han 
mødre ofte i Krystalgade sin forlovede, senere hustru, frk. 
Høyer, hvorefter de fulgtes arm i arm, unge og livsglade, på 
tur gennem byen. 

Men det var altså Baron Knuth, der vækkede Krystalgade fra 
dens stille slummer i de dage, der var forestilling i hans cirkus, 
hvis telt var rejst på en mark eller løkke, der lå udfor møllen i 

Dampmøllegade. 
Som reklame for det berømte cirkus samledes her udfor 

Jacobsens Hotel til optog gennem byen hver aften inden forestil
lingen alle artisterne, deriblandt som nr. 1 den berømte bryder 
Hofman, der udfordrede alle til kamp med stor belønning for 
den sejrende, desuden de øvrige medlemmer af truppen, klædt 
i farverigt trikot med dekolleterede damer til hest. 

Yderst i spidsen foran musikvognen holdt en uniformeret 
staldknægt en skimler, pragtfuld hingst ved tØjlerne og afven
tede hans højhed baronen, der ankom værdigt gående, tilsyne
ladende godt tilpas efter en bedre middag med diverse, og 
under manges beskuen besteg den vælige g~oger, den fødre 
danser, der svingede i elegante vendinger, mens baronen endnu 
en gang så tilbage ud over sin kavalkade, inden han ved at 

løfte ridepisken gav march-signaler. 

Musikken med stortrommen dundrede i gaden, og toger satte 
sig i bevægelse. Hvilket ubetaleligt fotografi ville dette ikke 
have været i dag med den høje adelsmand baron Knurh ridende 
forrest, rygende på en dampende havaneser, pragtfuld af kor
pus, en ætling af den knuthenborgske stamme fra det lolland
ske grevskab, der valgte friheden og her som gøglerkonge, præ
get af gode vine og luksuriøse retter, bærende sin høje bat på 
snur, syntes at have til motto: Lev og nyd livet! 

Denne arme, med dansende heste, viften og tilråb i frem
mede tungemål fra artister og klovne, drog iod over torvet og 
videre, ser fra døre, vinduer og gadespejle, fulgt af mange, en 
fremmed verden, der gav byen en fornøjelig oplevelse. 

* 
Billeder af St. Torv i dag er er andet end i 90'erne. En hastig 

biltrafik bar afløst vognrumlen og hovslag, der bliver mere og 
mere sjældent. Neonlysene flimrer og reklamerer. Og funktio
nalismens cementblokke har fortrængt er par gamle, smukke 
skipper- og købmandsgårde. 

N. Hammer. 

V in terstemnin g 
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Vinterbillede fra ØJtlanclet ca. 1900. (V . Myh·re fa t.) 

Vauåem udlpb ved vintertid ca. 1900. (V. Myhre fot.) 

JUL PAA BORNHOU\tf 3 7 



Egnen ved Aarsballe 
Fotografier af Frede Kjøller 

Folk i Aarsballe har spurgt mig, hvorfra navnet Aarsballe 
kommer. Det er ikke særlig bornholmskpræget. Fra åer er nav
ner vel næppe, endskØnr 2 åer har deres udspring her. 

Kobbeåen begynder gode nok her fra den store Aarsballe
mose, løber gennem Srausdal, danner vandfaldet SravehØl og 
løber ud i haver syd for Kobbegård. Fra en anden lille mose, 
der ligger tæt ved Aarsballemosen, men ca. 20-30 meter 
højere, kommer vand ti l Blykobbeå. Der er meget interessanr 
ar betragte, ar åerne løber i modsat retning. En anden mærk
værdighed er en lille mose på toppen af Gammelte Bakke, 
127 m over haver, der dog ikke har noget afløb. 

Ifølge P. N . Skovgaards bornholmsbeskrivelse skulle navnet 
sramme fra 2 ens, bløde afrundede høje, som den nuværende 
Gudhjem-vej går midt imellem. På et generalsrabskort har jeg 
set navnet Aarsballer angivet på dette seed. Så er navnet førr 
videre til Aarsballegaard og derfra til postadressen Aarsballe, 
der stadig forveksles med Aarsdale, Aarslev og Asserballe, lige
som postdistrikter Tingsted forveksles med Ringsted og Tisred. 

Syd om den nuværende landevej fra Rønne til Gudhjem gik 
den gamle vej over Aarsballegaards dam (resten af vejen kan 

Gammel smedje ved Aarsballe. 

Landskab ved Stamdal (Magasinet ligger i billedets hpjre kant, men ses 
ikke). 
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endnu ses ved dammen) og fØrte ned til bakkeskråningen øse 
for Almindings-vejen, hvor der lå et hus, der kaldtes Aarsballe
kroen; derfra gik vejen mod Almindingen, efter gamle vejspor 
lidt mere nordlig om Bolsterbjerg. Fra Aarsballekroen mod 
Gudhjem har vejen gået enten syd om eller mellem de ro hØje, 
som ovenfor er nævne »Aarsballer«, og ned mod Stausdal Maga
sin. N år Aarsballekroen forsvandt, ved jeg ikke; en lille lav
ning i marken kendetegner det sted, hvor dammen har været; 
brønden til ejendommen stod endnu i 1899. Nordlig for kroen 
stod en stubmølle; om det var en selvstændig ejendom, vides 
ikke; det kunne også tænkes, at kromanden t illige var møller. 
For over 30 år siden var der en gammel mand fra Østerlars, 
der fortalte mig, at kværnstenen var falder ud og lå nede på 
jorden; der var jo også gået ud over møllens sidevæg ved sam
me lej lighed; om møllen blev repareret og kom i gang igen, 
ved jeg ikke. Træbene-MØllen blev jo bygger ornerene på den 
tid, så hvis man har savner mølleren, har der kun været for 
kortere tid. 

»Aarsballe-Kroen« var en 2 hesres ejendom. Om det har 
været et fæstehus fra Aarsballegaard eller om jorden er kØbr 
til Aarsballegaard efter bygningernes forsvinden, har jeg ikke 
kunnet få oplyst. 

Fra Aarsballegaards dam gik vejen mod vest norden om går
den, drejede derefter mod syd langs gårdens vestre længe ned 
mod Rømergård, hvorfra den fortsatte mod Rønne, forbi Bræn
devinsegen, Nørregårds mølle og Ringeby Kro. 

Fra Aarsballegaard gik vejen mod Klemensker forbi Træ
benegård (nuværende Sofiendal), Træbene Mølle, Bølstedgård 
(der nu er nedlagt), Skinderbygård (der efter brand er flyccer 
længere vestpå til landevejen), Munkegård og Piberegård. At 
de gårde lå så temmelig nær ved hinanden, har måske været 
årsag til »by «-benævnelsen (Skindereby). Uden tvivl har vejen 
føre forbi disse gårde, da navnet »Skinderestræde« endnu ken
des, blot med udeladelse af bogsravet »Il«. I Munkegårds have 
står en sren, hvis ene flade er svagt udhulet og bærer mærker 
af at være benyttet til knusning og maling af korn, hvoraf der 
kan sluttes, at seedet i en tidlig rid har været beboet og dyrket. 
Af gravhøje er ikke mange på egnen. Nordvest for Piberegård 
findes en. Der skal også have været en ved Sæderegård, hvor 
jorden blev benyttet til opfyldn ing i gårdens stuehus. Da hØjens 
beboere beklagede sig over, ar manden havde raget deres tag, 
blev de enige om, at manden måtte beholde det, han havde 
raget, men til gengæld love ikke ar låse dørene om natten, så 
hØjboerne havde adgang til smehuset, når det passede dem. 
Hvilke personer der har boet, ved jeg intet om. Aarsballegaard 
og Piberegård beboes mi af ejere af 3. generation. Ved vest
siden af Aarsballe-højene lå et lille hus, hvor der boede en 
mand, som hed Mogens. Manden hed vistnok Mogens Møller, 
men blev aldrig kaldt andet end Mons Vinge!; hans søn hed 
Adolf Møller, også med tilnavnet Vinge!. - Da vejen fra Gud-



hjem blev anlagt, kom vejen temmelig nær huser, og Mogens 
led ikke den cilcagende trafik; han kunne gode skælde de vej
farende ud; særlig drengene var ikke glade ved ham; muligvis 
har disse også driller ham. Til sidse brændte han huser af, og 
Øvrigheden kom jo og spurgte efter mocivec. Mogens mence, 
han måtte gøre med sir hus, som han ville. »Jeg kender ikke 
love og forordninger,« sagde han. Hans kone var i en anden sag 
møde i reccen, men ville ikke bekende; så blev en kold, våd særk 
crnkkec på hende, og overfor decce kolde gys falde cilscåelsen. 
Dee er måske fra den lejlighed, at folk i Aarsballe siger: »Du 
kan lige så godt tilstå her straks som senere i Hasle. « Hvor fol
kene kom hen efter branden, ved jeg ikke. De havde en søn, 
som boede i et gammelt hus Øst for Køllergårdsskoven, der hed 
"Trindhat« ; måske flyttede de til ham. 

Gennem er halvt hundrede år har Aarsballe og Srausdal værec 
kendt af alle værnepligtige bornholmere, der var rilsagr at gøre 
vagt ved magasiner 2 døgn ad gangen. Da hvert vagthold 
mindst må have været 6 mand og vagttjenesten udførres året 
rundt, kan man vel regne med, ar alle har opnået den rur. De 
skulle selv medbringe proviant til disse 2 dage. Forhåbentlig 
har Aarsballekroen været i stand til at supplere op af manglende 
mad- og drikkevarer, hvis de fornødne midler har været cil 
stede. I et ældre hus vest for magasinet var lejet en scue til 
vagtlokale og opholdsrum; huser lå midtvejs mellem kroen og 
magasiner. Opsynsmanden ved magasinet var vagtkommandør 
hele årer rundt, ifØrr artilleriuniform med korporalssnore. Han 
drev det til stillingen hørende landbrug og købce en anden nær

liggende ejendom og drev de to samlet. Han var ellers skræd
der af profession. I 1892 var han den første uddeler i Aarsballe 
Brugsforening, som fra sir køkken og forstue udleverede varer 
til foreningens medlemmer; det varede kun kort tid, da forhol
dene var for små. Brugsforeningen blev flyttet op til Træbene 
Mølle. 

Omkring 1880 blev den nye vej mod Almindingen anlagt. 
Ejeren fortalte m ig, at han fik godtgØrelsen for den afgivne jord 
udbetale i amtstuen i guldpenge; det lyder helt eventyrligt i 
vore dage. 

Folk, som færdedes på den nye vej, bemærkede omkring år
hundredskiftet noget mystisk ved Holmegård. Beretningerne 

R p1111e Store T orv i 1850eme. Litografi af A. Richter-l pse11. 

Stansdalspen; bag skoven i baggm11den magasinet. 

var lide forskellige; nogle havde set der, som om er hvide lagen 
eller et endnu større scykke blev kastet ud mod træerne i haven, 
andre syntes, det så ud, som en dør hurtigt blev lukker fra en 
oplyst stue. Jeg havde også lejlighed til at se det; men senere 
så jeg det samme lys fra Grammegårdsvejen, hvor denne støder 
sammen ved Søndre Landevej; da sås det samme lys ved Eskilds
gård. Forklaringen var, at det var blinket fra det mellem Born
holm og Ri.igen liggende Adlergrund Fyrskib. 

Med hensyn ti l de underjordiskes færden i Aarsballe-egnen 

må jeg henvise til skovfoged Seiers bog om dette emne. På et 
spørgsmål om, hvorledes Aarsballe så ud i gamle dage, kan jeg 
svare, at en ældre kone fra nordlandet, som i sin ungdom af og 

til kom forbi, sagde, ar her var Øde og bart, markerne ikke op
dyrkede, kun er par huse foruden det af mørke graner orogivne 
arnmunitionshus, hvis mørke stenmure gav omgivelserne er trist 
og kedeligt udseende; det må vel være for 9CJ-100 år tilbage. 

PS. Efter forlydende er der fornylig mellem Aarsballe og 
Scausdal, nord for landevejen, indkøbe er areal, hvor den nye 
radiosender vil blive opføre. 

Anton V. ] ense11. 

r 

R ønne Store Toni i 1860erne. Et ttf de ældste fotog rafier fra R ø1111e. 
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Viceskole direktør 

Hans Johansen 
6. juni 1877-25. maj 1954 

Hans Johansen var enj svanikahorra. Det hønes på hans 

bornholmske mål så længe han levede. Han vilde helst tale 

bornholmsk, når han var sammen med bornholmere, og hans 

bornholmsk var det, der taltes i hans hjemby i firserne, da man 

ikke endnu havde glemt, at der er tre køn på bornholmsk, og at 

en hund er enj hunj og ikke en hung. Han havde et skarpt 

øre for udtalen, og det var dette i forbindelse med hans tint 

musikalske Øre og hans elskværdige væsen, der i hans ungdom 

åbnede ham adgang til de gamle bornholmere, der endnu 

kunde huske gamle bornholmske viser. 

Han fortæller selv om sin indsamling: 

»Sansen for de gamle viser var i stærkt aftagende. Man 

skulde helst ud til fiskerlejerne eller ind i gårdenes folkestuer 

på landet for at træffe folk, der kunde huske viserne; men 

selv her var der sjældent ar træffe nogen, som kunde gengive 

viserne i nogenlunde helhed. 

Mine meddelere var for en scor del ældre folk uden boglig 

dannelse, og adskillige var forhudede mennesker, der levede 

på livets skyggeside (Per-Ost, Kage-Hans, Hanen-fedte-mig

Anton). Indsamlingsarbejdet gik ikke altid så godt« (»Gamle 

Viser i bornholmsk Mundart« i Turistforeningen for Danmarks 

Aarbog 1926: Bornholm ). 

Han begyndte allerede at samle viser, da han var 17 år og 

foresatte i 12 år (1894-1906). Han tog i de år lærereksamen, 
var sanglærer på Gjedved seminarium og lærer ved Ibsker 
nordre skole (1902-07). 

Ved hans ihærdige arbejde lykkedes der for ham, inden det 
blev for sent, ar samle så mange viser, kærligheds- og sørge

viser, nidviser og danseviser, at han derigennem kunde give os 

et billede af, hvad man på Bornholm havde sunget i forrige 

århundrede. 

1907 kom han til Rønne som kommunelærer og klokker 

eller, som det senere kaldtes, kantor, og han rog nu far på ar 

give andre del i den skar, han havde samler. I årene 1908-11 

fik han i »Bornholmske Samlinger«, III-VI bind, offentl ig

gjort tekst og melodi til 95 »Viser i bornholmsk Mundart« . 

1912 blev »Bornholmerkoret« dannet på Johansens initiativ ; 

Johansen blev dirigent, og nu blev viserne lært og sunget; de 

gjorde lykke og blev kendt øen over. I sine sangtimer på sko

len indøvede Johansen en række af de gamle viser; 1925 udgav 
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han som hjælpemiddel hertil »14 gamle Viser i bornholmsk 

Mundart, udsatte for 2-3 Børnestemmer« med 4 vers af Lucia

nus Kofods »Bornholms Drapa« som indledning og J. C. S. 

Espersens »Sjøkarinj« som afslutning. Johansen har æren af, at 

bornholmske viser igen blev sunget, og ham skyldes det også, at 

»Bornholm, du prude vikingmØ« kom på mode - jeg vil rro, 

Johansen tog den op mere for melodiens end for tekstens skyld. 

Foruden viser havde Johansen på sine ture rundt på Øen ind

samlet gamle ordsprog og talemåder, gamle, ikke mere brugte 

benævnelser og gamle stednavne, og havde noteret, hvad han fik 

at høre om gamle tiders sæder og skikke. Han havde planer om 

at skrive om dette ; men der kom kun til at foreligge en artikel 

»Træk af bornholmsk Almueliv i gamle Dage (bornholmske 

Helbredelsesmidler)« i »Hilsen fra Bornholm til M. K. Zahrt

mann paa hans 70 Aarsdag« 1931. N ævnes skal der dog, at han 

sendte en mængde værdifulde oplysninger til Dansk Folke

mindesamling og Stednavneudvalget. 

Johansens rid blev nemlig beslaglagt af andet end dette. 

Sanginspekrøren for landets skoler, professor Nebelong, havde 

ser, hvilken værdi Johansens musikalske evner kunde have for 

skolerne og gjorde ham til sin medhjælper ved inspektionen i 

skolesang. Og 1931 blev Johansen viceskoledirektØr i Gentofte, 

så først da han blev 70 år og måtte søge sin afsked (1947), fik 

han igen tid til at sysle med sine gamle opregnelser. Han tog 

ivrigt fat; men der var meget at ordne og meget, han gerne 

vilde supplere med nyt, og han nåede ikke at få noget udgivet, 

før døden ved begyndelsen af sommeren i år afbrød hans flit

tige arbejde. 

Men efter ham ligger værdifulde optegnelser, og efter ham 

lever mindet om et dygtigt arbejde for at vække bornholmernes 

interesse og sans for at forstå og bevare noget værdifuldt i deres 

forfædres kultur. 
T h. Lind. 



En gammel bornholmsk Mindesang 

I »Bornholms Social-Demokrat« for 24.-12.-1921 findes 
følgende artikel: 

EN GAMMEL BORNHOLMSK VISE. 

Når der sker en eller anden Begivenhed, der for et Øjeblik 
river Folkesindet ud af dets daglige Fuger - Mord, store 
Ulykker eller lignende - kan den srundom afføde Sange, der 
som Middelalderens Folkeviser vandrer fra Mund til Mund, 
optegnes i Visebøger, der endnu eksisterer hist og her. End
videre udkommer der en Del af dem i Skillingstryk, der endnu 
for faa Aar siden blev solgt i stor Stil ved Markeder o. 1. Disse 
Viser, der som Regel er dårligt skrevne, sentimentale og uden 
Poesi, nyder endnu stor Folkeyndest. 

Jeg er tilfældig kommet i Besiddelse af et lille Hefte, antage
lig fra 60'erne eller 70'erne, hvori en Række Viser af større og 
mindre Lødighed (f. Eks. H. C. Andersens: »Det døende Barn« 
og den kendte Vise »Nu vil jeg fortælle min Skæbne saa rung«) 
findes smukt prentede, forsynede med små, nydelige Vignetter. 
Hvem der har skrevet Viserne af, og hvornaar det er sket, kan 
jeg ikke oplyse, da Heftet savner saavel Begyndelse og Slutning 
og i det hele raget er slemt medtaget af Tidens Tand. Jeg vil 
dog formode, at Afskriveren er Bornholmer, hvilket jeg slutter 
det af, at den Vise, jeg nu skal omtale, findes i Heftet, dels af, 
at det gennem bornholmske Slægtninge er kommet i mit Eje. 

Som Nr. 13 i Bogen findes følgende 

Mindesang om tre unge Sømænd, Hans Peder Pedersen, 
Peder Sanne og Hans Henrich Kofoed fra Saltuna, der pludselig 
omkom i Bølgerne den 24. Februar 1844. 

Paa samtlige deres Skibskammeraters Vegne. 

Mel.: •Hvor skal vi søge de elskende to«. 

Aldrig i Livet vi seer Jer igjen, 

Venner og Brødre, fra tangklætte Vugge. 

Kraftfulde Øie, det maatte i Lukke, 
Bølgerne rev jer fra Slægt og fra Ven. 

Klar var io Dagen, I seilede ud, 

Anende ei hvad der da skulde hænde, 
Bi at Jert haabfttlde Liv havde Ende, 
Bi I formoded' det rædsomme Bttd. 

Ofte, Hans Peter! Vi saa at du tog, 

Ud med Peer Sanne, for Rigdom at hente, 

0/ altid med Lykke tilbage i vendte, 

Men nu denne Gang eders Time den slog. 

Ak du Hans Kofoed.' Dit Hverv var det eil ); 

Blot dtJ af Venskab paa Søen dem Fttlgte, 
Men du din Ulyst dertil ikke dulgte, 

Dog modig Dit ftJlgte dem paa deres Vei. 

1) Hans Kofoed var snedker. 

Lidt over Middagen reiste sig brat, 
Stormende Sneefog med Østlige Vinde, 

Fiskerne ikke til Landet kctn finde, 

Alt er fo r dem som den sorteste Nat. 

Saa grtteligt V overne hvidned mod Sky, 

Sneen den hvirvled' saa gritmt over V andet, 

0 , at I arme ei ktmde see Landet, 

Ei paa ]er Baad fandt i ringeste Ly. 

Faren fra Landet man Øinede snart , 

Og han, den ædle.' som Jagtbaaden eier, 
Fordeel og T ab han ei først overveier, 

LVIen lod den gaae ttd med Redebon Fart. 

Her standser Visen af den Grund, at det følgende Blad 
mangler. I Afskriften har jeg fulgt Nedskriverens lidet logiske 
Retskrivning; jeg har dog skrevet Visen af i Versform, medens 
den ubekendte Nedskriver har skrevet Versene ud i eet. 

Visen maa sikkert være skrevet kort efter Begivenheden, 
mens Sindene endnu har været fyldt af den Uhyggestemning, 
Katastrofen har fremkaldt. Saaledes opstaar den Slags Viser i 
Nutiden - saa længe de er aktuelle, gaar Viserne fra Mund til 
Mund, men glemmes, naar Begivenheden gaar af Minde, eller 
Sindene fyldes af Sensation fra en ny Begivenhed. 

Sandsynligt er det ogsaa, at Visen er skrevet af en Bornhol
mer. Omkring 1850 var Lokalinteressen stØrre og Interesserne 
i det hele taget endnu mere lokalbegrænsede end nu. At oplyse 
Forfatteren vil sikkert være ugørligt. Den Slags Viser - der 
iØvrigt ikke er særprægede, men bærer et stærkt Fællespræg -
skylder selvfølgelig bestemte Personer deres Tilblivelse, men 
Forfatternavne synker ned i Glemsel, efterhaanden som Viserne 
vandrer fra Mund til Mund. 

Men Resten af Visen - ? Den findes eventuelt i en anden 
Afskrift eller er maaske udkommet som Skillingstryk, den Slags 
Tryksager, der ved Siden af Reklamesedler er sikrest forud
bestemt til Undergang. Eller maaske en eller anden gammel 
Mand eller Kvinde erindrer Visen fra sin Barndom. 

Jeg overlader Sagen til Bladets Læsere. Ikke fordi littera
turen vilde lide noget særlig smerteligt Tab, om denne Vise 
blev glemt, men fordi Sagen har Interesse som Illustration paa 
Poesiens Skæbne i Folkemunde. 

Christian Stub-Jørgensen. 

I samme blad for 29.-12.-1921 svarer kantor H. Johansen 
følgende : 

EN GAMMEL BOR.NHOLSK VISE. 

I »Bornholms Social-Demokrat« af 24. ds. gengiver Hr. 
Christian Srub-Jørgensen de første 7 Vers af en gammel Minde
sang om tre unge Sømænd, der omkom den 24. Februar 1844. 

De sidste 7 Vers, som mangler i Hr. Srub-JØrgensens haand
skrevne Visebog, gengives her: 
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Modige Sømænd pe1a Stormens Vej, 
Menneskekædigt i den monne fare, 

V avede Livet for Brødres at spare, 
Den ædleste Stræben den lykkedes ej. 

Aftenen kom og fra Stranden man saae 

Bekymrede Venner, og M ødre og Mager. 

Man hørte kim Stormenes Hylen tilbage: 
Angesten steg - thi de Landet ej saae. 

De ei kmide see hvor de styrede hen; 
Kanoneme løsnes, for dem at tilkjende 
Den Af.<tand, og snarlig til Havnen de ·vende, 

Og hver seer sin Elskede, Kjære igjen. 

De Ædle/ som menneskekærligt tog ttd, 

De f cmdt ikke Baaden - den var alt f orsvmzden 
I Dødens den iiskolde Favn! ned paa B1mden 

Der sank I, o Brpd1·e, snart hørtes det B11.d. 

Rædsomme B1tdskab til Saltttna lød. 

H aabet at see Jer engang hen i Sommer, 

Naar at vi atter fra Spitzbergen kommer.' 

Haabet clet brast - det er borte, og død. 

M ødrene vrider fortvivlede Haand, 
Fædrene stammer med son·igftddt H jerte, 

0, men hvad ligne1· vel Pigernes Smerte, 

Dem, hvem I fængsled' med Ømmeste Baand. 

Brødre og Søstre, med Tacwen paa Kind, 

Søge at trøste de Andre, som græde, 
V iid, at i hine de evige Glæde1·, 
Der skal I samles med frydef1tldt Sind. 

Ovenstaaende Vers er afskrevet efter er Skillingstryk udkom
mer i Rønne 1844 og rrykr hos E. C. Tryde. Visens Forfatter
inde er Edel Bennedicre Bech. Er Eksemplar af Skillingstrykker 
ejes af Janus Jacobsen, Pingels Alle, Rønne. Hr. Jacobsen er 
Plejesøn af en Søsrer til forulykkede Hans Peder Pedersen. 

H. Johansen. 

Vi kan yderligere ri lfØje, ar de rre unge Mænd læste til Styr
mænd hos Skibsfører Lercbe i Rønne, Farbror til Søsrrene 
Lercbe, som bor i Dampmøllegade i Rønne. De tre unge 
. Mænd skulde have værer med Skib ril Spitzbergen , og de havde 
i den Anledning planlagt et Afskedsgilde i Saltuna den D ag, 
Ulykken skete. 

Den ene af de 3, Sonne, var forlovet med Janus Jacobsens 
Plejemor, (der var søsrer til Hans Peder Pedersen] , og fra hende 
bar Jacobsen faaet en Del utrykte lokale Viser fra den Tid. Vi 
skal ved Lejlighed gengive en enkelt af disse gamle Viser. 

Senere skriver Stub-Jørgensen 11.-1-1922 i samme Blad: 

EN VISES SKÆBNE. 
Det viste sig, at Sangen om de forulykkede Sømænd fra 

Salruna ikke er gaaet i Glemme endnu. Foruden Hr. H. Johan
sens Meddelelse i Bladets Torsdagsnummer har jeg modtaget 
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en Afskrift af Visens Slutning fra Hr. P. M. Lind i Lobbæk, 
der er Fætter til en af de Forulykkede. 

Af Hr. Linds Oplysninger skal jeg anføre, at de i Digtet 
omralte Kanoner paa Ulykkens Tidspunkt var anbragt paa 
Stranden nedenunder Kastellet; de blev ved denne Lejlighed 
benyttede med Kommandantens Tilladelse. 

Forfatterinden af Visen var en enligtstillet Kvinde, der 
plejede ar skrive Lejlighedsdigte - af Visens Overskrift ser 
det nærmest ud til, ar hun har skrevet Visen paa Opfordring 
fra de forulykkedes Kammerater. -

De Oplysninger, jeg har faaer om denne Viser, giver en 
talende Illustration ril den Slags Visers Hisrorie. De er i aller
egenrligsre Forstand Øjeblikkets Børn, hvorvel de ad forskel
lig Vej kan opbevares for Efterslægten. Den første Vej er gen
nem Skillingsrrykket; af Skillingstrykkene er der faa Eksem
plarer, der har en Chance for at opbevares, nemlig de offent
lige Bibliotekers Afleveringsekseµiplarer; af Bibliotekernes 
Smaatryksdynger er dog store Dele vanskeligt tilgængelige, 
grundet paa den store Masse, der som Regel kun ordnes i 
kronologisk Rækkefølge. (Ved Lejlighed skal jeg meddele 
Bladet et Par Sange af lokalhisrorisk Interesse, fremdraget af 
Statsbibliotekers Smaatrykssamling). - Den anden Vej er 
gennem baandskrevne Visebøger; ad denne Vej naaede Visen 
til mig, ganske vist kun H alvdelen, og der er ved er rent Til
fælde, at det lille stærkt medtagne Sanghefte ikke er gaaet al 
Kødets Gang. Den tredje Vej, gennem den mundtlige Over
levering, er Hr. Linds Afskrift gaaer. Han fortæller, at han har 
søgr Visen frem af sin Hjerneskuffe og at ban har sunget den 
som Dreng. En Mand med en daarligere Hukommelse end H r. 
Lind vilde sandsynligvis have overleveret Visen med en Del 
Fejlhuskninger (saaledes er jo Folkevisernes Varianter frem 
komne), men hans Afskrift afviger kun i ganske uvæsentlige 
Punkter fra Skiliingstrykket; Teksten er ualmindelig tro over
leveret. 

Ar Skill ingstrykket findes udenfor de srore Biblioteker, og at 
Visen endnu lever i en enkelt Mands Erindring, skyldes jo ene 
og alene den Omsrændighed, at der endnu lever Slægtninge af 
de Forulykkede. Om mindre end halvtreds Aar vilde det have 
været forgæves ar søge de Oplysninger, jeg nu har faaet. Til
fældet er et Varsel om ar bevare det bedste af det, der sraar i 
Fare for at glemmes, - og blandt det er der Ting, der har 
adskilligt større Betydning for Forstaaelsen af den lokale Folke
karakter end det her fremdragne. 

Aarhus, Jan. 1922. Christian St1tb-JØrgensen . 

Ved E. Kofoed. 
." 

Om den begivenhed, visen behandler, findes følgende beret
ning i Bornholms Avis for tirsdagen den 27. februar 1844: 

I Løverdags Formiddag, Kl. imellem 9 og 10, tog en Fisker
baad herfra Havnen ud for at hente nogle Laxeredskaber iland . 
I Baaden befandt sig 3 unge raske Søfolk, Hans Peter, Peter 
Sonne og Hans Koefoed, alle Tre hjemmehørende i Salruna i 
Østermariæ Sogn. De havde i Vinter været meget heldige med 
deres Laxefiskeri og skulde til Foraarer have været med Spits
bergerfarere som Harpunerere. Da de roge ud var det remme
ligr godt Veir; men henimod Middag begyndte det at blæse i 
Forening med Sneefog, og man kunde fra Havnen see at de 



sarre Seil cil for ae gaae indefter; men med Eec vare de igjen 
ned og man tabte dem snart af Syne. Uveiret tog mere og mere 
cil, saa der var umuligt for dem ar komme tilbage. Ihvorvel der 
var forbunden med Livsfare i ec saadant Veir ae vove sig ud, tog 
desuagtet lidt efter Middag en lille Jagtbaad med 5 uforsagte 
Mænd, hvoriblandt Capiraineme Schor og Lerche, førende 
Galeasen »dec gode Haab« og Skonnertbriggen »Julius«, begge 
Spicsbergerfarere og hjemmehørende heri Havnen, ud for om 
muligt ar redde de Ulykkelige. Hen paa Efrermiddagen frygtede 
man for ar ogsaa disse skulle være forulykkede, da de i Snee
fogec umuligt kunde see Land, hvorfor der hverc Qvarreer til 
lange ud paa Afcenen fra Havnen løsnedes Kanonskud for at 
avercere dem om Afseanden. De kom da ogsaa lykkelig cilbage 
henimod Kl. 9 om Afcenen, men havde kun faaet ringe Løn 
for deres ædle Gjerning, da de ikke havde sporet det Mindsce 
til Fiskerbaaden, og der er saaledes al Sandsynlighed for at de 
ere blevne er Offer for det rædsomme Hav. (Ved Avisens Slut
ning idag gik dec Rygte her i Byen, at de ovennævnte 3 Søfolk 
i Uveirer skulle være gaaede iland ved Allinge, men hvorom 
endnu ingen paalidelig Underretning haves.) 

I Bornholms Avis for 1-3- 1844 læses: 

FORLANGT INDRYKKET. 

I Anledning af en i decce Blads forrige Nummer indrykker 
Annonce om de herfra Byen udgaaede 3de Laxefiskere, der 
sandsynligviis ere forulykkede, tillader man sig herved at frem
særce følgende Bemærkninger: Jagtbaaden, der udgik for ar 

N ogle optegnelser af Peter Thorsen 

Pær Ost 
Pær Osr var en l illebirre mand med er godt htunØr, som gik 

omkring i Øsrermarie og omegn. Han led ofte af en slem tØrst; 
så mårre han ind i køkkener ril bondekonerne og rigge sig en 
syp, hvilken han plejede ar betale med en morsom vise. Kantor 
Johansen har redder enkelte af Pær Osr's viser fra forglem
melsen. Pær kom engang ind på en gård, som havde nylig skif
ret ejer. Han var så »forplavenes« tØrsrig og bad om en lille 
syp. Konen kunde ikke lide sådan pimperi; men han kunde få 
er glas vand. Ja, Pær var jo nØdr til ar rage der, da han nu en
gang var begyndt ar rale om sin rørsr; ellers var der nok ikke 
noget, han brugte til indvendigt brug. Da han så havde drukket 
vander, vilde konen oven i køber have ham til ar synge. Pær 
Ose syntes jo nok, ar traktementet knap nok var der værd, men 
han sang dog: 

»Nya folk å nya sjikka. 
Nya konner å nya drikka.« 

Dermed sagde Pær farvel og gik. Han kom nok ikke der 
næste gang han blev rørstig. 

V ådeild ( våilj) 
Vådeild løber og leger på gårdenes rage. Den er kold og kan 

selv ingen forcræd gøre; men den kan lokke ilden fra »iljarinj« 
(arnesteder )op ril sig, og så bliver legen alvor. En pige hØrte 

søge efter disse Fiskere, cilhørce KjØbmand og Skipper Th. 
Rønne, der flere Gange har viist denne Tjenstvillighed ved 
slige Leiligheder srrax ar lade dette FartØi gaae ud, hvorved der 
er lykkedes at bjerge flere Menneskers Liv. Denne Velvillie ar 
Rønne i denne Retning - uagtet Bekostning og Resico for 
enkel Mand - viser, fortjener vist al mulig PaaskjØnnelse. Der 
er kun Skade, at Byens vigtige Skibsrhedere og Honoratiores 
ved slig en Leilighed ikke interessere dem mere for deres Med
menneskers Liv, ved enten ar forskaffe en lignende Dæksbaad, 
der altid kunde ligge færdig til dette Øiemed, eller en saadan 
Lodsbaad, - da vilde vistnok slige sørgelige Affairer, der for 
kort siden indcraf med Lodsene, for Efrerriden kunde afvær
ges, eller og ved slig Leilighed med en lille Douceur opmuntre 
de recskafne Søfolk, der i denne ædle Hensigt vove sig ud for 
ae frelse Medbrødres Liv. - Foruden de i forrige Avis navn
givne Capitainer, vare tillige med Baaden: Skipper A. Holm, 
Skipper P. Thomsen (som Fører af Baaden), Sømændene 
H . Bagge og B. Kofod samt Tømmermescer Bech. Disse her 
anførte brave Sømænd bidroge ikke mindre til at Baaden sam
me Aften kom lykkelig ind i Havnen, uagtet der overordentlig 
slellllne Veir . 

I Bornholms Avis 15-3-1844 læses denne annonce: 
Paa Bogtrykkerier faaes: Mindedigt om de rre unge Søfolk, som 
fandc deres Død i Bølgerne den 24de Febr. 1844. Pris: 4 Skil
ling. 

Ved Th. Lind. 

vådeilden råbe ned gennem skorstenen til arneilden: »Læja! 
kom herop så ska vi læja«. Pigen slog kors over ilden og bjer
gede således gården for ildsvåde. Hvis en ildebrand befrygtes ar 
være opkommen på den måde, så skal man, når man renser 
stælen (brandstedet), se nøje efter, og hvis vådeild er årsagen, 
kan man finde rre srykker kul af et ejendommel'igr udseende; 
dem skal man bringe bort over er rindende vand, hvorover der 
er bragt lig. Kullene vil nemlig hver nyrårsnar eller fruenat 
springe er hanefjed nærmere til brandsreder, og hvis de når 
frem engang, kommer steder til ar brænde igen der år; men 
over rindende vand, hvorover lig er føre, kan de ikke gå. 

Høre af min mor. 

Østermarkjærkje 
Øsrermarie kirke skulde bygges fra først af i engene Øst for 

Anebro. Der stod nogle bautastene i en firkant for en menne
skealder siden; de var minde om byggeforsøger. Underjordsfol
kene forstyrrede arbejdet, og man måtte flytte til det nuværende 

sted. Fortalt af min far. 

Svalerod 
Hvis man Ønsker altid ar have penge, skal man bære en 

»Svalerod« i pungen. Den fås på følgende måde: Tag det første 
æg, som kommer i en svalerede, og kort efter ligger der i svale
reden en rod, som man kan tage mod ar man lægger ægger der 
igen. Da mangler man aldrig penge, så længe man har den rod. 
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Portrætter af kendte bornholmere afgået ved døden sidste år 

L11d1,ig Larre11. 6. maj 1895-
9. febr. 1953. Malermester. 
Neksø; i Bornholms maler
laugs b::sryrelse. 

Ejnar Colbcrg, 30. maj 1877 · 
15. sepr. 1953. Gdr., Kær
bygård, Knudsker, Hedebo; 
indeh. af ugebl. »Bornhol01 •. 

Mathia1 Jacolne11. 14 . marcs 
1878-1. okt. 1953. Avlsbru
ger, gartner, Neks~j . 

Conrad M. Koefoed, 3. juli 
1867-26. okr. 195 3. Propr ., 
»Sejerlund •, Onsevig; sogne
rådsfmd.; medl. af amrsr. 
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Philip Brandt. 6. april 1916-
27. februar 1953. Møbelfor
handler, Rønne. 

Thor111a11 Pedersen, 13. marrs 
1885-15. sept. 1953. Første
lærer, Kinderrofce, Friheds
lund. 

Andr. Chr. K"as. 25. jan. 1879 
-2. okt. 1953. Gdr., Kaasegd., 
Pou lsker. Ml. sogner ., amtsr., 
provstiudv., Jpjrn., R. 

Chr. Holm, 30. maj 1886-
27 . okt. 195 3. Gdr., Brands
gd., Sandemandsgd., Sejersgd. 

tlndr. ]e11se11, 30. marts 1869 
-7. septbr. 195 3. Mejeribesr. 
H ammerdal, bankkasserer 
1931-43 Hasle. 

Emil Pedersen. 18. sept. 188 l 
-18. septbr. 195 3. Gårdejer, 
Baunegård, Øsrermarie. 

A11dr. Kr. Pihl. 2 . marts 1875 
3. okt. 1953. AvJsbr. Muleby 
1939; sogner.-mdl., i best. f. 
brugsforen., meier i; Hasle. 

La"ritJ 1W. u1rse11, 30. marcs 
1890-27. oktbr. 1953 . Fiske
handler, avlsbr., Snogebæk; 
sognerådsmedlem. 

Ermt Chr. Kofoed. 21. maj 
1892- 10. sept. 1953. :Oygm. 
Østermarie, Neksø, Svaneke; 
1940-45 fmd. Østerm. håndv. 

Bnrcharrlt So1111c. 10. decbr. 
1864-24. sept. 1953. Rebsla
ger Neksø og længst i SvJ.
neke. 

]. V.]prgemc11. 17. o'<t. 188 1 

21. oktober 195 3. Gårdejer. 
Damaskegård, Østerlarsker. 

Jens P. Pedersen . l ti . jun i 
1868-5 . nov. 1953. Gårdejer , 
Deg negård, RØ 1909-40. 



T orbe11 H a11Je11. 27. januar 
1921-6. novbr. 1953. Skibs
mægler, Neksø. 

Alfr. Pedersen, 30. maj 1885 
13. dec. 1953. Avlsbr" Allin
ge; bese. Handelsbank-afdl., 
byrådsmedlem. 

Hans illorte11se11. 6. marrs 
1878-10. jan. 1954. Poscpak
mescer, Hasle. 

Aage H intze, 29. dec. 1895-
31. jan. 1954. Styrmand i 
Dampskibsselskabet af 1866, 
Rønne, skibsfører. 

Jem MoIIin Henriksen, 13. 
febr. 1871-13. novbr. 1953. 
Sekretær i De samvirk. dan
ske husmandsforeninger. 

Jem P. Kofoed. 12. jan. 1888-
16. dec. 1953. Gdr" Ll. Kir
kebogd" Poulsker, T jørneby
minde, mdl. af menighedsr. 

T h. T haarslnnd. 20. septbr. 
1875-10. jan. 1954. Overrets
sagfører, skatterådsformand. 
Rønne. 

Mogens Koch. 19. juli 1885-
3. febr. 1954. Hotele jer, Kle
mens kro, Østersøen, Hellig
dommen, Blanch. Salene. 

Karl Edv. M1mch. 29. januar 
1897-29. novbr. 1953. Gård
ejer, l ille Loftsgård, Aaker. 

Georg Hansen, l 7. febr. 1878 
-27 dec. 1953. Slagtermester, 
hotele jer, • Josephsens hotel• , 
Svaneke. 

K onrad Nielsen. 28. august 
1880-2 1. januar 1954. Gdr., 
Lynggd" Risegd" Boesgd" 
Almegd" ejd.mgl., Rønne. 

R ichard Riis, 9. okt. 1889-
3. febr. 1954. Gårdejer, Sc. 
Knudegård , Klemensker. 

Anthon Hansen, 10.maj 1872 
-9. dec. 1953. Medstifter af 
arb.s fagfor. Rønne, Søvang, 
Vestermarie, sogner" mgh. 

La11rits Anker, 17. sept. 1869 
-8. jan. 1954. Tømr~rmesrer, 
Allinge, gymnastiklærer i 
skytteforeningen. 

Jem Johannes Koefoed. 24. 
decbr. 1899-28. januar 1954. 
G:lrdejer, Store Munkegård . 
Aaker. 

Johs. Koch, 12. sept. 1888-
4. febr. 1954. Kapr. i D / S 
• Thorm •, sparekassed i rekrør, 
Gudhjem. 
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0Jcar ]emen, 28. nov. 1881-
7. febr. 1954. Aucovognmd., 
byrådsmedlem, Svaneke. 

]e11J 1-1. K jær, 22. april 1872 
-20. febr. 1954. Smedemesrer, 
byrådsmedlem, Hasle. 

A. P. Boemi, 8. okr. 1884-
5. marts 1954, Gdr. Dalegd., 
Rutsker, sandemand, segner.
medlem, kommunekasserer. 

}olu. Brandt, 24. dec. 1884-
17. marts 1954 . Gårde jer, 
Egesgård, Bodi lsker. 
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117 alter \VilJky, 6. maj 1896-
10. februar 1954 . Typograf, 
fmd. f. A.O.F., byrådsmed
lem, Rønne. 

P. A. M orte1uen. 18. januar 
1890-24. februar 1954. Køb
mand, Rønne. 

Ham Anker }emen, 24. juni 
1892-6. marts 1954. Proprie
tær, Koefoedgd., Østermarie. 

Chr. Niehc11, 9. sept. 1889-
18. marrs 1954. Bagermester, 
Nørregade, Rønne. 

Georg H olm. 20. april 1866-
18.f ebr. 1954. Avlsbr" »Hol
megaarden•, byrådsmedlem, 
Sandvig. 

H jalmar Sommer, 26. januar 
1.887-24. febr. 1954. Førsce
lærer Klemensker v. skole fra 
1912, so.~nerådsmedlem. 

P. Ha1ui11im l-lame11, 27. okr. 
1871-9.marts 1954, Geir" Ll. 
Dammegård, Klemensker, 
Rosenvænge, Rosenly. 

MathiaJ Hamen, 29. juli 1869 
-21. marts 1954. Smedem" 
Gacleby, Østermarie. 

P. A . H. }1ml, 30. nov. 1872-
19. febr. 1954. Smeclemesrer, 
Allinge, Hasle. Forf. Sram
ravle over Fam. Juul 1938. 

Valborg Cathrine Kofod, 4. 
januar 1872-1. marrs 195'1. 
Lærerinde, Pedersker. 

]ohJ. A . Seier, 27. juli 1871-
14. marrs 1954. Typograf, 
Rønne. 

Einer Agermap, 11. marrs 
1873-11. april 1954. Første
lærer Ibsker nordre skole. 



Lttdv. Andr. Johamen. 11. 
februar 1890-13. april 1954. 
Bygmesrer, vicebrandinspek
rør, Rønne. 

Carl Petersen. 5. nov. 1885-
4. maj 1954. Bagermesrer, 
Øsrergade, Rønne. 

i\fagnm Larsen, 1. okt. 1897 
-25. juni 1954. Skibsbyg
mesrer siden 1921, Neksø. 

Ham Rich. F1mch, 11. nov. 
1892-1 l. juli 1954. Avlsbr., 
Degnelund, Poulsker. 

Chr. Johs. Lat~, 3. maj 1878-
22. april 1954. Snedkerm" 
musiker, Rønne. 

Niels Bm11, 23. marrs 1873-
17. maj 1954. Deporbesryrer, 
købmand, Rønne. 

Adolf P. Jemen, 19. marrs 
1879-28. juni 1954. Gård
ejer, Kroggård, Øsrerlars. 

Carl P. Hansen, 5. okt. 1893 
-21. juli 1954. Gdr., Aspes
gård, Ibsker. 

Her'14 Schau, 2. juli 1887-
26. april 1954. Gårdejer, 
Engegård, Vesrermarie. 

Johs. Punch, 2. maj 1880-22. 
maj 1954. Gdr., Skovgård, 
Rursker; propr. Sr. Hallegd., 
O lsker; sandemd" sogn'!r.m. 

Max Plemer, 21. okr. 1874-
2. juli 1954. Drifrsbesc. Hasle 
klinker- og d1amocresrensf., 
byrådsmed!. Hasle, konsul. 

A. F. Schack, 29. juli 1869-
26. juli 1954. Købm., fmd. 
f. Bh.'s frø- og såsædcencral, 
Rønne. 

I 

Niels Johan Sørensen, 20. 
oktbr. 1883-27. april 1954. 
Missionær, Øsrafrika; fra 26 
boghand ler, Sandvig. 

Ham Chr. Jensen, 25. jan. 
1882-28. maj 1954. Gård
ejer, Sr. Ølegård, Østermarie. 

Alfred M.yhre, 17. juni 1874 
3. juli 1954. Skomagerm" 
byrådsmed!., Svaneke; præd i
kant i Lurh. missionsforen. 

Valdemar Kjøller, 30. juni 
1900-9. aug. 1954. Gårdejer, 
Gamlevældegd., Øsrerlarsker. 
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Andreas Pedersen, 11. marts 
1877-18. febr. 1954. Farver
mester i Neksø og Rønne. 

Marcm Blem, 18. april 1889 
-26.aug.1954. Gdr.,Engegd., 
Nylars; sogner.fmd., skatter.
mdl.; i best. f. Landøk. for. R. 

Mads Hamen Pelle. 27. okt. 
1873-19. sept. 1954. Maskin
mester i de gamle 66-både, 
senere fr~r.i. selsk. . P.1:rn'.'. 

Thornum Ha11se11, l. marts 
1876-26. aug. 1954. Kunst
drejer, Rønne. 

Ham Lar1e11, 3. juli 1880-
4. okt. 1954. Skræddermester 
i Rønne fra 1907. 

1Wichael Bohn Pihl, 27. jan. 
1889-28. august 1954. Sned
kermester, Rønne. 
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V. Mi lrhers: Bornholms Geologi, indb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 
M. Jespersen: Liden geonosrisk Vejviser over Bornholm . . . . . . 1,00 
A. Roseok.rancs: Geologisk Fører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75 

BI 0 GRAF I ER 0 G S TAMT AVLER: 

Chr. Stub-Jørgensen: Til M. K. Zahrrmanns Minde . . . . . . . . . . 1,00 
Johan Hansen: En bornholmsk Haandværkers Erindringer ved 

lektor Th. Lind (indb. 19,00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,50 
Forstander N. P. Jensen, en mindebog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 
Stamtavle over den bornholmske familie Jespersen . . . . . . . . . . 10,00 
Lensmænd og Kommandanter paa Bornholm ved J. A. Jørgensen 0,75 
V. Christensen: fr iis Hansen som Sognepræst . . . . . . . . . . . . . . 0,50 
Svendsen: Øscerlarsker Slægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 
H. Sonne Kofoed og N. C. Stangegård: Klippeøens Mænd fødte 

og førte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00, indb. 18,00 

DIGTSAMLINGER: 

K. A. Petersen: Viser i bornholmsk Folkemaal ............. . 
C. ]. E. Aakerluod: Brogede Blomster ..... . ........ ..... . 
J. P. Kuhre: Bællaminje frå Magleskau ................... . 
Chr. So=er: Lander mod Solens Opgang ............... . 

Under Himlens Hvælv ........ ... . ..... .. . 
K. A. Madsen: Mennesker, prosadigt, illustreret af Arne Madsen 
Chr. Stub-Jørgensen: Hjemlands Kyst ........ . .... . ..... . 
Einar Brande Nielsen: 1 denne Nat ... . ................. . 

» indb .. . ...... . ..... . . . 
Asger Dam og Ernst Clausen: Digre og Tegninger fra Bornh. indb. 
Johannes Lyngby: Vraggods .. . ................. .. ...... . 
A. ].: Digte (realskolebestyrer Alfred Jensen, Neksø) .... ... . 

SANG- 0 G MEL 0 DI HEFTER: 

0,75 
2,50 
1,00 
4,50 
4,50 
1,50 
5,00 
4,00 
6,00 

29,50 
9,75 
8,50 

Viser i bornholmsk Mundart v. H. Johansen . . . . . . . . . . . . . . 0 ,75 
14 gamle viser i bornholmsk mundart af H. Johansen . . . . . . . . 1,00 
Klippeøens Sange, bornholmsk sangbog indb. . . . . . . . . . . . . . . 2,00 
10 bornholmske sange, tekst og musik af Hans Hjorth . . . . . . . . 2,50 
Borrijnholm, rekst: M. K. Zahrrmann, musik: Hans Hjorth . . . . 1,00 
Elna Schøne: Nya borri jnholmske Vizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 
Elna Schøne: Andeliga Sånga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 
J. P. Kuhre: Lila Moer og Pærza Viza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,')0 
Bornholms Tappenstreg af P. Andersen ( indeh. •Bornh. Drapa«) 1,00 
Nordens Capri af Vald . Olsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
Rasapasijn, samler af L. Wessel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 
Bornholms Pris af Winrber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l,CiO 
Kong Peter l.s Honnørmarch af dr. Thorsen . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
L. Wessel: I Piblamarken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 
KjØvenhaunerijn, syngespil i 2 akter, tekst og musik af Daniel 

Andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 
Bornholmermarsch af Lindahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 
Kristus, tekst: Cai Ankerbye, musik: Daniel Andersen . . . . . . . . 1,50 

(~•>ll•~··~·s llo::·handel 
Forlægger a r bornholmsk Li tteratur. 

Tlf. * 1617 Po1tko11to 13077 

ÆLDRE BORNHOLMSK LITIERA TUR KØBES OG SÆLGES 



·- -------

--- - RØl\1 N F. ~ 

vasker aft

og for alle. 

'Bil/i g ste form 

for vask, 

regn selv efter 

Teaterstræde . Rønne . Telefon 9 

·--- ----- _ __________ _) 

l __ 

c(ædervarer 

- altid det nyeste 

Visirtasker 

Spores ras ker 

Rejseraske r 

Mapper 

Rejseetuis 

Kufferter 

Colbergs Boghandel Tlf. ·1611 

Eneudsalg af N EYEs lædervarer 

-- --- ------------------

Air i 

Breining's 

og 

Dubarry's 

præparater 

og andre 

gode mærker 

fores 

Parfumeriet 

.---
i 

LILLE TORV 2 . KAREN JENSEN . TLF. 771 

Broderi . Vævning 

Keramik . Kunst 

---- --- l 

SO~ I~ ANV~R 
Snellemark 

Rønne . Tlf. 884 



/ ~ 
I 

./ 

Eneforhandling for Bornho lm 

af skønhedspræparate r fra 

Manicure 

Permanent 

Jem- og vandondulation 

Tone- og hårfa rvning 

Damefrisørsalon og parfumeri 

K. 0 T 'I'•-: S "j ~ • K RI' 8 TALG AD E 2 2 . TELE F 0 l\' 9 1 2 

Skø nne kjo lestoffer 

Lækkert undertøj 

K valitetsstrømper 

Kob der 

Ch r. Nielsen. Snellemark 41 . Telefon Rø nne 1225 

l_ 

AKT I ESE L SKABE 'J 

Bornholms 
Fløde-Iscremfabnk 

Bornholms Mugarinefabrik A S 

Telefon • 1s50 



Der findes ingen bedre 
KUFFI RT -SKRlVEMASKlNE 

end Erika 
merl tabulator kr. 785,
u./en kr. 625,-

!!!Ji I E MA.6 de !11xe 

KON TOR -SKRJVEMASK INE 

11overtmjfet i kvalitet 

Colbergs Boghandel 
ØENS STØRSTE OG MEST MODERNE 

VÆRKSTED FOR SKRIVE- OG REGNE

MASKINER Telefon *l617 

julegaver 
I SMU KT U DVA L G 

I 

I 

I 
l 

Knud 
Jørgensen 

St. 'Torref!,ade 

R..111111e 

Gælder det en ca-

dio t·llcr en cykle, 

gå r De ikke forkert, 

hvis De henvender 

D em til os. - Kun 

gode mærker haves 

Tele/011 'K01111c· 74U 

'Blomstervenner -
Cederblad kender 

Kranse- og blomsterarrange

menter af enhver art. 

leveres over hele j-:>rden 

Øens storste og 111est moderne 

b/0111sterforret11i11g 

Telefon 31 9 



1\i_ng til 'Rø_nne 907 

og lad os klare Deres rryksag 

Forlang forslag med udkast 

Det koster Dem intet og er se lvfølgelig 

uden forbindende for Dem 

Colbergs Eftf. Bogtrykkeri 

----- - --- ~---- --

l ste kla sses 

pålæg 

Fineste 

selskabs-

smø rrebrød 

Konserves 

K. Mortensen St. Torvegade . Telefon Rønne 359 

I __ _ 

I 
___ J 

,---
Altid 

fø rst 

med 

nyhederne 

HARALD ANDERSEN 
Herreekvipering, St. Torv, R.omu'. Tele/0 11 350 

,. 

J 



R._ønn~ Vin-

og Cign.rforretoing 

har rrHc" kendce mærker 

i vine, spiricuosa, 

cigarer og cigarecter. 

Store udvalg i piber. 

H. H. LAU 
St. 1Ør;·r1adr 3, 1{nmu 

1'rfcf1111 706 

-..,,, tnlh1i ~ 
lr11riu1111 

I_ 

Atte Deres bankforretninger udføres hurtigt og sikkert af 

Bageri 

Cunditori 

Cafe 

* 
Snellemark 43 

Røn ne 

Telefon 242 

C. ]. Didriksen & Co. 

Aktiekapiral : kr. 50.000.000 

Reserver : kr. 86.000.000 

Sc. Torv 12, R ønne, telefon *1900 

Banktid : 9- 12 og 14- 16, 

lørdag 9-12.30 

HANDELSBANKEN I RØNNE 
Filial af Akcieselskabet K jøbenhavns Handelsbank 



Bedre økonomi -

mere varme 

får De 
ved at 

anvende 

kval itetsbrændsel 

fra 

Firmaet CHR. BIDSTRUP 
Ellekongstræde / Set. Mortengade 

-- - -- ----

A L T I ELEKTRI S KE AN LÆG 

fra denne forretning skabes de moderne hjem 

Søndergade 7 EMIL N~IELSEN Tlf. Rønne 10 25 

• 
Telefon Rønne 141 

Firmaer AXEL SØREN SEN 
Elekcro-install atør ~ Telefon Rønne 569 

Øens største specialforretning 

i ko mplet boligmontering 

Alt ti l hjemmet og til alle hjem 

D e er altid sikker på kvaliten i 



---·--------------- ---

l __ 

PROTOKOLLE Il 

PRIVATBIND 

Niels Andersen BOGBINDERI 

St. Torv, Rønne, tlf. 1313 

Gf.-u~eng 

gt~etnegku't> 

polyfoto 

er et ~odt 

fotografi, 

så derfor 

ønsk Dem et 

billede fra 

ved H. P. Nielsen, Byledsgade 4, telf. 240 

·---- _. _J 

DAMPSKIBSSELSKABET PAA BORNHOLM AF 1866 

·------~----
J 



Varmt 

vand 

hele 

året 

Har De centralvarme, så savner 
De urvivlsomt det varme vand 
om sommeren. Ved De, at for 
en ringe udgift kan De få dette 

savn afhjulpet? Har De ikke 
centralvarme, kan De alligevel 
få installeret et selvstændigt 
varmevandsanlæg med gasfyring 
til bad, køkken og håndvask, 
også velegnet til restaurationer, 
damefrisørsaloner og tandlæger. 
- Det koster ikke så meget, 
som D e tror! Kender De den 
score fordel ved gasvaske-ked
ler? Renligt, nemt og behage
lige. En storvask koscer kun 

mellem 50-100 øre. UdfØrli
gere oplysninger og tilbud uden 
forbindende. 

K. E. HANSEN StetteJtræde . Telefon 491 

i 
L _ 

I_ 

Blikkenslager, aut. gas- og vandmester 

N"YROPS 
UDSALG 

c.A.lt i 

sygeplejeartikler 

samt 

stort udvalg i 

parfumeri 

St. Torl't'gcrt!e 18. 1et: 754 

--_J 

J år kan D e 

få julegaver 

cil hele 

fami lien 

Julegaver 

der skaber 

glæder 

SØNDE R GADE 6 . RØ NNE TLF. 2 49 

Pakning 

og 

opbevaring 

af møbler 

WILH. BECH & SØN 
Flytte- og transportforretning 

Kascanievej 6. Privat : Søndre Alle 5. Telefon 788 

J 



Kemisk 

rensning 

KEMIKOHL 
Sc. T orvegade 27 . Telefon Rønne 116 

AAGE HEINØ 
Malermester 

Nørregade 24 

Ronne 

Telefon 48 

Bornholms 

Spare- og 

Laanekasse 
STORE T ORV 16 

H OVEDKONTOR I RØNNE : 

Telefon •1420. Kontortid fra 9-12 

og 2- 4. Lørdag fra 9-12.30 

AFDELINGEN I ALLJNGE: 

T ELEFON 54. Kontortid fra 9 -1 2 

og 2- 4. Lørdag fra 9 - 12.30 

Værdipapirer modtages til 

opbevaring i åbent depot 

BOXER UDLEJ ES 

Indskud modtages på 6 måneders 

opsigelse og på almindelige 

sparevilkår 



0 I ym pia Rekord 

- vognen, som imponerer alle 

FERDINAND JØRGENSEN 
Rønne, telefon 250 

-------------- - --- - -

Forsikringsaktieselskabet 

NYE DANSKE 
AF1864 

Skadesforsikring 

Livsforsikring 

Afdelingskontoret i Rønne ved distriktschef H. C . Andersen . Telefon 1864 

Age nture r i de bornholmske købstæder 



Blomsterhilsener ekspederes over hele kloden 

Chr. Kyhns handelsgartneri 

Buketter 

Blomsterkurve 

Moderne kransebinderi 

Frugt 

T orvegade 4 . Telefon 448 

Møbler og 

butiksinventar 

- gerne til tjeneste 

med tilbud og overslag 

Vi kommer 

over hele oen 

cAndersen & Grønbech 
Ellekongstræde 4-6, R onne, celefon 1147 

I 

I 

I 
I 



Bornholmsk stentøj 

og fajance 

L. HJORTHs 
Terracottafabrik 

Grundlagt 1859 

Sølvmedaille: Altona 1869, London 1870 

Guldmedaille: New Orlcans 1864, Bruxelles 1910, Gent 1912 
San Francisco 1914 

Barcelona 1929 (Grand prix) 
Bruxelles 1935 (fJiplom d'I!ouueur) 

L 

Stort ndv·alg i 

'fcmpus-ure 

Urlæuker 

Barometre 

Tbermometre 

Vort motto er: 

Kundens tillid -

Fagmcindens styrke 

Anspænd ikke 'Deres øjne ved læsning, 

rnen gå straks til fagmanden og lad ham 

vejlede Dem ved køb af briller. 

Enten det gælder darne- eller herrebriller, 

har vi altid de sidste nyheder i brillestel. 

Snellemark 21, tlf. Rønne 572 

I 
I 

I 
------ ___ __J 
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11 

t! : 
I. IR 

Når 

s pørge .. . 

så vil han bifaldende notere Parker - verdens mest 

eftertragtede gave - der har gjort det let for julemænd 

i alle lande. De kender s ikkert også selv et • e!ler 

flere • • , som D e gerne vil berede særlig glæde i 

år med det bedste, der gives. 

ParkerJl" 

COLBERGSBOGHA N DEL 
ST ØRSTE FYLDEPEN N ELAG ER OG ENESTE FYLDEPENNE-SPECIALVÆRKSTED P Å ØEN 

R ØNNE 




