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(fot. llsted Bech) 

T ræk'.~af Rønne Theaters historie 
I februar måned 1823 drøftede man i borgerhjemmene i Rønne 
den opfordring til aktietegning med det formål at bygge en 
teaterbygning, som man lige havde modtaget, og som begyndte 
med denne lange og noget ubehjælpsomme indledning: 

»Lysten til at bivaane de dramatiske Øvelser er hvert Aar til
taget saaledes, at, uagtet Lokalet flere Gange er udvidet og hvert 
Stykke spillet 2 Gange, have dog mange anholdt om Billetter, 
uden at deres Ønske er blevet opfyldt, formedelst det indskræn
kede Locale, som nu haves, dette har foranlediget Undertegnede 
til ar fremkomme med dette Forslag til Indretning af er Skue
spilhus, der maatte indrettes med saamegen Økonomi og Sim
pelhel, ar de Midler, der dertil kan tilvejebringes, blive tilstræk
kelige, dog bør Huset være saa score, at deri kan rummes 3-400 
Tilskuere, saa at hvert Stykke ikkun behøvede at spilles en 
Aften ad Gangen, fordi derved spares en scor Del Udgifter til 
Musik, Belysning etc., som nu ere en Følge af, ar ethvert Stykke 
maa spilles to Gange.« 

Interessen for ar få en teaterbygning var opstået ved en række 
forestillinger, som var blevet opfØrt i den såkaldte hjØwcsal, 
d. v. s. det nuværende teaters garderobe. En kreds af aktører 
havde her, under primitive og trange forhold, opføre en række 
skuespil, og om tilslutningen til dem taler den anfØrte sætning 
sit klare sprog. Det kunne ikke kaldes en fordelagtig pengean
bringelse at erhverve disse aktier, for det var udtrykkeligt an
føre, at de aldrig måtte give udbytte, men alligevel blev de 200 
udbudte aktier a 10 rdl. hurtigt solgt, og yderligere 15 blev ud
stedt for at imødekomme behovet. De første 25 aktier blev kØbt 
af Cancelliråd Pingel, og vi finder desuden blandt de første ak
tionærer repræsentanter for alle de gamle Rønne-familier. 

For de første 400 rigsdalere kØbte man den grund, teatret 
ligger på, samt den længe, der lå på grunden, og hvoraf man 
sikkert har brugt en del materialer ved opførelsen af teatret, der 
allerede var afsluttet i november måned samme år. Man byg
gede teatret, således at det passede til datidens bybillede, og re-
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D e smukke kannelerede søjler h{!rer til det ældste i teatret, og den 
påmalede dekoration med akantusbladene synes at stamme fra midten 
af fo rrige århundrede. Logen i denne side benyttes af teatrets bestyrelse. 

(fat . Jens H olger Brandt Kofoed) 

sultatet blev en enkel og smuk bindingsværksbygning, uden 
nogen ydre, prangende udsmykning af nogen art. Det oprinde
lige teater adskilte sig fra det nuværende bl. a. derved, at det 
ikke var bygget sammen med garderobesalen, som slet ikke til
hØrte teatret på det tidspunkt, ved at scenerummet var ca. 5 alen 
kortere end nu og ved sandsynligvis at have haft den taghØjde 

T ilskuerpladsen set fra scenen. H vor de nederste søjler står, var opritt
delig teatrets bagvæg. (fat . Jens Holger Brandt Kofoed) 
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gennem hele bygningen, som stadig findes over tilskuerrummer. 
D en nuværende foyer var adskilt fra tilskuerrummet; den 

kaldtes punchesalen og var lejer ud ril en klub. Tilskuerne gik 
ind i teatret gennem den sydligste dør i den lange gang ud mod 
gaden, og de kom da ind i et aflangt rum, som havde sin 
afgrænsning på det sted, hvor nu de søjler står, der bærer bal
konen. I hver ende af dette rum var der en trappe op til garde
roberne, som der var plads til ovenpå, fordi midterlogen kun 
havde 3 rækker. Gennem to døre kom man fra dette lokale ind 
i teatersalen, og denne sal, som altså var noget mindre end den, 
vi kender, repræsenterer det mest oprindelige af det gamle 
teater. 

På scenen var der ret trange forhold for skuespillerne, hvis 
omklædningsrum dels lå i scenens sidegang og dels i en lille 
tilbygning bagved scenen. 

Den skikkelse, teatret har i dag, fik der i 1850'erne. Scene
rwnmet blev revet ned og ført op i sin nuværende højde, tilsku
errummet blev gjort dybere og punchesalen inddraget i teatrets 
område. Bom et fra at man ved enkelte lejligheder kan beklage, 
at teatret kun kan rwnme 300 tilskuere, må man sige, at teatret 
i den skikkelse, det fik og stadig har, opfylder de krav, man 
med rimelighed kan stille. Scenen er meget rummelig, garde
robeforholdene for skuespillerne er udmærkede, de sceniske 
installationer er stadig blevet forbedret, og når man undtager 
en enkelt siderække på balkonerne, er der godt overblik for 
tilskuerne over scenen. Af disse grunde og også takker være 
rummets intimitet har alle tourneer, der i årenes løb har gæstet 
teatret, da også erklæret det sin kærlighed. 

Der findes en uvurderlig kilde til vor viden om, hvilket liv 
der har rØrt sig på denne scene i de første 75 år af dens eksi
stens, nemlig 1200 håndskrevne foliosider, nedskrevet af læge 
Søren Kabell i 1893. D ette smukt indbundne værk opbevares 
på Bornholms Musewn, og man bør engang imellem blade det 
igennem, om ikke for andet så for at blive mindet om, at der var 
engang, da »tid« var noget, man havde meget af og kunne 
bruge til der, man havde lyst til. 

De 75 år dr. Kabell skriver om, kan man kalde den rigsdan
ske amatØrkomedies periode. Man spillede det repertoire, der 
opførtes på de københavnske teatre uden at forløfte sig på de 
meget krævende opgaver. I alt 387 forskellige stykker er gået 
over Rønne Theaters scene i disse år, og af disse er de 173 ori
ginale danske. I spidsen ligger Holberg og Erik BØgh, som hver 
er repræsenteret med 24 stykker, og efter dem kommer J. L. 
H eiberg, Hostrup, Hertz og Oehlenschliiger. Af de udenlandske 
stykker var de 133 franske, som altså var ganske dominerende 
på den danske skueplads i disse år ; kun 10 engelske skuespil har 
funder vej til scenen i Rønne. D et er tydeligt at se, at publikum 
er kommer i teatret for at underholdes og mores; kun undta
gelsesvis forlader man lystspillets genre, som da man i 1835 op
førte Oehlenschliigers sørgespil »Palnatoke«, hvori den kendte 
dr. Dampe, der på grund af en politisk forbrydelse på det tids
punkt boede i forvisning i Rønne, spillede titelrollen. Kome
dien, lystspillet og vaudevillen er de dramatiske former, som 
amatører altid har foretrukket, vel fordi der er en glæde ved at 
more sit publikum og en inspirerende vekselvirkning mellem 
dette og de optrædende, som anspores gennem det bifald, de 
fremkalder. 



Billedet gi11er et godt indtryk af scenedybden, som er wæd11anlig stor for et så lille teater som 11ort. ( fot. Ilsted Bech) 

Medens vi således ved god besked om, hvad der har været op
ført på Rønne Theacer, bliver det meget vanskeligere ae vurdere 
kvaliteten af forestillingerne. AmacØrkomedie spænder meget 

vide, fra det udmærkede til det meget ringe, men vi kan nok, 
fra p ublikums trofaste besøg gennem årene, have lov til ae 
slmce, ae der har været spillet god komedie. Nogle faste holde
punkter har vi heldigvis, som giver os en forestilling om, hvilke 
krav man stillede. I begyndelsen var de meget beskedne. På en 
generalforsamling i 1825 vedcog man en række bestemmelser 

angående forholder mellem direktionen og de spillende. Direk
tionen bemyndiges cil ae besætte rollerne efter bedste overbe
visning, dog således »at enhver af de spillende saavidc muligt 
erholde Rolle, han uden at prostituere sig kan udføre«. Det 
bestemmes, ar de spillende skal have deres rolle udleverer inden 
tre uger før stykkets opførelse, og derefter læser man: »N aar 
en spillende saaledes som foran er bestemt, erholder sin Rolle 

3 Uger forinden Stykket skal gives, formodes ogsaa, han som 
Følge deraf vil have lært sin Rolle saa godt, at han paa første 
Prøve vil kunne spille samme ved Hjælp af Souffløren, saa har 
man paa Grund heraf bestemt Prøvernes Antal til 2 foruden 
Generalprøven, dog med Undtagelse af saadanne Comedier, 
hvori Stillingerne skulle være saa mange, og saa vanskelige, at 
de ei godt kunne laves paa 2 Prøver, chi i saa Fald maa det 

være de spillende i Forening med Directionen overladt at be
seemme en tredie Prøve«. 

Man behøver ikke at have megen kendskab til en teaterfore
stillings tilblivelse for ae forstå, ae med co prøver skaber man 

'Loftets 1kabelonmalede dekoration er i dag meget medtaget. Da ma71 
la11ede kroneh11llet, 1a11ede man en 111ær bjælke 011er og 1kadede derved 

taget! bærende konitmktion. (fot. Jens Holger Brandt Kofoed) 
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Æresvæggene i den mrnkke hjprnesa!. Til hpjre er ophængt de kongelige personer, som i årenes lpb har gæstet teatret, til venstre en lille gmppe 
kvinder og mænd, JOm teatret sttir i særlig gæld til. (fot . llsted Bech) 

ikke en forestilling, der på nogen måde kan sammenlignes med 
det, vi i vor tid kender. Der kan kun have været tale om at 
fremsige sin rolle - ved hjælp af souffløren -, hvorimod scene
gangen må have været det mest nØdtØrfrige. SelvfØlgelig kan 
enkelte præstationer godt have været udmærkede under sådanne 
forhold, men en nogenlunde helstØbt forestilling kan ikke være 
blevet resultatet. Men gradvis ændredes forholdene henimod 
en højere standard. Først skete der det, at Rønne, nu da det 
havde sit eget teater, fik jævnlige besøg af omrejsende teater
selskaber, og det betØd på de11 tid et ophold på en måneds tid, 
hvor der spilledes hver aften, med et stærkt afvekslende pro
gram. De optrædende blev indlogeret hos borgerfamilierne i 
Rønne, og vi kender eksempler på, at de befandt sig så godt, 
at de slog sig ned her, evt. giftede sig, og således bevarede deres 
tilknytning t il teatret, som kunne drage fordel af deres viden 
og dygtighed. 

Af enkeltpersoner, som har betydet noget for forestillinger
nes kvalitet, må først og fremmest nævnes kammerherre Falle
sen, som i halvtredserne var kommandant i Rønne, og hvis 
interesse for og kendskab t il teater var så stor, at han forlod 
Rønne for at overtage stillingen som chef for D et kongelige 
Teater i København. Han iscenesatte nogle stykker på teatret, 
og skuespillerne fik ved disse lejligheder en hel ny opfattelse 
af, hvilke krav en instruktør kan stille. Der forlangtes 20 prø
ver, og når man tænker på det oprindelige krav om to, evt. 3 
prøver, forstår man, at her blev grunden lagt til den tradition, 
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der stadig er levende ved Rønne Theater. Prøvernes antal er 
i dag ikke mindre end 20, og det er en selvfølge, at et stykke, 
spillet af amatører, ikke kan vises for publikum, før replikkerne 
er lært, og før alle skuespillerne nøjagtigt ved, hvorledes de 
skal færdes på scenen. 

Den rigsdanske amatØrkomedies periode ebbede ud henimod 
slutningen af århundredet. Da var Rønne ved at forlade sin til
værelse som lille, hengemt provinsidyl; en ny tid nærmede sig 
med vækst, travlhed og regelmæssigere forbindelse med Kø
benhavn. De lange aftener vinteren igennem skulle nu bruges 
til mere praktiske formål, og ved hyppige rejser til København 
og teaterbesøg der blev målesrokken for dramatisk kunst en 
anden, end den hidtil havde været. Rønne Theater var ved at 
miste sin centrale plads i byens kulturelle liv, og det så i nogle 
år meget mørkt ud. Bygningen blev ikke benyttet til sit formål, 
den lejedes ud og forfaldt. Da det hele så mest fortvivlende ud, 
kom omslaget, fornyelsen, fra en side, hvor ingen havde kunnet 
vente den. 

Det ny kapitel i Rønne Theaters historie har som overskrift: 
»Den bornholmske hjemstavnskomedie«, og begyndelsen til 
den er kendt af alle, der interesserer sig for bornholmske for
hold. Den bornholmske stud. theol. Laurits Wessel skrev, for 
at hjælpe en syg kammerat, et skuespil i bornholmsk mundart, 
som han kaldte »I Piblamarken«. Med dette stykke kom han 
til Bornholm i 1909, og man oplevede da det fuldstændigt over
raskende, at et stykke kunne opføres 12 aftener for røde lygter. 



H ermed blev grundlagt en tradition, som stadig holder sig med 
uformindsket styrke. Laurits Wessel skrev selv et stykke til: 
»Rasapasajn«, og af afgørende betydning blev der, ar hans 
eksempel kaldte en række skribenter frem, som fulgte den vej, 
han havde visr. Først forsøgte man sig med oversættelser af 
kendte succes' er til dialekten. Dette blev gjort med srorr held 
af fru Sofie Madsen, som i det hele raget var af stor værdi for 
teatret i de år, hjemstavnskomedien voksede sig frem, fordi hun 
var fortrolig med den rigsdanske tradition fra doktor Kabells 
tid, og så det som en af sine opgaver ar stille de samme strenge 
krav til instruktion over for hjemstavnskomedien, som hidtil 
havde været gældende over for det rigsdanske reperroire. 

De bedst kendte af de bornholmske komedieforfattere er frn 
Margrethe Kofoed med de meget populære stykker: »Et SjØ
majnshjem« og »Liden Elna«, fakror H . Chr. Hansen med »]ar
ter Dame« og »Krakka-Srina«, maleren H . P. Hågensen med 
»Skudan hon vaggar« og skovfoged Sejr med »Almijnsfolk«. 
Disse stykker har været opføre flere gange og kan nu betegnes 
som klassikere inden for repertoiret. Efter deres indhold hører 
stykkerne til det, man kalder folkekomedier. De bygges op om
kring en intrige, der går ud på, at ro unge mennesker er for
elskede i hinanden, men alvorlige vanskeligheder synes at umu
liggøre en lykkelig udgang. Enten er den unge mand ikke rig 
nok, eller den unge pige ikke af tilstrækkelig fin familie, eller 
også hviler der en ubegrundet mistanke over den ene af par
terne. Ved en behjertet persons indgriben sættes tingene på 
deres rette plads, og de unge kan få hinanden. En sådan hand
ling alene er imidlertid ikke nok til ar forklare stykkernes 
succes. Hvad er det da foruden, som gØr disse stykker så popu
lære? D et er selvfølgelig til dels den bornholmske mundarr, 
som heri bruges i alle sine udtryksmuligheder: fra der poetisk 
forelskede til det barokt komiske; men samtidig en undertiden 
overraskende god persontegning med skarpt blik for menneske
lige særheder og pudsigheder, og endelig en tidsbaggrund, som 
man på teatret søger at gøre så virkelighedstro som muligt. 

Det mest særprægede talent blandt forfatterne er utvivlsomt 
Hans Hjorth, som allerede i sit første stykke »Karna Blaakujlla« 
stillede sig selv en ganske anden opgave end at skrive en folke
komedie. I en blanding af symbolik og realisme skildrer Hans 
Hjorth i dette stykke en række afgørende scener af Bornholms 
hisrorie, begyndende med brydningen mellem den gamle heden
skab med dens overtro og den frembrydende kristendom, og 
slutter med Øens tilslutning til kongeriget efter de bevægede 
år med svenskerne. Stykker er et smukt vidnesbyrd om forfat
terens kærlighed til sin Ø og dens befolkning. I sine mange 
andre stykker bevæger Hans Hjorth sig fra det kåde lystspil, 
over folkekomedien til forsøg i den alvorsfulde, psykologiske 
genre, som i »Lena, Poul Anchers«. I alt hvad Hans Hjorth 
skriver, mærker man noget af hans menneskeopfattelse; han 
afslører unatur, opblæsthed og forløjethed hos menneskene, og 
stiller op mod dette det usammensatte, ærlige og kompromis
løse menneske, der er i harmoni med naturen og med sig selv. 

Til de bornholmske stykkers yndest bidrager også de mange 
gamle sange, der er indlagt, og den orkestermusik, der indleder 
og udfylder pauserne, og som ofte består af potpourrier over 
øens folkemusik. Dette musikalske indslag i komedierne inspi
rerede i 1943 professor Daniel Andersen til at komponere en 
bornholmsk opera: »Kjøvvenhaunarijn« og 5 år senere et synge-

Bil/ederne på prosceniets sidestykker er malet i 1876 af Cordsen, som 
var maler på H jorths keramiske fabrik. Til prosceniumslogen er der ktm 
adgang fra scenen, og den benyttes af instmktprer, skuespillere og sce
nepersonale. ( f ot. Ilsted Bech) 

stykke, også på bornholmsk: »Gje Tid - kommer Rå«. Opfø
relsen af disse ro stykker med solister, kor, folkedansere og or
l<ester betegner nok den største indsats, der nogensinde er gjort 
af amatører på Rønne Theater. 

Den bornholmske hjemstavnskomedie bragte bedre Økono
miske forhold for teatret, som nu fik råd til at installere så nød
vendige ting som elektrisk lys og centralvarme. Samtidig har 
det været muligt ar vedligeholde bygningen så nogenlunde, 
men nægtes kan det ikke, og der har i den sidste tid været 
skrevet meget om den sag, at bygningen er gammel og lider af 
forskellige alvorlige brist, som gØr det nødvendigt at foretage 
en tilbundsgående restaurering. Alle kræfter vil i de kommende 
år blive viet denne sag, for det ville være meningsløst, hvis 
dette teater skulle gå til grunde. Det begyndte som legeplads 
for borgerskabet i Rønne, men står i dag som hele Øens teater, 
hvortil er knyttet en betydningsfuld bornholmsk tradition. 

Teaterhisrorikeren Robert Neiiendam har om Rønne The
ater skrevet: »Mere intimt end noget andet sted i landet kan 
man i det gamle bindingsværkshus opleve en stemning fra 
Holbergs første teater i lille Grønnegade.« Når bornholmerne 
sidder i deres gamle teater og lader blikket fanges af den gamle 
rekror Bohr's motto over scenen: »Lær Visdom af Livets Op
trin«, må man håbe, de altid vil føle deres forpligtelse over for 
dem, der har skabt denne hisroriske seværdighed. 

P. H olst-Jensen. 
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Du skal tale 

Du skal tale, 
du må ikke tie mer. 
Det er ondt at gå, 
hvor denne øde stilhed sner. 

Ord, som du engang har sagt, 
går alt for nær 
som et strejf af blæst 
igennem skovens træ'r. 

8 JUL PAA B ORNHOLM 

" 26.-3. 1922 'i' 29.-9. 1961 

Der er græs og blomster. 
Rummet blåner blidt. 
Men det er, 
som ingenting 
kan ånde frit, 

knuget i en stilhed, 
der er hadsk og hård 
og ond. 
Alting venter. 
Alting lytter mod din mund. 

Disse spæde, blinde blomster, 
der engang skal bære frø ... 
H vis du tier, 
stadig tier, 
må et forår dø. 

Du skal tale 
- bare små og varme ord, 
så jeg mærket 
under denne stilheds sne 
dette sære, 
skønne liv, 
der gror. 

Asger Dam. 



Asger Dam in memoriam 
l 1945 udkom en digtsamling med den vage og suggestive titel 

»Flammende Mørke« . Det var en bog, som man lagde mærke 
til. Ikke fordi den var fuldkommen i litterær henseende, for det 

var den ikke. Men fordi den var så fuld af usædvanlige evner, 

og fordi den var båret af et ungt sind, stærkt, skØnc det endnu 

ikke helt havde hold på sig selv. 

Forfatteren var den 23-årige Asger Dam. Skønc han bar et 

godt bornholmsk navn, var han født så langt borte som i H ar

boør; men forældrene var gode bornholmere, og da drengen 

kun var er par år, flyttede de hjem til BornhoL11, hvor fad eren 

blev lærer i Allinge. H er levede Asger D am sine drengeår ; 

her formedes hans sind og fyldtes med de indtryk, som blev 

kilden for hans digtning, og som han stadig sØgte tilbage til. 
Asger D am indleder sin debutsamling med en række digte 

fra Bornholm, sikkert tidlige. D e kan virke lidt upersonligt, 

som motiver uden dybere sjæleligt perspektiv, men dygtige er 
de. H an forener en kunstfuld form med en naturlig diktion . 

Han søger nye og usædvanlige billeder , men lader dem aldrig 

sprænge digtets harmoni. D er er genrebilleder fra småbyens 

liv, set udefra, selv hvor digterens jeg optræder i digtet. Men 

selv kommer han direkte til orde i små digte, der rene lyrisk 

søger ord for er ungt sinds endnu lidt vage længsler, vers hvor 

det born holmske landskab anes som en tone i baggrunden: 

Men denne Stilhed , den lyse Nat 

der aander Dug paa din Rude, 

dit Hjertes nynnende, trygge Slag 

og Græssets Syngen derude ... 

Alt er mig nær i det korte Nu. 

Saa dybt i Blodet det brænder. 
Vi laaner lykken en stakket Stund 

af Nattens gavmilde H ænder. 

Resten af hans lyriske produktion udkom temmelig koncen

treret, skØnc den er spredt i små, rildels vanskeligt tilgængel ige 

publikationer, crykr i begrænsede oplag. Fra årene 1947-48 

foreligger nog le bind og hefter med vers og prosa, et stærkt 
udbrud af et ungt og såret sind. D er var sket der, siden den 

første bog blev skrevet, ar en idyl var knust i sammensrØder 

med en nådeløs virkelighed. Konkret sagt: der var bombarde
menter i maj 1945, der kastede sit »flammende Mørke« ind 

over hans digtning. 
Man ser der direkte i den lille digtcyklus »Da Verden b lev 

ny«, som han skrev til en matine i Allinge 1946. Han skildrer 

hjemstavnens blændende forårsåbenbaring, dens mØrke efter

årsvildskab - og så der srore skuffelsens forår: »Svigter, for

raad r - aa, som aldrig før - laa du med Festjublen - rær ved 

din D ør. - ForstØdr - som en skrammer, hverdagsklædt Gæst, -

der vil ind, - der vil med til den srraalende Fest! « Hans for

kyndelse af, ar »vi skal tro på er Forår, trods alt«, har en under

bund af tvivl i sremmeklangen. Og stemningen var tungere og 
bitrere i digtsamlingen »Narren«, som udsendres omrrcnc sam-

tidig. Sil fulg te den lill e:: samling »Ventetider «, med en trod

sigt tilkæmpet optimisme, en vi llet rro på noget , der venter 
forude. 

Men omsider fandt han i sin sidste bog frem - eller tilbage -

til styrken i sit eger sind : han fand t ind i den hjemstavn , som 

han før havde betragter udefra. »Digre og Tegninger fra Born
holm«, af Asger D am og Ernst Clausen, er fornemt udstyrer 

album, desværre beregnet for er fåtalligt publikum, rummer det 

stærkeste, Asger D am har skrevet: Vers, hvori han har kæmpet 

sig tilbage ril en tabt harmoni , hvori han har møde sig selv 

fra drengeårene: 

H ver lille Tind er som Baal , der brænder. 
Men den , der famled med aabne Hænder 

imod en Verden, han fabled om, 

staar anspændt stille, som om han fryser , 

og ved: i Nar srnar der Løv og lyser 

imod en Vandrer, som aldrig kom. 

Men alting rier om comme Løfter 

- et Sus af Birke langs Klippekløfter 

gaar mod hans Bjerre, fortrol igt nær. 

D er er, som hvisker der gennem Engen: 

»Jeg gemmer endnu er Spor af Drengen. 
Forsvandt han for dig, saa søg ham her. « 

D esværre standsede hans forfatterskab med denne bog. Senere 

så man rent sporadisk digre fra hans pen; således skrev han for 

nogle år siden er par digre i »Jul paa Bornholm«. D er sidste af 

dem er såre interessante: »D e gamle Gader« (Jul paa Bornhoill1 

1954) er i sine første fem strofer er rene op tryk af er digt fra 
»Vemerider« , men han har tildigter ro strofer, som får digtet 

til ar munde ud i en fomøsrni ngsfuld bekendelse til hjem

stavnen : 

Alting skal vokse imod dig 

som Ekko af sene Skridt, 

mer rigt trods øder omkring dig, 
fordi der nu helt er dir. 

Du skal møde dig selv i de mørke, 

hvilende Gaders Ro 

og samle hvert Nu til er H ele 

hinsides Tvivl og Tro. 

Man menre med føje at kunne vente sig meget af denne dig

ter. Han havde funder sig selv, så at sige erobrer sig tilbage fra 

sp litterheden - og for en bornholmsk læser er det betydnings
fu ldt: Han havde fundet sig selv i hjemstavnen og hjemstav

nen i sig selv. D obbelt trag isk er der, ar vi har mister ham. 
H an blev kun 39 år og havde tilsyneladende sin modningsrid 

foran sig. Nu er hans værk brutalt afbrudt. Men som der fore

ligger, viser det en afrundet udvikling, og dets lyriske skønhed 

står uanfægtet. D er er for værdifuldt til ar vi skulde glemme der. 
Christian St1tb-Jø1·gensen. 
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Slamrabjerg 
I Bodilsker sogns nordøsrre del ligger Slamrabjerg som en iso
lerer udløber fra Paradisbakkernes granirmassiv, en horse, om 
man vil , der næsren hele er omgiver af sandsten, som mange 
seeder går i dagen ved bjergers fod og muligvis i tidligere jord
perioder helt har omgiver seeder. Herpå kan en isoleret fore
komst ved Skriverleder nord for bjerger ryde. 

Selve navner »bjerg« skal rages med al mulig forbehold; vi 
har ikke den slags på Bornholm, der er kun er lokale udrryk for 
er højrbeliggende sted. Men når denne moderation er sket fyl
desr, så er navnet ikke dårlige. Slamrabjerg rækker 91 m over 
havfladen og er alrså ikke meger lavere end sogners hØjesre 
punke på 103 m ved Tornepilr i Bodilsker Planrage. Men den 

isolerede beliggenhed i lavlandet syd for H øj lyngen gØr, ar 
»Bjæred« ses over hele Sydbornholm og er er i landskabelig 
henseende meger værdifulde indslag. Af samme årsag bliver 
udsigterne fra »Bjæred« overordenrlig gode; der er faktisk d isse, 
der er den srørsre arrrakrion ved seeder. I virkeligheden har vi 
på Slamrabjerg nogle af de smukkeste udsigter på Bornholm. 
Og i modsætning til de flesre andre seeder rækker de horizonren 
runde. Man har de dej ligste udsigter mod Paradisbakkerne, 
Povlsker HØjlyng, der lave Sydbornholm og Neksø med om

g ivelser. 

Hvad navner Slamra i sig selv beryder, fortoner sig i der 
dunkle som så mange andre bornholmske navne. I »Bornholms 
Stednavne« nævnes den mulighed, ar er slægtsnavn er oprin
delsen ri! srednavner; men noget konkret holdepunkt herfor 
kendes mig bekendt ikke. At stedet virkelig har haft nogen 
betydning i svunden rid, har vi mange vidnesbyrd om i form af 

Førstelærer ]{!rgensen Amtmand V edet 
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jordfund, brandplerrer, bavrastene o. s. v. Førstelærer Jørgensen, 
Ibsker, og amrmand Vedel arbejdede ivrigt heroppe og gjorde 
en lang række fund, hvorom Vedel bererrer i sin bog »Born
holms Oldtidsminder«. Her får vi også ar vide, ar Slamrabjerg 
tidligere har haft en mængde bavrasrene, men af disse var der 
i 1886 kun 3 srående og 4 nedliggende tilbage. I dag er der 
næppe mere end 3 tilbage af disse. 

Når Slamrabjerg rummede en sådan rigdom af oldtidsminder, 
hænger det sammen med, ar det var jomfruelig jord; den var 
ikke dyrket, men hØrre til kongens udmarker, i alt fald en del af 
den. Det kan vi se af de gamle marrikelkorr. Matrikel 211 
(udmarken) gik som en runge fra nord henover bjerget, og her 
gik en gammel lynggade eller udmarksgade, som kaldtes Skri
vergaden og srorr ser fulgte den nuværende Bjergevejs forløb. 
På er marrikelkorr fra 1852 ses matrikel 211, d . v. s. den gamle 
udmarksgade, ar have været bevokser med lyng. Og i der hele 
taget har lyngen nok dækket det meste af Slamrabjergs øverste 
del. Endnu i 1898 var halvdelen af Slamrabjerg dækket af lyng. 
Og der er jo sier ikke så ringe rester af den endnu. 

Det område, som kan henregnes til »Bjerger« , omfatter ca. 
200 rønder land fordelt mellem 4-5 gårde og et tilsvarende 
anral mindre ejendomme. Meget af jorden Jigger hen som skov, 
krat, klipper og lyng - men stØrsteparren er opdyrket og frugt
bart agerland. Det er dog ikke usædvanligt at se pletter i ageren, 
hvor afgrøden ikke vil trives - det er steder, hvor muldlager 
ligger ryndr over klippen. 

Midt på bjerget srod i forrige århundrede baunen. Så sene 
som i 1899 findes den indtegnet på oberst Mansas korr over 
Bornholm; men mere får man ar vide i U. Salchows Militær
beskrivelse over Bornholm 1814. Her oplyses, ar baun nr. 6 i 
første divisions distrikt srod på Slamrabjerg i Bodilsker sogn 
2000 alen NNO for Bodils Kirke. Der var en cylinder, sammen
flerrer af grene og kviste, 8 fod hØj og 2Yi fod i rværsnir. Den 
blev passet af en baunemester og hans medhjælper. Ved denne 
baun srod desuden en alarmkanon ; når den blev fyrer af, skulle 
der gives agr, - men først når bannerne brændte, skulle kirke
klokkerne ringe og der milirære mandskab ile ri! samlings
pladserne. 

På den søndre side af Slamrabjerg ved 3 V.G. 1200 alen 
ONO for Bodils Kirke srod endnu en baun (Salchows militær
beskrivelse og Mansas kort). Man har altså fuldt ud i tidligere 
tid udnyttet bjergers fremskudte plads i landskaber. 

Slamrabjerg rummer en mængde minder fra en svunden rid. 
Det rene arkæologiske er nævnt. Men der er talrige andre, gan
ske vise yngre, men med rod i forrige århundreders landbrug. 

Jeg har nævnt den gamle udmarksgade, Skrivergaden, som gik 
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D pzjan 

hen over de[ udyrkede Slamrabjerg. På gamle kort kan man så 
nogenlunde følge dens forløb; som allerede nævnr har den haft 
omuenr samme forløb som den nuværende Bjergevej. På nord
siden l1i Skriverledet. Ledet find es antagelig endnu; [hi i e[ 

gammelt gærde eller dige Øst for vejen (se skitsen) står endnu 
to ledstene. H er har altså været en færdselsåre. Diget her ligger 
som skel mellem forskellige ejendommes cilliggender; men lidt 
nordligere løber et andet stensat dige, det er sogneskellet mel

lem Bodilsker og Ibsker sogne. Det vil lønne sig at følge dette 
skel et lille stykke, nemlig der hvor det samtidig udgør grænsen 
cil »Bjæred«. D ee er nemlig både smukke og ejendommelige 
landskabstræk, der her kommer frem. H vor sogneskellet når ud 
til sognevejen, ligger et gammelt vadested, som har føre over en 
dyb grøft. Ved vadescedet er grøftens sider smukt stensat, og en 
stor sten (bautasten?) er lagt som overligger. Det hele er et 
gammelt, smukt stykke arbejde og meget velbevaret. Lidt læn
gere oppe, lide Øst for dec omcalce led, har tidligere ligget et 
hus; det hed Askehave, og seedet røbes endnu af flere frugttræer 
samt i forårstiden af nogle påskeliljer, der stædigt holder ud på 

deres gamle plads. 

Ved ae følge sogneskellet mod Øst, kommer man ind i en 
skov tilhørende den nærmeste jordbruger, Johs. Larsen, »på 
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Bjæred« og Vestre Slamragård. Skråningen mellem Johs. Lar
sens ejendom og Askehave benævnes Smedebakken, fordi der 
engang har boet en smed på ejendommen. Skoven selv er ikke 
uinceressanr, heller ikke særlig friseret, og den rummer ikke 
så få gamle og meget store træer af blandt andet eg og avnbøg. 
Det gamle dige ligger mere eller mindre mærket af t idens 
tand , erosion og vegetation har været slem ved dec, og ingen er 
kommet dec til undsætning. Det har udspillet sin rolle, men 
endnu taler det hØjt om svundne t ider. I skovens nordvestre 
hjørne ligger klippen bloccet i flader, og her findes en af de 
gamle, bornholmske »skrebana«, som endnu bliver bruge af 
ungdommen. (En anden findes ved K lint syd for Aakirkeby 
og en ved Haj lana i Østermarie). Børnene sætter sig på en 
egnet sten og kurer på denne ned ad klippeskråningen. Der skal 
dog lidt Øvelse til , hvad man ved et forsøg hurtig kan forvisse 
sig om. 

Flere gamle huse på eller ved Slamrabjerg er sløj fede inden 
for et overskueligt tidsrum. Et af dem lå vest for vadestedet ved 
Skriverledet. Det blev nedrevet ca. 1910, efter at jordcilliggen
det var solgt. Den sidste ejer hed Hans Hjorth. Et andet »H ara
huzed« lå højere oppe. Et stort pæretræ i det gamle stengærde 
markerer sredet. Dee var et fæscehus under Nordre Bjergegård 



af den gamle slags med »hodda« og bindingsværk. Så sent som 
i 20'erne blev husers gamle brønd »HarabrØjn« fylde ril. Skoven 
og granirkullen ved Harahuzeds sydøsrre hjørne kaldes »Kujla
hØj«. H er ligger »ejn hagga« begraver, forralre en gammel kone 

engang. Udtalelsen må referere til gammel overtro, da der inret 
arkæologisk er ar se på seedet, og hØjen er naturlig dannelse i 
graniren. Men udsigten herfra op imod Povlsker HØjlyng er 
skøn. Man ser ned over markfel ter med stengærder og levende 
hegn og dalen med den skovkransede Øleå, der smukt snor sig 
rund e om »Bjæreds« vestre side. Kullehøjen selv er dækket med 
blandingsskov af gran og fyr og med blande andet kirsebær same 
åbne pletter med ene, lyng, engelsød og andre typiske hØjlyngs· 
planter. 

Lidt længere i syd mellem Bj ergegårdene og sognevejen 

ligger en noget større skovstrækning, i hvis nordlige side en 
henrivende skovvej snor sig ned til Nordre Bjergegård. Nær 
gården løber den hen over en eng, der om foråret og i sommer
tiden er dækket af et blomsterflor i mange farver. Ved engen 
ligger et idyllisk vandhul, her er tid ligere graver ler. Skoven, 
der tilhører Bjergegårdene, er af yngre daro, planter på lyngen 
omkring 1909. Det, der nu er skovens udkant eller omkreds, 
blev plantet først - senere plantede man indenfor. Midt i sko
ven ligger er interessant minde fra lyngtiden, nemlig den gamle 
»Gadebrøjn«, det vil sige, der er to. Den nordligste er den 
ældste. Hvor underl igt der end lyder, omkom en ko i den om
kring 1917- 18. Koen var faldet så uheldigt, at den kom til 
a t ligge på ryggen over brønden. Lidt sydligere ligger den anden 
stensatte brønd med stenoverligger, for at dyr ikke skal falde i 

den. Den har også srensat bund og er helt intakt. Brøndene reg
nedes i gamle dage for er god t vandingssred. Fra brøndene g ik 
en vej op til den nuværende sognevej. Skoven selv er i lighed 
med Slamrabjergs Øvrige beplantninger blandingsskov med nåle

og lØvrræer. 
Hvor den gamle mælkevej fra Søndre Bjergegård går ud til 

sognevejen (Skrivergaden) lå på nordsiden midtvejs mellem 
gården og vejen nogle lerkuler , som kommunen ejede, og hvor
fra der blev henter ler, når der skulle bygges huse. Lerkulerne 
er nu hele nedavlede, og kun en sænkning i marken viser, hvor 

de har ligger. 
Er stykke længere i syd , men stadig på den vestlige side af 

sognevejen ligger endnu et stykke af den gamle lyngmark. Den 
har åben skovbevoksning og krat, hvorimellem klippen stikker 
frem. Men overalt, hvor ploven har kunnet klemmes ind mel
lem bare klippeflader, er der dyrker. Man har også forsØgr at 
plante frugttræer på det lille stykke naturmark, hvor der ellers 

står vantreven fyr og eg, og hvor græsser »bølger bunke« pryder 
de åbne flader; men især gyvelen i blomstringstiden pryder bil
leder og forgylder krattet med sin kraftfulde farve. Gyvelen er 
i det hele raget er karakteristisk indslag i Slamrabjergs vege
tation. 

Gennem krat af Ørnebregner og store kørvelbælter når man 
ud til bjergets sydligste beplantning »DØzjan«. Navnets betyd
ning er næppe helt klare. I »Bornholms Stednavne« bemærkes, 
at der er der bornholmske udtryk for dysse, d. v. s. en opkastet 
stenbunke eller måske en samling af nedstyrtede sren. Men på 

nuværende rid er der imidlertid ikke spor af sådanne srensam
linger. Alligevel er »DØzjan« en af S!amrabjergs mest inter
essante lokaliteter. Skoven er forstlig drevet og i sig selv uden 

Sk1·ebana på Slamrabjerg 

• T armadamming• 

Fra sydvestsiden af Slamrabjerg 

større interesse. Men i det sydøstre hjørne begrænses den af en 
typisk bornholmsk klippevæg, som naturligvis ikke har kunnet 
undgå sin skæbne i form af et stenbrud. Med sådanne »skønne« 
indgreb har vi jo her på Bornholm forstået at pryde en lang 
række af de frirliggende klippevægge, som er beliggende inde 
på Øen. Stenbrutlet er forlængsr nedlagt, men endnu sidder der 
sten fra dette brud i det store fyr ved Dueodde. 

Oven for skrænten (der er nu skov) har der tidligere været 
festplads; sidste gang benyttedes den ved et kristeligt grund-
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Hjortebakken 

Dam ved Nordre Bjergegård. Udsigt fra D pzjan mod Elisegård. 
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lovsmøde ca. 1916. Ikke langt fra srenbrudet ligger en kilde, 
som for nogle år tilbage opnåede berømmelse, fordi vander her 
blev fundet ar være radiumholdigt. Kilden rinder endnu (den 
markeres ved to tildækkede brøndringe), men er i Øvrigt g1er 
i glemmebogen som helsebringende. Endnu fortælles der dog, 
ar afdøde pasror Hansen, Bodilsker, hver morgen lod sin tjene
stepige hente en kande vand herfra. Steder ved kilden er i øvrigt 
nævneværdigt som voksested for en på Bornholm sjælden 
plante, Dansk Ingefær, der står her i mængde. 

I Døzjans nordvesrhjØrne ud til sognevejen står en sten, der 
nu præsenteres som bavtasten - dog næppe uden diskussion. 
Den har nemlig ligger her i mange år, men er nu rejse, da man 
formodentlig har antager den for en af de mange b1vtaer , der 
tidligere srod på bj erger. Imidlertid har ældre folk fortalt, ar 
scenen er den ene af ro ledsrene, som tidligere har stået her. 
Derfor kan stenen imidlertid godt have været en bavtasten, 
hvad hele dens form og størrelse meget tyder på, så der er 
næppe gjort noget galt ved ar rejse den. Den anden ledsren er 

solg r. I skovhjørner har her i øvrigt tidligere ligger er hus, der 
hØrre til Elisegård, og »Bjergestien«, afstukket som vej , der 
aldrig blev gennemføre, går her langs skovbrynet ned sydover. 

Bjergers Østre side har jeg hidtil ikke omtalt noget videre, 
men også her findes flere meget smukke steder. Nævnt er den 
ca. 10 tdr. land store skov ud til Ibsker grænsen. Den ligger 
faktisk ved bjergets fod og er for størstedelen tilhørende Vestre 
Slamragård. H er ligger Hjortebakken, en granirkulle Øsdigsr i 
skoven, omgiver af maleriske slugter, hvoraf den vestligste for
mod es at være den i »Bornholms Stednavne« nævnte Hjorcedal, 

som der i øvrigt ikke har været mig muligt ar få nøjere lokali
serer. Skoven rummer smukke træer. Et af de srØrsre, en ædel

gran, der nu er fælder, havde er tværsnit på 130 cm; stubben 
ses endnu. Skoven er plantet af sandemand Jochum Hansen på 

Vestre Slamragård. Han er født den 24. juni 1791 og død den 
5. oktober 1856. For en halv snes år siden blev hans gravsten 
flyttet ud i skoven her, hvor man nu kan se den. På stenen står 
foruden de forannævnte data »Savner af hans efterlevende Enke 
og 10 Børn«. Sandemanden var nok noget af en foregangs
mand, og når man på gården ikke havde andet at lave, sendte 
han pigerne og børnene ud ar plante, hvor skoven nu står -
der var lyngbakker den gang. Den gamle sandemands efter
kommere bor i øvrigt stadig på gården. 

Den omtalte Hjorredal fortsætter mod syd, hvor den uden for 

skoven benævnes »Daling« og ikke andet. Navnene »Hans 
H ansens Dal« og »Kocks Dal« er også brugt i rakt med de re
spektive tidligere ejere. Megen landskab::lig skønhed rummes 
stadig - her og på de tilgrænsende lyngbakker og krarbevoks
nrnger. 

Et par bavtastene står lidt højere oppe på bjerget, hvor jeg 
også skal nævne en lille dam »Tarmadamming«, et bassin i 
klippen lidt længere i nord og helt fremme ved vejen og af den 
rype, som har spillet en stor rolle i mange drenges liv i naturen. 
Den har alt, hvad der hører til: salamandre, vandkalve, ryg

svømmere, skøjteløbere og alle de andre sjove dyr, som drenge 
kan fiske op af er sådant vandhul. Dertil kommer planterne: 

vandpileurt, vandranunkel og tusindblad samt bidende ranunkel 
i en bræmme omkring dammen. Da jeg b~sØgte stedet, plum
pede grønne frøer taktfast i vandet, eftersom jeg skred frem. 

Sydvestsiden af Slamrabjerg 

Sla.1mabjerg set fra nordvest 

Skrivergaden 

Den gamle sognevej, der føjer sig så smukt ind i landskaber, 
er nu som før bjergers nerve - men noget skal ske! Den skal ud
bygges og reguleres, og der nye forløb af en motorvej er alle
rede afstukket og rastplads for biler projekterer. Der skal så blive 
spændende ar se, hvordan bjerger vil reagere her på. Man må 
håbe, at det vil bevare sin karakter nogenlunde uberørt. 

Frede Kjøller. 
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Nyt lys over J. C. S. Espersen 

Lirreraturen om Bornholm og bornholmske emner har værec 
rig i de senere år. Nye områder er draget frem, andre er sat i 
ny belysning og aner andre er uddybet og udforsket grundigere. 

Blande dec interessanteste i de sidste års Bornholms-licteracur 

må fremhæves lekcor H . A. Koefoeds tO Espersen-bøger, som 
Colbergs Eftf. Bogtrykkeri og dagbladet Bornholmeren i 1959 
og 1960 har udsende som nycårshilsner. D en første fremlagde 
J. C. S. Espersens digce i bornholmsk folkesprog med licteratur
historisk efterskrift; i alt er der kun fire digce, men det er Es
persens samlede poetiske skrifter på Bornholmsk, i alt fald hvad 
der er bevaret. Den anden var en kommenteret facsimileud
gave af et par af Espersens digte, tilsyneladende vel et par tilfæl
dige kladder, men i virkeligheden et overordentligt interessant 
eksempel på, hvorledes et af Espersens vers er blevet til, sådan 
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at vi kan følge skabelsesprocessen i sine detaljer. Og da dec oven 
i købet drejer sig om den måske allermest folkekære strofe i 
born holmernes egen sang, »SjØkarijn«, får udkascene selvfølge
lig yderligere interesse. 

H . A. Koefoed har udsendt facsim ilerne med kommentar 
under titlen »Digteren ved Arbejdet«, og denne titel under
srreger det væsentlige og betydningsfulde ved denne udgave. 
Man ikke alene står ligesom bag Espersens skrivebordsscol, mens 
hans fjerpen glider hen over papirec; men man fø lger det ar
bejde, der foregår inde i hans hjerne, mens et digt bliver føde. 
Denne proces skal vi vende tilbage til nedenfor. 

Man må glæde sig over, at den rigcige mand har caget sig af 
denne opgave. H. A. Koefoed har allerede givet værdifulde bi
drag til udforskningen af bornholmsk licreramr og sprog, og 
han har de bedste forudsæm inger for decce arbejde. Han be
hersker sproget med kyndighed, hvilket vil sige, at han ikke 
blot kender dets indviklede og dog så følgestrenge opbygning 
og decs på mange felcer meget rige ordforråd, men også, at han 
ejer et fint Øre for de sjælelige bevægelser, som afspejler sig 
i der, - og endelig er han som god bornholmer overordentl ig 

nØgcern og lader sig ikke imponere hverken af tågesnak eller 
fantasterier. Derfor er de resultater, han forelægger, så dejligt 

faste og håndgribelige. 
Af Espersen forel igger der rre digre, som enhver, der kender 

lidt til bornholmsk sprog og lirrerarur, er vel kendt med; des
uden er fremdrager et fj erde, et litterært set ret uinteressant lej
ligheds- og oversættelsesarbejde, hvis kladder dog giver betyd
ningsfulde bidrag til Espersens arbejde med dialekten. 

Når hans poetiske produktion er af så ringe omfang, må man 
erindre, at for det første blev han ikke nogen gammel mand: 
Han blev føde i 1812 og døde allerede i 1859, kun 47 år gam
mel. Og for det andet blev digmingen ikke mere end en fritids
beskæftigelse for ham, og det var endda en lille del af fri tiden, 
han kunne ofre på poesiens alter. H an havde nok at gøre som 
praktisk skolemand, og desuden havde han kræfter til at efter
lade sig den score bornholmske ordbog, i sammenligning med 
de tidligere spredte forsøg på dette felt et v irkeligt monumen
talt arbejde. 

De tre d igte, som må kaldes hans egentlige digteriske ind
sats, er blevet til i forskellige perioder af hans liv. »SjØkarijn« , 
den navnkundigste af dem, offentliggjorde han første gang i 
»Bornholms Avis« den 18. februar 1835, ikke en uge efrer, at 
han var fyldt 23. Digtet blev hurtigt populære, og Avisen måtte 
på fleres opfordring genoptrykke det i 1841. 

»Liden Elna« blev trykt som en slags skillingsvise i 1852. 

Det er en kende sentimentalt sat op, men står i Øvrigt litterære 



hØjr. D er bærer ikke, som »Sjøkarijn«, præg af ar være skrevet 
af en mand, der samler på ejendommelige dialekrgloser; men 
ril gengæld viser der, hvor finr, hvor smidigr og lunefuldr spro
ger lader sig udforme i levende og dobbelrtydige replikker. En
delig blev »Simpel Skildring af der bornholmske Landliv «, se
nere kendr under riden »Lived hos Bønnarna«, udgiver samme 
år som Espersen døde. Der fremkom i en samling »Bornholmi
ana« sammen med de ro tidligere digte samt et par viser af 
Allinge-urmageren J. P. Møller. Om Espersen nåede ar se derre 
digt på tryk, har jeg ikke fået klarhed over. 

H. A. Koefoed har i sin udgave gjort omh_yggeligt rede for 
de litrerære forudsærninger og forbilleder for Espersens origi
nale digre i folkemål og for omstændighederne ved deres frem
komsr. Endnu er der problemer at udrede, ikke mindst vedrø
rende Espersens sidste digt, der synes lidr skødesløst overleverer_ 

H. A. Koefoed mener, at digrer er blever t il på er senr t idspunkt 
i Espersens liv, og denne anragelse rror jeg har al sandsynlighed 
for sig. Digter er præger af hans ordbogsarbejde på en langt 
mere direkre og pågående måde end »Sjøkarijn«; mens de 
mange særprægede gloser i hans ungdomsdigt må ses som re
sultar af en bevidst digterisk søgen efter de præcise og samtidig 
poerisk virkningsfulde ord, hvilker hans udkasr, som vi om lidt 
skal se, tyder på, så er i der sidsre digr de usædvanlige ord hober 
magere oven i hinanden, således ar digrer selv for den, der er 
forerolig med bornholmsk bliver svære at læse uden glossar. 
Visse ring kunne også tyde på, at han ikke har fåer g iver digrer 
den sidsre afpudsning, således den sidsre srrofe, der er halvan
den gang så lang som de øvrige, hvilker harmonerer dårligr 
med, ar der skulle være en sang skrevet til en besremt melodi. 
N år derre slumingsvers i H. A. Koefoeds udgave optræder i en 
havarerer form, skyldes der dog ikke Espersen, hvis sidsre srrofe 
vel var uregelmæssig men dog velskabr. I den havarerede form 
findes den i 3. udgaven af »Ældre og nyere Folkeviser og 
Sange«, der bærer K. A. Perersens navn på titelblader; han har 
dog selv i dagspressen fralagr sig ansvaret for denne udgave. 
Desværre har jeg ikke haft lejlighed ri! at undersøge de forskel
lige rryk af digrer, så jeg rør ikke fasrslå, på hvilker tidspunkr 
der er gåer i fisk. En anden mærkværdighed ved derre digr er 
melodiangivelsen. Der anføres melodi af Bellman: »Og der 
var i Aarer 1807 «. Men for der førsre er denne melodi ikke 
af Bellman - og for der ander rurde der være kompler umu
ligt at synge »Lived hos Bønnarna« på den nævnte melodi (nu 
bedsr kendt som: En skål for der blinkende søernes bånd). 
Den enesre Bellman-melodi, der efter mir kendskab kunne være 

rale om, er Fredmans Episrel nr. 48, »Solen glimmar blank och 
rrind« ; den kan man med en smule velvilje få ri! ar passe til 
reksren. D er var værd ar undersøge og sammenligne de noder 
ri! digrer, som er rrykr forskellige sreder. 

I »Digreren ved Arbejdet« holder H . A. Koefoed sig ri! »Sjø
karijn« og den tidligere nævnre gendigrning af en finsk 

folkesang. Af den sidsre gengives en række varianrer, som giver 
interessanre bidrag til Espersens målbevidsre arbejde med spro
ger. Den inreressanresre af facsimilerne er dog uomrvisreligr »SjØ
karijn«, og her vil jeg særlig fæsre mig ved den indskudte srrofe 
om »de hejlua piblana«. Kladderne ri! den har den allerstørste 
inreresse, fordi den er et gennemarbejder førsteudkasr, der vi
ser, hvorledes denne folkekære strofe er opsrået. 

Srrofen findes under en gennemrerrer renskrift af digrers op
rindelige syv srrofer. Derte manuskript med dets rettelser er i 

Øvrigr i sig selv interessant, idet der viser, hvor Espersen sled 
med sine bornholmske vers, ikke blot for at få udtrykket kunst
nerisk tilfredsstillende, men også for ar få versene rigtige i 
sproglig henseende. Bornholmsk er jo slet ikke noger ler sprog, 
selv for den der er fortrolig med det fra barndommen, og selv 
en så kyndig mand som Espersen har slumpet til at skrive, at 
»GØbbajn sodd grojnu«, inden han kommer i tanker om, at 
som hankønsvæsen må han selvfølgelig sidde »grojnuer« ; her
fra stammer altså den rytmiske uregelmæssighed i linjen, som 
vi synger den i dag. 

Disse syv strofer er det, w m i yderligere afpudser form blev 
offenrliggjorr i Bornholms Avis i 1835. Men også i dette første
tryk mangler den strofe, som Espersen senere har gjort udkast til 
ved slutningen af manuskripter ri! hele digtet. Han har, sand
synligvis efter at hans digt er kommet på tryk, opdaget, at der 
manglede noget væsenrligt i billedet af Bornholm: de born
holmske piger, som det ville være meget ugalant ar glemme. 
Ikke mindst, fordi Horrijn og hans muntre tilværelse har fået 
en hel strofe. 

Og så bliver denne strofe til, så at sige for Øjnene af os. Ud 
af et par sider kladder og udkast, rettede og tilbagerettede lin
jer, og nedkradsede indfald ser vi den tage fastere og fastere 
form, indtil den nærmer sig sin endelige skikkelse. 

Men lad os følge digteren i hans kamp med srof og form. 
Fra først af har han været helr på bar bund, og nærmest for ar 
få noget ar gå ud fra, har han nedkradset 'nogle ordforbindelser 
på papiret: Solen sjende grainr - Pibla Krainsa fletta - I Av
len (Abilden) kriva. Det er vel som et modstykke til drengene, 
der basker i egenes toppe; han har tænkt sig ar anbringe pi-
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gerne i et lidt lavere træ, men de må endnu længere ned: Idet 
han begynder at sætte sine indfald i strofens form, anbringer 
han pigerne først på, men retter det straks til ttjne Avelens 
Grena, og rimet giver ham den umulige linje: »sadde aa flettada 
Krainsa te Lena«. H vad denne ukendte Lena skal ind i strofen 
for, kan man ane. Hun skal ikke blot rime på »Grena«; der 
skal jo et tredje rim med, og man gætter næppe for dristigt, når 
man antager, at han har haft ordet »pena« i tankerne. Men 
Lena og hendes .Krainsa har fået hans ranker ind på andre veje, 
en nedkastet linje »aa dær di grainesta Piblana daiosa« kom
mer nok derfra; men den bliver imidlertid ikke ti l mere. Og 
sammen med den giver han Lena løbepas; hun forsvinder ud af 
digtet og tager sine kranse med sig. Nu har Espersen fuod~t 
en rim-treklang, der synes at bære bedre. Efter et par tilløb og 
med mange rettelser står der en ikke helt fuldbåren strofe: 

Allri jil grajnera Pibla væl saa 
Æjn naar om Vaarijn vi ngre i Skouijn, 
Naar vi Horra va farru me Plouijn, 
Aa naar vi saa dær dejn forsta Rouijo, 
Daiosa der unje Avelen graa. 

Af de første udkast er der nu kun det stædige æbletræ tilbage. 
Endnu synes Espersen at stampe rundt på stedet, men han er 
dog kommer et skridt videre: Anslaget, Alri jil grajnera Pibla 
væl saa - det er en linje med udvikling i. Og den giver anled
ning til et helt spring i strofens anlæg, en forskydning i syns
punktet, som skiller den afgørende ud fra digtets andre strofer. 

Thi det, der er karakteristisk for »Sjøkarijn« i den først trykte 
form, er jo nerop, at det er en beskrivelse af et landskab med 
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figurer i bevægelse. De mennesker, vi møder i denne bornhol
mersang, foretager sig noger, Horrijn synger for sine små sØ· 
skende og henter vand ved kilden, han jager viber og hopper 
ned fra trappegelæoderet. Karlen og pigen har deres muntre 
tidsfordriv »i Ren«, ja selv den lidet bevægelige gamling har 
sin lille motion med at holde ild i piben. Men strofen om de 
bornholmske piger bliver nu til noget helt andet: en hyldest, en 
beskrivelse i form af en række sammenligninger og poetiske 
billeder. Sådan var det ikke fra starten, hvor vi så dem i færd 
med at binde kranse til Lena eller danse under æbletræet. Men 
den nye førstelinje drager så at sige en ny stil til med sig. Endnu 
er der dog et stykke vej frem. Han begynder: Allri saa dailia 
Pibla jn saa - vævra som pijnstag . . . aa grøoa som Rouijn. Nej 
da, grønne piger! Det var ikke så godt, men han har nu engang 
viklet sig ind i Rouijn og Skouijn og Plouijo, og kampen med 
de tre rimord bringer ham til fortvivlelsens rand. I sin fortviv
lelse retter han de grønne piger til »rujna paa Bouijn« , en såre 
karakteristisk reaktion for en digter, der er køre fast: han river 
den poetiske hØjtidelighed i stykker med et drastisk indfald. 
Den slags pludselige indfald kender vel de fleste skribenter, 
om end det nok ikke er så hyppigt, at de når helt ned på papi
ret. Det er ligesom når en præst giver sig til at bande kraftigt, 
når noget driller ham ved udarbejdelsen af sØndagsprækeneo, 
tilsyneladende helt ude af stilen, men sådan noget kan rense 
luften. 

Det barokke indfald bliver selvfølgelig omgående streget ud 
og rettet til »ranka som Skouijn«, der også er umulig t; men dog 
rummer kimen til det endelige »raga som Piia«. Det rettes så 
til »grajna som Rosan, der vauser i Skouijn« - der som bekendt 
ikke er rosens foretrukne voksested. De tre rimord volder ham 
stadig græsselige kvaler, og han prøver at slippe ud af deres be
sættelse ved at holde sig til rosen: netta som Rosan, som Rosan 
om Vårijn - eller at indføre en fugl, der muligvis dukker op 
som et halvrim på Skouijn: grajna, eller sjelmska, som Foulijn. 

Men så indser han, at han må droppe Skouijn, Rouijn og 
Plouijn for at komme videre, og han gØr et forsøg med en ny 
rim-treklang - og denne gang har han fundet den, der kan 
holde til den endelige, færdige strofe. Gennem mange ufuld
byrdede forsøg og rettelser tegner dens omrids sig omsider: 

Allri saa dailia Pibla jil saa 
Som i mit Hj im hist, ded ja maa sajoa. 
Vævra som Pijnstag aa stærka som Majoa, 
Sjelmska som Foulijn, som Rosan saa grajoa 
Dainsad om Vaarijn ved Avelen graa. 

H ermed slutter det bevarede udkast; dog finder vi aller nederst 
endnu et indfald noteret ned: Ranka som Borkja, der viser, at 
han stadig arbejder med strofen. Der hvor han nu er nået hen, 
er han kommet temmelig langt fra de første famlende udkast. 
Æbletræet fra den første spæde begyndelse står der endnu, men 
det er tydeligt, at det står i vejen for strofens fuldendelse. Hvor 
mange kvaler den endnu har voldt, hvor meget der har måttet 
rettes frem og tilbage, og hvor mange ubrugelige indfald der 
er gået i brokkassen, ved vi ikke; men som det sidste udkast 
nu foreligger, viser det, at Espersen er nået helt iod på livet af 
det, han vil have udtrykt. Til gengæld kan man, når man sam
menligner udkastet med den færdige strofe, se hvor ihærdigt 
han har sØgt efter et rammende udtryk, og med hvor fint skolet 
et Øre, han har valgt det rigtige; alle de rettelser, han nu har 



foretager, er centrale og væsentlige forbedringer; det er il<k:~ 

blot en sproglig afpudsning, han har foretaget. Hvad er det 
nemlig, der er sket, inden strofen er gået i trykken? Dels at 
sproget er strammet i retning af det markerede og særprægede, 
og samtidig er vage romantiske ord rettet til jævne, dagligdags 
men samtidig karakterfulde bornholmske gloser. Vi ser der alle
rede i første linje, hvor »dajlia« er rettet til »hæjlua«, og der
efter er Pijnstaggana blevet vissa i stedet for vævra. Rosen er 
blevet til en sommerfugl og har med det særprægede born
holmske navn »Sjijnara« vunder en fin poetisk virkning, og 
de ranke birke er blevet til raga pile. Og så har han byttet om 

på strofens led, sådan at »Starka som Majna« som den mest 
overraskende sammenligning kommer til sidst som en stærk 
klimaks, inden den afsluttende linje. Og denne er er af de virke
lig betydningsfulde fund, en linje, der på en gang afrunder 
strofen og formidler overgangen til den næste. 

SkØnt - er denne strofe, så fuldendt den er blevet, virkelig 
føjet organisk ind i den oprindelige helhed? Selv om man synes, 
den hører uadskilleligt med i digtet, må man efter nærmere 
undersøgelse indrømme, at den i alt fald ikke er føjer ind, uden 
ar sammenføjningen kan ses. Her rænker jeg ikke på den abso
lutte modsætning i stil, som jeg har omtalt ovenfor: at born
holmerpigerne i strofen vises os på en helt anden måde end 
digtets andre figurer. Men når Sjøkarijn foresætter sin enetale 
med ordene: »Men daan'te lival ja byta vil nu« - hvad er det så, 

han kunne tænkes at ville bytte? Pigerne? Selv om han er sø
mand, kunne han dog nok få opfyldt sir Ønske om at hjemføre 
en bornholmerpige. Nej, der han ikke vil bytte sømandsliver 
med, er der idylliske liv på højden forr i Tider, som der er skil
dret i alle de foregående strofer i det oprindelige digt. 

(I ovenstående ci tater har jeg rillad t mig ar lempe lidt ved 
Espersens stavemåde uden på nogen måde ar tilstræbe nogen 
konsekvens. Men dels er kladden hasrigr nedkradser, med åben
bare skrivefejl, og hist og her ikke til at tyde med fu ld sikker
hed, og dels havde Espersen ingen faste rerskrivningsregler ar 
stØtte sig til. »Sjøkarijn« er den egentlige indledning ri! vor 
senere så omfattende litteratur på hjemstavnsmålet. Og de 
former, i hvilke han overfører der bornholmske talesprogs lyd
forbindelser til et nydanner skriftsprog, er såre langtfra konse
kvente. ) 

Kladderne ri! denne enkelte srrofe viser os, hvor møjsomme
ligt Espersen har slidt for ar få sine vers og sit sprog bragt i 
den eneste præcise og fuldt gyldige form. De tyder desuden på, 
ar der til resten af digter må have foreligger lignende forarbej
der; men dem har vi altså ikke bevarer. Den prøve, vi har på 
Espersens arbejdsområde, må vi være taknemlige for - og en 
ypperlig ide er der ar få disse manuskripter mangfoldiggjort, 
ikke blot fordi der altid vil have sin interesse ar følge er betyde
ligt værks tilblivelse, men også fordi vi kommer digteren på 
nærmere hold ved ar lære hans arbejdsmerode ar kende. 

Når man ser Espersens kamp med srof og form, vil man 
måske spørge: Er der på denne måde, er digt bliver ti l? D er 
rokker jo lidt ved den temmelig udbredte forestilling om digte
ren, der rysrer versene ud af ærmer. 

Selvfølgelig må man vogre sig for at generalisere. En digters 
arbejdsform vil naturligvis være sub jektiv, præget af hans per
sonlige temperament. Men kendskab til andre digteres kladder 
Jg udkast, forener med personlige erfaringer , har overbevist 
llig om, ar denne arbejdsform i air fald ikke er ualmindelig. 

Ar skabe er digt er at finde frem ri! en række poetiske mulig

heder og at vælge imellem dem, og er man en god digter, 
vælger man den bedste. Der er ikke alle digtere, der foretager 
dette udvælgende arbejde ved deres skrivebord; nogle tumler 
med ranker og indfald i hovedet og gør der måske med forkær
lighed under særlige ydre omstændigheder: på lange traveture, 
i sengen når lampen er slukket, på bagperronen af en spor
vogn - men adskillige vil ligesom Espersen se indfaldene skrevet 
ned, inden de vælger og vrager imellem dem. -

I sin første Espersen-bog meddeler H. A. Koefoed, at han i 
Bornholms Avis har fundet i air fald et digt på rigsdansk, som 
han mener er af Espersen. Det er trykt i 1833, da Espersen var 
21 år gammel, og ligesom »Sjøkarijn« underskrevet med et 
stort E. Jeg tror, H. A. Koefoed har ret i sin antagelse. H an 
karakteriserer digtet som »noget tungt« og »lidt ungdommeligt 

bombastisk«, og sådan vil det i alt fald virke på en nutidslæser. 
Men sammenligner med samtidig avispoesi må man sige, at 
selv om det håndelag, han senere viser, ikke er fuldt udviklet, 
så er det ikke noget helt ringe digt. Den formelle sans skimtes, 
og ligeledes det plastiske billedsprog, selv om han stilistisk har 
skruer versene op i et helt andet luftlag end i sine bornholmske 

folkelivsbilleder. Men det kan ikke undre, at han på det tids
punkt endnu havde et stykke vej til den jævne og harmoniske 
simpelhed i skildringen, som han senere nåede. Men digtet er 

skrevet af en bornholmer, der kender og elsker sit hjemlands 
fortid, og det fortjener at kendes af bornholmere; jeg citerer 
det derfor i sin helhed, fulgt af de noter, forfatteren har oplyst 
det med: 

BORNHOLMER-SANG 
Borgundarholm, Du Frihedsland 
Med hØien Fjeld! 
Din Klippe trodser Tidens T and 
Og BØigens Fraaden mod din Strand, 
Srolr krandser Egen Fjeldets Rand, 
Blidt Kildens Væld 
Om Klippedalens Rose gaaer, 
Hvor kjærligt Nattergalen slaaer 

I Qvel. 

Din Kjæmpesøn i H edenold 
Fra Fjeldets Tind 
Med Sværdet mødre V endens Vold: 
Da braged' Brynjer, kløvdes Skjold, 
Da blegned mangen Møe saa bold 

Med Rosenkind. 
Alt brast for Btte Digres (1) Arm, 
Alt skjalv, hvor Gorhen kom med Harm 
I Sind. 

Srolr nævner , Bondavætta (2), Dig 
Din Fødestavn! 
Du Nordens Jætter bød til Krig 
Og knuste, - Tordenguden lig, -
Da bØied ' Fjeldets Hedning sig 

For J esu Navn. 
I Arv fik mangen Bondemand 
Dit skjØnne Vid, sit Klippeland 
Til Gavn. 
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Hvor hist mod Klippens gule Kyst 
Vild BØigen slaaer, 
Der lød en Ynglings (3) djærve Røsr: 
»Med l!Vrangel vover jeg en Dyst, 
For Fædres Øe jeg dØer med Lyst 
I Livets Vaar! 
Ras, Svensker, frækt med Mord og Brand, -
Men blod igt hævner Klippens Mand 
Mit Saar! « 

Du, Anke·r ( 4) , Slavelænken brød 
Med srolre Mod! 
Din Stemme Klippens Sønner lød: 
Af Kofods Mine lynre Død, 
H an P.rintzemkjold som Offer bød 
For W1tlffsØns Blod. 
Der guu lblaae Banner Klippen tog 
Og farved' til et Danebrog 

Med Blod . 

En Søn (5) Du saae i Kaiserhal, 
0 Klippeland! 
Stolt rygte Czarens hØie Kald . 
Din Ros og evig mindes skal 
D u, Perser-Skræk ( 6), som voldte fald 
For Erivan. 
To Gange frelste Østrigs Ørn, 
Borgmzdarholm! af dine Børn 
En Mand. 
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I Klippens Mænd! af Eders Blod 
En vakker Søn (7) 
Ved Lovens Beed, som Gartner, stod, 
I Viisdomshaven plante lod 
En Palme, dybt den fæsred' Rod 
Med Kronen grøn. 
Og aldrig glemmer Klippens Mand 
Hans Broderaand mod Fødeland 
Saa skjØn. 

Borgtmdarholm, i Kjærlighed 
Grundfaste Fjeld! 
Din Frihedsaand og Borgerfred 
Fra Bjergers Top til Havers Bred 
Om dine raske Sønners Fjed 
Strøer Borgerheld. 
Blandt Fædres Bautastene slaaer 
Stolt Echo H arpen: »fri Du sraaer 
Mit Fjeld!« 

(1 ) Bornholmeren Bue Digre, Vesets Søn, gjaldt for den væl
digste Kjæmpe i hele Norden. (2) Bondavætta eller Bondevedde 

var en meget klØgtig Bonde og, efter Sagnet at slutte, Heden
skabets ivrige Modstander. (3) Da den svenske Admiral W ran
ge! 1645 ved Forræderi fik Bornholm i Besiddelse, sarte Yng
lingen, Albert W ulffsøn, sig tappert til Modværge, men faldt 
for den overlegne Fjende. (4) Præsten Poul Anker, Ophavs
manden for den bekjendte Opstand, til hvem Jens Kofod der
næst ivrigen sluttede sig. (5) Bornholmeren, Herman Jensen 
Bohn, General i Peter den Srores Tjeneste. (6) Hins Søsrersøn, 
Poul Mortensen Bohn, der døde som keiserlig kongelig General
feldmarshallieutenanr og ophØier i den romerske Rigsadelsrand. 

Han bidrog kraftig til Fæstningen Erivans Erobring i tyrkisk 

T jeneste, og siden i Østrigs frelste han 2 Gange den Østrigske 
Armee i Italien. (7) Den bekjendte lærde Bornholmer, Kofcd 
Anker, Professor i Lovkyndigheden, var i flere H enseender for
tjene af sin Fødeøe. 

Dette digt kan i sin ungdommelige hØjspændthed og sin tradi
tioneJle sti l ikke rokke ved det slutindtryk, man får af J . C. S. 
Espersens digteriske produktion: Var han ikke en af de store 
digtere, så var han dog meget mere end en begavet dilettant. 

Han var en mand med et ganske betydeligt håndelag til at 
forme et vers. Han var en bevidst arbejdende poet, der kæmpede 
med stoffet og formen, og som ikke gav op, før han havde fun
det der helt rigtige resulcar. Han var endvidere en digter, som 
ud fra en dyb kærlighed til den hjemstavn, han beskrev, søgte 
ind ti l det karakteristiske i de miljøer, han skildrede og i det 
sprog, han skildrede dem i. Resultatet af hans trofaste ama
tørarbejde er blevet til virkelig poesi, som vi den dag i dag kan 

glæde os over. Og i alt fald et af hans digre er trængt så dybt 
ind i falkebevidstheden, at der vi l kendes og elskes så længe, 
bornholmsk sprog tales. 

Christian Stztb-] Ørgensen. 

Billederne er alle efter fotografier af fotograf V. Myhre, optaget omkr. 

år 1900, Jom et f or1pg på at ge111kabe Jtemningen i digtet »Sjpkarijn• 



Skoleforhold i Rutsker 
i de sidste 150 år 

Det bornholmske skolevæsen er for tiden i en stærk udvikling; 
der bygges skoler som ingen sinde før, og nutidens skolebørn 
får en skolegang, der adskiller sig væsentligt fra, hvad deres 
forældre og bedsteforældre havde mulighed for. Også året 1961 
har haft sin skoleindvielse, idet Rmsker i juli måned indviede 
sin nye cemralskole. 

Ved en sådan indvielse er det namrligt at se tilbage i tiden, 
og i Rmsker har der været god lejlighed dertil, da der sammen 
med embedsbogen er overleveret en håndskrevet beretning om 
skoleforholdene i sognet fra ca. 1800 til ca. 1900. Den er skrever 
af førstelærer Antonius Kofod, der var førstelærer i Rutsker fr:i. 
1888 til 1928. 

Beretningen indledes med en række fortegnelser over de læ· 
rere og lærerinder, der i dette tidsrum har været ansat ved wg
ners forskellige skoler. Disse navnelister er ikke medtaget i 
denne artikel, da de mest betydningsfulde af personerne omtales 
mere udførligt i den sammenhængende beretning. Kun en en
kelt ting skal fremdrages. Der er en række navne på de lærer
inder, der har virket ved pogeskolerne i sognet. Og mens de: 
mange steder var det almindelige, at en pogeskolelærerinde -
eller skolemor - var en ældre dame, har vi ved skolerne i Ruts
ker en række ganske unge piger på 16-20 år, der virkede som 
lærerinder. I H elligpeder var der således tre sØstre, døtre af 
avlsbruger 0. P. Holm, H elligpeder , der afløste hinanden i em
bedet, de to var 17 år, den tredje 20, da de begyndte. 

Den sammenhængende beretning aftrykkes hermed, som den 
foreligger fra førstelærer Kofods hånd. 

BESKRIVELSE 
af Skolevæsenets Udvikling i Rzf.ts Sogn. 

Oplysningerne velvilligt meddelte af Provst Lichtenberg, 

Sognepræst til H asle og Rttts. 

Medens Hasle i Aaret 1790 fik sin første - rigtignok meget pri· 
mitive - Skole, indberetter Præsten M. (Mads) Kofod, der 
havde været særlig ivrig for Skolesagens Fremme i Hasle, at 
der ",i Rutsker Sogn ingen D ansk Skole er, ej heller har forhen 
været« . H an mener, at Skolesagen her paa Grund af R urs bak
kede Beliggenhed og score Udstrækning vil blive særlig van
skelig at løse, og i hvert Fald vil kræve mer end een Skole. 

I Ruts laa Degneboligen nær Kirken, Øst for denne; men 
Degnen, der fik sine væsentligste Indtægter fra R uts, boede i 
Hasle, og snart blev der i H asle Brug for ham som Lærer, og 
Skolesagen hvilede stadig i Ruts, ogsaa efter at Anordningen af 
1814 var fremkommen, indtil Amtsskoledirektionen d. 12. Ok
tober 1825 udmeldte den første Skolekommission: Lieutnant 
Jens Mikael Schou af 7. Selvejergd . (Skolepatron), Jørgen Clau-

Provst 

Lichtenberg 

sen af 15. Selvejergd. og Peder Esbersen af 28. Selvejergd. (Sko
leforstander) samt Sognepræsten (Mahler). Denne Kommission 
stod over for en næsten uløselig Opgave: at bygge et Skolevæsen 
op uden Midler. Da senere det gamle Degneembede nedlagdes, 
og en Del af dette Embedes Indkomster kunde henlægges til 
Ruts Skolevæsen, blev Opgaven lettere at løse, men paa det da
værende T idspunkt vidste Skolekommissionen ikke bedre end 
at amage Husmand Peder Bentzen - kaldet »Snab« - t il Om
gangslærer i Sognet og indstillede til Direktionen, at der ydes 
ham et Vederlag, stort 20 Rbdl. aif Skolekassen for dette Ar
bejde. Direktionen forkastede imidlertid ved Skrivelse af 25 / 10 
og 1/12 1827 hele Ordningen som stridende mod Anordningen 
af 1814 og forlangte Forslag til en forsvarlig Ordning. - Herpaa 
strandede saa hele Sagen, og der gøres intet ved den, før Deg
nen Nikolaj Andreas Ham d. 17. Marcs 1829 afgik ved Døden. 
Nu forandredes Forholdet ganske. Nødstiden begyndte for H asle 
og den gyldne Tid for Ruts, da Degneembedet nedlagdes. I 
1790 var Degneembedets Indkomster opgivne til 10 Tdr. Byg 
(gl. Maal) , 50 saakaldte Maals Mad, der kan beregnes ti l 7 a 8 
Slettedaler, 3 Højtidsofre, der omtrent beløber sig til 30 Sid!., 
Penge til Mikkelsdag a'f Hasle Borgere onm. 5 Sletd., Acciden
ser er uvisse, kan almindeligvis anslaaes til 10 Sid. D esuden 
havde Degnen Indtægt af Degneboligen, der var bortfor
pagtet til en Mand, som hed Klinge og var i en ganske yn
kelig Tilstand. Der hØrte saa meget Agerland til, at Bebo
erne kunde holde 2de Heste og 2de Køer. Senere oplystes, 
at Degnejorden maalte 33:::oso/ 14 000 Tdl. geometrisk Maal 
med 9 io4 r.G/ 14000 Tdl. boniteret Jord (Udstykningen af 22/ 6 
1838). Ved N edlæggelsen af Degneembedet fik Ruts Skole-
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Førstelærer A. Kofod 

væsen nu til D isposition for Degnens Løn. 1/ Degnegaarden. 
2/ 10 Tdr. Byg, der i nyt Maal udgjorde 11V2 Td. 3/Smaaredsel, 
nemlig 27 Lpd. Brød, 54 Gaasesider, 3V2 Ol Sild og 14 Snese 
Torsk. 4/ Offer og Accidenser af Ruts c. 50 Rdl. samt 5/ Dag
værk af Sognets Udbyggere. Til denne Løn lagdes ved den den 
29. J uni 1829 approberede Skoleplan en Løn af Skolekassen 
stor 30 Rdl. aarlig. 

31. juli 1830 ansattes Jens Michael Pibl som Lærer i Ruts. 
Pibl var føde 28. Januar 1793 og Seminarist fra Bornholms 
Seminar.ium. Under Vakansen havde han bestyret Degneembe

det og dermed Skolen i H asle, og ved Delingen ansattes han i 
Ruts. Indtil den nye Skolestue kunde indrettes, maatte han 
fungere som Omgangslærer ; men efter at i 1831 en Skolestue 
er tilbygget i Degnegaarden af H ans Svane Lund, H asle, fik 
han fast Skole. Den nye Skolestue var 4~ AL hØj, 13 AL lang 
og 11~ AI. bred. Den største Vanskelighed, Skolevæsenet nu 
havde at kæmpe med, var at faa Børnene til at søge Skolen. Det 
oplyses i 1830, at der i Sognet er 193 skolepligtige Børn. 1833, 
den 17. Juli visiteredes Skolens ø. kl. af Biskoppen i Kirken 
efter fuldendt Kirkevisitats. Med selve Undervisningen var 
Biskoppen rer tilfreds: »Børnene svarede upaaklageligr i Reli
gion og Bibelhistorie. Skrivningen var meget god, Hovedreg
ningen middelmaadig, Sangen maadelig, Gymnastik var ikke 
begyndt. H vorledes den indbyrdes Undervisning blev drevet, 
kunde jeg ikke erfare, da kun trende Børn var tilstede, og et 
srørre Antal indfandt sig ikke - efter Præstens Sigende - den 
hele Sommer, hvilket viser, ar kraftigere Forholdsregler (maa 
tages) for at skaffe Skolegang til veje«. Det var dog ikke alene 
i Ruts, at Skolegangen var mindre god. Forholdet var ens over 
hele Bornholm, og Biskoppen beklager sig derover til Kancel
liet. Gennem Direktionen afkræves der de forskellige Kommis

sioner Betænkning over, hvad derved er at gØre, og Rurs Skole
kommission svarer under 17. Okwber 1833, at »Skolen søges 
mest kun af dem, der amaar i Aarets Løb at blive konfirm e
rede.« »Gammel Slendrian og Kvægvogmingen maa især næv
nes som Hovedaarsagerne til de forhaandenværende Skolers 
ringe Afbenyttelse; thi Forsømmelserne fra de Skolen nærmeste 
Sreder er her i Sognet ingenlunde ringere end fra de længere 

bortliggende. Om Vinteren gØr vel ofte Vejr og Føre umuligt, 
især for de mindre at søge den langt fra liggende Skole; dog vi
ser ForsØmmelseslisrerne ogsaa om Vinteren, at der gives For
hindringer i Hjemmet, der afholde de nærmeste ligesaa vel som 
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de fj erneste.« For at afhjælpe disse Mangler ved Kommissionen 
intet andet Middel - sålænge Magelæg for Udlodderne ikke er 
iværksat, og Kvægvogmingen derfor er nødvendig - end 
Srrænghed hos Præsterne ved at afvise de Konfirmander, der 
har for smaa Kundskaber. - Efter at Biskoppen havde været 
her, synes air at være gaaet i den gamle Slendrian. I 1835 mel
der Skolekommissionen, »at der om Vinteren kun møder 10-20 
Børn daglig, men ikke stadig, og om Sommeren kun de Børn, 
der har Hast om at blive konfirmerede samme Mikkelsdag, og 
disse kommer endda kun hØjst ustadig, mens nederste Klasse 
lades ganske tom.« 

1835, den 28. December indgav nogle Vangeboere Ansøg
ning om, at det maatte paalægges Lærer Pihl at holde Skole i 
Vang 6-8 uger om Vinteren for deres Børn i et af Andragerne 
til Raadighed stil1et Lokale. Kommissionen anbefaler Andra
gendet 4. J an. 1836, og 4. Pebr. s. A. bevilger Direktionen 
Sognelæsning i Vang mod, at Ansøgerne forpligte sig til at 
skaffe en passende rummelig og rolig Skolestue samt sørge for 
Lærerens Kost og Logis i D istriktet. Til Sognelæsning anvendes 
2 Dage om Ugen, nemlig om Vinteren Mandag og Tirsdag og 
i Sommerhalvaaret Onsdag og Torsdag. Skolen er dog kun et 
Forsøg, der atter kan hæves. 22. Pebr. 1836 begynder Skolen. 

1834, d. 22 . Oktbr. tilstod D irektionen, at der af Skolekas

sen meddeltes Lærer Pihl et Gratiale af 25 Rdl. for paa Normal
skolen i København at erhverve sig fuldkommen Kundskab om 
den indbyrdes Undervisnings Metode. -

I Kommissionsmøder 20. Oktbr. 1839 meddelces af Præsten 
(Bolbroe), at der var underhandlet med Vangeboerne angaaende 
Bidrag til Lærerens Ophold, Logis og Varme m. v., men at de 
havde erklæret det umuligt at erlægge den af Præsten foreslaa
ede Betaling, nemlig 4 Mk. aarlig. Fra 1840 og i de følgende 
Aar opføres i Regnskabet for Skolekassen: Til Skolehold for 
Fiskerlejet Vang 10 Rdl. 

10. Oktober 1840 andrager Vangeboerne om at faa Under
visning hver tredie Uge i Vinterløbet. Kommissionen beslutter 
at andrage om dertil af Skolekassen at maatte anvende 8- 10 
Rdl. aarligc. - I Henhold ril Skoleplanen af 1838 udstykkes 
Degnegaarden saaledes, at 9 2 Gl-l / 14ooo Td. L. g. M. med 
3 ::-i in; , ~( 1110 Td. 1. b. Jord bliver til Embeder, medens Resten 
24 ·i ::(:n; 1 Jooo Td. L. g. M. med 6 7 0 ·10Ji -1 ofHl Td. L. b. Jord 

ve d Au«[i0'.1 solg:es for 54.3 Rdl. 2 mk. Budd =ne appr. 14. Aug. 
1840. - 1841, d. 21. Juli vis iterede Biskop Mynster Ruts Skole. 

D en gamle degnegård, mens den endmt bmgtes som skole 



Rntsker kirkeskole 

RMsker nordre skole 

»Ved Boglæsningen maa Læreren beflitte sig paa ar bringe 
Børnene ri! ar læse hØjr, tydeligt og nøjagtigt og lære dem rig
tigt ar kende Skilletegnene. Skrivningen er temmelig god, men 
Skrivebøgerne ikke renligholdte. Religionskundskab temmelig 
god. I Hovedregning havde Børnene ikke bragt det vidt.« Sam

me Aar indføres ordnet Gymnastikundervisning, og 21/11 43 
bevilger Direktionen Læreren Gratiale for at lede Gymnastikken. 
- 1844, den 22. Maj bestemmes af Skolekommissionen, at der 
fremtidig i Sommerhalvaaret holdes Skole hveranden Dag for 
hver Klasse, saaledes at ældste Klasse møder om Mandagen. 
Der bestemmes tillige, at Børnene af begge Klasser fremtidig 
skal møde hveranden Søndag i Kirken til Katekisation. Hidtil 
har der været klager over, at Børnene forsømte Kirken ligesaa 
hyppigt som Skolen. 1846, d. 18. Januar andrager Forstander
skabet om en Omordning af Vinterskolen i Vang, der er til 
væsentlig Hindring for Skolevæseners Fremgang i Ruts. Direk
tionen approberer under 21. Jan. 1846, ar »Skolen i Vang frem
tidig holdes 3 Dage ugentlig alene for Børn af yngste Klasse, 
hvorimod de til ældste Klasse hørende Børn skulde søge Sog
nets Skole paa de Dage, der er bestemte for denne Klasse, samt 
at Undervisningen i Vangeskolen ledes af en Ikke-Seminarist, 
som efter at være prøvet af Provsten maatte befindes duelig. 
Læreren maa ansættes paa Opsigelse; og Løn og Øvrige Emolu
menter fastsættes i Kontrakt, der approberes af Direktionen«. 
A!f de følgende Aars Regnskab ses, at Skolekassen har til Vange
skolen udredet ril Skolelæreren 13 Rdl. 72 Sk., til Skolestuen 
15 Rdl.! Den første Lærer ved Vangeskolen var Husmand Peder 
Bentzen, den samme som 1827 antoges som Lærer af Kom
missionen. 

Medens det i 1849-50 endnu er Genstand for Klage, at Bør
nene forsømte meget, synes Forholdene senere at have bedrer 

sig, og ved Skolekommissionsmødet 27. April 1856 enes man 
om at søge ulemperne ved et for stort Børnetal afhjulpne ved 
Oprettelse af Pogeskoler. - Ved Skrivelse af 7 / 6 53 udtalte Di
rektionen Ønskeligheden af, at der oprettes en Skole i Sognets 
nordlige Del ved Hjælp af Gildesboer. Forstanderskabet oply
ser, ar dette for er Par Aar siden er bortfæster for 50 Aar og 
kun har en Værdi af 2-200 Rdl. Man tænker at løse Sagen ved 
at sælge Udmarksjord. - 31/ 5 53 foreslaar Ministeriet, at Pihl 
holder Hjælpelærer paa Grund af »ringe Flid og Dygtighed«, 
og 2/ 9 53 bliver der paalagr ham. Pihl foreslaar 6/ 1 55 Sønnen 
Anders Mikkelsen Pihl, hvilket Sogneforstanderskaber anbefa
ler , da det ved sidste Eksamen har vist sig, at der er nogen Frem
gang; men da der stilles ham hans Afsked i Udsigt, antager han 
som Hjælpelærer hidtilværende Lærer i Toftlund ved Haderslev 
L. E. Bekke, som lønnes med 130 Rdl. + alt frit i Huset. Mini
steriet tilstaar ham 14/ 9 55 30 Rdl. til H jælpelærerens Løn. 
Bekke efterfulgtes af flere Hjælpelærere. 

Pogeskolen i Vang holdtes kun i 10 Uger, og Børn af ældste 
Klasse sØgte den kun undtagelsesvis. Børnene var her de fl in
keste, og man Ønskede, at Skolen skal holdes hele Aaret og Øn
sker at oprette lignende Skoler andre Steder (i Sognets sydlige 
Del), da Hjemmeundervisningen gaar tilbage (14/8 54). 1856 

d. 28. Marts approberer Ministeriet Pogeskolen i Helligpeder. 
Børneantallet havde i Distriktet i Vinteren 1854 været 110. 
Sommeren 1855 95, Vinteren 1855 141. - Pogeskolen i Hellig
peder var i »Skolemoderens« eget Hus: 7 Al. I. 4 Al. bred og 
3% Al. høj. Børnetallet 14.Børnetallet i Vang: 35. 1859 d. 
14. Januar fremsender Direktionen Forslag til Ministeriet, at 
Skolevæsenet i Ruts Sogn ordnes saaledes, at »Sognets skole
pligtige Børn fordeles i 2 Skoler, en søndre og en nordre, af 
hvilke hin bliver den nuværende Skole, der dog i Tiden hen
flyttes til er mere bekvemt beliggende Sted i Sognet.« Dette 
Forslag approberedes af Ministeriet den 28. April 1859. Vinter
skolen i Vang blev saaledes ophævet, medens Pogeskolen i 
Helligpeder fremdeles bestod. Ved Ministeriers Skrivelse af 
5/11 1860 omdannes den til en Vinterskole, saaledes at de Børn, 
der ikke fri tages for Skolegang om Sommeren paa Grund af 
Vogming, skulde søge Hovedskolen. 1860, d. 7. Januar ende
diges Lærer Pthl, hans Hustru var død i 1848. - Da Børnetallet 
stedse er for hØjt i søndre Distrikt, approberer Ministeriet, at 
der indrettes en Østre Pogeskole (29/ 6 78), som havde lokale 
hos Parcellist Kr. Kofod, Præstegds. Parcel, og den 1/11 1878 
begynder Skolen med Lærer Frantzens Datter , Anna Marie, 
som Lærerinde. Lønnen var 200 Kr. + 80 Kr. for Haandger
ning. Denne Ordning af Skolevæsenet, som medførte, at mange 
af Lærerinderne paa Grund af den lille Løn, hurtigt forlod 
Pladsen, viste sig meget uheldig. 1894, d. 10/ 5 approberer Mi
nisteriet, at begge Pogeskoler nedlægges, og i stedet oprettes en 
Forskole med eksamineret Lærerinde. Endnu holdes Skole i et 
lejet Lokale i et Hus i Kirkebyen, og Forskolen begynder her 
den 1/ 11 1894. 

Den søndre Skole havde længe været gammel og brøstfældig 
og egentlig ubrugbar, og allerede 1859 havde man Øje for, at 
Skolen skulde erstattes af en ny og henlægges paa et mere be
kvemt Sted i Sognet. Sogneraadet udsatte imidlertid stadig Sa
gen, og 11/ 5 96 søger Sogneraadet om to Aars Henstand med 
at bygge, hvilket tilstaas, og endelig 21/5 98 fremkommer For
slag om Skolens Flytning og Nybygning. (Ministeriets Reso-
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RtrtJker cent-ralskole 

lurion af 25/ 11 98). Den gamle Skole (Degnegaarden) sælges 

til Gaardejer J. ]. Kofod, Kragholm, 6 Skp. Land Jord afkøbes 
Parcellist P. Mikkelsen, Præstegds. Prc. for 900 Kr., og her 
opføres en ny Skolebygning af Bygmester I. P. Christensen, 
Hasle, med Beboelse og Skolelokaler til Førstelærer og Forskole
lærerinde for et Beløb af 13.500 Kr. - 1900, 5. December ind
viedes Skolen af Sognepræst Emil Bruun, ved hvilken Lejlighed 
Skolens Førstelærer talte over Ordet: »Prøv - med Kærlighe
dens stærke Arm«, hvilket han Ønskede og lrnabede altid maatte 
blive Grundloven i Skolen og ved dens Gerning. 

N ærværende Beskrivelse Ønskes opbevaret ved Skolens Em
bedsbog. 

Ruts Kirkeskole, 1. Februar 1907. 

sign. A . Kofod, Skolens Førstelærer. 

Den sidst i beretningen omtalte indvielse i 1900 efterfulgtes 
hurtigt af endnu en indvielse, idet en ny hovedskole blev bygget 
ved nordre skole allerede i 1902. 

I 1814 blev almueskoleloven givet. I 1830 blev den fØrsrc 
lærer ansat i Rmsker. I 1859 blev den gamle skole i degnegår
den kendt ubrugbar, og i 1900 blev den afløse af en ny skole! 
Man red ikke den dag, man sadlede i de tider, når det g jaldt 
skolesagen. 

I dag står den nye centralskole færdig. Det faktum, at den 
er bygget ifølge bestemmelserne i skoleloven af 193 7, kunne 
få en til ae tro, at der også i dette tilfælde er gået temmelig lang 
tid. Men uden at gå i enkeltheder med den nye skoles bygge
historie, kan man slå fast, at de væsentligste forsinkelser skyldes 
forhold, som de lokale myndigheder ikke har været herre over. 

En sammenligning meJJem skolebyggerier i 1900 og det af i 
dag giver et ganske godt udtryk af udviklingen i de 60 år. 
Aniklens billeder giver endda et endnu stØrre tilbageblik, helt 
tilbage til degnegården. N år udgifterne til den nye skole har et 
7-cifret tal i modsætning til de ca. 14000, som skolen kostede i 
1900, skyldes dette dog ikke alene større krav til skolerne, selv
om dette naturligvis også spiJJer ind, men nok så meget pen
genes faldende værdi. 
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Et andet talforhoJd derimod fortæller noget mere om nu
tidens skoleundervisning sammenlignet med tidligere tider. I 
førstelærer Kofods beretning fortælles, at antallet af undervis
ningspligcige børn i 1830 var 193, og i dag er der 181, og man 
kan nok sige, at der gøres en del mere ud a'f de 181 end af de 
193. F. eks. er der nu i kommunen ansat 7 lærere og lærerinder 
i modsætning til ]ærer Pihl , der måtte klare det hele alene. Er 
der mon noget at sige til, at han blev træt af det på sine 
gamle dage. 

Der er begyndt noget nyt i den nye skole, m en - alle for
skelle til trods - dog noget, der bygger på det, der skete i de 
gamle skoler. Dette kom til udtryk, da der ved skoleindvielsen 
i sommer blev sunget den sang, der i 1900 blev skrevet til dette 
års skoleinvielse af daværende sognepræst i R msker og Hasle, 
Em il Bruun: 

i\ilel.: Pao ]emsalem det ny. 

Lctcl mt op vO'r Skoles D ør, 

Lttk og stæng den ej som før, 
lncl de smact lctd træcle, 

At i Barnets bløde Sind 

Sandt og godt maa prentes ind 

M ed Gttclslivets Glæde. 

Danmark er vor gamle M.0'1·1 

Dansk er h vert vor Tttnges Ord, 
Dannebrog vort }'.1Iærke. 

Lad mod fremmed Sæd og Vold 
Staa som Vagt og Ridderskjold 

Skolens Mztre stærke. 

Gid en Slægt da fostres her, 

Som til Livets Dont og Færd 

Stærk og mnd maa være, 

Som ved Jem Kristi Haand 
V okse maa i Sandheds Aand 

Til Gud Faders Ære! 

]. Holst-Jens en. 



Bornholm under vold, fren1medåg og 

befrielse-1658 og senere 

Bornholms historie har efcer grundige forskninger kunnec føres 

lange tilbage i riden. Handelen fra Øse- og Mellemeuropas flod

veje havde en scacion her. Skøm Øen ingen flim rummer, findes 

der mange flimredskaber fra scenalderen, og der er funder usæd

vanlig megec romersk guld og mange islamiciske mØmer på 

Øen , der fortæller om driscige bornholmer-vikinger. Til vor 

barndomslære hører beremingen om Blod-Egil, høvding på 
Bornholm, som K n11d den H ellige (den anden af Svend Escrid

sen-sØnnerne) - regerede 1080-86 - skal have lader benrecce 

for sørøveri same for efcer er søslag ae have drukket Øl forurener 

af menneskeblod, en alvorlig synd, sammenlignet med menne
skeæderi ( ! ) - efcer den rids begreber. 

Når man nævner Bornholm, falder rankerne samcidig på 
H ammershus. Hvornår denne borg egendig er opføre, ved man 

ikke med bescemrhed. Efrer senere rids udgravninger er der dog 

sandsynligsc, ae borgens grundlæggelse kan føres tilbage cil old

ciden, hvorefter den amagelig er undergåec forskellige foran

dringer, indcil ærkebiskoppen i Lund, Jacob Erlandsen, om

kring 1255, skabce en borg, der kunne yde ham en virkelig 

srØrce og være er skjold om ærkebiskoppens mage under den 
evindelige kamp mellem kirken og kronen. Vi husker fra vor 

skoletid beremingen om, ae efrer morder på fa-ik Glipping 

(K lipping!) - (1286) var H ammershus er ynder ti lflugcssced 
for de fredløse kongemordere, som således srørcedes af ærke

biskop Jens Grand. Gamle Ingemann behandlede jo flircigc derce 

emne. Hammershus skifrede siden ejere nogle gange, indcil 

Christian li (regerede 1513-23) i årer 1522 - crods gejsdig
hedens procesc - overtog fæsmingen. I de følgende år erobrede 
lybækkerne den og hærgede Øen. I året 1526 overdrog Frede

rik I (regerede 1523- 33) selv Bornholm ri! lybækkerne som len 

for en rid af 50 år, som »belønning« for lybækkernes hjælp i 
kampen for Danmark. Således kunne den gang en magehaver 
»overdrage« land og levende mennesker til en anden magehaver. 

Nu havde Bornholm, med de grusomme og hensynsløse lybske 
fogeder som en evig svøbe, en streng og mørk tid ae gennemgå, 

som Øen førsc udfriedes af, da frederik Il (regerede 1559-88) 

i 1576, trods lybsk protest - ved udløber af forleningsafcalen -

atter inddrog Bornholm under den danske krone. Under krig 
med Sverige (den såkaldce »Torstenssans-krig«), som senere 

førre ril »Brømsebrofreden« i 1645, var Bornholm besat af 

svenskekongens tropper og hårde behandler af disse. 

Således kendte bornholmerne allerede godt ril fremmedher
redømme, vold og undertrykkelse, da Danmark kom i kløerne 

på Carl X Gmtaf af Sverige 1657 . 

H er cræder så Jens Kofoed Pedersspn ind i billeder. H an lå 

i december måned i 1657 i Køge under ricmester Knttd Urne 

Jørgensen, som hØrre til Ulrik Christian Gyldenløve's rytter

regimem, som sommeren over havde kæmpet i Skåne og H al

land. Mange soldater fik lov ae rejse hjem, idec man ikke ven

tede ae få brug for dem før foråret (1658); bl. a. ovennævnce 

Jens K ofoed fra H asle sØgte om orlov hjem ri! julen. Han var 
gifc, havde to børn og ventede snare en forøgelse af familien. 
H ans ansøgning blev bevilger; han måtte blive fjorten dage 

hjemme, men skulle så vende cilbage »med første føjelige vind« 

- som der hed - og arrer indstille sig ved sit kompagni. D er 

blev dog en drøj cur; han nåede derfor fØrsc ri! Hasle »næste 

dagen .før juleaften« - som der hed - så han kunne holde jul 

sammen med huscru og børneflokken, som blev fordobler -
med to cvillingepigebØrn - inden julen gik ri! ende. D e to små 

krismedes på helligåndsdag, men nu var farvandet så tillagt med 

is, ae incet farcøj kunne stikke i søen. Vi husker, ae Carl-Gmtaf 

og svenskerne havde »alle onde ånder« (bl. a. isen) med sig den 

gang; husk hans march over isen fra Jylland-Fyen- Langeland

Lolland-Falster-Sjælland - Roskilde-freden o. s. v. 
Først ved påsketider 1658 nåede en fiskerbåd over til Ystad 

og hjembragte den sælsomme tidende, ae Bornholm nu var en 

svensk provins sammen med en del andet godt, tidligere dansk 

land. For en sikkerheds skyld fik Jens Kofoed - fra borgmester 
og råd i H asle - skaffet sig er skrifdigr bevis for, ar der havde 
været hele umulige at komme hjem, inden han var blevec 

svensk undersåt. H an blev alcså foreløbig, hvor han var - for 
nærmere ordre. 

Frederik lil (regerede 1648-70) havde, såsnart Roskilde

freden var slutter, giver lensmanden på Hammershus, Joakim 

Gersdorf, befaling ri! at rømme øen, og i henved en månedsrid 
måcre bornholmerne scyre deres egne sager. Når man studerer 

Hammer1h111, 1et fra Slot1lyngen 
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}eus Kofoed 

kildeskrifrerne, kan man jo undres over, når senere henses til 

afsluttelse af Roskildefreden, ar ]eus Kofoed overhovedet kunne 

få orlov til Bornholm - på julebesøg - samt, ar Gersdorf åben

bart ikke har løber liver af sig med udførelsen af den kongelige 

ordre om rømning af Øen . D er synes ar have knebet noget med 

efterretningstjenesten landsdelene imellem. Nå, altså en skønne 
dag ankom den af Carl-Gmtaf udsere guvernør, oberst P·rintzen
.rkjold, ledsager af herredshøvding Johan Syl-vim med sin be
skedne »hær« - en kaptajn, en IØjmanr og ca. 120 mand med 

tire kanoner - for ar rage Hammershus, Øens eneste slot og 
fæstning, i besiddelse. Narurligvis kunne bornholmerne let have 

Her bugt med så lille en sryrke. Men man måcre jo førsr -

fornuftigvis - høre, hvad svenskerne »bØd på« . Og heldigvis 
for fremtiden - rør man vel sige - dreves befolkningen snart til 

det yderste ved svenskernes brutalitet - nemlig ved de hØje 

skatter, lammede erhvervskilder - og vel især ved udskrivning 

af det unge mandskab ti l svensk soldatertjeneste på Carl-Gmtaf s 
forskellige valpladser rundt om, Polen etc. Der dreves ubarm
hjertige klapjagter, i skovene og andetsteds, på de ulykkelige, 

som sØgte ar unddrage sig denne forhadte soldatertjeneste. 

I Skåne for eksempel udskrev man hver femte bonde, hvilket 

til sammenl igning ville have giver for Bornholm 180 mand, 

medens Printzenskjold udskrev langt over 400 mand, d . v. s. 
der blev kun gifte mænd tilbage, som svarede skar af deres gårde 

og derfor dårligt kwme undværes, og så en del drenge, som, 

efter guvernørens mening, efterhånden som de voksede til, 

kunne rages til landets forsvar og ti l svenskekongens tjeneste 

andetsteds. H ertil kom så udførselsforbud , ingen måtte føre 

noget bort fra Øen , al handel lå dermed stille, og bønderne kunne 

ikke sælge deres sæd, og yderl igere skatter pålagdes. Sommeren 
1658 blev således en streng rid for øens befolkni ng. D er b lev 
Carl-Gustafs troløse brud (1658) på Roskildefreden, som sarte 

begivenhederne i gang på Bornholm og derved skaffede tilgang 

til »undergrundsbevægelsen« og dens mænd. 

En af de ivrigste af disse og dygtigste, Povl Anker (Ancher) . 
ml'me som fastboende - p ræst i H asle - så nogenlunde blive på 
sin p lads. Men hans jævnaldrende, en god fædrelandsven, 

den forhenværende, nu ledige rytter Jens Kofoetl, kunne frank 

og fri strejfe gennem øen, udforske stemningen, knytte forbin
delser, uden ar nogen »posekiger« blandede sig deri. Efterhån

den forøgedes anta llet af uti lfredse, præster, bønder, borgere, 
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skippere, alle Ønskede snarest ar blive undererykkerne kvit. Snart 

havde rejsningen bredt sig over der meste af Øen , kun Nexø

egnen syntes ar have været noget lunken. D et lysnede noget, da 

den hollandske flåde (efteråret 1658) havde undsat København 

og spærret de svenske orlogsmænd inde i Landskrona. På øen 
sp redtes en opfordring til at afkaste åger - senere modtages 

selveste Frederik Ill's tilsagn om god h jælp. H vorledes skrivel
serne overhoveder kom til øen, og hvem de først leveredes til, 

vides ikke. Men både Povl Anker og Jens Kofoed sørgede for, 
at alle frihedsvenner fik besked, og det lunede jo godt ar få 

selveste kongens tilsagn om hjælp. Foreløbig måtte al t holdes 
rede, til det gunstige Øjeblik mclske indtraf. Men oberst Print
zenskjo/d. som frygt!Øst færdedes blandt befolkningen, havde 

efterhånden »lugter« sig til stemningen og forlangt forstærk

ning ti l sin garnison samt sØrgEde for, at hans anmodning derom 
spredtes på Øen ... for ar skræmme. Så mt måtte der handles. 

Den ottende december red obersten fra H ammershus til H asle, 
og derfra agtede han sig videre til Rønne - havde man erfaret -

for ar sørge for, ar der skib, som skulle hente forstærkningen, 
snarest kom af sted. Egentlig skulle obersten allerede da have 

været dræbt, og opstanden være brudt ud. Men han var dem 
stadig for hurtig i vendingen, han brød for tidligt op og red 

bort. Og Povl Anker og Jens Kofoed red efter ham til Rønne, 

hvor man rog ind hos Kofoeds broder Mads, hvor en del bor

gere, bl. a. borgmester K lavs Karn, kom ri!. Obersten var raget 

ind hos byens anden borg mester, Per Larsson, som ikke synes ar 

have haft noget med sammensværgelsen at gØre. H er blev ober

sten så overfaldet, som fange førr ud på gaden, hvor han -
under flugtforsøg - af Villmn Klavsspn blev dræbt med er pi

srolskud i hoveder. D er forevises er mærke - 1658 - i gaden 
som stedet for begivenheden. D e Øvrige i byen værende sven

skere fængsledes samtidig. 

Så brød opstandens ledere op med så mange Rønne-borgere, 

som ville være med, undervejs sluttede bønderne sig til skaren, 

og da der dagedes, stod bornholmerne foran H ammershus, hvis 

besætning bestod af lØjmanr Lagman, 60 mand og syv kanoner. 
For ikke ar rage nogen risiko viste den tidligere omtalte borg-

Printzenskiold 



Manteltlzmet (fot. Dam Johansen) 

mester K lavs Kam sig ifØrt oberstens dragt og ridende på dennes 

hest og opfordrede besætningen til overgivelse, da han (ober
sten) ellers ville blive dræbt og hans hoved bragt ind på fæst
ningen! Løjtnant Lagman lod sig pudse, udmarcherede med sine 
folk, overgav Hammershus og gav sig selv med besætning fan
gen. Oberstens hustru og officererne sendtes til Rønne; de af
væbnede menige soldater fordeltes blandt bønderne som arbej
dere; Jens Kofoed blev foreløbig kommandant på øen, Klavs 
Kam landshøvding; skibet, som skulle have hentet den svenske 
forstærkning, sendtes til København med bud til Frederik III 
om, hvad der var sket. 

Man lod sradig det svenske flag vaje over Hammershus, så 
der svenske skib »Spes« med den svenske forstærkning styrede 
mod ]and nær Sandvig, uden at besætningen anede uråd. Senere 
fik man efterhånden ved list alle, officerer, soldater og besæt
ning, lokket i land og afvæbnet, og snart var skiber på vej til 
Rønne, medbringende alle fangerne, som indespærredes i råd
huskælderen med ro ladre kanoner anbragt foran porren. Det 

syntes, som havde Jens Kofoed oprindelig haft til hensigt, ae alle 
fangerne egentl ig skulle have været afliver. Men heldigvis skete 
dette ikke, og bornholmerne undgik at tilsmudse befrielsen -

og deres ære - med blod. 
Borgmesteren i H asle, Peter Olsson, sejlede nu på »Spes« t il 

København for på bornholmernes vegne at overgive kong F·re
derik III Øen. Borgmesteren med følge b lev selvfølgelig mod
tager med åbne arme og vendte hjem med »Kongens Naade« 
og er stort sølvforgyldt mindebæger ... same en lille, hollandsk 
eskadre med 100 fodsoldacer og 60 ryttere om bord som dansk 
besætning til Øen. Alle de fangne svenskere førtes til Køben
havn. Der lykkedes dog senere den svenske styrmand fra »Spes« 
og nogle andre ae rømme til Skåne, og gennem disse erfarede 
Carl -Gusraf enkelthederne ved rabet af Bornholm - en bi tter 

pille, tØr siges. 
Selvfølgelig havde man overalt løfter i flok, dog vel nok 

navnlig med Povl Anker som hjernen og Jens Kofoed som svær
det. Men når man studerer kildeskrifterne, ser man, ae flere af 
sammensværgelsens mænd og andre har føle sig brøstholdne ved 
den - som de synes - manglende anerkendelse over for dem. 

Men alle de forskellige »Kofødder« på Bornholm vil vel nok 
holde på (enten de nu staver deres navn Kofod , Koefod, Kofoed 
eller måske Koefoed ), at der var deres gamle slægtsnavne, som 
blev hædret på rette, fortjente vis. 

Frederik III synes dog ved ~ine »gaver« ar være kommet no
get let til der. »Lundbygård «, som Svend Povlsen - den »rig
tige« gØngehØvding - forlenedes med , skal nok have været en 
temmelig tarvelig »gave«, og Jens Kofoed PedensØn (Peder
søn), som blev kaptajn over mandskaber fra Øster- og Sønder
herred med 200 rigsdaler i årlig løn i fredstid, og som under 
ufred skulle »trakteres« som andre hvervede kaptajner , blev 
efterhånden mindre og mindre g lad for sin »gave« - Magle
gård - den, »han fik for stor og synderlig tro tjeneste, han i 
fejde bevist havde«. Vel skulle han nyde Maglegård kvit og frir 
uden nogen afgift eller landgilde, men da Jens Kofoed fik går
den, »var den næsten fordærver ved ildebrand«, så han i de føl
gende år havde stor møje med ar få den bragt nogenlunde på 
fode igen og dertil måtte anvende meget af egne midler. 

Sir gamle had ri! svensken bevarede han nok ri! det sidste. 

Han døde 1691, 65 år gammel, og der må jo siges, ae han (op
rindelig ktm menig rytter) havde gjort en god karriere. Han 
havde været gift to gange og efterlod sig en talrig børneflok ... 

Frihedsst(Jtten ved Ha11imersh11s 
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slægten Kofoed (med forskellige stavemåder) blomstrer frem

deles frodigt på Øen. 
Efterhånden mistede Ham1m:rshus sin betydning som fæst

ningsværk og gik i forfald på grund af manglende vedligehol

delse. Efter »højere ordre« påbegyndtes så den oprørende van

dal isme at nedbryde borgen og benytte stenene ri! andre byg

ninger, indtil bygningsværker, dog først så sent som 1822 
( ifølge kongelig resolution), blev fredlyst. Senere har man fore

taget srørre restaureringsarbejder for blot så nogenlunde ar bøde 
på fortid ens fæle synder og vandalisme. Og som en væ1-dig1 

ægte bornholmer knejser borgen ( ruinen) srolr på roppen af 

den gamle 74 meter hØje klippeknude og skuer ned på de mange 
turister af diverse nationer, som år for år besøger den, »Ettro

p(1s største borgmin nord for Alperne«, som den nu velvilligst 

kaldes. Mange af disse besøgende kommer igen og igen, beta

get af Øens skønhed og afvekslende namr: K lipper mod nord, 

agerland, skov, sandstrand mod syd etc. 

Den anden verdenskrig bragte atter Øen - som det Øvrige 
Danmark - en ydmygelse: besættelsen af nazister - senere 

russere. Men både dette og de svære Ødelæggelser bar befolknin

gen i fuld fomøscning og håb om fuld frihed på ny. Ved op
gangen til Hammershus knejser en sten med følgende indskrift: 

Lærkesp (fot. Dam Johansen) 
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Folket brød sit Frermnedaag 

H er hvor Klippen bryder Sø . 

FrifØdt Æt har Fædres Sprng . 

End Bornholm er Danmarks Ø. 
til minde om frihedskampen 1658, og denne indskrift kan jo 

den dag i dag gælde som enhver ægte bornholmers syn på 

fremmedåg og undertrykkelse - og dansk fædrelandskærlighed. 
Mange ægte bornholmere hævder faktisk, at de forskellige 

slags undertrykkelse, som folket gennem tiderne har været ud

sat for, efterhånden har nedfældet det i dets sind og følelser, 

at enhver ægte bornholmer stedse har haft og fremdeles hcw 

langt dybere forståelse af sønderjydernes kamp i sin rid og syd

slesvigernes kamp n1t mod der svære tryk sydfra, end man har 

haft og har i mange andre dele af D anmark. Jeg har en del år 
været på lang sommerferie på Bornholm, omgåedes med tegte 

bornholmere og kan underskrive ovenstående fu ldt ud. 

Og bornholmselske1·e kan, som svenskerne synger om D a

larne - i deres herlige dalkarlesang - synge (om Bornholm): 

»Og hvem det landet en gang har ser, han længes did igen , læn 

ges did igen 1 « - for det gØr man, der er vist og sandt - man 

kommer igen - og igen. 

Lattritz Lttdvigsen. 



Hammersh1/.I (/ot. Dam Johansen) 

Sommernat i Sandvig 

Dagen har foldet sig sammen. 

Stilheden svøber mig ind. 

Det er en stilhed med stene, 

formet af bølger og vind ... 

tonende kendt mod mit sind. 

Himlen med stjerne ved stjerne 

bygger sit luftige tag. 
Skyernes loftsmalerier 

sejler - og skifter - i mag ... 

lntet i verden har jag. 

Jeg er den enlige vandrer 

her i en småscad i ro. 

Et uhr fra et stuerum tikker, 

nej, nynner, at klokken er co. 

H er er velsignet at bo! 

Slentrende tager jeg gader, 
læser i stilhedens bog. 

Hører småhusene tale, 

føre legendernes sprog. -
En hund glammer op fra en krog. 

Badehotellerne sover. 
Slumrende knejser de der. 
Bølgerne slår imod klippen. 

Ellers der ingenting sker. 

Fred/ Ah, forlanger jeg mer? 

Blomsterne, løvværket slumrer, 

midt i et tvelys om alt. 

Og af en ro over veje 

får jeg så meget fortalt ... 
Men natten, er gaven - er alt! 

Ingen ved lilleputhavnen, 

Ingen på veje, jeg går. 
Stjerne ved stjerne i rummet. 

Bølgerne, bølgerne slår ... 
Hvad er i dag og i går? 

Hammeren ses majestætisk, 

som en gigant - silhouet . .. 
Aldrig af syn eller saga 

bliver herovre jeg mæt . .. 

Vandringen falder mig let. 

Bådene ligger derude - . 

Snart vil de søge mod by . .. 

D rømmene leves i natten. 
Alt det af hverdag må fly ... 

Sandvig er evig og ny .. . 

Arnold Hending. 
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Et pudsigt minde fra 
krigens tid 

Arer 1961 kan gode for Bornholm srå som er mærkeår. I år for
lod nemlig for 15 år siden de russiske soldater Bornholm. 

De var kommer årer forinden i krigens slurfase, og vi havde 

efterhånden vænner os cil de frem medartede ansigter, soldater
nes forvaskede og forslid ce jakker og de særlige russiske heste
forspand. 

Men enhver vil helse være herre i sit eger hus, og vi længces 
efter ae blive dec i vores. Derfor blev glæden stor, da soldaterne 
i marts måned forlod Øen. 

Helt uden spor kan en fremmed besættelse af nogen varighed 
aldrig blive. Men de vil naturligvis være på godt og ondt. 

Jeg skal her helt og aldeles holde mig til er lille morsomt 
minde fra de rmsiske dage på Bornholm. 

Det stammer fra Hasle og er i virkeligheden en lille soldater
visebog. Det er en ganske lille bog, indbundec i en slags voks
dug (brun med sorte fordybede linjer ind imellem), og kun knap 
lO X 12 cm. Den er lige beregnet til at kunne væ~e i en russisk 
soldats brystlomme. 

Bogen er vise hjemmelavet; i hvert fald er dens 65 blade me
get uensartede; nogle er helt uden linjer, andre, der har røde og 
blå linjer synes ae stamme fra en regnskabsbog; atter andre har 
påtrykte son e linjer. D ee papir, disse blade er fremsci llec af, er 
af meget varierende kvalitet. 

Omkring bogen er der et papbind, hvorover der (som nævne) 
findes et voksdugsomslag. 

Notesbogens /.orste side med billedet af general K 11t11zov 
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De enkelte blade er meget uens beskrevet. Nogle er beskre
vet på begge sider, andre kun på en. I den første del af bogen 
er der anvendt violer blæk, og håndskriften, der skyldes flere 
forskellige, er enkel og tydelig. Senere, hen mod slumingen af 
bogen, optræder nye hænder; der skrives dels med blækstift, 
dels med en utydelig, almindelig blyant. Ind imellem bladene 
findes løse, beskrevne blade. Forrest i bogen f indes et af pap 
udklipper billede af general Kumzov; det er med god grund, for 
denne general deltog i tyrkerkrigene i der 18. årh. og kæmpede 
siden, i 1812, mod Napoleon, hvem han vel en rid måtte over
lade Moskva, men som han siden tvang til ar trække sig tilbage. 

Bagest i bogen findes et sammenbøjet postkort, hvorpå der er 
skrevet et digt, der hedder »Forår «. 

Bogens ejermand har, i hvert fald en tid, været en vis N ikolaj 
lvanovic Kondrasov; hvem der nærmere beregner er, kan man 

måske nok få ar vide, for hans militære betegnelse og nummer 
er anføre i bogen. 

Kondrasov har underskrevet adskillige af de viser, der findes 

i bogen. Hans underskrift er meget snørkler og kunstfærdig ud
former. Hans navns sidste lyd -v (ud talt -f) skriver han, således 
ar der ender i er menneskeansigt (jvf. b illede) . Men Kondrasov 
er ikke den eneste, der undereegner viserne; der findes flere andre. 

På nogle af bogens sider har der sidder billeder; de har ikke 
været limer på, men har været fastgjort ri! bladene, således ar 
hvert hjørne var srukker ind i er snit i blader. H vor disse bille
der nu er, ved jeg ikke. Jeg gætter på, ar soldaten har rager dem 
ud og derefter kasserer bogen ved simpelthen ar kaste den bore. 

Bogens første blad bærer foruden navner (som der er ralr om) 
ordet Bloknot skrevet med røde og sorc. Der betyder jo ganske 
enkelt notesblok og passer for så vid t dårlige til der følgende 
indhold. Dette, indholdec, udgøres af omkring er halve hundrede 
soldatersange og viser. De er forsynede med titel eller overskrift, 
og adskil lige af dem er daterede. U nder den førsce, en frontsang, 
sr!tr der således datoen 14. 8. 45, hvorcil er føjet ordene: »skre
vet i skoven". 

Man griber jo med begærlig hed en sådan lille bog, om hvilken 
man ved, ar den hidrører fra en russisk soldat, idet man rænker, 
ar man så nok hører noget om soldatens oplevelser i de forskel
lige lande og egne, han ser og stationeres i. Men der bliver man 
sku ffer. Borcser fra nogle få linjer, der handler om overskridel

sen af grænsen og enkelte andre småting, indeholder bogen ude
lukkende poesi (eller rimede frembringelser), ikke prosa. 



To sider 'IT bogen. Under datoangivelsen på venstre side står navnet: Kondrasov 

Der er adskillige frontsange i bogen. Dernæst sange om kam
merater, om piger, om den mørke nat, den første march, om at 
stå på post og andet mere. Nogle poesier, (som vi måske mindre 
respektfuldt rør udtrykke det) er formede som breve, nogle til en 
pige, andre fra en pige. Der er en fingeret, versificeret korre
spondance, der ånder længsel efter hjem og hjemstavn. 

Flere af disse digte er som sagt daterede. Stedbetegnelse 
mangler derimod oftere. Dog findes den og dateringen så ofte 
sammen, at vi kan følge soldaten på en del af hans færd gen
nem de krigshærgede lande. Vi begynder som sagt i skoven i 
1945 (den 14. august). Næste gang, dateringen optræder, er 
det samme dato, og vi er stadig i skoven. Hvor digt nr. 14 (der 
er skrevet den 26. sept. 1945) og nr. 21 (der er skrevet den 6. 
okt. 1945) er forfa ttet, siges der intet om. Heller ikke til nr. 22 
(også fra 6. okt. 1945) knyttes der nogen stedbetegnelse; der 
står i stedet nedenunder: »Stille, klar aften« . Nr. 28 er skrevet 

den 28. okt. 1945 og nr. 30 den 3. nov. samme år. Dette sidste 
er skrevet i Brest Vostocnyj. Det samme gælder også nr. 31, der 
er uden overskrift, og hvorunder der kun står Brest, november 

1945. Nu er vi altså i Polen. Men med det følgende nummer 
(nr. 32: »Det er ligemeget med det hele, der er krig«) er vi i 

Rusland, i Tula. En del af denne sang er skrevet i Rusland (27. 
okt. 1945 - står der) ; en afpudsning har den fået den 4. nov. 

samme år i Brest. 

To sange (nr. 34 og 35) er begge fra samme dato (den 26. 

nov.), nr. 36 er fra dagen efter (alle fra 1945) ; nr. 38 er skrevet 
i en karantæne, hvor kan jeg ikke læse, da skriften er så ud
visket - men datoen er den 20. dec. 1945. Og så kommer vi 
endelig med et digt, nr. 39, til »Danmark, Øen Bornholm«. 
Der digt, der er skrevet der, venter man sig jo meget af; i det 
mindste håber man da på nogle oplysninger af lokal art. Men 
man bliver skuffet, hvis man tænker sådan. Digtet handler slet 
ikke hverken om Danmark eller Bornholm, men om soldatens 
egen verden. Han har set nok til krig og elendighed og stænger 
resolut alt det vilde ude. De to følgende digte er begge fra 
samme dato (5. januar 1946). Dermed hører dateringerne op, 
og resten, der i Øvrigt er vanskeligt at læse, både fordi det er 
skrevet sjusket, og fordi det er skrevet med en utydelig blyant 
i stedet for med blæk, er uden dato og stedbetegnelse. 

Bogen slutter med en fortælling, vanskelig at læse også den. 

Et enkelt af bogens digte vil jeg trække frem for de andre 

og gøre læserne bekendt med. Det er nr. 23, Proscval'naja -
Afskedsvise. Det er en både pudsig og morsom vise, der måske 
også kan stå som et eksempel på den visekunst, man træffer i 
soldatens bog. Den lyder således i dansk oversættelse: 

Ved de fri, den mørkeblå, den urolige Don 
lØd felttogsmarchen. 
Kosakken drag bort, drog i krig, 
hans kvinde ledsagede ham. 
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»Nu farvel,« sagde kosakken til hende, 
»Ønsk mig nu, min elskede, lykke på vejen,« 

»det er uvist, om jeg vender t ilbage til hjemmet.« 
»Lev vel,« IØd svaret fra pigen. 
På steppen blussede et sørgeligt gry op. 
Havets bølge tindrede. 
»Jeg giver dig,« sagde p igen, 
»til afsked en robakspung, « 
»jeg har selv broderer den." 
»Vær tapper, vær djærv, 
strid i den hårde komp for der russiske land -
og husk Donfloden, husk din elskede og skynd dig 
ae vende tilbage til dem begge.« 

Det er et virkelig smukt og nydeligt lille digt, skrevet således, 
at første linje rimer med tredje, anden med fjerde og således 
videre. De enkelte linjer har enten fire eller tre beronede sta
velser - de, der har fire, ender på betonet vokal, de, der kun 
har tre, ender på ubetonet. Men om alt dette giver den danske 
oversættelse desværre ikke noget begreb; den kan ikke gØre det, 
da de ro sprog har hver deres fortrin og deres mangler. Deres 
cirkler skærer langtfra altid hinanden, endsige da, at de skulle 
have samme centrum. 

Den lille bog , vi nu har hØrt om, blev fØrst fundet for et par 
år siden i »Hotel Hasle«. En russisk vagtafdeling havde opholdt 
sig i hotellet under hele den russiske besættelse. Ved dens af

rejse 1946 har et medlem først plyndret bogen for billeder og 

Øverst på. billedet står på mssisk: Danmark. p. Bornholm. 

dernæst kastet den selv om bag et srorr, fast skab. Her blev den 

nemlig fundet - ikke 1946, men for ret kort tid siden, da hotel
let skiftede ejer, og flytninger og oprydninger i den anledning 
kom i gang. Bogens nuværende ejer er bankbestyrer Bernt Thie
sen, Tejn. H an er også bogens egentlige redningsmand, idet den 
uden ham formentlig simpelthen var gået ri! grunde. 

I Øjeblikket befinder bogen sig i København, og der kan vist 
ikke anses for ganske udelukker, ar vi kommer ri! at høre mere 
om den senere. 

] . Nielsen. 

Til time hos Herold 
Artiklens fo rfacre r a rbejder p å sine erindringer - og her er er 
lille afsnit fra bogen •Lygterne tændes langs vejen•. 

Der var en mig venligsindet dame, fru Bh.imel, der en dag tele
fonisk dirigerede mig ril selve Vilhelm H erold, der dengang -
det var i foråret 1926 - havde atelier i en lavloftet »længe« i 

Frederiksholms Kanal, her, hvor den forhenværende kammer
sanger gav timer til få, og man sagde, udsøgre elever. 

Til 1tdsØgte elever! Og så fik han mig! -
Forhistorien var kort fortalt den, ar føromtalte frue havde 

hØrt mig i en eller anden sal - måske i flere - men i hvert fald 
en aften, hvor jeg stod på tribunen sammen med purunge L11l1t 

Ziegler, der blændede mig, så ung og ukendt hun var , med op
Jæsningskunsc af karat. - Men hvorfor skulle storheden i kana
len, Danmarks dejlige, men forlængsr abd icerede gyldenrØst, 
spilde sin rid på en atttodidakt som undertegnede. 

Jeg havde sandt at sige ikke i min vildeste fantasi tænkt på 
ar srorme kunstens højborg på Kongens N ytorv, via visir hos 

den mageløse lærer. 
Derimod havde jeg udsendt et par dig tsamlinger og var be

gyndt at interviewe celebre personligheder. N uvel .. . alene dette 
at møde Herold ville være en oplevelse for mig, og måske kan 
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du ved samme lejlighed få brug for din blyant og notesblok, 
rænkre jeg. 

Jeg havde desværre aldrig ser Herold på scenen ; men jeg 
havde en ældre ven, som svømmede hen hver gang, sangerens 
navn kom på tale. Vennen havde været med h in hisroriske 
aften, da Herold havde sagt alle de score sejre farvel i en me
sterpræsration som Pedro i »Dalen«. Aftenen var forløbet 
ekstatisk! 

Aftenens 12 rilkasrede laurbærkranse - hvor var nu de? -
men minder levede om en ener, der gik i ride! Flere af kam
mersangerens plader havde været mig kære. Den skønne stem
me var jo er vidunder. Men der ved alle. Der havde dog været 
endnu oedre ar se ham også; thi han forenede jo på genial vis 
sangeren og skuespilleren i sin blonde person. - Men »fØrr i 
snor« af en dame, der ville mig der bedste, srod jeg altså hin 
formiddag i H erolds atelier. 

Mit hjerte bankede. Om lidt skulle jeg stå foran den kunst
ner, om hvem selve Georg Brand es skrev: »han sidder inde 
med karakreristikkens hemmelighed , han kan karakterisere i 
bronze som i vellyd, giver i plastik som i musik hver person
lighed dens udprægede, sikkert opfattede fysiognomi« ... . Jeg 



ventede - med ee milde ord dirrende nervøs på meseeren, skØnt 

jeg jo, ret beser, intet havde at frygte. 
Jeg scod jo ikke som nogen aspiranc til en plads i scenens lys. 

Jeg hØree hans lette trin ... og der stod han så foran mig -
»Hr. Incet«. 

Hvor kunne han om sig selv have sagt, ae han var grim. Jeg 
fandt ham med dee samme både smuk og charmerende, som 
han nu greb min hånd og bød mig eræde nærmere flyglet - i 

dee score rum med billedhuggerarbejderne. 
I et hjørne mente jeg ae finde den så fornemme buste af 

Zinck ... Jeg betragtede Herolds egenartede ydre - det ydre, 
Dee kgl. Teaters chef i cidernes morgen havde anset for 
1tm1digt! 

Men operaens Joseph Kainz klarede sig dog - med det umu
lige ydre. 

Kammersangeren var denne dag, hin for mig så uforglem
melige, i hvid kirtel, og på fødderne bar han lak-kavalersko 
med sløjfer! 

Lad os høre, sagde H erold og kaldee på frøken Hansen, der 
placerede sig ved »skæbneinscrumencet«, hvorved jeg stillede 
mig op, mere dØd end levende. 

Den første af mine tre medbragte noder blev placerer, det 
var »Kongernes Konge« . .. men så blev det ikke til noget . .. 
ikke lige i Øjeblikket. 

Den altid så veltalende sanger indledede nu en konversation 
med sit »offer«, der straks skuffede mesteren ved på dennes 
spørgsmål ae afsløre, ae der ingen kunstnere var i hans slægt. 
Dee var jo sandheden! Men det »generede« synligt Herold. -
Jeg fik på en eller anden måde skude en bemærkning ind om 
mit arbejde som journalist og forealte, at jeg necop havde inter
viewet Axel fttel og A. W. Sandberg . . . 

Og nu mener De måske, at det er min rur, lo Herold .. og 
slog afværgende ud med en malende hånd. Jeg tror for resten 
slet ikke, at jeg selv egner mig til at skrive, sagde han. Det 
er allerede år og dag siden, »Berlingske Tidende« bød mig 
10.000 kroner for at nedfælde mine erindringer på papiret. 
Jeg sagde nej ... jo, for man fornærmer vel bare en masse men
nesker, og dee mest interessante kan man jo slee ikke få med! 

Han foresatte til min undren: J eg havde vel skrevet som dreng, 
altså hvis jeg havde kunnet skrive ... Med en brat overgang: 
Fra jeg lå i vuggen var jeg derimod prædestineret som sanger . 
I mit barndomshjem i Hasle sagde alle om mig: Han er føde 

komediant!« 
Hvor jeg nød denne enetale. Bare han nu også ville give sig 

til at synge, tænkte jeg tåbe. Det gjorde Herold dog ikke. Og 
noget incerview fik jeg heller ikke. -

Enfin . . . lad mig høre, hvad De kan, eller måske rettere, 
hvad De ikke kan, unge mand. 

Så foredrog jeg »Kongernes konge«, »Flyv, fugl, flyv« og 
sluttede med Lottis Mølholms »Gylden sol« . . . tre sange var 
afleveret, tre sange, som vel ikke lå i den sfæriske klasse, men 
som tilealte autodidakten, der havde foredraget dem i trance. 
Jeg var noget nær et vrag, da jeg sluttede ... med »fyld mit 

hjeree med gylden sol«! 
Så var der gået det meste af en time. -
Minsandten om ikke H erold nu - uden med et ord at nævne, 

hvor umulig jeg vel måcce have væree, gav sig ti l ae foreælle 
min ringhed om sin musikalske far og de 12 børn i hjemmet, 

Vilhelm Herold i sit billedhttggeratelier. 

der alle var musikalske - og at en af brødrene oven i købet 
havde drevet det til at behandle 2 forskellige instrumencer. 

J eg havde gerne blevet i dette kunstens rugekammer et år -
og lyttet og lyttet! Han var en fyrig foreæller, H erold, drama
tisk i sin form ... sådan som Bjørn Bjørnson var det, der fyldte 
salonerne i København med sin dynamik. -

Dee er en smule pinligt ae sige, ae jeg ikke nedkaldte kam

mersangerens vrede over mit hoved. Endsige ringeagt, fordi 
jeg havde ulejliget den score mand. Tværeimod! Vi skulle san
delig mødes igen . .. Det blev mig anbefalet at søge en sang
lærerinde, fru Ltmdqvist, og lade mig undervise hos hende et 
halve år. Når den tid var gåee, ville Herold rage mig under 
sine beskyccende vinger og føre mig til en debut. 

Føre mig til en debttt.' -
J eg burde have vandret syngende nedad Frederiksholms Ka

nal, og evencuelc vake opsigt. Tænk, det havde denne sjældne 
sanger og pædagog sagt - og jeg utaknemlige asen droppede 

denne opfordring. 
Axel J uel, der skulle have været skuespiller, applauderede 

min faste beslutning om aldrig at vige fra skrivebordet. Ja, jeg 
deserterede - med en angst for ikke ae skulle kunne slå til ... 

og så var der altså også dette, at jeg håbede fremover at kunne 
bevise, ae jeg kunne erhverve til dagens fourage ved ae »spille« 
p1l hele andre »inserumencer«. -

Men mindet om Vilhelm Herolds venlighed og charme be
varer jeg ... Jeg har aldrig forerude, at jeg ikke seillede mig op 
på en scene. . . Arnold H ending. 
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Nogle erindringer 
af bygmester Otto Bidstrup 

VI. Nogle af mine søskende 

(Afs luttende afsnit) 

Når jeg skal omcale søster Laura, må det blive rec kort. H un var 
føde den 7. oktober 1847. Dee var det ejendommelige, at jeg 
lige fra barnsben ikke havde noget videre med hende at gØre. 
Jeg mindes kun småkonfl ikcer, som søskende altid kan have 
med hinanden. Da hun var konfirmeret, forsØgce hun ae være 
ude ae tjene. Hun tjente en kort tid som barnepige hos Adolf 
Curdcs, der var lærer ved kommuneskolen. Derefter lærte hun 
ae sy kjoler m . m., havde en systue på et loftsværelse og var nok 
flink til det arbejde. Hun tog også en del på landet og syede 
for de bedrestillede gårdmandsfolk, som skulle have der mere 
moderne end det, de kunne få af dem, der almindeligt kaldtes 
sypiger på landet. Senere blev Laura hjemme og havde systue 
en del år. Søster Line, som var syg siden sit 12.-13. år, skulle jo 
passes; moder blev svagere og kunne ikke udrette noget syn
derligt, så hjalp Laura til i huset. Da Cecilie blev gift og flyt
tede hjemmefra, blev det Laura, der overtog husholdningen. 
Dee gik knapt så godt som med Cecilie. Laura var mere kneben 

Otto Bidttmp 

34 JUL PAA BORNHOLM 

og havde som regel er tungt og træge sind. Brodersen var på 
den rid her i huset, og en skønne dag kommer han og fortæl
ler, ae Laura og han var blevet forlovede. Jeg ville knapt tro 
mine egne Øren, men han forsikrede, ae der ikke var spøg. 

De havde tilsyneladende ikke haft så stor sympati for hin
anden. August Christensen havde den mening, ae det var os 
andre, der havde lavet den forbindelse; men det var sludder. 
Det var vel snarere, fordi jeg var blevet forlovet med Petra, 
eller hvad der var den egentlige grund, må stå hen; men vi 
havde ingen andel deri. Der blev bygget ejendommen på hjør
net af lille Madses Gade og Set. Morrensgade, hvor Brodersen 
boede på første sal, og Theodor Kofoed lejede burik og beboelse 
i stueetagen. Der blev raget en førsteprioritet i ejendommen, 
og det meste af rescbeløbet fik de udlagc som arv. Der boede de 
i en del år, hvor længe husker jeg ikke. Laura fik, medens de 
boede der, to børn, som begge døde. Uagrec der gik scærkc op 
og ned med forretningen, cror jeg, at der var vel nok de lykke
ligste dage, de havde der. Ejendommen solgtes cil Theodor Ko
foed, og Laura og Brodersen flyttede hen i den ejendom, der 
ligger Øst for kirken. Hvor mange år de boede der, husker jeg 
heller ikke. Der blev Laura syg, blev svagere og svagere, var 
en tur i København for ae søge helbredelse, men uden gode 
resultat. Hun led vistnok meget, før hun døde den 10. novem
ber 1903. Jeg tror i grunden, det var en fej l, de to mennesker 
kom cil ae leve sammen; der har sikkert været store brydninger 
mellem dem; de var jo så grundforskellige af karakter og hele 
væremåde; men Laura beklagede sig aldrig til nogen af os. 

Nu kommer jeg til søster Karen Juline Louise Bidstrup. 
Hun fødtes den 13. februar 1851, var alcså godt 5Y2 år ældre 

end jeg. Fra min første barndom kan jeg ikke mindes særligt 
om hende. Hun var ofte syg og hjemme fra skolen, og senere 
hen var det, forekommer det mig, et væsen, som vi skulle tage 
hensyn til. Jeg mindes ikke, at hun, Carl og jeg har leget sam
men eller lavet gavcyvescreger med hende. Jeg mindes kun, ae 
hun en rid måcce være fri for at gå i skole grundet på sygdom, 
og det var jeg fortrydelig over. Hun har haft et meget svageligt 
helbred alle sine dage. Jeg mindes ikke, ae hun nogen sinde 
udrettede, hvad man almindeligvis kalder arbejde. Hun strik
kede og hæklede, når hun var oppe af sengen, ja, for resten 
også når hun lå til sengs. Det er jo ikke så lige ae sige, men jeg 



tror, at hun mindst den halve tid af sit liv har ligget til sengs. 
Af karakter var hun skikkelig og ret glad anlagt. J eg mindes 
ikke at have set hende rask og frisk som andre mennesker. Vi 
drenge var så vant til at se hende i sengen, at vi aldrig tænkte 
på, at det skulle være anderledes. Da far og mor var borte, skulle 
vi andre sørge for hende. Før Cecilie og Laura blev gift, gik jo 
alt som vanligt. Da de mg hjemmefra, var problemet: hvor 
skulle Line hen? Naturligst ville det vel være, at en af søstrene 
havde taget hende med sig til deres hjem; men Line ville helst 
beholde sit gamle værelse og øvrige omgivelser. Efter mange 
betænkeligheder indvilgede Petra og jeg i, at hun kunne blive 
her. Det skaffede jo et score ekstraarbejde at have et sygt men
neske i huset; men det gik dog forholdsvis godt. Søster Line 
var her i huset noget over m år. Da Ingeborg skulle komme til 
verden, flyttede Line op til Laura. Vi blev for mange i huset, 
når vi havde fire lærlinge på kost og logi og to børn. Petra var 
jo heller ingen kæmpenatur. To eller tre somre lejede vi Line 
ind i det nuværende Skovly, hos mutter Gundberg. Manden 
var fisker. Der sad hun ude i skovluft i læ for alle vinde, sejlede 
ud til havet og badede sammen med mutter Gundberg. Jeg 
mener, hun havde det rigtig godt med hensyn til plejen. 

Da hun skulle hjem om efteråret, fik vi sat igennem, at hun 
kom ti l at bo hos Brodersens. 

Line var jo flere gange på hospitaler i København. Først 
var hun på Diakonissestiftelsen. Det hjalp tilsyneladende ikke 
noget af betydning. Lægerne mente imidlertid, at hun havde 
bedst af at bo selvstændigt for at få noget at interessere sig for. 
Vi lejede så et hus i lille Madses Gade og skaffede hende det 
nødvendige indbo. Petras sØster Johanne flyttede sammen med 
hende for at lave mad og gØre husgerningen. Det gik jo en tid; 
men hun blev dårligere igen og kom til St. Josefs Hospital i 
København. H er kom hun under en nervelæge Ditlevsens be
handling, og han fik hende så vidt, at hun kunne gå hen ad 
gaden med ham om armen. Hun kom hjem med den besked, at 
hun skulle spadsere på gaden hver dag. Carl og jeg måtte skiftes 
til hveranden uge ved Il-tiden ae hente hende og spadsere med 
hende. Det faldt os tit besværlige; thi vi havde jo meget at 
tage vare. Det varede ikke ret længe; thi hun ville jo nødig ud 
på gaden. Da hun så engang blev forkølet og sengeliggende, var 
det ikke muligt at få hende ud at gå på gaden, og det kom hun 
aldrig mere til i sin ret lange levetid. Senere kom hun til at 
bo i et lille hus ved Neksø landevej. Der blev i haven indrenet 
hønsegård, kØbt hØns, for at hun skulle have noget at interessere 
sig for og tvinges til at gå ud og fodre hønsene. D er var også 
Fysikus Hansen, der beordrede dette eksperiment. Så vidt jeg 
mindes, var bedstemoder Brodersen hos hende en del af den 
periode. Hun kom herefter til at bo hos Laura, da hun blev 
gift med Brodersen. Det gik en del år ret godt; men en tid efter 
Lauras død boede hun så sammen med den gamle pige Johanne. 
Da blev hun meget syg. Det var sindssygdom, der overfaldt 
hende. Der var intet andet at gøre end at få hende ud på amts
sygehuset. Hun ville ikke derud; men der var ingen vej udenom. 
Jeg fik Marie Bidstrup til hjælp til at klæde hende på. Jeg rog 
hende og bar hende ud i vognen, som holdt udenfor. Marie 
Bidstrup og jeg kørte med ud til sygehuset og fik hende ind
lagt. Der var ingen af mine søskende, der kunne eller ville 
hjælpe mig. Derfor blev det Marie Bidstrup. Da Line forsmd, 
at det ikke hjalp at protestere, og vi mg hende med magt, srrir-

rede hun ikke imod, men var ganske sløv. Hun mælede ikke et 
ord til nogen af os. Når jeg besøgte hende på sygehuset, vendte 
hun hovedet fra mig og svarede ikke et ord på, hvad jeg end 
sagde. Det var et strengt arbejde at tage hende mod hendes 
vilje og sende hende på sygehus, men fysikus Hansen sagde, at 
der var intet andet at gøre i den tilstand, hun var i. Når jeg 
koJ1! ud på sygehuset for at se til hende, talte hun ikke et ord 
til mig, men vendte hovedet fra mig. 

Marie Jensen fik skøde på huset nr. 42 i Set. Mortensgade. 
Jensen købte huset, fordi de Ønskede at have et sted at bo, når 
de kom herover for at holde sommerferie efter Lauras død og 
Brodersens tredje giftermål med frk. Kjøller. Der boede så Line 
og Johanne Pedersen hele året. Vi betalte skatter og afgifter 
samt renter og afdrag på kreditlånet, og inden hun døde, var 
kreditlånet fulde betalt. Jensens med deres børn boede der i 
sommerferien. Søster Line blev der ved arveskiftet tillagt ro 
arveparter, således at hun havde renten af 8.000 kr. til sit un
derhold. Det er en selvfølge, at den indtægt lange fra kunne 
dække udgifterne til husholdning, medicin og en lille røn til 
Johanne Pedersen. Hvad der manglede til dækning af udgif
terne, blev hævet i byggeforremingen. Der blev aldrig gjort 
vrøvl over, ae der blev brugt for meget. Det skal anføres til 
Mathias' ære; han spurgte meget sjældent om, hvor meget der 
var ·hævet på den konto, og han gjorde aldrig vrøvl. Han var 
ualmindelig kulant i den henseende. Da Harald overtog forret
ningen i 1915, kunne det jo ikke gå på den måde; så måtte vi 
have en anden ordning. Jeg havde fat i Carl om, at nu måtte 
han også yde sin part til hende. Han holdt på, at hun skulle 
søge aldersrence. Det vidste vi, det ville genere hendes følelser 
meget. Jeg og Mathias samt vore husstande syntes heller ikke 
derom. Vi fik så Carl til at betale sin tredjepart. De hævede 
fremdeles pengene på kontoret hos Harald, og vi fik det så føre 
i regning til nytår. Det gik helt godr, selv om Carl til tider syn
tes, der brugtes for meget, så betalte han uden at gøre noget 
vrøvl. Fra 1906 til 1928 boede Johanne og Line i ejendommen, 
der da overtoges af Carl, Mathias og mig. 1929 solgtes den til 
Johanne Pedersen. Carl bidrog til underholdet i ni år indtil 
Lines død. 

Det kan måske have sin interesse at oplyse, hvor meget vi 
hver især har bidraget til Lines underhold i t iden fra 1906 til 
1928. Mathias og Cecilie har bidraget kr. 6.295,92, Otm og 
Petra har bidraget kr. 6.295,92, Carl har bidraget kr. 3.499,79, 
og af renter har Line fået udbetalt kr. 9.200,00, i alt kr. 
25.291,63 . Jeg anfører ikke disse tal med nogen beklagelser, 
tværtimod. Vi har fået alt som gave, og vi har her haft et alter, 
hvorpå vi har kunnet ofre til den, der trængte til offer. Line 
spurgte aldrig efter, hvor pengene kom fra; i den retning var 
hun som et barn, der går til sine forældres bord og spiser som 
den naturligste ting af verden. Når det er spisetid, må der være 
mad på bordet; men hun har nok ladet takken gå højere op til 
ham, som føder og klæder os alle. Line var altid barnlig tak
nemlig for alt, hvad hun fik. Hun havde i hele livet aldrig 
tjent noget til sit eget underhold. Når sygdommen ikke var alt 
for hård med hende, var hun glad og tilfreds. Hun bar sin svære 
byrde med tålmod. 

Nu vil jeg forsøge at skrive lidt om broder Carl. Det var jo 
ham, jeg har levet mest sammen med af mine søskende. Alders-
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Carl og 
Otto Bidstrup 

forskellen var jo ikke stor, knapt to år. Vi var fra ganske små 
legekammerater, skolekammerater den meste tid og var sam
men i hjemmet, indtil jeg i 1872 kom hjemmefra. 

Carl fødces den 12. april 1858. Han var under sin opvækst 
rask, kvik og stærk efter sin alder. Jeg tror nok, jeg var noget 
mere sart og skrøbelig, havde flere børnesygdomme end han. 
Han var af en mere robust natur end jeg. Han var aldrig den, 
der gik af vejen for et drengeslagsmål. I drengetiden havde de 
fleste jævnaldrende en vis respekt for ham. 

Vi måtte jo hjælpe til på forskellig måde med, hvad vi kunne; 
feje gade, hente spåner og affald fra arbejdspladserne, gå ærin
der m. m. Jeg mindes, at vi, engang vi gik og fejede gade, da vi 
var færdige med gadefejningen, blev enige om, at vi skulle 
prøve ae sejle i den kasse, som vi havde til at bære opfejningen 
ind i. Der, hvor nu Smedegade ligger og en del af mejeriet 
Godthåb har virksomheden, var en ret stor dam, som kaldtes 
Amcmandedammen. Der gik vi hen med skarnkassen. Vi havde 
taget moders cøjsnor fra loftet og et lille brædt til at lægge over 
kassen bloc til at sidde på for os. Da vi havde fået alt i orden og 
tøjsnoren fastgjort i kassen og den anden ende på modsat side 
af dammen, blev der forhandlet om, hvem af os, der turde sætte 
sig i kassen; den anden skulle jo stå på den modsatte bred og 
trække kassen med passager ud i vandet. Jeg turde eller ville 
ikke gå cilsØs i kassen; men Carl var straks villig. Vi satte kas
sen på skrænten; han satte sig deri; jeg stod på den modsatte 
bred og halede kassen med Carl ud i vandet. Det resulterede 
jo i, ae Carl kom ud i dammen; kassen væltede, og Carl stod i 
vand og mudder til op på bryster. Jeg slap linen, rendte rundt 
om dammen og fik ham bjærger op på det tØrre; men hvor så 
han ud; dynd, andemad og alskens griseri hang på ham. Der 
var intet andet at gøre end at samle line og kasse sammen og 
gå hjem. 

D et var jo ikke den blideste modtagelse, vi fik ; thi alt Carls 
rØj måtte jo i vaskebaljen, både det ind- og udvendige. Og jeg, 
som havde taget tØjsnoren fra loftet og fået den tilsvinet med 
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dynd og andemad, var den jo heller ikke god for. Snoren måtte 
i en balje vand og vaskes ren. Det var en farlig ballade. Det 
endte jo med, at vi fik nogle lussinger hver især og pålæg om 
aldrig at foretage os sligt. 

Carl og jeg var som regel gode venner; men undgå at komme 
op at slås, det kunne vi selvfølgelig ikke. Kom der en kurre på 
tråden med andre drenge, så var vi altid parat til at hjælpe hin
anden at få vedkommende afstraffet. Vi holdt altid sammen. 
Der kunne fortælles en mængde historier om, hvad vi har be
drevet sammen som drenge. Vi var en eller to sommerferier 
oppe hos Hans Morten Jensens, som boede på en af Kjeldse
bygårdene. Der var for os børn en dejlig tid. Vi lå sammen i 
en dobbeltseng, som stod på salen. Der var kælder under hele 
lokaler. I kælderen var der et mal af rotter, der om natten kom 
op og hilste på os. Der var til tider rottebal om natten, så vi 
ikke kunne sove; de rendte på dynen hos os; men vi blev mær
keligt nok aldrig bidt. D et var forunderligt, vi aldrig var bange 
for rotterne; men det var for resten heller ingen anden af husets 
folk. Det var, eller blev betragtet som noget uundgåeligt at have 
rotter; det var ikke nemt at holde dem i skak med de sløje 
byggemåder, de havde den gang. Kunne der med lidt arbejde 
imellem rømmes op og slås en del af dem ihjel, så var der ikke 
tale om mere. 

På landet havde vi jo mange glæder. En af de største var at 
drive hestene til vandet. Hente hestene på engen, ride dem hjem 
til gården, vande dem og tilbage igen. Carl har i grunden ikke 
været særlig glad for dyr. Han var en dårlig rytter. På gården 
var to drenge, der var omtrent jævnaldrende med os. Vi var 
altså fire, der kunne lege sammen. En dag blev vi enige om, 
at vi skulle ride væddeløb fra marken og hjem. Vi fik hver 
sin hest udleveret og korn på ryggen af den. På tælling blev 
der startet. Carl red på en hest, der kaldtes »Svorter«, fordi den 
var sort af lød. Jeg og den ældste søn kom først; da Carl kom 
på den sorte hest, havde han tabt grirneskaftet og hrldt sig fast 
i manken. Uden for porten ligger der en svenskharve med tæn
derne i vejret. H esten sætter alle benene i skrit; Carl ryger ud 
over hestens hals og hoved, falder ned på svenskharven og slår 
hovedet meget slemt mod en af harvetænderne. Han tabte be
vidstheden en kort tid. Vi bar ham ind, hvor han lå det meste 
af dagen. Det var en lykke, ae han slap så godt fra det slemme 
fald uden varigt men; han kunne såmænd være slået ihjel med 
det samme. Siden det fald har Carl aldrig siddet på en hesteryg. 

Jeg mindes en episode, som foregik i køkkenet. Moder bad 
Carl om at gå et ærinde; det havde han ingen lyst til, men så 
lej lighed til ae rende sin vej. Da han kom uden for, krøb han 
op og bankede på vinduet, hvor moder var, og sagde: »Aha! 
aha1 « og stak af. Jeg tænkte: »Hvorledes vil det gå ham?« Han 
var ude og legede med andre drenge en timestid; han skulle jo 
så hjem for at få mad. Der kan nok være, han fik nogle lussin
ger af moder, så det battede. Jeg husker ikke, han nogen sinde 
nægtede ae gå ærinder, når moder bad ham derom. 

Der kunne fortælles mange episoder fra hans drengecid. Om 
han eller jeg havde lettest for at lære lektierne i skolen, som 
altid den gang var remser, kan jeg ikke afgøre; men svære for 
det havde ingen af os. Måske havde Carl nok så let som jeg. 
H an var mere stØt i det, jeg vistnok mere spredt. Da vi gik i 
ældste klasse, havde jeg mit mas med at sidde hØjere i klassen 
end han! han var ri! tider oven over mig. En gang var han nr. 



5, jeg nr. 5. Jeg blev jo skammet meget ud, fordi den yngste 
skulle over den ældste. Jeg følte det også som en skam og måtte 
så tage mig sammen, så at jeg kom oven over ham, eller han 
kom neden for mig. Vi var 24-28 elever i den klasse. Vi holdt 
os som regel i Øverste fjerdedel. Der passerede en gang i præ
stens klasse en ting, der var karakteristisk for Carl. Præsten 
(pascor Christensen) troede, vi fortalte ham en lØgnehiscorie, 
fordi vi havde været fra skolen en sangtime. Vi blev kaldt op 
til pulten, og efter et forhør over mig, der scod ham nærmest, 
gav han mig en vældig øretæve. Derefter skulle Carl også have 
sin bekomst; Carl sprang op på forhøjningen og stirrede præ
sten ind i ansigtet og sagde: »De har ikke lov at slå, når det 
er rigtigt, hvad vi siger.« Præsten blev duperet; han fik kun 
et strØg over kinden. Ja, sådan kunne han. 

Når der var en af os, der skulle hjælpe far med et eller andet, 
så havde jeg på følelsen, at han altid foretrak Carl; hvorfor ved 
jeg ikke. Han må vel have været mere stØt i det. Jeg hjalp 
moder mere end Carl. Da Carl blev konfirmeret og skulle tage 
fat på en gerning, blev han hjemme og lærte snedkerfaget. Da 
var jeg kommet hjemmefra; hvorledes det gik, ved jeg intet 
om; men resultatet var, at han blev en meget dygtig og hurtig 
snedkersvend. Efter fars død var Mathias, Carl og jeg hjemme. 
Vi enedes rigtig godt. Carl og jeg arbejdede med om dagen, 
og om aftenen sad Carl og jeg på koneoret; det vil sige i det 
lille hjørneværelse, hvor vi havde vore sager, og skrev og førte 
regnskabet. Som regel var det fire aftener om ugen til kl. 10 
og derover. Det var meget sjældent, vi tillod os at sløje af; thi 
så havde vi jo så meget mere de andre aftener. Før faders død 
var Carl i København og arbejdede der hos en snedkermester, 
der hed Chrisdorf, der havde et start værksted med maskin
snedkeri; men det varede vistnok et lille år. 

Da far og moder var døde, var vi en tid sammen i forretnin
gen. Mathias Bidstrup var jo den ældste og havde mest med 
kunderne at gØre; jeg var nærmest på tØmmerpladsen, og Carl 
havde mest med snedkerarbejdet at gØre. H an var jo ret meget 
oppe hos Brodersen og hjalp ham med regnskabet. Havde han 
ikke gjort det, kunne Brodersen aldrig have beholdt pladsen 
som bestyrer af granitværket. Han måtte omtrent daglig derop. 
Det var ham, der førte bøgerne, og det var han meget dygtig 
til. Han havde for resten en udmærket forstand og let ved at 
sætte sig ind i forskellige sager. 

Da Blem havde fået maskinfabrikken noget i gang og der 
blev noget mere at bestille, kunne han ikke overkomme at være 
bestyrer, værkstedsformand og bogholder; så fik han Carl over
talt til at tage derop for særlig at hjælpe ham med regnskabet 
og ekspedere kunder. Carl kom til maskinfabrikken i året 1881. 
Carl og Blem arbejdede udmærket sammen. Carl var kalkula
cor af natur og noget pessimistisk; Blem var initiativets mand, 
regnskab og pengesager interesserede ham ikke meget. Deres 
samarbejde varede på maskinfabrikken til broder Peters død 
1896. Selv om Carl ikke var i vor forretning, så var han dog j 
fællesskabet som alle de andre søskende. Mathias og jeg var 
jo kun som bestyrere og fik vor knebne dagløn. Fællesskabet op
hØrte i 1888. Da var den fælles formue steget fra 12.000 kr. 
til 28.000 kr. I september 1886 fik jeg skøde på den gamle 
ejendom. J eg bød 5.000 kr. Mathias, Peter og de andre skrev 
under på et ark, som var tilsendt dem uden nogen bemærk
riing om prisen. Carl føjede til, at da der ingen udsigt var til, 

Marcus Peter Blem 

at andre ville give mere, så indvilgede han i, at jeg skulle over
tage ejendommen for de 5.000 kr. Det var stadig regnemeste
ren og økonomen, der stak igennem. 

Da Petra og jeg skulle giftes i året 1881, flyttede Carl op til 
Blem på maskinfabrikken. Herman Blem havde en søster, der 
holdt hus for sin broder. Det var et meget livligt hus at besøge; 
det gik med sang og klang. Vi kom der hyppigt, og de kom 
hos os. Vi havde et udmærket ungdomsliv sammen. Vi havde 
jo alle været på højskole og var blevet oplivet med sans for det 
bedste. Carl blev så forlovet med Line Blem til scor glæde for 
os alle. Carl brød sig ikke om at købe forlovelsesringe; men 
Line Ønskede jo at bære ring, og da vi andre spændte på ham, 
fik vi ham overtalt til at gå hen til guldsmed Kolling og bestille 
ringe. Jeg var med ham derhenne. Hos Blem boede så Carl, 
indtil Herman skulle giftes i 1883. Da flyttede han hjem til os. 
Her boede han, til han selv skulle giftes i 1883. Han kØbte en 
ejendom i Østergade, der tilhØrte købmand Harbo, for 6.000 kr. 
Vi talte om at bygge til ham; men der var ingen egnet grund i 
nærheden af maskinfabrikken, som kunne købes. Det var ejen
dommen gadenummer 58. H er boede han indtil sin død i 1927. 
Carl havde en rar hustru i Line. Hun var meget opofrende for 
hjemmet og især for sine fire drenge, som hun kunne gØre alt 
for, ja, næsten for meget. De fik en lille pige; men hun døde 
meget lille, vel omtrent et år gammel. Line var i de senere år 
svagelig og døde i 1916. 

Nu kom der en meget svær tid for Carl. Det var vanskeligt 
at få et godt menneske til at holde hus for ham. Han selv var så 
nedbrudt, at han ikke foretag sig noget i den retning. Petra og 
jeg fik at høre, at der var en frk. Stange, der var ledig. Vi 
kendte ikke noget videre til hende; men Petra og jeg var ude 
og talte med hende, og vi enedes om, at hun skulle gå op og 
tale med Carl. Vi havde nærmest tænkt hende som en foreløbig 
medhjælp, men det endte med, at hun blev der til Carl døde. 
Det var et ret kedeligt hjem, hun beredte ham. Hun var ikke 
kultiverer eller i nogen måde intelligent. Hun var sparsomme-
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Otto Bidstmp med hnstm og tre bpm (nr. 2, 4 og 5 fra venstre) 

lig, men lavede dårlig mad. Det var nærmest bondekost, svære 
retter og altid så meget, at det skulle opvarmes flere gange. 
Hun var ikke et menneske, vi andre havde nogen glæde af at 

En fornem "fange" 

være sammen med. H an var også i perioder meget ked af hende 
og bad hende om at flytte; men havde der været nogen konflikt, 
fik hun altid lov at blive. Valdemar var en tid hjemme, men 
flyttede op til Ella og Jørgen, fordi han kunne ikke nøjes med 
den mad, hun serverede. I den retning kunne hun byde Carl 
omtrent, hvad det skulle være. Carl kom ofte hos os. Der gik 
knapt en dag over, uden at vi talte sammen; ban kom meget 
ofte om aftenen. H an og Petra kunne rigtig godt sammen. Vi 
var altid glade for hans besøg. Han sagde af og til: »Kunne 
jeg træffe et menneske, som jeg kunne sammen med, tror jeg, 
jeg giftede mig; thi dette er noget kludder at gå alene sammen 
med frk. Stange.« 

Carl var en ualmindelig trofast og pålidelig natur. Det rør 
jeg nok sige. Til tider noget hård i sine udtalelser og nØgtern 
i sine beregninger; men han var altid til at scole på. Han var 
ikke forfængelig med sin egen person, måske tværtimod. Han 
kunne være noget hensynsløs mod andre; men mærkede han, 
at han havde været for hård, så var han den første, der gjorde 
sit til at rette forholdet. Der kunne fortælles mange episoder 
om ham. Skal jeg samle det hele i er kort udtryk, kan jeg sige, 
at jeg og alle i familien ikke kunne Ønske os en bedre broder, 
end han var. Mennesker med fejl og fortrin er vi jo alle. 

på Hammershus 

D et hænder af og til, at de, der viser de besøgende rundt på 

Hammershus, bliver stillet over for spørgsmålet, om der ikke 
har siddet en kongedatter fængslet - eller i hvert fald tilbage
holdt - på det gamle slot. N år opmærksomheden, som ganske 
naturligt er, derefter henledes på Eleono1·a Christine, rystes der 
på hovedet, og man får dernæst at vide, at det, der i den givne 
situation Ønskes besked om, skulle ligge endnu længere tilbage 
i tiden. - Nå, efterhånden får man da så meget ud af forespørg
slen, at det skulle dreje sig om en kongedatter, der var på vej 
til sit bryllup, men ar hun aldrig nåede længere end her til 
Øen, hvor hun blev tilbageholdt for derefter at gå i kloster, 
hvilket unægtelig lyder både spændende og særdeles tillokkende 
- altså som emne at betragte. 

For nogen tid siden stod den, der skriver disse linjer, og talte 
med opsynsmanden på Hammershus om denne tildragelse; men 
ingen af os kunne på daværende tidspunkt komme sagen væ-
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sendig nærmere - kun kunne vi i erindringen mindes, at vi 
engang havde høre noget derom. 

Ved senere at dykke ned i forskellige hisroriskc værker viste 
det sig ikke desro mindre, at der var noget om den gamle be
retning. Blot drejede det sig ikke om en kongedatter, men om 
en grevedatter; men herom senere. 

Magmts Smek - Sveriges konge 1319-1371 - havde tO søn
ner - Erik og H åkon. Erik (1339-1359) var på mange måder 
en meget urolig mand. Således gjorde han - stØttet af et svensk 
stormandsparti - i året 1356 oprør mod sin far, hvorefter han 
fik overladt en del af det svenske rige; men ikke nok hermed. 
Under nye stridigheder, hvorunder han bl.a. sØgte stØtte hos 
de holstenske grever, påførte han også Valdemar Atterdag ( 1340 
-13 75) krig og sØgte under denne endog at få herredømmet 
over Bornholm, hvilket dog mislykkedes. 

Da kong Magnus atter følte sig truet af sin søn, sØgte han 
ind i et forbund med Valdemar Atterdag. Dette kom i stand i 



1359 og sikredes, som det hedder, »med en kirkeviet trolovelse« 
mellem den svenske kongesøn Haakon, der var konge i Norge 
(1343-1380) , og den danske kongedatter Margrethe (1353-
1412) - den senere så navnkundige dronning l\!Iargrethe. Arer 
efter fik kong Valdemar endvidere overdraget Skåne og havde 
dermed hele riget samlet. Det før omtalte svenske stormands
parti , der var meget fortørnet over den måde, som forholdene 
udviklede sig på, ville nu gennemtrumfe et bryllup mellem 
kong Haakon og Elisabet af Holsten, hvis far var den mægtige 
grev Gerhard (1292-1340) - bedre kendt under navner »den 
kullede greve«, som i 1340 blev dræbt i Randers af Niels Ebbe

sen. Og nu er vi efterhånden midt inde i den før omtalte epi
sode, som ikke er uden en vis dramatik. Vielsen kom i stand og 
foretoges på slottet i Pli:ien i Holsten i juli 1362; men i stedet 
for kong Haakon mødre en svensk ridder, som under vielsen 
trådte i den fraværende brudgoms sted. På grund af de urolige 
forhold ventede man med ar lade bruden rejse til den svenske 
hovedstad til senere hen på året. Endelig den 17. december 
forlod skibet Travemi.inde; men da vejret var alt andet end 
godt, led det skibbrud på »ærkebispens strande«, d. v. s. den 
bornholmske klippekyst, hvor så mange skibe i tidens lØb er 
blevet slået til vrag. 

På slottet Hammershus fik den forventningsfulde brud imid
lertid en "fyrstelig modtagelse« af ærkebiskop Niels ] onssøn, 

hvorefter hendes videre færd blev udsat til »en gunstigere års
tid«, som det hed sig. Arsagen var naturligvis en ganske anden. 

Hammershtts, fra kapellet . 

Hammershtts, broen med Blommetårnet i baggrunden. 

Endnu inden vinteren var omme, hastede ærkebispen mod 
København, hvor han den 9. april 1363 under overværelse af 
begge kongerne viede kong H aakon af Norge til Margrethe 
Valdemarsdatter , skØnt hun endnu kun var 10 år gammel. Et 
skridt på vejen mod Nordens »ening« var dermed nået. 

Alt imens sad grevedatteren Elisabet stadig hjælpeløs og 
ensom på det afsides Hammershus - fuldstændig prisgivet den 
forunderlige og hårde skæbne, der var blevet hendes lod. Ikke 
uden en vis ironi udtaler Zahrtmann sig i flg. vendinger: »Som 
alt for gæstfri vært husede han « - d. v. s. ærkebispen - »den 
ubudne brud Elisabet endnu mindst tre år på sit slot, og hen
des afbrudte bruderejse endte t il sidst i , ar hun gemte sig bort 
i et nonnekloster. « 

Det var i korte træk beretningen om en hØjst dramatisk bru
defærd, der fik en ganske anden slutning, end de implicerede 
personer - vel først og fremmest den ulykkelige brud - fra 
først af havde tænkt sig. Foruden at kaste et grelt lys over den 
måde, hvorpå man i de tider så at sige handlede med menne
skers skæbne, giver den samtidig svar på det i tidens løb ad
skillige gange rejste spørgsmål om, hvem den fornemme dame 
var , der for henved 600 år siden tilbageholdtes på H ammers
hus. Også det kan vi nutidsmennesker have godt af at tænke 
på, når vi aflægger Hammershus et besøg. 

Carl Løf holm. 
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Hellig Trefoldigbeds Kapel i Rø 

Helligdomskilden, der ikke er nogen kilde, men en jættegryde, der ved 
almindelig vandstand fyldes af bølgeslaget. 

Over disse mandshpje klipper måtte de syge for at nå ned til kilden 
hvis de da ikke var kommet sejlende. 
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På Bornholms Østside skal der i middelalderen have ligget hele 
fire kapeller. De to lå vist lige »Om h jørnet« ved Hammeren 
og Svaneke. 

Bag fyrene på Hammeren, måske på det mest øde sted på 
hele Bornholm, ser vi endnu de ret velbevarede ruiner af 
Set. Salomon. 

Ved Frennehavn, syd for Svaneke, m enes at have ligget et 
Set. Anders kapel. Man har imidlertid aldrig fundet nogen 
rester af ruinen. H ar der været nogen, er de sikkert anvendt 
som byggemateriale i svanekehuse allerede for mange år siden. 

I de senere år har der været gisnet om, at Set. Anders kapel 
skal være opstået som følge af en unøjagtighed på et gammelt 
kort og slet ikke have rod i virkeligheden. Man har da heller 
ikke fundet nogen omtale af det i gamle beretninger. D er er 
omtalt et Set. Andreas kapel, men det er privatkapellet til 
Maglegård , det, der også hedder Set. Margrethe. 

Det tredje af kapellerne, Set. Anna i Gudhjem, stod endnu 
midten af halvfemserne i forrige århundrede på sin gamle 

plads oppe på bakken. Det faldt for trangen til nyt og bedre, 
så sene som i 1896. N u er der kun meterhøje rester tilbage. 

Det fjerde kapel skal have ligget neden for Hotel Hellig
dommen, helt ude ved skrænren. Det var indviet t il den hellige 
Trefoldighed. Hvordan det forsvundne Set. Trinitatis så ud, 
ved man ikke. Dets alder og beliggenhed kendes heller ikke. 
Kapellet er sikkert ikke bygget for kildegæsterne alene. Hellig
domskilden havde ganske vist et stort besøg, men det havde 
Kolde kilde i Almindingen også, måske endda mere, og den 
fik ikke noget kapel. Man kan vel også dårligt rænke sig, ar 
man i de dage ville bygge er kapel, der kun skulle bruges en 
eneste dag om året. Anragelig har dette strandkapel, ligesom 
Set. Salomon, haft sin menighed på havet. Der tænkes her på 
fremmede fiskere og købmænd, der samtidig med sildestimerne 
strømmede til de bornholmske kyster i efterårsmånederne for 
at få deres part af byttet. Kapellet ligger da også næsten midt
vejs mellem de gamle fiskerlejer Båstad og RØstad. Kapellet 
er sikkert blevet Jukket ved reformationen. 

Hellig Trefoldighed og Hellig Anders bar været for ler til

gængelige, de Jå for nær ved alfarvej, derfor er der i dag ingen 
ruiner til.bage. Skulle en eller anden bygge en ny længe eller 
et hus, så var det meget fristende at søge ned til ruinen. D et 
var er dejlig nemt stenbrud. Ser. Salomon lå så afsides og med 
så elendige tilkørselsforhold, at det fik lov til at ligge i fred, 
skØnr de fleste af de bornholmske bønder mindst en gang om 
året havde et ærinde på H ammershus. Set. Annas ruiner blev 
fredet allerede ved nedrivningen. 

I det fjerde bind om de bornholmske kirker står der om Set. 
Trinitatis kapel i RØ følgende: 



l 
i11 ~{I , 
'J ( .: 

\1,~ , v' 
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Her er stedet iudtegnet, hvor forandringen i ageren var synlig. 

»Kapellers nØjagrige beliggenhed er ukendr, efrersom de 
1624 synlige ruiner forlængsr er rydder af vejen. 1830 hedder 
der, ar man kun kan se en liden forhøjning på avlsjorden, hvor 
der skal have sråer. Der opplØjes endnu kalk. Sæden synes heller 
ikke ar srå så godr, måske fordi jorden er blander med grus og 

kalk. 1857 fik Brunius af bonden på Kildesgården (9. selvejer
gård) forevisr nogle af dennes mark opbrudre gråsren, som 
sagdes ar være de sidsre levninger af kapeller.« 

Med andre ord: her var ikke meger ar søge efrer. Både dan
ske og svenske vise havde ralr. 

Men var der ikke er forsøg værd? Der kunne da være mor
somr, om man kunne finde sreder, hvor kapeller havde sråer, 
og evenruelle resrer. Jeg kunne selv besremme, når jeg ville 

Stedet, hvor kapellet lå. Den med hvidt indrammede firkant er på 
øverste billede forstprret lidt op. 

rage derned. Kunne besremme den gunsrigsre rid. Frem for 
Brunius havde jeg ro fordele, uden ar være i besiddelse af hans 
forsrand og indsigr, jeg havde forografiappararer, og så havde 
min fader engang for mange år siden, da vi gik forbi, sagr, 
ar der lå engang er kapel. H vor han vidsre der fra? Jo, min 

farfar var fødr i Øsrerlars i 1835, og før ham boede min olde
far og ripoldefar der. Disse gamle fyre har sikken mange 
gange i deres liv værer ril kildefesr, både i RØ og i Almindin
gen. Måske havde de ser ruinerne ligge der. 

Ved middagsrid en dag midr i december, da solen skinnede, 
besremre jeg mig ril ar rage derned. Jeg parkerede vognen ved 
Hore! Helligdommen og gik ned mod klipperne. Nede i nord
ØsrhjØrner af ageren neden for horeiler srillede jeg mig op og 
forograferede der seed, hvor min far havde forralr, ae kapellet 
srod. Den lave middagssol gav der skrå sidelys på den mod 
haver skrånende ager, jeg havde brug for. Den fremkaldte film 
sladrede senere om der rigrige heri, idet der firkanrede om
råde, hvor kapellet muligvis havde stået, viste sig med en lidt 
lysere farverone. Jeg gik også græsser igennem, hvor jeg mente, 
kapeller havde sråer, for ar se, om der var nogen mulighed 
for bare ar finde lide kalk eller en eller anden sren med lide kalk 
på, men det var forgæves, der var inret at se. 

Efter ar have forograferer kilden ved foden af Helligdoms
klippen, hvor der for resten må have været meg~r besværligt 
for ældre og sygelige mennesker at komme ned , gik jeg igen 
op mod vognen. Til en forandring gik jeg ind gennem hotellers 
have. Lige inden for hækken var der en lille stenhøj med natur
sten. Jeg srandsede for ar se nærmere på disse. Der kunne jo 
rænkes, at der lå noget her. Ikke mange sekunder senere havde 
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De to kapitæler fra stenbnnken. 

jeg opdaget en søj lekapitæl til den venstre søjle ved en ind
gangsdør. 

Nu skal der jo ikke megen fantasi til for at sætte dette sØj le
hoved i forbindelse med det forsvundne kapel, der har ligget 
et par hundrede meter fra findestedet. Mellem nogle andre 
sten lå en, der kunne se ud, som var den kapitælen for en mid
tersøjle i et lille vindue, noget lignende som i vinduerne i vå
benhuset i Akirke. Denne sidste er dog ikke helt sikker, den 
kan være en natursten, hvilket dog er tvivlsomt. 

Selv om Brunius var der i 1857 og jeg først 100 år senere, 
så havde jeg dog fået lidt ud af turen. 

Men hvad foregik her i gamle dage? 
En dag om året var her en farlig hurlumhej. Det var Set. 

Hans aften. Nogle tog hertil for at blive helbredt for sygdom
me, andre fordi der var sjov i gaden. Det hele har vel artet sig 
som »Bakken« i Almindingen en dyrskuedag, men i meget 
mindre format. 

Den syge skulle ned til kilden, der ligger ved foden af 
Helligdomsklippen. For at komme ned til klippen skal man 
først ned ad den stejle skrænt. Derefter hen over mandshøje 
klipper, hvor man næsten skal kravle på alle fire, så har der 
ikke været lagt planker og brædder ud i dagens anledning, har 
det været en skrap tur for mindre mobile mennesker. 

Kilden er ikke nogen kilde, men derimod en gryde i graniten, 
der ved almindelig vandstand bliver fyldt af havvand af bølge-
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slagene. De forskellige forfat tere fra svunden tid er ikke 
enige om, hvad man gjorde dernede ved kilden. Der findes 
to gamle beretninger, en fra det syttende århundrede og en fra 
det nittende. Den ene fortæller, at de syge roede sig i vandet, 
mens den anden siger, at de drak det. Måske gjorde man det 
også sådan, sæd og skik forandrer sig jo. Men det er i grunden 
også ligegyldigt, bare det hjalp. Men vi får dog håbe, at de 
syge ikke gjorde begge dele på samme tid, for ærlig talt, de 
tredive-fyrre liter vand, der kan være i det lille hul, kan nu 
ikke have tålt alt for mange sure tæer uden at få bismag. 

Den rige købmand Bohn fra Svaneke (hans datter blev gift 
med sandflugtskommissær Peder Dam Jespersen) nåede kun 
at besøge kilden en gang i sit liv. Han fortæller, at konen på 
Helligdomsgården fortalte ham, at hun fik en del af de mØnrer , 
folk kastede i kilden som offer, for at sørge for, at der var vand 
i kilden på den store dag. Var det lavvande, så måtte hun ned 
og Øse vand op i gryden. 

N u er kildefesterne en saga blot. Kun Svaneke har lidt tilbage 
i deres Set. Hans kilde, men på en helt anden måde end tid
ligere. Vor generation tænder bål, og det er, synes jeg, meget 
hyggeligere, for Set. H ans aften er næsten altid væmmelig 
kold, og så er det ligesom bålene virker så forjættende om den 
dejlige somme:, vi hvert år venter på. 

Tekst og foto: Ignotm. 

Fra hiemstavnskomedien •Et Siømanisiem•. 



Studenterne fra Rønne Statsskole 1961 

Øverste række: Kirsten Vivien Schow, Ebbe Bay Mogensen, Kirsten Vibeke HV esth, Bo Schmidt Nielsen, Jette 117 esth, Jannik Peter Davidsen, Marianne 
Agersted, Hans Jtml Therkelsen, Liselot Skovgaard Birkebæk, Svend Kramp, Elin Stmdgaard Petersen, Henrik Klingenberg Lind. - Anden række fra 
oven: Niels Axel Lorentzen Løvgren, Karen Frances Olesen, Frank Gorm Sørensen, Hanne Petersen, Carl Einer Madsen, Jytte Gad, Flemming Sander 
Hansen, Lydia Margr. Madsen, Preben Anker Andersen, Merete Dalsgaard Andersen, Mogens Peter Nørregaard, Ulla Lnnd Hansen, Simon Asger Niel
sen. - Tredje række fra oven: Birgit Plottg, Bent Holm Andersen, Nina Lindgaard, Søren Rosenmeier, Helle Brinch N ielsen, Kield Tttrman Mogen
sen, Lone Vivelttnd Kofoed, Bent Olsen, Kirsten Koefoed, Svend-Erik Jensen, Kirsten Meyer iVIichelsen. - Forreste række: Kirsten H ttltgren, Jens Chri
stian Jørgensen, Birgitte Marg1·ethe StrØmØ, Hans Fester Thaisen, Hanne Anette Elteby Pedersen, Ole Haxthamen , Karen N ørregaard, H enning Chri
stian lp sen. ( B. Ilsted Bech fot.) 

Nedenstående to vers er skrevet af Asger D am, da han i 1940 blev studene fra Rønne Statsskole. De er præget af den 
alvorlige situation for landet i 1940, men kan trods dette måske også sige studenterne fra 1961 noget. 

Vi har ret til at glemme det tunge, 
til at juble vor livsglæde ud. 
Vi har ret til, fordi vi er unge, 
at gi' livet vort højeste bud. 
Lad så blot de andre skumle, 
lad dem tale om verden, der faldt. 
Vi vil gå ad de solfyldte veje. 
Livets stemme har jublende kaldt. 

For endnu findes solfyldte veje, 
om end verden er øde og grå. 
De er ungdommens strålende eje, 
som vi bygger vor livsglæde på. 
De vil trodse uvejrsskyer, 
de vil smile ad vinter og slud. 
Vi vil gå ad de solfyldte veje, 
følge stemmen, der kaldte os ud. 

Asger D am. 
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Portrætter af kendte bornhollllere 

af gået ved døden sidste år 

Chr. Vest . 9. marts 1878-7. 
marcs 1960. Distriktslæge 
SjØrup pr. V i borg. 

Ingeborg T haar.rtm1d, 7. dec. 
1879-14. okt. 1960. Tand
læge, Rønne. 

Kart Abs. Mt1dse11, 28. nov. 
188 1-30. okr. 1960. Sten hg" 
regnskabsfører f. Listed fi
skesa lgsforeni ng. 
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Sigfred lY/mich. 18. juli 1888 
-21. sept. 1960. Højskolefor
stander, Ve jle. 

Cart / I. Sjplander, 17. jan. 
1891-2 l. okt. 1960. Kerami
ker, Rønne. 

Kn11d Jrfrgensen. 3. m arts 
1877-20. nov. 1960. Bog
handler, R ønne. 

Chr. H assager Christiansen. 
3. aug. 1904-10. okt. 1960. 
Kommandørkapta jn, R . pp. 
Rønne. 

Olga La1t. li. marts 1875-
22 . okt. 1860. Malerinde, 
Gudhjem. 

Mathias Jensen Bflger. 22. 
august 1880-1. dec. 1960. 
Avlsbruger, medlem af sog
neråder i Nyker, Rønne. 

T horkild R pmer, 14. oktobe r 
1881-13. okc. 1960. Kapc. v. 
Bh. Værn, borgm. i Svaneke 
1925- 1. 950, R. p.p. 

Sextm Hansen, 19. juni 1883 
-30. okt. 1960. Fisker, med
lem af Nylars sogneråd . 

Axet Sørensen. 15. juli 1876 
-2. dec. 1960. Elektroinstall., 
Rønne, form . f. Forsvarsbr. 
på Bornholm , R . 



Hans Olaf Hansen, 25. marts 
1922-2. dec. 1960. Gårdejer, 
Eskildsgård , Ibs ker. 

H . P. Hansen, 25 . jan. 1888-
7. dec. 1960, Gårdejer, Søn
dregård , Nyker, formand for 
A/M Nykær. 

Emil Andreas Petersen, l 6. 
novbr. 1899-6. jan. 1961. 
Købmand, Rønne. 

T horgnnna Møller, 11. dec. 
1881-23. jan. 1961. Søholm, 
Rønne. 

Johannes Haagensen, 4. jan. 
1905-2. dec. 1960. Typograf, 
Rønne. 

Hans 0. Bidstmp, 5. oktbr. 
1895-8. dec. 1960. Telefon
overmonrØr, Rønne. 

Harald lvfadsen, 16. oktober 
1885-6 . januar 1961. Revi
sor, Rønne. 

Peder Andr. Jensen, 8. okt. 
1874-5. feb r. 1961. Avlsbr. , 
Pedersker, medl. af sognerå
det, stifter af husmandsforen. 

Krmd Engell, 2. okt. 1904-
6. dec. 1960. Snedkermester, 
Rønne. 

C. A. R ønne, 15. aug. 1878-
1. jan. 1961. Lærer, kordegn, 
Neksø. 

Erik Sandersen, 26. decem
ber 1897 - 13. januar 1961. 
Manufakrurhdl., formand for 
idrætsforeningen, Østerm. 

Ove Kofoed. 2. okt. 1905-
15. decbr . 1960. Grosserer, 
Neksø. 

Emil Chr. H ansen Pihl. 8. 
april 1885-6. dec. 1960. Slag
termester, Rønne. 

Johs. ]ttli1u Hansen, 13. juli 
1884-3. jan. 1961. Gårdejer, 
Skovly, Rutsker, medlem af 
sog nerådet. 

Erik \IV esset Borg, 20. nov. 
1907-1 3. jan. 1961. Maskin
chef på M / S »Kongedybet«, 
Rønne. 

Vilh . M . 1\!faribo, 25. febr. 
1890-19. febr. 1961. Havn~
foged, Allinge. 
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Alma Johanne Kmsell, 24 . 
okt. 1873-27. februar 1961. 
Købmand, Rønne. 

Hans 0. Biørnsen, 23. marts 
1885-31. marts 1961. Ma
skininspektØr, Rønne. 

Amh·eas J. Kttre, 14. febr. 
1883-1 3. apr. 1961. Sned
kermester, Rønne, R. 

Jens Ludvig Christoffersen, 
25. aug. 1894-27 . april 1961. 
Bagermester, Gudhjem. 
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Otto Lillie Gornitzka, 6. juli 
1878-4. marts 1961. Bogtr., 
Allinge. 

Hans Pedersen, 13. septbr. 
1877-1. april 1961. Avlsbr., 
Østerlars, fo rm. f. husmands
foren., medl. af sognerådet. 

Hans J. Kaas-Hansen, 5. juni 
1888-20. april 1961. Første
lærer, Gudhjem. 

I 
L_· _____ _ 
Erik Rudolph Koefoed, 13. 
april 19 10-29. april 1961. 
Gårdejer, Grynegård, Ibsker. 

Hans Peter Johansen, 1. okt. 
1884-16. marts 1961. Avls
bruger, vurderingsm. f. hus
mændenes brandfors., Klem. 

Nicolai Hammer, 27. april 
1884-1. april 1961. Loko
motivfører, Roskilde, hjem
stavnsforfa tter. 

Hans Conr. K oefoed, 2 . nov. 
1888- 21. april 1961. GlrJ
e jer, Ll. Myregård, Pedersk. 
medl. af folket. 1937 -195?. . 

lf/iltiam Martin Jensen, 25. 
okt. 1895-3. maj 1961. Mu
rerm., branddir., Aakirkeby. 

Emil Peter Ipsen, 6. decbr. 
1872-20. marts 1961. Gård
ejer, Brændesg.haven, Ibsker. 

Hans Chr. Hansen, 10. sept. 
1878-13. april 1961. Elek
triker, Rønne. 

Agnes Lo1tise Jørgensen, 3. 
august 1919-22. ap ril 1961. 
Lærerinde, R utsker. 

C. E. Rotwitt Pedersen, 14. 
april 1897-6. maj 1961. -
Gårdejer, Bakkeskov, Aaker, 
sognerådsfo rmand. 



Karl Olsen, 24. jan. 1901-
13. maj 1961. Gårdejer, Of
fergård , Østermarie. 

Otto l psen, 26. juni 1883-
26. maj 1961. Telefonme
scer, Rønne. 
ir. ~ ~:~ 
...._--.:...,-.;::.:,~ 

Jacob Jørgensen, 25. sepcbr. 
1865-8. juni 1961. Købm., 
Rønne. 

Hans !saksen, 19. sepc. 1878 
-16. maj 1961. Blikkensla
germester, Rønne. 

Charles Aakjær, 13. februar 
1903-27 . maj 1961. Købm., 
Rønne, medl. af byrådet. 

August Marker, 8. jan. 1886 
-14. juni 1961. Kontorhest., 
byddsmedl., sygekasseform., 
Aakirkeby. 
--...-.. .......... -...:..~. -u:ineis:c:i;;sm:i••m:m-• 

Janm Hansen, 22. aug. 1879 
-17 . maj 1961. Bygmester, 
Rønne. 

Jens Peter Jensen, 8. maj 
1899-3. juni 1961. Restau
ratør, Rønne. 

Carl T ranberg Lttnd, 15. jan. 
1890-13. juli 1961. Maler

. mescer, Neksø. 

Erik Frigaard, 20. dec. 1895-
23 . maj 1961. Gdr., Bro
gård, Olsker. 

Alfred Jørgensen, 1. novbr. 
1886-7. juni 1961. Skotøjs
handler, Rønne. 

Valdem. Frigaard Mogensen, 
16. aug. 1896-30. juli 1961. 
Gårdejer, Holmegård, Øster
marie. 

A . C. Langberg, 1. februar 
1874-31. juli 1961. Scacions
forscander, Rønne. 

Thorvald Jensen, 23. novbr. 
1894-3. sept. 1961. Gård
ejer, Bjergegård, Poulsker. 

Karl Børge Olsen, 10. aug. 
1916-26. nov. 1960. Pen
sionatsejer, Allinge. 
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Den /Ør1te me, Søhiem1bakken, Ø1termarie (fot. Frede Kjøller) 

Indhold af 29. årgang 

Tirelvigner: Ved Skovgård i Vesrermarie, Dam Johan1e11 .... side 

Træk af R ønne Thearers hisrorie. Af P. H ol1t-Je11sen .. . . ... . 3 

Dige af Asger Dam ... .. ...... .... .. ........ . ....... . 8 

Asger Dam in memoriam. Af Christian St11b-J(Jrge1ue11 . . . . . . • 9 

Slamrabjerg. Tcksr og foro af Frede Kiøller . . . . . . . . . . . . . . • 10 

Nye lys over ] . C. S. Espersen. Af Christian Stnb-Jprgen1e11 . . . . • 16 

Skoleforhold i Rursker i de sidsre 150 år. Ved J. H olst-Jensen. 

Foro: Dam J oha111en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2 1 

Bornholm under vold, fremmedåg og befrielse - 1658 og senere. 
Af Lauritz Lttdvig1e11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 25 

l ærkesø. For. Dam Johamen . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 28 

Dig e af A rnold H ending ........... ..... ... .. . ...... .. side 29 

Ec pudsige minde fra krigens rid. Af J. Niel1en . . . . . . . . . . . . • 30 

Til rime hos Herold. Af Arnold H endi'llg . . . . . . . . . . . . . . . . • 32 
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Bornholms litteratur 
Kort o g fø rere : 

Bornholms Amt, særtryk af Trap: D anmark, 32,00, indb. 
Bornholm, generalsrabskorr l: 100 000 falset ... . ... . ..... . 
Bornholm, generalstabskort l: 40 000 4 blade plano a .... . 
Bornholm, generalsrabskorr 1: 20 000 16 blade plano a . . .. . 
Bornholm, curisrkort 1: 60 000 . .. .. ..... .. ............. . 
K. Thorsen: Bornholm, curisrkorr, 1: 75 000 . . . . ... . .. . .. . . 
K. Thorsen: Rønne, kort med gaderegister . ... . . .. . .. . .. .. . 
P . . Hansen R esen: Arlas D anicus Bornholm .. ......... . .. . . 
Almindingen, tu risrkort 1 : 10 000 . . . . ................ . . . 
Al mindingen, rurisrkorr, 1 : 30 000 . ... .. .. .... .. . .. .... . . 
Ove Marcuss: Born holm - vort skønne land . . . .. .. .. ... ... . 
Hammershus Ruiner, fører af Vera Larsen ..... .. ... . .... . 
Hammershus Ruiner, fører af Vera Larsen, stor udgave ..... . 
Paradisbakkerne og l bsker Højlyng (med korr) ............. . 
Bornholms Vejviser 1962 ................... . ......... . 

Historie o g hje mstavnslære m. m . 

Bogen om Bornholm ...... .. .. . . . ... ........ 50,00, indb. 
Palle L:iuring: Bo rnholm, med teg ninger af Ebbe Sadol in 35,00, 

indb. 45,00 og . .. ....... . .................. .. .... . 
R. Pedersen Ravn: Borringholms Krønike 1671 .... . ... ... . 
Dr. Kabel!. Fra Rønne Dillettantkomedie .. .. .. .. ........ . 
P. Møller: D ee bornholmske Sprog . . .. ... .. .. .. ........ . 
Palle W ichmann Olsen: Hundrede Aar paa en KlippeØ ..... . 
Røn ne Bogen, samlet af Emil Ruge og Iver Madsen, 15 ,00, indb. 
Aakirkeby 1346-1946 af G. L. D am og H . K. Larsen ....... . 
T h. lind : Svaneke bogen ...... . ... .. . .. . .. . .. ........ . 
Niels N ielsen: En by vokser ti l 28,50, indb .... .. .. . ... .. . 
P. C. v. Sreman n: En dansk embedsmands Odysse I/ II ... . ... . 

Diverse : 
J ul paa Bornholm 1933- 36 ind. a ..... .. ....... . ........ . 
Jul paa Bornholm 1939 ....... . ... . .. ... . ..... · · · · · · · · · 
J ul paa Bornholm 1940 . ... . .. ... ....... . . .. . . ........ . 
Jul paa Bornholm 1946 ............. . . .... ............ . 
jul paa Bornholm I 947-48 a ...... . . . . . .............. .. . 
Jul paa Bornholm 1951-54 a ......... .... . . ........... . . 
Jul paa Bornholm 1955 . . . . . ............ .. . . ... . .. · · · · · 
Jul paa Bornholm 1956 ......... . ... ... . ... ... .. .... .. . 
Jul paa Bornholm 1957-58 a . ... ................. ... ... . 
Jul paa Bornholm 1959-60 a .... . ............ ... ....... . 
Jul paa Bornholm 1961 ...... . .. . . .. . . ............ . . .. . 
Jul paa Bornholm 1933-37 indb. i er bind ................ . 
Jul paa Bornholm 1938-42 indb. i et bind .... . ........... . 
Jul paa Bornholm 1943-47 indb. i er bind . . ... . .......... . 
Jul paa Bornholm 1948-52 indb. i er bind . . . ... ........ . . . 
J ul paa Bornholm 1953-57 ind b. i er bind . ........... .. .. . 
J. Klindr J ensen: Disse danske ... . . .. .. . .... . ........ .. . 
Henning Ipsen. Skrænten ved haver . . . .. .... . ... ........ . 
H enni ng Ipscn: Dee herrens år . . . ..... . ................ . 
. Henni ng Ipsen: U lla, mi n Ulla. Ro:nan fra besærrelsen p i Born-

holm ......... . . . . . . ......... ..... . ............. . 
Kelv in Li ndemann: D en kan vel frihed bære ..... . .... . . . . 
Oero J. l und: Slidara - Bornholmsk Fortælling .. . .. .. . ... . 
Orro J. l und : .Jem å Jor ........ . ................ .. . .. . 
Orro J. lund: Hawed e mir .................. ... . .. .... . 
Orro J. l und: H awed e mit. indb. i shirting 9,00, i vælskind .. . 
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KONTORMASKINER • 

Chr. Srub Jørgensen: Næsdævlens Rige, indb .. .. . . . . . ..... . 
Chr. Srub Jørgensen: Kølvand ......................... . . 
Chr. Srub Jørgensen: Kampeløkke å .. . .. ..... .. . .. .. .... . 
Chr. Srub Jørgensen: For 50 :lr siden ... . .. . .. . ... ... ... . 
Koch: D et hvisker fra Haver .. . .......... .. .... .. . . .... . 
Koch: Dee hvisker fra Haver, indb. i vælskind . . .. . .. ..... . 
Bobbarækus Fi liækus, bornholmsk billedbog med reksr og reg-

ninger af L. Mahler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kart. 
Erik Skov: Øsrerlars Kirke . ...... . .... ... ....... . .. .. . . . 
Tage Kaarsted: Hammershus ..... . .... .. ........ . .. .... . 
Arne Larsen: Bornholms nacu r ... .. ... . . . .... . . . .. . . . . . . 

Geologi og a rkæ logi : 

V. Milthers: Bornholms Geologi, indb ...... ... . . . ..... ... . 
Arne Larsen: læså .......... ..... . . ...... ... .... . ... . . 
Arne Larsen: Bornholm med kikkere og lup ... .. . .. .... .. . . 

Biog rafier og stamtavler : 

Johan Hansen: En bornholmsk Haandværkers Erindringer ved 
lektor Th. lind (indb. 19,00) ................. .. . . .. . 

Forstander N. P. Jensen, en mindebog ............. . ... .. . 
Lensmænd og Kommandanter paa Bornholm ved J. A. Jørgensen 
Svendsen: Øsrerlarsker Slægrer . . ...... . . . . . ........... . . 
H. Sanne Kofoed og N. C. Stangegård: K lippeøens Mænd fødte 

og førre ... . .... ... .. ... ..... .. ...... . . . 14,00 indb. 
Andreas Hansen: Arbejds:\r og fyraften 12,00, indb. 20,00 og 
H. A. K oefoed: Rektor J . C. S. Espersen ......... .. . . ... . . 

Digtsamlinger : 

K. A. Petersen: Viser i bornholmsk Folkemaal .. . . . ..... . . . . 
J. P. K uhre: Bællaminje fra Magleskau . . ................. . 
Chr. Scub-JØrgensen: H jemlands Kyst ..... .. . . ...... . . . . . 
A. ].: Digre (realskolebestyrer Alfred Jensen, Neksø) ... . . .. . 
Hans Hjorth: På versefødder .. .. ...... ......... . . .. . ... . 

Sang - og melodihefter: 

Viser i bornholmsk Mundart v. H . Johansen . . . . . ... . .... . 
14 gamle viser i bornholmsk mundart af H . Johansen ... .... . 
Klippeøens Sange, bornholmsk sangbog indb. . ............ . 
10 bornholmske sange, ceksc og musik af Hans Hjo rth .... . . 
Borrijnholm, reksc: M. K. Zah rrmann, musik: H ans Hjorth . .. . 
J. P. Kuhre: Lila Moer og Pærza Viza . ... .... . .. ........ . 
Bornholms Tappenstreg af P . Andersen (indeh. •Bornh. Drapa) 
Nordens Capri af Vald. Olsen ....... ...... .. ... ... .... . 
Rasapisijn , samlec af L. Wessel . .... .. . ........ . ........ . 
Bornholms Pris af Winther ... . .......... .. . . .... .. .... . 
Kong Peter l.s Honnørmarch af dr. Thorsen ............... . 
L. Wessel: I Piblamarken . .. ... ....... .. .. .......... .. . 
KjØvenhaunerijn, syngespil i 2 akter, reksr og musik D aniel 

Andersen . ............... ..... . ........ .. ... ...... . 

Colbergs Boghandel 
For lægge r af bornholmsk li1ceracu r 
Telefon • 1617 Postkon/3 13077 

Ældre bornholmsk li tteratur kobes og sælg es 

KONTORMØBLER 
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Rejseskr ivemaskin er 

Eneforh andling for Bornholm 

QoHNER 
Regnemaskiner 

Kontorskri vemaskiner 

En eforhandling fo r Born holm 

Colbergs Boghandel . Eget fi nmekaniske værksted med specialu ddan net personale . Te lefon "'161 7 



Har man sagt 

Sko! 
må man også sige 

CENTRUM 

Det største udvalg -

De nyeste modeller finder 

De selvfølgelig i øens 

fø rende skomagasin 

Sko magsin v . P. Sørensen . R ønne te lefon 224 

L ____ _J 

JOHS. PEDERSEN 

RØ NNE 

TELEFON 

1304 

JOHGUS . BORNHOLMSK KERAMIK 

AKTIES E LSKABET 

Bornholms 
Fløde -Iscre1nfabrik 

Bornho lms Margarinefabrik A/S 

Telefon • 1850 



<NUO 
OTTES EN 

* 
Krystalgade 22, Rønne 

Telefon 912 

Manicure . Permanenr . J ern- og vandondulation . To ne- og 

Forhandler af >konhec.bpræpararer 

ir.i. El izabe[h Arden 

hårfarvning . D amefrisørsalon og parfumeri 

ALT I BYGNINGSARTIKLER 

"Byggefagerlund" 
Bornholms førende! 

Telefon 137 og 1137 

I 
L~--~~~~~~~~~ 



Broderi 

Vævning 

Keramik 

Kunst 

SO~ I~ ANK~R 
Snellemark 

Rønne . Tlf. 884 

jule
gaver 

I SMUKT UDVALG 

,_ 

Knud 
Jørgensen 

St. Torvegade 
'R_onne 

Gælder det ra dio, 

fjernsyn, knallert 

eller cykle, går De 

ikke forkerr, hvis 

De henvender Dem 

til os. - Kun gode 

mærker haves 

Telef on 'R.,onne 740 

_I 

H . P. RØNNE. LILLE TORV . RØNNE . TELEFON 3 19 

--1 

13/omstervenner -

Cederblad kender 

Kranse- og blomsterarrange

menter af enhver art. 

Leveres over hele jorden 

ØmJ JtorJte og 111eJt modune 

b/01111ter/orretni11g 

I 

I 
I __ - - ---- __ __J 



DEN STORE EUROPÆER . .. En tur i Opel Kaptajn vil give Dem d ette behag elige gys, 

som en bilke:lider få r , n år han møder det sublime: 100 hes te, der lyder ens minds te vink 

- fabelagtig e bremser - uovertrufne køreeg enska ber - oversigt - og plads . - Alt det og 

m ere til h a r K aptajn. Den .fås for ek s. også med HYDRAMATIC automatisk g ea r skifte. 
GENERAL 
MOTORS 

~g ~, l;1etonen 
og aftal tid for en prøvetur 
- med Dem selv bag rattet! 

FERDINAND JØRGENSEN Telefon Rønne 250-251 

I~ 

Fors i k ri ngsakt iese Is kabet 

NYE DANSKE 

AF 1864 

Skadesforsikring 

Livsforsikring 

Afdelingsko ntoret i Rønn e ved distr iktschef C. A. Flensbo rg . Te lefon 1864 - 1964 

Agent ure r i de bornholmske købstæde r 

L __ _ 

I 
I 



Buketter 

Blomsterkurve 

Moderne kransebinderi 

Frugt 

Blomsterhilsener 

ekspederes 

over hele kloden 

.JC,Aø· TO RVE G A DE 4 . RØNNE . T E LEFON 448 

Butiksinventar 

og 
snedkerarbejde 

- gerne til tjeneste 

med ti lbud og overslag 

Vi kummer 

over hele øen 

cAndersen & Grønbech 
Ellekongstræde 4- 6, R øn ne, telefon 1147 

! ________ _ 

-, 



. RING TIL R ØN NE ·2526 

og lad os klare Deres rryksag 

Forlang forslag med udkast 

Der koster Dem intet og er selvfølgelig 

uden forbindende for Dem 

COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI . STOREGADE 30 . RØN N E 

l 

1 ste klasses 

pålæg 

Fineste 

selskabs-

smørrebrød 

Konserves 

K. Mortensen Sr. Torvegade . Telefon Rønne 3~9 

I 
I 

E-< 
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~ 
~ 

~ 
~ 
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~ 
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E-< .... 
>.<:! 
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Kgl. porcelæn 

Bing & Grøndal 

Holmegårds glas 

Se dec nyeste i ovnfast og 

ildfast porcelæn 

Mange gode gaveider 

score udvalg i 

rustfri stål 

') . e. _g~'~ G6t6· 
*"tt•l·~·"·h••i• 

N. C. Brun-Schm idt, Sc. Torvegad e 1, Tlf. R ønne 104 

L. ______ _J 



~neVin-
og Cigarforretning 

har alle kendte mærker 

i vine, spirituosa, 

cigarer og cigaretter. 

Score udvalg i piber. 

H. H. LAU 
St. Torvtgadt 3, 1{pn11t 

Ttlt(on 706 

Bageri 

Conditori 

Cafe 

Snellemark 43 

R ønne 

Telefon 242 

Altid med i billedet ... 

Nie lsen lægger budget. Bankkon
toen er grundlaget for famil iens 
økonomi, og det, der spares op, 
skaber mulighed for at gennem
føre de forske ll ige ønsker og p la
ner. Det kan være køb af eget 
hus, køleskab, bil el ler fj ernsyn, 
og det kan gælde børnenes ud
dannelse. 
En konto i Handelsbanken føjer 
sig naturligt ind i bi lledet, når der 
er tale om en familie, der vil 
sikre sig fremgang og t ryghed. 
Er DE ikke allerede kunde i 
Handelsbanken, så kom ind og 
tal med os - der er sikkert en 
fi lial eller afdel ing også i Deres 
nærhed. 

Hl\NDELSBJ\NKEN 
RØNNE TLF. •2 211 

- den moderne bank med de gode traditioner 

C. J. Didriksen & Co. I 
I 
i 

I 
_J 



Firmaet 

i-

Fast brændsel 

Brændselsolier 

Trælast 
Cement m.m. 

CH R. Bl DSTRU P 
Ellekongsstræde / Set Mortensgade . Telefon Rø nne 141 

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

cAlt i 

elektriske 

anlæg 

Firmaet Axel Sørensen og søn. Elektro-installatør. Tlf. Rønne S69 

... denne forrerning skaber de moderne hjem 

Sø ndergade 7 EM IL NIELSEN Tlf Rø nne 1025 

Øens s tørste special forretnin g 

i komplet b o lig montering 

Alt til hjemmet og til alle hjem 

D e er altid sikker på kval it e ten i 



PROTOK O LLER 

PR IVATBI N D 

Niels Andersen BOGBINDERI 

St. Torv. Rvone, tlf. 1313 

-. 
9li3 ----.·· . . 

l 

_I 

I 

,, 

Om fådrer . 
dette fofo~rafl 
uvurderl19f-

e2M~~9. 
V ED H. P. N I E L SE N . B Y L ED S GA D E 4 . T E L F. 240 

------- - - --- - _____ ! 

"- -

DAMPSKIBSSELSKABET PAA BORNHOLM AF 1866 



1 år kan De 

få julegaver 

ti l h ele 

familien 

J ulegaver 

der skaber 

g læder 

SØNDERGADE 6. RØNNE TLF. 2 49 

Igen en Krølle Bølle Nyhed! Nu kan 

De få den dejlige amerikanske stribeis. 

Den lækre Chokolypso med f. eks. en 

stribe chokolade er en herlig 

forfriskning og en vidunderlig og 

velsmagende dessert ved enhver 

lej lighed. Fås i alle Krølle Bølle udsalg 

ØENS DEJLIGSTE 

'-- -------------

Pakning 

og 

opbevaring 

af møbler 

WILH. BECH & SØN 
Turist- og selskabskorse! Flytte- og transportforretning 

Kastanievej 6. Privat : Søndre Alle 5. Telefon 788 

FRUGT OG 

IS 
en fin sammensætning 

... den lækreste is 

i stribevis! 



Maler111 eJter 

Nørregade 24 . R ønne . Telefon 48 

De har gode kort 
på hånde~ 

hvis De sparer regelmæssigt op på en 

sparekassebog. Ikke alene målt med de 

penge, der st år på sparekassebogen , 

men også i kraft af de lånemuligheder, 

en sparekassebog giver. 

BORNHOLMS 

SPARE-

OG LAANEKASSE 

I RØNNE 

KEMIKOHL 

K emisk 

rensnrng 

St Torvegade 27 . Telefon Rønne 116 

Afdelinger i Allinge . H asle . Tejn . Kontortid kl. 9-12 og 14-16 . Lordag kl. 9-12,30, i Hasle afdeling dog kun kl. 14-16 



Bornholmsk stentøj 
og fajance 

L. HJORTHs 
Grundlagt 1s59 Terracottajabrik 

Sølvmedaille: Altona 1869, London 1870 

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

Barcelona 1929 (Grand pti:x.:) 

Bruxelles 1935 (Diplom d'Honneur) 

Omega 
vandt verdens tillid, se vort snn1kke udvalg. Vi har ure i aUe 

prislag_ - ·vore motto er bu1dcns tillid, fagmandens styrke. 

Thonzsens uRE oG oPTIK 
St. Torvegade 14. Tlf. Rønne 572 

'Bruger De briller 

til at 

læse med? 
Så kender De ulempen 1ned ikke at 

k1uu1e se klart på længere afstand med 

Deres læsebriller_ 

Denne ulempe kan fjernes ved hjælp 

af dobbeltslebne glas . .Men det er ab

solut nødvendigt, at tilpasningen og 

indslibningen er foretaget oniliygge~ 

ligt. Kom venligst ind og tal med os, 

De kan sidde ugenert, vi har specielt 

prøveværelse. 



r 

Telefon 9 

vidt berømt for hvid vask 


