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JULE SNE 
Den mørkeste aften i året 
fik vi et under at se: 
Det sorte fortættede mørke brast 
og blev til en hvirvel af sne. 
Som frugtblomster fra et usynligt træ, 
hvis krone i rummet står -
nu dry~ser ned over jorden 
dens sælsomme drømmevår. 

Et tæppe af fligede flager 
lægger sig tyst og blidt 
og dæmper klokkernes tunge klang 
og kirkegængernes skridt. 
De sorte grene, der strittede stumt, 
betynges så sødt i nat. 
Og sværme af hvide insekter 
danser om gaslygtens hat. 

I aften vil lyset fra ruden 
i hvirvlende tåger gå vild, 
og sneen vil favne den hærgede jord 
og gøre den stille og mild. 
Vi ved, når vi vågner i næste gry, 
er intet derude som før. 
Barndommens hvide verden 
ligger igen for vor dør. 

Hvor kender jeg alle stier 

i dette vejløse land, 
der ligger i vinterens tynde sol 
og nætternes stjernebrand. 
Min flygtede barndom blev født påny 
en nat i det hældende år. 
Nu lyser fra alle grene 
dens sælsomme drømmevår. 

Christian Strtb-]Ørgemen. 



Allinge-havne og Allinge havn 

Den gæve gamle Aker-degn Rasmus Pedersen Ravn var lige 
så naiv som de fleste i samtiden og som mange i efteniden, når 
der gjaldr om ar tolke stednavne. Om Allinge skriver han, at 
byen »nævnes Allinge ligesom Ællinge af Ænder og Ællinge, 
som der udi Havnen og omkring kunne sig vel nære og opholde.« 
Tolkningen er til at tage og føle på. Men vanskeligere bliver 
der srraks at komme til klarhed over, hvad han mener med hav
nen, da det er temmelig givet, at Allinge på dette tidspunkt, da 
byens havn første gang nævnes, næppe har haft nogen havn, 
der rigtig kunne gøre skel for dette navn. Langt op i tiden var 
Allinge og Sandvig kun for et par fiskerlejer at regne, og som 
kystens andre småbyer nøjedes de med de naturlige havne, 
kystens klipperender bød, nu og da forbedret med en »kås«, en 
enkelt eller dobbelt række kampesten lagt som en anløbsmole 
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ud ri søen. Disse småhavne, gerne anlagt på steder, hvor fisker
bådene nemt kunne hales på land i hårdt vejr, strakte vel til for 
beboernes egne små fartøjer; hvad søhandelen angår, havde 
byerne en red til opankring, hvor der, ikke mindst når skibene 
søgte under land for vestenstormene, var en livlig kadrejer
handel. 

Af disse småhavne findes en hel række endnu langs Allinge 
strand, og en del af dem er til stadighed, eller dog i ny og næ, 
i brug. De har som regel et personnavn knyttet til sig, navnet 
på den, der har anlagt havnen, eller måske en bruger i ældre 
eller nyere tid. Desværre er disse navne ofte ved ar gå i glemme, 
og det gælder navnlig for de havne, der ikke er i brug. De 
gamle, som i sin tid brugte disse havne, er væk, og de, der min
des gammel navneskik, bliver færre; efter at Johan Madsen 
for et par år siden gik bort, er der ikke mange, som går og 
husker på den slags. Dertil kommer, at flere af disse bavne Øjen
synligt har skifter navn efterhånden som de fik nye brugere. 
Og det kan tit være rer vanskeligt at stedfæste navnene. Bogen 
om de bornholmske stednavne har bevaret en hel række af dem; 
men udgiverne har interesserer sig ensidigt for den erymologi
ske side af sagen, og man har ikke gjort sig den ulejlighed ar 
vedføje en kortskitse, så man kan se, hvor det pågældende 
sted findes. 

Men både nord og syd for havnen ligger en lang række af 
disse anløbssteder. Jeg skal her indskrænke mig til den sydlige 
ende af rækken, som jeg personligt er mest fortrolig med, 
skØot jeg ikke har været i stand til at identificere alle navnene. 

Nærmest ved havnen lå, ifølge Johan Madsens optegnelser, 
»Markerabaun«, som skal have haft sin plads lige under Høiers 
hotel. Den kan næppe have været andet end en naturlig rende 
lige sønden for Stangemølle; rester af en anlagt havn har jeg 
ikke kunnet finde. 

Syd for den nævnes Vinbergehavn og Grønbergerhavn, som 
ifølge Johan Madsen skulle være to forskellige lokaliteter. Sted
navnebogen hævder imidlertid, at det er to navne for den 
samme bavn, og så vidt jeg kan se, har den ret. Vinbergehav
nen, eller rettere dens rester, thi den er fyldt op med ros fra 
stenbanen ovenover, ligger nord for det lille røgeri, og nøjagtig 
på dette sted placeres Grønbergerhavnen i den ældste udgave 
af Trap, på hvis kort over Allinge den er angivet. 

I stadig brug er derimod den noget sydligere beliggende 
Kæmpehavn i nærheden af det store røgeri. Den er anlagt med 
to rækker store kampesten; men det er næppe dem, og endnu 
mindre noget mytologisk, som har skaffet denne havn sit h-



rakteristiske navn. I Allinge har slægtsnavn været kendt, og 
man rør vist gå ud fra, at en mand af det navn har anlagt eller 
brugt havnen. I daglig tale hedder lokaliteten i øvrigt »Kjæm
pastran«; strand synes at være et ældre synonym for havn, også 
kendt andre steder på Bornholm. Selve den » Jaitahaun«, der 
blev til Allinge havn, skal i daglig tale have gået under navnet 
"J ai tasrran «. 

Længere sydpå, hvor de sørgelige rester af cementfundamen
terne til Østersøbadets badehuse er at finde, er der en naturlig 
havn, som stadig er i brug, nemlig den rende, hvor der tidli
gere har været badeplads, ved den cementbro, som man gav 
det muntre tilnavn »Grisarompan«. Om denne havn bar haft 
et særskilt navn, så er det mig ialtfald ikke bekendt. 

Et navn med kulturhistorisk baggrnnd er knyttet til den na
turlige rende, som nu i almindelighed går under navnet »Nor
majnaræjnan«, efter sigende opkaldt efter en fremmed, som 
skal være druknet der. Denne rende hed tidligere Vandbaade
havnen, og navnet har t ilknytning til de berømmelige Allinge
skibsroere, som bl. a. fra denne basis forsynede de på reden 
opankrede skibe med ferskvand og anden proviant. Det må 
have været dristige folk, som benyttede denne havn, der fore
kommer temmelig ubeskyttet; ganske vise er den dækket bag 
skær, der dog let rejser en skrap brænding. Til gengæld ender 
renden i en flad sandstrand, hvor det er let at få halet en båd 
op. Som havn har den dog ikke været benyttet i den tid, jeg 
kan mindes. 

Det har derimod den lidt sydligere liggende Løsebækhavn, 
hvor spredte klippeskær på begge sider er blevet forbundet 
ved to rækker kampesten. I en af dem er indhugget »Mai 
1824«; så gammel er denne havn ialtfald, men muligvis er 
den anlagt længe, før årstallet blev hugget i stenen. Den har 
gennem tiderne haft flere navne; jeg har ladet mig fortælle, ae 
man har kaldt den Grønbækkehavn; andre mener dog, at dette 
navn rettelig hører hjemme ved Kæmpestrand; men givet er 
det, at der har boet folk af den store Allinge-Grønbech-slægt 
begge steder. Meget gamle slægtled af denne familie har haft 
til huse i Løsebækgården. Sikkert er det imidlertid, at LØsebæk
havnen også har båret navnet Knuds Havn, og det forekom
mer sandsynligere, at dette navn skyldes en bruger fra ældre 
tid, end at navnet skulle være smittet af fra det nærliggende 
Knudsnæs. Hvis det er den samme Knud, havn og næs er 
opkaldt efter, giver det den straks en ærværdig alder: Navnet 
Knudsnæs kendes fra 1746, og allerede i 1723 nævnes navnet 
Knudsløkke. Men det problem må vi lade ligge; her er vi på 
for usikker grund. 

Skikken med at opkalde disse små klippehavne efter den, 
der benytter dem, har været brug helt op til vor tid. Syd for 
Grønnedal ligger et lille primitivt bådelæ i kanten af en bugt; 
her havde en skrædder for ca. 30 år siden sin båd liggende, og 
derfor gav man denne rende navnet »Skræddarahaun«, et 
navn, den stundom nævnes ved endnu. 

Grønnedals Havn er en typisk repræsentant for de klippe
render, der fra oldtiden til vor tid har giver denne kyst så 
mange naturlige bavne. Granitten er gennemkløftet af spræk
ker, i hvis brud forvitringen har kunnet virke kraftigere, sam
tidig med at havet har kunnet skylle forvitringsprodukrerne 
bort; herved er der dannet de karakteristiske render, mens de 
mere modstandsdygrige' klipper ved siden af er blevet stående 
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Ved Kæmpestrand, Allinge. 

•Grisarompan« 1957 (Chr. St1tb-]Ørgemen fot.) 

Kæmpestrand 1957 (Chr. Stnb-]prgemen fot. ) 

som naturlige læmoler. I bunden af Grønnedalsrenden finder 
man den grønne diabas, den samme grønsten, som srenalder
manden lavede sine seje Økser af. Det er dog næppe den 
grønne sten, der har giver renden navn, men derimod kløftens 
fortsættelse op i landet som en yppige bevokset klippedal. 
Diabasen er mindre modstandsdygtig end granitten, og flere 
af nordøsckyscens narnrlige havne er diabasgange under ned-
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brydning; det gælder således Sandkåshavnen 
syd for qen kendte badestrand. Her som i 
Grønnedal er diabasen i havnebunden i 
Øvrigt frisk og temmelig uforvitret. 

Det er derimod ikke tilfældet med de 
diabasgange, der danner grundlaget for selve 
Allinge havn. Netop på det sted, hvor hav-
nen er anlagt, findes de bredeste gange på 
dette kystområde, mens gangene i Grønne
dal og Sandkås er forholdsvis smalle. Men 
diåbasen i Allinge havn er langt mere op
lØst, ja, helt ,forvitret til en leragtig masse, 
som er let at arbejde sig ned i. Nu er disse 
gange ikke tilgængelige; men under de store 
havnearbejder i 1914-15, da både yder
havn og inderhavn var rørlagt, havde jeg 
lejlighed til at tage de forvitrede gange i 
Øjesyn. Jeg ved ikke, om geologer af fag 
dengang sikrede sig prøver af disse gange, 
og om det i det hele taget kan have haft Ved Allinge havn. 

større videnskabelig interesse; tilgængelige 
grØntstensgange findes der jo ikke så få af langs den born
holmske klippekyst. 

På det sted, hvor inderhavnens nordlige del nu findes, var 
der fra gammel tid en vig, hvor søen havde udvasket en dia
basgang. Den herved fremkomne rende må have været ret 
bred, idet den har strakt sig omtrent mellem de punkter, hvor 
nu Vinkelvej og Lavendelstræde udmunder i Havnegade. Midt 
i renden lå en klippe, der strakte sig ud i søen; dens yderste 
ende ses endnu midt på havnens nordre ydermole og kaldes 
Hagen eller Langehage. Syd for den lå ved indløbet til renden 
en fritliggende klippe, kaldet Blak; den er nu molehoved for 
nordmolen. Mellem de to klipper lå det lave skær »Pratan«, 
der kunne være farligt at have liggende midt i havneindløbet; 
da der yderligere var temmelig grundt mellem Hagen og Blak, 
benyttede man passagen sønden om Blak som indløb til denne 
klippehavn. Den var så meget bedre end de Øvrige narnrhavne 

Hollandsk krtf 11den for Allinge. 
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og lå desuden bedre beskyttet mod pålandsvind, så den for
uden fisker- og skibsroerbåde kunne give plads til en lille 
jagt, det eneste større fartøj, der havde hjemsted i Allinge. 
Johan H ansen (»En bornholmsk Haandværkers Erindringer«) 
fortæller, at den i hans barndom ejedes af en ung mand ved 
navn Hendrik Hansen. Efter dette fartøj fik klippehavnen så 
navnet » Jaitastran« . Om dens udseende får man i Øvrigt at 
vide hos Johan Hansen: »Denne havn var ikke uddybet. Hav
bunden skrånede jævnt opad som på enhver anden strand. « 
Den var med andre ord helt i stil med de øvrige klippehavne 
ved Allinge-kysten. 

Før denne narnrhavn udvidedes til en rigtig havn, blev der 
imidlertid et andet sted gjort forsøg på et havneanlæg i egent
lig forstand. Herom fortæller Johan H ansen: 

»Lidt nord for havnen var også en lille bugt eller vig. En 
mand, som boede i en gård nær ved havnen, fattede den plan 

at omdanne denne vig til en havn, og han 
fik også byens borgere til at interessere sig 
derfor. Arbejdet blev virkelig også påbe
gyndt. Der blev sat en dæmning tværs 
over, vandet blev udpumpet, og derefter 
bleY vigen udgravet eller rettere udhakket 
en del. Det så i førstningen ud til, at arbej
det skulle lykkes; men det gik dog i stå; 
om det var, fordi folk til sidst indså det 
håbløse derved, eller om stormen rog dæm
ningen bort, husker jeg ikke. Da jeg godt 
kan huske, at der arbejdedes, antager jeg, 
at det må have været i t iden ved 1828 eller 
nær derved. Manden, som fattede planen, 
hed Peter Alling, og stedet kaldtes derefter 
Peter Allings havn. Den nuværende nordre 
del af havnen er stedet, hvor P. Allings 
havn var.« 

Efter beskrivelserne at dømme må det 
være den rende, der ses på nordmolens 
yderside lige uden for det nordlige slæbe-· 



sted, man har sØgt at uddybe. Efter kortene 
ser det ud til, at en diabasgang her løber 
fra yderhavnens nordlige del ud mellem 
skærene, afgrænset mod syd af en smal 
granitryg parallel med Langhage. Selv om 
Peter Allings plan ser ud til at være stran
det, synes man næsten, der er noget sym
bolsk i dette arbejde, og at det er en for
tjent ære, at han bærer sin bys navn. At 
han går i gang med arbejdet i fællesskab 
med sine bysbørn, er overordentlig karak
teristisk. Mange af småhavnene er sikkert 
også anlagt ved fælles arbejde af en større 
eller mindre kreds af interesserede borgere, 
og hvor godt det borgerlige fællesskab ~ 

Allinge kunne bære, viste sig også ved 
senere havnearbejder. 

Og det er muligt, at det er Peter Allings 
strandede plan, der trods sit forlis har holdt 
liv i tanken om havnebygning. Den blev 
ikke opgivet. Men næste gang var det Jagte- Syd for Allinge havn. 

havnen, man kastede blikket på: den måtte 
kunne gøres mere anvendelig. Og i foråret 1841 mødtes byens 
borgere for påny at undersøge mulighederne for et havne
arbejde. Man opfordrede til tegning af frivillige bidrag, ikke 
blot af penge, men også i form af tilsagn om arbejde og 
kørsel. Pengene var små i det lille bysamfund ; men skønt 
man kun fik samlet et par hundrede rigsdaler i mØnt og 
ydelser, gav man sig ufortrødent i kast med opgaven. Man 
fik opfØrt en temmelig svag dæmning tværs over indløbet 
til Jagtehavnen; heldigvis artede vejret sig således, at den kunne 
holde i seks uger, i løbet af hvilke man fik sprængt og ud
graver den indre del af renden til en dybde af to meter under 
dagligt vande. Det var jo ikke noget imponerende havne
bassin, men man havde dog nu en fiskerbavn, der var ad
skilligt bedre end de tidligere tilfældige foranstaltninger. Det 
vigtigste resultat af dette første havnearbejde var dog, at nu 

Allinge havnegat. 

var der blevet skabt en arbejdspraksis, og at beboerne i Allinge 
havde set, at de kunne få resultater af at arbejde i fællesskab. 
Derfor fortsatte man med havnearbejderne. Man tegnede nye 
frivillige tilskud og opnåede et anlægslån på et par hundrede 
daler af statskassen, så man kunne udbygge den nye havn 
gennem de følgende år. Resultatet var, at man i 1845 havde 
en lille havn, bestående af to lavvandede bassiner, beliggende 
omtrent, hvor den nuværende inderhavn findes. D ybden var 
kun to meter, og indløbet vendte mod nordøst, hvilket jo 
på denne kyst er temmelig uheldigt. Omkostningerne ved 
denne havnebygning var ifølge vandbygningsinspektør Otter
strØms teknisk meget indgående afhandling om havnearbej
derne i Allinge (Den tekniske Forenings Tidsskrift 1881) 
ca. 6000 kroner, men, tilføjer han: så var daglønnen rigtignok 
også kun 75 Øre og vognlejen pr. dag 3 kr. 33 øre. 

Men det viste sig snart, at denne havne
udvidelse ikke slog til. Allinge var begyndt 
at vokse kraftigt, handel og skibsfart Øgedes, 
og desuden var der forskellige uheldige for
hold ved havneanlægget, som trængte til 
at ændres. I lØbet af en halv snes år illdså 
man, at en større havneudvidelse var uund
gåeligt nødvendig. Atter viste borgerne 
deres offervilje. En ny indsamling af fri
villige bidrag gav i penge og tilsagn om 
arbejdsydelse ca. 7000 rigsdaler, og da man 
yderligere fik et lån fra amtskommunefon
den på 25000 rigsdaler, gik man i gang 
med at lave Jagtehavnen om til en rigtig 
havn. 

Hvorledes dette arbejde blev udført, får 
man et levende indtryk af gennem den sven
ske professor C. G. Brunius' rejseoptegnel
ser; han besøgte Bornholm i 1857, netop 
mens havnearbejder i Allinge stod på, og 
han er kendeligt imponeret af den måde, 
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Allinge havn 1896 ( Alfr. Kjpller fot.) 

Alli11ge havu, 1897, da Ji!den koJtede 25 Øre ole11. ( Alfr. Kir!Ucr fol. ) 
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hvorpå bornholmerne har taget denne vigtige sag i deres egne 
hænder: 

»En temmelig stejl og kroget gade fører ned til havnen. 
Da kystens lave klipper bød på en både snæver og usikker 
havn, især ved nordlig vind, arbejdede man nu med en bety
delig udvidelse af havnen. Dette skete på følgende måde. 
Kysten består af klippe, der løfter sig omtrent 10 fod over 
havfladen. Af denne klippe, for en stor del oplØst af forvirring, 
er der tilbage en grov stenmasse, som i lange rygge viser sig 
urØrt, men mellem dem strækker sig i brede kløfter en fin ler
masse, dels grønlig, dels rØdagtig [de forvitrede diabasgange]. 
Stenmassen har for en stor del mistet sin sammenhængskraft. 
Lermassen, som består af oplØst klippe, ligner og lugter som 
ler. Glimmeren er næsten helt og holdent forvitret, og feld
spaten har helt mistet sin sammenhæng, mens kvartsen er 
uændret. Denne klippe kunne ligesom ethvert lerlag hugges 
op med store hakker, der håndteredes som økser med begge 
hænder. Et sådant arbejde krævede naturligvis score anstren
gelser, men man behøvede sjældent udkiling og slet ikke 
sprængning. Det vand, der trængte ind gennem den stærke 
dæmning, som lukkede for den egentlige havn, pumpedes 
ud ved et paternosterværk, der blev drevet af en vindmotor. 

På spørgsmålet om, hvem der havde planlagt og ledede 
dette arbejde, der syntes os at svare ypperligt til det mål, man 
ville nå, gav man det overraskende svar, at de var fattige folk, 
som ikke havde råd til at holde nogen bygmester, da de selv 
skulle bære alle omkostninger, men at de var nogenlunde klar 
over, hvad de skulle gøre for at få en havn, der var uundgåelig 
nødvendig. Hvis bornholmerne ikke var arbejdsomme og nøj
somme, ville de ingenlunde være i stand til at ernære så mange 
på deres lille Ø, især ved dens kyster. Man kan blot tænke på, 
hvor lille Bornholm er i sammenligning med Gotland, og 
alligevel har Bornholm syv stæder og tolv temmelig folkerige 
fiskerlejer, men Gotland kun en eneste stad og færre fisker
lejer. « 

Denne havnebygning, som fuldførtes i 1862, holdt sig ikke 
helt til de oprindelige planer, idet man, efterhånden som ar
bejdet skred frem, tog hensyn til de muligheder, den forskel
ligartede forvitring af grundfjeldet bød. Havnens endelige 
skikkelse, i store træk bevaret indtil nu, viser da også tyde
ligt, hvor de oprindelige Diabasgange har gået. Vi er så hel
dige at eje er kort over havnen fra den tid, da arbejderne srod 
på; det stammer fra 1858 og findes i første udgave af Trap. 
Af dette kort fremgår det, at man i første omgang har fået 
lukket det nordøstre gat, mellem Langehage og Blak. Af Lan
gehage er den mellemste del fjernet og har givet plads for det 
nuværende indløb, som fører ind til et nyudgravet bassin, den 
»nye havn«, som nu er yderhavn. Den er beskyttet med en 
lang mole, som skærmer indsejlingen mod nordøst. Den nu
værende sydmole er endnu ikke bygget; den »gamle havn« 
har stadig Jagtehavnens gamle udløb sønden Blak. (Se s. 4). 

De følgende års arbejde går så ud på at fjerne også de in
derste dele af Langebage og skabe en indre forbindelse mellem 
den nye og den gamle havn, forsynet med en havneport, der 
kan gøre inderhavnen til et roligt leje selv i stærk pålands
storm. Her skal i Øvrigt ikke i enkeltheder gøres rede for 
havnebygningen; specielt interesserede henvises til OttersrrØms 
foran nævnte afhandling. Den endelige skikkelse, havnen 



Allinge havn 1915, da den var tØmt. (Alfr. Kiøller fot.) 

havde ved sin åbning i 1862, viser en grundplan, der så nogen
lunde svarer til den nuværende; dog er der foretaget en række 
udvidelser og nødvendige fornyelser. 

Den 8. december 1862 var det store havneanlæg færdigt. 
På den daro kunne man fjerne dæmningen og lade havet fylde 
de udgravede bassiner, som nu kunde tage mod skibe med 
indtil 12 fods dybtgående. 

I Allinge flagede man fra byen og havnen den dag. Der 
afholdtes festgudstjeneste i kirken, hvorfra man begav sig til 
havnen, hvor amtmand kammerherre Wegener holdt indviel
sestalen. Han gjorde opmærksom på, at det var grundloven 
og det deraf følgende kommunale selvstyre, der havde inspi
reret Allinges borgere til denne indsats - han kunne have 
føjet til, at der fællesskab og sammenhold, der havde ført 
arbejdet til ende, også længe før grundloven havde præget 
befolkningen i Allinge. 

Værket var fuldført; men derfor kunne Allinge ikke slå sig 
til ro med, at alt var vel for bestandig. Beboerne af denne bar
ske kyst må være forberedt på, at kampen mod den voldsomme 
natur er permanent. Allerede i 1867 kom det første varsel om, 
at havet hurtigt kan tilintetgøre, hvad mennesker har skabt 
gennem langvarig møje. I januar måned rasede en kraftig 
srormflod, der voldte store skader på havnen. Beskyttelsesmu
ren på nordmolen blev raseret og stenbelægningen på Blak 
skyllet bort. Der forestod store udbedringsarbejder, og denne 
gang ville man sikre sig bedre; svære stenblokke blev anbragt 
og fastboltet til klippen. 

Men i 1872, da den helt srore stormflod kom, viste det sig, 
at disse foranstaltninger, som man havde sat sin lid t il, aldeles 
ikke slog til. Novemberstormfloden, til hvis voldsomhed man i 
flere århundreder ikke havde set lige, raserede havneanlægget 
totalt. Nordmolen blev helt brudt ned, og materialerne herfra 
fyldte gat og yderhavn; sydmolen, der dækkede inderhavnen, 
blev brudt igennem ved det gamle indløb, og havnepladsen 
blev revet op og belægningen skyllet ud i det indre bassin. Den 
havn, der i ti år havde været Allinges srolthed, var nu helt 
ubrugelig. Og i de næste fire år var byen uden havn. Om for
løbet af oprydningsarbejdet giver OtterstrØm i sin foran nævnte 
afhandling en række fyldige detaljer. I slutningen af 1876 var 
havnen atter brugbar; større udvidelser havde ikke fundet sted, 
bortset fra, at bortsprængning af et stykke af vinkelmolen i 
yderhavnen gav noget bedre svajeplads. (Se kort side 8). 

Men efterhånden som byen voksede, og sØtrafikken forøgedes, 
måtte der foretages en række udvidelser og uddybninger. Alle
rede i 1884 måtte inderhavnens areal fordobles; granitudfØrslen 
og senere turisttrafikken kunne ikke nøjes med den gamle 
havns snævre rammer; betydelig uddybning af såvel yderhavn 
som inderhavn blev foretaget i årene 1914--15 . Mens havne
anlægget ved stormfloden i 1904 stod sin prøve, skete der 
nogen skade ved nytårsstormfloden 1913-14. Den lille skon
nert »Elise«, der lå på sin vante plads ved det sydlige bolværk, 
gik til bunds i stormen - »vor havn kan som nødhavn man 
ikke prise, i den kunne selv »Elise« forlise«, kvad en lokal poet 
ved den lejlighed. Men denne stormflod gav skub til den store 
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•Østbornholm•, •Nordbornholm• og •Borgholm• (tidligere • Born
holm•, senere •Østersøen•) i Allinge havn 1935 eller 36. 
( Alf-r. Kjøller fot.) 

uddybning, hvor havnens bund i lang rid var tØr, og mange 
Allinge-boere benyttede lejligheden til en tur på havsens bund. 

Også senere er der forerager udvidelser og udbedringer, der 
har ændrer lidt ved havnens udseende. De karakrerisriske run
dede læmure på ydermolerne er blevet erstatter af kraftige sten
mure. En læmole blev for 20~30 år siden bygget fra den indre 
ende af sydmolen til SrangemØlleskærer syd for indsejlingen 
for ar beskyrce indløber under sydøstlig srorm. Men denne mole 
kunne ikke beskytte sig selv mod srormens anfald; kun et par 
år holdt den; så brød en storm den ned, og man har ikke siden 
haft lyst til at smide flere penge i de voldsomme brændinger 
omkring dette skær. 

Men med alle disse ændringer, med bolværker, der er rykket 
tilbage, havneporren, der er blevet gjort bredere og sværere, er 
dog ikke sket væsentlige forandringer i havneplanen fra 1862. 
Derce betyder ikke, at man har anset den for den eneste salig
gørende. Andre ideer har været fremme; men kommunen har 
ikke haft råd til ar realisere dem. Allerede i 1899 forelå er for
slag om nyt indløb til havnen nordfra, fra Møllerenden ved 
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Teknisk skole ned mod det nordlige slæbesred. Der er muligt, ar 
gennemførelsen af dette forslag, hvis man havde haft råd cil der, 
ikke blot vi lle have lettet indsejlingen under ugun!)tige vindfor
hold, men tillige ville have givet Allinge havn øger trafik, ikke 
mindst i de hektiske turisrår i århundreders begyndelse. Om 
fremriden måske vil realisere disse planer, kan man jo ikke 
vide. Ganske vist har de senere år formindsker den direkte tu

risttrafik på de øsrbornholmske havne; men ingen kan forudse 
blot de nærmeste års udvikling. 

Allinge havn har haft en broget og omskiftelig historie. I 
den tid, den har eksisterer, har den været et midtpunkt i byens 
liv, ikke blor der Økonomiske, men også et sted, hvor man sam
ledes for at spørge nyt og holde sig i kontakt med den store 
verden. Hernede stod i forrige århundrede »Majnabæjnkjijn«, 
fra hvis umagelige plankesæde de gamle hårdføre ulke fulgte 
og kommenterede havnens og gadens liv, sådan som det er be
skrevet i Fridtjof Bon's klassiske noveller fra det gamle Allinge. 

Selvfølgelig, kan man vel sige, er der knyttet sagn og overtro 
til strand og havn ved Allinge. De gamle vidste adskilligt at 
fortælle om genfærd fra søen, som man kunne møde i de smalle 
gader omkring havnen, og som gerne varslede ondt vejr. Også 
om andre stormvarsler ved kysten fortal tes der. Ved den gamle 
vandbådehavn skal et spøgelsesskib stundom vise sig ved mid
natstid, og det er altid et forbud om uvejr. At der også knytter 
sig uhyggelige væsener til selve havnen, ser man af en enkelt 
sagnoptegnelse: Engang var en mand ved nattetid ude og » pa
dada« ål fra båd i havnen. Pludselig løftedes årerne rre gange 
og blev smækket hårdt ned i toldebommene, og samtidig mær
kede han, at han havde noger forfærdelig nmgt på krogen. H an 
blev uhyggelig ved det, slap snøren og skyndte sig at ro i land; 
han skulde ikke have noget af at drive nattefiskeri der mere. 

Men for vor t id har Allinge havn er lysere ansigt. Den er 
byens travle midtpunkt, dens levende arbejdende hverdag, hvor 
fiskeri, stenudskibning og rurisrtrafik mødes. Den har ændret 
ansigt gennem tiderne: Skibsroerne og den gamle skipperhandel 
er borre, de gamle Allinge-skuder er forsvundet, og det er spar
somt, hvad de har fåer af afløsere. Nu kommer de drægrige 
tyske jærnskuder, og fra lastbilernes lad rutsjer Hammerens ross 
ned i deres last, skærver cil Europas veje. Tiderne skifter, og 
havnens liv ændrer form, men liv er der sradig på Allinge havn. 
Fra dens kajer, hvor vi i gamle dage sØgre ned for at få vor 
æventyrrrang mættet, følger nu vore børnebørn skibene, som 
går og kommer, fulde af drømme om den store verden ude bag 
horisonren. 

Kortet s. 4 er fra Trap 1858, kortet s. 8 fra Den tekniske Forenings 
Tidsskrifr 1881. 

Allinge havn har tidligere været omtalt i Jul paa Bornholm 1946, 
s. 35 ff. og 1956, s. 19 ff. (om skibsroerne) . 

Ældre og nyere billeder af havnen har været gengivet i følgende 
årgange: 1934, s. 17; 1942, s. 35; 1944, s. 25, 28, 30; 1946, s. 34, 35; 
1950, s. 21; 1951, s. 9, 10, 11 ; 1952, s. 25 og 1956, s. 20, 21. 

Christian Stttb-]Ørgensen. 



Paradisbakkernu 
Fotografier af Frede Kjøller 

Den, der ikke kender Paradisbakkerne, mangler kendskab til 
en væsentlig side af Bornholms natur; for det er ikke helt 
med urette, at disse bakker opfattes som det mest bornholmske, 
vi har, rent landskabeligt set. Nu har de vel faktisk kun er 
sidestykke i den fredede Rutsker HØjlyng, der - som Para
disbakkerne - rummer et dejligt stykke natur, men er mindre 
storslået. Begge områder er da også rester af det i ældre tid 
sammenhængende område, der slet og ret betegnedes HØjlyn
gen, men som nu for største delen er emen opdyrker eller til
plantet, saaledes som blandt andet Almindingens skønne skov
distrikt, hvorfra »Jul paa Bornholm« tidligere har vist en række 
billeder. 

Såvel Paradisbakkerne som Rutsker H Øjlyng kan uden tvivl 
betragtes som de mest ubetvingelige for plov og spade, de mest 
utilgængelige dele af den gamle hØjlyng, og dog er vi nu klar 
over, at skoven meget vel kan skjule diisse landskabers særpræg, 
om den får lov til det, således som den allerede har gjort det 

Slinjesteninj (Slyngestenen). 

over srore arealer. For den gamle bornholmske hØjlyng havde er 
helt andet udseende end det, vi nu kender; skovene og den fro
dige trævækst savnedes, og årsagerne hertil var muligvis flere; 
men en meget væsentlig årsag var dog de srore mængder af 
kreaturer, som sommer efter sommer blev drevet ind på lyngen 
og havde deres græsning der. De var til fuldkommenhed i 
stand til at holde al træ- og plantevækst nede. Måske er også 
betingelserne for trævæksten i det bornholmske granirområde 
blevet gunstigere ri vore dage - men sikkert er der: HØjlyngen 
har ændret karakter! Til gunst for kultur og næringsliv; men i 
landskabelig henseende er meget gået tabt. Det må have været 
mærkeligt og betagende at vandre over disse milevide Øde
marker, hvor lyngen og klipperne var eneherskende - noget, 
der ikke er os beskåret. Man får det bekræftet ved at læse 
geografiske værker. I Ed. Erslevs »Den danske Stat«, der ud
kom 1855-57, altså for nerop 100 år siden, hedder det således: 
»Vil man udkaste et billede af Højlyngen, således som den 

Dybedal. 

JUL PAA BORNHOLM 11 



Skovvej ved Ellesmyr. 

v1iser sig på de fleste Steder, da bliver det følgende: næsten fra 
ethvert Punkt ser man den faste Klippegrund stikke frem. 
Terrainet gaar Bakke op og Bakke ned, og den eneste Plante, 
der trives her, er lyngen. Ved denne Ensformighed i Plante
verdenen faar Landskabet paa Højlyngen et Øde og koldt Præg; 
man bliver ganske ilde til mode ved at se de brune Lyngtuer 
og de raa Stenmasser, der saa tydeligt vidner om Ufrugtbarhed, 
og deru1e Del af Bornholm staar derfor i stærk Modsætning til 
mange andre Bjerge, som tiltale Beskueren saa meget, fordi 
de ere bedækkede med Træer .. .. « Det var den gang! Nu er 

billedet jo rigtignok et helt andet, og man må ligefrem gå ud 
med Øksen og rydde træerne væk, for at de ikke skal skjule 
klippen, som i Majdalen for eksempel. Men også på anden 
måde har forholdene ændret sig, siden disse ord blev skrevet. 
Da færdedes næppe andre end kvægdrivere i den øde hØjlyng, 
og ingen så dens skønhed. Nu besøges den årlig af tusinder, 
som henfalder i beundring - og med rette - og beklager den 
overhåndtagende skovvækst. Men var H Øjlyngen Øde, så var 
der til gengæld rigel~g plads for fantasien og de overnaturlige 
væsener, man regnede med. Mange af lyngbakkernes stednavne 
synes endnu at vidne herom og giver os en anelse om, at man 
næppe har betrådt disse strækninger mere end allerhøjst nød
vendigt. 

I »Bornholm beskreven paa en Rejse« af Rawert og Garlieb 

findes en malende beskrivelse af Paradisbakkerne fra 1815, 
altså fra en tid, da bakkerne endnu lå, som de har ligget i år
hundreder. »Veien dertil (fra Neksø), hedder det, "fører afvex
lende over Agre og Enge, samt smaae Skovlykker. Jordbunden 
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er kun maadelig, et magert Sandleer; Kornet stod heller ikke 

godt. Paradis og Helvedes Bakkerne ere to vidtstrakte Granit
bjerge .... Næsten overalt sees den nøgne Klippe .... [De er] 

adskilte ved en ikke meget breed Dal (det må være Kodalen, 
der her er tale om) . Den vestlige Side bestaaer af lodrette tem
melig hØie Klippevægge, hvor en Busk eller et Træ hist og her 
har fæstet Rødder i Bjergsiden, og hvor et fremstaaende Klippe
stykke har givet Plads til en HØgs Rede; utilgængelig for Men
nesker (ved hØg må her forstås rovfugl; høge yngler ikke på 
jord eller klipper; men vandrefalken vælger med forkærlighed 
lokaliteter som den beskrevne) .... I D alen er en Tørvemose. 
Her havde endeel Udbyggere forenet sig om i Fællig at 
skjære Tørv. Paa den anden, den Østlige, Side er Bjerget mere 
skraat og knudret og begroet med Lyng og Ener. Paa en af 
Paradis Bakkens hØieste Spidser fandt jeg en vantreven Som
mer-Lind .... « Forfatteren fæster sig videre ved, at klipperne 
overalt er begroede med forskellige lavarter, og han henrykkes 
ved udsigterne ud over søndre herred. Men alt i disse bakker 
var kongens; dog var det ældgammel skik, at befolkningen 
havde ret til at bruge disse arealer til kvægdrift, lyngrivning 

og tØrveskær. 
Ibsker Højlyng, hvoraf Paradisbakkerne er en del, udgør ca. 

1000 tdr. land; heraf er ca. 70 tdr. land fredet foruden dalene. 
I Ibsker sogn var udskiftningen af Kongens Mark eller HØjlyn
gen tilendebragt mellem gårdene, inden det lykkedes husmæn
dene, som naturligvis havde samme ret t il den gamle fælles
jord, at komme ind i billedet. Efter at en højesteretsdom i 1862 
havde fastslået også husmændenes ret til part i udmarken, fik 
disse i 1866 af gårdmændene udlagt 500 tdr. land af udmarken, 

Ravnedal. 



som i tiden efter er blevet beplantet 
og nu går under navn af Husmands
skoven. 

Et meget karakteristisk træk ved 
Paradisbakkerne er dalene, der som et 
helt system gennemskærer området i 
den sædvanlige retning sv-nø, bort
set fra et par enkelte, Grydedal og 
Skottedal, såkaldte tværdale, som imod 
al sædvane går på tværs af de andre. 
På ethvert turistkort kan man se deres 
navn og beliggenhed. Til de smukke
ste og ejendommeligste hører Majdal, 
Ravnedal og Dybedal; men hver af 
dalene har i Øvrigt sit særpræg. Uden 
disse dale havde Paradisbakkerne ikke 
vist en så storslået natur, som tilfæl
det nu er, og for de fleste står de sik
kert som det mest indtagende ved Pa
radisbakkerne. Man kan tale om en 
storslået og en vidunderlig skøn natur 
i Paradisbakkerne - men næppe om 
en rig, i alt fald ikke hvad plante
vækst angår, og den bornholmske 
flora, som ellers er så overordentlig 
rig, skal man ikke lede efter i Para
disbakkerne, hvor der i virkeligheden 
kun er forholdsvis få arter. Til gen
gæld er de arter, der {inc;les, overor
dentlig udbredt; det gælder, for at 
tage et eksempel, dalenes særdeles fro
dige bevoksninger af Ørnebregner. 
Den rige bornholmske forårsflora, der 
specielt hører hjemme i vore sprække
dale, glimrer ved sin fraværelse. Her 
er ingen mælkebØtter, der flammer 
gult i solskinnet, ingen guldstjerner 
og intet anemoneflor; jorden er for 
sur, de trives ikke vel. Den pjaskvåde 
Dybedal er dog en af de undtagelser, 
der bekræfter regelen, og i det hele 
taget en af Paradisbakkernes morsom
ste dale. Den tO--tre meter smalle 
klippespalte er fyldt med frodighed. 
Om foråret stikker kirsebærtræerne de Forår ved Grydesp i Paradisbakkerne. 

blomstrende kroner op over spalten, 
og nede i bunden er den dækket med blomstrende anemoner, 
skovsyre og vorterod, planter, der ryder på god, men fugtig, 
jord. H ist og her siver vand ud af klippesiden og plasker med 
lydelige dryp ned i bunden. Hen på sommeren vokser den til 
med bregner og lignende kraftig vegetation. 

Parallel med Dybedal løber i vest Underjordsdal med hele 
skove af Ørnebregner langs den søndre side, Tamperdal og Rav
nedal - den sidste er i syd forlænget ud i Majdalen, hvis ka
rakteristiske stenvægge på utallige postkort er båret landet 
rundt, hvorfor den også hører til det mest kendte af Paradisbak
kerne. Den er dejlig, og den er lys og venlig i modsætning til 
flere andre af dalene, men nogen særlig tilknytning til navnet 

har den vel i Øvrigt næppe; det er blot et lyrisk udtryk for det 
smukke sted. Men jeg vil dog tro, at mere end een, takket være 
det smukke navn, er blevet skuffet ved synet; for det er ikke 
netop, hvad man forestiller sig ved maj, der karakteriserer ste
det; det har vi andre dale, der meget bedre gør. Men man skal 
ligesom være lidt fortrolig med den for at kunne se dens sær
prægede ynde. Der hviler ligesom en uforklarlig duft over den 
og dens omgivelser, en duft af ensomhed og uberørthed som en 
oprindelig rest fra den gamle udmarks tid. Og dette er faktisk 
blevet mere mærkbart, efter at øksen i de senere år hårdt er 
faret frem mod dalens birke- og poppelkrat med mere, det 
nogle blasfemisk har kaldt »den grønne pest«. Gid denne pest 
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Underiordsdalen med bevoksning af ømeb1·egner. 

Bevoksning ved Kodal, forår. 

14 JUL PAA BORNHOLM 

trods alle Økser stadig må være lige frodig - og dog ikke helt 
få lov til at skjule vikingmøens velskabte granitkrop. For det 
skal indrømmes de ihærdige hugstfolk, at fældningen har pyntet. 

Majdalen har sine moser som de fleste andre af dalene; van
det er rødbnmt og har en stærkt sur reaktion. Et par af de små 
huller kaldes »Brdlerne« . 

Ravnedal, der som nævnt ligger i forlængelse af Majdalen, 
har et helt andet udseende. Her er kølige klippehaller med 
styrtende lodrette klippevægge overhvælvet af trækroner. Mær
keligt udseende stammer og grene vrider sig op fra den fugtige 
dalbund, der er opfyldt af store sten og rådnende kvas. H ist og 
her gror tommetykke lag af sphagnum, mere bløde end de 
dybeste salonstole. Ikke langt herfra ligger »Troljstauerna«, er 
ejendommeligt af elementerne svært medtaget klippeparti, der 
ser sært grotesk ud. 

Som bakkerne nu ligger hen, byder de på megen afveksling 
i landskabelig henseende, og hver af de talrige stier har sit at 
byde på; men lad mig som eksempel nævne stien fra Gamle
borg langs bakkernes sydside til Slingesten og op igennem Sten
dalen. Den går op og ned, slynger sig gennem dunkle, over
groede slugter, fulde af mystik og vantrevne, forvredne træ
vækster, over klippefyldte dalstrøg med udtørrede bække, som 
i uregelmæssigt løb forsvinder mellem tØrre træstammer og 
meget greneværk. Her og der fører stien ud til lysninger med 
gule kurvplanter, store blå klokkeblomster og smukke udsigter 
til skovlandskabet i syd. Slingesten er en vældig firkantet flytte
blok, ejendommelig i formen og en betragtning værd. Man får 
jo en vis respekt for den fordums jætte, som fra Christiansø 
skal have benyttet den som kasteskyts mod St. Bodils Kirke, 
men naturligvis ramte ved siden af. Her mødre jeg på en tur 
et par unge piger, jyder, som ikke anede, hvor de var henne, 
til trods for det lille turistkort, som de medførte; men kortet 
skal også fedt hjælpe, når man har tabt orienteringen her og 
ikke er nogenlunde stedkendt. De turister, der er gået vild i 
Paradisbakkerne, er da også legio. Man kan nu engang ikke 
til fuldkommenhed registrere et terræn som dette på en lille 
kortskitse. 

Stien op igennem den nedre - eller søndre - Stendal er 
også nok en tur værd. Den går oppe på den Østre side og præ
senterer en række meget smukke udsigter over dalen med ene, 
brede fyrretræer, gedeblad, fremspringende klipper i forgrunds
siden og vekslende skovbevoksning på den anden. Og så er der 
blåbærbuske i en mangfold•ighed! Der kan være så mange bær, 
at buskene dænges ned af vægten: Et dækket dessertbord i det 
grønne for den mødige vandrer! Fin service for den gode turist, 
som agter og ærer naturens gaver! 

Væltede fyrrestammer ligger hist og her over stien og tvin
ger vandreren udenom. Men det Øger kun indtrykket af urskov. 
Og dette indtryk forstærkes af vældige gedeblad, der som lianer 
klavrer op i fyrretræerne, hvor de etagevis udvider sig i busket
ter af blade og blomster. Det ser kØnt ud - men er jo også 
naturens eget arrangement! Gedeblad er en af bakkernes karak
terplanter og faktisk bedårende, når den står i sin fulde frisk
hed med udsprungne flødehvide kroner og rødlige knopper 
imellem hinanden. En sky af vellugt ligger over bakkerne fra 
den skål, de nyudsprungne blomster klinker med langsnablede 
og flygtige natsværmere af sommerfuglenes slægter. Men ethvert 
jordisk paradis har sin slange, og her er det myggene, som i 
tykke horder forøver deres morderiske overfald på fredelige 



1. Rokkestenen. 4. Gamleborg, ttdsigt mod syd. 
2. Ener syd for Majdal. 5. Majdal. 
3. Troldstuerne. 6. Sti over Grydedal. 

vandrere. Eilers er bakkernes mærkeligste insekt den ejendom
melige myreløve, som jeg første gang bemærkede her for to 
tre år siden. Den har siden bredt sig stærkt i grusbrinkerne 
langs Lindsvej ved Ellesmyr. Insektlivet er rigt i bakkerne; men 
om fuglelivet gælder i nogen grad det samme som for floraen. 
Det kan ikke siges at være rigt! Til gengæld kan man her 
træffe fugle, som man ellers ikke ser meget til. Således så jeg 
i juli 1956 en stor flok halemejser; de er så morsomme og søde 
at se på. Dalene, hvoraf her kun er nævne nogle enkelte, er som 
før bemærket et udpræget karaktertræk for bakkerne. Men det 
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er de mange småsøer og moser også; mest kendt er den blanke 
Grydesø, over hvilken man fra klippen (kaldet Grydelåget) 
vest for har er glimrende overblik. Af en helt anden karakter 
er Gamledam, en typisk højmose, hvor mosserne srår i de skæ
resre grønne farvenuancer, især når solens lys falder hen over 
dem. Det er vist den smukkesre lokalitet, Paradisbakkerne har 
af denne an. 

Af andre typiske træk i bakkernes natur kan man nævne flyt
teblokkene, som vel i en fjern fortid har ligget spredt over hele 
Øen og for eksempel her har fået lov til at ligge. Jeg har alle
rede nævnt Slingesren; men der er mange andre: Alterstenen 
(freder minde, der har spiller en rolle i folketroen) , Trommere
srenene (se Bornholms Stednavne), Skulken o. s. v.; de fleste 
er naturligvis ikke navngiver. Mærkeligst af dem er Rokkeste
nen, som ved er af naturens luner har fået et sådant leje, at den 
nemt lader sig rokke. 

Narnrligvis er der mange skønne udsigtssteder omkring i 
bakkerne, for eksempel fra Midterpilt mod vest og nord eller fra 
klipperne over den Østlige side af Majdalen mod Gåsemyr eller 
fra Gamleborg mod Slamrebjerg. Gamleborg er i sig selv er 
af Paradisbakkernes mest tillokkende steder - rent bonset fra 
udsigterne - med en vegetation mere frodig, end det ellers er 
tilfældet. Tæt vegetation veksler med »Stykker med bart«, hvor 
kun den nøgne granit er at se, og hvorfra de nævnte udsigter 
kan nydes. En sti midt over »borgen« fører ind gennem mere 
end mandshøj træ- og plantevækst: kirsebær, ask, hyld, gede
blad, vrietorn og vældige gederams, der står så tæt, at stien 
lukkes af et bladtag foroven. Især de blomstrende gederams 
med lange, røde blomsterduske, der, når man går inde under 
dem, synes at strække sig lige lukt op i himlen, er et skønt 
indslag i sredets natur. 

Meget er der endnu at fortælle om Paradisbakkerne, og 
mange flere steder end de, der her er nævnt, er værd at se. Om
råder er i virkeligheden så ston og afvekslende, at man kan 
strejfe om i dagevis og stadig finde nye og smukke partier; 
det er en bornholmsk naturpark af anselige dimensioner og 
som sådan kendt viden om. 

Frede Kjøller. 

Slamrebjerg set fra Gamleborg. 
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Blå anemoner (Frede Kjpller fot.) 

Forår 
Nu vågner livet atter påny 
på Klint og i Langedal. 
Hør, lærken slår triller hØjt i sky, 
fjernt hører man hanegal. 

Hvor er her dejligt en forårsdag 
fra Nexø til Klinteby; 
her rummes alt under samme tag -
hvorfor skal man udenlands fly? 

I solen står blomsterne nu i pragt 
i grøft og ved bække og kær; 
men skal man finde den smukkeste dragt, 
kan opgaven blive lidt svær. 

I engdraget langs med bakkernes kant 
mellem græs og moslagte sten 
i læ af en klippe en blomst jeg fandt -
anemonen så bly og så ren. 

Mit valg blev truffet; jeg prise dig vil 
anemone så spæd og så skær, 
når du foldes ud i din blårene pragt, 
flyr vinterens bidende vejr. 

Og »Klinten«, som står der i sol og i dis, 
den skuer så viden om. 
Jeg bytter den ej med Akropolis 
eller Colosseum i Rom. 

Ja, her er dejligt ved forårstid, 
når dagen bli' r længre end nat, 
når birken grønnes med stammen hvid, 
og fuglekvidret ta' r fat. 

Rønne, foråret 1957 Axel Niebe. 



Træk af 

Bornholmskortets historie 
»RØnne, Hasle, Sandvig, Allinge, Gudhjem, Svaneke, Neksø 

.... og .... ? 
»Og .... ?« 

» . . . . Aakirkeby - inde i landet. « 
Dette ordskifte mellem elev og lærer kendes vist af ethvert 

barn herhjemme. Nogle børn har lært byerne på remse og røber 
sig derfor let, når de på et »blindkort« kommer til at »køre 
den gale vej« rundt; Aakirkeby er det straks nemmere at få an
bragt, og alligevel er det mange gange slået en, der er kommet 
'ovrefra', med stille undren, at det faktisk viste sig at passe! 
Den lå inde i lander. 

Er man som voksen kommet til at indse, ae det ikke var alc, 
der blev prædiket i skolen, man fik fat på (man kan jo have 
været syg den dag, da andre lærte om Bornholm! ), kan dec 
komme en trang til ae genopfriske lidt elementær viden, og i en 
sag som denne ville dec vel være det naturligste: at ty til land
kortet. Dette er i dag en så selvfølgelig løsning, at v1 vel i reg
len ikke tænker nærmere derover, og dog er det en historisk 
ser temmelig ny ting, at menigmand på så let en måde kan 
skaffe sig oplysninger om en egns topografi. I sin nuværende 
udformning er Danmarkskortet nemlig ikke mere end knap 
150 år gammelt. Den kartografiske udvikling har her i landet 
- såvel som mange andre steder i verden - været så langsom
melig, uregelmæssig og besværlig, at det endelige, officielle, 
videnskabelige opmålte Danmarkskort af i dag er en relative 
ny foreteelse, der må betragtes som det fornemme slutresultat 
på henved 1800 års mere eller mindre konsekvente forsøg på 
ae løse opgaven. 

De ældre Danmarkskort skyldes senmiddelalderlige konstruk
tioner ud fra den alexandrinske astronom og geograf Claudiw 
Ptolemæus' værk »Geographia«, skrevet på græsk omkring 
200 e. Kr.; den indeholder en lang række positionsbescemmel
ser af vigtige terrænpunkter fra den dengang kendte del af 
verden. På Ptolemæus' tid har man kendt Den jydske halvø, 
cre øer Øse for denne samt Skåne, men sandsynligvis ikke 
Bornholm. 

Ved Romerrigets undergang sænkede det middelalderlige 
mørke sig også over Ptolemæus' værker, der ligesom andre 
hedenske åndsprodukter blev bandlyst og gik i glemmebogen; 
først i 1409 vækker en latinsk oversættelse af »Geographia« 
atter interesse for Ptolemæus' målinger. I de mellemliggende 
900 år måtte man i kartografisk henseende klare sig med kort, 
der især udmærkede sig ved i deres Østlige ende at angive belig
genheden af 'Paradis', hvori man ser Adam og Eva samt slan
gen og figentræet; der var, set med den datidige krisenes Øje, 
ingen grund til ae spilde tid på den jordiske kortlægning, når 
hans eneste, altoverskyggende problem dog i den sidste ende 
måtte være at finde vej til himlen. 

Ved siden af disse kort fremkom der efterhånden adskillige 
'Portolaner' (d. v. s. 'havnefinderkort') , tegnet af søfarende, der 
havde brug for et mere indgående billede af farvande og kyster. 
Disse kort kom dog - selv efter bogtrykkerkunstens opfindelse 
1442 - kun i ganske få eksemplarer, da deres ophavsmænd 
ikke var interesseret i ae give sejladsfiduser videre til konkur
renterne. 

Men i 1409 oversættes »Geographia« som nævnt til latin; 
i 1842 sætter en tysk munk, D onis, sig til at lave en Pcolemæus
udgave med 5 ekstra, nye kort over dele af verden, Ptolemæus 
ikke havde kendt noget til, således også et over Norden med 
Island og Grønland. En væsentlig del af indholdet af dette kort 
må Denis have hentet fra et kort, tegnet i 1427 af fynboen 
Claudius Clavus, der på dette tidspunkt opholdt sig i Nord
italien. En kopi af dette kort er i 1886 fundet i statsbibliocekec 
i Nancy, Frankrig. Det er det første egentlige Danmarkskort 
og samtidig dec første kort, hvor vi ser Bornholm afbilledet 
(fig. 1, øverst til venstre) ; de danske Øer er tegnet i en for 
tiden ganske usædvanlig nøjagtig form; man ser såvel Fyn som 
Langeland, Sjælland, Lolland, Falster, Møn - og Bornholm. 
Denne er anbragt på sin rette plads sydøst for Skåne og har en 
langstrakt nordvest-sydøstlig retning; om enkeltheder er der 
ikke tale. 

Senere Denis-udgaver af Clavus-kortec udmærker sig ved en 
betydelig navnerigdom, særlig hvad havnebyer angår. Sjælland 
har fået en hel skikkelig form - man ser Nordsjælland, Stevns 
og Refsnæs. Ved Sydhavsøerne er der den ejendommelighed, 
at en række af dem - Fehmern, Lolland og Falster - er gen
givet i 2 eksemplarer; Bornholm er mere beskeden: den findes 
der kun en af, men denne har fået en vældig størrelse og er 
blevet strakt i en retning vinkelret på Clavus' oprindelige; en 
bolle i dens sydvestlige del symboliserer en by, sandsynligvis 
Rønne, men noget navn herpå findes ikke. 

Nu skulle man tro, at efterhånden som korcudgivelsesdacoen 
nærmede sig 1957, blev landkortene stedse bedre, men sådan 
er det ingenlunde gået; dels kunne man jo ikke vide, om et 
forhåndenværende 'nyt' kort nu virkelig også var rigtigt, dels 
gik ældre og på sin vis udmærkede kort (som for eksempel 
Ptolemæus' i sin t id) i glemmebogen, og endelig var ikke alle 
afskrivere lige omhyggelige med deres arbejde. 

Således udkom der i 1491 i Tyskland et kort, i hvis Øverste 
del Danmark fik plads. Men det var et mærkeligt Danmark: 
visse vigtige nye iagttagelser har fundet vej til kortet, således 
er Vendsyssel gengivet som en Ø, og både Ærø og Tåsinge er 
fundet værdige til at tage med; men byerne - der i øvrigt er 
angivet med flotte borge og kirketårne - ligger i en ejendom
melig rækkefølge: Hamborg, Ribe, Ringkøbing, Varde, Vester
vig, Ålborg, Hobro og Randers er alle anbragt mellem Elben 
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Fig. 1. Bornholmske korttyper og deres formodede •slægtskab•. N oget skematiseret. 

og Limfjordens vestlige ende! Pl\ Ålborgs plads ses H orsens. 
I Skåne er der ligeledes afbildet en del byer, men i vandet ud 
herfor vil man spejde forgæves efter Bornholm! Den er slet 
ikke taget med. Denne - set med bornholmske Øjne - sl\ 
oplagte dødssynd er senere blevet gentaget: på Danmarkskortet 
i Johannes Anchersens »Herthadalen ved Leyre i Sjælland« fra 
1747, den tyske professor, dr. D. E. Woerls Danmarkskort i 
6 blade i målestokken 1:500.000 fra 1848 og The Illustrated 
London News' populære Danmarkskort fra 1863! 

Tyskeren Jacob Zieglers Nordenskort fra omkring 1540 er 
baseret på oplysninger fra prælater, der af reformationen var 
fordrevet fra Norge og Sverige; han har åbenbart ikke været 
i forbindelse med flygtninge fra selve Danmark, for kortet er 
fremragende for Norges og Sveriges vedkommende, men meget 
pauvert for Danmarks. Det er i denne forbindelse kuriøst, ar 
de eneste danske stednavne er Cimbria (Den jydske halvØ), 
Fionia (Fyn) - og Bornholm, der dog ikke er tegnet ind. 

På den svenske biskop Olam Magntts's Danmarkskort fra 
1539 forekommer der for første gang et stednavn pl't Born
holm, n emlig H a.mar på sydkyscen (fig l ); allerede h er scøder 

vi på den senere så udbredte misforståelse med en sammen
blanding af Hammershus og Hammeren (navnet på en gammel 
stenbrygge syd for den nuværende havn i Snogebæk) samt 
muligvis Sandhammeren i det sydØsrligste Skåne. Denne sam
menblanding fører til, at talrige yngre kort placerer Hammers

hus på Øens sydspids i stedet for mod nord. Vore skolebørns 
fejl er altsl't af gammel dato. 

Syd for Bornholm er angiver er ejendommeligt grundet om
dde, og hele konet er smykket med havfisk og karaveller. 
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er pl't dansk og bl. a. 
indeholder et afsnit »Huorledis mand skal kiende Bornholm«. 

I 1552 regner den danske professor Marcm Jordanm 

(Jordan) et kort, der ogsl\ omfatter Bornholm; der er der 
andet danske originalbidrag til de internationale atlasværker, 
idet den navnkundige hollandske 'korrgrosserer' Abraham Or

telitts siden 1570 brugte det som kilde (fig. 1). D et ses, at 
lokaliteterne pl't vestkysten er rager i omvendt rækkefølge, 
medens de på Østkysten er anført rigtigt; dog vil man savne 
angivelse af Allinge og Gudhjem. Ooxe står for Akirkeby. 

Jordans arbejder danner også grundlaget for det ældste eksi
sterende trykte generalkort over D anmark, udgivet af tyske
ren Georg Brami i Hamborg 1588; det er er udmærker kort 
for Limfjordens, Øsrjyllands, Fyns og Langelands vedkom
mende, men Sjælland er elendig, og Bornholm er noget sim
plificeret, selv om byernes rækkefølge tilsyneladende er kor
rekt; Allinge er med for første gang, men Hasle er udeladt. 
Stavemåden på den rids kort adskiller sig for flere byers ved
kommende væsentligt fra vore dages; sl\ledes brugtes Rattenby 
(Rønne) , Alant (Allinge) og Nex. 

Jordans korc h ar også inspirerer den hollandske søkorccegner 

L1tcas ]ansz. W aghenae·r til hans kort over Østersøens Østlige 
egne med Bornholm i nord og Pommern i syd. I hans » Three
soor der Zee-Vaert« fra 1592 optræder der noget, han kalder 
Brouwers riff afsat ud for Dueodde i sydøstlig retning; det er 
idenrisk med Broens Rev ved Snogebæk og kan genfindes på 

mange senere kort. Endvidere har han på nordspidsen af Øen 
afsat et Castel; dette er selvfølgelig Hammershus, men på kor
tet i »Spieghel der Zeevaert«, der udkom samme år, men som 
kun har den sydlige halvdel af Bornholm med, er der afsat ec 



Hammershus på sydspidsen af øen ; det er tydeligt, at man 
ikke har haft lokalkendte folk til at læse korrekutr. Man kan 
forstå, at det at sejle efter kort i de tider må have medføre 
visse vanskeligheder. 

Det er sandsynligvis kort som disse, den engelske skrædder
mester John Speed havde til rådighed, da han i 1626 udgav 
sir dekorative Danmarkskort. Dette kort regnes med rette for 
en af vor korthistaries ædleste klenodier, ikke så meget på 
grund af dets rent komnæssige dyder som på grund af den 
maleriske tresidige indramning af kortbilledet med billeder af 
borgere og byer. 

Den hØjt regnede hollandske kortudgiver Jan Janssonius 
benyttede sig i 1629 af Speeds kort, men det forhindrede ham 
dog ikke - som vi senere skal se - mindre end 20 år efter 
i at udgive et kort med et noget andet indhold. Speeds kort 
danner endvidere grundlag for de W'itt den Yngres tegning 
af Bornholm i »Atlas Maior« fra ca. år 1700, ja, så sent som 
til ]. E. Langes kort fra 1791 kan Speeds indflydelse - med 
Hammershus liggende på Bornholms sydspids - spores. 

På et sandsynligvis noget yngre kort( fig. 1 og 2) har de 
Witt kapituleret over for virkeligheden og har kaldt slottet 
mod nord for 'H ammershuys Slot'; Svaneke og Neksø, der 
på hans t idligere korr var anbragt på henholdsvis Gudhjems 
og Svanekes plads, er flyttet længere mod syd, så der er blevet 
plads til Gudhjem. Ydermere er H asle (Hessala) omsider 
blevet anbragt på sin rigtige plads, men af 'pietetshensyn' er 
såvel det sydlige H ammershus som det sydlige Hasle bibeholdt! 

Endelig kommer Isaak Tirion i 1734 på den glimrende ide 
at omdøbe det sydlige Hammershus til 'Sandhamer'. 

Selv om ideen var glimrende, var den dog ikke videre ori
ginal, for allerede i 1634 havde Willem Blatte forbedret John 
Speeds kort på dette punkt, og i 1710 lader den franske geo
graf G11-illanme de l'Isle borgen på klippeknolden i nord be
tegnes ved 'H ammershusen'; samtidig gør han opmærksom på, 

at der findes en havn på Ertholmene (fig. 1). 
Jan Janssoniw, der i 1629 havde benyttet sig af John 

Speeds kort, retter det i 1647 til det bedre ved at indføre de 
af Blaue inspirerede 'omdøbninger' af det sydlige Hammers
hus til Sandhammer; samtidig begår han imidlertid den brøler 
at bytte om på den 'gale' Hasle og Neksø, så at vi pludselig 
finder Neksø liggende lige sydøst for Rønne, medens Hasle 
er anbragt syd for Svaneke! Janssonius, der var Blaues værste 
konkurrent på verdensmarkedet, havde ellers for »det egent
lige Danmarks' vedkommende fine 'former', særlig for øernes 
vedkommende; det skyldes især, at han fik oplysninger fra 

Fig. 2. Urls11it af de llVitt den Yngre's 
Danmarkskort, ca. år 1700. 

danskeren Hans Laurem
berg. 

Fordi Janssonius siden 
hen på en række punkter 
regnedes for en meget 
pålidelig kilde at ty til, 
når man skulle udgive 
kort, fortsatte dennes 
fejlskrivning i flere af det 
følgende århundredes at
las; således på det første 
franske Danmarkskort (af 
Sanson) fra 1658, hos 

de \Vit den Ældre og helt op til omkring 1750. Janssonius' og 
Sansons kort blev i 1681 forenklet af Alexis Jaillot, hvis Dan 
markskort - der blev stamfader til mange senere kort - er let 
kendelige på 'det pukkelryggede Jylland', 'det tungede Fyn' og 
'det bølgende Bornholm' (fig. 1); i udgaven fra 1686 er hver
ken Hammershus eller Hasle tegnet med, hvorved han i det 
mindste undgik at få dem anbragt forkert. 

Et kapitel for sig selv blev skrevet af den navnkundige 
Gerard Mercator, som man har kaldt histariens første viden
skabelige geograf af verdensformat siden Ptolemæus'. Hans 
kort fra 1595 udmærker sig ved, ar der ud for kysten mellem 
Rønne og Sandhammer ligger en Ø, »Klein Bornholm «; hvad 
kan der være, han hermed har villet angive? Det kan ikke 
være Ertholmene, thi de er medtager på deres rette plads, 
og sikkert heller ikke Hammerknuden, da den i så fald sik
kert ville være anbragt et andet sted; snarere er det sandsyn
ligt, at det er Amager Rev og de mange fladvandede grunde 
ud for Rønne, der er blevet opfattet som en helhed, og da den 
var farlig for sejladsen, er den blevet taget med på kortet i 
en noget overdimensionerer målestok. Hvorom alting er: 
»Klein Bornholm« optrådte igen i hans »Atlas Minor « fra 
1607 (fig. 3), men var dog atter forsvundet i udgaven for 
1631, hvor til gengæld Hammershus er rykket op på Rønnes 
plads (fig. 1) . 

Det første udenlandske kort, hvorpå navner 'Aakirkeby' fore
kommer, er det engelske af T. Kitchin fra 1755; her optræder 
også 'Christiansø', men Hasle ligger stadig på er forkert sted. 

Endelig i 1768 fremkommer det første 'korrekte' udenland
ske kort over Bornholm; det er tysk og er korrekt i den for
stand, at alle de medtagne stednavne er anbragt rigtigt; t il 
gengæld er hverken Allinge, Sandvig eller Gudhjem taget med. 
Efterhånden som vi nærmer os tiden for de moderne kort, 
dukker der flere og flere forbavsende enkeltheder op på de 
udenlandske Bornholmskort: er kort, trykt i Niirnberg 1789, 
medtager mange gårde og 'byer' (for eksempel Østermarie), 
er fra Weimar 1799 angiver 'Aakirkeby Havn' og et Ni.irn
bergkort fra 1822 'Dammegaard' i Povlsker sogn; C. F. Wei
land (Weimar, 1825) medtager 'Tat', navnet på den nordvest
ligste af Ertholmene. 

Det var Marcus Jordanus' kort fra 1552, der gav stødet til, 
at mange bornholmske stednavne fandt vejen til de store uden
landske atlasværker, som i de følgende to århundreder over
svømmede Europa, men hvis skiftende udgaver i reglen ikke 
var udtryk for nyere viden, men snarere for skiftende smag 
med hensyn til kunstnerisk udstyr samt tidernes forskellige 
krav, hvad angik nøjagtighed i sortering af kilderne og afskrift 
fra disse. Ofte var deres væsentligste funktion bestemt af 
deres dekorative udseende, og man kan dårligt forestille sig. 
at folk, der for alvor skulle bruge landkort (feltherrer og sø
farende), har taget disse 'populariseringer' alt for hØjtideligt. 
Kongerne i de forskellige lande har til privat brug ladet ud
arbejde i reglen meget detaljerede og nøjagtige kort over deres 
enemærker (og tit af naboernes med! ), men ofte blev disse 
kort af militære eller handelsmæssige grunde hemmeligholdte 
og gemt til side, ja gik til tider i glemmebogen. Således også 
herhjemme. 

Johannes Mejers for sin tid så fremragende kortværker er 
for størstepartens vedkommende først i dette århundrede ble-
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Fig. 3 . Gerard Mercator'1 Da11mtirk1kort i •Atlm Minor• fra 1607. Bemærk •Klein Bornholm•, Jm./. fig. 1. 

boede i mange år i Rønne; 
senere fører han en omskif
telig tilværelse med bopæl 
flere steder i de provinser, 
vi under krigene rabte til 
Sverige; efter fredsslumin
gen opholder han sig i Køge 
og København. I 1689 ind
sender han en supplik til 
kongen » • •• om nye søkort 
at maatte gØre«, idet han 
hævder, at der trænges til 
kort over de danske farvande 
og da navnlig Østersøen. Thi 
der findes hverken danske, 
svenske eller tyske kort her
over, men kun hollandske, 
og da H olland ligger så 
fjernt fra disse egne, så er 
de kort, der stammer derfra, 
fulde af betydelige »Fauter«. 
Da Jens Sørensen nu imidler
tid i de 21 år, i hvilke han har 
ført først sin fars, senere sine 
egne handelsskibe, har er
hvervet sig nøje kendskab 
til farvandenes blinde skær 
og grunde ved flittige ob

vet 'gravet frem' og udgivet; på hans oversigtskort over Dan
mark fra 1650 kan man se, at han har haft et John Speed
kort eller lignende som udgangsmateriale; men på dette har 
han ved overstregning og tilskrivning ændret 'Castellum' til 
'Hammershus' og overstreget det falske Hammershus. 

Medens den første delvis korrekte udenlandske gengivelse 
af Bornholm først kom i 1768, var der på hjemlig grund op
stået et allerede 100 år tidligere. Johannes Mejer havde selv 
forsøge ar skabe er dansk (egl.: nordisk) atlas; det mislykkedes, 
men nogle år senere bliver der gjort endnu er forsøg. 

Det var den meget foretagsomme retslærde, historikeren og 
borgmesteren Peder Resen, der som ældre gik i gang med det 
bredt anlagt »Atlas Danicus« . Dette værk var planlagt som en 
beskrivelse af landets historie, dets mindesmærker, geografi, 
fauna og flora, og hertil sluttede sig naturligvis kravet om 
en række gode kort. Han fik lavet et prøvebind af værket 
1677; dette indeholdt blandt andet detailkort over Møn, 
Samsø og Bornholm. Selve værket udkom - desværre -
aldrig; det færdige manuskript ville komme ril at fylde 39 
bind i trykt tilstand, og trods gentagne nedskæringer heraf 
lykkedes det ikke at få det udgivet. 

Sønderjyden Bagge W andel, der var direktør for Naviga
tionsskolen på Bremerholm, blev i 1676 sendt til Bornholm 
for ar syne havnene og optage kort over dem. Resens Born
holmskort er en tro kopi af Wandels (fig. 4). Det er et sær
deles nydeligt og rigt detaljeret kort, der i alt væsentligt gen
giver lokaliteterne i de rette indbyrdes proportioner. 

Den senere søkortdirektØr Jens Sørensen er en af Bornholms 
gode mænd. Hans far var en velhavende købmand og skibs
reder fra Rønne; selv fødtes han i Sølvesborg i Blekinge, men 
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servationer på disse rejser, ja endog for egen regning har under
holdt tre kobberstikkere til at kortlægge disse observationer, så 
tilbyder han nu kongen, at han vil optage kort over de danske 
farvande mod en årlig løn. Kongen går ind herpå. 

Jens Sørensen kaldes undertiden 'den danske hydrografis 
fader', fordi han - fra næsten bar bund - i løbet af 18 år 
opmålte og optegnede kystlinier og grunde, belyst ved talrige 
lodskud, af de danske farvande helt op til Norge. Det er dog 
først længe efter hans død, at hans værk er blevet draget frem 
af Admiralitetets gemmer, hvor de blev anbragt efter udarbej
delsen. Han selv opnåede ikke den veltjente hæder for sin 
indsats, men mødte ofte uvilje og misforståelse, et forhold, man 
vil genfinde i forbindelse med adskillige af den kartografiske 
histories stormænd. 

Jens Sørensens kort (fig. 5 er et uddrag af hans oversigts
kort over Danmark) udgør en mærkelig isoleret indsats i dansk 
kartografi; han arbejdede så godt som uden forbilleder, og da 
hans kort ikke blev udgivne før godt 200 år senere, har han hel
ler ikke kunnet betyde noget for sin eftertids søkorttegnere. 

Noget helt for sig selv er det kortværk, som underkonduk
tØren på Bornholm Bernhardt Frantz Hammer havde færdigt i 
1750; det var på 12 ark og gengav t ilsammen øen i målestok
ken ca. 1: 17000, hvilket tillod at medtage en ganske betydelig 
mængde enkeltheder. Efter tidens skik var 'titelbladet' pragt
fuldt ornamenteret og udbreder sig i svulstige vendinger om 
forholdene ved kortets tilblivelse: 

Accurate Aftægnelse over Oen Bornholm 
Beliggende i Oster-Soen 

Og incorporeret med Siællands Stift 
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Fig. 4 . Bagge lf/ andcl's kort over Bornholm fra 1676. Blev benyttet af Peder Resen til prøvebindet af •Atlas Danicm« året efter. 

Under 
Kongeriget Danmark 

Efter 
Allernaadigste Kongelige Ordre 

I Fire paa hinanden folgende aar nemlig 

fra MDCCXL VI indtil MDCCL ordentlig 

og geometrisk opmaalt 

og udi 

Nærværende Land-Kaarte 

Efter Grund-Tægning 

Allerunderdanigst Forfattet 

af 

Eders Kongelige Maiestets 

Allerunderdanigste 

og Troepligtskyldigste Tiener 

Bernhardt Frantz Hammer 

Under-Conducteur paa Bornholm. 

Kortets signaturer omfatter blandt andet skær over og under 
vandet, sandbund, dybdekoter i havet, batterier, selvejergårde 
og vornedegårde med nummer og eventuelt navn; dertil udbyg
gerhuse og angivelse af den enkelte gårds sædejord m. m. m. 

Desværre er de tilgængelige eksemplarer af kortet i så slidt en 
stand, at de kun vanskeligt lader sig reproducere. 

Den første virkelig videnskabelige kortlægning af Danmark 
kom imidlertid først med 'Videnskabernes Selskab'. Dette blev 
stiftet i 17 42, og i 175 7 påtager det sig den opgave at forestå 
Danmarks opmåling og 
videnskabelige kortlæg
ning. Initiativtager hertil 
var bornholmeren Peder 

Kofod (1728- 1760), der 
henvendte sig til Viden
skabernes Selskab og til
bød at udarbejde gode 
kort over landets forskel-
lige dele, hvis man til 
gengæld ville gøre ham 
til professor i matematik 
ved Odense Katedralsko
le. Han havde allerede 
tidligere - for bygme
ster Laurids Thura - teg
net et kort over Born
holm. Kortene blev ud-

/ 

·· ·:J 

Fig. 5. Udsnit af Jens Sørensens over
sigtskort over Danmark, ca. 1700. 
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Fig. 6. Udsnit af »Videnskaberne Selskab«s kort over Bornholm i målestokken 1:10.000 fra 1805. Tegn et af 81;gge og \'(I ilster. Geodætisk lnstitttt. Eneret. 

giver er ad gangen og fremkom i »Videnskabernes Selskabs hi

scoriske Almanak« fra 1760 og fremover; 1768 kom kortet 
over Bornholm. 

Senere udgav 'V'S.' mere detaljerede kort i større målesrok, 
alle kendetegnet ved en berydelig nøjagtighed; således udkom 
korter over Bornholm i 1805 i målestokken 1:60000, opmålt af 
Bugge og l.Vilster. Fig. 6 gengiver et udsnit herfra. 

Fra Videnskabernes Selskabs kortlægning fører en lige linje 
over Generalstabens topografiske Afdeling til Geodætisk In
.rtitttt, hvis generalstabskort, atlasblade og målebordsblade nu er 
let tilgængelige - både med hensyn til pris og indhold -
for enhver. 

Men såvel Kofods som Bugge/ W ilsrers kort blev trykt og var 
offentligt tilgængelige, så man skulle tro, at også udenlandske 

gengivelser af Bornholm fremtidig ville blive nogenlunde kor
rekte. Som vi ovenfor har set, blev derte ingenlunde altid tilfæl
det (jfr. professor Woerls kort fra 1848) . Men heller ikke alle 
danske 'kortmagere' havde forstået, at tiden var vokser fra de 

åbenbart sjuskede og ofre tåbelige korrndgaver: således var 
Ludvig Holbergs geografi fra 1777 forsynet med er Damnarks
korr af præsten og geografen Nicolai Jonge; det er en grov 
fortegning af udenlandske skolekort. Odense mangler, lille 
Bælt er lige så bredt som Store Bælt (for ar navner kan være 
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der?!) og Bornholm er en ændrer udgave af J aillors kort; 
Neksø staves Vexi:ie. Af lignende kvalitet er er færøsk Dan
markskort, trykt hos lohse omkring 1800; Hasle, Rønne og 
Neksø ligger korrekt, ;:nen Svaneke er anbragt på Akirkebys 
plads; hele øen er strakt i vest-Østlig retning. 

Er forhold, der nu om dage med rette kan ærgre bornhol
mere meget, er, ar deres Ø på kort, der laves »derovre', ofre 
anbringes et helt andet sted end der, Vorherre i sin rid 
gjorde det; ofte vil man finde Bornholm placeret et sted i der 
vestlige Småland eller ved Riigen . Men hvor gammel er denne 
hæslige skik? Sandsynligvis skriver den sig fra 1807, da en 
tysker i Weimar udgav et Danmarkskort; på det i Øvrigt sær
deles udmærkede kort er Bornholm anbragt - nordvest for 
Hamborg! 

Forståeligt derfor, ar ingeniør Klindr-Jensen i Rønne for
måede at kalde på bornholmernes lune smil da han som en 
tankevækkende munter julehilsen udsendte sit særprægede 
Danmarkskort, hvor hele det centrale parti er optaget af øen, 
medens det øvrige land er klemt sammen i det ene h jørne! 

Lirteratur om Danmarkskorc: 
N. E. NØrlund: Danmarks Kortlæg ning. Kbhvn. 1943 . 
Bo Bramsen: Gamle Danmarkskort. Kbhvn. 1952. 

Bent V. Larsen. 



Tre snedkergenerationer 

på Christiansø 

De[ var ikke en behjerte[ mand med sans for historiske 
minder, der i sidste Øjeblik reddede Lilletårn fra fortabelse, 
da det i sin tid blev dØrm til nedrivning. Taget var for solid[; 
det lod sig simpelthen ikke rokke trods store anstrengelser med 
taljer og håndkraft. De lavede gedigent arbejde, de gamle 
tØmmermænd, der huggede spær og rømmer sammen, og det 
er dem, vi kan takke for, at vi ikke i dag må nøjes med en tom 
stencylinder på nordhjørnet af Frederiksø. Der var nemlig 

ikke noget, der hed pietetsfølelse, dengang soldaterne sejlede 
væk i 1855 ; for ingen havde vel tænke sig, at denne afkrog 
af verden engang skulle blive en af Nordeuropas store sevær

digheder. Der var jo bare et forældet militære foretagende, 
som man havde opgiver ar Øse flere penge ud til, og hvad gØr 
man vel med en kasseret fæstning? Der gjaldt om at få det 
mest mulige ud af alt det gamle ragelse; men een ting holdt 
man dog stadig hånden over, den gode, naturlige havn, som 
de svenske admiraler også havde skævet til, da vi kom dem i 
forkøbet i 1684. Der var stadig brng for en nødhavn i Øster
søen, og farvandet udenfor har i århundreder været kendt 
som en god fiskeplads. De bornholmske fiskere blev jo for
dreve[, da Christian den 5. fik kig på øen, men nu kom de 
tilbage, og snart lå der fyldt med både og eger langs kajerne. 
Øen kom igen til ære og værdighed. Fiskerne skummede vel 
ikke ligefrem fløden; men de spiste soldaternes morbær og 
flyttede ind i de gamle kaserner og officersboliger. Der var 
endda ligefrem bolignød; selv statsfængslet blev tager i brng 
ri! beboelse. 

Havnen på Christiansø er godt anlagt fra naturens hånd med 
indsejling både fra nord og syd, og det var jo netop derfor, 
den var så velegnet i gamle dage, da skibenes hestekræfter 
blev levere[ af brise og kuling; for den kunne altid søges. 
Militære ingeniører havde år for år forbedret naturens værk, 
og da øen, om man så må sige, blev civil igen, blev der stadig 
bygger videre på kajer og moler, og i 1884 skulle der bygges 
ro nye brohoveder. Der var brug for folk, der kunne håndtere 
Økser og stemmejern, og sådan gik det til, ar t ræskomagerens 
søn fra Y pnasted kom til Øen som tØmmermand. 

Hans Michael Marcher faldt godt til, så godt at han blev 
boende og slog sig ned som øens faste snedker. Håndværker 
havde måske været er rigtigere udtryk; for man skulle kunne 
alt, stable stengærder, smede beslag, pudse vægge og meget, 
mege[ andet, og til tider måtte man endda til søs med lakse
bådene, når der ikke var noge[ a[ lave. Det var ikke en hele 
almindelig arbejdsplads; men der var afvekslende, og det 
passede Marcher godr. Arene gik. I 1901 fik han pludselig nav
neforandring til »Gamle Marcher«; for sønnen Christian kom i 

lære på værkstedet, og så begyndte et samarbejde, der varede, 
lige ril faderen lagde op i 1936, en periode, da der skete score 
ring på Christiansø; for med teknikkens fremskridt var den 
ikke mere så afsides. Den triste forfaldsperiode var forbi, og 
lidt efter lidt voksede forståelsen for, at her var noget, der var 
væ[d ar værne om. De tider var forbi, da man ganske enkelt 
rev en bygning ned for ar få materialer til at reparere en anden 
med. Da øen en årrække var forpagter bort, var der nemlig en 
bestemmelse om, ar mindst een bygning skulle restaureres om 
året, så meroden med at rive et hus ned havde jo sin score for
del. Det var ro fluer med eet smæk; for så fik man jo både 

rømmer og sren, same er hus mindre ar reparere på. 
Men nu var der nok ar rive i, og til at begynde med fore

gik alt på den gammeldags maner. N år man skulle samle vin
duesrammer, kunne man ikke ordne paragrafferne ved maski-

Hans iWichael Marcher. 
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og jern og maling. De fornemme gæster lyttede interesseret 
og havde sans for alt det mærkelige, de så. Der var også en 
egen atmosfære på Danmarks Østligste værksted, både når den 
gule snerre blomstrede på Spanns bastion, og når vinterstor
mene hylede i gænget ved dr. Dampes gamle fængsel. 

Det myldrede i skuffer, i kasser og i skabe af de særeste 
ting, værktøj, bolte, nøgleknipper, og selv pladsen mellem 
bjælkerne under loftet var taget i brug. H ver remme var an
vendt, for der skal mange grejer til, når man arbejder i en hel 
række forskellige fag. Alting, maskiner og det hele, var egen 
ejendom, og kun bygningen var statens. Der blev aldrig smidt 
noget væk, der måske kunne komme til nytte senere. En god 
bøgeklods, der blev til overs, jo, den blev lagt til side; for det 
skete jo, at der skulle en ny hØvl eller en rubank til, og den 
lavede man naturligvis selv. Hvis man fik brug for en ny mej
sel, så kØbte man den ikke »i land«, nej, man tog en udslidt 
grovfil og smedede den i den rette facon, og så blev nakken 
glødet, så den kunne tåle slagene uden at springe, og æggen 
blev hærdet, så den blev tilpas sejg og hård. Hærdning er jo 
noget af en kunst; for der skal både fornemmelse og erfaring 
til. Det gælder om at være på vagt og køle æggen netop i det 
kone nu, den rigtige farve står og dirrer i stålet. Den kunst 
kunne man altså også, og det hændte, at man måtte forlade 

høvlebænken i dagevis og stå og skærpe stenmejsler og stjerne
bor, når der var større havnearbejder i gang. 

Døde ting var det ikke, der gamle værktøj på Marchers 
værksted, hver genstand havde sin historie. Når man tog en 
håndøkse ned fra sømmet, kunne man få en hel fortælling i 
et næsten forelsket tonefald om en gammel værktøjssmed på 
Bornholm: - Det var vel nok en mand, der kunne sit kram - . 
Så kom der et helt foredrag om smedeteknik. Der hØrte en 
historie med til det hele. Skarøksen med det elegant udsvejfede 
skaft. Jo, den havde Christian kØbt, dengang han arbejdede i 
Østerlars. Cykler var ikke så almindelige den gang, så han 
og hans kammerat ofrede en fridag for at spadsere til Rønne, 
og om aftenen kom de tilbage med hver en skarøkse på nakken. 
Det var det eneste ærinde. 

Christian havde mange minder fra den tid, han arbejdede 
som forbundter hos Chr. Due. Det blev kun til halvandet år; 
for der var brug for ham hjemme på øen. Jovist var der mange 
flinke mennesker til. Fru D ue havde været så god med ham, 
som var han hendes egen søn. 

Øens mange malere kendte alle Christian Marcher, lige fra 
Weie og Isakson, og hvad de nu hed allesammen. Der skulle 
laves blindrammer og repareres brækkede staffelier, og der 

Chri.Jt1an Marcher var en god fortæller, og han knnne berette mange intereuante historier fra gamle dage. Her får han en aftenpassiar med maler· 
inden G1tdmn H ennin.gsen. I baggrunden skimtes ham værksted mellem 1·pgeriet og statsfængslet. 
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skulle laves kasser til billederne, når sæsonen var forbi. 
Marcher tog hele udviklingen med. Efterhånden kom 
der også sommergæster. Det hele er jo statens e jen
dom; men var man heldig, kunne man leje en gam
mel hytte og selv bekoste restaureringen. Det var 
ikke så dyrt i de dage: 

Gulv og fodlisrer . . ........... . 
Et vindue ... . .... .. ....... . .. . 
Vægge pudset og hvidtet . . .... . . 
En ny bjælke ................. . 
Beklædning under tag . ..... .... . 
3 hjørneskabe ............... . . . 
1 bord, 2 stole . ............... . 
Divanskuffe m. m. . .... .... ... . 

36,00 kr. 
20,00 » 

20,00 » 

4,00 » 

12,00 )) 
30,00 » 

15,00 )) 
5,00 » 

I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142,00 kr. 

Sådan så regningen ud på Bjelkes hytte, det lille, gule 
krudrhus, Danmarks østligsre bygning. Det var nye 
ting allesammen, både stolene og skabene, og gulvet 
var høvlede og pløjede 5 / 4 tomme brædder. Marcher 
blev også snart uundværlig for øens mange sommer
gæster, men flest husker ham nok fra dansegulvet. 
Når der blev rudet til bal på »Månen«, var han 

Ægteparret Christian Marcher. - Christian Marcher var dannebrogsmand ligesom 
sin far. Her er han med dekorationen på sin 60 års fødselsdag (den 14. nov. 1946) . 

altid på pletten med kakkijakke og lærredssko, og skulle der 
endelig ske, at han var forhindret, smuttede de unge baldamer 
over broen og stillede ved gadedøren: - Kommer Marcher 
ikke til bal i aften - - - ? Det var ikke noget rigtigt måne
bal uden ham. Han var en eminent danser, fjerlet og ret i 
ryggen. Sådan som han svingede sin dame, skulle en gammel
vals drejes, og han svingede mange uden smålige hensyn til 
stand eller alder. Hvis han lagde mærke til, at en dame ikke 
rigtig var i vælten og sad og varmede bænke, var han straks 
henne og inclinerede, for alle skulle da more sig. 

Marcher satte sig et minde som Øens balløve gennem mange 
år; men vi andre, der mØdte ham daglig året rundt, husker 
ham som den dygtige gamle håndværker og den gode kamme
rat. Som type kunne man vel træffe ham andre steder; men et 
langt liv mellem bastionerne havde præget ham, og han havde 
gode, gamle christiansØtraditioner i sig, som han holdt hævd 
over; for han var glad for sin gamle fæstning. Som menneske 
var han blottet for fine fornemmelser, jævn og ligefrem og 
uden andre ambitioner end at være en dygtig håndværker. 
Når noget var itu, ja, så skulle det jo laves, og var der et eller 
andet problem på hans felt, ja, så skulle det jo løses. Han 

kunne lide sit fag, og han tog det ikke så nøje, om han kom 
lidt sent hjem om aftenen, for det kunne jo ske, at ungerne 
skulle have lavet en dukkevogn eller et par stylter. Der lå aldrig 
noget beregnende bagved, når han gjorde folk en tjeneste, 
og man kom ud for meget i den branche. Man kunne altid 
komme til Marcher: 

- Du Christian, du skulle vel ikke tilfældigvis ha' - - ? 
Så stod Marcher og tænkte sig lidt om: 
- Stik lige hen på værkstedet efter fyraften, så ska' vi se -. 

Og så kom man og rodede på hylder og i skabe og i brok
kasser, og det skulle gå besynderligt til, hvis man ikke netop 
fandt det, man skulle bruge, enten det var en pakning til en 
primus eller en fjeder til en bøsse, og hvis det ikke fandtes, 
ja, ·så kunne det jo laves. 

Christian Marcher døde den 26. april i fjor, og en blæsende 
forårsdag fulgte øboerne deres gamle snedker til kirkegården. 
Det var ikke en almindelig begravelse; det var slutningen på 
en epoke, hvor navnet Marcher havde været knyttet til sned
kerhåndværket på Øen i 72 år. Man havde vel aldrig set så srorr 
et følge før; men der var jo også så mange, der havde noget 
at sige tak for. 

H enning KØie. 
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HASLE 
Nt1vnet Hasle møder vi første gang i året 1335. Det er da 

ikke byen, men herredet, der bærer navnet Hasle, - og med 
Hasle Herred forstås det nuværende Nørre Herred. Senere 
taler kilderne om Hasle Kapel og Hasle By. 

HaJ/e havn 1931 (A. Berghagen. fot.) 

•ØJtbomholm« i Ha!le havn. I baggmnden. møllen og kalkværket. 

Udsigt 11d over torvet i Hasle /Ør mtebil!tationens bygning blev rejst. 
Den. Jtore, hvide bygning i forgmnden er •Hotel Hasle• . 
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Det er formodentlig bevoksninger af hassel, der har givet 
anledning til dannelse af navnet Hasle. Måske kan der være 
tale om et bæknavn: bækken med hasselbuskene. 

En by med købstadsrettigheder fandtes allerede på Chr. IV's 
tid. Ved begyndelsen af 1800-tallet beskrives Hasle som lig
gende "til Søen temmelig hØit paa Strandbakken paa Landets 
Vestlige Kyst imellem Hammeren og R ønne, fra H ammerens 

Odde 1 V2 Miil og fra Rønne en god Miil. « - Byen har på 
dette ridspunkt »tilsammen 21 Gaarde 88 Huse, i alt 109 Bo
liger; desuden Kirke, Raadhuus og Ammunicionshuus. « Det 
er »den cjenestforrettende Generalquartermescer paa Bornholm«, 
Overadjudant U. Salchow, der fortæller dette i sin »Militair
Beskrivelse over Øen Bornholm, udarbejdet i Vinteren 1813 
til 1814«. 

Et vist begreb om forholdene i datidens Hasle giver Salchow 
os, når han fortæller, at 10 af disse 21 gårde holde 4 til 8 heste 
hver, 11 gårde 1 til 2 heste; af de 88 huse holdt 22 hver en 
ko, medens de 66 beboedes af daglejere og fiskere. Han slutter: 
»Af Gaardene er den ene nye og med mange gode Lejligheder 
indrettet, andre fire Gaarde tilbyde ligeledes Plads til Logis; 
de Øvrige ere kun maadelige Bygninger. - Husene ere smaae 
og scørstedeels usle, deres Beboere fattige. « -

Omgivelser 

H asle ligger på nogle gamle sanddannelser, der danner un
derlaget under den nuværende moræneflade. Disse sanddan
nelser strækker sig fra et lille stykke nord for Hasle i en smal 
stribe syd for byen langs kysten til Rønne og derfra videre i 
co striber mod sydØsc. 

Decce sand er meget løse og finkornet og kaldes derfor mel
sand; det er desuden vandledende, hvad der er eller har været 
en scor gene; thi i melsandet findes de bekendte Haslekul. 
Under første verdenskrig blev der optaget ca. 12.000 t kul; 
under 2. verdenskrig mere end 3 gange så meget, ca. 37 .000 t. 
Kullene er ikke netop gode. De er noget bedre end de jyske 
brunkul, men kan ikke måle sig med virkelige stenkul. I en 
nøds9ituation er de dog anvendelige om end dyre, hvad der 
skyldes deres beliggenhed; chi ikke alene ligger de som sagt 
i vandledende sand, hvad der gør det umuligt at bryde dem fra 
minegange, men lagene ligger også skråt i mange for brydnin
gen ubehagelige retninger. 

Rundt om i skoven syd for Hasle kan man finde huller og 
fordybninger, der er minder om sammenstyrtede skakter og 
gange. 

Kullagene strækker sig mange seeder hele ud i havet, hvor 
pålandsscormen bryder kullene af og fører dem ind på land. 

Kulværkec ved Hasle går t ilbage til året 1843. Endnu i 
1920'erne var der et vist gammeldags præg over visse byg-



ningsafsnit for slet ikke at tale om de anvisninger over døre 
og i vinduer, der fandtes til den besøgendes vejledning. Comp

toir læste jeg som lille dreng, da jeg engang blev sendt derud 
i et ærinde af min far, og det gav anledning til en meget in
teressant belæring, da jeg efter fuldbragt dåd var vendt h jem. 

Det varede dog ikke længe, før kulbrydningen blev til en 
biting. Omkring kullene fandtes fint ler, der kunne anvendes 
til klinker- og chamottestensfabrikation. 

Det første teglværk, Gammelværk, blev bygget i 1860'erne 
af konsul J . J. Colberg, Rønne. Det har flere gange skiftet 
både navn og ejer, har endog været på tyske hænder, men er 
nu et aktieselskab: A/S H asle Klinker- og Chamottestensfa
brik, der beskæftiger henved 600 mennesker. Klinker er tegl, 
der er brændt ved meget hØj temperatur, og som derfor er 
uporøs. Hasle Klinker er uden revner, regelmæssige og meget 
slidfaste og stærke. De er meget anvendelige til gulv- og for
rovsbelægning. Klinkerfabrikken producerer også ildfaste sten 
til ovne, saltglaserede rør og væg- og facadefliser. Gennem 
skoven løber fra fabrikken til Hasle havn en lille ensporet 
jernbane; ad denne føres en del af produktionen til H asle, 
hvorfra den eksporteres. 

Syd for Hasle strækker sandflugtskoven sig, Danmarks æld
ste klitplantage. l andskabet er nu totalt forandret og minder 
meget lidt om det klitlandskab, det engang var. Nærmest ky
sten gror bjærgfyrren, hØjere oppe er skoven blandingsskov, 
fyr og birk står ofte mellem hinanden. Inde under bjærgfyr
rene på den af nåle brunede, bløde og glatte bund gror lever
urren, en ret sjælden plante; imellem birkene i nærheden af 
teglværket finder man Linnea - den fine, lille plante, der 
var linne's yndlingsblomst. 

Nord for Hasle ligger kalkværket, og der lå også kØnrØgs
fabrikken. Den sidste var en tid den eneste i Danmark. Jord
bunden er her anderledes end syd for byen, og skov findes ikke. 

Havnen 

Hasle havn er anlagt i begyndelsen af 1800-tallet. Den var 
dengang »kun 2 til 3 Fod dyb og saa ubetydelig, at kun den 
mindste Jagt vil kunne bjerge sig deri«, siger Salchow i den 
førnævnte Militair-Beskrivelse over Øen Bornholm. Han for
tæller også der, at havnen er »indrettet ved Kunst, nemlig ved 
anlagte Arme; den ligger mod Vesten til Havet, men har paa 
Vestsiden et Bolværk, saa at Indløbet er fra Nord.« - Hasle 
havn er siden uddybet flere gange, så den nu er ca. 5 m dyb -
dog ikke, når vestenvinden holder alt for længe og er alt for 
stærk, for så forsvinder alt vandet over på Østsiden. 

Som før sagt eksporteres en del af teglværkets produktion 
over Hasle havn. Også meget af det, der produceres af byens 
kendte industrivirksomheder går samme vej. Fra Brødrene 
Ankers Jernstøberi og Maskinfabrik sendes fra H asle damp
kedler, vandpumper og komfurer ud fra øen. Helt til Grøn
land har man sendt kraner til brug i bruddene der. 

De to billeder fra Hasle havn viser to af byens stoltheder, 
det ene endda flagsmykket. Det var en fryd at se sådan et skib 
sejle af sted, hvad enten det nu var flagsmykket på den første 
tur eller en mØrk augustaften blinkende af mange lys. - Men 
det var rigtignok noget andet, hvis man var med, liggende på 
en kasse med redningsbælter, og blev søsyg straks man kom 
forbi kosten lige uden for havneindløbet! 

•Provstegården • i Hasle i provst 117. S. Lichtenbergs tid (1903- 08) . 

Præsteboligen i 1920eme. 

Måneskin over Fælledvej i Hasle (A. Berghagen fat .) 

Hasleskoven i sne 1931 (A. Berghagen fat .) 
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Torvet 

Det kik, der gives over torvet på hosstående billede med 
havet yderst ude, vil ingen mere kunne opnå i virkeligheden. 
En stor bygning, rutebilstationen, lukker nu af for både torv og 
hav, og fra selve denne bygning ser man nok torvet, men 
ikke havet. 

På torvet står to mindesten, den ene fra 1945 med Chr. X's 
buste. Den anden er et minde om begivenhederne i 1658. I 
oprøret i dette år deltog tre Hasleboer, der kun var omkring de 
30 år: præsten Povl Hansen Ancher, byfogeden Niels GumlØs 
(der egentlig var skåning) og købmanden Jens Pedersen Ko
foed. Den sidste var en meget ilter person, og han optrådte 
som en af opstandens ledere. En ældre og mere besindig del
tager i opstanden var borgmesteren Peder Olsen H assel, der 
havde været Hasle bys kaptajn. Han blev senere som løn for 
sine fortjenester udnævnt til landsdommer. 

Endnu to hovedmænd bag oprøret fandtes: borgmesteren i 
Rønne Claus Kam, og Jens Larsen Risom. Den sidste var en 
jyde, der havde bosat sig i H asle. 

De mange kyscskanser, 11 nord for byen, 3 syd for (den syd
ligste af dem er S. Anne Skanse) er et synligt minde om tiden 
efter opstanden, da Bornholm var blevet Danmarks fremskudte 
forpost mod Øst. 

Kirken 

Ikke langt fra rorvet ligger kirken, som H asle fik allerede 
midt i det 15. århundrede. Oprindelig har der måske kun været 
tale om er kapel. Hasle har da været anneks oil Rutsker - ikke 
som nu omvendt. 

Siden reformationen har der i H asle været ialt - hvis ellers 
de opstillede lister holder - 30 præster. Det er jo i virkelighe
den kun en beskeden flok . Men blandt disse har været mange 
ejendommelige og betydelige mænd, der i hØj grad delrog i 
livet omkring dem; andre var af en ~ndadvendt type, og de 
udmærkede sig mest ved deres trofasthed og deres sinds renhed. 

Kirken er en lille hvid kampesrensbygning uden noget egent
ligt tårn. I dens sengariske langhus går skib og kor i eec, sådan 
at der findes en tresidet afslutning om koret. I 1882 blev et 
våbenhus bygget til imod syd. 

Er middelalderligt cagspir sidder over vescenden af skiber. 

Det bæres af fire træsØjler i skibet. Selve spiret er Ottesidet og 
spåntækr. Det blev ombygget 1758. Spiret har nu klokkerum 
af bindingsværk og munkesten. 

Hovedindgangen er nu i vestgavlen. Oprindelig var kirkens 
indgangsdøre fladbuede og indfanede af munkesten. Af disse 
er nu norddøren tilmuret og syddøren udvidet. 

Dee oprindelige våbenhus af bindingsværk er nu afløse af ec 
våbenhus, som Herholdc har givet tegning til. 

Hasle kirke rummer ca. 250 mennesker. Dens indre er hvid
malet; loftet er et tØndehvælv. Midt i kirken hænger en fire
mastet, ikke-navngiven bark af klipperrype; dens lyse skrog, 
skysejlsræerne og de dobbelte merse- og bramræer tager sig 
meget smukt ud. Skibet er bygget af havnefoged Hans Lind i 
Gudhjem og er ophængt 1933. Nedlagt i det findes skibs
papirer. 

Der findes på Bornholm kun fem kirkeskibe fra tiden før 
1800; rolv er fra tiden efter 1900, blandt dem skibet i Hasle. 

Ifølge Odense BreV'iar, der er trykt i Liibeck 1497, er skibet 
et billede på korset, som Jesus steg op på til menneskenes frelse. 
Men benynelsen af skibet som billede på frelsen er meget ældre 
endda og for så vidt ikke engang begrænset til den kristne kul
tursfære. H vad menigheden i Hasle tænkte på, da den ved fri 
villige gaver kØbte og til kirken skænkede det smukke skib, ved 
jeg ikke. Jeg har lov at tænke, hvad jeg vil, men derimod ikke 
lov at stille krav om at få sandheden oplyst; overfor visse men
neskelige handlingsmotiver bør man gøre holdt som overfor 
den brændende t jØrnebusk. 

Det værdifuldeste, Hasle kirke har at vise, er en sengotisk 
fløjaltertavle fra omkring 1510. Det siges, at en fremmed sø
mand i nød skal have lovet Gud at give denne altertavle til 

.. 

kirken, dersom han blev frelst. 
Han blev frelst og altertavlen 
givet til kirken. - Så meget 
sandt er der heri, at tavlen, der 
er Bornholms ældste, antagelig 
er et lybsk arbejde. Den frem
stiller Kristus på korser (i midt
feltet); engle svæver ved hans 
hænder med hver sin kalk. Ved 
Jesu side står Maria og Johannes. 

Tavlens hØjre sidefløj skildrer 
hudflettelsen og Kristus for Pi
latus; den venstre bespottelsen 
og korsgangen. 

Hvert billede er omgivet af 
rankeslyngninger båret af sno
ede sØjler. Over selve tavlen er 
der en frise af gennembrudte 
korsblomster. 

Ha1le skole omkr. 1925. Yderst til hpjre overlærer Larsen med lærerinde frpken T homsen ved sin side. 

H ilker restaurerede denne al
tertavle 1847, og de farver, den 
da fik, har den beholdt ved 
senere påmalinger af guld og Til vc111tre lærerne Stibolt og jprgenum. 
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Fpr1telærer, byråd1medlem H. C. Sier1ted1 minde 1koven 1yd for 

H a1le 1931 (A. Berghagen fot.) 

farver (Alfred Larsen) . Hasle kirke har engang ejer er lille 
trefløjet, sengorisk alterskab fra omkring 1520. Herpå sås 
St. Olaf. - Dette findes nu i Nationalmuseer. 

Kirkens prædikesrol er er renæssancearbejde og dens døbe
font af kalksten (fra Gotland) . Kirken ejer også nogle smukke 
alcerscager fra den katolske tid og en lysekrone fra o. 1600. 

Der findes ro kirkeklokker i Hasle kirke. På den mind
ste står: 

Af et stensaar 

var jeg siug 

Det fortrød mig 

borgerskabet 

sammenlagde mig 

hvad det vil 

jeg var rede 

jeg jer tacker 

ro gange ni aar 

og uden liud. 

da tilbød sig 

sammen tyd 

rilsade det maa koste 

vilt du hvide 

enhver gjorde hit det vit 

som saa vacker 

hjalp mig til min vanlig gang. 

Dertil raad og formoder at I hory min manesang. 

fecit ('J: har gjort) 

Hasle 1703. 
Mons Høg 
Daniel Hinrich Gradener 
Arendt Ohr Kuhl 

Haile1kove11 i sne. 

Religiøse forhold 

Til en kirke hører religiØst liv. Om det skal jeg nu fatte mig 
i korthed, skØnt jeg tillægger det den allerstørste betydning. 
Jeg er nemlig ikke sikker på, at alle kan afvinde srof af den 
art interesse. Selv er jeg fØdt i en kirkes skygge og har der
for fået interessen for disse ting i vuggegave, og den slipper 
mig nok aldrig. 

Der findes i H asle 7 kirker og missionshuse. Og dog er ind
byggertallet kun godt 1500. Det må siges at være et på een 
gang protestantisk og bornholmsk træk. 

Af disse syv retninger eller kirkesamfund kan kun ro siges 
at være oprindelig bornholmske bidrag til den danske folke
kirkes udformning, nemlig luthersk Missionsforening og Evan
gelisk luthersk Missionsforening. Den første af disse var under 
stærk indflydelse af Carl Olof Rosenius (død 1868), der kan 
betragtes som missionsforeningens lærefader. 

Jeg regner denne opdeling i religiøse retninger for karak
teristisk både for protestantismen og for det bornholmske sind; 
protestantismen er jo splittelse, religiøs individualisme, idet den 
enkelte, grebne nægter at bøje sig for nogen anden auroritet 
end sin egen oplevelse, som han idenrificerer med kirkens 
herre. Men også bornholmsk sind viser det, så sandt den ægte 
bornl10lmer er meget selvstændig, uafhængig af andres dom, 
men med en indgroet, dyb respekt for andres tænke- og være
måde. 
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Hasle kirke i festdragt. 

For en folkekirkepræst, der ikke var alt for kendt med disse 
ting, var der er sørgeligt syn ar gå til kirke og se sognebørnene 
gå også, men hver især til sit missionshus; og det er forståe
ligt. Men for Hasleboen var der intet mærkeligt i det; tvært
imod. Her handlede han rer, når han handlede således, syntes 
han. 

Formen for disse retningers møder og sammenkomster var 
overalt den samme, blot med lette variationer. Der dominerende 
motiv i al tale var den sønderknuste syndsbekendelse. På bag
grund af denne udmaledes fremtidshåbet i så meget des mere 
lysende farver. Undertiden kunde prædikantens iver efter ar 
fremkalde syndsbevidst sønderknuselse hos tilhørerne give an
ledning til dannelse af sindstilsrande, der meget nærmede sig 
de ekstatiske. Jeg har altid henregnet disse under det usunde 
og uhyggelige, og jeg tager bestemt afstand derfra. 

En egentlig etisk belæring har jeg aldrig været vidne til i 
disse samfund. Den blev forudsat som noget selvf Ølgeligt. 

Om andre end de, der er opvoksede med sådanne ting, andre 
end de, i hvem de så ar sige er indforlivede, kan forstå dem 
tilbunds, ved jeg ikke. Kende til dem kan de jo derfor nok. 
Men jeg undrer mig ofte over kong Chr. X's bemærkn ing, 

da han efter befrielsen besØgte Bornholm og også Hasle. H an 
var da syg af koldbrand og stærkt lidende. Da min fader gik 
for at modtage ham, stillede han ham straks det spørgsmål: Har 
De en hjælpepræsr, pasror Nielsen? - Da min fader svarede 
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benægtende hertil, sagde kongen: - Det kunne De da ellers 
nok trænge til. 

Og det kunne præsten jo nok. Thi i kraft af sir embede må 
han jo ønske »at de alle må være eet« . 

Præstegården 

Præstegården lå oprindelig vinkelret på den nuværende med 
facaden ud mod Præstegaden. De ro billeder herved viser den 
nye bygning dels i provst lichrenbergs tid, dels i 20'erne. Det 
er morsomt at se forskellen! 

I præstegården findes mange interessante minder om gamle 
dage. Her hænger - eller hang, mere kan jeg da ikke sige -
i konfirmandstuen et billede af dr. A. P. Adler, der forfat
tede en »Prøve paa et bornholmsk Dialekt-lexikon« og »To 
Fortællinger fra Bornholm«. Han blev senere afsat fra sit 
embede på grund af vranglære. I præstegårdens arkiv findes 
flere af hans skrifter. Hvad præsten årligt har skullet have af 
brød, æg, lam, gås, rug, byg og havre af de forskellige gårde 
i Rutsker og Hasle giver de gamle tiendelister besked om. 
Endelig findes også provst lichtenbergs optegnelser, af hvilke 
mange er værdifulde, i arkivet. 

Skolevæsen 

I Hasle ligger skolen lige ved kirken. Den nuværende byg
ning har afløst en ældre bindingsværksbygning, der ligger pa
rallelt med Rådhusgade. På hosstående billede ser man i bag
grunden den gamle bygning, til venstre den nye. Det Øjeblik, 
jeg husker tydeligst fra min skoletid i Hasle, er det, da lærer 
Jørgensen rog sin klasse med ud på kirkegården. Her så vi først 
det solur, der hænger på kirkens sydside, dernæst blev vi præ
senteret for M arevadstenen, en ret stor runesten, der blev fon-

Nybygning på Hasle havn; bemærk de mange navneskilte. 



Nye boliger ved Hasleværket. 

det 1851 af herredsfoged Jørgensen. Den lå da »i broen over en 
bæk imellem Marevads og Pilegaards jorder.« Stenen blev taget 
ud og anbragt, hvor den nu står, på Hasle kirkegård. Lærer 
Jørgensen nøjedes imidlertid ikke med at vise os stenen. H an 
trak dens tegninger og runer op med kridt og g jorde indgående 
rede for, hvad det var, vi så. Naturligvis har jeg glemt alt, 
hvad han sagde; kun det stærke indtryk af at have set noget 
betydningsfuldt er blevet stående. 

Foruden Hasle skole var der i min drengetid to »privatsko
ler«, pogeskoler. Her læne man stavningens og læsningens be
gyndelsesgrunde. Disse skoler var vel aflæggere af de gamlt 
privatskoler, der oprettedes i den tid, da Bornholms skolevæsen 
var langt tilbage. Men de var meget, meget bedre. Jeg har 
begge de to, jeg har gået i, i venlig erindring, og aldrig skete 
det under undervisningen, at læreren (eller lærerinden) blev 
afbrudt sådan som i Klemensker, hvor en smed holdt skole; 
hans kone kom midt i timen farende ind i skolestuen med 
ordene: Nu får du gå ijn å heda op i unijn, Jens, for ja ska 
te å slå brØ op! 

Det forekom heller aldrig, at eleverne i disse skoler i timerne 
mejede græs til lærerens kaniner -hvad jeg med misundelse 
hØrre jævnaldrende kammerater fortælle om - eller hjalp ham 
med frugtplukning, hvad der var dobbelt ærgerligt, for frugt
plukningen skulle efter sigende foregå med hænder og munde .. 
Ganske vist var kun den første indsamlingsmetode befalet, men 
den sidste var naturlig! 

Erhverv 

I ældre cider var Hasle især kendt for sine kartofler, sine 
gulerødder og sin brændevin. Det er vel fra denne tid, det ord
sprog stammer, der siger, at man skal holde sig fra plukgæld, 
småsyp og H aslebo. I den senere til er det vel mest industrien 
og livet på havnen, der har præget byen; fiskerier er betydeligt, 
og der er en hel del skibe, der går i fragt med stykgods. Ude 
på Fælleden ligger syd for byen en række røgerier. De klæder 
grønsværen med de lidt lave fyrretræer særdeles godt. 

En ægte bornholmsk industri har Hasle også haft: fremstil
lingen af bornholmerure efter original model. Det var fabrikant 

J. V. Ancher, der i de sidste år gjorde Hasle berømt for fine 
og præcise bornholmerure. Hans sidste ur er fra året 1943. 

Sprog 

Det kan ikke siges om nogen Haslebo, at han talte fint, såle
des som det siges om visse Rønne-folk. Og det må være en 
ros. Vore dialekter er jo nu engang kostbare klenodier, som det 
gælder om at værne og bevare. H asle har også i nutiden 
digtere - C. J. E. Aakerlund (på rigsdansk) - og Rutsker i 
dialekt (Otto J. Lund). Af Otto J. lund udkom 1947 »Enj 
Hazlehorra. 

Det er ejendommeligt, at der findes dialekttalende, der vil 
Øge deres dialekts værdi og anseelse ved at sætte den i nær for
bindelse med et fremmed sprog. I sig selv er dialekten jo betyd
ningsfuld, og den bliver hverken mere eller mindre værdifuld 
ved at stå i forbindelse med er fremmed sprog. Oven i køber vil 
en sådan tanke jo ofte være meget problematisk. 

I Hasle hØrte jeg allerede som dreng, ae bornholmsk var sær
lig nært forbundet med engelsk. Når jeg om aftenen skulle 
hente mælk til min moder - det var før mælkeudsalgenes tid 
- begav jeg mig ned i en rød bindingsværksgård. Der brændte 
om aftenen gasblussene, og det skete ikke så sjældent, at fruen 
bød mig indenfor. Så hØrce jeg sådan noget, som at bornholmsk 
og engelsk var »næsten der samme«. 

Senere hØrre jeg i Rønne akkurat det samme fra fleres mund. 
En lærer, der engang ville bevise denne sætning, mØdce en så 
kompakt modsrand fra de sprogligt indstillede hoveder, at han 

A/S Grpnbechs store silo. I forgmnden »Havnebroen«. 
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måtte opgive at komme videre den dag. De ord, der måtte 
holde for, var ord som sajs, sisara og kran, og det ganske med 
urette; thi ganske lignende fænomener findes i andre danske 
dialekter, og vil man endelig gå over åen efter vand, så er det 
dog nemmere at gå til Sverige og Nordtyskland, hvor man også 
- i dette tilfælde - kan få sin spand fyldt. Jeg har for Øvrigt 
flere gange set hele påstanden udformet på tryk. 

Der er vestjyder, hos hvem samme tendens til at skaffe 
dialekten respekteret, finder udtryk i nøjagtig samme tanke. -

Er bornholmsk en dansk dialekt? Ad. Noreen i Sverige 
sagde nej. Men det var vel er udslag af uppsvensk hovmod? 
Lekror Ellen Noack har i 1932 skrevet en afhandling om »Born
holmskens Stilling blandt de nordiske Sprog«; og hun mener 
ja. Der er nok også det rimeligste. 

I Hasle kunne man tidligere blive indvier i tvesprogethedens 
problem, lære at benytte rigssprog og dialekt mellem hinanden 
uden nogen form for oversættelse. En af vore lege foregik 
under granbuskene på Fælleden. Vi delte os i to partier, an
bragte en grannål - sjæva - i vore trØjer, og der var nu 
modstanderpartiets opgave at samle så mange af fjendens gran
nåle som muligt. - Det virkede fuldkommen chokerende på 
mig, da jeg senere opdagede, at den sjæva, jeg satte i min trøje, 
lydligt var den samme som den skæve, jeg så i min broders Øje. 
I så hØj grad blev dialekt og sprog holdt ude fra hinanden. 

Indkørslen til Svaneke vestfra ca. 1900 (Fr. Jensen fot.) 

På M pllebakkanj i 90erne (V. Myhre fot.) 
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Slutning 

Til min barndoms H asle hØrer de toppede gader, gaslygterne 
med deres vippende, klirrende blikkonstruktion og de bwn
pende rendestensbrædder. Hver gang en vogn passerede - biler 
var sjældne - gav de et hult drøn. Det var sådan et bræt, der 
næsten skræmte frk. Booth, chefen for Frelsens Hær, fra vid og 
sans, da hun på Hærens bøn en nat boede hos mine forældre. 

Til det Hasle hører også de markante personligheder, den 
gamle læge, der i en diskussion med min moder om sin stilling 
til kristendommen sagde: Jeg er også kristen, men jeg render 
s'gu' ikke i kirke! - og videre de religiøse møder til guitar
musik under åben himmel, trommeslageren, der bekendtgjorde, 
hvad man Ønskede (og desuden ktmne tromme), og de lØse 
eksistenser, der om dagen gik med en flaske i lommen og om 
natten sov i en hule i skoven. 

Alle disse står enhver Haslebo i gæld til, hvad enten han nu 
synes om dem eller ej ; de har været med til at præge hans by. 
Han kan sige med Otto J. Lund: 

Nu tak for venner, som her ja vant, 
for mila or å for varma hænner. 
Nu venner ajle, nær å 13.nt, 
en tak å hælsa ja sænner. 

Vejen langs Frenne i 90erne (V. :Myhre fot.) 

]. Nielsen. 

Adgangen til Svaneke fra havet i 90eme (V . Myhre fot.) 



Olaf Rude 
26. april 1886 - 17. juni 1957 

·~ 

Det var på en udstilling omkring den første verdenskrigs 
slutning, at jeg første gang stiftede bekendtskab med Olaf 
Rudes kunst. Det var en af de berømmelige udstillinger, som 
fik den gammeldags kunsts tilhængere til at se rødt og tale om 
svindel og sindssyge, og de unge malere lagde såvist heller ikke 
fingrene imellem, når det gjaldt at forarge borgerskabet. 
Mellem disse unge malere havde Rude dog allerede et navn, 
der stod respekt om. Vel havde han det samme gå-på-humør 
som sine kolleger; men alligevel file man et indtryk af, at der i 
hans kubistiske kompositioner var en stræben efter at udtrykke 
noget indefra, et alvorligt og målbevidst kunstnerisk arbejde. 
At han senere skulle blive en af de malere, der stærkest gen
skabte det særlig bornholmske, det ville man på det tidspunkt 
ikke kunne drømme om. 

Rude havde dengang kun aflagt et enkelt besøg på Born
holm, nemlig da han i 1912 som soldat deltog i efterårskrigen 
derovre, og det gav jo ikke de bedste betingelser for at opleve 
det bornholmske landskab. Og lige så lidt var han kommet i 
forbindelse med Bornholm gennem sin uddannelse på Zahrt
manns malerskole. SkØnt farven senere skulle blive Rudes stær
keste udtryksmiddel, gjorde Zahrtmanns raffinerede farvekunst 
ringe virkning på ham. Og det var Zahrtmann, som den særpræ-

P1'ofesso1' Olaf Rude 1955. 

gede og af selvironi gennemsyrede bornholmer, også klar over. 
»Det er skam Deres kammeracer, De skal lære noget af; mig 
kan De ikke lære noget af,« sagde han. Og Rude læne af kam
meraterne. 

Men så kom den store oplevelse. Sommeren 1919 tilbragte 
han i Melsred, og hvad Zahnmann ikke havde kunnet lære 
ham om farven, det lærce han her direkte af den bornholmske 
sommers dybe, gennemtrængende lys. Og det stod klan for 
ham: på Bornholm måtte han slå sig ned og male. 

I begyndelsen af tyverne gjorde han sig færdig med den rene 
kubisme. Det vil sige: hvad han havde lære af den, blev tilbage 
i hans sind som en befrugtende evne, når han byggede sine bil
leder op - på samme måde som hans tidlige ungdoms rene 
naturalisme sad tilbage i ham som et klart blik for motivets 
karakteristiske virkelighedsindhold. Der er vel få kunstnere, 
der som Rude uden bratte overgange og skarpe skel har kunnet 
vokse ind i en ny stil og dog blive ved at være den samme. Der 
var ingen brud i hans udvikling, han voksede organisk samtidig 
med at han dreves frem, ikke af teoretiske overvejelser, men af 
det ganske primitive: Glæden ved at male, og lykken ved ae 
kunne male, ved ar have en hånd, der lystrede hans sind, meste
rens kendemærke. 
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Natttre morte. 

I 1924 havde Rude bygget sit første lille atelierhus i Allinge, 
og her så jeg ham første gang. Jeg vil altid mindes vort første 
møde; med hans kubistiske billeder i erindring kunne jeg ikke 
danne mig nogen forestilling om, hvordan han ville opfatte 
den bornholmske natur. Og da jeg på en af mine srrejfture 
så ham stå på Møllebakken og male, må jeg tilstå, at nysgerrig
heden overfor billedet var en af de drivende årsager til, at jeg 
gik hen og hilste på ham. 

Vi var straks på det rene med, at vi havde en stor fælles 
kærlighed: den bornholmske natur. 
Og det var i forståelse heraf, at han 
med glæde præsenterede mig det halv
færdige billede, et kig ind over byen, 
med de farvelysende huse på »Ane 
Hammers Bakke« i forgrunden. Jeg 
kunne se det med det samme: Olaf 
Rude var blevet bornholmer. 

Det var vidunderlige timer i denne 
og de følgende somre, når jeg be
søgce Olaf Rude i atelieret på »Tbor
stokken«, den lille jordstrimmel mel
lem Balran og stranden, og fik lejlig
hed til at se de billeder, der blev til 
i disse år, måske Rudes rigeste ar
bejdsår. At høre Rudes egne kom
mentarer til billederne var en ople
velse; det var ikke kunsten, opbyg
ningen, teknikken, han fordybede sig 
i; det var hans oplevelse af namren, 
hans opdagelse af alt det, Bornholm 
havde at give ham, og med særlig 
understregning af det særpræget 
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Solnedgang 1928. 

bornholmske; gerne forsøgce 
han at gengive stednavne og 
andre karakteristiske ord på et 
gebrokkent bornholmsk; han el
skede det sprog, som han selv
følgelig aldrig lærte. Hans 
kunsmerøje var klart og skarpt, 
og ejendommeligt var det, at 
alt, hvad han så, fand t han 
skønt. Om et ensformigt land
skab kunne han sige: Men det 
er jo naturen, og naturen er 
altid smuk! Det g jaldt ikke blot 
naturen, men også menneskene. 
Hvor er han en smuk mand, 
sagde han om en af byens ind
vånere; jeg havde ærlig talt al
tid haft det indtryk, at vedkom
mende var et lidet interessant 
gennemsnitsmenneske, men jeg 
prøvede at se på manden med 
Rudes Øjne - jovist havde han 
ret. 

I Olaf Rudes ungkarledage 
havde han en ældre pige til at 
gøre rent i atelieret, Hanna 

Ekvall hed hun, og hun var meget langt fra nogen pin-up-type. 
Men Rude malede hende som Gammel kone med fad, et her
ligt billede, der viste, hvor monumental denne fortræffelige 
almuekvinde var. 

To af Rudes billeder gjorde særligt indtryk på mig, og jeg 
har været så heldig, at jeg senere har kunnet genopleve det 
stærke førsteindtryk på Statens Museum for K unst, hvor de 
begge er havnet. Det første var et billede fra strandstien ved 
Løsebækkens udløb, malet i det tidlige forår, et par hØns span-



Markfelter 1936. 

ker rundt i det tynde gennemsigtige solskin mellem de bare 
træers søjlestammer, der kaster skarpe blå skygger. Det andet 
var som et drama mod denne lyse idyl, et solnedgangsbillede, 
hvor man fra et gærde ser over markfelter ned mod den nord
bornholmske klippestrand og havet med en solnedgangshimmel 
i voldsomme røde og gule farver under mægtige urolige sky
formationer, som lys og mørke brydes i. 

Men jeg kunne blive ved at nævne billede efter billede, hvert 
af dem en oplevelse. Olaf Rude havde evnen til at opleve, 
og han behøvede ikke gå langt for at få denne evne udløst. 
Alene udsigten fra hans ateliervindue var noget, han aldrig 
blev færdig med; han har malet mange 
dejlige billeder af denne udsigt i al

skens vejrlig. 

Man taler i kunsthist0rien om Born
holmsskolen, og Rude var en af denne 
skoles førstemænd. Bornholm er så 
rigt, at· det kan byde hver af sine st0re 
malere en provins for sig selv, og det 
blev Allinge, som blev Olaf Rudes 
særlige domæne. Her har han fundet 
motiverne til sine bedste lærreder, og 
her har han levet og følt sig hjemme. 
Han kom gerne tidligt på foråret ; der 
findes prægtige senvinrer- og tØbruds
billeder af ham, og han rejste ikke 
gerne, før han havde set efterårsfar
verne lyse over landskabet. Selv om 
han efterhånden var blevet den srore 
mand i dansk malerkunst, følte han 
sig hjemme i den lille kunstnerkoloni, 
som havde slået sig ned i det sydlige 
Allinge. Det var folk, der malede på 
en helt anden måde end Rude; men 
hvorfor skulle de ikke det; alting skal Regnvejr på altanen 1935. 

dog ikke være ens? Der var den dyg
tige impressionist Herman Jensen, 
den sobre og ærlige Charlottenborg
namralist E. Korlind - det var gode 
malere med en ren kunstnerisk sam
vittighed, derfor kunne Rude li' dem. 
Lige så voldsomt det kunne ærgre 
ham, når han så alt det talentløse 
fidusmaleri, der i mristsæsonen blev 
bedrevet på Bornholm, lige så over
bærende var han i sin dom over ær
ligt maleri, selv der ubehjælpsomsre: 
»Amatører har ofre noget, som man 
må misunde dem,« sagde han, »de 
har en ganske spontan og uselvisk 
kærlighed til motivet, som drevne 
artister står i fare for at sætte over
styr.« 

Olaf Rude begyndte i trediverne 
at male akvareller. Han blev en me
get særpræget kunstner på dette felt; 
en egen følsom naturalisme præger 

denne side af hans kunstneriske produktion. Det, der drev 
ham, har sikkert været trangen til at indfange så meget som 
muligt af hele Bornholms natur inden for sin kunsts rammer. 
Han blev i disse år en farende indenfor Bornholms grænser, 
og få kendte vel efterhånden øen så grundigt som han. Fra 
Ølene, fra H øjlyngen og plamagerne hjemførte han mængder 
af disse kunstværker i en lettere form, bygget op af rene farve
flader, hvis omrids støttes at konturer i tyk sort blyant. Han 
var glad for, at nogle af dem i litografi eller simpelt farvetryk 
kunne komme ud til mange, der ikke havde store beløb at ofre 
på kunsten. At folk var glade for hans billeder, gjorde ham 
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Olaf Rnde i sit atelier i de y11gf'e år. 

selv glad. Hans billeder er skabt af glæde, 
og det varmede hans sind, når han mærkede, 
at hans skaberglæde fandt genklang. 

Der er i luften over Bornholm et lys, 
som lader farverne træde mere intenst frem 
end noget andet sted her i Norden. Dette 
meteorologiske fænomen har været af grund
læggende betydning for Bornholmsskolen i 
dansk maleri. Det er oplevelsen af lyset og 
farven, der er dens særpræg. Denne skole 
har haft mange store navne; men der er to, 
der hæver sig over dem alle: Olaf Rude og 
Oluf Høst. Begge har de dyrket lyset; men 
hvor er de forskellige. Oluf HØst er en my
stiker; hans lys kommer indefra, presser sig 
som en ekstatisk glød frem af mørket, glim
ter frem som funklende metaller af en mørk 
malm. Rude var en mere harmonisk natur; 
han behøvede blot åbne Øjnene, og lyset var 
der, han kunne fylde sit sind med den ydre 
verden og give den igen i maleriet med et 
nyt skær af den glæde ved lyset og skøn
heden, han bar i sig. 

Nu er hans Øjne lukket. Men hvad de har 
set, de somre, som ikke er mere, de er der 
dog; han har bundet dem til farven, gjort 
det flygtige evigt. Også i en fremtid, der 
ikke har kendt ham, vil det kunne hænde, 
at en vandrer på Bornholm ser solskinnet 
over gulnet græs og på en hvid mur og et 
rØdt tag mod det mørkblå augusthav - og 
tænker ved sig selv: Olaf Rudes sommer! 

Christian Stub-Jørgensen. 

Fpr: V ed H olkadalen i 90em e. (V. M yhre fot .) 
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Lidt rnere om 

Firsernes Rønne.J 

Der gamle Fattighns ligger der endnu i Møllegade omtrent 
i den gamle Skikkelse; men der har faaer er finere Navn: »Erars
raadinde Marie Kofods Stiftelse«; i en i Muren indhugger 
Sandsrensravle sraar der nu: »Maria Koefoeds Minde d. 2den 
Decbr. 1812.« 

Jeg kom der ofre i min Barndom, naar mine ældre Søskende 
bragte Madlevninger til en gammel Kone: Moer H øj. Mart 
kom ind i en lang Gang med Døre til de forskellige Rum, og 
her boede en Del gamle Mennesker, mest enlige Koner; de 
havde Fribolig, maaske frir Brændsel, ellers intet. 

Mor Høj havde kun dette ene Rum med er lille Vindue og 
nogle faa Møbler samt en Kakkelovn, der ragede helt op under 
Lofter i den lille Stue, og saa laa der en Sæk Kul paa Gulvet. 
Kammeret maa have været rummeligt; for hun havde ogsaa 
noget Slags Skab med Spisegrejer o. I. Det lille Vindue var 
helt fyldt med Potteplanter, og paa Væggen hang et gammelt 
Ur. Den gamle Kone var altid tilfreds og skulde have nøje 
Regnskab med alr, hvad der angik Familien. En Gang betroede 
hun os, at hun havde »Sat en Aflægger: »Ryssetassa« (Reseda) 
til den af Døtrene, der skulde »gaa og læse« (til Konfirma
tion). Den Mad, vi bragte, var Ugens Levninger: Kartofler, 
Suppe, Torsk o. I., og hun kom det alt i en Krukke; »for det 
skulle jo alligevel sammen,« sa' hun. 

Nogle gamle Mandfolk boede ogsaa i Fattighuset; de havde 
hver sine Kendingsnavne; der var: Blaabuks, Faaredokteren, 
Tytten og flere; de gik og puslede ud og ind ad de smaa Døre, 
mere eller mindre paaklædre og med bare FØdder i Tøflerne. 
De var alle gamle og forslidte; men der forhindrede ikke, ar 
der til Tider opsrod Konflikter mellem dem, som u~arrede 

til Haandgemæng, og vi var aldrig rigtig glade, før vi var slup
pet vel ind i Mor HØjs Stue. 

Jeg ved ikke, hvordan Fattighuser administreredes; men der 
maa vel have været nogen Slags Opsyn paa Steder; det havde 
i hvert Fald intet at gøre med Fattiggaarden, som laa stor og 
bred syd for Byen, og som senere fik Navneforandring til For
sørgelsesgaarden. Over Porten her burde sraa Ordene: Her 
lades alt Haab ude. Den beboedes af Mænd og Kvinder, som 
var dalede saa dybt i social Henseende, ar de maatte under 
streng Hustugt. Det var ingen Koncentrationslejr just, men 
dog noget i den Retning. Foretagendet lededes af en Bestyrer, 
og de »Lemmer«, der kunde udrette noget, blev anvendt ved 
Avlsgaardens Drift, og hver Morgen bar »lille Peter« - en 

lille, gammel Mandsling - Mælken til et Udsalg i Byen. Jeg 
husker ham saa tydelige, hvorledes han kom stabbende med 
de to store Spande hængende i sir »Bæretræ« over Skuldrene; 
senere blev der dog anskaffer en Kjærre. 

Fra Fattiggaarden var der ingen Udgangstilladelse udover 
den obligatoriske Søndageftermiddags Fritid 3-4 Timer, og 
den benyttedes udelukkende til Betleri; ikke saadan, at Lem
merne maatte standse Folk paa Gaden; men de havde hver 
især faste Steder at gaa og afhente deres 5 øre. Blandt Mand
folkene husker jeg kun lille Peter; af Kvinderne var den mest 
kendte »Karaflen« ; Navnet stammede fra hendes Trang til 
vaade Varer (hun havde en Gang forsøgt at indsmugle Bræn
devin) . Saa var der »Dukkemarie«, en halvfjollet en, som gik 
med en scor Dukke paa hver Arm; og saa den helt sindssyge 
»gale Cecilie« , Den mest kendte Person var dog »Visemøller«, 
som var Gaardens »Honoratiores«. Han digtede og solgte sine 
Sange, som han altid gik med i en Lædertaske. Møller havde 
nok en Særstilling, idet han fik Lov ar gaa med Sangene visse 
Dage om Ugen. Han holdt sig proper og talte ikke Born
holmsk, opførte sig som den fine Mand og kaldte sig »Skræd
der paa Gaarden«. - Det eneste Lyspunkt for Gaardens Be
folkning var den Udskænkning af Kaffe med HvedebrØd, som 
kunde forekomme; der var nemlig Skik og Brug ved større 
Bryllupper eller andre festlige Lejligheder at betænke Fattig
gaarden med en Skilling til dette Formaal. -

Udover det nævnte foretoges her intet særligt til Hjælp for 
Fattigfolk; men de besørgede selv Indsamling af FØdevarer, 

Fysiktts Zahrtmanns htts med >Petersborg« ca. 1890. 
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Teglvæ"ksdammen, om vinteren skøjtebane. (Anton Pedersen fot.) 

Ske/smyr (Sjælsmyr), en lille sø med åkmuler i RØnne p/a11tage ved 
skellet til Ny/ars (deraf myrem navn). D et smnkke skovparti blev for 
få år siden fæl.det af hensyn til Rønne !tl-fthav11J 11dvidelse. (H. P. 
Holm fot.) 

idec Børnene gik deres daglige Runde og »bad om lide«. De 
gik fra Hus til Hus med en Pose, og Taksten var gerne en tyk 
Humpel Rugbrød, samt af og til lidt Madlevninger. De fleste 
viste blot Posen; men nogle var saa opfindsomme at opgive 
enten en Fødselsdag eller en syg Moder. 

De daarligtstillede Familier sørgede i Reglen for at have 
Kartofler nok og Spegesild i Kælderen cil at gaa Vinteren i 
Møde med. Karroflerne kunde de i Reglen redde ved Efter
aarsarbejde hos Bønderne, og Silden maatte de ofte laane 
Pengene til. 

Til Rønne Bys Ansigt i Firserne maa nødvendigvis med
regnes Udenværkerne - Forlystelsesstederne. Ser man tilbage 
til Bedstefædrenes Tid, da var de snare calce; der var ikke 
meget at vælge imellem; man pakkede Madkurven og gik i 
»Boskana« (Buskene) St. Hans Aften og et Par andre Gange 
i Sommerens Løb. Boskana var en skovagtig Bevoksning der, 
hvor Byaaen krydser Svaneke Landevej. Navnet er siden over
føre til Buskegaard og derefter til Buskeværket (der senere er 
gaaet ind i Rabækkeværket) . Boskana er senere ryddet bore. 
Senere fandt man Vej til Stampen, Sommerlyst, Kurts'es Lund 
og Villa Nova. 

Starnpen var et hyggeligt Sted ae valfarte til, til fods eller 
i et laant EnspænderkØretØj. Oprindelsen til Stampen var et 
»Stampeværk«, drevet af en lille Vandmølle, hvoraf Rester 
endnu kan findes i den lille Aa, der passerer Srampen. Hertil 
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bragte Folk fra Land og By Vinterens bjemmevævede Pro
dukter af VadmelstØj og andet Scof til Stampning, og man 
fandt snare ud af at indrette sig paa en lille Hjerresryrkniog 
paa Steder ved den Lejlighed. Endnu sraar en pæn lille Vej
visersten ved Aakirkebyvejen med sin indhuggede Skrift: Vej 
til Stampemøllen H . C. L. 1833., som viser den nærmeste Vej 
for dem, der kom Østfra, til Stedet. (Ejerens Navn var Hans 
Christian Lund). 

I Stampen blev til Gæsternes Forplejning snart anlagt en 
scor H ave med Stenbord og Bænke under de brede Elmetræer, 
samt en Keglebane, og der var en yndet Spadseresti langs Aaen 
helt ned til Stranden. - En Sommeraften i Stampen kunde 
være en ren Idyl; i Haven og Krattet slog Nattergalene, Myg
gene summede, og den saftige Skovbund duftede, og blev 
Aftenen for kølig, da var der hyggeligt omkring Bilægger
ovnen i den gamle Bondesrue. 

Mange Rønneboere var ogsaa interesserede i Fiskeriet i 
Aaeo, særlig i sludfulde Efterårsaftner og Nætter, da Fiske
riet dreves ved Lygtelys, og der blev rager mangen en god 
Fangst af de Ørreder, der gik op i Aaen. 

Omkring Aarhundredskiftet blev Stampen moderniseret paa 
forskellig Vis og tabte hele det gamle Præg. 

Sornrnerlyst, den gamle, romantiske Lund, som forlængst er 
ødelagt ved Borehugning af de store Aske- og Bøgetræer, ved 
Nedrivning af de gamle Kampesrensbygninger og Opførelse 
af malede Bræddebygninger, er nu glemt af de fleste. 

Hvor mange Sommerfester holdtes ikke under Lundens Træ
kroner ved Dag eller i de lune Sommeraftener. Sommerlyst 
bar mindre Præg af Traktørsted, selv om der bryggedes baade 
Kaffe og en god Bolle Punch ved festlige Lejligheder. Her 
spadserede Linedansere hØjt over Plænen paa slap Line (en 
faldt ned, men blev hængende i den ene Arm); her spilledes 
Komedie paa det hyggelige Teater, opført som de andre Byg
ninger af solide, hvidkalkede Kampesrensmure og langt ned
hængende Teglstenstag. Scenen var hævet i Mandshøjde, og 
som Tilskuerplads tjente hele den store Pl æne foran. I Som
merlyse holdtes Gnind
Jovsfester Estrups 
Glansperiode (medens 
"Venstre« festede i Stam
pen), og her samledes 
man til smaa private 
Festligheder om et dæk
ket Bord i det fri. Her 
udspilledes Dramaer på 
gode og ondt, som der 
gik Ry af længe, og der 
var ikke frit for, at det 
spØgte i de smaa Natte
timer. 

Rundt om et Bord i 
det fri samledes en Gang 
Arbejdskammerater fra 
en Fabrik for at fejre et 
Svendegilde. En Petro
leumslampe oplyste Ste
det, Punchen dampede, 
der blev sunget og holdt V ej til Stampemøllen 1833. 



Taler, der var hØj Stemning over det hele. 
Dette fandt ogsaa en slank Yngling, som 

tilfældig kom forbi ; han introducerede sig 
som Kammerat og Kunstner, sang, dekla
merede og improviserede og kom til sidst 
i saa hØj Stemning, ar han greb den halv-
tomme Punchebolle, satte den for Munden 
og tØmte den. - Det viste sig siden at 
være den unge, endnu ukendte Holger 
Drachmann. 

C1trdts's Litnd, som au er en tilvokset 
Kratskov, der kun beboes af et Utal af Nat
tergale, var i Firserne et ynder Tilholdssted 
for Rønneboerne, da det laa saa nær Byen, 
og her var lidt for enhver Smag. Medens 
Mandfolkene gerne tog den velholdte Keg
lebane i Besiddelse, slog den Øvrige Fami
lie sig ned ved et af de smaa Borde, hvor 
de udpakkede den medbragte Mad og fik 
Kaffen brygget i den gamle Pavillon, der var •Lnndem Minde• . 

opfØrt midt i lunden. Ikke mindst Ung-
dommen var begejstret over de mange Paafund: Sneglegange, 
Labyrint m. m.; men den srørste Attraktion blev dog en Sva
nedam med to veritable fuldvoksne Svaner. Der rislede en 
lille Bæk gennem lunden, og den blev paa et passende Sted 
udvidet saa meget, at Svanerne Dagen igennem kunde svømme 
rundt i deres Dam og vise deres krumme Halse og brusende 
Fjer. Paa der Tidspunkt havde vel næppe Halvdelen af de 
besøgende nogensinde set en Svane. 

lundens Navn henholdt sig til Skaberen Krigsraad Curdts; 
men den skiftede Ejer flere Gange, og sidst ejedes den af Re
stauratØr Larsen, som tillige var Ejer af Sommerlyst. Da Lar
sen senere afhændede lunden, var det med det udtrykkelige 
Forbehold, at der ikke maatte drives Beværtning under nogen 
Form. Dette Forbud forsøgreden nye Ejer dog straks at omgaa 
ved Køb af en lille Jordlod, stødende op til Skellet, og indret
tede her en Beværtning i Tilslutning til lunden og kaldte 
dette lille Etablissement »lundens Minde«. Denne smarte Ide 
blev dog aldrig, hvad man havde ventet; der kom ingen Søg
ning, Bygningen maatte indrettes til Lejelejligheder, og lunden 
gik i Forfald. 

Blandt Udflugtsstederne maa dog ikke glemmes »Sjælsmyr«. 
Denne fredelige lille Skovsø nær Stampen, omgivet af sine 
hØje Løvtræer, var en yndefuld Plet, der vel hovedsagelig har 
tilmrkket sig de besøgende, der foretrak Skovens Ensomhed. 
Endnu ved Aarhundredets Slutning saa man Resterne af det 
aabne Ildsted, der her var opbygget til de besøgendes Benyt
telse; her kunde enhver selv varme sin Mad og koge Kaffen -
Vandet og Brændslet var jo lige ved Haanden. 

»Vandmøllen« og »Villa Nova« var ogsaa meget besØgte 
Steder allerede i Firserne; men da disse ro Steder stadig eksi
sterer og ikke har forandret sig særlig, er en Omtale heraf 
unødvendig. 

Men endnu vil jeg fortælle lidt om de skikkelige, enfoldige 
Mennesker fra Landet. Jeg husker dem fra 80'erne, og man 
kunde opleve dem for ikke saa mange Aar siden. 

H vor jeg kender dem og ofte har glæder mig over dem -
Gamlemutter med en eller et Par halvvoksne Horra i Hver
garnstØj og Kasketter. I gyngende Gang kommer de krydsende 
gennem Gaden - altid midt paa Kørebanen. Konen fører an, 
og Knøsene ser tillidsfuldt op til Mor; man ser straks, at de 
ikke hører Bylivet til. 

Hun har sit bedste Sjal paa, og Drengene vender og drejer 
sig og ser mest op til Husenes Skorstene eller Tagrender, som 
om de ventede der at finde det, de søger. Og saa ser de ogsaa 
Gadens Publikum an og siger alle tre god Dag til hver, de 
møder; og træffer de en, de mener at kunne indlade sig med, 
da stiller de sig i Rundkreds, forventningsfuldt smilende, og 
Konen fører Ordet: Om man ikke kan sige dem, hvor der bor 
en, som hedder Jens Hansen eller saa. H an er flyttet til Byen 
for et Par Aar siden - det var vist i 87 -, og nu skulde de 
gerne træffe ham. - Om han skulde bo i denne Gade, spørger 
man - , det ved de ikke; men han skulde bo i Nærheden af 
Nørrekaas, hvis han ikke var flyttet. Gadenavn og Husnummer 
har de ingen Forstaaelse af; derimod kan De give fyldesrgØ
rende Oplysninger om Mandens Fortid, hvor han boede paa 
Landet, inden han flyttede tilbys, - hvor han stammede fra, 
hvem han var gift med, og til deres Forundring er disse Oplys
ninger ikke tilstrækkelige. Hellerikke ved de med Bestemthed, 
hvad Mandens Beskæftigelse er for Tiden; men paa Landet 
snedkererede han lidt - og hjalp til ved Slagtninger. Resul
tatet bliver som oftest negativt; men de fortsætter trØstigr deres 
Vandring og deres Eftersyn af Husfacaderoe og Skorstenene; 
de har i alle Tilfældet været ude for store og interessante Op
levelser. 

P. Hjorth. 
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Klippeparti ved Gudhjem (H. P. Holm fot.) 

SANG TIL MIN SOMMERØ 

Der ligger den, øen, 
i solens gevandt. 
Dens ry som en perle 
er lysende sandt. 
Den ligger med klipper, 
med klitter og skær -
med hede og skove 
i sommerens vejr. 
Vi søger den alle -
ad bølgernes vej -
den åbner sin favn med: 
Jeg vented' på dig! 
For øen har skønhed, har lise, 
har alt - til os alle. 

Vi kører med biler -
med baner - afsted. 
Vi vinker til Rønne. 
Min pige er med. 
Vi synes, vi ejer 
hver plet, som vi ser: 
En nordskov, en sø 
og så sandstranden der. 
En ferieglæde 
har lukket sin ring 
om øen i solen ... 
om tusinde ting. 
For øen har skønhed, har lise, 
har alt - til os alle. 

I Arsdale standser 
en morgen vi to -
hvor fiskerne lever 
og stilhed kan gro. 
Alt er som vignetter. 
Vi dvæler fortabt . .. 
og signer den mester, 
som Øen har skabt ... 
Vi vandrer og møder 
idyl i hver krog -
som bliver til sange 
i mindernes bog. 
For øen har skønhed, har lise, 
har alt - til os alle. 

I Paradisbakker 
går tiden istå. 
Forhastede hjerte, 
hvad vil du dog nå? 
Lad timerne fare. 
Her har vi det godt . .. 
hvor himlen er tag -
og hvor alt bliver småt. 
En aften - før rejsen -
i brisen vi står ... 
så sukker vi sammen: 
Hvor tiden dog går .. . 
på øen med skønhed - med lise, 
med alt - til os alle. 

Arnold Rending. 



Nogle erindringer 
af bygmester Otto Bidstrup 

II. I Svejts} hjemme og på højskole 

Ziirich er en dejlig by, omgivet af bjerge til alle sider, ligger 
som på bunden af en gryde, med ZiirichersØ ved sin ene side. 
I søen var der lystsejlbåde og robåde at få til leje. Der gik 
store dampere på søen. Passagerdamperne havde 2 etages sa
loner, hvor det øverste af salonsiden omtrent var glas. 

En søndag lejede jeg en sejlbåd og tog ud på søen; jeg 
manøvrerede dårligt og var ikke kendt med de kastevinde, der 
kom. Jeg skulle manøvrere forbi en af de store Dampere, men 
var lige på et hængende hår blevet sejler ned af damperen. 
De skreg og råbte til mig og skældte ud. Efter den . omgang 
måtte jeg se at komme i land, som jeg kom med besvær. 

Der var ellers ganske dejligt i Ziirich; der var pyntelige 
anlæg forskellige seeder i byen, og hvad der særlig passede 
mig, var en mindre halvø, der gik ud i søen, og som var be
plantet med store, gamle træer; under træerne var der en 
mængde bænke, som man kunne sidde på; da der næsten altid 
var lufttræk under kronerne, var der jo meget køligt i forhold 
til andre steder. Der gik jeg som regel hen søndag eftermid
dag. Efter aftale med en kammerat fra tømmerpladsen skulle 
vi en søndag morgen kl. 3Yz begynde en bestigning af Util
berg. Desværre sov han for længe og kom først til mig kl. 
4Yz; det var for sent; thi vi begyndte ganske vist på ruren; 
men det blev snart så varmt, ar der var ingen af os, der ville 
fortsætte længer; da kl. var ca. 7, begyndte vi allerede ned
turen; men det var dog altid lidt, vi fik derudaf. Vi passerede 
på den tur mange vinhaver; det var ikke slemmere der at gå 
ind i vinhaverne og rapse vindruer, end det er herhjemme at 
gå hen i et stk. ærter og plukke nogle af disse ; altså måtte 
man ikke; men det regnedes ikke som særligt tyveri. Var man 
tØrstig, var der intet at sige til, at man begik den ulovlighed. 

Arbejdsforhold og befolkning passede mig godt. Jeg havde 
gerne blevet der en tid, men så en dag får jeg brev hjemme
fra, at fader, som den gang lå syg, havde det meget dårligt, 
og såfremt jeg ville se og tale med ham, mens han levede, s?.t 
skulle jeg komme hjem snarest muligt. Der var jo et svært 
slag for mig; thi jeg vidste jo gennem breve, at det var slØjt, 
men at døden var nær, det havde jeg ikke troet. Jeg var jo 
ikke sådan beslået med penge, at jeg kunne tage turen fra Svejts 
og hjem, selv hvor billigt jeg ville rejse. Hjemme var der 
ingen, der tænkte på det spØrgsmål. Hvad skulle jeg gøre? De 
penge, jeg havde, regnede jeg ud, kunne med stor sparsomme
lighed strække t il Berlin; men jeg ville jo gerne se lidt mere 

af Svejts, end jeg havde set, og nu tog jeg den bestemmelse 
at hæve med arbejder og give mig ud på rejse. Jeg tog fra 
Ziirich til Zug, derfra over Rigi til Luzern. Jeg sejlede tværs 
over Zugersøen med dampskib. Jeg havde svær lyst til ar 
prøve bjergbanen, og uagtet pengene var små, kØrte jeg den 
halve vej op ad bjerget; det var vidunderligt. Resten af vejen 
gik jeg; men det var uhyre svært at nå toppen; men det betalte 
sig godt; thi nogen smukkere udsigt har jeg aldrig ser; at be
gynde en beskrivelse heraf bliver alt for lang, og i vore dage 
kendes det jo omtrent af enhver. På toppen af Rigi lå flotte 
hoteller, hvor alle de, der havde godt om penge, kunne have 
det ran; da jeg ingen havde til det brug, nød jeg naturen gra
tis, lagde mig i det sparsomme græs, spiste lidt franskbrød og 
ost, som jeg havde i lommen, og tænkte på nedfarten; jeg 
skulle jo under rag til natten. Jeg gik ned den modsatte side, 
som jeg var kommer op. Efter en spadseretur på ca. 3 timer 
nåede jeg til en lille landsby ved Vierwaldstiittersøen, hvor jeg 
overnattede i et tarveligt værtshus. Jeg tror aldrig at have set så 
mange fluer samlede op under loftet, som jeg så der. Værten 
gik og fangede dem i et Ølglas med sprit i, som han satte mod 
loftet og holdt det stille, til fluerne berusede faldt ned i glasset. 
Der var meget uhyggeligt; men det var blevet aften, så jeg 
måtte nØjes med der, som det var. Jeg sov godt om narren; 
thi ruren ned fra Rigikulm havde taget uforskammet hårdt på 
benene; dette stadig ned ad bakke var meget slemt; det var, 
som om lårpiberne skulle knække over. Hvad der generede 
mig mest, var, at jeg ingen havde at tale med, når man så alt 
det smukke i naturen og kunsten; så var det, som jeg ville 
betro mig til træer, buske og stene for der at give udtryk for 
min stemning. 

Derefter gik jeg til Luzern; det var en dejlig by. Den klare 
himmelblå sø ved foden af bjergskråningen, hvorpå byen lå, 
de venlige huse, de bakkede gader og den smukke omgivelse 
af sø og bjerge gjorde et stærkt indtryk på mig. Jeg skulle jo 
se alt, hvad der var gratis at få Adgang til. Noget af det første 
var Thorvaldsens løve, der var indhugget i en klippevæg. 
Det var mindet om svejrsernes frihedskamp. Jeg kan jo ikke 
nu huske alt, hvad jeg så; men hovedindtrykket var udmærket. 

Da jeg havde set, hvad jeg troede, der var ar se, besluttede 
jeg ar tage med damperen, der sejlede på VierwaldstiittersØen 
for des nemmere at få søens omgivelser ar se og de andre 
mærkelige namrskØnheder ved søen. Det var jo udelukkende 
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med passagerer eller turister, der sejledes, og derfor blev alle 
sådanne steder anløber; der var bygger broer ud, så man kunne 
komme i land fra skiber. Jeg sejlede helt ned i den sydlige 
del af søen t il en li lle by, der hed F!Uelen; der var sidste sta
tion; der blev jeg om narren, fik først lidt ar spise og dernæst 
spadseretur. Byen lå ved foden af Ser. Gotthard. Der så jeg en 
diligence af den gamle slags, 2 erager hØj, indretter t il p1ssa
gerer og post, forspændt med fire heste, kusken hØjr ril vejrs; 
han havde en pisk med meget kort skaft, men en umådelig lang 
snor, som var opmller som en kasteline. Med denne snor kunne 
han ranu11e de forreste heste, hvor han ville, på hals, hoved eller 
lænd. Posren gik over Ser. Gotthard t il Iralien. Jeg var lidt op 
ad bjerger om aftenen ; men der blev snart mørkt, og jeg måtte 
vende om til mit logi. 

Dagen derefter begyndte jeg vandringen fra Fliielen til fods 
cil Luzern. Der var en af de dejligste fodture, man kan tænke 
sig. Vejen var for det meste indhugger i klippeskrænten, andre 
steder var der cunneler gennem hØjderyggen, er uhyre arbejde 
ae lave den slags veje. Jeg var også på den tur i Vilhelm Tells 
Kapel og hvor der ellers var noget ar se. Jeg lå i Luzern om 
natten, gik igen og så mig lidt om. Ved middagstid tog jeg så 
fra Luzern og skulle for alvor vende næsen nordefter for sna
rest at nå hjem. Jeg kørce fra Luzern til Konstanz, tog derfra 
med damper over Bodensø til Lindau; det var en lørdag nar; 
jeg lå på dækket og frøs, så jeg måcre op og røre på mig. 

Jeg kom til Lindau tidlige om morgenen; det var dejligt at 
se solen srå op og senere høre a!Je klokker i nærheden ringe til 
messe. Lindau er jo ikke nogen stor by; der var ikke meget ae 
se. Jeg rejste over Innsbmck til Mi.inchen, så snart lejlighed 
gaves. Jeg skulle jo passe på, at de par skilling, jeg havde, blev 
anvendt ri l rejseudgifter. I Miinchen var der meget at se, men 
pengemangel gjorde, at jeg måtte videre. Jeg overnattede på 
er herberge, hvor alle de laveste i samfondet havde tilhold, 
spiste lidt brød og pølse og drak Mi.inchener-Øl. Der så jeg 
blandt andre, hvorledes en mand, der var rigger, kunne smøre 
sine Øjne med er eller andet, så han kom til at se ud, som om 
Øjnene var fulde af betændelse. Når han havde fået sig rigtig 
smurt, gik han fra dør til dør og tiggede og kom meget stolt 
hjem om aftenen og fremviste er udbytte på omkring 10 rm. og 
levede meget flottere end nogen af hans omgivelser. Der kom 
også, medens jeg var der, 10 a 12 farende svende fra lande
vejen; de drog ind ad porren med fuld musik, 4-5 stykker af 
dem havde insrmmenrer med, hvorpå der spilledes, og humøret 
var hØjr, men pengene meget knappe; det så jeg på deres bestil
linger af mad. Om aftenen kom værten og sagde, ae han ven
tede poliriefrersyn om narren mellem 3-4, og han t ilrådede 
alle, som ikke havde deres papirer i orden, til at være ude af 
huser ril den tid. Om morgenen forhørre jeg mig hos personaler, 
om der havde været politi; de mente nej, men over halvdelen 
af de ret talrige gæster var forsvundet om natten. 

Jeg rejste så fra Miinchen over Dresden med Berlin som mål. 
Omtrent alle mine penge gik til billetten; men der gjaldt jo om 
ar komme så langt mod nord som muligt for de penge, jeg 
havde i behold. I Dresden standsede jeg slet ikke; der var en 
lang og trættende rejse. Da jeg kom til Berlin, var der første 
gang, jeg kom i lag med bondefangere; men der slap jeg nogen
lunde godt fra . Jeg opsØgre så er herberg Zur Heimar som der 
billigste logi, der var at finde. Da jeg havde hvilet lidt og fået 
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lidt brød at spise, havde jeg kun 2 rm. tilbage. Hvad nu? Jeg 
beslucrede ar gå hen på relegrafsrarionen og telegrafere hjem 
efter penge. Jeg husker endnu, at telegrammer lød: »Schicken 
sofort 100 rmk. « og adressen. Dette telegram kostede 1,50 
rmk" så havde jeg kun 50 pf. tilbage til nattelogi og mad. Jeg 
besluttede så ar hente min kuffert, der scod på banegården for 
ar panrsærre den. Jeg slæbte så rundt med kufferten med alle 
mine ejendele for at finde er pantelånerkontor, men min for
bavselse var scor, da jeg for kuffert, klæder og alt kun kunne 
få 5 rmk. ar låne på den. Der var dog incer ar stille op; penge 
skulle jeg have; at ligge på gaden gik ikke; men spares skulle 
der, thi jeg vidste jo ikke, hvornår forstærkningen kom. Jeg tog 
der billigste nactelogi, jeg kunne få; der var sikkert 4de klasse. 
Jeg lå i en stor kælder, hvor der var 30-35 senge; der kostede 
50 pf. Der scod så mange senge, som der kunne srå ved væg
gene, og i 3-4 rækker midt på gulvet. Der gik svære piller fra 
gulv til loft som fundament for væggene ovenover. Stole fand
tes ikke, langt mindre bord. Ved en af pillerne scod en tØnde 
så sror som en natrenovationsrønde; den blev benyttet som 
toiletmøbel. Vi blev alle efterser i tØjet, om der var lus; når 
denne omgang var overstået, slap vi ned. Når vi alle var nede, 
blev dørene låset; der var stænger i vinduerne og derpå skod
der udvendig, der blev lukkede. Det var som et fængsel. T il ae 
begynde med var der en vældig ballade mellem alle disse hel
eiler halv-bøller. Nogle gange blev døren åbnet, og der blev 
påbudt stilhed, men først efter midnat blev der så megen ro, 
ar man kunne sove. Jeg havde jo intet ar bestille den hele dag. 
Jeg fik lidt besked af værten om, hvor der var noget ar se og 
hvor det ikke kostede noget. Hver morgen marcherede jeg ud 
og så forresten en hel del af Berlin, da opholder varede 5- 6 
dage. Jeg var en dag kommer i tØjhuset eller arsenaler. Da jeg 
kommer ind i gården, ser jeg en ualmindelig stor og smuk 
bronzeløve stå i græsser ved siden af hovedindgangen. Den var 
5 a 6 alen høj til ørene. Jeg stod og betragtede den, da holdnin
gen og der hele tiltalte mig. Pludselig kom jeg til ar se på fod
stykket, hvor der stod: 

Trofaste Kæmper i Farens Stund 
mandig har værner vor Odelsgmnd. 
Troskab skal Vage ved Graven være, 
Manddom skal skærme Arv og Ære. 

Da jeg havde læse dette, var jeg klar over, ar der var Flens
borgløven, der stod her som sejrsrrofæ, og uagtet jeg havde 
indbildt mig at være international, fik jeg her tårer i Øjnene 
og gråd i halsen. Jeg gik derfra ind i bygningen og kom ind 
i den såkaldte franske sal. Der var jo er mal af sager, som var 
røvet fra Frankrig; det var ikke opløftende. Omsider kom jeg 
ind i en mindre sal, som kaldtes den danske sal. Ved ar gå 
runde her og se på de danskes nederlag og hØre de hØjrØstede 
tyskere udrale deres fomndring og lovprisning over tysk storhed 
og heltemod, kunne jeg ikke udholde at være der, men gik 
bort derfra og drev rundt på gaderne i meget nedslået humør. 
Jeg var også en dag ude ved Siegesalle og så alle disse marmor
figurer med sejrssØjlen i midten, der hvor lØjmanr Anker srår 
stØbr i bronze på fodstykkets ro sider, selvfølgelig sammen med 
andre personer; der er jo i relief. Der g jorde også indtryk på 
mig, særlig når der var tyskere ril stede, der råbte op om, hvor 



stort og herligt det var altsammen; man fØlte så stærkt sin 
lidenhed. 

Selvfølgelig så jeg meget andet i denne score by, hvor livet 
pulserer så stærke; men der vil blive alt for omstændeligt at 
omtale. Uagtet det var såre knapt med pengene, var humøret 
dog godt de første tre dage. Jeg antager, det var fordi håbet om 
forstærkning var så levende. Jeg forudså, at de derhjemme 
havde sendt pengene pr. telegram, men de anede jo ikke, hvor
nær jeg var udgået. Da der heller ingen penge kom den fjerde 
dag, sank humøret betydeligt. Jeg havde jo levet så sparsomme
ligt, som der kunne leves. Om morgenen gik jeg til bageren 

og fik tØrt brød for halv pris og drak vand til ved vandposten; 
middag var omtrent det samme, dog l idt karrofler til tider. Var 
der en, der var særlig gode kørende med maden, fik jeg lidt 
hos ham. Det skortede på de fem rmk" og nu begyndte jeg at 
overveje, hvorledes man skulle stille sig, såfremt der ingen 
penge kom. Der var en Stettiner, der var lige så skidt stillet 
som jeg; vi slog p jalterne sammen; han havde nu bestemt sig 
til at spadsere til Stetrin. Vi aftalte så, ar såfremt jeg ingen 
penge fik, skulle vi følges ad ad landevejen til Stettin. Vi kunne 
sagtens rigge os føden til undervejs. Jeg tænkte så at stjæle mig 
ombord i en af de dampere, der gik på København, og så, 
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når jeg kom der, at rejse penge til billetten. Den femte dag om 
formiddagen kom der til stor glæde brev, hvori der var en 
anvisning fra Handelsbanken til Berlins største bank, stor 100 
rmk. Da jeg fik det at se, blev glæden stor. Jeg forhørte mig 
hos herbergsfaderen, hvor denne bank lå; men det var meget 
langt borte, i den anden bydel. Penge kunne ikke hæves den 
dag, men nu kunne der jo bruges til bunds. Jeg havde i mel
lemtiden måttet sætte min sØlvurkæde i pant; den fik jeg kun 
en rmk. på, men jeg havde dog så meget, at jeg kunne betale 
nattelogi og en kop såkaldt kaffe om morgenen. Om formidda
gen marcherede jeg til banken med min anvisning i lommen. 
Banken var en stor bygning, flot i enhver henseende. Jeg pas
sede ikke meget i omgivelserne. De gloede også på mig, som 
om jeg var et sjældent dyr, men pengene fik jeg. Det første 
sted, jeg gik hen, var for at løse mit tØj; det var hØj rente for 
de få dage. Tøjet og kæden fik jeg, og nu gik jeg til herberget 
med tØjet. Nu var jeg jo Krøsus igen. Jeg traf så Stettineren 
og sagde, at nu havde jeg bestemt mig til at tage til Hamburg. 
Om aftenen bestilte jeg flot aftensmad til os begge, pølser, kar
tofler og noget af det flotteste, der var på herberget; vi spiste 
begge, som om vi aldrig havde set mad fØr. Dygtigt mætte 
sagde vi fatvel til hinanden, og jeg gik til sengs for om mor
genen at rejse til Hamburg. Trængselstiden var dermed for mit 
vedkommende overstået, og næste dag var jeg så i Hamburg. 
I Hamburg opsøgte jeg mine gamle værtsfolk. Jeg havde nem
lig ladet min gamle vinterfrakke hænge hos dem, da jeg regnede 
med dem som pålidelige folk; det viste sig også, at jeg fik frak
ken, hvad jeg knapt havde troet efter alt det, jeg, siden jeg for
lod dem, havde oplevet. De blev meget glade ved gensynet; 
jeg blev hos dem om natten, lå på en sofa eller noget lignende. 
Næste dag tog jeg fra Hamburg over Kiel-Korsør til Køben
havn. Jeg tog ud og hilste på Peter, og næste dag tog jeg hjem. 

Da jeg kom hjem, syntes de slet ikke så godt om mit ud
seende; thi jeg havde jo det gamle forslidte tØj på, som jeg 
havde fået, da jeg var hjemme. Jeg var vokset fra tØjet, og for
slidt var det, så jeg måtte straks til skrædder Petersen for at 
få en ny dragt; før kunne jeg ikke vise mig i ordentligt selskab. 
Det var et gråt jakkesæt, jeg fik. 

Det var sørgeligt at se far så ilde tilredt af sygdom, som han 
var. Han lå i dagligstuen i den gamle slagbænk; han blev glad 
ved min hjemkomst. Han sagde som noget af det første: »Ja, 
nu får I jo se at hjælpe til at holde skuden oven vande.« 

Hvad dag jeg kom hjem, husker jeg ikke bestemt, men jeg 
husker, der var så vældigt travlt med at bygge æresporte for 
kong Christian IX, der ville besøge Bornholm i de dage. Jeg 
måtte straks til at hjælpe til med bygningen. En på havnen, 
en ved teatret og en ved Knudsker skole. Arbejdet gik med liv 
og lyst; vi arbejdede sikkert 16 timer i døgnet, og der var ikke 
tale om overarbejdsbetaling. Det var stadig beregnet efter 1, 
Yi, ~' lis dag. Det varede dog ikke længe, før vi fik indført 
timebetaling som et af de første steder i Danmark. Vi var abso
lut de første her på Bornholm, der indførte dette lønsystem. 
Det var gældende overalt i Tyskland, dengang jeg var der. 

Far var meget dårlig, da jeg nåede hjem. Det var, som om 
smerterne mg ham i perioder; han kunne skrige af smerte et 
par dage efter hinanden; så indtraf der som regel en kort pe
riode, hvor det ikke var så slemt. Far sagde engang til mig, at 
dersom penge og lægekunst kunne helbrede eller kunne hjælpe 
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Peter Bidstmp, 
lærer i T årbæk, 
senere iernstØber 
i Rønne. 

ham, så troede han at have så mange venner, at de kunne låne 
ham pengene. Det var med stort tålmod, han bar den svære, 
pinefulde sygdom, som lægerne erklærede var kræft i mave
munden. En periode fik han næring ved, at et rør blev puttet 
ned; men dette blev også umuligt. Jeg tror, at tilsidst sultede 
han ihjel. 

Det var jo ikke altid, at Mathias og jeg var enige i vore dis
positioner. Han ville jo helst, som han ville, og jeg, som jeg 
ville. En gang slår det til, at vi kommer til en ret stærk me
ningsudvekslen i stuen ved siden af dagligstuen, hvor far lå. 
Hvad det endte med, husker jeg ikke; men jeg havde flere 
gange haft i tankerne at forlade hjemmet og lade Mathias om 
det hele. Da jeg efter den episode går gennem dagligstuen for 
at gå ud i gården, ser jeg hen til far og ser, at han ligger og 
græder. Jeg går hen til ham og siger: »Har du det så ondt, far?« 
»Nej,« siger han, »i øjeblikket har jeg ikke så svære smerter; 
men det, jeg hØrte før, gør mig så ondt. Jeg havde tænkt, at 
du og Mathias kunne hjælpes ad til at holde sammen på stum
perne, og når så Karl hjalp det, han kunne, så kunne det nok 
gå, at I kunne hjælpe mor og jeres svage søstre til at få føden; 
når alt kunne blive samlet, som det er, så gik det nok med 
Guds hjælp; men nu hører 
jeg til min sorg, at jeg har 
bygget på et luftkastel; det 
kan jo aldrig gå, når I ikke 
kan enes.« 

Det var et umådeligt ind
tryk, det gjorde på mig at 
se far græde. Jeg kunne jo 
ikke nægte, at jeg havde 
min skyld. Jeg lovede da 
far, at han ikke skulle høre 
det oftere, og at jeg skulle 
gøre, hvad jeg kunne for at 
holde sammen. 

Under kongebesøget var 
det, som om der indtraf lidt 
bedring. Vi ville gerne have 
far ud at se på de æresporte, Mathias Bidstmp. 



vi havde bygger. Da vejret var varmt og fint, lejede vi en en
spændervogn for om muligt at få far ud at se på stadsen. H an 
ville vistnok nødig, men gjorde det for vor skyld. Med besvær 
fik han klæder på; vi bar ham op i vognen; men turen blev 
kun meget kort, thi i en ubekvem vogn var der ham en stor 
lidelse at være. Vi måtte snart vende hjem og bære ham af 
vognen. Han havde svære smerter af den tur. Det var sidste 
gang, jeg så, han var af sengen. 

I den tid skulle vi give tilbud på en restauration af Ruts 
kirke. Hver gang, han så os under den periode, sagde han: »Vær 
nu bare forsigtige, mine horra, få alt med, gå grundigt alt igen
nem, husk alt; thi hvad I glemmer, kommer I jo selv til at 
betale.« 

Fars venner kom jo ret hyppigt og besøgte ham; særlig var 
pastor Christensen ham til megen glæde og trØst. Han havde 
jo også været hans ven fra de første dage, han kom herover. 

Nogle dage, før far døde, kommer jeg igennem dagligstuen, 
går hen til ham og siger: »Hvorledes går det?« "Ja, det går 
sådan, om nogle dage dør jeg.« »Hvoraf ved du dog det?« siger 
jeg. »Jo, her skal du se på mine negle; de begynder jo der for
oven at blive sorte; det vil sige, at blodcirkulationen har be
gyndt at standse; således er det sikkert i benene også; begyn
der det først sådan, så er jeg snart færdig.« Det var med ro og 
tryghed, han kunne tale om sin død. Ja, han sagde en gang til 
moder og os andre, at når han nu var død, så skulle vi ikke 
beholde hans lig herhjemme i de små stuer, thi der var ingen 
mening i, at hans lig skulle forpeste luften for os andre; thi når 
sjælen har forladt legemet, så er der jo ikke noget at passe på 
eller hygge om. Dertil svarede moder: »Bryd dig ikke noget om, 
hvorledes det skal være; thi det skal vi nok ordne på bedste 
måde.« 

Den 27. september var det fars fødselsdag. Uagtet han var 
dårlig, Ønskede han at nyde nadveren sammen med moder. Pa
st0r Christensen forrettede nadvertjenesten, der under de givne 
forhold formede sig som en stor kristelig hØjtid. Det blev 
sløjere og sløjere med far, og den 29. september om morgenen 
udløstes han fra jordelivet. Uagtet vi alle var klar over, at det 
var nær forestående, så var døden jo alligevel den ubehagelige 
gæst, som vi alle er på kant med. Det var svært for moder, der 
trods svage kræfter havde plejet far hele tiden og selv var meget 
overanstrengt og nedbrudt. Da alt var ordnet med hensyn til 
begravelsen, blev han flyttet fra hjemmet til sognekirken. Da 
jeg sad der i kirken ved fars kiste, var det for mig, som om 
jeg hverken kunne høre eller se; alt var mig ret ligegyldigt; 
thi en tanke holdt mig fast, og det var, at alt ville ramle sam
men om os, og jeg så ingen udvej til at klare det vanskelige 
opgør, der forelå. 

Da den spænding, som moder havde været i under slutningen 
af fars sygdom, til dels var overstået og omstændighederne ved 
begravelsen var forbi, sank moder helt sammen og måtte på 
begravelsesdagen gå til sengs, hvorfra hun aldrig rejste sig 
mere. Moder havde jo i flere år lidt af astma, som var meget 
generende for hende. Hun lå syg på det 2 fags loftsværelse 
oven over vort nuværende soveværelse. Søster Line lå jo på det 
lille værelse ved siden af. Hun lå i de tider altid til sengs. Det 
var Laura, som særlig passede de syge. Cecilie forestod hushold
ningen. Det var meget triste forhold. Fader død, moder syg til 
døden, Lise altid i sengen, Laura skrøbelig og klynkende; Cecilie 

havde et svagt ben, som voldte smerte og besværlighed. Små 
pengemidler, en ældre, delvis demoraliseret arbejdsstab, der 
under fars langvarige sygdom havde tiltaget sig friheder, der i 
længden ikke kunne tåles, såfremt det fremdeles skulle kunne 
gå rundt. Mørkt så det ud; men almægtig er Gud. Vi gjorde 
jo alle vort bedste for at holde sammen på sagerne. Der var 
Peter som den ældste og med det videste udsyn, den af os, der 
så klarest og gav de bedste råd. Uagtet det ikke altid passede 
os andre rigtigt, så var det forunderligt, som han ejede en evne 
til at få os til at lytte til hans råd og at følge dem, når det 
overhovedet var gørligt. I den tid moder lå syg, blev der jo 
gjort for hende, hvad der kunne gøres; men der var intet, der 
kunne hjælpe; hun var udslidt. Hun var meget tålmodig under 
hele sygdomsperioden. Hun var jo godt klar over, hvor det 
bar hen. 

Jeg arbejdede med hele dagen på tØmmerpladsen. Om afte
nen gik jeg op på værelset og talte med moder; hun beklagede 
sig aldrig, uagtet hun til tider havde det meget svært. Hun talte 
til mig om at passe på, at jeg blev et godt menneske, citerede 
salmevers for mig og talte om andre forhold, der lå hende på 
hjerte. Jeg har mange gange fortrudt, at jeg ikke fik talt roere 
ud med moder, end jeg gjorde, - jeg var jo så ung den gang. 
Thi moder var efter mit skøn en meget begavet kvinde, der i 
grunden ikke kom til sin ret, fordi slid og sygdom hindrede 
hende i at komme ud til andre mennesker. 

Efter krigen i 1864 blev der stilstand i alt forretningsliv. Far 
var uheldig, havde næsten intet arbejde; han tabte 600 rdl. i 
Sorthatteværket, da det gik fallit. Han byggede den ejendom, 
der ligger mellem Neksø landevej og Teglværksvejen, hvor der 
senest boede en avlsbruger Ipsen; der tabte han penge på den 
entreprice, og alting var galt. Far havde så overvejet stillingen 
og var kommet til det resultat, at der var intet at stille op; det 
bedste var at opgive det hele til konkurs. Dette ville moder ikke 
være med til; hun g jorde alt for at holde modet oppe hos far; 
hun mente, det ville være bedre at knibe på alle områder og 
hænge i det bedste, man kunne, så skulle det nok gå. Hun fik 
heldigvis ret; ved fælles anstrengelser blev skærene klaret. Ti
derne bedredes, og fallitten var undgået; roen det sagde alle de 
ældre, og for resten far med, at det var moder, der havde kla
ret pynten. 

Kort før moder døde, vel nok et par dage før, kom madam 
Olsen, der var vor nabo, op til mig på tØmmerpladsen og 
skulle hilse fra moder, om jeg ville komme hjem; thi nu kunne 
hun magte at tale. Jeg blev lidt forbavset og tænkte, mon hvad 
det gælder? thi jeg skulle helst komme straks. Jeg kom så 
hjem til hende. Hun sad halvt oprejst i sengen, og så siger 
hun. »Nu føler jeg, at min t id her på jorden er forbi om 
meget kort tid, og derfor har jeg tænkt, jeg måtte absolut 
tale med dig om forskellige ting. Først vil jeg bede dig om, 
når jeg er død, og I kommer lidt i orden, at du så tager 
på højskole.« Jeg svarede lidt nølende, og så siger hun igen: 
»Jo, det må du love mig.« Da jeg stille bemærker, at det 
dårligt kunne lade sig gØre for arbejdets skyld, så siger hun: 
»Lov mig det nu og lad Vorherre om resten.« Så siger jeg: 
»Ja, så skal jeg tage af sted.« Det næste var: »Gift dig aldrig 
med mere end een.« Jeg svarede: »Det forstår jeg ikke. « Hun 
siger dertil: »Jeg vil ikke forklare dig noget, men du kan tænke 
derover og så huske, hvad jeg har sagt.« Der blev talt om andre 
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L 
]erm tpber Carl Bidstrttp. 

ting og forhold, som ikke 
har præget sig i min erin

dring, og så sank hun til
bage i dynerne og kunne 
ikke sige mere. Jeg fik 
egentlig ikke talt mere med 
hende, thi hun var for svag. 
Den 11. september 1877 
døde hun, omgivet af os 
børn. Det var jo er svært 
slag for os igen efter et års 
forløb at skulle følge den 
elskede moder til jorden. 
Begravelsen foregik ligesom 
faders fra Rønne kirke un
der stor deltagelse. Nu var 
vi uden fader og moder, 
havde en syg søster i sengen 

altid, Laura svagelig og gnaven. Det var jo ikke lystelige for
hold. 

T il forståelse af moders råd: Gift dig aldrig med mere end 
een, tjener, at da moder blev gift og de kØbte hus, var der den 
servitut på huset, at fars moder og søskende skulle bo sammen 
med dem og bedstemoder, sålænge hun levede, skulle have ret 
til frir ophold i huset. Dette har jo til t ider forbitrer eller i 
hvert fald forringet hjemlivets hygge ar have den forpligtelse på 
hjemmet, som var ganske lille, og derfor har hun ikke villet, ar 
jeg eventuelt skulle indgå på det samme overfor min søskende. 

Karl arbejdede den gang i København. Vi, der var hjemme, 
ordnede forholdene på bedste måde. Vi blev snart enige om, at 
der ikke skulle foretages noget skifre mellem os; alt måne blive 
ved det gamle; så fik vi se tiden an. Midt i november måned 
1877 tog jeg så af sted til højskolen hos Jens Lund, Vejstrup. 
Jeg kunne ikke komme af sted før, thi Karl skulle komme 
hjem i mit sted, og han havde et akkordarbejde, som han først 
fik færdigt til den tid. Vi så slet ikke hinanden, thi den dag, 
jeg rejste fra Rønne, rejste han fra København; vi krydsede 
hinanden i Østersøen. 

Nu skulle så Mathias og Karl klare sagerne hjemme. Rejsen 
ri! hØjskolen forløb normalt uden noget at bemærke. Jo, det 

var den dag! Jeg rejste over 
Odense til Svendborg. Der
ri! kom jeg omkring kl. 3 

eftermiddag. - Jeg opsØgte 
vor gamle genbo, fars gamle 
ven, smedemester Vesrh, der 
boede lidt uden for byen. 
Jeg havde ventet en god 
modtagelse for det gamle 
venskabs skyld, men mod
tagelsen var underlig. Jeg 
traf gamle Vesrh og Niels, 
sønnen, som havde været 
m in legekammerat her i ga
den, i smedien. Da jeg kom 
ind og hilste på, vendte de 

sig halvt fra arbejdet og 
H pjskoleforst. ]e11s Ln11d, V ejstmp. sagde goddag; men begge 
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fortsatte med ar arbejde, omtrent som der ikke var pisserer no

get. Jeg gik så helt hen til Niels og talte med ham; han arbej

dede fremdeles. Gamle Vesth kom omsider hen til filebænken 
og sagde, at han kunne holde op med arbejdet og vise mig lid t 
af Svendborg. Han skulle vaskes og klædes om; det tog jo tid. 
Vi gik lidt rundt i byen; men jeg skulle af sred, før det blev helt 
mørkt. Jeg gik så med ham hjem, for jeg skulle jo sige farvel 
til gamle Vesth. Da jeg kom derhen, bød de mig på mad; da 
jeg var dygtig sulten og knapt havde fået mad den dag, sagde 
jeg: »Ja, tak!« Der blev så skåret nogle tykke humpler rug
brødsmad, belagt med lide ost hist og her; dette skyndte jeg 
mig ae spise; thi imens begyndte det at skumre i luften og 
trække op til regn. Jeg havde en tanke om at blive der om nat
ten; da ingen tilbød mig det, bad jeg Niels om at følge mig 
gennem byen, for at jeg kunne få fat på den rette landevej. 
Dette gjorde ban. På ruren sagde han, at det var godt, at der 
ikke var ham, der skulle gå gennem den store bøgeskov, der 
kaldtes Sorteskoven; thi der var ul1yggeligt at komme igennem, 
når det var mørkt. Uden for Svendborg sagde han farvel, og 
nu var det ret mørkt; så havde jeg ca. 2 mil ae gå. Regnen og 
mørket tiltog; jo længere jeg gik, jo værre blev det. Jeg reg
nede med, at når jeg havde gået 2 timer, måtte jeg være i Ve j
strup by. Det blev mørkere og mørkere, så jeg havde besvær 
med at se vejen; der var intet andet ae gøre end at holde sig så 
nær midten som muligt. Da der var hjulspor fyldte med vand, 
varede det ikke længe, før mine fjederstøvler var sivende våde, 
ja, den ene var revnet i svangen, så vandet lØb ind og ud. 

Jeg gik og gik; men det ville ingen ende tage; se på uret 
kunne jeg ikke for mørket, tænde tændstikker kunne jeg ikke 
for regnvejret. Da jeg troede, ae nu var jeg der omtrent, gik 
jeg hen og bankede på en dør i et hus, der lå ved vejen. Her 
sagde de så, at jeg skulle mindst en halv time længere frem. 
Der var intet andet at gøre end at spadsere videre. Til sidst 
nåede jeg Vejstrup by. Jeg var inde to steder for at finde den 
vej, der førte ned til højskolen. Det var den første, jeg kom til 
på højre hånd; men havde hovedlandevejen været slem, så var 
det småting mod den opkørte, plørede bivej, der førte til sko
len. Omsider nåede jeg denne ved at banke på forskellige ste
der og spørge mig for. D a jeg kom iod i lyset og så, hvorledes 
jeg så ud, skammede jeg mig; thi våd og fuld af vejsnavs midt 
op ad ryggen og fortil , støvlerne, som om de var trukket op af 
en mudret vejgrøft, jo, den tilstand var ikke rigtig god at 
blive præsenteret i. 

Jeg kom så ind i Jens lunds privatlejlighed og hilste hjem
mefra. Jens Lund var jo kendt med Peter, Cecilie og Mathias, 
som havde været der på skolen. Jeg fik anvist en seng på en af 
sovesalene; men den var tom, og da jeg ingen sengeklæder 
havde med, kunne den ikke anvendes. Imidlertid ordnede Jens 
Lund det således, at jeg fik et sted at ligge. Den næste dag fik 
jeg besked om, at jeg måtte gå til en af de nærmeste gårde for 
at få halm t il min seng. Jeg gik så hen t il den berømte bonde 
Christen Hansen, tidligere landstingsmand og berømt hØjskole
og friskolemand, om hvem der er udgivet en levnedsbeskrivelse, 
som er meget læseværdig. Den første, jeg mødte i gården, var 
en knægt på 11- 13 år, som tjente på gården; ham udrettede 
jeg mit ærinde til; men han sagde: »De ve a et.« Så går han 

rundt og lukker de forskellige ladedøre op og råber: »Du Kre
sten! « Da han får svar, siger han: »Her er en kal, der vil tal 



mæ dig.« Ud af en dør træder en ældre hvidhåret og hvidskæg
get mand og spørger: »Hvad vil du?« Han svarer mig: »Jeg 
ved ikke, om vi kan skaffe dig noget, men nu skal vi se« og 
giver drengen besked. Imedens spørger han: »Hvor er du fra?« 
»]eg er fra Bornholm.« - »Ja, så skal du jo have noget at ligge 
på.« Så kommer drengen med et knippe halm, som jeg får på 
nakken og trasker af med til skolen. Nu havde jeg halmen, der 
blev lagt i en stor dobbeltseng. Så gik ruren efter dyner og 
lagener, som jeg lejede af en gammel, fattig enke henne i Vej
strup by. Sengeklæderne måtte jeg selvfølgelig selv bære til 
skolen. Det var nu ikke så besværligt, thi det bestod ikke af 
mere end en underdyne, overdyne, en lang hovedpude og 2 
lagener. Lejen blev betalt med det samme og kostede 5 kr. for 
hele tiden. Jeg fik det til skolen og alt lagt til rette; så havde 
jeg da sovestedet i orden. 

Min skoletid begyndte derefter. Til at begynde med syntes 
jeg meget dårligt om det hele. Det kneb mig meget at sidde 
stille på en bænk uden rygstød i alle de timer, vi havde. Jeg, 
som siden min skoletid var blevet uvant med at sidde, syntes, 
der var ganske uudholdeligt. Eleverne, der var fra Jylland, 
Sjælland, Fyn og omliggende Øer, var en ret broget forsam
ling, og der var ingen, jeg mente at kunne slutte mig til. Jeg 
som synftig tØmrersvend og disse jyske og fynske bondekarle 
passede dårligt sammen. Maden bekom mig også dårligt, thi vi 
levede meget slØjr. Om morgenen stod den altid på Øllebrød, 
tykt som en grød, dertil mælk og lidt smørrebrød. Om midda
gen forskellige retter som f. eks. pandekager, en halv tomme 
rykke, hver onsdag, stegt, fedt flæsk om tirsdagen, plukkekØd 
om fredagen, grød og vælling omtrent til hver middag. Det var 
endda ikke det værste; men der var altid så knebene, at jeg, 
der altid har spist langsomt, aldrig blev rigtig mær, undtagen 
når vi havde pandekager. Dem kunne jeg sjældent spise selv, 
men min sidemand fik så resten. I mørkningen fik vi ind på 
skolen lidt mellemmad på fade; det var altid smurt af stegefedt 
med riveost eller lidt bakket kød. Efter endt skoletil kl. 8 om 
aftenen grød og mælk. Se, det var kosten, der sagtens kunne gå 
for en god mave; men min var allerede den gang sløj. 

Elevantallet var, da jeg kom, 66 a 68, men efter jul kom der 
vel 8 a 10 til, således at der var den meste tid mellem 70 og 80 
personer. Til undervisningen var der Jens Lund, lærer Andersen 
og Grønvald Nielsen, der var som halv lærer og halv elev. Jens 
Lund havde de mest betydelige fag som historie, kirkehistorie, 
verdenshistorie; det var i disse fag, han fik den store indfly
delse på de allerfleste elever. Andersen var en prægtig lærer i 
jordbeskrivelse, sang og skriftligt arbejde. Grønvald Nielsen 
underviste i regning og tegning og var hos os uden for skole
tiden. 

Den første tid forekom mig meget kedelig. Jeg tænkte på, 
at nu ville jeg prøve at holde ud i 14 dage; blev det så ikke 
bedre, ville jeg stikke af til Tyskland igen; thi at komme 
hjem syntes mig var en skam. Da de fjorten dage var gået, 
udsatte jeg det igen fjorten dage; thi det passede mig heller 
ikke rigtigt at forlade det hele. Imidlertid gik det bedre op 
mod jul. Jeg kunne bedre tåle at sidde, kunne hØre og forstå 
bedre, fik nogle af de ældre elever til kammerater og bestemte 
mig så til at holde tiden ud. Julen tilbragte jeg på skolen; det 
var den kedeligste og for resten den eneste jul, jeg har holdt 
uden for hjemmet. De fleste af eleverne var rejst hjem. Der 

blev 7-8 elever tilbage; 
det var jo dem, der enten 
intet hjem havde eller som 
jeg ingen penge til hjem
rejsen. Juleaften var vi med 
lunds i kirke; det var me-' 
get rart; men bagefter var 
vi lidt inde hos lunds og 
sad senere i skolestuen; 
det var der ingen stads ved. 
De af eleverne, der blev til
bage, var kedelige og ingen, 
som jeg satte pris på. 

Dagene slæbte sig hen; 
vi havde intet at bestille, 
vi læste, skrev brev, men 
det fik jo snart ende. Vi var Mathias Bidstmp som høiskoleelev. 

engang lidt ude med Jens 
Lund til juleselskab hos en stØrre gårdejer, men vi blev sat 
i folkestuen. Jens Lund havde nemlig sagt, da indbydelsen 
kom til dem, at de ikke kunne forlade hjemmet for elever
nes skyld; så blev vi anmodet om at komme derhen til går
den. Da vi var kommet ind på gårdspladsen, stod vi og drøf
tede, om vi skulle gå ind ad hoved- eller køkkendøren. Jeg 
ville ind ad hoveddøren. Flertallet af de andre ville til køkken
døren. Så siger jeg: »GØr I, som I vil; jeg går t il hoveddøren.« 
Vi fulgtes så alle den vej; jeg gik foran som den mest frække. 
Konen kommer ud og tager imod; jeg hilste jo meget pænt og 
Ønskede glædelig jul. Tilsyneladende blev konen duperet over, 
at vi var 6 eller 7 store mandfolk. Hun viste os imidlertid gen
nem en del værelser, og vi havner i folkestuen. Der sad vi så 
en tid og gloede på hverandre. Jeg var lynende gal i hoveder 
over det skete; thi jeg fandt, det var en stor hån mod os; jeg 
ville straks gå, men flertallet ville ikke følge mig; det var jo 
mørk aften, og vejen kendte jeg ikke; så måtte jeg blive. Efter 
nogen tid kommer der så et fad med skåren mad ind på bordet; 
stegen kunne vi lugte, men fik intet deraf; det blev ved smørre
brød og Øl. Vi var jo ikke forvænte; men vi havde glædet os til 
et rigtigt julegilde og til at være sammen med Jens lunds og 
Andersens. Efter at de fremmede 1. klasses gæster havde spist 
deres gildesmad, blev vi, formodentlig på Jens Lunds opfor
dring, bedt ind i de pænere stuer og anmodet om at synge nogle 
sange for dem; der blev sunget lidt, men jeg var nu ikke sær
lig oplagt til sang. Jeg tror, at Jens Lund og Sofie Lund var 
trykket af situationen. Vi elever gik nu snart hjem til skolen og 
var meget gnavne over den måde, vi var behandlet på. Det var 
jo sædvane, at to elever skulle gå efter mælk hver morgen; hvert 
hold havde hver sin uge. Vi blev enige om, at vi alle skulle 
blive i sengen om morgenen; så kunne der hentes mælk af dem, 
der ville. Om morgenen kom pigerne og råbte, at vi skulle stå 
op og hente mælk; men der var ingen, der svarede. Vi blev lig
gende alle mand. Om der blev hentet mælk af pigerne, ved jeg 
ikke; det var jo tænkt som en demonstration mod den dårlige 
behandling, vi var udsat for den foregående aften. 

Hen på eftermiddagen kalder Sofie Lund på mig, får mig ind 
i privatlejligheden og spørger, om det var dem, vi var vrede 
på, da vi ikke ville gå efter mælk. De anså mig sikkert for at 
være hovedmanden for demonstrationen. Jeg sagde, at vi var 
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Fm Sofie Lnnd. 

meget kede af at blive ind
budt til julegilde og blive 
sådan behandler, og de måt
te jo vide, hvad slags folk 
der var, som indbød os. Fru 
Lund sagde rent ud, at de 
aldrig havde forudset, at 
der skulle gå sådan, og ar 
Jens Lund var meget ked 
af det, men forklarede mig, 
at de intet kunne gøre der
for, bad mig sige til de an
dre, at den sag måtte blive 
glemt, da de var fuldstæn
dig uskyldige. Det gjorde 
jeg så, og i løbet af nogle 
dage var det gode forhold 
genoprettet. Julen gik ellers 
langsomt og kedeligt. Vi op

holdt os i skolestuen, fordrev tiden med at skrive små digte, 
breve og andet pilleri. Vi længtes meget efter, at skolen kunne 
begynde og kammeraterne komme. Endelig var juleferien forbi. 
Eleverne begyndte at ankomme; det livede op på alle os stakler, 
der havde gået og kedet os grundigt. Efterhånden som tiden 
skred frem, kunne jeg bedre tåle at sidde. Øret blev, såvel som 
sindet, mere og mere opladt for, hvad lærerne og da særlig Jens 
Lund havde at meddele os. Jens Lund var et meget betydeligt 
menneske og ubetinget en sjælden god lærer for ungdommen. 
Andersen var også ualmindelig som sang- og geografilærer; han 
kunne gøre det, han havde på hjerte, meget levende for os. 
Grønvald Nielsen var jo den gang så ung og uerfaren; jeg reg
nede ham slet ikke som lærer; han var en god kammerat til 
mig. Jens Lund var så ubetinget den, der bar hele skolen. Op
holdet der blev efterhånden således, at de fleste af os gruede for 
den dag, vi skulle ud i den efter vort skøn åndsforladte verden. 
Uagtet tarvelig, kneben kost og dårlige logiforhold, havde den 
åndelige påvirkning været så stærk, at det for en hel del af os 
kneb svært at forlade skolen. Det blev for mit, og vel en del an
dres, vedkommende, knyttet tråde, der aldrig brast. Sålænge 
Jens Lund levede, stod vi i stadig brevveksling, de senere år kun 
ved juletid. Jens Lund var også i besøg hos os. Jeg takker mo
der, fordi hun trods alt fik mig på skolen. Jeg er alle lærerne og 
da særlig Jens Lund tak skyldig for alt det, jeg modrog der af 
ånde.lige værdier. De har omformet mit liv og bragt mig vær
dier, som ikke kan betales med andet end kærlighed til perso
nerne og sagen og oprigtig tak. 

Det har senere undret mig, at der aldrig på skolen blev holdt 
morgenandagt. Vi sang altid en morgensang, og derefter be
gyndte Jens Lund på sit foredrag; det var jo dagens hovedbe
givenhed. Jeg tror, at han var bange for, der skulle komme 
noget uægte eller kunstigt over en andagt, som selvsagt ikke 
alle kunne være oprigtig med i. En søndag, medens jeg var på 
skole, blev 2 eller 3 af mine kammerater enige om, at vi ville 
hØre Birkedal i Ryslinge. Lørdag eftermiddag gav vi os på 
vej. Der var, så vidt jeg husker, 5 mil at gå. En af kammera-
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terne var fra en egn i nærheden af Ryslinge; der fik vi lov at 
ligge om natten. Om morgenen, da vi skulle gå, bød de os på 
mad. Vi sagde ja tak. Ind på bordet kom så et pandejern fuldt 
af varmt, stegt, fedt flæsk. Det var en solid frokostret, men 
rigelig fed til mig. Det er jo, eller var den gang, fynsk frokost
ret. Efter endt måltid takkede vi og gik til kirke. Kirken var 
fyldt til sidste plads; vi måtte stå op hele tiden. Birkedal talte 
over emnet »Jesus stiller stormen pil søen«. Hvor kunne han 
tale hjertegribende til tilhørerne. Jeg mindes endnu, at han 
brugte den fortælling, hvor det hedder om drengen, der ikke 
var bange i stormen, fordi hans far stod til rors. Ingen af os 
fortrød ruren, tværtimod. Efter gudstjenesten gik vi ind på 
højskolen og præsenterede os som elever fra Vejstrup; vi fik 
så gratis middagsmad og fik set skoleværelserne; efter at have 
set os lidt om i Ryslinge by påbegyndte vi hjemturen, der 
foregik i godt vejr, glade over, hvad vi havde oplevet, og et 
godt minde rigere. 

Der kunne være mange småtræk og tildragelser at notere 
fra højskoleopholdet; men jeg skal kun anføre nogle ganske 
kortfattet. Vi havde i vinterens lØb lavet en stor jordhØj i haven; 
da vi var færdige dermed, skulle vi jo have lidt fest. Lund 
spurgte ved middagsbordet, om vi ville have chokolade eller 
punch; vi kunne selv vælge; men til den sidste artikel høne 
taler, altså festtaler. Jeg boldt på punch med taler. 

Aftenen oprandt; jeg skulle være første taler. Alle elever, 
lærere og piger var samlede i skolestuen; efter en sang som 
indledning begyndte jeg. Jeg havde ikke sagt mange sætnin
ger, førend afbrydelser og tilråb haglede hen imod mig. Jeg 
gik i stå og kunne ikke finde tråden igen, men sluttede med 
at sige, at når de var så forlegne for at komme til at tale, så 
ville jeg sætte mig ned, så kunne de andre fortsætte. Der blev 
jo et plageri for at få mig frem igen, men jeg var færdig. Det 
var den første tale, jeg havde forsøgt over for en lidt større for
samling, og den knækkede jeg halsen på. Som næste taler 
kom en jyde, som klarede sig ret godt, og derefter en fynbo. 

Jens Lunds svigermoder boede i et lille pænt hus i haven; 
hun havde en datter, der hed Louise, som passede og plejede 
den elskværdige, gamle dame, der havde levet med i de gamle 
grundtvigske kredse og kunne fortælle så ualmindelig livligt 
og interessant om de dage. Der havde jeg og enkelte andre 
elever et sted, hvor vi gerne kom. Vi besØgte også pastor 
Pedersen, der var valgmenighedens daværende præst. En søn
dag lejede vi en fiskerbåd og sejlede over til Langeland; men 
der var vi ikke oppe mere end kort tid; thi mørket faldt på, og 
vi måtte jo tilbage, mens vi kunne se. 

Særlig den sidste tid på højskolen gik meget hurtigt for os 
alle, men især for dem, der havde oplevet noget af en åndelig 
vækkelse. Det var med vemod, vi skiltes fra skolen og hver
andre. Vi spadserede, 4-5 kammerater, fra Vejstrup til Ny
borg for at spare jernbanebilletten; på færgen over Storebælt 
stod vi forude og sang sange af hØjskolesangbogen. Da vi kom 
til Korsør, var jeg ene mand, der skulle til København. Så tog 
jeg afsked med de sidste kammerater, og siden den tid har 
jeg kun truffet 2 af alle dem, jeg var på skole sammen med. 

Jeg kom så hjem til april 1878, og så skulle der tages fat. 



Portrætter af kendte bornholmere afgået ved døden sidste år 

William Søremen, 4. jan. 
1866-29. jan. 1956. Gdr., 
St. Gusegård, Aaker, 1896-
1926. 

Jttlitts Peter Svendsen, 25. 
maj 1877-28. oktbr. 1956. 
Gdr., Melstedgård, Østerlars
ker. 

Adam Christiansen, 18. juli 
1880-9. decbr. 1956. Gdr., 
Lykkegård, Vestermarie. 

Chr. Mikkelsen, 21. juli 1880-
28. decbr. 1956. Murerme
ster, Tingsted, Vestermarie. 

Herman Jensen, 13. oktbr. 
1897-11. oktbr. 1956. Vogn
mand, Neksø. 

Aksel Kr. Kofoed Pedersen, 
25. januar 1892-12. novbr. 
1956. Gdr., Pilegård, l bsker. 

C. E. Falbe-Hansen, 28. jan. 
1875-15. decbr. 1956. Real
skolelærer, Neksø, 1906-16. 

L.P.S.Egemp, 25. aug. 1866-
4. jan. 1957. Sognepræst 
Nyker 1913-22. 

T h. E. Holm, 24. novbr. 
1890-12. oktbr. 1956. Køb
mand, Allinge. 

Jens Larsen, 14. april 1890-
20. novbr. 1956. Avlsbr., 
Skovly, Bodilsker, kirkeværge. 

Jens J. Hansen, 14. oktbr. 
1880-17. decbr. 1956. Ma
lermester, Østermarie. 

Chr. Hansen, 18. marts 1879-
8. jan. 1957. Gdr., Lyne
borg, Vestermarie, 1902-57 . 

Olttf Chr. Jartoft, 2. septbr. 
1875-18. oktbr. 1956. Ma
lermester, Hasle. 

Lattrits Pihl, 7. novbr. 1881-
20. novbr. 1956. Snedker
mester, Klemensker. 

Carl Blem, 25. septbr. 187 1-
27. decbr. 1956. Telef.-mon
tØr, el-installatØr, købmand, 
Svaneke. 

Nic. Koefoed, 11. april 1884-
10. jan. 1957. Skrædderme
ster, K lemensker, Tejn. 
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,., 
Mathias Juul Erthmann, 11. 
mam 1888-7. juni 1957. 
Bese. af Robertsen & Ander
sens ægforretning, Neksø. 

Ove Johs. Holm, 17. aug. 
1899-18 . juni 1957. Postbud, 
Allinge. 

N iel! Petersen, 18. jan. 1887-
30. juni 1957. Bygm" brand
inspekt" fmd. f. afholdsbe
vægelsen, Gudhjem. 

i\ifarie Charlotte Møller, f. 
Petenen, 4. novbr. 1881-12. 
juli 1957 . Overlærer ved 
Københavns kommuneskole. 
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Gunnar Jensen, 29. decbr. 
1904-12. juni 1957. Køb
mand, hest. af vandrerhj. 
•Feriegården«, Gudhjem. 

Herman Mogensen, 11. aug. 
1875-19. juni 1957. Væn 
f. højskolehjemmet, købmd., 
lægdsmand, N eksø. 

A nker Valdemar Kofoed, 10. 
juni 1887-7 . juli 1957. Ing. 
i Københavns sporveje. 

Johan Broden, 12. juni 1916-
16 . juli 1957. Amtsfuldm., 
sagf" Rønne. 

Thor Bøgeskov, 15. novbr. 
1881-16. juni 1957. Gdr" 
Gadebygård, Østermarie. 

Lanrits Dam, 21. juni 1886-
27. juni 195 7. Overlærer og 
kirkesanger i Allinge. 

Emilie Sommer, 27. marts 
1887-10. juli 1957. Musik
lærerinde, mdl. af strygeor
kester, R ønne. 

Valdemar Handberg, 1. okt. 
1879- .2 . aug. 1957. Direktør 
for Hammerens granitværk 
o. m. 

Byrge Rasm1tssen, 7. oktbr. 
1900-17 . juni 1957. Told
forvalter i Neksø fra 1946. 

Michael Peter Petenen, 29. 
april 1905-30. juni 1957. 
Slagtermester, Aakirkeby. 

Jens Espersen, 10. novbr. 
1879-11. juli 1957 . Gdr., St. 
Strandbygård , N ylars, sog ne
rådsmedlem. 

Thor N ielsen, 14. febr. 1901-
1 1. aug. 1957. Bagermester, 
Gudhjem. 



Poul Hansen, 6. maj 1880-
12. aug. 1957. Stenværksejer, 
Allinge. 

Hans Chr. Mogensen, 3. 
septbr. 1873-28. aug. 1957. 
Karetmager, fmd. f. »Glæde
lig Jul• -sparef., Aakirkeby. 

Andreas Petersen, 15. juni 
1873-21. aug. 1957. Bager
mester, Rønne. 

Carl Marcher, 2. novbr. 1882-
31. aug. 1957. Smedemester, 
Øs termarie. 

Nicolaj Kofoed, 23. juni 
1890-23. aug. 1957. Pro
prietær, Skovsholm, lbsker, 
1916-47. 

Hans Chr. Petersen, 6. dec. 
1882-3. septbr. 1957. Mu
rermester, Rønne. 

Jens Chr. Olsen, 30. decbr. 
1880-27. aug. 1957. Gdr., 
Båsegård, Nylars. 

Ernst Nielsen, 18. novbr. 
1917-10. septbr. 1957. Ho
telejer, »Hotel Jomfrubjer
get«, >Fredensborg•, Rønne. 

Katbrine Westh, 2. juni 1890-
10. septbr. 1957. Kalkbræn
deriejer, Neksø. 

C. C. Clausen, 25. febr. 1882-
26. septbr. 1957. Førstelærer 
og kirkesanger, menigheds
rådsmedlem, Vestermarie. 

Chr. Peter Jensen, 27. oktbr. 
1873-28. septbr. 1957. Gdr., 
Sandegård, Østermarie. 

Anders Johs. Kofoed, 10. 
septbr. 1875-12. april 1957. 
Postkontrollør i Generaldi
rekt. f. post- og telegrafvæsn. 

Herman Chr. Hansen, 14. 
juni 1870-24. septbr. 1957. 
Gdr., Munkegård, lbsker, 
sognerådsmdl. 
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Bornholm, Gyldendals kort 1 : 100 000 . . . .. . ..... . ....... . 
Bornholm, generalstabskort 1 : 100 000 falset ... . .......... . 
Bornholm, 1 : 40 000 4 blade plano a .... . 
Bornholm, » 1 : 20 000 16 blade plano a .... . 
Bornholm, turistkort 1 : 60 000 ... . ... . . . ........ . ..... . 
Bornholms Tidendes kort o. Bornholm 1 : 55 000 ..... . .... . 
K. Thorsen, Bornholm, turistkort, 1 : 75 000 ............. . 
K. Thorsen: Rønne, kort med gaderegiseer .. . .............. . 
Rønne, matrikelkort ..... . ......... .. . . .......... .... .. . 

opklæbet på pap . ...... . ... ... .... . . 
• • opklæbet på lærred ..... ... . . . . .... . . 

P. Hansen Resen: Atlas Danicus Bornholm ......... . ... . . . 
Almindingen, turisckort 1 : 10 000 ...................... . 
Almindingen, turistkort 1 : 30 000 .... . .................. . 
Almindingen, Ledetråd for de skovbesøgende . ............ . 
Sophus Bang: Chr istiansø bogen .. . . . ................. . .. . 
Sophus Bang: Christiansø-fører ...... . .... . .. . .... . ...... . 
Sophus Bang: Christiansø optegnelser . ..... . . . ............ . 
A. E. Kofoed: Kort over fæstningen Christiansø . ... .. . ...... . 
Christiansø udgivet af Akademisk Arkitektforening ... . ..... . 
H enning Køie: Christiansø ......... . .. . ................ . 
Ove Marcuss: Bornholm - vort skønne land .. . ........ . . . 
Ove Marcuss: Christiansø - en re jse til »Verdens ende« ..... . 
Hammershus Ruiner, !Ører af Vera Larsen . . . ... .. . . . .. .. . 
Hammershus Ruiner , fører af Vera Larsen, stor udgave . ...... . 
Hammeren, turisckort ... . ....... .. ....... . ............ . 
Paradisbakkerne og Ibsker Højlyng (med kort) ... . ......... . 
Hans Hjorth: De fire bornholmske rundkirker . . . . . . . .... . . . 
Provst Boserup: Rø nne kirke .. . . .. . ... . ... • . . ........... 
På Bornholm 1957, fører med kort over øen og 14 specialkor t .. 
Bornholm i billeder, 55 dybtryksbilleder .. . .. .. . ..... . . . . . 
HI S T 0 RI E H J E l\f S T AV N S LÆ RE m. V. 

0,50 
0,7'i 

36,00 
0,7 5 
1,00 
3,00 
4,00 
3,50 
3,00 
6,UO 
2,5G 
0,65 
4,00 

10,75 
13,00 
8,00 
0 ,75 
0,30 
0,10 
1,50 
0 ,50 
0,50 
0;15 
2,75 
3,75 
6,50 
1,50 
1,00 
2,75 
0,30 
0,75 
1,00 
0,25 
3,50 
5,00 

BOGEN OM BORNHOLM .. . ............. 85,00, indb. 11 5,00 
K. Thorsen: Rønne SØfarcs H istor ie (indb. kr. 21,00) . . . . . . . . 6,50 
M. K. Zahrunann: Rønne Latinskole 1512- 191 2 . . . . . . . . . . . . 1,00 
K. Thorsen: Rønne Missionshotel, jubilæumsskrift . . . . . . . . . . 1,75 
M. K. Zahrtmann: Borringholms Historie 1- 11 . . . . . . . . . . . . 12,00 

• indb. . . . . . . . 38,00 
Palle Laur ing: Bornholm, med teg ninger af Ebbe Sadolin 

35,00, indb. 40,00 og 50,00 
K. H. Kofoed: Bornholms politiske H istorie fra 1848, S bind a 3,00 
R. Pedersen Ravn: Borringholms Krønike 1671 . . . . . . . . . . . . 1,50 
Bornholmske Samlinger Bind XV- XXVIII a . . . . . . . . . . . . . . 3,)0 
Bornholmske Samlinger XXIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 
Bornholmske Samlinger XXX-XXXII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 
Bornholmske Samlinger XXXIII.. . .. .... .. . . ..... .. . . . .. 7,50 
K. Thorsen: Bornholmerurets H istorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 
A. F. V. Seier: Bornholmske Folkeminder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 
Th. Lind: Bornholms Amtsraad 1842- 1942 . . . . . . . . . . . . . . 6,00 
Ph. R. Dam: Folkeliv og Indstif. paa Bornholm . . . . . . . . . . . . 3,75 
Dr. Kabell: Fra Rønne Dillettantkomedie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
P. Møller: Det bornholmske Sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 
E. Vedel: Bornholms Oldtid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
Palle W ichmann Olsen: Hundrede Aar paa en KlippeØ .. . ... 14,75 

• • • • • • indb. . . 18,75 
Rø nne Bogen, samlet af Emil Ruge og Iver Madsen .... ...... 15,50 

• • ~ indb. 28,00 
Aakirkeby 1346--1946 af G. L. Dam og H. K. Larsen . . . . . . . . 8,75 
Bornholms kirker, udkommer i 6 hefter .......... .. ... ... a 7,00 
Th. Lind: Svaneke bogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 

DIVER S E: 

Ju l paa Bornholm 1933-36 ind. a ...... . ..... .. ........ . 
Jul paa Bornholm 1939 .. . . . . ....... . ..... . .. ..... . . . . . . . 
Jul paa Bornholm 1940 . . . .. . .. . ... ... ... .. .. ....... .. . 
Jul paa Bornholm 1946 . .. . .. .. .... .. . . . . .. . . . . ... .. . . . 
Jul paa Bornholm 1947 . .. .. ... . . . .. .. ... .. .. ......... . 
Jul paa Bornholm 1948 ..... ..... . .. . .. . ... .. .. .. . .... . 
J ul paa Bornholm 1951 .. . . .. . . ... ... .. . . .. ... . . .... . . . 
Jul paa Bornholm 1952 .. .. ... ... . ... .. .. ... . ..... .. .. . 
Jul paa Bornholm 1953 .. . ..... .. ..... . .. ............. . 
Jul paa Bornholm 1954 . .. ... .... .. ......... . ......... . 
Jul paa Bornholm 1955 ......................... .. .. .. . 
Jul paa Bornholm 1956 ..... ............................. . 
Jul paa Bornholm 1957 . ....... . ........ ... .. .. ....... . 

1933-37 indb. i eec bind ........ . .... . 
• • 1938-42 • • • • ............. . 

• 1943-47 • • • • ............. . 
• • 1948-52 • • • . ... . . . .. ... . . 

2,50 
2,50 
2,75 
3,50 
4,00 
4,00 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,7'i 
5,00 
5,50 

28,00 
30,00 
33,00 
37,00 

T:<arl M. Kofoed: B'lrr ijnholmska .'iansager og Sange . .... . .. . . 
Otto ]. Lund: Slidara - Bornholmsk Fortælling .... . • . . . ... 

> Br3.foJk og Scommene . . . . . ......... . .. . .. . 
" Forr i T ider ............................. . 
» ]em å Jor . ...... . ........... .. ... . ... . . 

H awed e mit ............................... . 
• • indb. i shirting 9,00, i vælskbind . . 

Vår Larkan ryggar ............. . .. . . .. . . . . 
Chr. Stub·JØrgensen: Næsdævlens R ige, indb ...... .. . . . . . . . . 

• » Kølvand . .. . . ....... .. ... .. ... . .. . 
• • Kampeløkke å . . . ........... .. . . ... . 

» » • For SO år siden .... .. ...... . . . . .. . . 
Koch: Det hvisker fra Havet .. . .............. . ......... . 

indb. i vælskbind .. . .. ... .. ... . 
Aakerlund: Og Lyngen den veg ............ . .... .. .. .. .. . 

Bornholmerhistorier ...... . . . .. .. . ... ...... . . . 
> Mands Vilje - Mands Værk .. . ...... ... . .. . . . 
• I Nat ringer Klokkerne. Historisk roman fra lybæk-

kertiden ..... .. ... .. .................. . . .. . 
Anker Norgaard: Bornholm rundt med Drengene og Pjok ... . 
Hakon Rabierg : Sognekirker og Præster i Rønne og Knudsker .. 
Bobbarækus Filiækus, bornholmsk billedbog med tekst og teg-

ninger af L. Mahler Jørgensen ............... . ... . kart. 
Lynggårs Kjæccan, bornholmsk billedbog. Tekst: Basse Baldrian, 

te.cminger: Siinrarc. Et eventyr fortalt for børn .. . .... . ... . 
Bornholms vejviser 1957 ... .......... .. . ... .. ........ . 
R ønne skacce- og adressebog 195 7 ........ ..... .. . . . ... . . . 
Valdemar Seier: Aagaarden, roman, illustreret .. .. . . . ... . .. . 

indb ......... . 
Lisabec Bohn og Amtsskriveren ... . .. .. . . . . 

GEOL O GI OG ARKÆOLOG I : 

3,00 
5,00 
3,50 
4,50 
5,00 
5,00 

13,00 
3,00 
4,00 
5,00 
6,50 

12,00 
6,:JO 

16,00 
4,50 
4,tiO 
4,50 

6,75 
1,50 
7,00 

4,85 

3.50 
12,00 

2,00 
14,75 
20,00 

8,75 

V. Milthers: Bornholms Geologi, indb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 
M. Jespersen: Liden geonostisk Vejviser over Bornholm . . . . . . 1,00 
A. Rosenkrants: Geologisk Fører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
Ole Klindr Jensen: Bornholm i folkevandringstiden .. . . ... . .. 75,00 
PLANTE - OG DYRELIV: 

Arne Larsen: Oversigt over Bornholms plante· og dyreliv ..... . 

B I 0 G R A FIE R 0 G S T A M T A V L E R: 

Chr. Stub-Jørgensen: Til M. K. Zahrtrnanns Minde . .... . . .. . 
Johan Hansen: En bornholmsk Haandværkers Erindringer ved 

lektor Th. Lind (indb. 19,00) . .. ...... . ....... . ..... . 
Forstander N. P. Jensen, en mindebog .. . . . .. .. ..... . .. . . . 
Stamtavle over den bornholmske familie Jespersen ...... . .. . 
Lensmænd og Kommandanter paa Bornholm ved ]. A. Jørgensen 
Svendsen: Østerlarsker Slægter ......... ... .. ..... . . . .. . . 
H. Sonne Kofoed og N. C. Stangegård: Klippeøens Mænd fødce 

og fprte ............. ... .. ............. 14,00, indb. 
Andreas Hansen: Arbejdsår og fyraften 12,00 indb. 20,00 og 

DIGT S A l\f L IN G ER: 

K. A. Petersen: V iser i bornholmsk Folkemaal . . .. . ...... . . . 
C. J. E. Aakerlund: Brogede Blomster .. . ... . . . . . ... . .. .. . 
J. P. Kuhre: Bællaminje frå Magleskau .. . . . . . . . .... .. . . . . . 
Chr. Stub-Jørgensen: H jemlands Kyst .... ....... ... ... .. . 
Einar Brande N ielsen: I denne Nat .... . .. .. . .. . ... ... . . . 

indb ...... . . . ... . . . .. . 
Asger Dam og Ernst Clausen: Digte og Tegninger fra Bornh. indb. 
Johannes Lyngby: Vraggods ..................... . . .. ... . 
A. J.: Digte (realskolebesryrer Alfred Jensen, Neksø) ..... . . . 
Hans Hjorth: På versefødder .. ... .............. . .. . . ca. 

SANG- O G MEL O DIHEFTE R : 

3,75 

1,00 

6,50 
3,50 

10,00 
0,75 
3,00 

18,00 
25,00 

0,75 
2,50 
1,00 
5,00 
4,00 
6.00 

12,50 
9 ,75 
8,50 
5,00 

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 H jorth . . . . . . . . 2,50 
Borrijnholm, ceksc: M. K. Zahrtrnann, musik: Hans H jorth . . . . 1,00 
Elna Schøne: N ya borrijnholmske Vizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 
Elna Schøne: Andeliga Sånga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 
J. P. Kuhre: Lila Moer og Pærza Viza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,90 
Bornholms Tappenstreg af P. Andersen (indeh. •Bornh. Drapa«) 1,00 
Nordens Capri af Vald. Olsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
R asapasi jn, samlet af L. Wessel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 
Bornholms Pris af Winther . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
Kong Peter l.s Honnørmarch af dr. Thorsen . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
L. Wessel: I Piblamarken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 
K jøvenhaunerijn, syngespil i 2 akter, tekst og musik af Daniel 

Andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 
Bornholmermarsch af Lindahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0ll 
Kristus, tekst: Cai Ankerbye, musik: Daniel Andersen . . . . . . . . 1,50 

Uolber0 ·s Bo0 ·11andel ~ t-
Forlægger af bornholmsk Litteratur. 

Tlf. * 1617 Postkonto 13077 

ÆLDRE BORNHOLMSK LITTERATUR KØBES OG SÆLGES 



JOHGUS BORNHOLMSK KERAMIK 

• . ":, . 
~ ~ JOHGUS KERAMIK . JOHS. PEDERSEN . RØNNE . TELEFON 1304 

o-11\/ 1-\o" 

1-

vasker aft 

og for alle. 

13illig ste form 

for vask, 

regn selv efter 

Teaterstræde . Rønne . Telefon 9 

AKTIESELSKA B E T 

Bornholms 

Fløde-Iscremfabrik 

Bornholms Margarinefabrik A/S 

Telefon ' 1850 



Forhandling 

af skønhedspræparater fra 

Manicure 

Permanent 

Jern- og vandondulation 

T one- og hårfarvning 

Damefrisørsalon og parfumeri 

KQ"~e 22, Benne. TU.912 

ALT I BYGNINGSARTIKLER 

"Byggefagerlund" 
- Bornholms førende! 



Brode ri 

Vævning 

Keramik 

Kun st 

SO ~ I~ ANV ~ R 
Snellemark 

Rønne . Tlf. 884 

julegaver 
I SMUKT UDVALG 

Knud 
Jørgensen 

St. T orvegade 

'R..omze 

Gælder det en ra -

dio, knallert eller 

en cykle, går D e 

ikke forkert, hvis 

D e henvender D em 

til os. - K un gode 

mærker haves 

Telefon 'R..onne 740 

'Blomstervenner -
Cederblad kender 

K ranse- og b lomsterarrange

menter af enhver art. 

Leveres over hele jorden 

Øens storste og mest modtrne 

blomsterforretning 

Telefon 319 



RING TIL RØNNE 907 

og lad os klare Deres tryksag 

Forlang fo rslag med udkast 

D et koster D em intet og er selvfølgelig 

uden fo rbindende for D em 

COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI. STOREGADE 30 . RØNNE 

Altid 

først 

med 

nyhederne 

1 ste klasses 

pålæg 

Fineste 

selskabs-

smørrebrød 

Konserves 

HARALD ANDERSEN 

K. M ortensen St. Torvegade . Telefon Rønne 359 

H erreekvipering, St. Torv, Rønne. Telefon 350 



r 

I-

PROTOKOLLER 

PR IVATBIND 

Niels Andersen BOGBINDERI 

St. Torv, Rønne, tlf. 1313 

Julens stjerneskud 

er et gode fotografi , 

så derfor ønsk Dem 

et billede fra 

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

DAMPSKIBSSELSKABET PAA BORNHOLM AF 1866 

I-•• " 
I ' 

I 
I 



Va rmt 

vand 

he le 

året 

Har De centralvarme, så savner 
De utvilsomt 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 
varmtvandsanlæg med gasfyring 
til bad, køkken og håndvask, 
også velegnet til restaurationer, 
damefrisørsaloner og tandlæger. 
- Det koster ikke så meget, 
som De tror! Kender De den 
store fordel ved gasvaske-ked
ler? Renligt, nemt og behage
lige. En storvask koster kun 
mellem 50-100 øre. Udførli
gere oplysninger og tilbud uden 
forbindende. 

K. E. HANSEN StetteJtræde . Telefon 491 

Blikkens lager, aut. gas- og vandmester 

NYROPS 
UDSALG 

LA.It i 

sygeplejeartikler 

samt 

stort udvalg i 

parfumeri 

St. Torvegade 18, te/f. 754 

I~ .· . . i- ""' .. 

Pakning 

og 

opbevaring 

af møbler 

WILH. BECH & SØN 
T uri<t- og Je/JkabJknrsel Flytte- og tran .portforretning 

Kastanievej 6. Privat: Søndre Alle 5. Telefon 788 

_______ _J 

I år kan De 

få julegaver 

til hele 

famil ien 

Julegaver 

der skaber 

glæder 

SØNDERGADE 6. RØNNE TLF. 249 



l 

Kemisk 

rensning 

KEMIKOHL 
St. Torvegade 27 . Telefon Rønne 116 

AAGE HEINØ 
M a lermeJter 

Nørregade 24 . R ønne . Telefon 48 

BORNHOLMS 

SPARE- OG LAANEKASSE 

I RØNNE 

S T O RE TORV 16 

HOVEDK ONTOR I RØNNE : 

Telefon *1420. K ontortid fra 9 - 12 

og 14-16. Lørdag fra 9-12.30 

AFDELINGEN I ALLINGE: 

T elefon 54. Kontortid fra 9- 12 

og 14-16. Lø rdag fra 9- 12.30 

AFDELINGEN I H ASLE: 

T elefon 225. K ontortid 

mandag, onsdag og fredag 

fra 14-16 

Værdipapirer modtages til 

opbeva ring i åbent depot 

BO X ER U D LEJE S 

Indskud modtages på 6 og 3 måneders 

opsigelse og på almindelige 

sparevilkår 



den n'Y V AtJJtllALL 
'VICTOR' 

Vil De "d 
b 

v1 e HVO il De k' R MEGET 
nu an t• f 

penge, så lov D a or Deres 
VAUXHAL em selv at prØ 

L VICTOR! ve 

• 4 brede d øre og 
bagagerum. God et kæmpe-
4-5 personer E plads til 
970 k . genvægt k g. Tænk • un 
færgebill pa skat og 

etter! 

• Panor » . amaruder! 
blmde vinkler•. - Ingen 

• Overlegen M 1 hk o tor! 55 
. for hver 18 k hk 

veier . .. det ., g, vognen 
g1 r acceleration! 

• LavtTyngd ragende kø epunkt - frem-
styring fi re-egenskaber, let 

' n stabilitet. 

"' • ... Hypermoder 
stort udvalg ~e Udstyr 
ver 1 smukke f 

· - Bekvemm ar-
fornemc ind e sæder, træk. 

Skadesforsikring 

Livsforsikring 

Forsikringsakf ieselskabet 

NYE DANSKE 
AF1864 

Afdelingskontoret istriktschef C Rønne ved d' · A Flensborg 

e ornholmske Agenturer i d b købstæder 

Telefon 1864 -1 964 



Buketter 

Blomsterkurve 

Moderne kransebinderi 

Frugt 

Blomsterhilsener 

ekspederes 

over hele kloden 

~./f~~ ~ llQ~ . ~ ~ r:~~ I M 

:- 1'~=-,,__-
Møbler og 

butiksinventar 

- gerne til tj eneste 

med tilbud og overslag 

Vi kommer 

over hele øen 

Se vor udstilling af møbler 1 Snellemark 24 

G4.ndersen & Grønbech 
Ellekongstræde 4-6, Rønne, telefon 1147 



Bornholmsk stentøj 

og fajance 

L. HJORTHs 
Terracottafabrik 

Grundlagt 1859 

Sølvmcdaille: Altona 1869, London 1870 

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

Barcelona 1929 (Grand prix) 
Bruxelles 1935 (Diplom d'Honneur} 

Stort udvalg i 

Tempus-ure 

1Jrlænkcr 

Anspænd ikke 'Deres øjne ved læsning, 

men gå straks tilfagmanden og lad ham 

vejlede Dem ved køb af briller. 

Enten det gælder dan1e- eller herrebriller, 

har vi altid de· sidste nyheder .i brillestel. 

Eget rnoderne sliberi. 

Særskilt prøveværelse. 

NYHED! 
Hørebrillen med usynlig 

indbygget høreapparat 

Barometre 

Thermon1et.re L'/lwmJeHJ-u-R_E_oG_O_P_T_I ,..-;.J 
Vort motto er: 

Kundens tillid -

~~~~~'•_g_m_•_•_•_•_••~•l_y_••-~·~~~~~~~~~ 
Snellemark 21, tlf. Rønne 572 

l 



( 

En god pen er 

en dejlig julegave ... 
Vælg mellem disse 

. og giv n.oget smukt og nyttigt 

Victory k r. 48.· 
pencil ~r. 32.· 

Parker '51' 
Rolle d gold kr. 170.· 
Lustraloy kr. 145.-
tilsv. p e ncil kr. 100.- - 70.· 

N år D e vælger Parker "51" som gave, 

skænker De ikke" alene verdens m est 

eftertragtede pen, men også den mest 

letskrivende. Takket være den eleetropolished 

behandlede guldpen, g iver Parker "51" 

silkeblød og behagelig skrift. 

Parker5/" 

Pen ol 
0-NYLON 

Chrom kr.10.85 
Double kr. 12.85 

COLBERGS BOGHANDEL 
STOR STE FYLDEPENNELAGER OG ENES T E FYLDEPENNE-SPE CIALVÆRKSTED PÅ ØEN 




