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LYDHØR ANTENNE 

Et efterladt 

digt af 

Ingeborg 

Petersen 

Vi lytter til fremmede stæders mmik 

og kender de varslende pausesignaler 

så godt som det tikkende ur i vor sttte. 

Musik vil vi høre - vi har blot at vælge -

når Wien og Milano i sangerkrig kappes, 

og Prag og W arzawa hinanden fordunkler, 

mens uhørt måske i en afkrog af verden 

der spilles en feagtig fin symfoni ... 

Men Øret, som nydende lytted så længe, 

hjalp tanken på gled ad trådløse baner, 

til værgeløst årvågen stundom den aner, 

hvad ej var berammet i noget program. 

Når alle stationer i natten forstummer, 

når sfærernes svaner 

har hovedet gemt i de hvilende vinger -

da er det, jeg hører hint sus over jorden 

af nådeløs fattigdoms rådvilde hulken, 

af lænker, der klirrer, og låse, der lukkes 

koldblodigt af rolige, væbnede hænder, 

som fangerne endej i drømme forglemmer . .. 

D er sysles i mørket ved landenes grænser 

med pansrede mure, der hastigt skal rejses, 

og snigende mulmgange dybt under jorden, 

hvor dagen ej kommer, og våren ej spores -

hvor unge, barnlige menneskesjæle 

skal rttste sig grttmt til en dødskamp 

mod brødre . .. 

da nytter det li:det at lukke til -

det spiller så højt og så længe det vil. 



I Bakkana 
Tekst og foto af Frede Kjøller 

»Bakkana« - eller Bakkerne, som der må hedde på moderne 
rigsdansk - er de flyvesands- og klirstrækninger, som fra Pe
dersker Sømark strækker sig til Dueodde og videre Østover. 
Her skal imidlertid kun fortælles om den del, der på born
holmskorter benævnes Strandmarken, dvs. der klir- og skov
bælte, der fra Slusegård i vest går til Dueodde i Øst og begræn
ses af strandvejen i nord. Når der ses bort fra selve D ueodde, 
er det er område, der kun er lidet kendt af bornholmerne som 
helhed. Derfor kunne Pecer Thorsen i sin fortrinlige lille van
dreskicse »langs Bornholms Sydkyst« sige om srrækningen: 
»den er ikke kommen på moden«. Men nu er den ved ae 

H vor sandflttgten går hårdest på, må skoven vige 

Hvor klitten brydes ned, ligger væltede fyrretræer i slag/ elteme 
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komme der; sommerhusjægere og turister har opdager stedets 
muligheder, og Strandmarken er blevet aktuel. Strandmarken 
var fra gammel tid udmark, men sikkert noget af den ringeste 
udmark, man havde på Bornholm. Kun nogle nøjsomme får 
trippede om mellem de fatt ige klitbakker, hvor ellers kun 
overnaturlige væsener fjælede sig. Og jævnlig tog sandflugten 
overhånd, agre blev opslugt, og gårde nedlagt, hvad vi endnu, 
som vi senere skal se, har vidnesbyrd om. Men billedet har 
ændret sig! Dee meget røre om udskiftning og sanddæmpning 
i første halvdel af forrige århundrede fØrte ril, ar staren i 
1861 afhændede Strandmarken til de omliggende gårde på 
den betingelse, at de efterhånden skulle tilplante arealerne. 
Det er nu i store træk sket; sandflugten er dæmpet, og kun 
på Dueoddes yderste fredede hjørne kan der endnu fyge. Men 
de store områder, bortset fra statens ejendom ved Dueodde 
og et par mindre kommunalt ejede lokaliteter, er altså pri
vat grund. 

Som andre bornholmske udmarker var »Bakkana« adskilt 
fra kulturlandet ved et dige; der kaldtes her »Sandæjed«; det 
var ikke bygget af kampesten, men kaster op af sand og altså 
væsentlig mindre holdbart end lynggærderne ellers. Alligevel 
kan man endnu finde rester af det (syd for Dammegård), og 
disse rester viser - ligesom matrikelkortene fra 1861 - at den 
gamle udmark og den nuværende Strandmark ikke falder helt 
sammen. I Øst ligger diget et stykke syd for strandvejen mel
lem Dueodde og Sømarken, men i vest ud til sognegrænsen 
mod Pedersker lå det nord for vejen. 

Det var betydelige om end lidet værdifulde arealer, gårdene 
overtog i 1861. Derre er grunden til, at gårdene inden for 
Strandmarken i dag har forholdsvis store tilliggender (Due
gård 79,5 ha, Sandegård 71,7 ha, heraf 65 tdr. land skov og 
klit, Munkegård 64,4 ha, heraf 45 tdr. land skov og klit, Jom
frugård 81,1 ha, heraf 100 tdr. land skov og klit, Dammegård 
78,4 ha, heraf 108 tdr. land skov og klit, osv.). 

Lad os se lidt nærmere på denne »Strandmark«, dette flyve
sandsområde, der endnu kan vise tænder, men mangler kraft 
i biddet. Vi begynder længst mod Øst (I), hvor Dueoddevejen 
brutalt danner skel i landskaber. Her er Strandmarken bredest, 
vel ca. 1,7 km, og her ligger det mest kendte klitlandskab 
med hvide himmelstræbende klitter , der grupperer sig om lune 
klitgryder, nogle tØrre, andre mere fugtige; de sidste er de 
kønneste, fordi en speciel flora her præsenterer sig så smukt. 
Den insektædende plante Soldug er karakteristisk og er lille 
mesterværk i farvepragt. De runde bleggrØnne blade er besat 
med en rand af knaldrøde kirtelhår, der lader planten syne i 
røde og orange farver. Den sidste farve beror dog på et syns-



bedrag; den fremkommer som blandingsfarve mellem kirrel
hårenes røde og bladpladens gulgrønne farve. 

En af de smukkeste klitgryder ligger et par hundrede meter 
vest for det nye fyr (Gr.) 

Trods den rigelige vegetation er klitten ingenlunde død, 
tvære imod! den arbejder mange steder ihærdigt. Gamle skov
bevoksede klitter brydes ned, og væltede fyrretræer ligger i 
slagfelterne som vidnesbyrd om klittens lunefulde adfærd -
eller klitter tæt bevoksede med Hjælme og andre sandbin
dende vækster holder pludselig flyttedag og bygges op andre 
steder med store bare flader af det hvideste sand, der er så 
fint så fint, hvad allerede Rasmus Pedersen Ravn vidste i 
1671: »Der findes og nogen Sand der udi Sognet mod Stran
den paa en Sted eller fire, meget dygtig til Skriversand, fordi 
den er saa meget smaa; i forrige Tider er der blevet hentet 
af denne Skriversand til Kancelliet og Renteriet udi Køben_
havn - - - « 

Men der varer ikke længe, inden Sandstar, en af de mest 
effektive sandbindere slynger sine lange skud frem i den friske 
hvide klir. I ordner rækkefølge følger andre vækster efter, lang
somt og møjsommeligt bindes klitten igen - til den næste 
gang får rejselyst. Ja, der er liv i Strandmarkens yderste klit
ter. Men vi skal ikke være kede af det; thi derved sikres deres 
fortsatte beståen. Mange steder f. eks. NV for Strandmarkens 
gamle fyr kan man se, hvor voldsomt fyrreskovens arrieregarde 
må tage imod, når klitten slår sig løs. De forreste træer står 
midt inde i en ny klit dækket med sand til midt op på stam
men. Sådan sætter klittens koleriske gemyt mange spor: flager 
af græs- og lyngtØrv fra sammenstyrrede klitter, udgåede træer, 
hvis tØrre grene rager spøgelsesagtigt op mod himlen, helt 
eller halvt begravet af buske osv. 

Og så er det for resten ikke alene i planteriget, det går så 
hård t til. Afgnavede benrade, skeletter af harer og fugle rundt 
om i klitgryderne vidner om, at også det større rovvildt tager 
sig friheder her. Jeg har også bemærket, at store rågeflokke 

Eenblomstret Vintergrøn i Strandmarken 
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jævnlig drager hen over klidandet. Hvad de finder her, står 
mig dog ikke klart. Som typiske fugle i klitterrænet kan i øv
rigt nævnes Engpiber, Alm. Løvsanger, Bogfinke og Krage, 
som åbenbart også har et fristed her. Den er her i hvert fald i 
stort tal. Insekter er her masser af, og Strandmarken hører til 
Bornholms bedste jagtmarker for entomologer. Blandt andre 
kan den mærkelige Myreløve træffes her. 

Gyvelen er et smukt indslag i klitlandskabet, især i blom
stringstiden virker de gule ærteblomster særdeles oplivende i 
er landskab, der i forvejen ikke er kedeligt. Men ae jordbun
den er fattig, er plantevæksten et tydeligt udtryk for; mos og 
lav er der alle steder: på jorden, på lyngplanterne, på fyr og 
på birk, ja, kort sagt hvert sted, hvor der er plads. 

Det nordvestlige hjørne af strandmarksskoven (II) består af 
lave klitter, bevokset med lyng og rævling samt fyrretræer, 
unge og ældre mellem hinanden. Desuden står der spredte 
birke, og der er åbne pletter med lyng. Dee er et smukt skov
landskab, hvor der hist og her ligger et sommerhus. 

Mod vest ændrer skoven karakter (III), træerne bliver større, 
og vegetationen har fået en anden karakter. Her findes et par 
botaniske seværdigheder. Følger man en skovvej Øst for Sande
gård, nås ca. 300 mecer nede til højre for vejen nogle store 
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lvfonkebækkens udløb i havet 

bevoksninger af Enblomscret Vintergrøn (Pirola uniflora) . De 
står i ringe ligesom visse svampemycelier , hvilket fortæller, 
at de fra en enkelt plante har bredt sig cirkulært udefter. Lidt 
sydligere, men stadig i fyrreskoven, står den fineste bevoks
ning af orkideen Knærod (Goodyera repens), jeg kender. 

Jo længere man fra Dueodde kommer vestpå, des smallere 
bliver det åbne klitbælte (IV) - eller man må måske snarere 
sige: des mere bevokset bliver klitterne! Klitten er ikke så 
levende mere, men tilgroet med talrige tuer af der morsomme 
græs Katteskæg, der til forskel fra andre græsser har svage 
lilla blade, som giver hele klitfladen en lilla tone. Eller klitten 
er måske dækket af fyrreskoven, der stadig bliver tættere, såle
des at kun de hØjeste klitter rager op over skoven. Helt ud 
mod stranden optræder her er meget cædØvec, men utriveligc 
birkekrat samt Bævreasp , der dog jævnlig må finde sig i at 
blive mere eller mindre begravet, når en sommerstorm driver 
flyvesandet, som stadig tilføres fra haver, op mod klitterne 
og skovkanten. 

At vækstbetingelserne gradvis bliver bedre ses også af, ae 
der er sket indplantning af gran - det ringeste, der kan plan
tes, rent landskabeligt set. Men også andre træer, for eksempel 
kirsebærtræer, begynder at vise sig, og ved Munkegård ændrer 



skovens Øvre del sig væsentlig. Her er mere muld og større 
frodighed og større variation i landskabet, specielt en løkke 
syd for gården er meget smuk. Den har naturligvis nærmest 
karakter af skoveng, da den er næsten helt omgivet af skov. 
Særlig bemærkes en mængde store Hvidtjørn, som i blom
stringstiden præsenterer sig særlig pragtfuldt. Hvidtjørnen er 
karakteristisk for Strandmarkens nordside, og kun få steder på 
Bornholm ses så smukke hvidtjørne som her. Gennem engen 
snor Munkebækken sig, også kaldet Peder Pedersens Bæk eller 
Markusbæk, begge navne efter tidligere ejere (Bornh. Sted
navne). Den har sit udspring i Tjørneby. Engen har et system 
af lave diger, ved hvis hjælp man har sat den under vand. 

Munkebækkens udløb i havet er en lille yndig ting. Det sker 
fra en brunvandet »hØl« og med nogen erosion i den yderste 
klit, hvor nogle træer er gået med i løbet og danner forskellige 
højst ucraditionelle vinkler til horisonten. Men billedet er ikke 
uden effekt. 

Cirka 200 meter længere i vest har en anden bæk, Damme
bækken, sit udløb. Imellem de to udløb ligger den gamle 
bådeplads »Ved Bækkene«, hvor sogneboerne, det vil vel nær
mest sige de omliggende gårde, fra gammel tid havde både
plads med sejlhytter til redskaber m.v. samt ret til sandhent
ning. Slog landbruget fejl, hvad jo nok er hændt blandt andet 
som følge af sandflugt, så havde man altid havet ae stØtte sig 
til, hvorom også de gamle krønikeskrivere ved at berette: 
»- De Bønder, som bo næst Stranden, bruger og Fiskeri for
uden deres Avling og lever deraf des bedre, naar Vorherre 
giver sin Velsignelse - - « (Bornholms Krønike 1671). Det 
sidste synes at have været påkrævet! Lokaliteten er på nogle 
få tØnder land og tilhører kommunen. Der er nu lejrplads og 
badested, og en offentlig vej fører hertil. 

Dee er en skøn vejstrækning hele forskellig fra den parallele 
vej, der længere i Øst går fra Duegård til Dueodde, helt ander
ledes frodig og varieret i sit udseende. Mellem Jomfrugård og 
Lillegård løber den ned omgivet af Fyr og Røn, Birk og Kirse
bærtræer, lysninger med flammende farveskær af vilde urter, 
med Hybenrose, Vild Æble og Tjørn. Disse skovløkker er dej
lige, reservater for en hårdt betrængt insektverden. Cirka 
midtvejs mellem Jomfrugård og stranden står ved vejens ven
stre side et stort fyrretræ (omkreds ca. 30 cm over jorden: 
205 cm) med en usædvanlig form, omfangsrigt og bredkro-

•Mtm kegård• 

Dammelpkken med Skåningehpj 

Mægtige træer omgiver ]omfmgård 

Kæmpepoppel ved ]omfmgård 
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Beplantede klitter vest for Dammebæk 

Klitlandskab ved Sommerodde 

Kystklippen mellem Sommerodde og Stenodde 

net som følge af sin fritstående placering. Vejen er ført helt 

ned til havet, og gennem en morsom sluge i den yderste klic 

når den ud til stranden. 

Lige vest for Dammebækkens udløb, mellem første og anden 

klit, ligger et morsomt dalstrøg, forholdsvis frodigt, over
hvælvet med løvskov og med rig undervegetation af Nælde, 
Mjødurt, Firblad og Læge Baldrian m.fl., der lægger en sødlig 

8 JULPAA BOR NHO L M 

duft over stedet. Men i Øvrigt har terrænet vesc for Damme
bækken ikke den samme frodighed som terrænet mellem bæk
kene; det er et landskab med grå klit og nogenlunde åben 

fyrrebevoksning helt op til Dammegård. 
Ved Dammegård ses en pragtfuld løkke, »Dammaløkkan«, 

med en af Sydbornholms landskabelig set mesc iøjnefaldende 
hØje, »SkåningehØj «, hvis særlige vartegn er tre himmelstræ

bende popler. Navnet skyldes en tidligere ejer. Dammeløkken 
er i lighed med førnævnte Munkeløkke kunstigt lavet omkring 
århundredskiftet. D a blev den planeret, og sanddigerne op

kastet, således ae løkken kunne sættes under vand om vinteren 

for at give bedre græsning. Munkeløkken fik vand fra Munke
bækken, Dammeløkken fra Dammebækken; men der er dog 

den forskel , at Munkebækken ligger i plan med løkken, alcså 

uden noget egentlig åleje, hvorfor løkken kunne oversvømmes 
ved en simpel tilstopning af afløbet, medens Dammebækken 
har ec dybere liggende leje, således at D ammeløkken , som det 

stadig sker, sættes under vand ved, at bækken dæmmes op høj

ere oppe, og vandet herfra ledes ned i den inddigede løkke. 

I betragtning af flyvesandet er det en betydelig frodighed, 

der ses mellem bækkene ligesom visse andre steder i Strand
marken. Men forklaringen er den, at sandlagec mange steder 

kun er ca. en halv meter dybt. Her under ligger god muld. 

(Ved D ammegård foretog geologer for nogle år siden en bo
ring 2 mecer i sand og 30 meter i skifer). Dette lag af flyve

sand over muldjorden er vidnesbyrd om sandflugtens hærgning 

i svunden tid. Og vi har endnu svage historiske efterretninger 

om disse sandflugtskatascrofer. I 1630 tilseodes bl. a. Duegård 
og Sandegård skatcelempelser som følge af sandflugtsskader, 
og i årene 1711-1717 g ik det hårdt ud over Munkegård same 

28. selvejergård (nedlagt), Jomfrugård, Trommegård (nu ned
lagt) og Lillegård. (Jordebogsregnskab iflg. M. K. Zahrcmann) . 

To gårde blev flyttet, de andre blev meget ilde medcagec, 
så ar haverne ikke kunne skelnes, og scengærderne var over

dækker med sand som af store snedriver om vinteren , og mØg
dyngerne meget ilde fordærvet. D e fik deres landgilde scærkc 

nedsat (Munkegård cil en sjeccedel). De dobbelte gårdnumre 

taler endnu om disse voldsomme begivenheder. Munkegård, 

der også har haft navnet Pæregård og nu har numrene 28-29 

selvejergård, var oprindelig den 29. sig. D en 28. selvejergård 
er fra gammel rid betegnet som »stæl« (Pilescæl - se Born

holms Stednavne). Jomfrugård bærer numrene 30-31 slg., 
men var oprindelig kun 31. sig. 30. selvejergård hed Sømarks

gård eller Trommeregård og lå ifølge traditionen mellem 
Munkegård og Jomfrugård (Bornholms Stednavne). Formo

dentlig er den nedlagt i slumingen af 18. århundrede. 

Om god muld i jordbunden vidner også en række megec 

velvoksne træer ved Jomfrugård. Her står muligvis Bornholms 

største træ, en Sortpoppel, hvis omkreds ca. Y2 m over jorden 
måler 525 cm. En anden Sortpoppel måler 445 cm og en Ca
nadisk Poppel 390 cm. Poplerne er kraftkarle; de har nået 

deres tykkelse ved hurtig vækst, hvilket man ser på barken, 
hvis overflade er revner, så den sidder ligesom vældige snoede 

muskelbundter med lodret retning . Den stØrste af dem er no

get medtaget, stormene har flænset mægtige grene af den, og 
da der går elektriske ledninger under, er man naturligvis ud

sat for strømafbrydelser i hårdt vejr. I det hele taget synes 

der her at være betingelser for store træer. Det er ikke alene 



Nogle af hegnene i Strandmarken er ligefrem dekorative 

popler, der trives, men grupper af srore aske og granvoksne 
birke pryder gårdens omgivelser og danner rammen om ind
hegninger af ovenud sror frodighed. Af en række asketræer 
måler et 290 cm i omkreds, og mellem en gruppe prægtige 
birke uden for gården måler en 248 cm i ca. Yz meters højde 
over jorden. 

Terrænet vest for Dammebækken i en trekant fra Damme
gården omtrent til Stenodde og til bækkens udløb (V) ei 
præget af gammel klir for størstedelen tilplantet med fyr og 
noget ensartet. Derimod gØr kystpartierne sig stærkere gæl
dende og især omkring Sommerodde (opkaldt efter Sommer
gård) er der smukke kystskrænter. Cirka Yz km vest for odden 
ligger sognegrænsen til Pedersker. Den går lige mod nord 
vest om Strandmøllen (hollandsk vindmølle opfØrr 1868 af 
møller Mogens Juhl), der som så mange andre bornholmske 
møller har set bedre tider. Vingerne er taget ned. 

Kun en lille del af Strandmarken ligger i Pedersker sogn 
(VI), ikke mindre kØnt end det Øvrige, men naturen har dog 
en noget anden karakter, der er mere varieret, klitten og flyve
sandet er mindre synlig, og vegetationen er mere præget af 
det omliggende kulturland. På Strandmarkens sidste del ud 

mod Øleå er »Oldtiden« aktuel; arkæologernes gamle bus blom
strer i stærke farver høje på havbakken som et vidnesbyrd om, 
at også vore forfædre satte pris på disse egne - om end nok af 
andre grunde end de, vi har fæstet os ved i denne artikel! 

Klit ved Sommerodde 
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Kattedalsklippen 
Allinges gader, der især i sommertiden er belastet med scor 
trafik, er så smalle og krogede, at man må undre sig over, at 
der sjældenr sker alvorlige uheld. Men husker man, hvordan 
de samme gader så ud for en halvt hundrede år siden, må man 
næsten tvivle om, at det er de samme gader, vi færdedes på 
den gang. Grønninger med brønde, brede rendestene, u æer 
og buske cog plads op langs vejenes sider, og nogle seeder 
ragede småklipper er godt stykke ud og indsnævrede passa
gen. I vore dage ville disse gader være umulige, men ril den 
tids rrafik gik de nok an. Man skulle kunne gå på dem, for
cove var der heller ikke den gang ret meger af. Og den tids 
kørende færdsel var ikke scor. Hestekøretøjerne bevægede sig 
sindigt og med hestetramp og vognrumlen, så man blev var
skoer i tide og kunne nå at humme sig. Mest plads krævede 

","~·( 
· --~'T :> .. 

Maj 1962 (C. S. J. fot .) 

Maj 1962 (C. S. J. fot .) 
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hØstvognene, når de med svingende læs vendte hjem fra vange 
og løkker med korn på strå. Når de kneb sig gennem de 
smalle passager, blev der gerne noget hængende i buske og 
på fremspringende klipper, men derfor gik det ikke til spilde: 
I småhjemmene var der ofte både hØns og børn, og de små 
buketter af korn, som børnene ivrigt samlede på hØsrvognenes 
ruter, var et velkomment fodertilskud i hønsegården der
hjemme. 

Det har ikke været nogen let opgave at skabe et brugbart 
gadenet i den gamle by. Ældre tiders planløse bebyggelse 
skaber mange steder hindringer, der ikke uden videre lader 
sig fjerne. Men træer og stenknuder kunne man rydde af 
vejen, og det er blevet gjort. 

Gennem mange år har man fældet træer og bortsprængt 
klipper; kloakledninger er med besvær blevet nedlagt i den 
gensuidige stengrund, og pæne og ordentlige kantstensrækker 
er sat, nogle steder klods op ad husenes sokler. Men det har 
ikke kunnet undgås, at mangt et markanr træk i byens ansigt 
blev slettet og nu er forsvundet for stedse. Noget af det ka
rakteristiske og charmerende har måttet ofres for at skaffe 
plads og oversigt til trafikken. Da man færdedes i de gamle 
gader , skænkede man næppe de skønne partier nogen op
mærksomhed, skønhed fornemmes vel stærkest, når den er 
borte, og erindringens billedkunst er vel ikke altid helt på
lidelig. Ofte er det en stemning, en duft eller et særligt farve
spil, man husker bedst. De stenede og hullede veje og de 
sure rendestene erindrer man nok, men som en svagere bag
grund i helhedsbilledet med syrenbuske og solbeskinnede klip
per som dækning. 

Men et par steder er der i løbet af det sidste tiår sket 
ændringer, og her kan man vel bedre dømme om forskellen. 

Skoledrenge af mange årgange har stiftet bekendtskab med 
den klipperyg, der fra doktor Danchells løkkegærde strakte 
sig ud på mønstringspladsen. For nogle af os var bekendt
skabet så inderligt, at gigten endnu i skidtvejr kan værke i 
arrene på knæene. Nu er denne klippe borte, pladsen skulle 
bruges til parkering, og så var den i vejen. Det er måske en 
smagssag, om man foretrækker den sorte asfalt med de hvide 
striber for den grå klipperyg men sin kappe af grønne og 
brune planter. Men den, der holder af naturen, er ikke i tvivl. 

En mere mærkbar forandring er sket i Nørregade. Den am
putation, der er foretaget i Kattedalsklippens karakteristiske 
profil, har de fleste af beboerne og de faste sommerbesøgende 
lagt mærke til. Det friske sår vil længe træde hårdt og brutalt 
frem i gadebilledet, indtil tiden lægger sin mildnende patina 
på arret. Mange vil synes, at en uerstattelig skønhedsværdi er 
gået tabt. Men man kan jo ikke nægte, at klippen, som den 
skød sig frem i gaden, var til scor gene for den moderne trafik. 
Og endnu er hovedparten af Kattedalsklippen heldigvis urørt. 



Denne klippe var for ca. hundrede år siden en del af det 
parti - Nordre Klipper - der dannede grænsen for byens be
byggelse i denne retning. Dee strakte sig fra sydvest til nord
øst, fra der nuværende Rosengade til Havnegade, og den lav
ning i klippepartiet, hvor nu Kattedalsstræde løber, har oprin
delig fået navnet Kattedalen, sagtens fordi byens katte her har 
optrådt talrigt, når de jagede de mus, som fra vangens afhø
stede marker sØgre ind til byens huse og gårde. 

I min barndom var der det nuværende Rosengade, der kald
tes Kattedalen, og navnet havde en lide nedsættende klang, 
som jeg ikke kender grunden til. Gadens beboere yndede ikke 
navner og gik kraftigt ind for at få det laver om til der nu
værende, og det fik de altså held til. Man kunne jo nok have 
undr den lille særprægede gade er mere originalt navn, men 
man må være tilfreds med, ae det gamle navn er bevaret, og 
at det er havnet pli den rigtige lok.alitet. 

Syd for klippen, fra Nørregade til Havnegade, går er lille 
stræde, der bærer der fine navn Lavendelstræde. »Bornholms 
Stednavne« meddeler, at der er er nye navn, og at stræder er 
opkaldt efter Lavendelstræde i København. Ja, der skal nok 
passe, men navnet har dog en lokal baggrund. Det fine navn 
er ironisk ment, og den duft, der har givet anledning til der, 
stammede fra en mødding, der lå lige ud til strædet. Den hØrre 
til Per Jørns beværtning, som lå, hvor nu Grønbechs Hotel lig
ger; ar der til denne beværtning også hØrre avlsbrug, var der 
ikke noget usædvanligt ved. Ved vestenvind stod duften ned 
over havnen, og det er ikke usandsynligt, ar Allinge-søfolk, 
der var velkendt i København, har hæfter navner på strædet. 

Klippen ligger der, den sidste rest, der er tilbage af de nor
dre klipper. Jeg gad vide, om den har den samme tillokkelse 
for børnene af i dag, som den havde i min drengetid. Her 
var herligt terræn til ae lege røver-soldater og indianere, og 
oppe på klippeplateauer var der en lille dam, Larsadam, hed 
den, hvor man kunne løbe på skØjter, når det sarte ind med 
frost. Nu er dammen næsten tØrrer ud, kun er mudret vandhul 
er tilbage. Måske er det frosten, der har sprængt dræn for 
dens vand. Men selvom klippens værdi som fristed for bør-

Kattedalsklippen april 1962. 
Bortsprængningen er sket, men 
veireg1tleringsarbeiderne endnn 
ikke fnldf prt ( C. S. ]. fot .) 

nene er forringer, skaber den lys og luft mellem husrækkerne, 
en smmp namrpark med særegent præg, tilgængelig for enhver. 
Rester af dette kvarters namrpræg findes også på steder, hvor 
den, der vandrer forbi, ikke ser der. Spor af de nordre klipper 
findes i gårde og haver rundt om i kvarterer. Her finder man 
nØgne klippemure, fladklipper og terrasser, der bærer frodige 
blomsrerrabarter. Mange af disse klippehaver er af en ganske 
egen skønhed. Ejendommelig er en have, der ligger på selve 

Før bortsprængningen (A. Gortnitzka fot.) 
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( B. Kiøller fot.) 

Kattedalsklippens sydskræm, og som man kan se fra plateauet. 
I denne have gik for åringer siden murer Jens Hald og morede 
sig med at stable snurrige figurer op af natursten og cement. 

I sin tid var der nogle turister, der fik kig på disse figurer 
og gjorde dem til genstand for omtale i københavnspressen, 
hvor de behandledes med dyb respekt og ærbødighed, som en 
art primitiv kunsr. Det kan såmænd gerne være, at de tåler 
sammenligning med nogle af vor tids hØjt beundrede skrot
kunstværker, men jeg tvivler dog på, at Jens Hald rog sig selv 
og sin kunst så hØjrideligt som mestrene for disse. 

Med operationen i Nørregade er vel snart mulighederne for 
gaderegulering på denne måde udrømr. Man prøver at skubbe 
ranken om, at de gamle gårde i Østergade og LØsebækgade 
nu står for rur, tilbage fra sin bevidsthed. Forhåbentlig sker 
det ikke i min rid. 

Karl Jørgensen. 

RAST VED SOLNEDGANG 
l=ORARSA!=TtN VtD KLtMtNS KIRKt 

En støvet vej imellem grønne grøfter 

og frodigt pløjeland, der rnngt sig løfter 

med bakkeroppe bagved bakkeroppe. 

Den sidste seje spurt - så er jeg oppe, 

hvor kirkeskrænten vinker med sin hvile, 

en aftenrast før turens sidste mile. 

Ind i det bløde mørke jorden drejer, 

og lange skygger over jorden fejer 

den tynde rest af sol fra markens mulde 

og fylder dem med mulm og duggfaldskulde. 

Se vestens mørke skovrand solbesrråler, 

hvor sorte fugle flagrer ind i bålet. 

Et klokkeslag sin afskedshilsen sender 

til denne gode dag, som nu forbrænder. 

Det stiger til en sang, der står og flakker 

som ekkolyd imellem fjerne bakker, 

og stadig synger klokkens tunge malme. 

Et solfalds guldskær gløder i dens salme. 

Og ind fra Øst det bløde mørke strømmer 

til verden gemt i forårsskumring drømmer. 

I vejens kroner nattens mulm sig breder. 

Kun spæde klynk fra skjulte fuglereder 

og vindens sus i telegrafens tråde, 

en vise fyldt af forårsmulmers gåde. 

De første srjærner dukker frem i Øster 

som blege fyr langs nattens sorte kyster. 

Og mellem mørke agres brede flade 

sit smalle, blege bånd snor Bedegade. 

Ind i den tyste skumrings land jeg kører, 

hvor halvlys alle horisonter slører. 

Men når den mørke nat har verden blindet, 

jeg bærer dagens afskedslys i sindet: 

det sidste guldskær i de mørke kroner 

og klokkeklangens dybe, trygge roner, 

dengang jeg sad på kirkens grønne dige 

og så det blege forårsmørke srige. 

Christian St1tb-J (!rgensen. 
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Balka-Lyngens fattigh1u, /pr . . . (Pot. Rt1ben Jensen) 

Dee gamle faccighus 

ved Balka 

blev opføre 1877. 

Efter ae det 

nu har udcjenc, 

er det solgt 

cil en privatmand, 

der har 

moderniseret det 

og indrercec fire 

beboelseslejligheder 

i dec. 

Et minde fra Balka-Lyngens gamle fattighus 

På Balka, hvor lyngen blomstrer 

sl skønt ved sensommertid, 
der lå en ensom våning, 

som skinned mod lyngen så hvid_ 

Det var ej et herresæde. 

Her var hverken sus eller dus. 

Og mere kummer end glæde 
der boed i dette hus. 

Her samledes sognets gamle, 
der havde nået støvets år 

og ej havde kunnet samle 

til livets nØdtØrftigste kår. 

Blandt dem var en gammel morlille, 

forladt af mand og af børn. 

Hun sad der så ensom og stille, 

så træt efter livets tØrn. 

Hvor var der dog pænt i det kammer, 
hvor nu hun va-r faldet til ro. 

Jeg tænkte så tit, når jeg var der: 
Her kunne du også godt bo. 

Dets vægge var lyse som marmor, 
selv gulvet var skinnende hvidt. 

Et bord med en stol, og alkoven 
i kamret kun fyldte så lidt. 

... og nu (Fot. R11ben Jeusen) 

Her sad jeg en juleaften, 

den bedste jeg oplevet har. 
Det var som en juleengel 

i stuen hos os to var. 

Så sang vi en julesalme 
og læste om Ham igen, 

som nedsteg til lave hytter, 
de gamles og ensommes ven. 

Farvel da, du gamle hytte, 
som nu har fået andet skrud. 

Din dragt du jo nemt kan bytte. 

Men mindet dør aldrig ud. 

Axel Niebe 
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ROGERT 
Kongesangens komponist 

Godr ro måneder ind i der nye år er det 150 år siden, Born
holms sidsre landsdommer, Ditlev Ludvig Rogert (1742-1813), 
døde. 

Og da Rogert på en række områder ikke alene viste sig som 
en fremskridts- og foregangsmand, men tillige som en fin og 
nobel karakter - ikke mindst i forholdet over for sine under
givne - skal der med disse linjer »risres ham en minderune«, 
som man gerne udtrykker dec. 

Ditlev Ludvig Rogert blev føde den 11. april 17 42 i Urters
lev sogn på Lolland som søn af sognepræst Poul Rogert 
(1702-1749) og hustru, Cecilie Margrethe, føde Miiller (død 
17 51). Af hans data kan i øvrigt nævnes følgende: Student i 
Nakskov 1959; cand. theol. 1771 og cand. jur. 1774. 

Under opholdet i København, hvor Rogert studerede jura, 
fik han bl. a. også lejlighed til at hellige en del af sin tid til 
musikken, der havde hans store kærlighed og interesse. Som 

D . L. Rogerts bratsch (Ivar Pedersen fot.) 

14 JUL PAA BORNHOLM 

amatør dyrkede han musik med sine samtidige - bl. a. de 
musikinteresserede studenter , brødrene Christian Frederik og 
Paul Danchel Bast, i hvis efterladte nodebog for violin der 
findes en af Rogert komponeret »Aria«, der senere er blevet 
omarbejdet til vor prægtige nationalsang »Kong Christian srod 
ved hØjen mast«. 

Endvidere knyttede Rogert under sir ophold i hovedstaden 
er nært venskab med digteren Johs. Ewald (1743-1781). 

1782 blev Rogert af den daværende landsdommer, P. H . 
Graah, kaldet ril Bornholm som vicelandsdommer og overrog 
1784, da Graah trådte tilbage, landsdommerembeder, som han 
beklædte til sin dØd i 1813. 

Den 3. august 1785 blev Rogert gift med kommandant 
Hans Nansens datter, Christiane Ancoinerre, der var 16 år 
yngre. Nogle år senere - d. v. s. 1789 - flyttede ægteparret 
ind på Tornbygård i Klemensker, som Rogert gjorde til »et 
landligt hjem for syssel med planter, jage, bøger og musik«, 
og som efter ham kaldtes »Landsdommergård«. 

Rogert var på landbrugets område en fremskridts- og fore
gangsmand og gjorde sin bedrift til en mønster- og forsØgs
gård. Således drev han forsøg med avl af kartofler samt humle, 
hvilket dengang var noget hidtil ukendt på Bornholm. 

Endvidere gjorde Rogert sig til talsmand for samtidens 
store reformer, som i det øvrige land satte sine spor bl.a. i 
de store udstykninger, der fandt sted i årene efter stavnsbån
dets løsning i 1788. 

Til »Det bornholmske Selskab for Efterslægten« skrev Ro
gert desuden en afhandling, hvori han fremhæver, at det born
holmske landbrug ved indførelse af tohesteploven til afløsning 
af den såkaldte mange-hesteplov kunne reducere det score 
hestehold til fordel for en større kvægbestand. 

I sin egenskab af landsdommer synes der, som om Rogert 
har haft forskellige vanskeligheder at kæmpe med, idet det 
siges om ham, at han ofte var »på kane med den bedske jura« . 

Og senere, da Bornholms gamle landsting havde tabt en del 
af sin autoritet, og Rogert fra 29. august 1800 var blevet ene om 
at forvalte det, hvortil yderligere lagdes skriverstillingen, lod 
»højesterets kolde jura ham ofte trække det korte strå lige 
over for landets (d. v. s. Øens) nu bedre skolede underdom
mere«. (Zahrcmann). 

Dette hentyder uden tvivl til nogle retstrætter mellem Ro
gert og kommandant A. Undall på den ene side og by- og 
herredsfoged i Nexø, Niels Jespersen (1725- 1793), på den 
anden. 

Jespersen havde således dØmt Rogert og Undall til i fælles
skab at bøde 152 rdl. til justitskassen. »Ikke klog af skade«, 
beretter Zahrtmann, »ikendte landsdommeren byfogeden en 



Fra Landsdommergården 

bøde af ro rdl. til justitskassen for en vankundig dom«, hvor
imod højesteret den 3. januar 1794 fandt Rogerts dom »van
kundig« og dømte ham til at udrede 60 rdl. »i kost og tæring 
til Jespersens dødsbo«, som det udtrykkes. 

Et lille træk, der siger et og andet om Rogerts måde at 
ordne sagerne på skal eksempelvis anføres. Herredsfoged H ans 
Gad i Hasle sØgte i året 1789 at få gennemført nogle vejar
bejder i nordre herred, hvis stejle veje synes at have været i 
en alt andet end god stand. 

Men da han gjorde der med »loven i hånd«, som det siges, 
udeblev bønderne i den sydvestre del af Klemensker sogn fra 
arbejdet på sognevejene ved Brogård. 

Herredsfogeden følte sig imidlertid krænket herover og 
dømte dem på herredstinget som »skyldige i opsætsighed 
mod Øvrigheden«, hvilket uden tvivl den gang kunne have fået 
de alvorligste følger. 

På landstinget fandt Rogert derimod deres optræden »ustraf
bar« og idØmte hver en lille bøde på 8 rdl. for »lydighedsfor
sØmmelse«. 

Rogert var imidlertid en mand, hvis interesser spændte vidt. 
Således talte han urmager J . P. Arboes sag, da denne den 1. 

september 1800 ansøgte kongen (Chr. VII) om et rentefrit lån 
på 2.000 rdl. til »urmageriets fremme«. Pengene tænktes an
vendt til er samlet indkøb af materialer, forskud på færdige 
ure samt til oprettelse af et salgsoplag i København. - 30. 
okrober 1802 blev ansøgningen afslået af kollegiet. 

Endvidere var Rogert i årene 1786-1802 stærke optager af 
arbejdet med at dæmme op for sandflugten og udnævntes i 
1801 til sandflugtskommissær. 

Men også virksomheder af mere industriel karakter nød godt 
af Rogerts interesse og medhu. Således stiftede han 22. marts , 
1790 sammen med kommandant A. Undall samt en kreds af. 
borgere i Rønne, hvoraf skal nævnes H. Lohrnann, Tønnes 
Rasch, Jørgen Stender, Povl Ancher med flere, et pengeselskab 
med det formål at oprette og drive et kulværk ved KlausemØl
ler, Muleby å, Nyker sogn. Som leder af dette ansattes en 
engelsk ingeniør ved navn James Davenporr. Efter nogle få 
års forløb blev dette foretagende imidlertid opgivet og dets 
virksomhed standset - og da med tab. 

I tilknytning til nævnte bedrift oprettedes endvidere et tegl
og murstensbrænderi ikke lange fra Byåens udløb (Rønne) . 
Den 28. september og 28. december 1792 fik selskaber af 
kongen (Chr. VII) tilladelse til at »grunde og drive« en robaks
pibe- og dernæst også en fajance- og stentøjsfabrik. 

Men tiden var endnu ikke moden til, ar en virksomhed af 
denne arc og med dette omfang kunne bære sig, og inden 
århundredets udgang blev dens »efterladenskaber«, som det 
udtrykkes, solgt for 1200 rdl. cil skipper Siemsen i Rønne. 

Dog gav nedlæggelsen af nævnte virksomhed støder til en 
fortsat udvikling inden for den bornholmske stentØjs- og fajan
ceindustri . Således oprettede Povl Ancher, der havde virket 
som ovennævnte fabriks dygtige forvalter, i 1794 Rønne Tegl
værk, der blev placerer i Paradisgade, mens dens forhenværende 
arbejdsmester J. A. C. Spietz, ihærdigt fortsatte sine bræn
dingsforsøg, der påfØrce ham betydelige udgifter, og som igen 
medførte, at han, skønt han opnåede endog meget smukke 
resultater, omkring 1835 døde som en fattig mand. Spietz's 
virksomhed viderefØrtes på smukkeste måde af hans tre søn
ner, hvoraf i første række nævnes borgerkaptajn Frederik 
Spierz (1798-1856), og således har den indvandrede slægt på 
værdigste måde placeret sig som den bornholmske stentØjs- og 
fajanceindustris egentlige grundlæggere. 

Foruden at varetage de her nævnte interesser samt lands
dommerembedet og alt, hvad dette medførte, fik Rogert også 
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tid til at behandle lokalhistoriske emner. BL a. har han skrevet 
en afhandling (»En fantasi«) med tiden: »Over sidse afdøde 
gouvernør Georg Albrecht Koefoed«. (1808. 15 sider) . Koe
foed var gnvernØr over Bornholm fra 22. december 1807 t il 
sin pludselige død 11. november 1808. 

Uden cvivl har Rogert stadig dyrket musik, der jo var hans 
score - ja, måske endog hans kæreste interesse. På Statsskolen 
i Rønne opbevares således en bratsch, som ifølge traditionen 
skal have rilhØrt Rogert, og som endnu er i brug. 

Som omtale nævnes Rogert som komponist ri! vor national
sang »Kong Christian stod ved højen mast«. Og selv om der 
i ridens lØb har rejse sig visse tvivl med hensyn hertil, er der 
dog så vægtige argumenter ril gnnsr for Rogert, ar man må 
gå ud fra, ar der er ham, der har komponerer melodien. 

Komponisten A. P. Berggreen (1801-1880), der me~er grun
digt har beskæftiger sig med dette spørgsmål, oplyser i for
talen ri! værker: »Melodier til de af Selskaber udgivne fædre
landshisroriske Digre« (1840), ar nævnte melodi er kompo
nerer af Rogert. - Og som bevis herfor anfører Berggreen er 
personligt udsagn fra Rogerts søn, kancelliråd Rogert i Hel
singør, som i er brev ril Berggreen opgiver sin far som kom
ponist ril »Kong Christian«. 

Rogert blev allerede enkemand 1796, da hans hustru nævnte 
år døde, kun ca. 38 år gammel. Selv døde han 9. marts 1813, 
71 år gammel, og blev begravet på Set. Klemens kirkegård 
ved »det nordre gærde«. Dette vil i manges Øjne synes mærke
ligt, da det i hine tider var skik, at kun de fattige og lidet ag
tede blev begravet nord for kirken. Der ligger da nær ar antage, 
at Rogert, der var dybt interesseret i de score reformer og 

Rogert! Minde ca. 1950 (Dam ]ohan1en fot .) 

FØR OG NU 
»Jul paa Bornholm« har gennem årene bragt adskillige born
holmske billeder fra ældre tid sammenlignet med, hvordan de 
samme lokaliteter rager sig ud i dag. Og ofte ser ældre læsere 
disse billeder med et suk over den mangel på pietet, der vises 
over for minderige steder. 

Må man så ikke til gengæld glæde sig over, at forandringens 
lov ikke syntes at råde overalt. Det ældste af disse billeder 

16 J ULPAA BORNHOLM 

begivenheder omkring sravnsbåndets løsning, også på dette 
punkt har vi llet være medvirkende til at udjævne et skel og 
derfor selv har Ønsket at blive begravet på den nordre side 
af sognekirken. 

Desværre er hans gravsten, hvorpå han lod sig kalde »Lands
dommer og Bonde«, senere forsvundet, ligesom hans grav, 
hvorom der engang i 1860erne sattes nyt stakit, for længst 
er sløjfer. 

Udover de mange skriftlige efterretninger om landsdommer 
Rogert findes der til vore dage kun bevaret få synlige minder 
om ham og hans virke. Således den ovenfor omtalte bratsch 
samt endnu en del af hans gamle hjem »Landsdommergård« 
i Klemensker, som af de nuværende ejere pietetsfuldt hol
des ved lige i sin oprindelige skikkelse med bindingsværk, 
stråtag osv. 

Dertil kommer endelig den enkle, men værdige mindesten, 
som skovrider Hans Rømer (1770-1836) lod rejse ved Kolde
kilde i Almindingen - for øvrigt det ældste af skovens i alt 
16 minder - over sin ven, den gamle landsdommer, og som 
bærer indskriften »Rogerts Minde«. 

Med Ditlev Ludvig Rogert sank også Bornholms gamle 
landsting i graven, og dets domstol nedlagdes den 28. juni 1813. 

Carl Løfholm. 

Landsdommergårdens sruehus brændte for ca. 80 år siden. 
De billeder fra gården, som ledsager denne artikel, viser et 
par udlænger, der endnu er bevaret af Rogerts gamle lands
dommergård. 

Rogert! Minde 1962 (Dam ]ohan1en fot. ) 

viser det monument, holtsførster Hans Rømer i Almindingen 
rejste for sin ven, kongesangens komponist, D. G. Rogert, som 
det tog sig ud ca. 1950 - og det andet billede viser monu
mentet, som det ser ud i dag. 

Et virkelig smukt eksempel på den pietet, det kongelige 
danske skovvæsen viser - ikke mod den fortjente mand og den 
bornholmske skovfyrste, der satte ham et æreminde, men mod 
de ukendte hærværksmagere, der har bragt monumentet i den 
nuværende stand. 



EN BORNHOLMERSANG 

af Lucianus Kofod 

Mens alle kender Lucianus K ofods »Bornholms 
Drapa«, turde det være gået helt i glemme, at 
han i 1886 har søgt at skabe en ny •national
sang« for Bornholm. Den udkom som en slags 

skillings-vise med titlen »Folkesang for Born
holmere«, forlagt af Frits Sørensens Boghandel. 
Skønt trykket kim bærer initialerne L . K. som 
forfatternavn, kan der næppe være tvivl om 
sangens ophav: stilen minder tydeligt om dra
paen, og yderligere går mange temaer fra den 
ældre sang igen i dette digt. 

Sangen, der går på melodien til »Mens Nord
havet bmser«, lyder således: 

Der knejser en Holm i den vilde Sø, 
en Græsbænk paa Klipperne lejret, 
hvor Landværrer fordum med fæstet Mø 

har Bryllup i Gravhøje fejrer; 
hvor Bølgen, tØjlet af Mandemod , 
i Sekler rødmed af Vikingblod. 

Forenet det tredelte Nords Natur 
af Dybet bedaarende titter: 
hist aabner en Fjældkløft Granicens Mur, 
her taarner sig Sandet i Klitter, 
og mellemvejs dukke Heder op, 
hvor lyngen vugger sin Blomstertop. 

Som Fiksstjerner henover Himlens Blaa 
scaa Hjemmene spredte paa Marken 
bag grØnnende Ris eller Stammer graa 
med vejr-scungne Runer i Barken, 
mens Engens Urter og Agrens Korn 
i Vaar slaa Kreds om en enlig Torn. 

I Sommerens Skygger er ørne Godnat 
til Vandreren Frøerne kvække, 
og Fjældscavnen fløjter i broget Krat, 
der kanter de nynnende Bække; 
i lundens Hal, under knudret Gren, 
et Oldsagn hvisker hver Bavrasten. 

Her trodsede Fædrenes Friheds-Eg 
Fornedrelsens Byger og Briser; 
naar Undergang truede, Helte steg 
af Jorden, som mældes i Viser; 
vor Saga blinker i Fortids Grus: 
fra Gamleborg ned til Hammershus. 

Og Vesets »navnkundige Ø« kan Mænd 
endnu mellem Klipperne stille -
med Musernes Kaldsbrev, med Sværd ved Lænd 
og Lærde med hØjbaaret Snille; 
standhaftig suser dens Tungemaal 
som svungne Klinger af nordisk Scaal. 

Naar Knøsene sværme til Vesrerled 
for rimelig Velfærd at fremme, 
der vises dog Landet den Miskundhed, 
at Pigernes Flok bliver hjemme: 
de ranke Kvinder med Barmen fuld 
af Li'v-ers Perler og Drømmens Guld. 

Hil være vor Moder, som hædret scaar, 
besungen af Brændingens Bulder, 
med løvbræmmet Kjortel og Aks i Haar 
og Skumsløret kaster om Skulder! 
Som dansk - i Scorm og med Børen blid -
hun scaa velsignet til evig Tid! 

Skønt billedsproget også her viser en lidt usik
ker smag, og skønt forfatt eren er tilbøjelig til 
at blive lidt mere bombastisk end vor tid finder 
behag i, så rttmmer sangen dog også mange 
vidnesbyrd om, at Lttciantts Kofod havde en 
levende fornemmelse af Bornholms natttr og 
kunne gengive virkelig iagttagne småtræk med 
lyrisk følelse. Trods alle sine svagheder var 
han dog lidt af en rigtig digter. 

(M eddelt af Th. Lind) . 
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Hos malersmeden 
• 

Allinge 1 

En grovsmed har laver billedet, der pryder dette års forside . 
Han hedder Cad Bernhard Svendsen og bor i Allinge. Hans 
navn er ikke kendt af den score offentlighed. Men derfor kan 
han godt være en usædvanlig mand. Ja, der er han. Hvor 
mange grovsmede i dette land formår at beherske legen med 
pensel og farver på lærredet? Og hvor mange malere har ikke 
stået foran staffeliet og drømt om berømmelse og rigdom? 
Der er jo menneskeligt; der er ikke noget ondt i det, men vi 
har ikke indtryk af, at der er disse ring, der er drivkraften i 
hans arbejde. Det er simpelthen lysten - menneskers urgamle 
trang ril ar skabe. Han morer sig ved der og har følgelig præ
steret en kæmpeproduktion. H ans hus deroppe på Møllebakken 
beviser det. På væggene hænger billederne rær, og i det væ
relse, han helt og holdent har taget i brug til »malerværksted", 
står billeder nok til ar starte en hel kunsthandel med. 

Først kikker man på billederne, der hænger fremme. Herun
der nævner Svendsen med særlig stolthed dem, der er lavet af 
andre malere, som han har kendt. Siden kikker man på alle 
dem, der ligger i stabler på værkstedet. Der er som at blive 
føn ind i alle epoker af Carl Bernhard Svendsens liv, et gan
ske almindeligt menneske, som i denne udøvende kunstinter
esse har vunder en rigdom, der ikke kan erhverves for penge. 

18 JUL PAA BORNHOLM 

Et b:J·øg hos dm jævne smed, der har malt i et halvt 

århundrede, men aldrig er blevet professi·ontl, fordi det 

ville tage noget af fornøjelsen 

Efterhånden, som man kommer igennem bunken , overra
skes man over den vældige variation, der er i hans valg af 
motiver og til dels også i hans malemåde. Han laver landskabs
billeder lige så gerne, som han laver portrætter, figurbilleder, 
stilleben og små idylliske stemninger fra have, strand eller skov. 

Men han regner også, og han modellerer i ler og gibs, skæ
rer i linoleum og snitter træ til tryk. Der er en alsidighed, 
der er sjælden. Fordi hver ting bliver dyrket grundigt. Hans 
portrætter er blide og følsomme og bringer i kraft af inter
essante detaljer tanken hen på de gamle mestres tekniske over
legenhed. Modsat kan han udtrykke sig vildt og uhæmmet i 
landskabsbillederne. Det er den karske natur, der kalder på 
noget i ham, og hvad hans motivverden angår, så fængsles 
man af dens menneskelige umiddelbarhed. Carl Bernhard 
Svendsen har set et eller andet, som har fængslet ham. Og så 
har han malt det. Færdig. Ingen dybe spekulationer til ar for
kvakle det oprindelige. Han maler, hvad der falder ham ind. 
Derfor er det interessant at møde ham personligt, og derfor er 
der mangt og meget i hans billeder, som fascinerer og giver 
tilskueren en oplevelse. 

Karakteristisk for ham er, at han forener en brændende 
interesse med er umiskendeligt kunstnerisk talent. Han har 
aldrig lært noget om den slags, og tanken om, hvor goderne 
dog er ulige fordelt i denne verden, må uvilkårligt liste sig 
frem. Mange unge mennesker får lov at komme på kunstaka
demiet i København, og før eller senere opdager de, at de 
ikke har gnist af talent. Og så går her en ældre mand, der 
ville have haft gode chancer for at nå langt videre, om han 
blot havde fået nogle år på akademiet og lært at arbejde med 
den sikkerhed, som en god undervisning bl.a. kan give. 

Men der er ikke noget tragisk i, at det er for sent at sende 
Carl Bernhard Svendsen på akademi. Han ville ikke have fået 
den glæde og fornøjelse med maleriet, hvis han var blevet 
»professionel« maler, og maleren Olaf Rude, som var en vel
kommen gæst i Svendsens hjem, havde nok ret i der svar, 
han gav »malersmeden«. Rude kom tit og stak hovedet inden
for med ordene: »Jeg skal lige se, hvad De har lavet. « Der 
fik han naturligvis lov til, og under en sådan rundgang ud
trykte Svendsen noget om, at »man sku' ha' gået på akademiet." 

»Næ, gu' sku' De ej,« svarede Rude. 
Svendsen siger selv hertil, at Rude nok mente, at man kunne 

have lige så meget glæde af det uden, men måske også, ar 
man ikke blev påvirket så stærkt. Påvirkning fra andre kan 
jo være en glimrende ting, men den kan også være det 
modsatte. 



Carl Bernhard Svendsen i sin have. 
Også haven rnmmer karakteristiske 
udtryk for haus ktmstneriske fantasi. 

- Hvorfor blev De smed? 
- Dengang besremre man ikke 

selv, hvad man ville lære. I hverr 
fald ikke, hvis forældrene havde 
en eller anden ide om, hvad man 
skulle særtes ril, og der havde min 
far, Elias Svendsen. Han var smed 
her i Allinge og var indvandrer 
fra Sverige. Mange svenskere drog 
dengang herril på grund af sten
industrien, og det var bl. a. sten
huggerne, far var smed for. En 
dag tog han mig med i smedjen
og så var jeg smedelærling. Der 
var ellers ikke der, jeg havde mesr 
lyse ril. Jeg ville have værer maler 
eller elekrriker, men far havde 
den ide, ar når han var smed, så 
skulle jeg også være der. Jeg har 
såmænd heller ikke hafr grund til at forrryde. Far var en god 
læremester, men han har nok også ment, at der her med at 
tegne og male aldrig kunne føre til noger, og det skal jeg 

Carl B. Sve11dJe11s portræt af sin far, smedemester Elias Svendsen 

ikke bebrejde ham i dag. Jeg har såmænd fåer muligheder nok 
endda for at rilfredssrille mine lyster, og jeg har hatr megen 
glæde af at male og den slags. Jeg har hafr mange dejlige timer 
med der, og der er skam ikke for meger sagr, ar der mesre af 
min fririd er gået med ar fuske i kunsrens verden, og ar jeg 
ikke er rigrig gode rilpas, hvis jeg ikke har farver og pensler 
og lærred i hLJser, men man må ikke rage der for ander end 
fusk og fornøjelse. Jeg har aldrig villet lave penge på der. 

- Vil der sige, ar De aldrig har solgt af Deres billeder? 
- Nej. Jeg har skam solgt mange, og nogle har jeg også 

forærer væk, men det har nærmesr værer, når jeg kunne mærke, 
hvis andre syntes om mine ting. Desuden er jeg ikke ander
ledes end andre - jeg kan gode af og ril bruge en eksrra skil
ling. Men ellers er der kun ren og skær interesse, der driver 
mig til det, og der er aldrig nogen, som har behøvet ar opfor
dre mig til at blive ved. 

- H vornår starrede De? 
- Det ved jeg ikke, men jeg har billeder, som jeg har male, 

da jeg var 12 år gammel. De er meger sjove at se på, og der 
er bl.a. et billede af min mor, som jeg malede på pap, men 
ellers brugte jeg lærred, som jeg selv smurte med farve, så 
det kunne bruges til at male på. Rigtigt kunstnerlærred kllnne 
det ikke blive til. Farverne hjalp en malermesrer Nielsen mig 
med. Dengang rev malerne selv deres farver ud på en flad 
sren. Farvepulveret blev blandet sammen med olie, og ved 
ihærdigt slid med scenen og spatelen fik man er resllkar ud 
af der. På samme måde fik jeg lov ae lave mine farver. Hvor
dan der var med penslerne, husker jeg ikke, men jeg kan dår
lige rænke mig, det var noget særlige. 

Carl Bernhard Svendsen er 68 år nu . I 30 år havde han sir 
arbejde på Hammerværket og Moseløkken, hvor han udnyttede 
sin smedekunnen til at holde stenhuggernes værktøj i orden. 
Når han kom hjem, rog han far på sin hobby, eller han fik en 
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l'lpiemark 

sludder med nogle af de mange kunstnere, der igennem hans 
rid har gjort Allinge-Sandvig vidt kendt som kunstner-tilholds
sted. For mange år siden byggede han sig en villa i er dejligt 
grØnr område i Allinges udkanr, og her kom han blandt »fag
fæller«. Andre kunstnere havde nemlig fundet behag i derre 
område, fra hvis hØje punkter der er så fin en udsigt langs 
kysten og ud over havet. Fra Svendsens hus kan man se Chri
stiansø langt væk, og man kan kikke op ad kys ren til »nabo
byen « Gudhjem. 

Blandt de nærmeste naboer til Svendsens hus er maleren 
E. N. Korlind, der nu i mere end 40 år er kommer her hver 
sommer, og helt nede ved stranden finder man maleren Olaf 
Rudes hus. Rude var en god ven af Carl Bernhard Svendsen. 
I de sidste 25 år, han levede, snakkede de ro meget sammen, 
og Svendsen mener, ar Rude nok er den eneste maler, han 
har lære noget af. Alle de andre - siger han - påvirkede mig 
ikke i den retning, men jeg har været glad ved deres selskab, 
og der er måske også sådan, ar de på en eller anden måde har 
påvirker mig. Vi mennesker påvirker jo hinanden meget mere, 
end vi rigtig er klar over. 

- Har De for resten nogen sinde kendt »Bølge-Brandt«? 
Nej, der har De nok ikke. De er for ung, men det var en maler, 
som kendes af mange på Bornholm. Hans »sØsrykker« hæn
ger utallige seeder, og da han levede, kikkede jeg meget på 
ham. Han har af og til været hos mig. Ernst Grundtvig kom 
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også meget. Ham lærte jeg ar sætte umådelig scor pris på. 
Nu aner jeg ikke, hvor han er henne. Claus Johansen kom her 
også. Og Andreas Moe. Jeg tror, de kunne lide ar komme i et 
jævne, borgerlige hjem. Dee var heller ikke altid, de var sær
lig gode ved muffen, som man siger, og så kom de her og fik 
lide. Men der var dejlige mennesker. De snakkede om alt mu
lige, som der interesserede mig ar høre, og af og ril lod de er 
billede ligge, når de gik. De billeder er jeg glad ved. Inde i 
den score stue hænger f. eks. en lille regning, som Olaf Rude 
engang sendte mig. Ham var vi glade for. Han titulerede mig 
som »kunstmaler«, når han sendte julekort, og vi besøgce en
gang en retrospektiv udstilling, der blev arrangeret for ham i 
København. Han glædede os ved ae gå med runde og vise 
frem og forklare. Jeg syntes, der var en dej lig udstill ing -
ikke mindst fordi jeg kunne kende mange af de billeder, jeg 
havde set ham arbejde med på Bornholm. Noget af der karak
teristiske for ham var hans vandringer i naturen. Han nød ar 
færdes i hØjlyngen heroppe. Mange af sine bedste motiver 
fandt han på disse rnre. Der var navnlig akvareller, han ar
bejdede med ude. Jeg har ser, hvordan han senere derhjemme 
overførte nogle af disse akvareller til olie, hvis de alrså egnede 
sig ri! der. Der var vigtige for ham, ar denne kopiering fra 
vandfarve til oliefarve blev meget nøjagtig, og jeg skal love 
for, at det var meget svære at finde forskelle ... 
(Fotos: Algot) Hansaage Bøg gild 



• 

Underjordsfolk og røvere 1 Ringebakkerne 

Duften fra den yppige og brogede skovvegetation, og måske 
især af »kopatterankernes« blomster, kan på en solvarm som
merdag være et af de stærkeste sanseindtryk, man modtager 
under en vandring i de skov- og lyngklædte Ringebakker, hvis 
stejle klippeskrænter mod vest falder brat i havet og mod Øst 
grænser op til Ringedalen, der løber mellem skovbevoksede 
klippeskråninger, som på flere steder hæver sig til mægtige 
lodrette og bare granirmure. Der kan således være ret ufrem
kommelige på disse kanter, og alvorlige hindringer frembyder 
også på sine steder den meget frodige vegetation, hvor de 
slyngende og klatrende vækster synes ar være særlig talrige, 
og som ofte fortættes til et ufarbart vildnis. Her er et stykke 
namr, der helt synes overladt til sig selv og til sin egen frie 
udfoldelse, og dette indtryk understreges af stilheden og den 
fornemmelse af afsondrethed fra omverdenen, man får ved 
ar færdes her. 

Til denne egn er knyttet adskillige sagn, navlig om de under
jordiske, der især menes at holde til i sådanne klippe- og 
bakkepartier. Troen på disse væsener er meget gammel, men 
tillige sejlivet, og helt op imod vor tid har de været en levende 
realitet for mange. Endnu i dag findes hos enkelte ældre men
nesker minder om sådanne forestillinger og sagn om det born
holmske underjordsfolk. 

Således for talte en ca. 80-årig stenhugger, som for godt 
50 år siden arbejdede i stenbruddet ved Vang, at troen på un
derjordsfolk i Ringebakkerne dengang var meget almindelig 
blandt de lidt ældre folk i Vang. Selv havde han aldrig set 
noget mærkværdigt af den art, men han havde talt med folk, 
der om natten havde hØrt de underjordiske exercere og mar
chere i Ringedalen med piber og trommer. 

En gammel kone i Vang sagde engang til ham, at der kom 
nok aldrig noget godt ud af det stenhuggeri, for bjerget til
hØrte de underjordiske, og de ville ikke finde sig i, at man 
brød deres ejendom i stykker. Når der skete et uheld i værket, 
mente hun afgjort, at det var de underjordiskes hævn og tillige 
en advarsel mod at fortsætte stenbrydningen. 

En gammel fisker i Vang havde fortalt ham, ar når han om 
eftermiddagen nærmede sig land, så kunne han se alle klip
perne i Ringebakkerne myldre af små levende væsener, der 
kravlede rundt imellem hinanden som myrer i en rue. Men 
når han kom nær til land, var de allesammen væk. De var nok 
kravlet ind i klippen igen, mente han. 

Det er ejendommeligt, at de overtroiske foresti llinger, der 
har levet op imod vor tid, stemmer fuldstændig overens med, 
hvad de ældre optegnere af bornholmsk folketro har over
leveret os. Om de underjordiskes militære organisation fortæl
ler »Fruenrimmer- og Mandfolke-Tidende« fra 1770: »Neppe 
saasnart høres der at tale om Krig eller Lands-Fjender, førend 
man allerede længe har hØrt mange Tidender om Underjords
Kongen. Snart er een snart flere af hans Folk sete. Snart har 
han exerceret og mønstret sine Folk paa et eller andet udyrket 
Sted derpaa Landet, og snart har han marcherer tvært igennem 

Landet i smukkeste Orden, men alt om Natte-Tider. Alt dette 
berettes, at Folk kan se, men sjælden mere end een ad Gangen; 
ja end mere, at kunne høre dem kommandere med Maal og 
Stemme, som den bedste danske Officer. Trommen, som ofte 
røres og gemenlig hØres om Aftenen af dem, der har en stærk 
Indbildnings-Kraft, har næsten en Lyd, som en Pauke; men 
Slagene ere mere langsomme end de almindelige Tamburers. 
De underjordiske Folk skal ofre ses at exercere til Fods, men 
sjælden til Hest; og man har ikke spurgt, at de betjener sig 
af Hestene, uden naar de marcherer. De beskrives at være 
smaa af Statur; de største ikkun henimod to Alen høje, men 
de fleste ere mindre. Deres Klædedragt er forskellig. I gamle 
Dage var den efter Sigende ikkun graa eller brun; men i de 
nyere Tider skal endog nogle være sete i de allerskønneste 
brogede Klæder. Deres samlede Tropper skal ellers uden For
skel ses med røde spidse Huer paa Hovedet, og røde Ærmer 
i deres korte Vamsa eller Trøjer, som ere uden Opslag. Man 
har ikke set dem bruge Hatte. De bærer lange Kaarder og 
små Bøsser eller korte Srudsere, hvilke dog, saavidt vides, 
ikke ret ere betragtede af nogen af Indbygerne. Hestene ere 
alle sorte og af middelmaadig StØrrelse; men der fonmderligsre 

UdJigt over Ringedalen ( B. Kjpller fot .) 
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R ingedalrns skrænt (F. Kjplter fot.) 

er, de synes ikke ae have mere end cre Ben. Naar de ere saccc 
cil Hesc, marcherer de i scørsce Orden, snare med fire, snare 
parvis, ligesom Vejenes og Vangeleddenes Rum kan cillade. 
Baade den, som rider foran , og den, som sluccer bagefeer, saa
vel som nogle andre i Midten har alcid værec fornemmere end 
de andre i K lædedrage, eller i det ringesce med højere røde 
farvede Huer. « 

H vad disse mærkelige crebenede hesce angår, så er dec ble
vet mig forealc, a t underjordsfolkenes heste skal have en ga1-
ske særlig anatomisk ejendommelighed, idet de rre ben er 

anbragt således, at ligegyldig t fra hvilken side man ser hesten, 
sidder de to ben på den side, der vender mod en, og det enkelte 
ben bagved. Ser man dem forfra, har de to forben og er bag
ben, og ser man dem fra venstre, har de to venscreben og ec 
hØjreben osv. 

Jeg cicerer endnu et par ældre optegnelser, som giver in
teressante billeder af uoderjordssoldarerne og deres heste. I sin 
Bornholms Beskrivelse fra 1804 skriver P. N . Skougaard: »En 
Slags land vætter , fo reæller Folk, her skal være ... De kaldes 
her U nderjordsfolk, og deres H øvedsmand Æ llestingeren. 
Mange ere der, som tror sig at have set dem i taaget Vejr at 
øve sig paa Lyngene og andre afsidesliggende Seeder, og dl 
beskrives de saaledes: De ere alle til Hest, men Ællestingercn 
og de Ypperste have Heste med tre Ben. Hele Troppen er 
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klæde i lyseblaa eller sraalgraa K læder og scundom røde H uer, 
srnndom trekantede H acce paa Hovedec. Et Slags smaa runde 
Stene (belemnites) holdes· for at være deres kugler, og naar 
lange bone høres ec svage Drøn, troes dec ae være deres Trom
me. De menes ae gØre incec ondt, men beskycce Landet mod 
Fjender i Krigs-Tider.« 

Og All inge-urmageren J . P. Møller fortæller i sine Folkesagn 
og andre mundtlige Minder fra 1867 følgende oplevelse: »En 
Mand, der boede i Allinge gik engang ud ad Lyngen til for 
ae skære Tørv. Paa Vejen op mod Brogaard i Olsker Sogn 

mødte han en hel Mængde Ryttere. H an blev jo nok lide styg 
ved der; men da han var vane til ae se saadan noget Pusleri, saa 
beslmtede han dog ikke at gaa af Vejen for dem, men vedblev 
at gaa ligefrem. D e red da sammen to og to lige ud ad Vejen, 
men da de kom lige til ham, skilres de ad og red cil H øjre og 
Venscre. Han gik da mide imellem dem med T ørvejernec paa 
Nakken, og han saa da, ae deres H esce kun havde tre Ben.« 

Om den ovenfor nævnce underjordskonge er der mange 

sagnopcegnelser. Nogle vil vide, at han har sin bolig under 
Hammershus, andre mener, ar han bor under Aakirke, men 
den før nævnte stenhugger har høre bererninger om, ae han skal 
bo i Ringeb:tkkerne: Ringebjerger er fulde af huler, og de er 
indgange cil ec score underjord isk slot, som ligger inde i bjer
ger. Derfor skal man ikke vove sig for dybe ind i disse huler, 



for finder man vejen ind i bjergslottet, slipper man aldrig ud 
igen. Inde i det underjordiske slot bor selve underjordskongen, 

som er den egendige hersker på Bornholm; han tillader ikke 
nogen anden konge at opholde sig mere end tre nætter på 
øen. Tillige sørger han for, at Bornholm ikke kan erobres 
af fremmede krigsfolk. Svenskerne har mange gange prøvet 
på at gØre landgang, men når de kommer lander nær, så vrim
ler alle klipperne af underjordiske soldater, der indgyder fjen
den sådan en skræk, at han hurtigst muligt stikker til søs igen. 
De underjordiske skyder med stenkugler, og disse kugler ram
mer altid deres mål. Men de underjordiske selv er usårlige; 
kuglerne preller af på dem eller går i en bue uden om dem. 
Fra det underjordiske slot i Ringebjerger skal der føre en lØn· 
gang tværs under Bornholm; den munder ud i Den våde 
Ovn i Rø. 

De underjordiske var gennemgående af en fredelig karakter 
over for stedets folk, men ar det dog kunne have alvorligere 
følger at g ive sig i nær berøring med dem, ser man af en sagn
meddelelse, som jeg har fået fortalt på Vangkanten. Min med
deler for talte om en rytter, der ville slå følge med de under
jordiske, engang de kom marcherende fra Hammershus; han 
må være blevet slået af hesten, thi siden fandt man ham lig
gende bevidstløs på jorden. 

Men de underjordiske, der holdt til i Ringedalen, kunne 
også være godmodige, omend en smule drilske, hvad der frem
går af en anden optegnelse fra Vangkanten: En kone, der 
ville se dem, havde gemt sig ved et led , de skulle igennem, 
når de kom marcherende ned gennem dalen på vej til exercits 
på Hasle fælled. Men da de så kom til leddet, åbnede anføreren 

det, gik igennem og sagde til de andre: »Konen der, hun 
lukker nok ledet efter os! « 

Ringedalen synes at være et sagnrigt område, og det er ikke 
blot overnaturlige væsner, sagnene beretter om. Til en bestemt 
hule liggende på klippeskrænten ca. 30 meter over Ringedalens 
bund, et stykke under randen af den stejle klippevæg, knytter 
sig overleveringer om en ugerningsmand. Selv hulen er godt 
gemt og meget vanskelig tilgængelig, ja ikke helt ufarlig at 
komme til, da adgangen kun kan ske ovenfra ved klatring 
ud over klipperanden. Denne grotte kaldes »Kaje-Maansa 
Holl« (Kaje Måns' hul) efter den person, som efter sigende 
engang havde holdt sig skjult her , og som kaldtes Kaj Maans 
eller Kaje-Maans, et navn, der enten kan stammt fra det 
gammeldanske personnavn Kaje, eller måske snarest, og i over
ensstemmelse med den almindelige opfattelse på Bornholm, 
fra fuglenavnet Kaja (Allike). 

Efter den almindelige tradition synes Kaje-Maans at have 
været en forbryder , der for at unddrage sig straf havde valgt 
sig dette godt skjulte, men ingenlunde bekvemme opholdssted. 
Achton Friis (»De danskes Øer«) fortæller om Kaje-Maans, 
»saa kaldet, fordi han ligervis som en Allike havde til Huse i 
denne Klipperevne, hvor han i Virkeligheden levede meget 
hæderlig t af at stjæle fra Gaardene«. Han fortæller videre, a t 
man sporede Kaje-Maans i sneen fra Hullegård og fangede 
ham i hulen. 

Dette træk om, hvordan han blev fanget, går igen i de for
skellige gengivelser af sagnet, men m. h. t. personens identitet 
og hvornår han har levet, samt forbrydelsens art, fortælles 
hisrorien i flere versioner. 

Ifølge en gengivelse skal Kaje-Maans have været en !\.urskcr
bonde i slutningen af det 18. århundrede. Under er slagsmål 

i Rursker sognegilde, hvor Øllet var steget deltagerne t il ho
vedet, stak Maans en af sine sognefæller ned med sin kniv. 
Han flygtede og slog sig ned i hulen, hvor hans kone forsynede 

ham med levnedsmidler. Og her boede han fra sommertiden, 
d1 gilder holdtes, til om vinreren, da det lykkedes hans efter
scræbere ae følge konens spor i sneen og finde frem til !11ns 
skjulested, hvor de fangede ham. 

Ifølge en anden optegnelse var Kaje-Maans en svensker, der 
var kommer ind til Hammerværket, og som i fuldskab havde 
dræbe en mand. Han boede i hulen og ernærede sig af rov fra 
de omkringliggende gårde, indtil hans fodspor i sneen førte 
hans forfølgere til hulen. Her blev han fanger efter en drama
tisk kamp, men først efter at han havde skude alt sir krudt op. 

D::r er altså en afvigelse i tid på ca. 100 år mellem baggrun
den for disse optegnelser. En hele tredje opfattelse gØres _gæl
dende i Bene Nielsens roman »Ildvinrer« (1946) , i hvilken 
Kaje-Maans optræder som frihedskæmper under den svenske 
besættelse, men i Øvrigt er en fredløs, som har sin bolig i den 
kendte hule. Men hvor meget i Bent Nielsens roman der er 
overlevering, og hvor meget der er fri digtning, rør jeg ikke 
have nogen mening om. 

Og hvor scor en del af disse beretninger, der er rent sagn
agcige, og hvor meget der eventuelt har er vist grundla3 i vir
keligheden, er meget vanskeligt ar afgøre. Jep Scavenitts. 

Den gamle kirkegård1Låge i Østermarie fra 1890 (Frede Kiøller fot. ) 
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Ingeborg Petersefl_J 
27. juni 1878 - 7. maj 1962 

De noget ældre læsere vil erindre K. A. Petersen og hans hu
stru fra ægteparrets lange tilværelse i Nexø. K. A. P., som 
han populært benævntes, spillede en betydelig rolle i det kom
munale og politiske liv. Han var et fremtrædende medlem af 
Nexø byråd, var amtsrådsmedlem og medlem af skatteråd. 
Han var i sin tid stenværksbestyrer på nordlandet, men kom 
efterhånden ind på det journalistiske gebet, var nogle år red
aktionssekretær hos M.M. Smidt, Bornholms Tidende, og der
efter omtrent resten af sin tid meddeler til Bornholms Social
Demokrar, siden dette blads start i 1902. Han var dog ikke 
»meddeler« i almindelig forstand, men skrev gennem de mange 
år talrige artikler , der var præget af sikker viden og fin sprog
sans - artikler, som omhandlede mange forskellige emner , og 
som ikke blot blev optaget i den hj emlige avis, men også gen
gaves i en række aviser i det Øvrige Danmark. 

K. A. Petersen og hustm, i midten, omgivet af deres døtre: foroven 
Ingeborg og Elna (Elna Schone) og forneden Anna og Signe 
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Ingeborg Petersen 1923 

Blandt børnene, der voksede op i hjemmet i Nexø, var 
Ingeborg Petersen, og hun var ligesom sine søstre præget af 
den kultur, som kendetegnede barndomshjemmet - og begavede 
som forældrene var de alle. 

Efter forældrenes død i 1920erne boede frøken Ingeborg Pe
tersen i barndomshj emmet, hvor hun drev en lotterikollektion, 
ligesom hun i nogle år var skatterådsmedlem. Hun var oprin

delig uddannet som typograf på Bornholms Tidende og arbej
dede senere ved faget hos firmaet 0 . C. Olsen i København. 
En sØsters alvorlige sygdom fØrte hende ind på tanken om 
at lade sig uddanne som sygeplejerske, hvilket skete på et 

hospital i Dresden. 
Selv om hendes tilværelse var præget af praktiske gøremål, 

blev d~r dog også tid t il at dyrke litterære interesser. Allerede 



sine ungpigedage skrev hun nogle digte. Senere slog hun 
sig også på prosaen med et par små romaner: "Umyndige 
Hjerte« og »En SeptemberdrØm«. Den første udkom på Gyl
dendals forlag, og det noget usædvanlige skete, at frøken Pe
tersen selv satte den. Begge romaner var yndefulde og skabt 
af et følsomt sind. Senere udkom en samling digte under tit
len » Ildrose« . Betegnende for forfatterindens beskedenhed 
var det, at de to sidste bøger udkom anonymt, altså uden for
fatternavn. 

Siden offentliggjorde hun med mellemrum digte og novel
ler i bladene. 

I et interview i Bornholmeren for nogle år siden udtalte 

frøken Petersen: 
»Litteraruren har optaget mig meget. Min verden er blevet 

rig gennem den. Det lyder måske lidt banalt, hvis jeg siger, at 
jaget præger nutiden så stærkt, at det slider på det menneske
lige sind. Man må heller ikke lægge for meget i disse ord. 
Selv vor rid har sin poesi. Den åbner sig for dem , der har 
evnen til at se skønheden bag alt det, livet har i sig. « 

Denne evne var Ingeborg Petersen i besiddelse af, og hun 
var selv i stand til at give udtryk herfor gennem sin digtning, 
der i høj grad var poetisk i indhold og form. 

Kendt som skribent var hun vel nok kun i en forholdsvis 
snævrere kreds, men i hvert fald den ene af hendes romaner 
opnåede at udkomme i to oplag, hvilket dog må være et vid-

K. A. Petersens htts, Torvegade 9, Nexø, hvor Ingeborg Petersen boede 
de fleste af sine modne år 

Ingeborg Petersen som ældre 

nesbyrd om dens litterære kvalitet og værdi. Og hendes roma
ner og digte v ar alle - som hun sagde det i det omtalte inter
view - vidnesbyrd om evnen til at se skønheden bag alt det, 
livet har i sig. 

Ingeborg Petersen var født den 27. juli 1878 og døde den 
7. maj i år , altså henimod 84 år gammel. Sine sidste år boede 
hun på De gamles H jem i Nexø. På spørgsmålet, om hun 
syntes, at der er trist at blive gammel, svarede hun i 1956, 
da hun stod overfor ar flytte fra Barndomshjemmet: 

»Hvorfor skulle jeg dog det? Livet har sin egen sikre rytme. 
Alderdommen er et naturligt led. I gamle dage, da alderen ofte 
fulgtes af megen nød og kummer for dem, der ikke ejede 
noget, var der forfærdeligt ar blive gammel. Men i dag ville det 
være synd at fremsætte er klagende ord ... Jeg synes, der er 
prægtigt, at samfundet erkender den pligt, der har over for 
sine borgere, når de bliver gamle .. . Min far var ivrig i striden 
for at skaffe retten til de svageste i samfundet. Han oplevede 

aldrig ar se den omsorg, som nu bliver disse grupper til del. 
Jeg synes, ar det er ligesom også han har sin part af den ud
vikling.« 

Er fim menneske, der havde en lang og sikkert harmonisk 
tilværelse, gik bort hin lyse forårsdag, næsten symbolsk for 
hendes egen tro på det lyse i tilværelsen, sådan som hun gav 
udtryk for det i sin digtning og sir personlige væsen. 

Hendes minde vil leve i mange menneskesind. 

N . C. Nielsen. 
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Melkahorrijns fosta jylatræsfest 
Et erindringsbillede f ra Rønne omkring århundredskiftet 

Billeder, som her skal indrammes, er inspirerer af oplevelser 
af en bornholmsk melkahorra. Vi kalder han Peter for ar 
skjule ham i anonymitetens kåbe. Han er i dag en mand på 
ca. 60 år. Han er fødr og opvokset på Bornholm. Tidligt kom 
han fra hjemmet, fordi midlerne var små, børneflokken scor 
og fortjenesten lille. Farrigdommens svøbe lærre han tidligt ar 
kende. Nøjsomhed og flid var der air overvejende i derre 
familiesamfund, og de få midler, der indkom, gav ikke lejlig
hed til ar blive påvirker af overflod, hvilket var særligt fren.i
rrædende »inj unje jyl«, når alle andre købre mange julegavet. 
så måtte Peter og hans søskende stå uden for og se længsels
fu ld r på de flotte og dragende juleting. Der var heller ikke 
råd ril en særlig opmuntrende jylafest. Far arbejdede i »Ra

bekkjan•, og hvis arbejdsløshed ikke nedsarre hans arbejdsløn, 
si kunne han med slid og rrældsom dag tjene ca. 10 kr. om 

Lille T orv, Rønne, ca. 1908 

Store T orv, Rønne, 1908 (indvielsen af springvandet) 
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ugen. Det var ikke meget til en sror børneflok, og derfor fik 
børnene tidligt arbejdspligternes strenghed ar mærke, for at 
familien kunne skaffe sig det nødvendige udkomme. Man 
kendte ikke den gang børnevedtægtens strenge krav om værn 
for børn, og der var derfor ikke ualmindeligt, at børn i en 
meget tidlig alder måtte rage del i de voksnes arbejde. 

For at rids- og stedfæste billeder, anbringes Rønne Asyl og 
fru Marie Bidstrup på lærreder. 

* • 

For Peter blev den 22. december 1906 en af de dage, han 
stadig m indes med særlig glæde, for på denne dag opleve<le 
og følre han menneskelig godhed og forståelse. Peter, den lille 
dreng fra det fattige hjem, var ellers kun vant til skældsord 
og knubs som rak for den indsats, han ydede. Dagen begyndte 
tidligt for denne lille purk. Efter at hans far var gået r-å 
arbejde i Rabekkeværker, kom mor ind og vækkede ham. Kl. 
var da halvseks, og 20 minutter senere skulle han være p1 
mejeriet Godthåb for at ordne mælkespande sammen med 
flere andre ligestillede drenge, for præcis kl. seks kørres der 
ud for ar tilfredsstille kundernes behov og købelyst. Efter at 
være blevet vasket og klædt på og fået er »KØngsplaster« på 
»ankelknysrana•, der var betændte efter slag af de jernbe
slåede træsko, som var »nemma å slå skanka me«, fik Peter 
en kop skoldhed, men tynd kaffe og et par humpler rugbrød 
med margarine og puddersukker, hvorefter hans mor smurte 
de ru og arbejdsslidre små drengehænder med glycerin, for 
frosten og de kolde og fugt ige mælkespande var slemme ved 
hænderne. Derpå blev den strikkede hue trukket ned over 
Ørerne, og så træskoene på, og så gik det i skarp trav ned ad 
Set. Mortensgade, l ille Madsesgade, videre ad Smedegade og 
hen til mejerier, hvor man allerede var i fuld gang med dagens 
arbejde, for mælkevognene var allerede kommer ind fra lander. 
Den store, rare mejeribestyrer Kjøller var i gang med ar veje 
mælk. Efter er venligt nik og et »Go marn, horra« gik Peter 
sammen med de andre drenge ind og fik lidt varm mælk og i 
forbifarten en finger fuld af flødeskum, og derpå gik man 
gang med pligterne. 

Mælkekuskene, den lidt runde og venlige hr. Bidstrup og den 
noget kantede, gale og iltre Højegård, var allerede i færd med 
ar læsse skummet, »halskommad« og sødmælken samt nykogt 
»flød me sj injg på« på deres vogne. Drengene blev så sat 
til at læsse de renvaskede mælkespande ind, og præcis kl. 
6,00 gik turen ud på gader og stræder for at få afsat de friske 

og gode varer til kunderne. 



Peter kendte de forskellige »madammer«, som de hed på 
den tid , og deres vanemæssige indkøb, og blot der stod en 
krukke eller en mælkespand på trappen uden seddel, så vidste 
han, at der skulle »enj pot halskommad« og for 10 Øre fløde, 
»goc me sjinjg«. Andre steder kom madam H ansen, Petersen, 
Kofoed eller Jensen og bestilte varen med et blink i Øjet, og 
altid med den stående vits: »Hans nu gor mål, horra,« og så 
var der madam Kure, der »skuj lle ha 3 porrer halskommad te 
kjylemelk for ded behavde bællana å majn«. Sådan gik der 
meste af formiddagen. 

Bidstrup havde den dag lovet Peter og de andre horra tidligt 
fri, hvis »di spode dom«, for han skulle ud om eftermid
dagen »å glasa«. Det var hans eftermiddags- og afcenbeskæf
tigelse for at tjene lidt ekstra. Og horrana spode dom. De 
små ben med de tit for store træsko løb hurtigt over de rap
pede brosten »ud å inj i gjænjgen« med varer og ordrer. 
Sådan gik det den ene dag efter den anden, og horrana var 
glade for deres flinke kusk, Bidstrup, og han gengældte deres 
tillid. Inj unje jyl vankada dær ævent lid drikkepenja. Peter 
havde haft en særlig indbringende dag. Han havde fået 31 øre. 

* 
* * 

Under sin daglige morgenvandring i disse dage for over 50 
år siden vandrede Peter gennem Theaterstræde med sine 
spande, da overaskeisen pludselig skete. Som sædvanlig skulle 
han ind på Asylet i Damgade for ar modtage dagens ordre. 
Han bankede kraftigt på en gang, der var ingen, der svarede. 
Nok en gang, og da der heller ikke denne gang var nogen, 
der reagerede, rog han mod til sig og gik nærmere, og da han 
hØrte nogen tale, gik han ind i selve salen. Her så han en del 
kvinder sammen med bestyrerinden, der var i færd med ar 
pynte juletræer, hvilket fik Peter til at udbryde: »Ded e væl 
nok et pent jylatræ.« Hertil svarede bestyrerinden: »Ja, ded 
lignar væl dit dærjemma«, hvilket Peter besvarede benæg
tende og med en bemærkning om, at det havde de ikke råd til 
i denne rid, »då været sjæjlan sjikkada saj got«, og at hans 
far ikke tjente fuld ugeløn. 

Bestyrerinden afgav sin ordre, men inviterede samtidig 
Peter til jylatræ samma da klokkan tre. Peter var ganske be
novet, og den tak, der skulle siges, nærmest sarre sig som en 
klump i halsen på ham, men heldigvis fik mælkekusk Bid
strup ham atter tilbage til virkeligheden, for det havde taget 

Storegade, Rpnne, ca. 1908 

Fm Marie Bid1tmp 

mere end almindeligt at ekspedere Asylet. - »Ded rar nok sijn 
tid å komma frå Asyled, horrahundan. « Peter fortalte Bidstrup 
om sin oplevelse og om årsagen til den lange ekspedition. 
Bidstrup smilede forstående og betroede Peter - »a ded bier 
nok en scor oplævelse for daj, for Asyled holdt altid pena 
jylatræsfesrer«. 

Da formiddagens gerning var til ende, skyndte Peter sig hjem 
til sin mor for at fortælle hende, hvad der forestad ham om 
eftermiddagen. Peters mor gik straks i gang med at ordne hans 
tØj, og med nogen utilfredshed fortalte han sin mor, at buk
serne var lappede. Hertil fik han der svar, at de var renva
skede, og en lap sås ikke; det var dog værre, hvis der havde 
været hul i dem. 

Med glæde og star forventning skyndte Peter sig ned ad 
Set. Monensgade, Stålegade, over Lijla Plaz (uden posthuset), 
forbi »Kollalunj« og ned ad Damgade til Asylet. Efter at over
tØjet var hængt op, og træskoene sat på plads i garderoben, 
kom »lappaskona« på, hvorefter Peter gik ind i den dejligr 
opvarmede sal, der allerede var et larmende hav af glade børn. 
Desuden var der en del damer, men det, der fangede Peters Øje 
og hans barnesind, var det hØje, smukke jylatræ, der nåede 
omtrent op til loftet, og allerøverst var der en sølvskinnende 
julestjerne, som Peter aldrig havde set mage til. På træet var 
en mængde julekurve, hjerter og kræmmerhuse i alle farver. 
Der var røde og hvide roser, juleengle i sølv og guld, gl~m· 

mer og englehår, 2 Øres »kagemanjna« og hjerter. Peters for-
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Store Torvegade, Rønne, ca. 1910 

venminger til dette juletræ oversteg lange hans fantasi. Må
bende og benovet scod han og så på al denne skønhed, indtil 
en scor, fyldig dame med stærke brilleglas og der dejligste 
smil og lide vrikkende gang sarte kursen imod ham og sagde: 
»Godda, minj horra,« hvorefter hun cog hans hånd og spurgte, 
hvad han hed. Navner fik han fremsrammer, og i der samme 
kom bestyrerinden hen og bød ham velkommen og fortalte 
derpå den svære dame med der hørgule hår, ar han var hendes 
gæsr, men »au hænjes melkahorra«. Så rnårre Peter fortælle 
om sir arbejde »som melkahorra«, hvorefter hun tog hans 
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hænder i sine og betragtede dem nøje. De var ru og af fro
sten mærkede med score, dybe og betændte smertefulde revner, 
og da den svære dame havde fået Peters beretning, fortalte 
hun der til de andre med en bemærkning om, ar der skulle 
forbydes, ar så små børn arbejdede. 

Fesren cog sin begyndelse, og den venlige, fyldige dame kom 
hen og cog ham ved hånden, og så blev der danset om jule
rræer, ligesom der blev sunget julesange. Derefter legede bør
nene og »garre nødder«, og ind imellem serveredes kage, cho
kolade med juleboller og hvedebrød. Det var noget, der smagte 
Peter, og så fik hvert barn en pose med julegodter i, og før 
festen slurrede, blev der overrakt børnene gaver af den score 
og altfavnende dame med der kære, varme smil. 

Perer havde af bestyrerinden fået ar vide, at damen hed 
Marie Bidstrup og »va Kollabistrups konna«. 

Den første, der fik gave, var Peter, og der skere på den 
måde, ar hun fortalte om Peters arbejde og simrede med at 
sige, ar han fortjente er par gode, uldne, hjemmestrikkede 
srrØmper, og efter ar alle børnene havde isremr er »ja«, fik 
han dem. Efter ar gaverne var uddelt, blev der er par muffe
diser til overs, og dem fik Peter også med pålæg om ar bruge 
dem, så hans hænder kunne blive lægt. 

Indtrykkene vældede ind over den lille purk. Så megen 
godhed og hjertelighed var ikke blevet forundr ham før, så 
det var med rårer i Øjnene, at Peter fik fremstammer en tak 
og er farvel, og da fesren var slut, gik der srærkr med ar 
komme hjem til far og mor. Der blev en lang og indgående 
beretning, og særlig blev damen med der score, varme hjerte, 
der fuldstændig havde bjergtaget Peter, omtalt som julefeen. 
Men ikke nok hermed hver gang, Peter srØder på de ro linjer 
af en kendt julesang: 

Dtt fattige sp1trv1 flyv ned fra tag 

rned dtten til jttlegilde, 

så går tankerne til den rare Marie Bidstrup, der var med til 
at »gjorra Peters fosra jylafest te er evigt minje om, va enj 
f:mier melkahorra kanj komma ud for i dana op mod jyl«. 

E-yvind L. Lind. 
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Kialke (politimester), Hanne Møller Petersen (manufakttf.rhandler, Aakirkeby), Bent Gustav Stoltz Nielsen (klarerer), Frida Benedicte Gutz (ud
deler. Aaki.rkeby), Ole Folkmann Lindberg (installatør), Karen Marie Olsen (boghandler) . Tredie række fra venstre: Anne-Grethe Westh H anse11 
(klaverstemmer), Ole V ind (overlærer, Svaneke), Christa Zaf/ Jtthlin (repræsentant), A rne Christian Grønbech Jensen (førstelærer, Ny/ars), Annette 
Benedicte Hage (læge) , Ole Jakob Nielsen (sognepræst, Bodilsker), Gertmd Munk Bidstrnp (mejeribestyrer, Pedersker), Ole Nepper-Christensen 
(provst, Øster/ars), T ove Hørring Nielsen (viceskoleinspektør, Aakirkeby), Erik Peter lvI1mch (frne), Hanne Engell (afd. snedkerm.), Lasse Steen 
Jepsen (ingeniør), Anne Søremen (stadsingeniør). Bageste række fra venstre: Birger Lyster Håkansson (stenhugger, Tein), Egon Birger Ltmd Jør
gensen (togbetjent), Claus Li11degaard (kontorbestyrer), Flemming Peter Kofoed Svendsen (gdr. , Koosgård pr. Nexø), Niels Kofoed Jensen (vice
skoleinspektør), Mogens Sommer (sygeh1uinspektør), Niels Christian K och (uddeler, Ny/ars), Steen Schmidt Nielsen (læge), Søren Lund Hammer 
(købmand, G1tdhiem). (Ilsted Bech foto) 

Arets srndenterhold fra Rønne er et jubilæumshold, idet det i år er 450 år siden, ærkebiskop Birger GunnersØn 
grundlagde Rønn Latinskole. Jubilæet gav selvfølgelig translokationen en særlig festlig glans. Da skolen for 50 år 
siden fejrede 400 året for sin oprettelse, skrev M. K. Zahrtmann dens historie, udsendt som særtryk af »Bornholmske 
Samlinger« XX. Han gØr her udførligt rede for skolens meget vekslende skæbne under skiftende navne og sammen
fatter sin oversigt i de ord, ar skolen »bar i sig den ægte bornholmske Sejghed, som af Knaphed skaber Rigdom -
dens Hisrorie afspejler Bornholms Hisrorie•. 
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Fra Finnedalen til Bæla 
Rmsker sogns stejle og dramatiske kyst er et vandreland, som 
har lokket mig allerede fra mine tidlige drengeår. Jeg kan 
endnu mindes, at jeg sad på brystværnet omkring Hammers
hus' borggård og fulgte kysten sydover med blikket: udsigten 
over Mølledalens grønne kroner ned langs Slorslyngens bratte 
fald mod havet, mod klipper, der stadig blev voldsommere 
og srejlere. Og det er da heller ikke sært, at da vi blev srore 
nok til at strejfe på egen hånd, sØgte vi over på de kamer. 

Vi kunne komme ad ro veje. De skønneste var stien fra 
Hammershus ned gennem Slotslyngskoven, med muligheder 
for mange imeressanre svinkeærinder, men sædvanligvis kom 
vi dog ad Brogårdsvejen, og lige efter at den dreje; og gen
nem Borrelyngen begiver sig i.:id i Rursker sogn, svingede 
vi ind i skoven på det sted, der senere blev rurisrkendt som 
Skovbo. Herfra gik stien gennem Finnedalsskoven, hvis blan
ding af skovidyl og klippefaldenes voldsomme effekter forblev 
i sindet således, at jeg senere ikke har kunnet komme den vej 

Hotel Finnedalen ca. 1908 

,.. 
~.-...~1·~~-' --

K j1st nord for Vang ca. 1910 
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uden ar mærke de fr iske års opdagerglæde i sin fulde styrke. 
Men denne vej gennem skoven er ikke lang, snart har vi forude 
Finnedalshotellet, den gang et ret beskedent lille hus, men 
gennem årene voksende til en temmelig kasse. Og dermed 
var vi på vej ind i Rursker. 

Der var en lille sti , som fra Finnedalsvejen gik ret stejlt 
ned mod Vang. Fulgte man den, kom man så at sige ned i 
bunden af Vang, hvor Møllebækken løber ud. H erfra kunne 
man følge en af Vangs to »hovedgader«, emen vejen forbi 
havnen eller også bakken op i landet, hvor der også havde 
samlet sig en række huse. Der er betydelig forskel i hØjde 
på de ro bebyggelser, Vang ligger så at sige klinet op ad en 
skrænt, klippefuld, men dog ikke stejlere end at hvis man 
skulle fra den Øvre gade ned t il havnen, tog vi gerne vejen 
ned over skrænten. Nordpå lå der en skøn klippestrand me::l 
stejle og markante partier; i vandrige årstider var det vand
fald, som fossede ned gennem et klippeskår lige under hotellet, 
nok værd at se. 

Som fiskerleje har Vang en ret anselig alder; det nævnes 
allerede i 1570, om end den ældste optegnelse af navnet er 
tvivlsom. Navnets betydning synes ganske ligetil, men hvorfor 
specielt dette leje er opkaldt efter sin avlsjord, er ikke helt 
indlysende. En vang har stedet, og den ligger hØjt over den 
lille fiskerrede, som kryber i læ under de bratte klippeknuder. 
Så godt gemt var det lille leje, den gang kun syv huse, at da 
bornholmerne i 1661 stævnedes til Hammerhus for at sværge 
troskab til danskekongen efter befrielsen, så havde man glemt 
vangboerne; dem kom man først i tanker om en uge senere, 
og så måtte de op til slottet og aflægge troskabseden alene. 

Nu er Vang et af Bornholms betydeligste fiskerlejer. Dets 
havn, som er anlagt før 1869, udbedret i firserne og senere 
stadig vedligeholdt og sikret, består af tre bassiner; det er en 
havn ikke blot for fiskerbåde men også for småskuder. 

Rutskerkysten, som for størstedelen synes så utilgængelig, 
er usædvanlig rig på fiskerlejer. Zahrtmann nævner seks fra 
gammel tid, men så regner han også Hasle med! Foruden den 
og Vang nævner han Bæla, Helligper, Teglkås og Kås; hvad 
det sidste navn angår, er der mystik omkring det, hvilket vi 
senere skal vende tilbage til. 

Om Hellig-Pede1·, Kaas og Vaang skriver Skougaard i 1804, 
ar de alle tre »kuns ere maadelige og især er Hellig-Peder er 
meget ringe og ubetydeligt Sted. Torsken, som faaes for disse 
Steder, er af den bedste der faaes nogensteds paa Bornholm: 
af samme Art, som den der faaes ved Rønne og derfra i Nord 
paa Landets Vesterside, og bedre end Østerlands-Torsken«. Tor
skens fremragende kvalitet, som også andre har fremhævet, er 
måske grunden til, at fiskerlejerne her ligger så tær. 

Fra deres rejse i 1815 omtaler Rawert og Garlieb Vang 



Vejen til Vang ca. 1915 

med mere honnør, men fremhæver tillige et problem, som er 
pinligt for lejets fiskere: »Ved Ringebjergets nordlige Fod 
ligger det smukke Fiskerleje Vang, med 16 H use og Familier. 
Fiskerne skulde her, lig dem ved Tein, sraa sig bedre, dersom 
noget af Udmarl_cerne var tillagt dem til en Kos Græsning. 
Nu maa de søge dette hos Bonden, og til Gengæld gØre Dags
arbejde, hvilket ofte kan indtræffe i den heldigste Fiskertid«. 

Siden dengang er Vang vokset til en lille by, hvor pyntelige 
huse har afløse de simple fiskerhytter; den er som alle Born
holms byer ved at vokse langt ud i vangen, og ret meget for
tidspræg er der ikke tilbage. Når vi gæster den, må vi dog se 
den gamle vandmølle, Nordbornholms eneste, som nu heldigvis 
er fredet. 

H vad der bar bidraget til Vangs vækst, er, at den ikke blot 
er en fiskerby. Fra 1896, da stenbruddet i Ringebakkerne syd 
for byen blev grundlagt, har den været er af de centrale seeder 
for Nordbornholms stenhuggeri. Byen har givet sit navn til en 
af Bornholms kendte granittyper, Vang-granitten, hvis blege 
kvarts- og feldspatgrund spættes af score blågrå glimmerhobe, 
en ypperlig brugsgranit, hvis anvendelighed til scØrre arbejder 
dog mindskes noget, fordi den er fuld af gangformationer, 
både de grovkornede pegmacicgange med kvarcs og feldspat 
i score klumper og de finkornede, næsten sandstenslignende 
applicgange, hvis lyse rødlige farver står så skønt til den mørke 
omgivende granit og giver brudfladerne en meget levende 
karakter. 

Gik man fra Vang sydpå mod Jons Kapel, kom man igen· 
nem stenbruddets areal, følgende dets tipvognspor over for
stranden. Der hed nogec så fint som Klondyke (udtales som 
der staves) opkaldt efter en guldgraverby i det vilde vesten. 
Scenværkec gav føden til mange arbejdere, men ligefrem guld 
blev det ikke til for dem, der havde det hårde slæb. Dee havde 
imidlertid den virkning, at det afsidesliggende Vang, der i sin 
cdi blev glemt, når historiske begivenheder skulle foregå, nu 
blev et af den faglige og politiske arbejderbevægelses frem
skudte stillinger på Nordbornholm. 

Kysten ved Vang har altid været farlig for sørejsende. Fra 
mine drengeår mindes jeg megen tale om vrag på disse kancer. 
Arsagen til kystens farlighed er kompassers misvisning frem
kalde af granittens jernindhold. Nærmer et skib sig kysten i 
råger vejr og ikke kan tage kending af Hammerfyret, kan det 
ler mene, at vejen nord om Bornholm er klar - indtil de 
pludselig sidder på skærene uden for den lave forstrand eller 

i værste fald står med stævnen ind mod et af kystens bratte 
klippefald. Sandsynligvis har vragene i ældre tider givet fi
skerne ec kærkomment tilskud til deres fattige indkomster, 
ja, hele umuligt er det heller ikke, at de ved falske lys har 
hjulpet forsyner med at give dem ec gode vrag i hænde. Sådan 
var der nu engang skik på Bornholm i gamle dage. 

Og selv om direkte vragrøveri hører hjemme i en tid, der 
ligger langt tilbage, så er det ikke forfærdelig længe siden, 
at man med god samvittighed nød udbyttet af et godt skibs
forlis. Jeg mindes endnu der liv, der var ved Vang, den gang 
i vinteren 1915 tre store transporeskibe med forsyninger til de 
tyske skyttegrave lagde sig side om side med stævnen ind i 
klipperne syd for Vang. Der blev bjerget store mængder i 
land af stegte sild, kunsthonning og marmelade, og der var 
tilstrØmning fra score dele af Nordbornholm, og en anselig 
pare af der bjergede blev simpelthen »organiseret«, som det 
senere kom til at hedde. Der blev spise megen marmelade og 
kunsthonning på Nordbornholm den vinter. 

langs stranden går den førs te del af vejen, med Ringebak
kens stejle skrænter som en mur ind mod land. Her passerer 
vi en mærkelig fricscående klippeformation, der bærer det be
synderlige navn »Krågeturijn«. Navnet er skrevet på forskellig 
vis: Krågeduren, nogle ældre optegnelser benævner den Krage
tårnet, hvilket i og for sig er den mest malende fortolkning. 
Zahrcmann, som ikke var nogen særlig fintmærkende stednav
netyder, mener, at »tur« måtte betyde »stØcte«; andre sted
navne i nærheden synes at give holdepunkt for, at »tur« (ru
rijn) i alt fald der på egnen er betegnelse for en fritstående 
klippe. Stednavnebogen meddeler, at folk på egnen opfatter 

Den gamle vandmølle i Vang (B. K fpller /ot .) 
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Vang havn ca. 1910 

.i 

Klondyke ved Vang ca. 1905 

Vang ca. 1910 (B. Kiøller fot.) 

»ruI« i denne forbindelse som ensberydende med rejse: Der 
fortælles, ar navner er Krågeruren, »Turen Kragerne tager«. 
Dertil er ar sige, ar for der første er navner ret meningsløse, 
med mindre der skal fortolkes som »steder, hvor kragerne fly
ver hen« - dels er T ttt' på bornholmsk hunkøn: der hedder 
»turn «, ikke »nuijn«. 

Men vi forlader forstranden og går det sidste stykke over 
Ringebakkens ryg, med den stejle H vidklev under os, til vi 
når Jons Kapel, hvis kløft arter åbner os vejen ned til stran
den. Denne kløft skylder en stærkt forvirrer diabasgang sin 
oprindelse, hvilket man bedst kan iagttage i kløftens Øverste 
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del, ved siden af trappen, hvor de løsnede klumper af grØn
srenen ler lader sig rage frem. Nede ved stranden dækkes 
gangens udløb helt af de mægtige dynger rullesten. 

Ar Jons Kapel er kystens mest prominente klippeparti, be
griber man umiddelbare, når man ser det. Der første syn er 
betagende, og klippenaruren ganske overvældende. Nord for 
kløften går Ringebakken lodret i søen i den helt stejle Hvid
klev, der i sir udseende gør skel for sit navn, hvad enten nu 
alger, eller som nogle vil mene: sØfugle, er skyld i den hvide 
farve. Navnet karakteriserer ikke blot de hvidspættede mure, 
men danner også en modsætning til den nordfor liggende Rød
klev. Imponerende er derre bratte klippefald, når det spejler 
sig i er blankt, stille hav, men dobbelr virker der, når en ve
stenstorm vælter vandene ind mod der og sender der ene sprøjt 
efter der andet hØjt op ad klippemuren. Der er styrke mod 
styrke; haver er voldsomt i sin kraft, men den trodsige klippe 
er tilsyneladende uanfægtet og står imod alle angreb. Og dog, 
den, der vandrer ved denne strand, vil snart lægge mærke til, 
ar havets enorme kræfter har resultater ar opvise, ar sØen gen
nem årtusinder har hulet sig ind, hvor den fandt er svage punkt 
i klippens modstandskraft, og de mange rullesten på kysten 
fra Jons Kapel og sydover viser, hvad søen i ridernes løb har 
fået brndr ned af klipperne . 

Krågetnriin 



Gennem kløften fører trappen med de mange rrm ned ri! 
stranden med den ensomt liggende klippe, der ligner e t tårn , 
og som fra gammel tid har haft navner Jonskirken. 

Hvor gammelt navnet er, og hvem den Jon kan være, hvis 
navn den bærer, ved man ikke. Helgenkalenderen kender ikke 
nogen helgen af det navn, og selvom der kan være en prædi
kant med rent lokalt ry, så vil man snarere tro, at Zahrtmann 
har rer i sin formodning, at »kirken« kan være opkaldt efter 
en ejer af strandmarken nogle århundreder tilbage i tiden. De 
fortællinger, der går om den fromme eneboer, som skal have 
holdt til her, er med stØrste sikkerhed yngre end navnet. 

Men sagnet har i alt fald bidt sig fast; det berettes i sin 
korthed af P. Hauberg, som i sin Bornholmsbog fortæller om 
hulen »hvor ifølge Sagnet en Eneboer John skal have haft sir 

Opholdssted og oppe fra Klippen talt Christendommens Ord 
til de paa Stranden forsamlede Hedninger«. 

Det gamle navn Jonskirken blev for godt er århundrede siden 
lavet om til Jons Kapel, et navneskifre, som efterhånden er 
trængt igennem. Det er sikkert en påvirkning fra Salomons 
Kapel på Hammeren, der her spiller ind. Zahrrmann, som var 
meget forrørnet over denne navneændring, skriver, at der var 
en skamløs forvanskning foretaget af »en eller anden Pær
hansen i Illustrerer Tidende 8. Sept. 1861« - det må dog til
føjes, at navnet Jons Kapel er benyttet allerede af A. P. Adler 
i 1847 (»Nogle Digte«), og i 1857 finder vi det i Bornholms 
Avis, hvilket turde tyde på, at der på dette tidspunkt var for
holdsvis almindeligt benyttet på Bornholm. Men i alt fald er 
Zahrtmann vred: »så ofre jeg vandrer her paa Kysten, fanger 
mit Øre en dump ' truende Mumlen fra Jon Præst Hulekam
mere: »Bliv mig fra Livet med Jer Dosmersnak om Jonskapel! 
jeg lader mig ikke fornedre til Jon Kapellan. Her har Naturen 
bygget sin vældige hØjsalede Kirke, i hvilken Menneskenes 
Sind løftes, lettes og lutres ud over Dagliglivets Dont; ingen 
finder paa a t tale om ar vandre ud i Naturens Kapel. Kapeller, 
Kabinetter og andre Smaatterier lader Naturen skrøbelige Men
neskehænder ene om at bygge.« Jeg føler, at Jon taler saa ind
trængende og godt som nogen Sognepræst; jeg kan da aldrig 
indlade sig paa at nedværdige ham r.il en bitte Kapellan.« 

I den score, fri tliggende klippe er der som nævnt en hule, 
»Kirkerummet«, der som sådant vel er en kende lavloftet. 
Men der er ikke den eneste hule på denne kant; sydfor findes 
der yderligere nogle huler , hvoraf den ene, kaldet Jons Mad
kælder, går nedad i klippen, så man må kravle derned fra 
forstranden. Andre huler har i forbindelse med sagnet fået 
navne som Jons Sakristi , Jons Sovekammer og Jons Spisestue. 
Selve »Kirken« danner foroven et fremspring beskytter af en 
art klippebalustrade med udsigt ned over forstranden; herfra 
siger man, ar Jon talte til menigheden, der lej rede sig på 
stranden nedenfor. Han må have haft en mægtig stemme, hvis 
han skal have gjort sig hØrt herfra, ikke mindst i pålands
vejr. Man kalder denne klippeafsats for Talersrolen; når nogle 
turistbØger nævner den »Taleren «, må det være er berømt 
punkt på Møens Klint, der spøger. På stranden kan man blive 
præsenterer for Jons Døbefont, den stØrsre af de ejendom
melige jættegryder, af hvilke der findes flere på denne srrand. 

Hulerne er karakteristiske for denne kyststrækning. Den 
skønneste af dem er måske »Daueholled«, der ligger lidt uden 
for jonskirkeområdet, nemlig nord for Hvidkleven, hvor Blå-

•Earl of Zetland• strandet ved Vang oktober 1905 

skindsdalen støder ud til haver. Disse huler er små »tØrre 
ovne«; ar de er rØrre, viser, at landet har hævet sig efter deres 
tilblivelse, for den gang de dannedes har de ligger i strand
linjen, hvor havet gik til angreb mod klipperne. 

Som jeg nævnte, er sagnet om præsten og missionæren Jon 
en såre mager hisrorie, ikke andet end er navn, som man ikke 
kan sige noget bestemt om. Det er ikke mærkeligt, ar den 
digteriske fantasi har arbejder videre, og digterne har haft 
så meget friere hænder, som grundlaget er så spinkelt, og ri! 

Jonskirken 
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Stranden ved ]onJ Kapel set fra Jonskirken 

H 1•idklcve11 (Colbergs luftfoto) 

gengæld har den vældige naturbaggrund nok kunnet særre 
fantasien i sving. Kristian Arentzen, Drachmanns lærer, for

tæller, hvorledes han på dette sted inspireredes til digtet »Jons 
Kapel«, en videre udformning af sagnet i smukke og livfulde 
billeder. Digtet er udpræget efterromantisk, men det er ingen
lunde ringe, og det fortjener at huskes af bornholmerne. Det 
røber både kunstnerisk dygtighed og ægthed i inspirationen. 
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Mere problematisk som digterværk, men en mere omfat
tende litterær præstation er den robinds roman »Jonskirken«, 

der i 1874 udsendtes som avisfØljeron. Forfatternavnet Annitta 
Carell dækker forfatterinden Conradine Barner-Aagaard, som 
har skrevet en lang række historiske romaner, men vistnok 
kun i denne ene behandler er bornholmsk motiv. Denne i 
øvrigt helt glemte forfatterindes forbindelse med Bornholm 
har det ikke været mig muligt at efterspore; bogen selv viser, 
at hun har gjort ikke så lidt ud af forsmdierne, således benytter 
hun udstrakt grad bornholmsk dialekt som lokalkolorit, og 
selvom man kan påvise fej l i hendes benyttelse af den, er der 
dog en vis bund i den. Romanen er i Øvrigt en skrækkelig 
rØverhisrorie om slavehandlere, negre med afskårne runger og 
sørøverskarre gemt i huler under Ringebakkerne. At bogen er 
blevet læst på Bornholm, fremgår af, at jeg som dreng har 
hØrt flere af bogens beretninger fortalt som lokale sagn uden 
kildeangivelse. 

Interessante er de sagn, der genfortælles i »Jonskirken«, 
undertiden sat om i poetisk form. Blandt dem findes et digt 
om en pige, der for at redde sin elskede går ind i Jonskirken, 
hvor hun bliver underjordskongens, »Ællestringens« brud. 
Digtet kendes i Øvrigt også fra en digtsamling udgivet af 
Roberr Stricker, som i sin rid var rettens vogter i Svaneke; 
hvad hans poetiske indsats angår, var hans sans for mit og 
dit imidlertid så ringe udviklet, at han ikke undså sig for at 
hugge, hvor der var en lejlighed. Og frøken Barner-Aagaard 
har han plyndret bravt. 

En ejendommelig udformning af sagnet om Jon skyldes den 

Stenværkssporet syd for Vang. T.h. Krågelttrijn ( B. Kjøller fol.) 



Kyst syd for Jons Kapel (B . K iøUer fot.) 

ejendommelige Hasle-præst A. P. Adler; der er er lille drama
tisk digtfragment »De Underjordiske« i hans digtsamling fra 
1847. Her er Jon en katolsk præst, der udstØdes af romerkir
ken på grund af sin »frie Forsken i forbudne Skrifter«, der 
giver sig udslag i, ar han vil oversætte Bibelen. Adler har i 

senere skrifter behandler emner om førreformatoriske bevæge!-

Stien syd for Jons Kapel (B. KiøUer fot.) 

ser på Bornholm, hvilket var en af hans mærkelige yndlings
ideer. 

Jons Kapel er et sted , der har gjort stærkt indtryk på t il
rejsende, også før trappen gjorde adgangen t il stranden mere 
overkommelig . Vi har et par beskrivelser af hvilke bseværlig

heder, et besøg her kunne byde før trappen var bygget. Panum 

Gines httS ( B. KiøUer fot.) 

JUL PAA BORNHOLM 35 



T eg/ kås havn ( B. Kiølter tot.) 

skriver i 1830, ar man kan »naar man ej frygrer for ar springe 
fra er Klippesrykke t il et ander, uden sror Vanskelighed 
komme ril Lands herril, naar man fra Kaasbye følger den af 
srore Klippesrykker dannede Srrandbred «. Men han anbefaler 
ar besøge sredet med båd enren sydfra eller fra Vang, hvorved 
man opnår at se Ringe i sin fulde styrke. Den anden beskri
velse af besværlighederne skyldes en så berømt besøgende som 
komponisten ]. P. E. Harrmann. Han gæstede Bornholm som 
dirigenr for Srudenrersangforeningen i 1866, og ved afskeds
festen i Rønne holdt han en munter tale, hvori han bl.a. sagde, 
at »Om det end havde kunnet forekomme de Ældre noget be
sværligt at voltigere og danse paa Stenene ved Jons Kapellet, 
saa var det dog nu, naar vi tænkte tilbage på alt dette, som 
om vi havde danser paa Roser hele Tiden.« I øvrigt har Zahrr
mann fået fortalt, omend han ikke har kunnet få rigtigheden 
bekræfter, ar overskuddet fra arangementerne ved studenter

sangernes besøg skal være anvendt til at bygge trappen ved 
Jons Kapel. Han nævner herredsfoged Niels Tvede som den, 
der skal have sar arbejdet i gang. Jeg har ikke kunnet få histo
rien bekræftet. Første gang, trappen nævnes i amtets arkiver, 
synes at være 1870, da der er bevilget 50 rigsdaler til repara
rion af »Trappen ved Johns Kirke«. Trappen stod under tilsyn 
af sandemanden i Rursker, som gennem politimesteren indgav 
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rapporter til amtet. Først i 1902 anvender de officielle akter 
navner »Johns Kapel«. 

Der var i mine drengeår temmelig uvejsomt ar færdes på 
stranden syd for Jonskirken; man måtte balancere over mange 
srore rullesten, før man nåede frem til den smalle sti, der førre 
sydover mod Teglkås og Helligper, forbi klipperne med de 
mange huler. 

Men herfra bliver forstranden bredere, klippekystens vælde 
mindskes, der er, som om klippen trækker sig tilbage ind ad 
lander ril. Derre skyldes dog kun den stærke nedbrydning; vi 
er stadig på granitgrund. Først er godt stykke syd for Hellig
per forlader granitten kysten og overlejres af yngre geologiske 
formationer. Men her virker det næsten, som om landskabs
billeder forbereder denne geologiske overgang; allerede ved 
Teglkås begynder vestkystens karakteristiske grønne skrånin
ger; i det erindringsbillede, jeg bevarer af den fra barndom

men, vrimler de altid af græssende geder. 

Nu kommer man som regel til disse kanter sydfra, ad vejen 
fra Hasle, hvorad bilerne kan nå frem til er srykke nord for 
Teglkås, men her er der bedst at sroppe op og følge rednings
stien videre ril fods. H er er der siden mine drengeår, da denne 
strand hØrte til Bornholms ensomste, dukket et nyt udflugts
sted op, »Gines Minde«. Der lå den gang et enlige lille hus, 



fartigr, men med en egen idyllisk karakrer, som jeg ikke ved, 
om selve huser eller beliggenheden har srørst parr af æren for. 
Derre hus er i løber af de sidsre år blever udbygger og ændrer 
ril der nuværende »Gines Minde«. Navnet er, i modsærning 
ril så mange andre mrisrerablissementers, både smukr og mor
somr og i god overenssremmelse med bornholmsk navneskik. 
Den Gine, huset er opkalde efrer, var en jævn kvinde, Jørgine 
Margrere Kure, gifr med en daglØnner, der ejede huset om
kring århundredskifrer. Han døde i 1902, og enken blev boende 
i huser til 1922; hun har nok skaffet sig udkommer ved ar 
hjælpe ril på de omliggende gårde, bl. a. hjalp hun i køkkenet 

på Hotel Johns Kapel før førsre verdenskrig. En jævn og 
srræbsom bornholmerkone, erindrer som en gammel morlil 
med sjal og tØrklæde, der kom rravende op over bakkerne. 
Hun solgte sit hus i 1922 og flyrrede til en gift darter i Allinge, 
hvor hun døde i 1931, 88 år gammel. Hvor er det smukt og 
rigrigr, ar minder om denne jævne og brave kvinde bevares 
på der sted, hvor hun har lever. 

De ro fiskerlejer, som vi så passerer, ligner i mangt og 
meget hinanden. De hører til Bornholms små lejer, men de er 
gode og driftige, begge med silderØgerier og med gode både
havne, hver med ro bassiner, Helligpers havn er den ældste, 
anlagt ca. 1847, mens Teglkås havn er bygget få år senere. 

Hvad navner Teglkås angår, så er en bornholmsk kås et 
velkendt fænomen, som indgår i mange bornholmske sted

navne. Stednavnebogen oplyser, at forledder er det kendte ord 
Tegl, hvad man vel også ville have regnet med, men hvor

for lejet er blevet karakteriseret netop ved derre ord, lader til 
at være uopklarligr. Et særnavn skulle lejet vel have for at 
skille sig ud fra de andre kås-bebyggelser. Der er næppe tvivl 
om, at der tidligere har hedder Kås, og når dette navn nævnes 
i de ældre kilder, er det utvivlsomt Teglkås, der menes. Rawerr 
(1815) skriver om lejerne i Rutsker: »Saadanne ere Kaas med 
2 Familier, som sraar sig ganske godr, da de ikke ere afhæn
gige af Bønderne, Hellig-Peer med et Hus . . . « Endnu i år
hundreders sidsre halvdel nævner Trap i sine første to udgaver 
følgende fiskerlejer i Rusker: Helig Peder, Kaas og Vang. 

Men navner Teglkås er langr ældre. Det kan spores rilbage 
ril ca. 1700 og findes både hos Thura og i Ponroppidans Dan
ske Adas. Af de ældre ropografer er det kun Salchow, der i 
sin Militærbeskrivelse (1814) skelner afgjort mellem Kås og 
Teglkås. Han forræller, at Kås har 3 fiskerbåde og Teglkås 
4 både, hvoraf 2 store. Om Kås meddeler han, ar der ligger 
hØjt på srranden med sine ro huse. 

Man kan færdes meget på denne strand uden at lægge mærke 
ril det mysriske tredje fiskerleje. Der skal ifølge Zahrrmann 
besrå af er enligt hus, der oven i købet ligger borre fra scran
den, gemr inde i Askebækdalen, og på srranden skal der kun 
være et bådeskur og et stenhegnet landsætningssted. Denne 
»Kåsahavn«, der i alleregentligste fors tand gør skel for sir 
navn, ligesom »Kåsahused«, er det rigtigt nok med. Men hvor 
navner kan komme fra, er en anden historie. 

Når jeg vover at konstruere en forklaring, er det kun som 
en mulighed og med alle mulige forbehold; sandsynligheden 
må mere sprogkyndige folk afveje: Der ligger oven for srran
den en gård, Kåshy, hvis navn kan følges langt tilbage i tiden. 
Den er sandsynligvis opkaldt efrer fiskerlejet, det oprindelige 
Kås, nu Teglkås, og manden på gården er anragelig blever 

H elligper ( B. Kiøller fot.) 

. ' 

Strand syd for T eglkås ca. 1910 

Rullestenskyst ved Teglkås ca. 1910 

kaldt »Kåsijn«. Kan »Kåsahavn« så muligvis være hans både
sred? og kan »Kåsahused« være opkaldt efrer gården, ikke 
efrer lejet? At senere en enligtboende erhvervs- eller lejlig
hedsfisker har benytter anløbsstedet, uden at der derfor er tale 
om et regulære fiskerleje, er jo inrer særsyn på Bornholm. 
Detre forsøg på en forklaring gØr dog ikke Salchows opgivel
ser mindre gådefulde. 

Navner H elligper er præcis så ligetil som Teglkås, og det 
er lige så uforklarlige, hvorfor lejet har fåer derte navn. Sted
navnebogen antyder muligheden af, ar det kan være opkaldt 
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efter en hellig sten (sammenlign H ellig H ågen) eller måske 
en helligkilde. Men så vidt jeg ved, kendes der hverken det 
ene eller det andet på stedet, og så må det lille gode og venlige 
leje nøjes med ae være sig selv, hvad det også nok kan være 
tjene med. 

Sønden for Helligper hØrer granitkysten op, og vi går fra 
Rutsker ind på den langstrakte Haslestrand, som har en hele 
anden karakter. Her på grænsen ligger endnu et lille fisker
leje, svære ae erkende, såsom husene ligger inde ad landet 
til, og havnen er en simpel kås. Navnet Bæla (Bæla-Husene) 
er langtfra så gennemsigtigt som de andre lejers navne. Det 
kan være, at det oprindelige »Bælao« er navnet på en grund 
ud for kysten - der er også den mulighed, ae et oprindeligt 

Margrete Levy 
21. marts 1881 - 9. september 1962 

Margrete Levy var søsterdatter af Kristian Zahrtmann. Dette 
familieforhold karakteriserer hende på dobbelt vis som maler. 
Thi hun var ikke bloc i sine anlæg stærke beslægtet med mor
broderen, uden ae eje hans monumentalitet, men hun var lige
som han en udpræget ener, en søgende kunstner, der gik utra
di tionelle veje. H un ejede både noget af Zahrtmanns hang 
til det fanrasciske og noget af hans barokke humor. 
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»Bæla Havn« gemmer et gammelt personnavn og knytter sig 
til en benytter i en meget fj ern fortid. 

Vi har vandret en tur langs er stykke af Bornholms kyst, 
vi har talt lØsr og fast om, hvad der faldt os ind undervejs: 
iagttaget og erindret, hØrt og læst. Jo ældre man bliver, des 
mere dukker der op i sindet under sådan en cravemr på seeder, 
hvor man tit har gået før, for tid og nutid blander sig, og på 
denne rur går man samtidig mange andre ture, som man nu 
mindes, fra drengeårenes opdagerfærder til de ældre års minde
vandringer. Alt dukker op igen, mens man slentrer gennem 
landskabet - selv om man gØr det i erindringen. 

Tak for følgeskabet! 
Christian Stt~b-] Ørgensen. 

Hverken af fødsel eller som maler var Margrete Levy born
holmer, og derfor skal vi ikke her forsøge nogen karakteristik 
af malerinden Margrete Levy. Men hun var bornholmer af 
slægt. Hendes far var den københavnske grosserer og kredit

foreningsdirekcør Christian Erichsen, føde i Rønne som sØn 
af kancelliråd Erichsen i den gamle gård i Laxegade, og hendes 
mor var Elisabeth Zahrcmann, søscer cil maleren, til havne
ingeniøren og til Bornholms gamle hiscoriker. Fra besøg i sin 
barndom var hun forerolig med det gamle Rønne. 

Margrete Levy giftede sig i 1911 med Louis Levy, hvis navn 
vil bevares som digter af en række nu klassiske børnerim. 
Sammen med deres fØrscefødce søn tilbragte de en sommer på 
Bornholm, og fra denne sommer foreligger der co litterære 
minder. Margrete Levy skrev selv, anonymt, under tiden »Freg
nes Dagbog« en beretning om sønnens første år og illustrerede 
den med friske og levende blyantskicser; hun har senere gjort 
en indsats som illustrator af en række danske klassikerudgaver. 
En stor part af »Fregnes Dagbog« omhandler sommeren på 
Bornholm. Samtidig skrev Louis Levy en ejendommelig lille 
roman om en religiøs fantast, »John Offer«, hedder den, og 
selv om dens tilknytning til bornholmsk natur og folkesind er 
ret svag, så mærkes det dog, at det centrale i den er den ejen
dommelige stemning, der har grebet ham på stedet; titlen synes 
at antyde, at det kan være det sagnomspundne Jons kapel, der 
har sat disse digterdrømme i bevægelse, og luften over Born
holm har givet dem deres særlige skær. 

Selv om Margrete Levy sjældent var ovre på Bornholm, følte 
hun sig dog meget nær knyttet til Øen og til befolkningen og 
slægten derovre. Og da hendes søster, Birgitte Erichsen, blev 

begravet på Rønne kirkegård, var hun med, og trods sorgen 
over sØsterens død nød hun ae vandre i de gamle gader og se 
på de huse, hun kendte så godt fra barndommens besøg. 

c.s. J. 



Lidt om gravtyper og problemer på 

Sluse gårdsgravpladsen 

Af Egon H Hansen 

Syd for gården - på det højeste parti af den gamle strandvold, 
der hæver sig ca. 10 m over den flade strandslette - ligger 
Slusegårds-gravpladsen. Står man på den vestlige del, netop 
der, hvor den rigeste og scørsce af gravene har ligget, ser man 
mod nord den moderne hverdag, repræsenteret af den rødscens
byggede bornholmske gård. Drejer man sig herfra mod vest, 
dukker den stråtækte vandmølle og det gamle fiskehus frem 
mellem ådalens træer. 

Fra disse nu nænsomt restaurerede bygninger ledes blikket 
af den stilfærdigt glidende å ud over den glitrende, bevægelige 
og cidlØse Øsrersø. 

N etop dette syn - den græsbevoksede strandslette, de lave 
klirrer, sandstranden og det altid skiftende hav - har vel giver 
de mennesker, der her hviskede det sidste farvel ril deres kære, 
ved en nylig tilkastet grav, den samme dæmrende forståelse af 
evigheden, som også vi føler, når graveskeen for en kort tid 
slippes. 

Og ligesom vi har også de sikkert kunnet vende sig mod 
nord og se den tids bornholmske gård mellem dyrkede marker. 

4 år er gået, siden vi fandt den første grav her på pladsen, 
og indtil nu er ca. 900 grave undersøge. Endnu mangler nogle 
års undersøgelser, før hele pladsen er færdig, men allerede nu 
har den givet så meget, ae man skimter de score linjer i ud
viklingen. Kommende år vil vise, hvor vi har skønnet fejl. 

Gravpladsen er raget i brug i sidste århundrede før vor tids
regning, og er i stadig bmg indtil omkring år 400. Gravfor
merne varierer stærkt, men der almindeligste er, her som andre 
seeder på Øen, brandpletten. I denne form finder man ~ af 
begravelserne. Den sidste tredjedel er skeletgrave, og det er 
forholdet mellem disse to former, der adskiller pladsen fra fler
tallet af kendte pladser her på øen. 

Ser vi f.eks. på St. Frigård-gravpladsen i Øscermarie, viser 
det sig, at man indtil nu ikke har fundet en skeletgra V, skønt 
der er undersøge ca. 1300 brandgrave, og pladsen dækker :;am
me periode. Den vi kalder romersk jernalder. 

Enhver vil sikkert forstå, at man af en skelergrav kan aflæse 
betydelige flere enkeltheder, end man kan i en brandplet. Man 
må antage, ae den afdøde den gang blev lage på bålet iføre 
samme klædedragt, samme smykker, og har fået de samme ting 
med ril ar lecre livet i den kommende tilværelse, som den, der 
blev nedlagt i kiste, men allerede under brændingen blev 
mange af tingene Ødelagt af ild. 

Metalsager blev mere eller mindre omsmeltet, perler af glas 

eller guld smeltede eller forsvandt i asken, hvoraf kun en del 
blev nedlagt i brandpletten. Lerkar blev knuse på bålet eller 
ved nedlægningen o. s. v. 

Herimod står jordfæstegraven, hvor alle fundene er bevarede 
og ligger på samme plads, som de havde ved nedlægningen. 
Smykker og dragtnåle sidder på deres oprindelige plads i klæ
derne, hvoraf stykker ofre er bevaret, konserveret af metal
saltene ved smykkernes forvi tring. Lerkarrene står , hvor de 
blev hensat, ofte knust, men dog med rester af mad og drikke, 
der kan analyseres og fortælle om kostvaner. Drejede træskåle 
efterlader aftryk i jorden, så de kan tegnes, og på dem l igger 
ofte knogler fra den steg, den gravlagre har fået med ril den 
sidste rejse. 

Udover dette kan der være bevarede rester af stof eller 
skind, som har omgivet den døde, same af kister og andet, der, 
skØnt det ofte tegner sig meget svage, påkalder sig hele ud
graverens opmærksomhed, idet netop disse svage spor, der alt 
for let overses, taler det kraftigste sprog om de efterlevendes 
omsorg for den døde, ligesom de afspejler livet blande de 
levende, og fortæller om gravskikke, der måske kan følges over 
et hele kontinent. 

Den kendsgerning, at ethvert anlæg uigenkaldeligt bliver 
Ødelagt samtidigt med, at det bliver undersøge, tvinger under
søgeren til højeste koncentration. Air skal iagttages, og alle 
iagttagelser straks nedfældes i form af beskrivelse, regning, 
indmåling og fotografering. Selv ubetydelige og ufors tåelige 
decailler kan, sammenholdt med iagttagelser fra andre grave 
her eller måske i udlandet, danne grundlag for ny forståelse 
af datidens folk, deres handlinger og måske til allersidst bringe 
dem så nær os, ae vi aner deres ranker. 

Dette er betingelserne, og hvis disse skal opfyldes, må kra-
vene være, at ethvert anlæg er regnet, opmåle og beskrevet så 
gmndigt, at der til enhver rid kan genskabes, evt. som model. 
For ae klare dette, må udstyret være i orden. Landmålerudstyr 
samt normal og specialkameraer er uundværlige hjælpemidler, 
som hver på sin måde bidrager til ae faseholde gjorte iagt
tagelser, så de - ofte år efter - atter kan rages frem til fornyet 
vurdering. Håndværktøjer, der spænder fra trillebøre, hakker 
og skovle ned til de fineste candlægeinscrumencer, er lige så 
nødvendige. Men alt dette er intet værd, dersom undersøgeren 
ikke har opøvet sin iagttagelsesevne ril det yderste. 

Nødvendig for en så scor og langvarig undersøgelse er, at 
mindst en mand følger det hele fra begyndelsen til den ende-
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lige afslutning, således at alle oplysninger og notarer systema
tisk indpasses i et forudlagt skema, men ligeså nødvendigt er 
det, at fremmede arkæologer periodevis deltager i undersøgel
sen, hvorved de, ved at tilføre nye metoder, eller ved at vur
dere tingene ud fra andre synspunkter, tvinger de vanlige 
undersøgere ril en endnu mere intens iagttagelse. 

Udover det nævnte kan også ikke fagfolk stille spørgsmål, 
der kan udvide forskn ingsområder, og skabe ny inspiration. 
En tilskyndelse ri! sikrere behandling og vurdering af tand
særrene i skeletgravene gav således tandlæge fru Grethe Kramp, 
Akirkeby. Efter forhandling med konserveringsanstalten fandt 
vi frem ri! en ny konserveringsmerode, ved hvilken vi nu har 
bevaret ca. 100 tandsæt, der giver os mulighed for ar få alders
bestemt en sror del af skeletterne, ligesom den giver mulighed 
for er udvidet srndium af tandsygdomme og tandsrillingsfejl 
for 2000 år siden. 

Vi vil nu se nærmere på de forskellige gravryper. Allerede 
i dem afspejles en jævn udvikling, der , når oldsagerne bliver 
konserveret, vil komme ri! ar srå langt klarere. 

Ældst er brandpletterne. Blandt disse kan enkelte med vå
benudstyr og bæltehager dateres til det sidste århundrede før 
vor tidsregning. De fortsætter gennem hele pladsens hisrorie, 
men allerede i første århundrede dukker de første skelergrave 
frem. Allerede her i den tidligste periode er der tale om flere 
typer. Den ene af dem, der er ret bred i forhold til længden, 
rummer ingen sikre spor af kiste, hvorimod man ofre ser 
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011ersigtsbillede af ste11læg11ingen 
over den største bådgrav . 
Under den fjernede del 
af stenlægningen ses fyldskiftet 
fra nedgravningen. 
I forgrunden mindre sten/agte grav~ 
Længst tilbage vor veltjente 
røde bus, hvor beskrivelser 
og den foreløbige konservering 
foregår. 

svage rester af organisk materiale, der viser, ar den døde har 
været svøbr i srof eller skind. Denne noget vage rype fort
sætter, som brandpletten, gennem hele perioden og kan kun 
dateres gennem sit ofre sparsomme indhold af oldsager. 

Langt klarere står bulkisregraven, hvor den døde, som Egt
vedpigen er nedlagt i en udhuler egesramme, hvis svære sider 
har efterladt et klart aftryk, mørktfarvet på baggrund af det 
lyse sand, den er nedsat i. Smukt udstrakt finder vi da skelert~t, 
nedlagt med våben eller smykker. En kniv og et eller to lerkar 
udgør resten af udstyret, der kan være kompletteret med en 
eller flere rræbeholdere eller bakker. På en sådan bakke kan 
man finde 7 eller 9 små glatte strandsten, der antageligt har 
en eller anden symbolsk betydning. Mere gennemført var dette 
i en enkelt grav, hvor de små sten var ersattet af 9 små, nyde
lige lerkar. 

Ligeledes fra førs te århundrede er de første bådgrave. Alle
rede på overfladen påkalder disse grave sig opmærksomheden, 
idet de er dækket af en stor cirkulær stenlægning. Under denne 
fremkommer den ca. 6 m lange nedgravning, på hvis bund 
man finder en ca. 5 m lang båd, lagr som hvælv over den 
døde. J ævnt tilspidset i begge ender, stØttet af hovedsrore sten 
ligger denne båd og skærmer sin ejer. Velstående er disse 
folk. Nedlagt på og dækket af dyner af skind, steppet med 
fim græs, ligger de med fuldt våbenudstyr og sporer samt i et 
tilfælde med sølvbeslåede sandaler. I Øvrigt er der de tidligst 
kendte bådgrave i Nordeuropa. 



Lerkarrene i disse grave såvel som i er par af de tidligere 
fortæller deres egen historie. Karrenes form svarer nØje til den 
lokale tradition, men herudover er de dekorerer med rulle
kamstempelornamentik. Dekorationsmetoden er almindelig ud
bredt i Elbegnene, men strækker sig langs hele den sydlige 
Østersøkyst helt til Polen, og da man regner potremagerier som 
husmoderarbjede, kan det betyde, at en hustru (eller træl
kvinde) er kommer hertil sydfra og har medbragt sir rulle
kamstempel. At hun ikke samtidig kunne ændre karrenes form, 
men har måtter holde sig til de vedtagne bornholmske former, 
er vel forståeligt. 

Omkring ved 2. århundredes begyndelse sker der en æn
dring af bådgravene. Den lange, smalle båd ses ikke mere, og 
i stedet har man brugt halvdelen af er bredere fartøj. Srævn
parriet kan srå ret klart , medens den modsatte ende er skarpt 
afskåret. 

Medens de første både rummede mænd, finder man nu 
skelerresrer af begge køn, og gravudstyret bliver mere jævnt. 
Foruden våben findes enkelte knive, og for kvindernes ved

kommende er der nu bronzefibler, synåle og bæltedupper. 
Lerkarrene findes stadig, og formen er ikke ændrer væsentligt. 

Der bevarede udstyr er dog ret ringe, idet en stor del af 
disse grave er plyndret allerede i oldtiden. En gruppe af grave 
fra denne periode er mere uregelmæssige end de Øvrige. De er 
knapt så dybe og rummer ofte to eller tre skeletter. Der findes 
ikke kistespor, og begravelsen synes at være sket i stor hast. 

Gravudsryrer indskrænker sig ril en enkelt kniv og af og t il 
er sværd, og ved en nærmere betragtning viser det sig, at de 
døde har været udsat for vold før begravelsen. I et tilfælde 
er den ene fod vredet helt om, så tæerne vender bagud, hØjre 
arm er revet af og ligger mellem kroppen og kranier, der lige
ledes er afhugget. Andre steder mangler kraniet helt, og hele 

gruppen vidner om overfald og pinsler. Gravene viser dog, 
a( ransmændene igen har forladt stedet, så de overlevende har 
kunnet begrave deres døde. Muligt er det, at det er de samme 
ransmænd, der har gennemsØgt alle de grave, de kunne finde. 
Flere af gravene er plyndrer, medens kisten endnu var så frisk, 
at man fra er lille hul i denne har kunnet omlejre skelet og 
oldsager. 

Måske samtidig, måske lide ældre er en grav, der viser, ar 
man mødre fjenden ansigt til ansigt. I et af kranierne sidder 
endnu en pilespids, der er trængt ind ved siden af næsen lige 
over overkæben. Kraftigt har skuddet været, idet pilen er 

trængt helt gennem kraniet og nu sidder med spidsen ud i 
nakkeknoglen. 

Intet tyder dog på et befolkningsudskifte. Skønt der i den 
følgende periode modtages kraftige kukurpåvirkninger udefra, 
så gravformer og oldsagsfonner skifter, sker der hele dog 
gradvis, således at man stadig må anse det for en jævn udvik
ling. - Økonomien synes forbedret, idet der i de følgende to 

århundreder viser sig rigere gravudstyr, særligt hos kvinderne. 
Kvindegravene er i der hele taget i overtal, men da pladsen 
ikke er færdigundersØgr, kan dette billede hurtigt ændres. Mu
ligheden for en udvider søfart og samhandel over vandet kan 
måske forklare de manglende mandsgrave. Østersøen kan jo 
vise tænder, og en regelmæssig søfart med datidens skibe har 
sikkert kræver ofre. 

Skønt visse traditioner altså stadig kan føres videre, sker der 

dog væsentlige ændringer her, hvor vi går ind i yngre romersk 
jernalder. Medens gravfylder i samtlige tidligere grave har 
været ensarter brunt sand, finder vi i de senere grave en srørre 
eller mindre forurening med trækul og brændte menneske
knogler. De steder, hvor den gamle overflade er beva~et, fin
der vi den som en 1-6 cm ryk flade med rester af ligbrændin
ger, hvori kan findes brændte knogler og ildskØrnede oldsager. 

Dette hænger åbenbart sammen med en ændring af for
holdene m . h. t. ligbrændingen. Tidligere må brændingen være 
foretager andre steder, og bålresterne være føn hertil ved selve 
nedlæggelsen, medens man nu foretager brændingen på selve 
pladsen. Da kun en del af disse rester bliver nedlagt i brand

plerren, opstår en sådan flade imellem gravene. Ved anlæg
gelsen af en skelergrav bliver denne flade gennembrudt og 
blandes med det Øvrige gravfyld, når denne igen tilkastes. 

De ældste grave ses derfor førs t, når denne flade er fjerner, 
de mellemste ses som en nedsænkning i lager, medens de se
neste er anlagt så sent, at et nye trækulslag ikke er blevet dan
net, før gravpladsen bliver opgiver. 

Som nævnt eksisterer bådgraven endnu, men båden er vende, 
så den afdøde hviler i den, og et svært bjælkelag, ofre af for
kullede bjælker, er lagt over, hævet ca. 60 cm over gravbunden 
og båret af 4 eller 6 stolper eller svære sten. Denne nye form, 
som vi kalder baldakingrave, udvikles videre de næste to år
hundreder, således at efterhånden kun bjælkelager er fælles, 
medens de andre forhold varierer stærkt. Skeletter kan f.eks. 
ligge i en halv bulkisre eller på en eller anden form for båre, 
og sluttelig kan man finde skeletter uden spor af organisk ma
teriale, så det tilsyneladende har ligget d irekte på gravbunden. 

Samtidig dukker de hele lerkarsær frem i gravene. Ofre 

meget fint udførte dobbelrkoniske sær bestående af er stort for
rådskar med vandrette furer i overdelen, er mindre tilsvarende, 

måske med hank, en kande, en hankekop (Øse) og sluttelig 

SituationJbiilede af grav 1mder opmåling. Over graven vore tegnegitre, 
der letter arbejdet og gør det mere nøjagtigt. I forgmnden et 1tdmit 
af det anvendte værktøj. 
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Frempensling af skelet i grav nr. 603. D eltagere: Urmla M1mch-Peter
se11, komteue Armfelt, mr. David llVilson, British Mnsmm. 

en kop (bæger uden hank). Udover dette kan graven rumme 
glas- og crækar foruden det personlige udstyr. H os mand<!n 
ragekniv, alm. kniv, sværd, skjold og en eller to spydspidser. 
Hos kvinden halsring, perlekæde, op til fem brocher, kam, 
synål og håndten. Ind imellem disse rige grave findes selv
følgelig et antal, hvor gravgaverne er få. 

Foruden de nævnte gravtyper, der alle har rummet voksne 
skeletter, er der et stort antal barnegrave af varierende form. 
Disse er som regel uden gravgaver og findes i så små stØrrelser, 
at der må være tale om nyfødte eller i al fald om børn under 
er år. Ca. en tredjedel af samtlige skeletgrave er barnegrave, 
hvis man sætter 14 års alderen som skel, og alt taget i betragt
ning forbavses man over, at bØrnedØdeligheden ikke er stØrre. 
Det skal dog siges, at baroegravene ofte ligger i grupper, så 
også her kan billedet ændres. I et tilfælde er der fundet et 
halvvoksent barn sammen med to voksne, i et andet ligeledes 
et halvtvoksent barn sammen med et mandsskelet. Påfaldende 
i dette score materiale er, ae man ikke har fundet spædbørn 
sammen med kvinder, men da disse spæde skeletter er van
skelige at påvise, kan enkelte have undgået vor opmærksomhed. 

Kvindekranie med perler og lerkar samt tætningsmateriale fra 
barkspand. 
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Ligesom skeletgravene stadig ændres, kan der selvfølgelig 
påvises forskelle ved brandgravene, men da fundmacerial t c 

ikke endnu er færdigkonserveret, må en vurderiog af disse nøJ
vendigvis vente, til undersøgelsen er sluttet. Når dette er sket, 
vil billedet af skeletgravenes udvikling selvfølgelig også stå 
klarere, idet det jo er fundene, der danner grundlaget for den 
endelige datering af samtlige anlæg. En del prøver af trækul 
til brug ved en C 14 undersøgelse er udtaget, således at man 
også derigennem får en datering af de pågældende grave. 

De to gravtyper , hvorom vor interesse samles, er bådgravene 
og baldakingravene. Bulkiscen og graven uden kistespor er jo 
kendt fra sten- og bronzealder, men synes opgivet i den mel
lemste bronzealder, hvor ligbrændingen vinder indpas og efter
hånden bliver eneherskende. Grundeo til, ae jordfæstegraven 
nu igen dukker frem, er ikke hele klar, men det samme sker 
i andre dele af Europa og må vel skyldes fremmed påvirkning, 
måske sammen med en ændring af trosbegreberne. 

Først med bådgravene har vi noget virkeligt nye. Den tidlig
ste form, vi har set, består af et ca. 5 m lange, slankt, kano
lignende, klinkbygget fartøj, der spidser smukt til i begge en
der. Revler af harpikstætning vidner om, at den er bygget af 
flere bord, og konstruktionen vidner om et stærke slægtskab 
med Hjortspringbåden, skønt stævnen er afvigende. Kun to 
er fundet indtil nu, og vi håber kommende fund vil bringe 
nye iagttagelser. Typen er dog sikkert den samme, som vi fin
der i de halve både, så materialet herfra kan bruges til en vm

dering af begge farcøjstyper. 
Mere end 25 halve både er indtil nu fundet på pladsen. 

Bredden af disse er lidt større end de første. Stævnen står ofte 
skarpt, medens den modsatte ende er lige afskåret og dækket 
af en nØdtØrftig tværgående afslutning. Tætningsmaterialet 
fortæller om en klinkbygget båd, hvor bordene er sammensyet 
med treslået snor. Syhullerne og senere utætheder er så tætnet 
med harpiksmasse. Muligheden for, at der er tale om en spejl
gaccec jollerype er meget ringe. Vel findes tværgående afslu t
ninger af stammebåde langt tidligere, f. eks. i Schweiz, men 
vi har endnu ikke fundet tætningsmateriale mellem spejl og 
sider, hvor utætheder først ville melde sig. 

Meget hurtige opstår spørgsmålet, om de såkaldte halve både 
ikke blot er bådlignende kister. Tanken er naturlig, men flere 
forhold taler imod denne opfattelse. Vigtigst i denne forbin
delse er harpikstætningen, af hvis revler vi kan se, at der har 
været tale om både sammensat af op ril 10 bord. Revlerne for
tæller om byggemåde og om senere reparationer, foretaget me
dens båden var i brug. At tætning mellem spejl og sider ikke 
findes, vidner så om, ae man har anset en sådan tætning for 
overflødig, når bådresterne bloc skulle danne hvælv over 
den døde. 

Sikkert er det, ae både og skibsfart har spillet en scor rolle 
for den herværende befolkning, og meget taler for, at man 
netop herfra har formidlet handelen med det sydlige udland. 
At lade manden, der har tjent til livets ophold ved fiskeri og 
søfart, finde sit sidste hvilested skærmet af sin veltjente båd, 
er da en nærliggende tanke. 

Ligeledes betinger af handelsveje er fremkomsten af de så
kaldte baldakingrave. Gravrypeo kendes fra det sydlige Rus
land, hvorfra den breder sig ud over Europa. Spredningen fore
går, efrer de hidtil publicerede undersøgelser, i spring således, 



a~ vejen hertil går over Donauområdet og Mellemtyskland. 
Oprindelig i Sydrusland har den døde været lagt på en ofte 
smukt udføre båre, og skØnr en sådan ikke er fondet bevaret 
her , har vi dog sikre vidnesbyrd om, at den døde har ligget 
hævet over selve gravbunden. Ubehandlet træ efterlader inret 
spor i sandet, og båren kan have eksisteret, skØnt den ikke 
kan ses nu. 

Det svære plankedække, der for de rige graves vedkommende 
ofre er dækket af fedt ler, har ofre været udvendigt forkuller, 
her som sydpå. Om der ligger en religiøs forestilling til grund 
herfor, kan vel ikke afgøres. Lige så vel kan man allerede da 
have vidst, at træ holder sig længere i svedet tilstand, og have 
benyttet sig af denne viden. Den omhyggelige udførelse af 
selve anlægget, det rige udstyr af våben og smykker og den 
righoldige opdækning af levnedsmidler af alle slags, vidner 
klart om den omhu, man har lagt for dagen for at sikre den 
afdøde en let og behagelig overgang til den kommende til
værelse. 

Kun sjældent møder man en vis tilbageholdenhed med hen
syn til gravgaverne. Den ene gang, hvor man har erstattet en 
smuk fingerring med to vindinger guldtråd, og de få gange, 
hvor man har erstattet et lille drikkebæger med er grovt og 
hurtigt opklasket og næsten ubrændt kar, danner en påfaldende 
lille procentdel af de samlede grave, men giver os dog - som 
i et glimt - forståelsen af, at også den tids mennesker var be
hæftet med menneskelige svagheder. 

Gravpladsen bliver opgivet omkring år 400. Allerede nu, 
midt i undersøgelserne, har den i udstrakt grad givet os ny 
viden om datidens befolkning. Selv om kun gravtyperne er 
behandlet her, har de dog vidnet om handel og kraftige kultur
impulser fra det Øvrige udland. - Thi kraftig må påvirkningen 
være, før en befolkning ændrer sine begravelsesformer og 
-ritualer. - Ved en senere sammenligning med St. Frigård
gravpladsen vil vi se forskellen mellem landbrugere og søens 
folk. Vurderingen af de mange oldsager efter konserveringen 
vil udbygge dette billede og gØre det endnu mere nuanceret. 
Skønt de fleste af oldsagerne er tilvirker her på Øen, vil im
portfond dog vise handelsforbindelser med score dele af Eu-

Forgyldt pragtfibnla samt perlekæde og dragtnål med firkantet hoved. 

ropa. Gravfundenes fordeling vil fortælle om samfundets so
ciale struktur, og de bevarede tandsæt give os viden om kost
vaner og gennemsnitslevealder. 

Opgaverne er mange, og deres løsning krævende. Derfor 
det elektriske hegn omkring gravpladsen. Hvis tiden tillod det, 
fortalte vi gerne alle, der kom, om de problemer, vi arbejder 
med. Vi er glade for ethvert bevis for, at andre deler vor 
interesse, men meget kan Ødelægges ved ubetænksomhed fra 
besøgendes side, og undersøgelserne må komme i første række. 

Uden for sommerperioden, hvor vindens susen i det tØrre 
græs kun fremhæver stilheden hernede, er der kommet stilfær
dige mennesker på besøg. De har set os afdække, indmåle og 
forografere et par nydelige kvindesmykker. Til slut, når den 
første fibula forsigtigt blev løftet op af graven, har de set rJ. 
den - bare set. 

Noget efter har de givet udtryk for deres egen og ikke 
mindst vor følelse, i det de ganske stille - nærmest for sig 
selv - har sagt: »Hvor var de dygtige - dengang.« 

Aarsdale grus - Snogebække sand 

Strand ved Arsdale (Frede Kiøller fat. ) 
Sandstrand, S11ogebæk. I baggm11de11 Salthammer rev 
(P1-ede Kiøller fat. ) 
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Gunnar Dam hØrte ikke til de mennesker, der går med hjertet 
i knaphullet. Men selv om jeg kun har truffet ham person
ligt et par gange, har jeg ikke kunnet undgå at mærke, hvad 
han bar i hjerter. Det kan sammenfattes i ro ord: Bornholm -
og sandheden. 

Denne københavnske kontorchef var bornholmer i sin inder
ste sjæl. H jemlandet var hans score interesse, og det var ham 

<junnar ,,[. '1Jarrw 
18. JULI 1891 - l. A P RIL 1962 

magtpåliggende at fremdrage de ægte og redelige kendsgernin
ger om fØdeØen. Derfor blev han et interesserer og værdifuldt 
medlem af den bornholmerkreds af kyndige folk i København, 
hvis fritidssyssel det er at fremdrage gammelt om Bornholm 
på et hØj t plan. 

Gunnar Dam skrev ikke meget, men det, der forel igger fra 
hans hånd, er vægtigt og ikke til ar komme udenom. 

Med bogen om Aakirkebys h istorie, som han skrev sammen 
med H. K. Larsen, har han skabt en grundigt og solidt under
bygget byhiscorie. Vægtig og veldokumenteret er den frem 
stilling af Limensgadeselskabets hiscorie, som han offentlig
gjorde i Bornholmske Samlinger for fem år siden. 

Og når han en sjælden gang kom med et bidrag til den 
bornholmske dagspresse, kunne man være sikker på, at der lå 
vægt på, hvad han skrev. Således har han korrigeret visse selv
groede anskuelser om Bornholms skolevæsen omkring 1800, 
der efterhånden havde sat sig temmelig fast, ligesom han grun
digt har afliver den myte om Gudhjems tabte købstadrettig
heder, som selv ansete topografer har slugt råt. Meget er jo 
i ridens løb gledet ind i overleveringen, som det er meget 
svært at rydde ud igen. Men Gunnar Dams kritiske blik lod 
sig ikke blænde af traditionernes tilsyneladende ærværdighed. 

Gunnar Dam hØrte til dem, der virkede i der stille, men der 
værk, han har efterladt, vil blive stående som et minde om 
en god bornholmer og en redelig mand. 

Christian Stttb-]Ørgensen 

Portrætter af kendte bornholmere af gået ved døden sidste år 

Kristian P. 1f/ esth, 29. maj 
1889- 29. jan. 196 1. Kaprajn, 
København. 
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H. K. Larsen, 21. dec. 1881-
23. okt. 1961. Overlærer, 
medstifter af biblioteksfor
eningen, Aakirkeby. 

L1tdvig Thamdmp, 15. marts 
1878-28. okt. 1961. Skræd
dermester, Rønne. 

Erik G. Kofoed, 20. maj 
I 898-2. nov. 1961. D irektø r, 
København. 



Johs. Stibolt, 18. dec 1881-
2. nov. 1961. Gasværksbesry
rer , Rønne. 

Mag1111s Th. Bidstmp, 11. 
aug. 1883-12. dec. 1961. 
Købmand, Rønne. 

Jem ](Jrge11sen, l. jan. 1874 
-29. dec. 1961. Lærer, H asle. 

A nine Hame11, 23. aug. 1894 
-22. febr. 1962. Form. for 
Husmoderforen. i Rønne. 

Hans 1lV esth, 13. nov. 1875 
- 24. nov. 196 1. Snedker, 
Ny ker. 

Jprge11 Frederik Ka111per, 25. 
maj 1908- 19. dec. 196 1. 
Bogbinderm., Kpbenhavn. 

H am Peter Bessel, 26. nov. 
1887- 29. feb . 1962. Havne
foged, København. 

V ilh. E. Jemen. 8. marcs 
1901- 26. febr. 1962. Bog
handler, Nexø. 

D orthea Jacobsen, 11. febr. 
1890--4. dec. 1961. Besryrel
sesmedl. Rønne h usmoderf., 
Røde Kors m. m.,Rønne. 

Joha1me Nielsen, 25. juli 
1873- 24. dec. 1961. Enke 
efter sognepræst V . M. N iel
sen, Rpnne. 

H erman M. Fagerlm1d, 29. 
april 1891-20. jan. 1962. 
Teglværksejer, Rønne. 

Ham A. Jensen, 14. dec. 
1902-1. marcs 1962. Inspek
tør, Rønne. 

Christian Petersen, 24. juli 
1891 - 6. dec. 1961. Skibs
reder, Rønne. 

Herman Kofoed, 6. feb r. 
1893-26. dec. 1961. Gd r., 
Ensegård, N1rlars. 

Kr. Pedersen, 8. marts 1884 
-8. feb r. 1962. Inscallarør, 
Rønne. 

Alfred Bergmann, 10. april 
1895- 12. marcs 1962. Rute
bilchauffør, Hasle. 
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A. C. Byriel, 22. mam 1889 
-5. april 1962. Postmesrer, 
Gudhjem. 

: lf < 

Vigo H olm, 6. okr. 1923-
28. maj 1962. Deporindeha
ver, Rønne. 

Margrethe Chri1teme11, 16. 
okr. 1878-15. juni 1962. 
Enke efrer grosserer Fridolf 
Chrisrensen, Svaneke. 

Vilh. Kofoed, 18. nov. 1891 
-24. juni 1962. Fhv. sogne
rådsformand, Pedersker. 
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11lgeborg J-la111en, 29. aug. 
1888-31. marcs 1962. Enke 
efcer pasror Andreas Hansen, 
Rønne. 

Johanne Marie Rønne, 12. 
okr. 1884-29. maj 1962. 
Lærerinde, Rønne. 

Chr. Albert Koefoed, 15. 
sepr. 1900-17. juni 1962. 
Gårdejer, Lauegård. 

Chri11ia11 frigård Mogemen, 
16. april 1893-26. juni 1962. 
Gdr. Myrebygd., sogneråds
med!., Vesrermarie. 

Chr. Peter1e1i, 29. nov. 1903 
-12. april 1962. Forrecnings
fører, Rønne. 

J-lanJine Schau, 17. okt. 1894 
-10. juni 1962. Fhv. di
srrikcsjordemoder, Lobbæk. 

Aage LarJen, 18. aug. 1910 
-20. juni 1962. Skorøjshdl., 
Nexø. 

Axel A . Ly1ter, 30. nov. 1895 
- 29. juni 1962. Vikrualie
handler, Hasle. 

Axel Blem, 30. marcs 1876-
1. maj 1962. Fhv. amrsråds
medlem, Klemensker. 

L. M. Forting, 20. nov. 1894 
-15. juni 1962. Mareriel
mesrer, Almegårds kaserne, 
Knudsker. 

HanJ Nicolai Biørkl1md, 8. 
nov. 1888-22. juni 1962. 
Mekaniker, Rønne. 

Bm110 Brandt Pardo, 1892 
-1. juli 1962. Maler, Spa
nien. 



H,ms Peter Jensen, 19. maj 
1877-6. juli 1962. Gdr., 
Frigård, Pedersker. 

A. C. Larsen, 16. dec. 1905-
8. aug. 1962. Bogtrykker, 
Aakirkeby. 

" Jens Valdemar Pedersen, 2. 
nov. 1891-12. sept. 1962. 
Besryrer, Nyker. 

Peter Mathias Møller, 2. sept. 
1883-26. juli 1962. Sned
kermester, Svaneke. 

Th. Dahl, 24. juli 1878-15. 
august 1962. Toldassistenr, 
Rønne. 

E,·vind Arndal, 24. feb. 1909 
-15. sept. 1962. Hotele jer, 
revisor, Allinge. 

C. ]. Koefoed, 15. nov. J 896 
- 3. aug. 1962. Læge, Gud
hjem. 

Lars Peter Hansen, 30. okt. 
1875- 10. sept. 1962. Forsik
ringsinspektør, Rønne. 

Valdemm· Nielsen, 5. april 
1888- 16. sept. 1962. Fhv. 
sognerådsformand, Rø. 

C. E. Rasmussen, 2. okt. 1900 
-6. aug. 1962. Overtelefon
mester, Rønne. 

Sigfred Lindblad, 5. januar 
1889- 11. sept. 1962. Smede
mester, brandinspektør, fhv. 
brrådsmedlem, Svaneke. 

Erik Peter Ktthre, 5. decbr. 
1906-17. sept. 1962. Skræd
dermester, Rønne. 

Clara Blang, 26. sept. 1884 
- 3. okt. 1962. Musiklærer
inde, organist, Rønne. 

Emma Koefoed, 1 7. sept. 
1878- 27. sept. 1962. Eskilds
gård , Aakirkeby. 

Martin Dich, 22. sept. 1871 
- 7. april 1962. Fisker. Gud
hjem. 
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Vinter. Skovbæk ved Basta Mose Almindingen (Frede Kiøller fot.) 
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KONTORMASKINER • KONTORMØBLER 

Rejseskr ivemaskine r 

Eneforhand li ng for Bornholm 

QR I GINAL-QDHNER 

Regne maskiner 

slEMAli 
Kontorskrivemaskiner 

Eneforhandling fo r Bornholm 

Colbergs Boghandel . Eget finm e kaniske værksted med specialuddannet pe rsonale. Telefon *1617 



Har man sagt 

Sko! 
må man også sige 

CENTRUM 

Det stø rste udvalg -

De nyeste modeller finder 

De selvfølgelig i øens 

fø rende skomagasin 

JOHS. PEDERSEN 

RØ NN E 

TELEFON 

1304 

JOHGUS. BORNHOLMSK KERAMIK 

A K TIESE L SKABET 

Bornholms 

Fløde-Iscremfabrik 

Bornho lms Margarinefabrik A/S 

Telefon • 1850 



Vi spiller ikke lotteri! 
De kan hverken vinde 

biler - barnevogne eller rejser til Mallorca 

ved at købe hos os 

Derimod vil De altid være sikker på at få en 

1. kl.s vare t il den billigst mulige pris 

Kort sagt: 

De får f_evinst hver gang, 

når De køber K VALITETS BRÆN D SEL hos 

Fa. Chr. Bidstrup • Rønne tlf. 141 * Brændsel af enhver art 

c..Alt i 

elektriske 

anlæg 

Firmaet Axel Sørensen og søn. Elektro-installatør. Tlf. Rønne 569 

... denne forretning skaber de moderne hj em 

- ~~ 
~~ _f? 
~ d!W 

Søndergade 7 EMIL NIELSEN Tlf. Rønne 1025 

Øens stø rste specialforretning 

i k o m plet boligmontering 

Alt til h jemmet og til alle h jem . 

D e er al tid sikker på kvaliteten i 



DEN STORE EUROPÆER ... En tur i Opel Kaptajn vil give Dem dette behagelige gys, 

som en bilkeii.der får, n å r han møder det sublime: 100 heste, der lyder ens :mindste vink 

- fabelagtige bremser - uovertrufne køreegenskaber - oversigt - og plads. - Alt det og 

mere til har Kaptajn. Den.fås foreks.også med HYDRAMATIC automatisk gearskifte. 
GENERAL 
MOTORS 

~g ~, I~lefonen 
og aftal tid for en prøvetur 
- med Dem selv bag rat••• ' 

FERDINAND JØRGENSEN . Telefon Rønne 250-251-Nexø 252 

Forsikringsaktieselskabet 

NYE DANSKE 

AF 1864 

Skadesforsikring 

Livsforsikring 

Afdelingskontoret i Rønne ved distriktschef C. A. Flensborg . Te lefon 1864-1964 

Agenturer i de bornholmske købstede r 



PR OTO KO LLER 

PRI VATBIND 

Niels Andersen BOGBI N DERI 

St. Torv, Rønne, tlf. 1313 

···~·· 
I 

i i 

Om fadrer 
dette fofo(lrafi 
uvurderliut-

olyfoto 
DET NATUJLIGE FOTOGRAFI 

V E D H. P. N I E L S E N . By L E D SG AD E 4 · T E L F. 240 

-
•••• 

• • 



MALE RM ESTER 

NØRREGADE 24, RØNNE 

• • 
TE LEFO N 

48 • • 

-, 
Kemisk 

rensning 

KEMIKOHL 
Se Torvegade 27 . T elefon Rønne 116 

DET ER KUNST 
at blive i besiddelse af en formue, 

men det kan gøres ved en systematisk 

opsparing på en sparekassebog. 

Den skal passes regelmæssigt, og i 

forbindelse med indskud og renter 

vil formuen en dag være til stede. 

Gør opsparingens kunst til Deres 

og kom tiere i sparekassen 

BORNHOLMS SPARE- OG LAANEKASSE 

i Rønne . Allinge . Hasle . Tejn 

I :i:i.. - 118 års erfaring i opsparing - lll> 



L 

KNUD OTTESEN 
KRYST A LGADE 22 . RØNNE . TELEFON 9 12 

Forhandler af skønhedspræparater fra Elizabeth Arden 

Manicure. Permanent. Jern- og vandondulation 

Tone- og hårfarvning. Damefrisørsalon og parfumeri 

BØG ER i tusindvis 
SKØN LITTERATUR- FAGBØGER - FORSKRIVNING AF UDENLAN DSK LITTERATUR 

Bøger kan 

ombycces med 

varer fra 

forretningens 

øvrige 

afdelinger 

Colbergs Boghandel 
ØENS STØRSTE BOGLAGER. TLF. •16 17 

~ FILIALER: ALLINGE BOGHANDEL. TLF. 56 - HASLE NY BOGHANDEL, TLF. 140 ~ 



Broderi 

Vævning 

Keramik 

Kunst 

SO~I~ AN V ~R 
Snellemark 

Ronne . Tlf. 884 

jule
gaver 

SMUKT UDVALG 

Knud 
Jørgensen 

St. T orvtgade 
'R.._01111t 

Gælder det radio, 

fjernsyn, kna ll erc 

eller cykle, går De 

ikke forkert, hvis 

De henvender Dem 

til os. - Kun gode 

mærker haves 

Telefon 'R.01111e 740 

H.P. RØNNE. llLLE TORY . RØNNE. TE LEFON 319 

'Blomstervenner -
Cederblad kender 

Kranse- og blomsterarrange

menter af enhver art. 

Leveres over hele jorden 

~BLOMSTER (~j RØNNE• TLF. 1092 
«,,,,~Y I 

Oms stor1te og me1t 1110.ltme 

blom1t.rforret11i11g 



RING TIL R ØNNE ~2526 

og lad os klare Deres rryksag 

Forlang forslag med udkast 

Det koster Dem intet og er selvfølgelig 

uden forbindende for D em 

COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI . STOREGADE 30. RØNNE 

Kgl. porcelæn 
f-< 
J:.:i Bing & Grøndal 
~ 
~ Holmegårds glas 
~ 
~ * ,_;i 

..... Se det nyeste i ovnfast og 
Il.. 

l ste klasses 
~ 

ildfast porcelæn 

pålæg J:.:i Mange gode gaveideer 
f-< 

Fineste ~ stort udvalg i 

selskabs· 
J:.:i 

rustfri stål 
·< 

smørrebrød (.!) 

Konserves 

Q e. _gdes 66~6· 
•at1•a.~)lw11.a1•;• 

K . Mortensen Sc. Torvegade . Telefon Rønne 359 N . C. Bruun·Schmidt, St. Torvegade 1. Tlf. Rønne 104 

I ______ ~ 



~eVin-
og Cigarforrecning 

har alle kendte mærker 

i vine, spirituosa, 

cigarer og cigaretter. 

Stort udvalg i piber. 

H. H. LAU 
St. Torvegade 3, 'JZonne 

Telefon 706 

Bageri 

Conditori 

Cafe 

Sn ellematk 43 

Rønne 

Telefon 242 

Altid med i billedet ... 

Nielsen lægger budget. Bankkon
toen er g rundlaget for familiens 
økonomi, og det, der spares op, 
skaber mulighed fo r at gennem
føre de forskellige ønsker og pla
ner. Det kan være køb af eget 
hus, kø leskab, b il eller f jernsyn, 
og det kan gælde børnenes ud
dannelse. 
En konto i Handelsbanken føjer 
sig naturlig t ind i billedet, når der 
e r tale om en fami lie, der v il 
sikre sig fremgang og tryghed. 
Er DE ikke allerede kunde i 
Handelsbanken, så kom ind og 
tal med os - der er sikkert en 
fi lial eller afdeling også i Deres 
nærhed . 

HANDELSBANKEN 
RØNNE TLF. •2211 

- den moderne bank med de gode traditioner 

C. ]. Didriksens Eftf 
H . Rothe Hansen 



J år kan D e 

få julegaver 

cil hele 

fami lien 

J ulegaver 

der skaber 

glæde 

SØNDERGAD E 6. RØNNE TLF. 249 

hører julen til 
KRØLLE-BØLLE dessert is 
er nem dessert i den 
praktiske pakning med 
de mange lækre 
opskrifter. 

Pakning 

og 

opbevaring 

af mø bler 

WILH. BECH & SØN 
TuriJt- og 1e/Jkab1korsel Flytte- og tra11Jportforretni11g 

Kascanievej 6. Privac: Søndre Alle 5. Telefon 788 

KRØLLE-BØLLE DESSERT IS 
nem dessert op til julen · lækker dessert i julen 



Buketter 

Blomsterkurve 

Moderne kransebinderi 

Frugt 

Blomsterhilsener 

ekspederes 

over hele kloden 

•~ TO RVEGADE 4 . RØNNE . TELEFON 448 

v/ BENT KYHN 

Butiksinventar 
og 
sned kerar bej de 

- gerne til tj enesce 
med cilbud og overslag 

Vi kommer 
over hele øen 

cAndersen & Grønbech 
Ellekongscræde 4- 6, Rønne, telefon 1147 



Bornholmsk stentøj 
og fajance 

L. HJORTHs 
Grundlage 1859 T erracottaf abrik 

Solvmedaille: Altona 1869, London l870 

Guldm edaille: New Orleans 1864, 13ruxelles 19 10, Genr l9 l :? 
San Francisco 19 14 

Barcelo na 1929 (Grand prix} 
Bruxelles 1935 (Diplom d'H onnt>ur) 

Omega 
vandr verdens rill id, se vorr smukke udvalg. Vi har ure i alle 

prislag. - Vore moee0 er kundens eillid , fagmandens seyrke. 

Thonzsens u RE oG oPTI K 
Sr. T orvegade 14. T lf. Rønne 572 

fjjruger De briller 

til at 

læse 1ned? 
Så kender De ulempen med ikke ae 

kunne se klan på længere afscand med 

D eres læsebriller. 

Denne ulempe kan fjernes ved h jælp 

af dobbeleslebne g las. Men dee er ab

solm nødvendige, ae eilpasningen og 

inds libningen er foreraget omhygge

lige. Kom venligse ind og cal med os, 

De kan sidde ugenerc, vi har speciek 

prøveværelse. 



·-~- .RØNNE. - -·-~ : u ø - ,_•.*':: 
" ~ --- : --=-~ 
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Telefon9 

vidt berørtzt for hvid /vask 


