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OLUF HØST 
18 . III . 1884 - 14 . V . 1966 

Mærkeligt at være 
i Gudhjem i dag, 
ikke at høre dig synge 
om farvernes uro og ro. 

Ikke at se 
dine hænder flagre 
som spraglede fugle 
over din dug. 

Ikke at se 
din klippegrå krop 
uden for huset 
kaste sin skygge 
på et rødt røgeri. 

Ikke at se 
dig knibe Øjnene sammen 
om en stump af en himmels 
glasgrønne mystik. 

Ikke at se 
dig vandre på grænsen 
mellem himlen og havet, 
mørke og lys. 

Mærkeligt at vide: 
Derude et sted 
står Bognemark-gården, 
og porten er åben, 
men du går forbi. 

Poul H auch-Fattsbøll 



BORNHOLMERSKOLENS STORE BORNHOLMER 

Dansk malerkunst har sin »Bornholmerskole«, som satte sit 
præg på vort kunstliv fra verdenskrigens sidste år og frem
efter. Før den t id havde Bornholm fostret store malere, men 
de sØgte bort og fandt deres motivverden andetsteds. Til gen
gæld var de fleste af bornholmerskolens malere fremmede, som 
kom her og drog Bornholm ind i deres kunst så stærkt, at 
mange af dem efterhånden blev for bornholmere at regne. 

Men en var der mellem dem, der både som menneske og 
maler var fuldgyldig bornholmer. Og både som maler og born
holmer hØrte han til de bedste. Det var Olttf Høst. 

Han blev født i Svaneke, hvor hans far var herredsfuldmæg
tig og sagfører. Her blev Oluf Høst senere æresborger, og da 
han fyldte 80, blev hans barndomsgade, den tidligere N ørre
gade, opkaldt efter ham. 

Efter konfirmationen for han et par år til søs, hvorefter han 
vendte tilbage t il hjembyen og kom i malerlære. 

At malerkunsten drog ham, blev hurtigt klart for ham. Han 
ville uddanne sig som kunstmaler, og efter soldatertjenesten 
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som mariner gik han nogle sæsoner på Vermehrens malerskole 
og kom derfra til kunstakademiet. Smdierne der huede ham 
dog ikke, han brød snart ud og fortsatte sin uddannelse først 
under Johan Rohde, senere på Harald Giersings malerskole. 
H an har udstillet siden 1909. 

Hos Johan Rohde (Kunstnernes Studieskole, en fortsættelse 
af Zahrtmanns skole) traf han de kunstnerkammerater, der fik 
den største betydning for hans udvikling: Olaf Rude, Edvard 
W eie og svenskeren Karl Isakson. Gennem dem førtes han til 
de store franske forbilleder: van Gogh og især Cezanne. I Øv
rigt er det af mindre betydning at tale om forbilleder og lære
mestre, når det gælder Høst. Thi det er ganske klart ved be
tragtningen selv af hans tidligste, namralistiske malerier, at 
det væsentlige, farvesynet, er der allerede; det er noget, der var 
i ham og kun skulle udvikles videre. Det har sikkert været 
grunden til den indre modstand mod væsensfremmed påvirk
ning, der fik ham til at søge fra skole til skole for at finde den, 
han havde brug for. Og hans andet afgjorte særpræg: at han 
er bornholmer, har han selvfølgelig ikke kunnet lære af andre. 

Han var med i det store »moderne« fremstød omkring den 
første verdenskrigs slutning. Selv om han her også prøvede 
kubismens billedopbygning, var det dog tydeligt, at han var 
en ener. H an sØgte snart tilbage til Bornholm og fandt sin 
motivkres i Øens nanu. Her omgikkes han de andre born
holmermalere og drøftede med dem de kunstneriske problemer, 
hvilket blev meget frugtbart for begge parter; det er, som 
Sigurd Schultz siger, »ikke let at sige, hvor meget han har 
modtaget fra sine fæller, og de skylder ham«. Det er dog givet, 
at (igen Schultz) »hans maleriske form har en mere personlig 
karakter, som bunder i en dybere indlevelse i namren«. Olaf 
Rude sagde engang til mig det samme i en endnu stærkere 
form (citeret efter hukommelsen): Vi andre gør, hvad vi kan 
for at indfange Bornholm i vort sind, men Oluf Høst har det 
i sig, det er sig selv, han udtrykker ; når han maler, er det 
Bornholm selv, der fører penslen. 

Oluf Høst har så godt som udelukkende malet landskaber. 
Ordet »motiv« er fattigt i denne sammenhæng; landskabet er 
mere i hans billeder, det er indhold, retning, drivende kraft, 
alt hvad der ikke blot giver billeder liv, men gØr det til liv. 
Der er skrevet meget om Høsts malerier af kunstkendere af 
fag, og de har prøver at oversætte til ord, hvad der er karakte
ristisk for dem. H øst har for resten også selv prøvet det, i sine 
efterhånden berømte optegnelsesbøger; han har kæmpet med or
dene for at få dem til at sige det, men selv med hans egne ord 
bliver det kun tilnærmet imod billederne selv, de siger alt. 
Også i dem mærker man kamp for at udtrykke kunstnerens 

stræben. Den suveræne virtuositet er ikke hans sag; han løbei 



gang på gang storm mod sine motiver og vender stadig tilbage 
(il dem, i hele serier vender han undertiden gennem en år. 
række tilbage til de samme motiver. Og derved får han udtrykt 
en mangfoldighed og givet det samme motiv gennem skiftende 
årstider, vejrlig og belysninger. 

Men hans mange optegnelser rummer en uhyre stor værdi 
derigennem, at de inspirerer til fordybet betragtning, foruden 
at de siger så meget om Oluf Høsr selv, både hans forhold til 
naturen og til farven, om hans vej ind til dens inderste væsen. 
Thi som alle, der har skrevet om ham har fremhævet: han er 
naturmystiker, der søger ind til ringenes iboende liv, deres in
derste væsen, farven er ikke blot rød, grøn, brun, den har sin 
egen stofkarakter, sit eger liv: »Den højtidelige violette og den 
beske gule driver gæk med andre farver«. Og dette er ikke 
alt: For HØst er farverne og den omgivende natur, havet, atmo
sfæren ikke blot levende, den var kosmisk. Han havde det til
fælles med d igteren Thøger Larsen, at det nærmeste nære for 
ham altid var ikke blot en del, men en fortættet sammenfat
ning af det store hele. Hans verden var vel snævert begrænset, 

men den havde vide horisonter. Han holdt af at se mod det 
fjerne. 

Navnlig mod nord og Øst. Det var som om der kom noget 
ril ham der udefra, fra Sveriges dybe skove, den nordiske vin
ter med der klingrende stjernelys - eller fra Ruslands ende
løse sletter. Selv karakteriserede han sir temperament som 
»bal tisk«, og der skal nok være noget om et vist slægtskab i 
sind mellem de folk, der bor på Østersøens kyster. Dog kunne 
man næppe tænke sig Høst som lollik eller nordtysker; hans 
følelser for Balticum hænger nok sammen med minder om 
hans fart som jungmand op i Bortenhavet og hans drenge
drømme ved Svaneke havn. » Mine barndomserindringer er stær
kere med Østlig vind, eller i hvert fald frugtbarere,« skriver han. 

Østersøens krappe bølger skal nok også kunne forklare no
get af den sans for dramatik, der var i hans kunst. Idyllen var 
aldrig hans sag; spydigt taler han om turisterne, »der elsker 
naturen i juli måned«. Han elskede vinternatten, hvor hvide 
stjerner brænder på en mørkeblå himmel, eller solnedgangens 
brand gennem en rusmØrk port. 
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Bognemark 
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Brev med tegning af Olttf H øst fra hans sidste sygeleje; tegningen - efter httkommelsen - er stadig ftdd af liv og bevægelse. - Brevets tekst: •Kjare 
Anders Thomsen - Kan I bmge dette rids til skolebladet, det der forestilles er et synligt minde om gamletiden den dag i dag. Det er fra sejlskibenes 
tid. Manden i midten en galtionsfigur fra en forlist tysk brig. H1mdene er fra en bark, med kanonporte - jeg kan hmke den. Bygget i Kina købt 
af en reder i Rønne, her hed den •T ordenskjold• og sat ind på ishavsfart - da Martin Andersen's Pelle som lille kom fra Sverig og ind til RØnne 
ha1'11 og så fig11reme ble11 Han bange. Venlig hilsen Ol11f H øst. 25 j11N 65. • 

Men det egentlige om hans kunst og dens baggrund siger 
billederne. Og de er mange. Oluf HØsc talte gennem hele sit 
liv gennem farve og form. Fik man et brev fra ham, indledtes 
det altid med en lille hastig vignet i farvekridt; det var, lige
som han ad denne vej tænkte sig om, inden han tog pennen. 
Og gennem malerier lykkedes det ham at få sin i grunden fol
kelige inspiration gennem en tilsyneladende ufolkelig form 
gjort fattelig for mange. Han har aldrig sØgt billig popularitet, 
tværtimod kunne hans billeders skitsemæssige og antydende 
tegning være vanskelig at trænge ind i. Han opnåede da også, 
at en anden og ringere maler fik et af hans billeder kendt 
»enrarter«. Men han opnåede også inden sin død ikke blot at 
se sin kunst anerkendt både af kunstkendere og kunstsnobber, 
men tillige i gode reproduktioner spredt ud i jævne hjem, til 
glæde for de ganske almindelige mennesker , som han holdt så 
meget af. 

Man anser gerne Oluf Høst som en ensidig dyrker af farven. 
Men man må ikke glerrune hans sikre sans for formen. Der 
foreligger mange tegninger fra hans hånd; blandt andet var han 
altid redebon, når en bornholmerbog skulle forsynes med et 
omslag eller vignetter. Også »Jul paa Bornholm« er ham tak 
skyldig for adskillige tegninger gennem årene. Hans illustra
tioner til Klindt-Jensens »Disse Danske - « og H ans Pontoppi
dans digt om Jens Koefoed er , skønt alderdomsarbejder, i be
siddelse af stærk primitiv kraft. I de sidste har han opnået 
kraftig virkning ved at anbringe en eller et par rene farver i 
en kraftig sortkridtstegning. Fine og følsorrune er hans penne
tegninger af de bornholmske rundkirker; de viser i deres sø
gende linjer bevægelsen i arkicekruren, og de små vignetter af 

klokketårnene er score kunstværker i dec mindste format. Hvor 
suveræn han er som tegner, viser mange skitsebogsblade; han 
kan ved at antyde fange det væsentlige; jeg kender ingen, der 
som han kan gengive de kantede linjer i bagkroppen på en ko. 

Vi føler os fattigere, nu da vi ikke har Oluf HØst mere. Men 
vi er taknemmelige over den rigdom af skønhed og menneske
lighed, han har efterladt. Godt at han fik lov at leve så længe 
og til det sidste bevare sin kunsrnerevne og sit stærke born
holmersind i den uopløselige forening, disse to havde knyttet 
hos ham. 

Hos enhver, der har møde hans kunst, vil en række stærke 
oplevelser stå tilbage. Skulle jeg fremhæve noget, som har haft 
personlig betydning for mig, måtte det blive et af de mange 
billeder af Bognemark-gården, det, der hænger på Aarhus Mu
seum - der har jeg mange gange gået hen, når jeg ville møde 
Oluf Høst. Og så er der ec billede - det første, der rigtig for
talte mig, hvem Oluf Høst var. Dee er en marine fra begyn
delsen af tyverne, en lille skude, der står ud imod pålandssØ, 
hårdt krængende i den friske blæst, men ser oppe fra land, med 
hØj horisont. Dengang slog det ned i mig: dette er jo Sjøkarijn, 
indbegrebet af bornholmeren, men set fra den anden side. 
Oluf Høst har byttet, han valgte Bøjden, Bognemark. Og dog 
var sømandens længsel, hans samliv med vind og vej r, hans 
dragen og kamp mod havet og rummet, dybt i ham. Er det 
ikke denne dobbelthed, der er den store spænding i hans kunst, 
dramaet bag den? 

En kunstner er en mand, der behersker stærke spændinger. 
Og Oluf Høst var en kunstner af de helt score. 

Christian St1tb-] Ørgensen 
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JULEFORBEREDELSER »FORR I TIDER« 

Af Nina Bostrup 

Vi sætter en stjerne i toppen af vort juletræ, vi er led i en 
kæde, der når om hele jorden og samtidig fejrer Jesu fød
selsdag. - Men er eller andet sted får vi anbragt en nisse som 
tegn på, at vi også er led i en anden kæde, et nordisk folk, der 
i århundreder, før de hØrre om barnet i Betlehem, havde fejrer 
årers srØrsre fest i midvinters kulde og mørke. Man spiste 
sammen ved er fælles festmåltid og bekræftede derved sin 
samhørighed, og ved gaver styrkede man venskabers bånd. 

Enhver fest kræver forberedelse, og det er morsomt at for
berede en fest. Jeg kan ikke give dem ret, der påstår, at Vor
herre gav os julen, og at Fanden i sin misundelse gav os for
beredelserne. Også hisrorisk set er påstanden urigtig. Mange 
af vore juleforberedelser er efter deres grundregel de samme 
som forberedelserne til den gamle nordiske midvinterfest, de 
har deres oprindelse i tiden før de hedenske guder, da man 
frygtede naturmagter og onde ånder, og har ikke ændret sig 
mere, end den fremadskridende kulcur kan forklare. - I de 
følgende afsnit fortæller jeg om juleforberedelser i min barn
dom på Bornholm i dette århundredes begyndelse. De er ander
ledes nu, og de vil blive ved med at ændre sig, så sandt 
kulturen vedblivende ændres. Det morsomme er , at de gamle 
grundregler for en meget sror del stadig overholdes. 

Der skal ikke blot forberedes en fest, men efter festen går 
vi ind i er nyt ridsafsnit, og ved sådanne overgangstider er der 
i al primitiv religion regler, man ikke må krænke. Overgangs
tiderne er dels dem, der angår alle, de er bestemt af himmel
legemerne: dag og nat, sommer og vinter, sæd og høsr, bestemt 
af solen, og månen har sine tre faser og den uge, da vi ikke 
ser den. Andre kritiske overgangsrider angår en mindre del af 
samfundet: fødsel, bryllup og død. H er i Norden, hvor der er 
sror forskel på sommerens lange, varme dage og vinterens 
mørke og kulde, er det forståeligt, at solens genkomst bliver 
fej ret som årets største begivenhed, og at vintersolhvervet er 
den overgangstid, der betyder mest, og hvor alle regler skal 
overholdes .. De kan sammenfattes i tre grundregler, der gælder 
alt, hvad der overføres fra en periode til en anden: 

Alt skal være helt. 
Alt skal være rent. 
Alt skal være i orden (påbegyndt arbejde færdigt). 

Oftest er overgangsdagene tillige hviledage. - Ulykke ville 
ramme den, der forbrød sig mod disse regler, men skØnt vi 
ikke tror det mere, kan vi ud fra principperne forklare meget 
af juletravlheden i dag. 

Kristelige forestillinger er ofte brugt som forklaring på en 
allerede hævdvunden skik. 
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JULEGRlSEN 

November hed i hedensk tid »Blotmåned«. Senere kom den til 
at hedde slagtemåned, den hedenske skik at aflive dyr i no
vember holdt sig. Men der var også andre hensyn at tage, når 
slagtedagen skulle fas tsættes: 

Hvem nu på sti har fede svin, 
han dem i nyet slagte, 
så bovner flæsket ud så fin, 
lad ham derpå kun agte. 
Lad ham kun der og agte på, 
om de i næden stikkes, 
i sØdden (kogningen) flæsket krympes da, 
ej annerlund det lykkes. 

Sådan skriver biskoppen Henrik Gerner 1670. 

Skikken at slagte ved nymåne er meget gammel, ældre end 
den at ofre ti l de hedenske guder. Den er udslag af en måne
overtro, som har været udbredt over mange egne af jorden. 
Man har rroer, at månen havde indflydelse på mange ring, når 
den rog til, voksede de, og der var held ved dem, mens der 
modsatte skete, hvis månen tog af. Man såede, man holdt 
bryllup, man begyndte krig ved nymåne. Måneover troen har 
holdt sig længe og ikke blot været en almuerro, der holdt til 
på afsides egne. 

For 30 år siden skrev bornholmeren Peter Thorsen: »Jule
grisen skal slagtes ved nymåne, ingen er jo så letsindig at slagte 
i næ. Der flæsk, som er slagtet ved aftagende måne, vil jo 
skræmpa sammen, når man koger eller steger det. - Nej, grisen 
skal slagtes i tiltagende måne, så kjævnar flæsker ud i steder 
for ar skræmpa sammen, der er nu en vis sag, som er hævet 
over al diskussion.« 

Slagtningen af julegrisen skulle altså helst foregå ved novem
berny; men hvis det falder i begyndelsen af måneden, kunne 
det med datidens hjælpemidler blive vanskeligt at få fersk 
flæsk til jul. Så måtte man jo overveje, om man ville tage 
den risiko, der var forbundet med en senere slagtning. Under
tiden slagtede man den srore gris i november og så en mindre 
lige f Ør jul. 

Grisen blev gerne slagtet tidligt om morgenen. Det er også 
en oldnordisk skik, der er bevaret. Man mente dengang, at 
grisen havde lettest ved at dø mellem midnat og solopgang. 

På slagtedagen var pigerne tidligt oppe for at varme vand 
til at skolde grisen i, det måtte ikke komme i kog, men kun 
»lege«, hed det. En af pigerne skulle være parat til at røre i 



blodet - det skulle være en, der ikke besvimede, når hun så 
blod, blev der sagt. Da dagens hovedperson, slagteren, kom, 
var alt parat, selv far var oppe og hilste ham: »God morgen, 
Herr morder,« hvortil slagteren svarede: »God morgen, Herr 
dommer.« Det var, som om ingen af dem ville være ene om 
ansvaret for aflivningen af grisen. - I mange små husmands
brug var julegrisen deres eneste gris. Den var købt til julegris, 
men efterhånden som børnene plukkede grØnt til den, og konen 
gav den rester fra bordet og køkkenet, kom den næsten t il at 
hØre til familien. Fra Norge fortælles da også, at man før 
slagtningen talte venligt til den og undskyldte det, der nu 
skulle ske: »Det er ikke for had, men for mad, « og fra Nord
sjælland og Sverige fortælles, at man før slagtningen sang en 
salme over grisen, mens en holdt den i halen. 

Efter slagtningen blev grisen skoldet og skrabet. P. Th. skri
ver »Touet blev skrabet af«. Det var en udbredt overtro i 
Norden, at man ikke måtte sige »børster«, så var de ikke til 
at få af, derfor narrede man dem og brugte andre betegnelser, 
her »tou«, som er det bornholmske ord for uld. 

Køkken og bryggers fyldes i de følgende dage med kød. 
Der lugter kvalmt, og luften er tåget af em fra »murgryden« 
(gruekedlen), hvori der koges »sorte pølser« blodpølse) . At 
få dem kogt, uden at de revnede, skal have voldt sine vanske
ligheder. I Klemensker skulle det hjælpe at sige: »Vejr og 

vind, hold pølseskind« . - På komfuret står fedtegreverne og 
sprutter, der bliver grever til aftensmad og en stor krukke fedt 
til jul. - Der bliver lavet sylte og leverpostej, der bliver syet 
rullepølser og stoppet alenvis af medisterpølser. 

Skinkerne bliver røget, og det fede flæsk kommer i sule
karrec til senere brug. Det gjalde dengang om ae få en gris 

t igtig fed. Jeg kan endnu se mine brødre stå og måle, hvor 
tykt spæklaget var; de havde passet grisen, og de var stolte, 
når de havde nået et godt resultat. - Flæsket var dengang 
bondens daglige kost. »Kan man ikke lære at spise flæsk, kan 

man ikke blive bonde«. Husmoderen måtte så prøve at skaffe 
variation i det, man fik t il: forskellige slags kål, ærter og 
kartofler. 

Når de travle slagtedage var overstået, var der kødmad til 
helligdagene og langt ind i det nye år. Og endda sendte man 
slagtegaver til de nabofamilier, der ingen julegris havde. Ord
sprog som »Det er ikke så nøje med en pølse i slagtetiden« 
tyder på, at slagtegaver var almindelige. - I Sydsverige hed 
det, ae hvis man gav lidt af slagtemaden til omegnens fattig
folk, trivedes de overlevende dyr bedre, det er måske en 
forklaring på en allerede hævdvunden skik. 

Mon børnelegen »Dele grisen « har noget med det ae gØre 
og er gammel? - Børnesangen »Og når lille NN holder pølse
gilde« er muligvis også gammel, gildesmaden har sikkert været 
de sorte pølser, som der blev flere af, end familien selv spiste 
på en aften. 

SMØR OG OST 

Oprindelig spiste man fedt på brødet. En fedtemad regnedes 
for noget af det billigste, man kunne spise. Senere kom mar
garinen og erstattede i nogen grad fedtet. Smørret var dog sta
dig det fineste. Det blev ligesom andre fødevarer t ilberede i 
hjemmene endnu ved århundredskiftet, skønt der på den t id 
var mejerier spredt over hele landet. - I min barndom kærnede 

Slagtebænk (Bornholms Museum) 

vi alt vort smør selv. Vi kærnede en gang om ugen, og jule
smørret blev lavet af mælken fra sidste søndag før jul. 

Efter at fløden var syrnet, blev den behandlet i en såkaldt 
stampekærne, der for længe siden er havnet på museet. Den 
bestod af en cylinderformet beholder af træ, hvori man førte 
en gennemhulet træplade op og ned ved hjælp af en stang, der 
sat fast på pladen. Sådan »stampede« den i fløden. Det var 
utrolig kedeligt at stå der og stampe, det kunne vare timevis, 
før smørret begyndte at samle sig. - I gamle dage mente man, 
at det skyldtes trolddom eller »onde Øjne«, at kærningen under
tiden trak i langdrag. Man kunne værge sig mod de onde mag
ter ved at lægge et vættelys i kærnen. (Bornholmerne kalder et 
vættelys »Thors kile«) . 

Af kærnemælken lavede mor »skørost« , en blød, hvid masse 
tilsat salt og kommen. Men til jul var det ikke fine nok, da 
fik vi »kØbeost« . 

H ANDV ÆRKERE 

Hver gård udgjorde et samfund for sig. Man var ikke nær så 
afhængig af omverdenen, som man er nu. Det meste af, hvad 
man skulle bruge, fremstilledes af gårdens egne folk, og de 
håndværkere, man nødvendigvis måtte have hjælp af til spe
cielle arbejder, kom på gården og udførte arbejdet der. 

H vis man bor på Bornholm, må man give Øens beboere ret 
i, at stenene vokser i regnvejr. Og de undertiden meget vel
voksne skærver sled hårdt på fodtøjet. Uoplyste og sølede var 
vejene også, så der blev rigeligt at bestille for lappeskomageren, 
der selv var blandt dem, der i denne tid let kom til at ødelægge 
sit fodtøj. Med sine grejer i tasken gik han fra gård til gård. 
H vor han kom fik han anvist plads i et hjørne af folkestuen, 
og der skar han, hamrede og syede fra tidlig morgen til senge
tid, så længe der var brug for ham. - Så pakkede han redska
berne sammen i tasken og fortsatte til næste gård. 

Inde i stuerne og køkkenet gik mange med »lappasko« (klu
desko) . Dem syede husmoderen selv, de kunne laves af gamle 
frakker og andet svært stof, men det bedste var mØbelbecræk, 
og dem havde man, hvis sadelmageren havde været der for 
nylig. 

Ligesom de andre håndværkere gik sadelmageren fra gård til 
gård, han reparerede seletøj og andre læderting; men han tapet
serede også, og han omstoppede og betrak møblerne i hjem-
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mene, som namrligvis skulle være fine til jul, hvis de ikke var 
det i forvejen. 

En dag bliver fjedervognen sendt efter sypigen. Hun skal 
have sin maskine med, derfor må hun køres. Så snart hun er 
kommen, anbringer hun sin symaskine på border og skruer 
nålepuden fast ved siden af. Og mens maskinen syer og snurrer, 
hygger og sludrer hun. Der kommer lidt bynyt, og hun for
tæller om det fine tØj, hun allerede har syet til nogle af dem, 
vi skal møde ved de kommende julefester. Vi ville allesammen 
meget gerne have nyt tØj til jul. Hun syer til piger og drenge, 
til voksne damer og unge piger, både tynde festkjoler og rykke 
vatterede frakker til brug i vinterkulden. - MandfolketØj be
fatter hun sig ikke med, men der er også en skrædder, der går 
rundt og ordner det. Mange steder syer han af solidt, tykt tØj, 
der er vævet på gården. 

Man syede ikke på maskine i julen. En gammel regel siger: 
Intet hjul må gå mndt i den tid, da solen står stille, og der 
mente man, den gjorde i de 12 dage fra jul til Hellig tre Kon
ger. Disse dage kaldes på Bornholm endnu »halvhellige«, na
mrligvis med undtagelse af de helt hellige juledage og nytårs
dag. - Hvis man forbrød sig mod disse gamle skikke, ville 
onde ånder hævne sig. Fra ca. 1700 fortælles der om en pige, 
der ville til at spinde i den kritiske tid. Hendes madmoder blev 
grebet af rædsel og råbte: »For Guds hellige navns skyld, spind 
ikke nu, jeg har kun en ko, og den vil jeg ikke miste.« 

Der er det klassiske eksempel på, at kristendommen ikke 
kunne få bugt med en frygt for onde ånder, der var ældre end 
troen på de nordiske aser. 

Enlige tanter kommer på lange besøg. Sammen med husmo
deren udfører de sroppe- og lappearbejde. Alt skal være i orden 
til jul: Den, der rØ·rer nål og tråd i jitlen, vil få bitlne fingre. 

Det sidste er endnu morsommere end det forr ige, fordi jeg 
i min barndom, altså i det 20. århundredes begyndelse, har hØrt 
vore piger sige det i ramme alvor. Fra samme kilder stammer 
en del af de i det følgende anførte bornholmske »sajer«. 

Strikkekonen er gammel, hun har gigt i benene og kan ikke 
gå; men med sine flittige hænder kan hun endnu tjene lidt til 
livets ophold. Hun har en flink datter, som egentlig også er 
gammel, men hun kan gå ud med de færdige strØmper og få 
penge samtidig med, at hun får garn til mere strikkearbejde. 
H un bliver budt ind og får adskillige kopper kaffe med hvede
brød i den varme stue, før hun går - hun har langt hjem. 

Strikkepindene har sikkert været lige så farlige at røre ved 

Karter (Bornholms Mmettm) 
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som synålene, der var i alt fald aldrig nogen, der strikkede i 

julen. - Men der var meget strikkearbejde ar udføre i en rid, 
da alle gik med hjemmestrikkede sorte uldne strømper og rykke 
uldtrøjer. Mange steder kartede og spandt man selv ulden fra 
sine egne får. Det garn var ekstra tykt og varmt. Det var ar
bejde, som gamle og ikke mere så stærke koner kunne udføre. 

Der må ikke findes snavser tØj i huser i de hellige dage, og 
der må ikke rørres tØj i julen. »Den, der klæder hæk i julen, 
skal klæde lig, inden året er omme«. Naturligvis er det vanske
ligt at få fat på vaskekonen, men en tidlig morgen står hun der, 
krumbøjet over sit vaskebræt og slider. Dagen før er der hentet 
masser af brænde ind fra brændeskuret, og spande og baljer er 
fyldt med vand fra pumpen i gården. Begge pigerne hjælper 
til, og endda går hele dagen, før hun træt og våd får sin aftens
mad og sin dagløn. Det er en hård tØrn at tage. Men næste 
morgen står hun et nyt sted. 

I h jemmet står der endnu er stort arbejde tilbage. Alt røjet 
skal rørres, rulles og stryges, før det ligger fint og rent i skuf
ferne, som det skal. - Ganske vist er manglebrættet nu anbragt 
på museet, og gamle folk syntes, det var en sror lettelse med 
en stenrulle. Men efter en almindelig srorvask hos os var der 
arbejde en hel eftermiddag til tre mennesker, hvoraf de ro 
endda helst skulle være karle, for der var er tungt arbejde at 
trække rullen. Nu er de ro blevet overflødige, stenrullen går 
ved elektricitet, og den ene udfører samme arbejde i samme 
tid. - Men stadig i 1965 står rullekonen træt og sveddryppende 
lillejuleaften og undrer sig over, at alt det tØj netop skal være 
færdigt til jul, det skal jo slet ikke bruges, men bare ligge i 
skufferne og være rent. 

Intet hjul måtte drejes, namrligvis heller ikke slibestenen, 
men det blev fØrt videre til, at man overhovedet ikke måtte 
slibe knive i julen. »Den, der sliber i julen, må flå i fasten.« 
De onde ånder vil hævne sig, og kvæg vil dø i utide af sygdom 
eller ulykke. 

Skærslipperen kommer skubbende med sin mnge slibesten. 
Han skal bare have vand, så er han klar til at slibe alle husets 
knive, sakse, Økser og hvad der eller måtte være til ham. 

JULEBAGNING 

Der findes en gammel almanak fra 1399, i den angives bagnin
gen som det betydeligste arbejde i hjemmene i december må
ned. Og til trods for , at industrien nu har overtaget en del af 
arbejdet, bliver der stadig bagt meget i hjemmene før jul, dels 
fordi husmødrene synes, at det er morsomt at bage, og dels 
fordi hvert hjem har sine nedarvede ideer om, hvordan jule
kagerne skal være. 

I århundredets begyndelse blev der på de bornholmske gårde 
bagt i en stor muret ovn, hvor mange brød og kager kunne 
bages på en gang. Inden det første hold brød kom ind, skulle 
ovnen være så hed, at det gamle sodlag var brændt bort, så 
»kællingen var fordrevet«. - Man får den tanke, at denne kæl
ling var en troldkælling, der havde huseret i ovnen i den lange 
tid, der var hengået siden sidste bagning. 

Rugbrødet blev bagt først, og sammen med det blev der 
bagt en »skålkage« af rugbrØdsdejen, den blev regnet for et 
særligt lækkeri og spist varm samme aften . - N år man tænker 
på prosse- eller pråsekagen, der stadig bliver bag t på Fyn og i 
Sønderjylland, og som oprindelig bare var en klump dej med et 
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lys i (en prås), der skulle boreskræmme onde ånder, får man 
let en mistanke om, at ·den bornholmske skålkage også oprin
delig har haft er lys. 

På en jævnt stor gård blev der bagt ca. 20 lispundsbrØd 
(1 lispund er 8 kilo) . Det var en stor portion, og den kunne 
vare længe; men det hjemmebagte brød blev ikke røre, det blev 
ved med at smage dejligt! Noget af rugmelet skulle bruges til 
sigtebrød, det blev sigtet gennem en stor, fin sigte, vel Y2 m 
i tværmål. Dette sigtearbejde var ret ensformigt og kedeligt, 
det satte man børn til. 

Mor bagte en julekage i et stort rundt fad, så stort som det 
kunne være i en komfurovn, når det skulle være rundt, og en 
julekage er rund, det har den alle dage været. Midt i denne 
runde kage blev der skåret et kors, »for så hæver den bedre«. 
Men uden at mor vidste det, havde hun nu lavet den ældste 
af alle vore julekager: et solsymbol. 

Der er morsomt ar se, hvordan nedarvede skikke holder sig, 
også i kagefigurer. Vi børn fik ligesom andre børn en klump 
dej hver , som vi måtte forme kager af, ganske som vi selv ville, 
men vi holdt os til bestemte former, som bruges den dag i dag, 
og som alle har en historie, endda en meget gammel. 

Nogle af figurerne stammer fra tiden før de hedenske aser, 
men de har fået anden betydning. 

Bukken har gjort hele udviklingen med. Oprindelig var den 
frugtbarhedssymbol. I asa-troen indgik den som Thors for
spand. I kristen tid har den været den ondes symbol, og D jæ-

velen fremstilles i gammel kunst og på det moderne teater med 
dens horn og hale. - I moderne børnebøger er julemandens 
slæde forspændt med bukke. - Fra Sverige har vi i dette år
hundrede fået halmbukkene, nu skal de minde os om, at Jesus 
blev født i en stald. 

Hanen var forårets frugtbarhedssymbol. Meningen med den 
gamle fascelavnsskik at slå hanen af potten var, at hanen skulle 
bringes som et forårsoffer . Måske har den også været et lys
symbol, idet hanegalet hilser den gryende dag (jfr. Bjarkemål), 
og derfra er der ikke langt til at lade den hilse den sejrende 
sol. - Men vore fjerne forfædres, soldyrkernes, hane har også 
fået en plads i den kristne symbolik. Det skyldes en sen legende: 
Herodes den Store sidder ved sit middagsbord og skal lige til 
at spise en dejlig hane, der ligger foran ham, stegt og parteret. 
Da kommer en af hans folk med den ubehagelige nyhed, at der 
er fØdt en konge, der er mægtigere end han. Det forekommer 
Herodes så utroligt, at han udbryder: »H vis det er sandt, vil 
den stegte hane, der nu ligger foran mig, rejse sig og gale.« 
I samme nu samler de spredte srykker sig, og foran ham står 
hanen lyslevende, basker med vingerne og galer i vilden sky. 
(Situationen er afbildet på et middelalderligt træsnit i en svensk 
kirke, og det fremgår også af billedet, at dette mirakel des
værre først skete, efter at Døberens hoved var lagt på et fad) . 
Således bliver hanen en herold, der bebuder Kristi komme. 

Femstjernen kaldtes marekors eller drudefod. Den er blevet 
brugt som amulet til beskyttelse mod mareridt. Maren eller 
druden var et kvindeligt uhyre, der plagede mennesker om 
narren, hendes fod havde form som en femstjerne, og kun en 
femsrjerne kunne bryde hendes magt. - Men når vi nu bager 
brune kager af form som en femstjerne, er det glemt. Så sym
boliserer figuren den stjerne, der tændtes i Jesu fØdselssrund, 
og som ledte de vise mænd til ham. 

Hjertet er det gamle elskovssymbol, men når der fremstilles 
ved juletid, symboliserer der ikke den jordiske, men den him
melske kærlighed. 

Andre figurer er påvirkede af nordisk mytologi og har siden 
mistet deres berydning, skønt de stadig fremstilles. 

Soen med smågrise er ganske vist et gammelt frugrbarheds
symbol, men ornen er det hedenske offerdyr. Man ser begge 
som kager, men oftere som marcipanfigurer. 

Kringlen er antagelig oprindelig midgårdsormen, er skræk
keligt slangelignende uhyre, der omspændte hele jorden. Herpå 
ryder dels et gammelt billede, hvor kringlen er fremstillet som 
en slange med hoved og hale. Desuden kunne man tænke sig, 
at der har været t illagt netop denne figur stor berydning, idet 
den er blevet bagrenes skilt. Muligvis har også sneglen været 
en midgårdsorm og har haft hovedet i midten og den rynde 
halespids yderst. 

Manden var oprindelig Thor. Senere har han fået tophue på 
og er blevet nisse, og imod al tradition har han fået en nisse
kone. 

Det eneste kristelige symbol, der fremstilles som kager o. lg. 
er fisken. Men det ses sjældent. Symbolikken forklares ved, 
at fisk på græsk hedder ichrys, og af disse bogstaver som be
gyndelse kan dannes ordene: lesus Chrisrus Theu Hyjos Soter, 
som på dansk beryder: Jesus Chrisrus Guds Søn Frelser. 

Disse kagefigurer tillagde vi ikke nogen som helst betyd
ning, fremstillingen af dem var kun en kærkommen bØrneleg. 
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Solhj11l fra helleristningsfelt på Madsebakke 

Vi lavede dem oftest af dejen til de brune kager, men også 
hvid dej kunne bruges. N u har man blikforme til en del af fi. 
gurerne; vi formede dem med fingrene og lånte undertiden 
en kniv. 

Der er morsomt ar se, at de sanune figurer i Sverige frem
stilles som »Luciabrød«. Når jeg kommer til Helsingborg den 
13. december kan jeg få dem til min kaffe. Kagerne er på stør
relse med wienerbrød, de er lavet af en slags bolledej tilsat sa
fran. Her bages de endnu efter de oldnordiske mønstre, mens 
vore er tillempet moderne smag. En figur, vi ikke har, er sol
vognen, den kan nærmest beskrives som et hagekors med sam
menrullede spidser. 

H vis dejen til julekagerne skulle ligge natten over, skar mor 
er kors i dem. Jeg tror ikke, mor kunne opgive nogen grund 
til der, det var måske noget, hun havde set sin mor gøre. Men 
morsomt er det, at korsregner i forhedensk t id har været er 
magisk tegn, der beskyttede mod onde ånder. Det kunne så 
under hedenskabet med en r inge ændring blive til Thors ham
mer, og da kristendommen blev indføre, betØd det Kristi kors. 

Ældre fromme mennesker gjorde i min barndom korsets 
tegn over ethvert brød, før de skar af det og sagde: »I Jesu 
navn«. 

BISSEKRÆMMERE 

Bissekræmmerne var for os, hvad moderne julepymede vinduer 
er for nutidens børn. Det var vanskeligt at komme til byen, der 
var meget at tage sig af hjemme for husmoderen, hun havde 
ikke tid, og der var meget arbejde at gøre på marken for he
stene og kusken, de havde heller ikke tid. - Men bissekræm
merne kom til os, de var ikke ventede som håndværkerne, de 
var heller ikke Bornholmere, men Jyder eller Sjællændere, så 
alene deres fremmede mål havde noget af eventyret over sig. 

Mor købte noget af alle dem, der kom, hun kunne ikke 
nænne at lade dem gå forgæves - og det, der ikke var brug 
for nu , kunne nok bruges en anden gang. Og så fik de alle
sammen kaffe, før de asede videre med deres mange ting. 

Uldjyden kommer helt ovre fra den jyske hede. Der har de 
sidder og strikket alt det, han har i sin sæk, mens de fortalte 
historier. Far har da fortalt os om æ bindstouw. - Manden er 
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helt krumbøjet, når han slæber om med sin store bylt. H an 
løsner sit klæde og breder det hele ud på bordet. Der er alle 
de varme fornuftige ting, vi kender. Men der er også vanter, 
tØrklæder og huer i fine mønstre og strålende farver, og der er 
bluser og trøjer både til drenge og piger. Alt det fine strikke
arbejde lavede vi ikke selv den gang, så der var mange ting, 
man kunne Ønske sig til jul. Han spørger, om pigerne ikke 
må komme ind og se hans kram. De kommer lige fra det kolde 
køkken eller bryggers, så de er ikke vanskelige at lokke til at 
købe noget, der ser dejlig varmt ud. 

Børstenbinderen slæber om med en vældig stor kurv. Der 
er børster og koste til alle tænkelige formål, fine fjerkoste med 
spraglede fjer til at støve de billeder og ting af med, man ikke 
kan nå med kluden, og grove koste til brug i stalden. Dem har 
de nu laver på hans hjemegn. 

Træhandleren har også hjemmelavede ting, f int skilret ud 
og ofte bemaler med strålende farver. Der er grydesleve og an
dre nyttegensrande. Men der er også dej ligt legetøj: heste og 
vogne, klodser, spil og spillebrikker af forskellig art, små hyl
der, yndige dukkemøbler og megen anden herlighed for børn, 
der ikke er vant til at gå i butikker. Ligesom før kommer pi
gerne ind , de lader sig friste af fine syæsker og små æsker til 
knapper og frimærker. - Og børnene er der hele tiden: »Ah, 
mor, må jeg ikke få det til jul, det Ønsker jeg mig« - akkurat 
ligesom børn er nu på juleudstilling. 

Postkort og billeder blev også falbudt »ved dørene«, som det 
hedder nutildags, men dengang var der nu ingen, der ikke blev 
budt ind i varmen. Også billederne var håndarbejde. Nogle var 
malede, andre var dekorerede med flade udskæringer, der ikke 
gik gennem kartonet og ikke kunne ses på bagsiden, de kunne 
være meget nydelige; men man måtte undre sig over, at man 
virkelig kunne tjene noget ved at lave den slags, for dyre var 
de ikke. - Også en anden teknik blev anvendt, nok til billeder, 
men ikke t il postkort, for materialet var her træ, som der blev 
brændt figmer i. Det kunne også være bogstaver, der dannede 
et bibelord eller fyndord. Det var dengang skik at hænge den 
slags på væggen i sin stue. 

Småting, ja, alt der, vi nu køber i stormagasinernes småtings
afdelinger, kunne vi også købe »ved døren «. Der er hægter, 
bændler, tråd, elastik, knapper o. s. v" alt det, man kan stå og 
mangle netop i en rid, da alting skal bringes i den mest fuld
komne orden inden julefreden. 

]nlekrigsråbet bliver bragt af en mager blåfrossen frelser
p ige. H un trænger hårdt til kaffen og julekagen, og sit blad 
kommer hun da også af med, vi børn kaster os straks over det; 
vi kendte ikke alle de illustrerede blade og tegneserier, børn 
har nu. 

Tiggere kom der mange af, forhudede stakler, der udnyttede 
den trang til at glæde andre, der hersker i tiden før jul. De vil 
gerne have lidt i deres slunkne pengepung; mad får de også, 
alt hvad de kan spise, og hvis nogen ønsker en madpakke, er 
der også råd for det. Mange trængte hårdt t il h jælp og var 
glade for aflagt røj. 

VI LAVER JULEGAVER 

Hvor var der hyggeligt i stuen vinteraftner! De brune uldne 
gardiner var trukket helt sammen. Ilden knitrede i kakkelovnen, 
og midt i stuen over bordet hang petroleumslampen og gav alt 



et hyggeligt skær. Alle andre steder i huset var der koldt og 
1.nørkt. 

Her :;amledes familien, og her dyrkedes husflid og hånd
arbejde. Flid og arbejde var det , der satte et personligt præg 
på de enkelte hjem. De massefabrikerede møbler var trængt ind 
de fleste steder; men pengene til prydgenstande var små og få. 
Der blev da de hjemmelavede ring, der hyggede i stuerne: duge, 
tæpper, puder, indrammede stykker på væggene, broderede 
kakkelovns- og lampeskærme, og træting som udskårne små
borde, hylder, billedrammer, skrivetøj, papirholdere, papir
knive m.m. 

Ordet »tidsfordriv«, som er en moderne form for selvmord, 
hØrte man aldrig . Derimod blev det stadig indskærpet børn og 
unge, at de skulle »aita tiden«, agte tiden, tage den i agt og 
udnytte den. 

I månederne før jul var der ekstra travlt. Da lavede alle jule
gaver. De mindste sad med aviser og klippede og foldede fidi
busser til far, de skulle hænge ved siden af kakkelovnen og 
bruges, når den lange pibe skulle tændes. Piger på 10-12 år 
syede både engelsk, fransk og venetiansk broderi, foruden hede
bosyning og kunstbroderi. Selv knipling var noget, halvstore 
piger gav sig af med; to gange fik jeg et lommetørklæde med 
håndknipling i julegave af en veninde. 

Drengene bandt børster, og de flettede kurve, både roekurve, 
papirkurve og sykurve kunne bruges til julegaver. Unge mænd 
skar syskrin, hvor fine ornamenter på sider og låg indrammede 
den elskedes navnetræk midt på skrinets overside. Alle fik ikke 

så score gaver, men de allerfleste gaver var hjemmelavede. 
Skulle man købe, blev det meget små t ing, børnenes og de un
ges penge rakte t il. 

Fliden tiltag med mørket og kulden, og nogle dage før jul 
var det hele færdigt. Så kom en dejlig aften, hvor bordet fyldtes 
af kulØrt papir, og hele familien indbefattet karle og piger 
samledes om det store bord og lavede juletræspynt og satte 

smag på de brune kager. 

RENGØRING 

Allerede før slagtningen havde huset fået en grundig omgang. 
Alle de polstrede plysbetrukne og klunkeprydede stole og so
faer, gyngestole og chaiselonguer blev slæbt ud, banket og bør
stet. Også de tunge gulvtæpper måtte ud, og de plysses bord
tæpper ligeså. Mens stuen var tom blev skilderier, vinduer og 
spejle pudser med brændevin, og til kakkelovnen brugte man 
et sort pulver, det hed vist isenfarve, opløst i samme kostbare 
væske, der dengang havde en anden pris end nu. Og til sidst 
krøb pigerne rundt på deres knæ og skurede hele gulvet. Når 
det var tØrt, kunne man begynde at bære ind igen. 

I mellemtiden havde der også været travlhed i bryggerset, 
der stod alle lamperne og ventede på ar blive pudset i »trip
pelse«, og på mange gårde stod der også dejlige gamle ring af 
messing og kobber: den store kobberkedel, der skulle stå på 
bilæggerovnen og snurre, den fine aflange, ottekantede bakke, 
der hang ved siden af, temaskinen, morteren, lysesaksen og 
teskekurven, der også havde sin plads i stuen. 

De fine, hvide, broderede lyseduge havde dengang en funk
tion, der svarede til deres navn, de skulle tilbagekaste lyset fra 
den store hængelampe, der hang over bordet. Man havde mange 
lyseduge, de blev vasket, stivet og strøget, og det samme gjaldr 

de hvide, broderede ancimacassars, som lå på sofaryggene til 
beskyttelse mod fedtstof fra håret, og de mange små stykker, 
der lå på ryg- og armlæn rundt om på lænestolene. 

Lige før jul gik man hele huset igennem og sørgede for, at 
alt nu var helt i orden. Efter bornholmsk overlevering skulle 
fejeskarnet juleaftens morgen kastes ud i vindretningen, idet 
man sagde: »Fløj itd lopper, flØi ud luz, flØj hæn te naboens 

huz« - eller man skulle bære det til nærmeste markskel. 

DET ARLIGE BAD 

Endnu taler man spøgefuldt om det årlige bad, skØnt de fleste 
vel nu til dags vasker sig over det hele hver dag. Men det 
årlige bad var en renselsesceremoni, der foregik lillejuleaften. 
Da blev der fyret op i gmekedlen, for at hele familien, ind
befattet tjenestefolkene, kunne få sir julebad. »Bad« var der nu 
slet ikke mulighed for, undtagen når det drejede sig om børn. 
Så store baljer havde man ikke. De voksne vaskede sig stående 
i en stor, flad balje. Efter badet tog man rent tØj på. »Renlig

hed er en god ting, sagde kællingen, hun vendte sin særk 
jitleaften«. Den omtalte kælling havde måske kun den samme 

særk, men hun var i alt fald klar over, at juleaften burde 
hun være ren. 

På en gård i Nyker har man efter nutidens begreber tager 
det meget alvorligt, at der ikke måtte findes noget urent i 
huser i julen. Efter badet tog man som andre steder rent tØj 
på, men her blev alt det daglige tØj pakket sammen og lagt 
ud på loen, og »der lå det til Knud« . 

Renselser spiller en vigtig rolle i al primitiv religion, og 
er der det klareste udtryk for, at det gamle er forbi, nu begyn
der noget nyt. 

JULEFRED I SKOVEN OG P A MARKEN 

Der var stille i skoven i juletiden. Ingen travle skovarbejdere 
eller brændehuggere med tungtlastede vogne forstyrrede jule
freden. H vis man fældede tt·æer eller hitggede brænde i j1tlen, 

da ville skoven bløde. 

Brændet til julen var for længe siden hjemme. De fleste 
gårde på Bornholm havde en skov, hvorfra de havde ret til 
at hente brænde, måske hØrte den ligefrem ril gården, selv om 
den lå et stykke vej derfra, altså adskilt fra det Øvrige jord
tilliggende. Der skulle hentes mange læs hjem, før der var 
nok t il opvarmning og madlavning hele vinteren. - Nu stod 
julens forbrug parat, det stod savet og kløver i en stor, køn 
stak i gården, og inden helligdagene blev alle brændekas
ser fyldt. 

Også for markerne gjaldt julefreden. Som tak for alt det, 
de i det forløbne år havde givet os, havde vi tilført dem ny 
frisk næring, ploven var gået hen over dem, og nu lå de stille 
og store med deres friske, sorte muld og ventede på, at sneen 
skulle klæde dem i juleskrud. 

Alle redskaber var raget ind, i primitiv tid var det, for ar 
onde ånder ikke skulle forgøre dem. Men i det syttende år
hundrede kom der en ny motivering. Da nåede sagnet om 
A hasverus til Danmark: Da Frelseren under sin tunge gang t il 
Golgatha var ved at segne under sin byrde, forsøgte han at 
sætte sig til hvile foran en skomagers dør, men denne jØde 
jagede ham bort. Derfor blev »Jerusalems skomager « - som 
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han kaldes på Bornholm - den evige jøde, Ahasverus, der må 
vandre hvileløs gennem tiderne. Kun julenat må han sidde 

ned; men den eneste plads, der er ham forimdt, er en plov, 

. der står imder åben himmel. - Efter den plov gror der kun 

onde urter. 

JULEØLLET 

I århundredets begyndelse bryggede man selv sit Øl på de 
bornholmske gårde, det foregik i bryggerset (opr. bryggehuset). 
Til hverdag var Øllet tyndt og kaldtes drikka. - Jeg har hØrt 
en dame i Rønne, der ville bede den kendte bordbøn: Tak 
for mad og tak for drikke, ændre det til tak for Øl, idet hun 
opfattede det sidste ord som bornholmsk og var bange for, 
at det sprog ikke blev forstået, hvor hun henvendte sig, og 
så havde vi endda drukket mælk! 

Til julen bryggede man mørkere og langt mere velsmagende 
Øl, det var også stærkere, og når en mand var beruset, kunne 
man undertiden omskrive det til: »Han har nok smagt af 

jule tønden" . 
Når man i ældre t id drak med hinanden, hed det i almue

sprog »Singott« (en forvanskning af tysk »Segne Gott« (Gud 

velsigne dig), og svaret herpå var »God tår« (en forvanskning 
af »Godt år«) . Her er altså tale om en nytårsskål. Jule- og 
nytårsfesten var oprindelig en og samme fest . 

En betydeligt ældre skål har vi vidnesbyrd om i et kvad 
om Harald Hårfager, der drak jul på havet med sine mænd. 
Den gamle nordiske juleskål blev motiveret med ordene »år 
og fred«. Hermed mente man et frugtbart år og fred for ydre 
fjender, skænket af de nordiske aser. 

Olav Trygvason tillagde det stor betydning at få udryddet 
denne hedenske skåldrikning. Til sidst fangede han de 12 
fornemste mænd i Norge og truede med at ofre dem til »år 
og fred«, hvis de ikke gik over til kristendommen. Sådan blev 

de kristnede, men den gamle skål lod sig ikke udrydde. - Så 
bestemtes det, at Øllet juleaften skulle vies til Kristus og hans 
milde moder, og derefter ledsagedes skålen af de gamle, 
kendte ord. 

Et år, hvor højtiden vokser med dagen under Guds vel
signelse og en fred i h jertet på trods af alle ydre kår, kan vi 
også nu Ønske hinanden med de ægte nordiske ord 

AR OG FRED. 

SCT. OLS KIRKE 
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OMKRING 800 ARS JUBILÆET 

En gnist fra en lysende fakkel 

sprang ind i et følsomt sind 

og tændte et bål, der flammed 

og ætsed sig dybere ind. 

I bålets skær stod et klarsyn 

af borg og af kirkely, 
en enhed, der værnede livet 

og løftede sjæl over sky. 

Og frænde til frænder sig vendte 

med ord af en nærende magt; 

se, løkkernes drømmende stene 
skal blive til herlighed vakt. 

N år vi vore viljer forener 

med kærlighed, nænne og flid, 
kan kamp blive tempel og tinde 

ved hændernes snilde og id. 

Ad hulslidte veje skred kærren 

med sten, der var plettet af blod; 

i dyndlagets stivnede kappe 

stod tegnet for hånd og fo r fod. 

Stenmesteren stred med granitten 

fra gry og til kvældsmærket faldt, 
mens mørtelbåndene voksed, 

fik kvadrenes runding gestalt. 

Til Lttndebispen der skikkes 
en bøn om at komme far sidst 

at signe det endte virke 

og gøre til bolig for Krist. 

Og Herrens gesandt i en messe 
bad Himlenes herlighed ned. 

Den tapre Sankt Olav vi kårer 

til værn om vor borgkirkes fred. 

Robert Christensen, 

Gjerlev. 



0 

BORNHOLMS NATUR UNDER ARETS GANG 

FOTO OG TEKST 

FREDE KJØLLER 

Oktober 
Oktober måned 1965 blev usædvanlig mild med stille, 
solrigt vejr og så godt som ingen nattefrost, hvorfor 
der var stor frodighed i planteverdenen i betragtning 
af årstiden. Dog var nedbøren meget sparsom, og 
jorden var mange steder så tØr, at pløjning var 
besværlig. 

November 
Forhåbningerne om et mildt efterår slog 
ikke ril. Novembervejret indledtes med ud
præget bygevejr; efter 3-4 dages forløb blev 
vejrer igen mildt og sommerligt, men plud
selig, den 12. i måneden, faldt ternperaniren, 
og sneen korn. Det blev indledningen til 
regulær vinter med sne og megen fygning, 
som gav becydelige trafikforscyrrelser. 

H vad oktober måned manglede i nedbør, 
fik man nu. Der måltes i Østermarie 145 mm. 

Billedet er rager ved Malkværnsskansen 
nord for Neksø. 
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December 
Nedbøren nåede i denne måned 201 mm, 
det vil sige omkring en fjerdedel af årets 
normale nedbør. Men i øvrigt retirerede 
vinteren noget, selv om driverne fra no
vember blev liggende hele måneden, og 
der meste af nedbøren faldt i form af 
regn. Vejret var blæsende, og solen sås 
kun sjældent. Endelig frøs årene sammen, 
hvad ikke lovede godt efter de gamles 
udsagn. 

Billedet viser et landskab i koldt byge
vejr syd for Præsreboet ved Paradisbakker. 
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Januar 
Januar måned 1966 
lå jævne og fast i 
vinterens greb; 
men nedbøren var 
moderat. Måneden 
indledtes med 
nogle soldage; men 
i de sidste 3 uger 
blev solen så ar sige 
ikke set. 
Billedet viser 
rock-pools 
ved Bølshavn 
i vinterdragt. Den 
varierende salrkon
centration i disse 
klippedamme har 
flere gange gjort 
dem til genstand 
for videnskabelige 
srudier. 



Marts 
Måneden gav stigende 
nedbør, afvekslende mel
lem regn, sne og tåge. 
Vejret var ret koldt, og 
foråret mærkede man ikke 
meget til. Dog var aktivi
teten i fugleverdenen scor; 
store fugletræk nåede her
til, men bremsedes af vin
teren nord for os. 

Focografiet viser islæg
ninger ved Gyldensåens 
udløb. 

Febmar 
Vinteren fortsatte med enkelte afbrydelser og 
med moderat nedbør. Isen begyndte at genere 
i farvandene omkring Bornholm; men omkring 
d. 20. kom der omslag i vejret; det blev mil
dere, og de første forårsbebudere meldte deres 
ankomst. 

Billedet viser strandsrien nord for Gudhjem. 
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Maj 
Skønt foråret srod 
i stampe det meste 
af april måned, 
kom forårsfloraen 
dog nogenlunde til 
sædvanlig tid, da 
måneden på trods 
af et noget uens
artet vejr dog gav 
en række solskins
dage. Som helhed 
måne måneden dog 
betegnes som kold, 
men skøn som 
altid. 

Et særligt træk i 
det bornholmske 
landskab er de 
gamle hØje, hvoraf 
flere er overordent
lig prydelige, ikke 
mindst som følge af 
af deres monumen
tale rrævækst. På 
billedet ses en høj 
nord for Kaggård i 
Vestermarie. 
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Ap1·il 
For fuglene blev 
april en usædvanlig 
slem måned, især 
for de mange træk
kende småfugle, 
der efter forhol
dene var kommet 
for tidligt frem. 
Men det var også, 
som om vejret hav
de raget fejl af al
manakken. Den 11. 
april kom vinteren 
igen med fuld styr
ke og forrygende 
snesrorme, som og
så kom mange på
skerejsende helt på 
tværs. 

Vinteren varede 
ved til sidst i må
neden, hvilket ses 
af billedet, et tØ
brudslaodskab i 
den vestlige del af 
Ølene; det er taget 
den 21. april. 



Juli 
Også juli måned gav sol og varme i godt 
mål, skønt nedbørsdagenes antal var 14. 
Det var imidler tid så heldigt, at nedbøren 
oftest faldt om natten med opklaring den 
påfølgende dag. På billedet ses et gade
parri ved Hovedvagren i Rønne. 

]tmi 

Juni blev en dejlig sommermå
ned med sol og varme og sam
tidig god nedbør, således at alt 
i naturen foldede sig frodigt ud, 
og alle forsinkelser blev indhen
tet, således som det ses af bille
det, der viser den gamle Rønne
Sandvig banestrækning ved Spel
ling Mose i Rø, hvor der nu er 
cykle- og spadseresti, vel den i 
landskabelig henseende smukke
kesre cyklesti på Bornholm. 
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September 
Septemberbilledet er fra Robbedale og 
viser en af de gamle grusgrave her. Det 
er ikke den givtige jordbund, vi ser, hvad 
også fremgår af skovvegationen, der er 
stærkt præget af fyrren. Men indtrykket 
af en veltilpas narnr lader sig ikke skjule 
- vi fik en god sommer i 1966. Men 
høsten faldt sent, særlig på Østlandet, 
hvor den ikke kom rig tig gang før 
noget hen i måneden. 
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Aitgwt 
Med august måned fulgte lidt mere usta
bile vejrforhold og lid t køligere luft, men 
dog fortsat en god sommer. 

Billedet viser frisk vejr ved Sose. 



HANS HJORTH 

Nævner man navnet Hans Hjorth, vil den første association, 
der melder sig, sikkert være: keramik. Og det er ret og rime
ligt. Hans Hjorth var af fag og uddannelse keramiker og havde 
den fas teste sammenhæng med sit virke og sin slægt af kera
mikere. Og det var ham - ikke blot hans fabrik, men ham selv 
personligt - der skabte det bornholmske stentøj. 

Hans Hjorth var en beskeden mand og har skrevet meget 
lidt om sig selv. Men heldigvis fik han skrevet en lille pjece 
om, hvordan han skabte stentØjet. Det var ikke appelsinen, 
der dalede ned i turbanen på det lykkelige geni; det krævede 
blod, sved og tårer. Og tillige, t ilføjer han beskedent: Held. 
Heldet, siger han, bestod deri, at han boede på Bornholm, hvor 
leret fandtes, at hans far gav ham frie hænder til at »spilde 
tid« på eksperimenter, og at hans ældre søskende kunne lede 
fabrikkens Øvrige produktion så længe. Men han fortier sit 
fjerde held: at han havde kunstnersindet, håndelaget, sansen 
for form og farve, trangen til at skabe skønhed. 

Disse egenskaber prægede helt igennem Hans Hjorth. Thi 
som bekendt var han ikke keramiker alene, han var en kunst
nersjæl, hvis udtryksformer spændte så vidt som tænkeligt. 
Med vilje siger jeg ikke kunstner, thi så ville Hans Hjorth selv 

4 . II . 1878 2 . VI . 1966 

have protesteret, hvis han havde kunnet. Han var selvkritisk 
og ville nødigt overvurdere sig selv. Han var amatør, i ordets 
bedste og fineste betydning: han elskede kunsten, og han lagde 
sit sind, og det var er rigt sind, i alt, hvad han beskæftigede 
sig med. Han elskede kunsten for hØjt til at fuske med den; 
faglig dygtighed og selvkritik prægede alt, hvad han lavede. 

At han dyrkede maleriet, føles som helt naturligt; det var 
dog kun som hobby. Jeg har aldrig set et maleri af ham, og 
dog tØr jeg ud fra mit kendskab til ham mene, at helt ringe 
kan det ikke have været, når han ikke helt har fortiet sagen. 

Derimod har han som musiker ikke kunnet holde sig helt 
fri af offentlighed. Som korleder samlede og udsatte han en 
række bornholmske folkesange og komponerede selv adskillige 
melodier; de var afgjort af kvalirer; jeg vil f.eks. tro, at hans 
melodi t il Seedorffs »Røverne fra Rold« har de største chan
cer for at leve længe. Hans musikinteresse strakte sig videre; 
han spillede i orkester og dyrkede cellospillet blandt andet som 
deltager i en strygekvartet. Gennem mange år var han formand 
for Bornholms Musikforening. 

Teatret havde hans største interesse. Han var meget virksom 
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som instruktør på Rønne Theater og skrev selv en række af de 
bornholmerkomedier, som spilledes der. Beskedent regnede han 
dem for lejlighedsarbejder og lod dem ikke trykke. En und ta
gelse g jorde han dog med det meget interessante »Karna Blå
kujlla«, et symbolsk spil bygget over en række bornholmske 
folkesange. Dette spil fletter flere historiske tråde, fra oldtiden 
til opstanden mod svenskerne, sammen i en syntese af born
holmsk sagnmystik og folkepoesi. 

Som tekster til sine kompositioner eller som sange til sine 
komedier, som han også ofte selv satte melodier til, skrev han 
gennem årene en række digte; også selvstændig poesi, natur
stemninger og folkelivsbilleder, foreligger fra hans hånd. »Paa 
Versefødder« kalder han beskedent det lille udvalg, han ud
sendte, kort før han fyldte 80. Hans vers er vel traditionelle i 
formen, men de er faste i håndelaget, rene i formen, og ind
holdet præcist sanser og væsentligt. Nogle af digtene er som 
komedierne i bornholmsk folkesprog; han formår at behandle 
dialekten både følsomt og poetisk. Hvor behændig han var 
som versekunsmer, ser man af det lille versificerede festskrift, 
han lavede til De bornholmske Jernbaners 50 års jubilæum; 
ingen af vore professionelle rimere kunne have gjort det fri
skere og muntrere. 

Hans Hjorth levede ikke æstetikerens tilbagetrukne liv, men 
han deltog aktivt på mange felter af tidens liv. Bornholms pro-
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blemer i vidt omfang interesserede ham; han sad i adskillige 
bestyrelser for både Økonomiske og kulturelle institutioner og 
var i perioder både i amtsrådet og i byrådet. 

Hans Hjorth var bornholmer helt igennem. Med sit vide 
kunstneriske og menneskelige udsyn kunne han ikke rænke 
sig at bo andre steder end her, selv om der var bud efter ham 
udefra. Bornholm var midtpunktet i hans verden, og hans viden 
om fødeØen var stor. Skønt ikke videnskabsmand af fag har 
han gennem årene skrevet adskilligt om Bornholms historie; 
også på dette felt var han sikker, grundig og kritisk. Hans bi
drag bl. a. til Bornholmske Samlinger er vægtige, og i debatter 
om historiske problemer var hans argumenter vel underbyg
gede og vægtige. Som udgiver havde han æren for det fortr in
lige samlerværk »Bornholmernes land«, der udkom lige efter 
krigen. 

Med Hans H jorth har vi bornholmere mistet en af vore bed
ste landsmænd. Det livsværk, han efterlader, er stort og om
fattende. Desværre er den mindste del af det udgivet i tilgæn
gelig form. En del af det, der gemmer sig i gamle gulnede 
avisårgange, burde atter frem i dagens lys; det gælder ikke 
mindst de interessante barndomserindringer , som han offent
liggjorde for en halv snes år siden. Ar få genoptrykt en del af 
det, han beskedent betragtede som døgnværk - ja, det synes 
jeg, vi skylder Hans H jorths minde. C. S.]. 



Omkring »Dilettantkomedien« 1 Svaneke 

AF A. E. KOFOED 

»Det var store Øjeblikke, når vi som børn sad og ventede 
på, at tæppet skttlle gå op.« (Olttf H øst) 

I min barndom i Svaneke kom der nogle gange i løbet af vin
teren turnerende skuespillerselskaber, som slog sig ned i byen 
i flere dage. Men foruden nævnte professionelle aktørers ydel
ser blev borgerne forår og efterår præsenterer for noget, man 
kaldte »dilettantkomedie«, en begivenhed, som hele byen så 
hen ril med de srørsre forventninger. 

Ordet dilettant skal komme af den italienske glose: dilet
tante, som betyder fornøjeligt, behageligt. Og guderne skal 
vide, ar dilettanternes fremstillinger både var fornøjelige og 
behagelige. Folk strømmede ril fra by og land, især fordi man 
sørgede for, at opførelserne fandt sted ved fuldmånerid, så 
folk kunne færdes trygt på gader og veje. Også fra andre 
bornholmske byer kom der folk, ja, endog helt fra Rønne. Jo, 
forestillingerne blev hØjt vurderet, og stykkernes sange var på 
alles læber, de var sæsonens schlagere. logen anså der for ned
værdigende at kaldes dilettant, ja, selv enkelte af de turnerende 
skuespillere undså sig ikke for ar medvirke ved festlighederne. 

H vor langt tilbage i riden der er blevet spillet »komedie« i 
Svaneke er uvist. Byen havde - indtil det nuværende rådhus 
blev bygget i 1858 - ingen stØrre sal end den, der fandtes i 
Siemsens Gård, den kønne, gamle bindingsværksgård ved hav
nen, hvortil familienavnene Koefoed, Muller og Holst er knyt
tet, og hvor Chr. den V. overnattede i 1687, og hvor byen i 
1874 gav en festmiddag for æresborgeren, prof. Madvig. Om 
Siemsens sal også er blevet brugt til teater er tvivlsomt, selv om 
det kun var de »hØjere« klasser som bivånede forestillingerne. 
Derimod blev der ved enkelte lejligheder spillet i rådhussalen; 
men regelmæssighed i de dramatiske forestillinger kom der 
førs t, efter at dyrlæge Ludvig Jiirgensen i 1873 kom til byen, 
og Hotel »Østersøen« fik en sal. 

Der var distriktsdyrlægeembedet, som lønnedes med 250 kr. 
om året, der havde lokker Jiirgensen ril ar flytte fra Nexø til 
Svaneke. Så små var forholdene dengang! N å, han havde må
ske også haft en hård konkurrent i kvaksalveren, »dyrlæge« 
Jens Larsen, skØnr denne ikke måtte praktisere på heste. 

Dyrlæge Jiirgensen var en særdeles virksom mand, der snart 
kom ril ar spille en betydelig rolle i byens kommunale og kul
turelle liv. Han var det mest tjenstvillige menneske, man kunne 
tænke sig, og han gav gerne de rrefjerdedel af sin skjorte væk, 
hvis han kunne hjælpe nogen dermed. H an hjalp folk med alt 
mellem himmel og jord. Når byens damer skulle brodere 

Jiirgemen, frk . Olivaritts og Edv. Petersen i •Eventyr på fodrejsen• . 

navne i lagner og pudevår, tegnede dyrlægen de mest kunst
færdige bogstaver, som vred sig om hinaden og i hinanden, 
som havde de tarmslyng. Og havde man »ondt i hovedet«, så 
gik man ikke til doktor og apoteker, men ril dyrlæge Jiirgen
sen; og rnsinder af ancifebrinpulver har han blander sammen 
på et ark papir med en gammel frugtkniv, alt imens han pu
stede som en utæt pumpe. Og åbnede man gadedøren, slog 
en duft af medicin en i møde, som jeg endnu synes at kunne 
lllgte. Dengang havde hvert hus sin særlige lugt, nu lugter de 
alle ens, nemlig af »sulfo«. 

Også legetøj forsynede dyrlægen byen med. Han kl istrede 
kulørte billeder op på pap og skar dem ud til puslespil og bil
ledlotteri til fryd for børnene. Arbejder foregik ofte henne på 
Teknisk Skole, hvis pedel, Emilie Hellesen, havde særlig Øvelse 

JUL PAA BORNHOL M 23 



Stricker, frk. Olivarius, frk. ] ii.rgensen og Kofoed i · Slægtningene• . 

Scho11, Stricker og H pst i • lntrigemec. 

i at koge klister, der kunne »binde«. På aftenskolen underviste 
han i tegning og lavede selv dekorationer til håndværkerfor
eningens fester: spraglede fantasiflag og vimpler. Da han i 
dyrlægeboligen til en forsvarsbasar malede Danmarks Genius 
med anvendelse af meget rØdt, skrev Herman Bang om kunst
værket: »Hun lå udstrakt på sengen, hun så ud som hun 
blØdte. « Den berøm re forfatters karakteristik trØstede mig i 
min skuffelse over dyrlægens kritik af en løve, jeg havde tegnet. 
Han sagde, at den lignede en gammel fordrukken kælling. Jeg 
var ellers så glad for min løve. 

Dyrlægen var i besiddelse af et fantastisk humør, og da 
tjenestepigen engang havde stillet sønnens våde sko til tØrre 
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på kakkelovnen og glemt dem, så de næsten var ødelagt, slog 
han - i stedet for at skælde ud - en latter op og udbrød: »Det 
ligner fanden gale mig et par vædderhorn.« 

Dyrlægen spillede ikke blot komedie, han trakterede også 
fiolen og gav musikundervisning, ja, byggede endog en violin 
af en cigarkasse. Endvidere ledede han byens sangforenings 
kor, som lod sig høre 3 til 4 gange om året ved aftenunder
holdninger, hvor der tillige blev spillet småstykker. Fra 1881 
på hotel »Østersøens« sal. 

Men ikke nok dermed, »Dyrlægens« drev også pensionats
virksomhed, og der spiste gerne stadens ugifte ungdom fra 
byfoged-, post- og toldkontoret samt fra borgerskolen, og flere 
af dem lod sig indfange af dyrlægens teaterinteresse. 

Ikke blot assistenten, men også toldforvalteren, »kontrollør 
Schou«, viste sig på de skrå brædder. H an var så lille, at han, 
da han spillede birkedommer Krans i »Eventyr på Fodrejsen«, 
næsten kunne stå under armen på fru Krans, som blev spillet 
af byens kvindelige boghandler, frk. Elna Olivarius. Men hun 
var nu også usædvanlig hØj, for ikke ae sige »lang«. Der for
cælles om hende, at hun, engang hun kom til at træde uden 
for den lave scene på Teknisk Skole, bloc spillede videre fra 
salsgulvet, uden at det bemærkedes. Foruden at udmærke sig 
ved en enescående hØjde havde hun en stemmeklang, som jeg 
aldrig har hØrt mage til. Den var tØr. Når hun talte, lød det 
som en gammel dør, der knirkede. 

Frk. Olivarius var darcer af Svanekes sidste byskriver, en 
præstesøn fra Ibsker, og hendes bror var læge i Svaneke, en 
anden var byfoged i Rønne. Hun havde sin boglade i Store
gade, og når skolebørnene skulle have en tavle eller en griffel, 

Myh1·e i •Min egen dreng•. 



Kofoed og Myhre i •Jomfruen•. 

skulle de hen til »Frøken«. Ellers var der jo gerne lærerinden, 
der omtaltes som Frøken. Da hun solgte forretningen, flyttede 
hun hen i en lille lejlighed på Kirkebakken, og der lavede 
hun mad i er køkken, der var så lille, ar der kun var plads til 
hende selv. Tjenestepigen måtte sidde på trappen op til loftet 
og derfra række hende et utal af boller og fade samt en skål
vægt, hvorpå ale ingredienserne omhyggeligt blev afvejet. Men 
så blev maden også, som den skulle være. Og til maden drak 
hun og p igen altid vin, som hun fik forærer af de fem byfoged
sønner fra Rønne. 

H uset på Kirkebakken ejedes af købmand Edw. Petersen, 
hvem jeg husker som en særdeles flitt ig bruger af suffløren, 
når han spillede komedie. Og kunne han ikke høre, sparkede 
han til sufflørkassen. Hans datter , Martha Bergsøe, havde en 
sror, smllk stemme. H vor sang hun henrivende i operetten 
»Rejsen til Kina« og i »Gadesangerne«. 

Edw. Petersens forretning havde 4 specialiteter: Lakridsrod, 
j ohannesbrød, Dynamit og Briller. Kort sagt en blander forret
ning. Når man dengang skulle have briller, gik man hverken 
ril Øjenlæge eller optiker. Nej, man rodede blot i Edw. Peter
sens brilleskuffe, indtil man havde funder et par, der ikke 
»trak« alt for meget. Siden gik brillerne i »arv« til andre, 
når man ikke mere kunne bruge dem. Således var der en rid 
en »brillekreds«, som startede med frk. Olivarius og over fru 
Dyrlæge og Tante Mine endte med frk. Brandt. Man sparede 
dengang! 

Clara Brandt var i mange år teatrets suffløse, men til hver
dag var hun lærerinde. Hun boede i den gamle skole, og her 
stak en klippe op gennem gulvet i hendes soveværelse. Det 
kunne man byde en lærerinde dengang! Vi skolebørn troede, 
ae frk. Brandt havde Øjne i nakken, fordi hun med ryggen til 
kunne se, hvad der foregik nede i klassen og afstraffe syn
derne. Vi forstod jo ikke, at klassen spejlede sig i den våde 
trætavle. Som ung havde hun sikkert været en »snerpet« dame, 
som ældre og gammel var hun det mest forstående menneske, 
man kunne tænke sig. 

Som eks. på tidens snerpethed skal her lige nævnes, at når 
der i teaterarkivets gamle bøger i et stykke forekommer ordet 
»Bukser«, er det rettet til »Benklæder«. En frøken Holst eller 
Thorsager vovede ikke ar tage ordet bukser i sin mund. Det 
mindede alt for meget om mandfolk. Nej, benklæder, det kunne 
til nød gå an. 

Mens frk. Brandt sad i sufflørkassen, sad den søde fru 
Gudmundsson ved klaveret i salen og akkompagnerede til san
gene og underholde i mellemakterne. Hun var gift med byens 
læge, Gudni Gudmundsson, en af byens mest markante skik
kelser. Han havde sort, krøllet hår, blå- og rødsprængt ansigts
hud, mærkelige blanke Øjne og et langt, snoet og vippende 
overskæg. Han var en mester i langspyt, og når han sad ved 
skrivebordet, kunne han sende en stråle 2-3 m hen i en »Poste
linsspyttebakke«, alt imens han med rystende hånd skrev sine 
recepter, som han anbragte i et papæskelag og lagde en aflang 
sten over. Om doktoren verserede der et utal af historier, 
hvoraf en enkelt skal gengives her. En dag kom i konsulta
tionen en fin dame fra København (naturligvis) og spurgte, 
om doktoren havde en »fin olie« og en »fin sprØjte« til Ørene. 
Hertil svarede doktoren med uhyre langsom, dyb og snurrende 
stemme: »Nej, her bruger vi tran og en sprØjte som til en 
mindre ildebrand.« Damens reaktion melder historien intet 
om. Doktoren var godheden selv, og han tog vist aldrig beta
ling af fattigfolk, og dem var der jo nok af i de gode, gamle 
dage, så han spandt ikke guld på sin lægegerning. 

Fm Martha Bergsøe og postmester LaMitzen i •Gadesangerne•. 
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Vi vender tilbage til scenen. Her var »juraen « repræsen
teret ved byfoged Roberr Scricker, der også fungerede som 
forfatter og digter, endvidere af herredsfuldmægtigen, den 
senere sagfører Høst. Sagføreren mindes jeg kun som skole
lærer Sørensen i »Intrigerne«. H an boede i den nuværende 
Oluf Høstgade og drev sagførerforretning i Svaneke og Gud
hjem. Han sejlede op med »Øscbornholmeren « og gik på sine 
ben de 15 km tilbage til Svaneke med en scor lædertaske på 
ryggen og om sommeren ifØrt en gul støvfrakke. I huset i det 
daværende Nørregade voksede Svanekes anden æresborger op, 
og fra den nærliggende Vagcbodskanse har han sikkert for 
første gang set solen »rulle« ned ad Gudhjempynten, den sol, 
han senere har malet på sine uforlignelige lærreder. 

Oluf Høst stod i lære hos malermester Hammer og malede 
engang loft på Svanemøllen. Min mor yndede ikke hans maleri, 
for der kom nemlig lige så megen farve på gulvet som på 
!ofret. Havde hun anet, hvilket »navn« maleren senere skulle 
få, havde hun næppe i sit ansigts sved fjernet malingen fra 
gulvet, men hellere solgt gulvbrædderne med verdens første 
forsøg på tachistisk maleri. 

Oluf Høst har jo foruden ved sine lærreder gjort sig gæl
dende på filmlærred og TV-skærm, og om forestillingerne 
på det gamle teater på hotel »Østersøen« med de osende petro
leumslamper i rampen, skrev han i et takkebrev efter sin 
80-års fødselsdag: »Ja, det var store Øjeblikke, når vi som 
børn sad og ventede på, at tæppet skulle gå op.« 

I de første år havde teatret vanskeligheder med at få damer 
til at medvirke ved offentlige forestill inger, hvorfor man måtte 
lade unge mænd overtage kvinderoller. Dog forekommer der 

Frk. Signe Holst og Myhre i •Fyret ved Vesterhavet•. 
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i arkivet - som tidligere nævnt - frkr. Holst og Thorsager, 
endvidere frk. Anette Christoffersen. H un var gerne anstands
dame, hvilket nærmest bestod i at nikke med hovedet. Den
gang nikkede nem.lige værdige damer ved hvert ord, de hØrte, 
og ved hvert ord, de sagde. Så var der dyrlægens datter, frk. 
Louise Ji.irgensen, hun sad på elskerinderollerne, sød var hun, 
og hun havde en indsmigrende lille stemme. 

Af andre aktører kan nævnes lærer Vald. Hansen, maler
mester Lind, købmand P. B. Holst med en basstemme så dyb, 
som steg den fra graven, og min far, møller Kofoed. Dee var 
i romancernes tid, og »Mølleren« sang med smeldende tenor 
»Vågn af din slummer« og »Der var en svend med sin pigelil«. 
Ja, det var dengang, før grammofonens og radioens t id. Den
gang var det en oplevelse, når en dame sarte sig ved klaveret, 
og en herre sang. Man lyttede andægtige. Nu rasler man med 
kaffekopper og strikkepinde og snakker om patentstrikning og 
luftmasker, alt mens de hØjesce kunstydelser vælder ud af hØjt
taleren! 

Uden at forklejne nogen af de allerede nævnte aktører tØr 
man vise påstå, at Valdemar Myhre var det største sceniske 
talent i Svaneke. Han var på flere områder ud over det sæd
vanlige. Han var en enestående landskabs- og genrefotograf 
og opnåede da også medalje på den internationale fotoudstil
ling i Bruxelles. Hans billeder findes i N ationalmuseet, og 
»J ul paa Bornholm« har gennem årene nydt godt af hans 
sjældne motivsans. Foruden at fotografere malede han i tidens 
naturalistiske stil. H an var en god teatermaler, hvis dekoratio
ner illuderede, og en ypperlig scenearrangør. En hyggelig scene 
kunne amatørerne lettere tilvejebringe end de rejsende sel
skaber, mente han. 

Da Vald. Myhre begyndte sin sceniske virksomhed, var der 
som allerede nævnt - vanskelige at få damer til at optræde 
på de skrå brædder, så han startede i dameroller, han, der var 
skøn som en Adonis. Derfra gik han over i elskerfaget for at 
ende som karakterskuespiller , og han beherskede lige let det 
komiske som det alvorlige. Højdepunktet nåede han nok som 
skomager MØrup i »Min egen Dreng«. 

Carl Sonne, den senere medicinske professor, spillede titel
rollen. Og aldrig er der set en flottere Leopold på nogen scene. 
Trods mine kun syv år forstod jeg så godt Myhre, når han 
sang: »For min søn gØr jeg alt, om mit l iv det så gjaldt«. 
Og når Myhre som den gamle skomager sad på sit kvistværelse 
og sang: »Så rap dig min hammer og lad det muntert gå, for 
der er endnu meget, der skal flikkes på«, så duggedes alle 
Øjne i salen. Og på ham selv trillede tårerne ned ad kinderne, 
mens Louise Jurgensen sang: »Græd du kun, du gamle mand«, 
og da var der næppe et tØrt Øje på nogen side af rampen. 
Sådan kunne Myhre! 

På første række sad gamle ritmester Kofoed og frue - Tante 
Trine kaldet. De havde kun fået et lommetørklæde med, så 
de måtte skiftes til at tØrre Øjnene. Rianesteren havde boet på 
Brogård i Østermarie, men boede nu på Kirkebakken i Sva
neke, det nuværende vandrerhjem. Det var et hyggeligt, gam
melt par . Ritmesteren luntede af sted, som sad han endnu 
på sin remonte, mens han hankede op i tante Trine, som havde 
samlet det smule hår, hun havde tilbage, i en fileret pose i 
nakken. Og når parret om aftenen forlod et selskab, så lød 
så sikkert som amen i kirken tante Trines replik: »Har du 



brillerne, far,« idet hun trak på vokalerne i har og far og 
snurrede på det første r i brillerne. Når folk af »stand« ville 
forfine deres bornholmske, gjorde de ofte vokalerne lange, og 
tante Trine var jo fin, hun var frue, for »Frue e kuns dom, 
hvis manj e mellemtær,« sådan sagde Ane Askedale. 

Men vi vender tilbage til teatersalen, hvor byens damer sad 
pyntede med stribede »italienske« langsjaler i gule, grønne og 
røde farver. Det var frk. Ninna Hansen, hele byens Tante 
Ninna, som strikkede dem. Og når man spurgte hende om, 
hvordan hun bar sig ad med at få dem så pænt glatte, så 
svarede hun med sit søde smil: »Jeg sætter mig på dem og 
holder dem jævnt fugtige.« 

Tante Ninna var fØdt på det senere hotel »Østersøen«, og 
som yngste datter af konsul Hansen var det næppe sunget ved 
hendes vugge, at hun skulle ende sine dage som »gammel
jomfru« med en lille broderiforretning, hvorfra hun solgte 
nipsenåle, stramaj og D.M.C.-garn, og hvor mønterne lå på 
rad og række i hendes lille pengeskuffe. Hun var ualmindelig 
selskabelig anlagt og gik hver aften i besøg efter en forudlagt 
plan. Og ve den, der ved afbud bragte planen i uorden. Kun 
en aften skal hun havde tilbragt alene, efter at hun havde 
haft et lettere apoplektisk anfald, aftenen efter var hun imid
lertid på farten igen. Men for den, der ikke forstyrrede hendes 
middagssøvn eller bragte uorden i hendes invitationer, var hun 
det elskeligste menneske, der kunne tænkes, og hun syntes, 
at alt var >så mageløst« . Tante Ninna havde også spillet 
komedie i længst forsvunden tid sammen med fætteren, Ras
mus Holst, og det var i selve rådhussalen. 

Den mest originale og mest teaterbegejstrede blandt publi
kum var Lise Claudius. En gammel, fattig kone, som altid blev 
betænkt med fribillet. Hun var så gigtsvag, at hun gik ved 
hjælp af to krykker og måtte bruge det meste af eftermiddagen 
med at gå fra sit hjem i Søndergade for at nå rettidigt til 
forestillingen. Hvert skridt kostede hende smerte, men til 
komedie skulle hun, og aldrig har et teater haft en mere inter
esseret og mere sentimental tilskuer end Lise Claudius. Lise 
græd fra første til sidste akt, hvad enten der på scenen foregik 
noget muntert eller noget sørgeligt, og hun levede i måneds
vis for ikke at sige årevis på sine teateroplevelser. 

Lise havde i sin ungdom tjent i herskabshuse i København 
og talte derfor ikke bornholmsk. For Øvrigt talte Lise slet ikke. 
Nej, hun græd oppe i de højeste diskanter. Foruden at gå til 
komedie gik hun også i kirke, men der mødre hun ikke til 
tiden. Først når prædiken var til ende, hØrte man dumpet fra 
hendes krykker og hendes smertenssuk, når hun arbejdede sig 
op ad kirkegulvet, for også her ville Lise helst sidde på første 
række. 

Lise var gift med fisker Christian Claudius Jensen, og hun 
sagde selv: »Jeg var fyrretyve år, før jeg kom i den hellige 
ægtestand, men jeg kom der sgu tidsnok.« Lise og Claudius 
skændtes fra morgen til aften. Han tyggede på sin skrå og 
spyttede langt, mens Lise græd og tØrrede sig i en gammel 
avis. Men trods den ægteskabelige disharmoni ynkedes Lise 
alligevel over sin Claudius. For da han var død og lå lig ude 
på »salen«, gik hun ind og trykkede ham en frikadelle i mun
den. Jo vist døden forsoner. 

Som allerede nævnt kom der til forestillingerne foruden 
byens folk også publikum fra andre byer. Således var dr. Kabell, 

Peter Christensen, dr. Marcwsen, fm Dagmar Christensen og frk. Sabine 
Schrøder i •De forlovede•. 

Myhre og Jem V . Nielsen (Rønne) i •På Kastelsvolden• . 

tandlæge Bruun og guldsmed Kolling sikre gæster. De kørte 
fra Rønne i landauer over middag for at kunne nå at spise 
på hotel »Østersøen« før forestillingen. Og når aftenkaffen var 
drukket efter denne, gik det atter hjemad til den »score« by 
i løbet af natten. Dr. Kabell var en stor børneven, og han 
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plejede altid at købe hele bakken med konfektposer til uddeling 
på børnerækkerne. Han var en dejlig kunde! 

Rønneboernes tilstedeværelse vidnede jo ikke blot om en 
enestående teaterinteresse, men må vel også sige noget om 
forestillingernes kvalitet. Havde den været alt for ringe, havde 
de herrer næppe rumlet 60 km ad dårlige veje og i en ubekvem 
vogn i vinterkulde, selv om det var ved fuldmånetid. 

Angående kvaliteten, så var den sikkert i nogen grad hæm
met af det forhold, at der ved valg af aktører blev raget mere 
hensyn til social position end til sceniske evner. Læseprøverne 
fandt sted i de respektive hjem, og man tog jo ikke »hvem 
som helst« ind i sit hjem. Det var ikke en blot teaterinter
esseret gruppe, der spillede, men en »klike«. Og inden for 
denne klike skulle der findes en aktør til hver rolle, men der 
skulle også helst findes en rolle t il hvert medlem af kliken. 
Det sidste ordnedes ofte ved, at forestillingen bestod af to 
stykker. Alt dette var dog ikke noget specielt for Svaneke, 
sådan var det overalt, det hØrte datiden til, nu ses der i ama
tØrkredse landet over kun på lyst og evner, ikke på stand og 
stilling. 

I året 1900 fik byen et forsamlingshus, det nuværende 
»Svaneke Bio «, og dermed et nyt teater, som åbnedes med 
»Soldaterløjer« og »På dansekursus«, og på den nye, faste 
scene blev der gennem de følgende år spillet ofte store stykker 
forår og efterår. Med Vald. Myhres død i 1916 led amatør
scenen et betydeligt tab, men andre forsøgte at føre traditio
nerne videre, således først skomagermester Peter Christensen 
og senere fru dyrlæge Andersen for blot at nævne enkelte af 
de nu afdøde sceniske kræfter. Fru Ebba Andersen var en 
storartet skuespillerinde, men hun tilhører helt igennem deri 
»nyere tid «, som ikke behandles i denne opsats. 

Peter Christensen debuterede i 1900 i »Min egen Dreng«, 

og med sin store sangstemme og sin særlige spillestil »fyldte« 
han scenen. Den, der har set ham som klokker Link i »Nej" 
og Rummel i »En nat i Roskilde «, vil aldrig glemme det. 

I 1908 havde han titelrollen i den første »komedie i born
holmsk mundart«, som man kaldte det, da dialekten viste sig 
i sin rene form på øens scener. Klangfarven havde jo altid 
været der, og den var i scenesproget blevet accepteret som 
»dansk« . 

I 1908 skulle der med toldkontrollør Stub i Nexø og dyrlæge 
Jiirgensen som primus motor afholdes en håndværker- og fiske
riudstilling i Svaneke, og i den anledning anmodede dyrlægen 
den kendte Nexø-læge, dr. Boesen, om at skrive et lille stykke, 
som kunne opføres i tilslutning til udstillingen. 

Dr. Boesen lod imidlertid anmodningen gå videre til fru 
brygger Berg-Sonne i Nexø med opfordring til at forsøge at 
lave et stykke, hvori den bornholmske dialekt blev anvendt. 
Resultatet blev en enakter: »SjØkarinj "• hvori den kendte sang 
af samme navn forekom. Stykket blev opfØrt på Teknisk Skole 
og gjorde megen lykke, så Laurits Wessels »I Piblamarken«, 
som kom i 1909, er altså ikke den første bornholmske kome
die. Og dr. Boesen bliver således den, som først fik ideen til 
at lade den bornholmske dialekt lyde fra klippeøens scener; 
der skulle dog gå over en halv snes år, før ideen i større stil 
blev praktiseret, og intet sted har den bornholmske tunge lydt 
som på det gamle teater i Rønne. 

Når jeg har fulgt redaktionens opfordring til at nedskrive 
og offendigØre ovenstående, som grunder sig på arkiver, 
mundtlige overleveringer og egne oplevelser, skyldes det erken
delsen af, at det er et lokalhistorisk stof, som ellers ville blive 
glemt med min generation. 

Svaneke i august 1966 
A. E. Kofoed. 

Digte af Grethe Solhverv Rasmussen 

BLÅBÆR 

Vi gik i blåbær 
fik basunkinder og blåt skæg 
langs stendiger 
med lune pletter 
spiste til vi selv smagte blå. 

Så krøb vi hen 
mod den hængtes hus 
mørkt lugtede vi ham 
der hver aften 
hang der igen 
bUbærfyldte rystede vi. 
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AFTE N 

Solen gemte sine tænder 
i en fisk 
gled ind under øen 
kom op af en trærod 
med jordøjne 

ONKEL 

En trækasse 
med hul til termokaffe 
to tØrre ostemader 
kom fra dynamit 
mod træets rod 
bar lugt af skov 
og rør hed jord. 

Vi delte hans mad 
som trætte hjemkomstkys. 

Ved savværket 
lugtede der af træ 
som græd. 



ADJUNKT IVAN STCHELKUNOFF 

I april i år døde Ivan Srchelkunoff, 96 år gammel. Der var en 
hjertesorg for hans pårørende, for hans mange venner og for 
alle, der stod ham nær. 

I sine sidste år var han en del plager af slidgigt og også 
indlagt på hospitaler for der. Hjemkommet efrer et sådant 
besøg sagde han en dag til mig: Vil De rænke Dem! Jeg var 
anklager for slidgigt, men jeg blev frikendt, aldeles frikendt. 
Lægerne kunne ikke finde noget ar anklage mig for! 

Ivan Srchelkunoff var en munter , livsglad natur, i følge 
eger udsagn udgået fra der mest russiske af alt russisk: den 
gejstlige stand. Der var ikke en ond blodsdråbe i ham, han var 
hjerteligheden selv og dertil fuld af skæmt og lystige indfald. 
En dame, der kendte ham godt, og som satte megen pris på 
ham, fortalte mig en gang, at hun, da hun endnu kun ret 
overfladisk var bekendt med Ivan Srchelkunoff, havde opsøge 
ham i hans hus i Østerlars, havde ringet på og forsigtigt fore
spurgt, om hun måtte tale med adjunkten? - Vil De tale med 
mig? Jamen, jeg vil slet ikke tale med Dem! Jeg har ikke 
tid! Farvel! havde adjunkt Srcelkunoff svaret. Og derpå luk
kedes døren. 

Det var dog kun en spØg det hele, men - som min hjem
melsmand tilføjede - en spøg, som måske ikke alle ville forstå 
ar goutere lige godt. 

Der var perioder, hvor inficerende sygdomme og klimatisk 
uro og omskiftelighed indvirkede på helbredet; og i sådanne 
tidsrum fØlre Ivan Stcelkunoff sig ikke rask og godt ril pas. 
I en sådan tid mødre han mig en gang med ordene: Ja, vil 
De rænke Dem! Jeg er over 90 nu, og alle mine venner er 
døde. Men jeg er her endnu. Jeg kan ikke begribe der. 

Ivan Srchelkunoff var ikke gået den lige vej gennem liver. 
H an havde sagt farvel til sit oprindelige kald og var blevet 
lærer i Rønne. Men han var og blev russisk og uforbederlig 
græsk-katolsk af sind. En af de sjældne gange, jeg har hØrt 
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T egning af Ivan Stchelk1moff. Udfprt af maleren Knud Raaschou-Nielsen 
inli 1963. 

ham omtale døden, gjorde han det med udtrykket: N år jeg 
skal give min sjæl til Vorherre . . . som russerne siger. - Den 
sigende tilføjelse røbede hans tankers rod. 

Det slør af mystik, der hviler over en russisk kirke med 
dens alter, der henligger i halvmørke, dens urolige kærrer, 
dens sang og læsninger af den hellige skrifr - det tabte aldrig 
sin magt over hans sind. 

Ivan Stchelkunoff elskede at læse digte. Da han og hans 
elskværdige frue for få år tilbage var gæster i mit lille hjem -
det var netop ved juletid - bad jeg ham læse nogle prøver på 
russisk lyrik for mig. Han valgte et lille digt af Krylov og et 
af Tjutchev om menneskehedens træ. 

Krylovs digt handler om græshoppen og myren, der taler 
sammen. Græshoppen overraskes af den kolde vinter, der kom
mer med nød og sult. Hele sommeren har den moret sig og 
sunget. Nu er den tavs, for hvem kommer vel på den tanke 
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at synge på en tom mave? - I sin nød henvender den sig til 
myren. Men myren er afvisende. Har græshoppen sunget af 
hjertens lyst hele sommeren igennem, mener den, så skal den 
blive ved. »Du har sunget hele tiden?« spørger den. »Jamen, 
det var jo det rigtige! Gå du blot hen og dans videre«. Således 
ender digtet med myrens ord til græshoppen. 

Ivan Stchelkunoff læste dette digt for mig - meget drama
tisk, som han så ofte fandt det rigtigt. Så lagde han bogen hen, 
og et yndigt smil viste sig på hans ansigt. Jeg blev helt betager 
ved det; så spurgte jeg: »HØr, sig mig, hvorfor smiler De ad 
det?« - »Ah,« svarede han og smilede endnu mere. »Den er jo 
så morsom den historie - og så er jeg jo opdrager med den i 
barndommen! « 

Der er ikke længe siden, jeg skrev om Ivan Stchelkunoff i 
"J ul paa Bornholm«. Det var i anledning af 90-årsdagen. Jeg 
fremhævede den gang, hvad han havde betydet ved sit forfat
terskab for studiet af russisk sprog og litteratur herhjemme; og 
dette skal ikke gentages. 

Her vil jeg blot til afslutning fremdrage en side ved Ivan 
Stchelkunoffs personlighed, der måske er mindre bekendt, men 
ikke mindre væsentlig: hans personlige betydning for menne
sker, der beskæftigede sig med russiske emner. 

Få sproglærere har en så scor mulighed for at påvirke et 
stort antal mennesker som lærerne i sprog ved Danmarks Ra
dio. Disse kan ved deres måde at tage tingene på og ved deres 
udtale af det fremmede sprogs lyde få en meget stor betydning 
for mange lyttere. 

For den ene af lærerne i russisk ved Danmarks Radio har 
Stchelkunoff ved sin inspirerende holdning og ved sin person
ligheds magt haft en ikke ringe betydning, og han har således 
Øvet en vis indflydelse på de pædagogiske anstrengelser, der 
udfoldes af Danmarks Radio i den hensigt at udbrede kend
skabet til russisk tale og skrift. 

Der er i Øjeblikket ved Københavns Universitet et meget 
stort antal russisk-studerende; de er, om man tØr vove at sige 

det, fremkaldt af den nye skoleordning, der giver mulighed 
for undervisning i russisk ved danske gymnasier. 

Men for blot få år siden var Københavns Universitet, Stats
radiofonien og (lidt senere) Arhus Universitet alene om at 
vejlede lyctere og studerende i russisk, og de russiskkyndiges 
tal var såre ringe. 

En af de nuværende vejledere i russisk ved Københavns 
Universitet har fortalt mig om den inspiration og det arbejds
mod, Ivan Srchelkunoff udstrålede for de russisk-studerende i 
de dage, da en russisk-studerende var en sjældenhed, da russiske 
grammofonplader var overordentlig vanskelige at opdrive, og 
da båndoptageren endnu slet ikke fandtes. 

For tre år siden bad jeg Sorø Akademis kunstlærer, maleren 
Knud Raaschou-Nielsen, om at tegne et portræt af Ivan Stchel
kunoff. Han indvilgede, rog til Bornholm og kom hjem med 
flere forskellige tegninger. Sjældent har en maler været mere 
begejstret for sin opgave, end Knud Raaschou-Nielsen var, da 
han kom hjem og fortalte om sit samarbejde med Stchelkunoff. 
Hver dag, de to havde tilbragt sammen, den ene som model, 
den anden som kunstner, havde været en fest. Stchelkunoff 
havde fortalt om sin omskiftende tilværelse og om sine rejser; 
og maleren på sin side havde underholdt med spændende even
tyr om sine studier i Frankrig og på Grønland. De to undgik 
ikke at blive ivrige og at tale i munden på hinanden: »Men,« 
sagde maleren, »så smældede Stchelkunoff nogle russiske kon
sonantophobninger over mig, og så blev jeg rolig og tog fat på 
tegneriet igen.« 

Knud Raaschou-Nielsens tegning viser Ivan Stchelkunoff, 
som han var: en lykkelig, udadvendt og aktiv natur. Han for
bandt i sit væsen finfølelse og hjertelighed med verdensvant 
uimponerethed og djærv kækhed. 

Han var elsket af alle, der kendte ham, og mindet om ham 
vil for dem, der havde den lykke at lære ham nærmere at 
kende, blive ved at stå klart og frisk, altid fornyet og levende
gjort af den dybe taknemmelighed, vi følte og føler mod ham. 

Jan Nielsen. 

Der skrives gennemgående for lidt om 

AAKIRKEBY 
Tagsilhouetters mønster af skorstenstryghed imod en bleg af
tenhimmel, rådhusets og bankens indbyrdes placering, Jern
banehotellets mere eller mindre fantasifulde farveskala: Er det 
en bys ansigt? Måske er det den fa~ade, en forbipasserende fan
ger og husker. Et lukket, formelt indtryk, som i virkeligheden 
ikke siger ret meget om det liv, den personlighed, der gemmer 
sig inde bag »kosmetikmasken« . Byer er så menneskelige. En 
tilsyneladende mangel på seværdigheder kan afholde en og an
den fra at søge nærmere kontakt. Men sætter man sig for at 
lære denne almindelighed nærmere at kende, finde grunden til 
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den kølige forbeholdenhed, risikerer man at blive alvorligt fan
get i et sværmeri for den uanede verden af detaljer og indta
gende karaktertræk, som bare ventede på at blive fundet frem 
og taget alvorligt. H ver by sin charme - og har den været ud
gangspunkt for ens videre færden - det være sig på listesko 
eller i tindebesejrende fremsrormen - har man trådt sine bar
nesko skæve imellem dens afskallede vinterscakitter og set for
året stige op i soldampe fra den lokale »Præstedam«s silkeglin
sende overflade, vil den være srorfavorit i konkurrencen med 
de opholdssteder, ens senere liv byder på. 



Kirkegade, Aakirkeby. Foto: Frede Kjøller. 

Undskyld, spurgre De om noger? Hvor jeg vil hen med disse 
svævende indledninger? Til Aakirkeby havde jeg rænke mig. 
Ja, jeg må visr hellere forklare: 

Der begyndre i eftermiddags. Jeg var ude på den daglige 
spadseremr med mine småpiger. Den ældsre var med sit sæd
vanlige gåpåmod et stykke i forvejen - pionerlyst så det for
slår, anrager jeg. Den lille var derimod fast forankret med sin 
lille, varme vantenæve i min, lidt mere forskræmt, gik og så 
ringene på sin egen facon, funderede i lykkelig tavshed. Hen
des synsvinkel var anderledes end min på mere end en måde. 
For børn er alring nyt og bemærkelsesværdigt. Om det så er 
en så dagligdags og prosaisk ting som trappen foran hotellet, 
bliver den et helr lille eventyr, fordi man kan gå op på den ene 
side og ned på den anden, og fordi det ikke ville være nogen 
rigrig rur, hvis ikke man fik denne lille ceremonielle omvej 
med. Jeg gik og Ønskede, ar sådan nogle smådorrer var i stand 
til ar nedskrive deres indtryk eller huske særlig godt; for det 
er jo, når man ser med friske Øjne på verden, at den lykkelig 
over åbenheden springer en i møde som lyrik. Så glemte jeg 
det igen for mere dagligdags krav om nærværelse, men tanken 
ville udformning og trængte sig på i en lysstribe over et hvidt 
stykke papir - kladdepapirer til dette forsøg på en artikel. 

Jeg lukkede Øjnene er Øjeblik, og erindringsstrejf dansede 
troldedans forbi. Langt væk fra kom de. Fra den tid, da man 
selv kun var en tåger konmr, et par oplagrende, observerende 

Øjne, bestandigt på ekspedirioner for at regisrrere omgivelser 
og menneskeskikkelser til senere berigelse og erfaring. For 
længst forrrængte sremninger og episoder fandt vej til nerve
spidserne. Så var det skraben af hestesko mod en brostenstoppet 
gårdsplads - mon ikke det var Brugsens? Så tvinger der sig en 
regnblank gades sommerhvile frem og vil, at man skal ind
snuse erindr ingsdufte af våd jord og regnfrakke. En kirkeklok
kes aftensalme, våde hårrjavsers klasken i nakken, lune bølger 
af æbleblomsrers røgelse - en hyggelig Llikerol på tungespidsen. 
Pludselig er man meget lille og med på indkøb. Man kunne al
drig lukke købmandens dør efter sig uden der lille suk af vel
behag ved aromaen af kaffe, sæbe - blandet landhandel. Sæbe! 
Ja, for en fest! Badeanstalten, hvor vi gik med mor under kri
gen, og hvor næsten den hele by havde sin gang - bortset fra 
de meget velhavende, som ejede et badekar. Alene den rime, 
man rilbragte i venrerummets trængsel, før man kunne komme 
til. Skrub og skrig og plask og skrål fra kabinerne. Varm, fug
tig armosfære af forventningsfryd. Man Iøsre skam billetter! 
Der var den ugendige luksus - flugten fra zinkbaljen foran 
komfurer. Varm og rosenrød skred man hjem med vinterkul
den prikkende imod nyskrubbetheden. Nu slider mine unger 
sko i Nexøs gader. De har fået det privilegium ar holde i hån
den i en havneby, hvorimod jeg holdt i hånden og indsugede 
tryghed midt inde i landet. H ar du et lille kompleks, Aakir
keby? Så ene på øen iblandt de købstadsberettigede om at 
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mangle så elementære ting som havn med dertil hørende hav
nemole. Glem det kompleks, hører du! Jeg vil styrke din selv
tillid; derfor sidder jeg her i aften. Sidder her for at hævde, 
at der skrives alt for lidt om Aakirkeby. Min barndoms by. Du 
har fortjent en hyldest. En sådan hyldest må nødvendigvis 
blive stærkt subjektiv og i højeste grad farvet af de Øjne, der 
iagttog. Det vil du tilgive mig, Aakirkeby. Vil læserne også? 
Nogle iblandt dem vil utvivlsomt. Vi var dog en anselig skare 
børn, som i dig så Verdens centrum - i dit vandtårn Tornerose
slottet, i dine damme Hamburger Hafen. Slumrer der ikke hos 
andre af dine børn minder om lykkelige hverdages travlhed? 
Hverdage er så smukke. Eftermiddage i solskin, der stykkes ud i 
flittige sekunder af en hvinende brændeskæremaskine fra møl
len. Augustdagene, n!r de tærskede, og mor havde hele holdet på 
kost og var bekymret for, om der nu var nok. Jeg srod henne 
i et hjørne af smen og måbede over slig appetit. For Øvrigt bar 
jeg på et ret indgroet nag til disse srore, stærke, rare mænd. 
De havde grinet ad mig, da jeg var lille og dum og i min nai
vitet havde henvendt mig hos en af dem med en anmodning 
om at få dyppet min tvebak i hans kaffekop. H an stirrede 
uforstående på mig, og de andre brølede af grin. Det plejede 
jeg da altid at måtte hos far ... Jeg erhvervede mig altså en 
lille »tærskefolkneurose«, og den slags gØr en tilbageholdende 
over for hØstarbejdere de næste par år, så kunne nabolagets 
drenge synes, det var så spændende, som de ville. Jeg blev en 
mester i at gØre mig usynlig, når tærskeværket sang. Hos min 
kusine på Tuborg Depotet havde jeg alle tiders fristed. Der 
kunne man snige sig til at lave de mest realistiske forretninger 
af Ølkasser stablede faretruende oven i hinanden. Vi plejede at 
aftale telefonisk, når vi havde til hensigt at aflægge hinanden 
besøg. Så gik vi i møde, og her kommer jeg til at betro Dem 
noget, som vist kan virke originalt. Som de fleste andre børn 
havde vi visse tvangstanker. Bl. a. betØd det al landsens straffe, 
hvis ikke vi fløj hinanden i mØde. Det foregik således, at vi 
viftede med armene og småløb hele vejen, også før vi havde 
filet Øje på den modflyvende kusine. Jeg overholdt det natur
ligvis slavisk - kunne ikke drømme om at knibe udenom, 
gjorde mig hård over for forbipasserendes hovedrystende scir
ren. Man kunne således med jævne mellemrum iagttage mig i 
luntetrav med vildt baskende arme op ad hele Nybyvej, over 
Torvet og ned igennem Jernbanegade, hvor vi som regel mød
tes. Det styrkede gevaldigt at vide, at vi var to om denne ori
ginale fremstormen. Min kusine har imidlertid senere betroet 
mig, at hun ventede med at »flyve«, til hun fik Øje på mig, 
»for så troede folk, det var noget, vi legede.« Ak ja, verden 
vil bedrages! 

Midt i Jernbanegades borgerlige hverdagstravlhed lå indtil 
for ganske nylig en hel lille verden for sig. Mange var vi -
en broget børneflok fra alle samfundslag, som fik lov til at 
opleve nonnernes børnehave og drage nytte og visdom deraf. 
Der fik vi alle tiders chance for at møde tilværelsen med særligt 
åbne, sensitive Øjne. Om det så var spilletimer, kunne man få 
dem inden for klosterets mure. Når så børnehaven havde sin 
årlige opvisning, hvor forældrene havde lejlighed til at følge 
vor fremgang og finde os »åh så dejlige«, måtte vi musikanter 
give vort besyv med og fremføre vore indøvede glansnumre i 
mellemakten. Jeg var noget beklemt ved kombinationen publi
kum og An der schonen blauen Donau, og det må have kunnet 
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spores på generalprøven, for endnu har jeg ikke glemt den 
gyldne livsregel, som med snurrig accent og et humoristisk 
glimt fra et par hjertensgode Øjne hviskedes mig i Ører: »Når 
du spiller, skal du tænke på, at der kun er den gode Gud og 
dig i salen, så vil du ikke være bange, og du vil dit bedste 
opnå.« Se, det var ord, som enhver - specielt måske de ud
øvende kunstnere - ville kunne drage megen nytte af .. . nytte 
og sindsro. Derinde med kirken som en harmonisk baggrund 
for vor leg, med den sirlige klosterhaves stille ydmyghed og de 
flittige søstres nænsomme børneglæde hentede mange børne
Øjne glans og skaberglæde. Fra væggene lyste madonnabilleders 
beskyttende smil. Vi var i de bedste hænder, tryghedens børne
slot. Når jeg tænker på, hvor ideelt katolicisme og protestantis
me her omgikkes, må jeg altid forundres over de store og skarpe 
modsætninger de forskellige trossamfund imellem, som vitter
ligt er en realitet rundt om i verden - ja, man behøver vist 
for Øvrigt ikke gå så langt for at rende næsen imod dem. Den 
slags er absurditeter inden for den kristne religion, som jo 
nerop står for fred og tolerance. Sektdyrkelse er utvivlsomt et 
cemperamentsspØrgsmål, men hvor den bliver fanatisk, begiver 
den sig også ind på paradoksale områder . .. 

H usker De det år, hvor »Violer til Mor« var en omsiggri
bende landeplage? Til byen var kommet et unge par, som van
drede omkring i de forårsstille gader med en festlige blinkende 
harmonika og sang og spillede. Den slags forundrede mig altid 
utroligt meget. Jeg sansede ikke andet end ae gribe chancen for 
at komme dem på nært hold, helst røre ved dem - indsuge den 
magiske atmosfære af usædvanlighed - af den srore verden 
udenfor. Jeg fik da også en skilling at springe ud på vejen med 
og vovede mig benovet henimod det magnetiske tonecencer. 
Så stivnede jeg. Jeg så, at hun sang med lukkede Øjne. Hendes 
ansigt var smukt, men uforklarlig indadvendt, verdensfjerne. 
H un holdt ham hele tiden i armen. Hendes gule armbind for
talte mig resten. Hun så intet. - De fik ikke min mønt. Jeg 
vendte om og gik ind i stille fortvivlelse - kunne ikke møde al 
den ulykke på nært hold. Min hånd var sort af at knuge om 
møntens svedige ubetydelighed. Da jeg indefra vinduet dristede 
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mig til at iagttage dem, var de slået over i »violerne«. Pengene 
brændte mig i hånden. Jeg sagde intet. Om eftermiddagen gik 
jeg i byen for at få mønten omsat, kunne lige så godt anvende 
den, måtte have den ud af verden. Mærkeligt - men da jeg 
kom ind i byens boghandel for at udvide min horisont med 
Skipper Skræk eller noget andet lødigt, stod parret derinde. 
Jeg lagde da mærke til, at de snakkede og lo lykkeligt og for
troligt, og jeg konstaterede for mig selv, at det måske var mu
ligt at vænne sig til meget. Men jeg havde fået et fingerpeg, 
og min Ømfindtlige samvittighed lod mig ikke i tvivl om, hvad 
jeg nu havde at gøre. Jeg pressede ~5-Øren ind i hånden på 
kvinden, kniksede og forsvandt hurtigt uden at købe noget. 
Reaktionen forblev ukendt for mig. Jeg var bare lettet og varm 
indvendig og sang, da jeg gik hjem. At jeg muligvis havde 
givet dem anledning til forundring, strejfede mig ikke. Men 
jeg har ikke senere kunnet plukke violer i en forårshæk -
endsige høre Vicror Cornelius synge »Violer til Mor« - uden 
ae få lettere depressionsfornemmelser. - Synd for resten, ae 
lirekassemænd og andre menneskelige musikanter er forsvun
det af gadebilledet. De gav kolorit i hverdagen. Jeg har stadig 
væk en svaghed for lirekassemusik, hvilket ikke forhindrer 
mig i at værdsætte en god koncert i musikforeningen. Må 
endnu trække på smilebåndet ved tanken om den time i engelsk 
handelskorrespondance på daghandelsskolen i R ønne, hvor elev
holdet splejsede til en lirekassemand lige uden for vinduet -
så længe som muligt. Det blev for Øvrigt taget med beundrings
værdig humoristisk sans. Det kunne betegnes som »Swing it, 
magistern, swing it! « på en anden måde. 

Men det var havnekomplekset, vi kom væk fra. Indrømmet 
- har man den fordel at kunne iagttage tårnhøje vandsøjler stå 
ind over bølgebryderen i en rigtig Øscenscorm eller hvile sit 
»betrængte sind« i en lys sommernats havblik blot ved at gå 
hen til sit vindue, vil man vel synes, at Aakirkeby klinger lidt 
fattigt. Dee kan forekomme en og anden, at der mangler en duft 
af ramsaltet vejrbidthed og skipperskrå i navnets klang. For
ståeligt nok. Man har da blot glemt at tage i betragtning, at 
byen inde i lander ved sin centrale beliggenhed i virkeligheden 
skænker sine indbyggere en fornemmelse af ae eje det hele. Der 
var for os børn ikke tvivl om hverken Almindingens eller Bo
dernes tilhørsforhold. Den slags følelser af rummelighed får en 
cil at føle sig rig, meget rig. Jeg har rir scudsec over forskellen 
mellem kystboere og landboere på dette felt. Fik der for nylig 
bekræfter. Så De fjernsynets ungdomsudsendelse fra Nexø? 
Husker De den søde pige med hovedrørklædec, som var be
skæftiget med fiskefiletering? På interviewerens forespørgsel 
om hendes hjemstavnsfølelse svarede hun meget ærligt og op
rigtige: »Ikke så meget - der forekommer vise mere oppe i lan
det. « Den slags vil selvfølgelig altid være meget individuelt, 
hjemstavnsfølelser er vel heller ikke så stærkt udviklede i de 
helt unge år. Men noget om snakken er der vist. En allingebo 
er først og fremmest allingebo, hvorimod en aakirkebybo i langt 
højere grad vil føle sig som bornholmer. Jeg har faktisk på 
Nordlandet møde mennesker, som kun få gange i deres liv har 
været ved Dueodde. Måske skyldes der de med særpræg mæt
tede omgivelser i Sandvig-egnen, som kan overflødiggøre ud
flugter til sydligere himmelstrøg. Anderledes midt på Øen, hvor 
man vil bevare en åben holdning over for helheden, centralt 
beliggende for trips til hvor som helst som man bor . .. Men 

Doktorbakken (F,-ede Kiølle,- fot.) 

når de hede sommerdage ligger som en bageovn over landet, 
er trafikken forholdsvis ensrettet. Tværs igennem varmesløret 
fra de opkogte veje går den gispende strøm fra byen som draget 
af en mystisk magnet mod havet, stranden - ensbetydende med 
Boderne. Det er, som om man først rigtig kan ånde, når man 
drejer ned ad bakken ved hotellet og får det første havglimc 
som et svalt kærtegn i ansigtet. Dengang, da vejnettet ikke var 
så perfekt som nu, trak cyklen tunge krybende i der grå vej
sand på den sidste strækning. Ja, for vi cyklede jo. Vore for
ældre løb efter eget udsagn derned på bare fødder. Næste gene
ration følger tilsyneladende udviklingen og ankommer i scor 
udstrækning på bagsædet i bilen. Man kunne Ønske for dem, 
at de havde mulighed for på bedste playboyfa<;on at komme 
drønende i åben sportsvogn. I virkeligheden burde man nemlig 
under ingen omstændigheder arrivere i lukket vogn til stran
den. Derved går man glip af det luksuøse forM.ndsindtryk, 
havluften, som allerede ved BØsthØjsvinget strømmer en i møde. 
Da trådte man ekstra energisk i pedalerne. Der neden for klit
rækken lå lyksalighedens tumleplads, den åbne, hvide strand
bred, hvor ingen standsforskelle eksisterede, hvor det eneste 
konkurrencemoment var graden af solbrunhed og svømmefær
dighed. Var man derimod heldig og kendte nogen, som ejede 
et af husene oppe bag klitten, åbnedes helt nye perspektiver. 
Sådan en uge i sommerhus var en form for ophøjet prinsesse
tilværelse - dage i relief. Man syntes kun beskæftiget med et -
at suge energi af hver eneste solstråle, indånde ro i nætters kø
lige nynnen af brænding og fyrretræshvisken. Igennem køje
vinduets ramme månesølvskivens svajende gyngen i hybenbu
skenes rosenhængekøje. Selv regnvejrsdage skilte sig ud og blev 
noget særligt, en specialitet. Dagene inde i huset med petro
leumslampen og dråbesmældet mod paptaget. Og bagefter, når 
solen igen dansede linedans og var sejrherre på himmelens blå 
cirkusteltkuppel, de bare tæer i det kolde morgensand, som 
gradvist antog kropstemperarur og middagsfeber. Aldrig følte 
man disse dage som spildte, bestilte man end ikke andet end 
at ligge på maven i sandet og bore fingrene nedad gennem 
sandets overflade mod jordens svalhed, havbundens strejfkys. 
Bestandigt var man der, hvor stemningen fortættedes til inten-
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siv nydelse, svævende som en boble af lyksalighed i solglircerec, 
havkrusningen. Fik en enkelt aften tilladelse til at gå med de 
voksne op på badehotellet for at drikke en kop aftenkaffe i al 
beskedenhed. Sad med dinglende beo, som ikke nåede hele ned 
til gulvet, og spiste portionsis og måbede over swingpjatter, 
som bee-boppede runde på den snævre gulvplads til en skrat
tende rejsegrammofon: Det var Dorte, det var Didrik, det var 
dejlige. Vi hviskede til hinanden, ae sådan skulle vi også være, 
når vi blev voksne. 

Dee var en uforglemmelig festaften det. Men det var nu kun 
i ganske særlige tilfælde, at man var heldig nok til at kunne 
stationere sig i begivenhedernes centrum med et bjælkehus som 
udgangspunkt. Som sagt - normale cyklede vi. Vejen ud 
var så let, skrånede jævne nedad kun afbrudt af et par 
enkelte bakkers variation. Disse blev cil gengæld en kær
kommen velsignelse under hjemturen, som var noget af 
en udholdenhedsprøve. Inden man var halvvejs, klæbede 
tungen til drøbelen, og var man den type, som altid hæn
ger lide bagefter og slæver, måtte man igennem en hel 
del tantaluskvaler ved tanken om alle de tomatmadder og den 
kølige seng, man skulle hjem cil. Kun frygten for at blive kalde 
»pivskid« af drengene reddede en fra ae tabe ansigt og sætte 
sig og tude i en vejgrøft. Men vel hjemkommet var besværet 
glemt. Man var parat til dacaponummeret dagen efter. 

Men sådan er det vel altid. Udvejen så nem - hjemvejen så 
tung ae gå. Vinterparallellen mangler ikke: 

Vi var ro stumpede røse, som drømce om skikarriere i de 
norske fjelde og efter mange overvejelser sprang på Gudhjem
rogec med skiene i en tilfældigt strittende bunke under armen. 
Det var noget hen på foråret, men der lå da en klat sne endnu 
hist og her, og i Almindingen manglede der intet. Den be
skedne skibakke, vi behøvede, fandtes virkelig, og eftermidda
gen var ec lykkeligt minde. En ni-ti år har vi vel været, og selv
følgelig havde vi ikke glemt madpakken eller modet til at be
give os ind i Pavillonen ved Jomfrubjerget. Ah, denne air af 
international skiprofessionalisme, vi lagde for dagen, da vi smed 

os ned på en stol, strakte skistØvlebenene mageligt og udbad os 
en sodavand til deling; »Ja, så gerne, de damer - og et raflebæ

ger?« Vi forsrod den ikke. Sagde pænt nej tak til det sidste. 
Verdensdamer - ohlala! - og ak oh ve! da vi efter moden over
vejelse besluttede os til, at de par (5-6) kilometer, der var 
hjem, kunne co erfarne skiroccer som os vel sagtens klare inden 
aften, når vi fulgte landevejen. Den var , viste det sig nu, altså 
bare kemisk renset for sne. Vi havde nu et par muligheder ae 
vælge imellem: slænge skiene på nakken og spadsere ad lande
vejen eller skride værdige men langsommeligt frem igennem 
grøfterne. Vi valgte begge dele - efterhånden som det andet 
blev uudholdelige. Føj, hvor vinden og det tiltagende mørke 
sved i Øjnene! Lide salte tårer var der vise også iblande af hjæl
peløshed og arrigskab. Forbi os kØrte den ene hestevogn efter 
den anden, men trygle om kørelejlighed havde vi alt for megen 
scolthed - eller for lidt mod - til. Så hellere strides med vin
den og natten og bede vore Fadervor i stilhed. Nå, der var 
vrøvl med skinbindingerne. Hvornår var der for resten ikke 
det? Så vi trampede til sidse af seed ad vejen baksende med 
stave, indfiltrede bindinger og uregerlige ski. Give fortabe? 
Aldrig! D . v. s. da vi nåede viadukten uden for byen, fattede 
vi mod og mandshjerte og besteg med tillukkede ansigter og 
megen værdighed en hestevogn, hvor vi placerede os med ryg
gen mod kØreremingen, stift stirrende frem for os. Jeg skæ
vede lide halvflov til siden. Dee gjorde min ledsager tilfældig
vis også, og - kære kusine - jeg kan endnu for mig se mine 
egne bitre følelser genspejlet i die resignerede ansigtsudtryk. 
Men det veg dog gradvis for lettelsens og selvironiens skæve 
smil. Neden for bakken omfavnede lysene fra byen os med de
res tryghed, og i husene var der varme og en dyb søvn ae synke 
ned i. Vi var atter i Verdens navle. Jeg skal for Øvrige have 
sovet med knyttede hænder den nat. Men tak for den barndom, 
Aakirkeby! Glad for ae have fået lejlighed cil at sige dec. Havde 
stof nok til en hel bog - men senere måske. 

Var der nogen, der sagde, ae Aakirkeby var trist? Sig mig, 
taler De af erfaring? Bodil Harild 

To digte af Grethe Solhverv Rasmussen 

ANGST 

Møllens vinger pisker skygger 
over vejrhanens skrig 
der ikke ved hvor de skal hvile, 
vinden på mergelgraven 
vender blikket mod små fiskeprik horisonten 
og sænker sig gråt. 
Over vejen 
kører aftenen ind 
lukker skoven sammen. 
Nu står møllen stille 
med vejrhanen trukket i en streg, 
langt borte tændes husets øje 
under flagermusenes befølede luft 
løber mine fødder bort med en hund. 
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IRIS 

Porcelæns gård 
højloftet som konkylier 
vi drak drømme af. 
Iris hed hun 
bag den røde puf 
med smykkeskrinet 
indbygget i snegle. 

Foran Kaolinværket 
lå Krageskoven 
skar sorte skygger over os, 
ved fyraften 
gik mændene forbi 
som hvide klumper. 



P.CHR. v. STEMANN 
20. VII. 1891 - 11 . VII. 1966 

Amtmand på Bornholm 1934-1961 

Under besættelsen udtalte v. Stemann: »Bornholm bliver først 
endelig befriet, når jeg rejser bort. « 

Dette var vel hans eget udtryk for den strid, der ofte stod 
om hans person, hvilket var naturligt, fordi v. Stemann var så 
aktiv og så arbejdssom og måske blandede sig mere i ting, 
som man ikke mente egentlig var en amtmands opgave. 

Der er vel dog nu almindelig enighed om, at v. Stemann har 
været en god mand for os bornholmere. Hans embedsførelse 
var upåklagelig og hurtig. Man kunne altid sige sin mening 
uden derfor at blive hans uven, måske snarere det modsatte. 
H an var utrættelig i at få gennemført sine ideer, men det var 
svært at overbevise ham om fejl ved dem. Det tog tid. Hans 
betydning for Bornholm har været enorm, hvilket fremgår af 
nekrologerne i dagspressen. 

Personen v. Stemann var imponerende, han var charmerende 
og gæstfri som få og havde heri en udmærket stØtte i amtmand
inde Helga v. Stemann. 

Et særligt kapitel i v. Stemanns amtmandstid var besættelses
årene, hvor han havde en vanskelig stilling, både i tyskernes 
tid, særlig under den sidste tyske kommandant, der ikke ville 
kapirnlere. Men også bombardementet, russernes besættelse og 

genopbygningen gav meget arbejde for amtmanden, og det 
skal siges, at v. Stemann har en stor del af æren for, at vi på 
Bornholm kom så godt og hurtigt over denne vanskelige tid. 

v. Stemann har udgivet sine livserindringer: »En dansk em
bedsmands odysse«. Han var meget optaget deraf, allerede inden 
han forlod Bornholm. 

Særlig forholdene omkring besættelsen og bombardementet 
forsøgte han at udrede. Desværre var v. Stemanns forhold til 
frihedsbevægelsen noget køligt, mest vel fordi man holdt ham 
udenfor, og dette havde t il følge, at der savnes en del oplysnin
ger i v. Stemanns bog. 

Vi, som havde ham på nært hold, vil mindes v. Sremann som 
den prægtige renæssancefigur, fuld af liv og virksomhedsrr:rng, 
manden med de stærke meninger, altid på færde for ar gavne 
Bornholm. S. K. 

Bornholmerbørn 
Sad på brændekassen i pandekageos 
og ejede lykken med fedtede fingre. 
Foretrak til kåde krttmspring 
trygge halmstakke, knudrede klippestykker. 
Ridende overskrævs på en solblinkende støvstribe 
tog vi det hele som en selvfølge, groede. 

Slentrede i skoven med ornitologiske kenderminer, 
endnu analfabet er. 
Genoplevede hver sommer henrykte det samme, 
vi lidt klogere, isen 5 Øre dyrere. 
Saltedes, bmnedes om kap med røgede sild, 
genf andtes, kyssedes af solen, f lØjtende 
igennem hitllet i fortænderne, 
lidt mere hårdhudede 
stødte vi tæer på moleringe 
ladende hånt om bitre erfaringer. 
Plitmpede i havnens dulmende friskhed 
i smerteblandet fryd. 
Med fordringsløse krav om ztindskrænket tumleplads 
og en endeløs jordbærmark i jttli 
ejede vi alt og intet 
pliu et glansbillede i lomniens mtlrede krimskrans. 

Måtte ud, længes 
for at vende tilbage og fatte særpræget, 
forstå, at sol over Gudhjem er en specialitet 
- ikke blot en samling hjem en sommerdag. 

K rystalklare, fzmklende Øjeblikke, 
hvor mågeskrig plttdselig ikke 
er noget banalt, 
hvor tågeslør om skvitlpende skttder 
betyder: hjemme igen! 

Bodil Harild 
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Ji hausar 

Når man som helr lille allerede er inficerer af kunsmerbacillen, 
følger den sikkert en hele liver igennem. Selv om der måske 
bliver på den anden side af rampen. 

Hvor er der herlige ar have værer med. Og nu, hvor tankerne 
går tilbage, hvor er det så vidunderlige oplevelser, man har haft. 

Barndom og ungdom, forekommer mig, lå alrid badet i sol
lys. Alle mine erindringer synes jeg har værer solbeskinnede. 
Kommer der af, ar man alrid har haft er glad og munterr sind, 
at man har talt de lyse timer? 

Man har forralr mig, at min t idligste barndom og min fød
sel ikke var til glæde for mine to ældre brødre, som ikke ville 
have en lille bror at tage på slæbetov i leg og på udflugter. Da 
jeg var kommet til verden en formiddag, og disse ro, Lorry, 
der var syv år, og Hagbard, der var fem år, på dette tidspunkt 
kom ind for at blive forestillet for den nye lillebror, sagde den 
ene til den anden: »H vor er han grim, spyt på ham! « Hvad de 
vel ikke fik realiseret. 

Fader var ikke særlig på talefod med den indremissionske 
præst, der dengang var i Bodils og Nexø sogne. Derfor gik der 
en rum rid, før jeg blev døbr. Jeg var omtrent ti måneder, da 

jeg kom i kirken. Stor skal jeg have været, og da orgelet into
nerede, slog jeg sådan omkring mig og sang i vilden sky, så 
min gudmoder havde besvær med at holde mig. 

Da de første år var gået, og jeg begyndte min færden uden 
for haven, tog jeg hele byen og havnen i min besiddelse. En 
sommereftermiddag på en sådan strejfrur fik jeg min fod i 
klemme på jernbaneskinnerne på havnen. Jeg skreg i sking
rende angst, og så kom den store, djærve, rare Absalon og fik 
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Nexø i 30'me (Colbergs Luftfoto) 

mig fri. H ele min barndom betragtede jeg ham som min virke
lige ven. 

En anden dag kom fru Erthmann og fandt mig. H un tog mig 
med hjem og trakterede mig med kager og saftvand - med det 
resulrar, at jeg hver eneste dag var at finde på hendes trappe, 
hvor jeg sang Den lille Ole, indtil hun kom ud og gav mig en 
roøre, som straks blev omsat i bolscher. Men i H andelshuset 
havde jeg en anden god veninde, den senere fru købmand 
Aksel H olm, hun sad ved kassen. Når jeg havde fået min pose 
med altid for mange bolscher og skulle berale, stak hun min 
roøre ned i posen. 

En eftermiddag på havnen kom børnene h jem fra skole, og 
bager Wesths datter fra Nørregade »fandt« mig og tog mig 
med hjem. Fru Westh stod midt i gården i storvasken, men 
hun holdt op og gav mig kaffe og dejlige wienerbrød. Datteren 
Karen fulgte mig hjem og gav mig en stor pose kager. Det var 
næsten det allerbedste, for hjemme fik vi skam ikke kager og 
wienerbrød. 

Så var der også tandlæge Kaaber's. Det var et barnløst ægte
par, og de ville bestemt købe mig, hvad der selvfølgelig ikke 

var rale om. Men jeg kom hos dem og de forkælede mig. Sådan 
holdt de juleselskab for mig en gang med chokolade og juletræ. 
Små gaver og knas fik vi allesammen. 

Basse Binder, som jeg kaldtes, var kendt over hele byen. Når 
jeg ikke legede i vor dejlige have - fader var meget have- og 
rosenimeresseret, klatrede jeg op i det højeste kirsebærtræ og 
sang mine sange ud. Min ældste søster Benny gav mig fem Øre 
for hver ny sang eller salme, jeg lærte. Det heppede mig op 



til at forny repertoiret. Lørdag aften, hvor Benny kom hjem fra 
Rønne med det sidste tog, var en oplevelse. Ikke alene fik man 
lov at være oppe og med på stationen med fader for at hente 
hende, men vi fik te, når vi kom hjem. Og tiden til afhentnin
gen af hende gik med at få lov at følge med fader til Hånd
værker- og Industriforeningens bibliotek, hvor far var en slags 
bibliotekar. Der kom mange mennesker og lånte bøger, og men
nesker har altid, også dengang, haft min store interesse. 

Benny havde et strålende humør, ville vist nok have været 
skuespillerinde, men det kunne der jo ikke være tale om. Men 
at der var kunstnerblod i årerne er klart. Hun digtede altid. 
Mange er de små ting, der er udgået fra hendes hånd. Særlig 
på hendes vaskedage, da ligefrem flød rimene ud af sæbeskum
met. Hendes digteriske evner overførtes på hendes søn, den 
alt for tidligt bortgangne digter Asger Dam. 

Men tilbage til den tidlige barndom. Mandag morgen kom 
landmændene kørende med deres grise til Nexø station for at 
få dem fragtet til slagteriet i Rønne. 

Mangen sådan mandag morgen var vi ved toget for at se, 
om der var nogen, vi kendte, som skulle ad Østermarie til, for 
der boede farmor; måske kunne vi så få kørelejlighed, for de 
to mil, der var op til bedstemor på landet, som hun kaldtes, 
var jo en lang vej for små ben. 

Jeg kom i Pogaskola hos frøken Jørgensen, der var en elske
lig dame. Hun lærte os godt, og hun havde elever, der gik 
direkte til forberedelsesklassen på Realskolen. 

Da fader døde i januar 1914, skete der en stor omvæltning 
for mig. Jeg var jo den mindste, og alle de andre søskende var 
voksne. Derfor fik jeg næsten et enebarns opdragelse. Forkælet 
af søskende og af min prægtige moder. Jeg fik lov til at fore
tage mig næsten alt. Moder var sprængfyldt med energi og var 
meget forstandspræget. Aldrig har jeg haft en tysk-lektie for, 
uden at komme til hende for at få den oversat. Den lille butik, 
hun drev, bragte hende i kontakt med en masse mennesker af 
alle slags. Tit kom der en og anden og skulle have hende til ar 
sætte et brev sammen og til at skrive det. Hun var samtidig et 
muntert og hjælpsomt gemyt. 

Borgerskolen kunne jeg ikke fordrage ar gå i. Vi havde en 
dreng, hvis fader var tilflyttet smedesvend. Denne dreng ban
dede så forfærdeligt, hvad der var meget imod inspektørens 
indstilling. Derfor skulle der gerne sladres om, når August 
havde bander. Der resulterede i, ar spanskrøret kom frem, og 
der var ikke få slag, der haglede ned over den stakkels drengs 
ende. Det hjalp ikke, at han hylede og skreg. Jeg troede nu 
ikke, heller ikke den gang, man kunne banke bandeord ud af 
nogen. 

Blandt mine venner, som jeg ofte sender en tanke, er vor 
rare politimand i Nexø, Axel Niebe. Hvor har han tit og ofte 
ladet mig komme gratis ind til både cirkus og rurneteatre. Jeg 
kunne virkelig lide ham, og hvor andre børn havde angst og 
respekt, havde jeg den største agtelse og fortrolighed til ham. 
På afstand har jeg senere lært ham at kende som et menneske 
med »sind«. Det har glædet mig gennem årene at læse hans 
skriverier i bornholmske tidsskrifter. Mine tanker om at sende 
ham en hilsen er stadigvæk kun blevet til tanker. Det er synd. 
Man skulle aldrig opsætte et par skrevne ord; jeg har selv ofre 
følt, hvor de kan varme. 

Arene i Nexø Mellem- og Realskole var en dejlig tid. Sikke 

en forstående og herlig lærerstab der var. Særlig glad var jeg 
for forstander Mi.iller, han sendte mig altid af sted i timerne 
efter Familie-Journalen og Times cigarer. En gang blev jeg 
kaldt ind på hans kontor, jeg havde været oppe i tysk og var 
ikke tilstrækkeligt forberedt, fordi jeg aftenen før havde været 
i teater på Holms Hotel. Da jeg gik fra kontoret, var jeg me
get brØdebetynget over at have skuffet ham og lovede mig selv, 
at det aldrig mere skulle ske. Det samme var tilfældet med en 
anden af mine yndlingslærere, nemlig hr. H ansen, som vi havde 
i botanik, naturhistorie og geografi. En dag i narurhistorie
rimen var jeg ikke så opmærksom, som jeg burde være, så kom 
han stille og roligt hen til mig og tog en tot hår i hver tin
ding og trak opad. Der gjorde nederdrægtig ondt, men mere 
ondt gjorde det på mig, at det netop var hr. Hansen, der 
gjorde der. 

Dagen før jeg skulle op i geografi t il mellemskoleeksamen, 
kom hjem til mig og spurgte, hvad jeg kunne rænke mig at 
ar komme op i. Jeg svarede omgående: Nordsjælland - der 
kunne godt falde som spørgsmål. Ja, sagde han, eller hvad me
ner du om Andesbjergene? - Fint, fint, der har jeg lige repe
terer. Næste dag, det er min rur, jeg trækker min seddel, hvorpå 
der står Andesbjergene. Jeg gik så rent i stå. Alt, hvad jeg for
talte var forkert, Jeg fik g+ - styrtede hjem og rudede der
over. Ja, jeg rudede virkelig. 

Og så sangrimerne med lærer Bjerre. Hvor var de indholds
rige for mig. Lærer Bjerre var altid så glad og smilende. Havde 
vi været rigtig artige eller dygtige, kunne han godt belønne os 
med en historie. En dag havde Bjerre irettesat mig. Jeg blev 
smækfornærmet og sang ikke mere med resten af timen. Kam
meraterne var solidariske med mig og tav også. Så talte hr. 
Bjerre til det gode i mig, om Gud, der havde givet mig den 
skønne stemme, det burde jeg virkelig værdsætte o. s. v. - Der 
hjalp! 

Men sangtimerne med de små 1. og 2. mellem følte vi fra 
3. var under vor værdighed, derfor gjorde vi alle krumspring 
for ar blive fri, det var meget morsommere at spille langbold. 
Jeg talte med hr. Bjerre; det resulterede bare i, at han ikke 
kunne undvære mig. Så gik jeg til fors tander og spurgte, om 
jeg måtte blive fri. Han skulle jo have en begrundelse. Min 
stemme er i overgang. - Så så han på mig med et stort forstå
ende smil - nå, er den det. Ja, så srik bare af. Der var enden 
på mine sangtimer. 

Senere har jeg som hyppig gæst i det bjerreske hjem for
talt lærer Bjerre, at sangtimerne var dejlige, men hvor kunne 
vi have fået mere ud af dem, end vi gjorde. Man er jo ikke så 
fornuftig i den alder. 

Da jeg senere kom ril København for at uddanne mig, gav 
jeg Bjerre det løfte, at jeg ikke måtte komme hjem på ferie 
uden at have en ny sang med til ham hver gang. Jeg tror, jeg 
holde mit løfte. Jeg havde næsten et andet h jem hos fru og hr. 
Bjerre. 

Da jeg kom i første mellem, havde jeg lærer Anker Kofoed 
i regning. En dag bad jeg ham om at skrive mit navn på et nye 
regnehæfte. Der skulle naturligvis stå Bjarni Herold Jensen, 
men dette H erold var ikke nødvendigt, og han skrev bloc: 
Bjarni Jensen - det glemte jeg ham ikke for i den tid, han var 
min lærer. Senere har jeg forladt ham det, så ganske. I særde
leshed fordi han var blandt publikum ved min første koncert. 
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I første mellem traf jeg også Povl Brandt. Vi havde begge 
interesse for sang og botanik, og vi sluttede et venskab, der 
har holdt for livet. Når der var noget, der ikke rigtig ville lyk

kes for mig, kom jeg ril ham, og han kunne altid finde en løs
ning, en udvej. I vor barndom gjorde vi mange ture sammen 

til Langedal med Føllasprinjed - der var de første anemoner -
ril Klinr, Slamrabjerg og ikke ar forglemme badeturene til 
Balka strand, hvor hans forældre havde sommerhus. 

Den dag, mor fulgte m ig ril Øsrbornholmeren - jeg skulle 
rejse ril København og aflægge prøve for nogle sangkapacirerer 
- var købmand I. S. Kjærgaard på havnen. Han kom hen 
og Ønskede mig alt godt og gav mig en guld-tikrone. Det var 
en scor oplevelse. Da jeg kom hjem fra København efter prø
ven, hvor man menre, ar der var er godt materiale at arbejde 
med, men der skulle gøres meget forsigtigt, fordi jeg var så 
ung, kun 16 år, kom cand. Bach, som på der tidspunkt var 
noget af en forlysrelsesråd i Nexø og spurgte mig, om jeg 
kunne have lyst ril at spille den unge mand i en forest illing, 
der var spillet til succes på Det ny Teater, og hvori Karina Bell 
havde fået sit gennembrud. At jeg havde lyst, kan ikke nægres, 
men glæden over at kunne sige, jeg skulle rejse ril hovedstaden 
for at uddanne mig, var srørre. 

Ungdomsårene i København var fulde af sol og megen glæde, 
men også meger arbejde. For man må bestille en masse, når 
man skal dygtiggøre sig inden for kunsten. Derfor var der 
alrid dejligt, når weekenden kom, så cog jeg til Roskilde, hvor 
m in yngste søster var g ift og boede på en dejlig gammel bonde
gård midt i Roskilde by, næsten. Hun, der var blevet gift er 

par år før, jeg kom til Kongens by, og jeg, knyttedes meget 
fast ril hinanden, fordi hun de første år visrnok længtes lid t 
efter Bornholm. Ja, jeg rør naturligvis ikke sige der. 

Når jeg kom på mine weekend-ture, provianrerede jeg alrid 
til den næste uge. På sådan en gård er der jo altid noget godt 
i spisekammeret. 

Aftenerne i København var altid besat af koncerter eller 
teater. Hos Vilh . H ansen i Gothersgade fik jeg fribilletter til 
alle de score koncerrer. Altid co billetter, for, som det blev 
sagt, det er altid rart at have en ar rie sammen med. 

Til Det kgl. Teaters partiturlæsningslokale havde jeg fri
kort i flere sæsoner. Det var et rum helt oppe på loftet oven 
over den score lysekrone. Deroppe kunne man hØre fortrinligt, 
men ingenting se af forestill ingen. Vi var mange deroppe på 
de score aftener. Og mange af de unge inden for musikken var 
gæster deroppe, bl. a. Else Brems, Immanuel Franksen, Aase 
Ziegler, Sverre Forchhammer og mange, mange flere. 

Var det, fordi man var ung, eller kom der virkelig flere score 
verdenssangere som gæster dengang, end der gØr nu? Jeg sy
nes det. 

Gigli's første koncert herhjemme, hvor salen formelig kogte. 
Han blev min yndlingssanger. Jeg har aldrig undladt en af 
hans koncerter. Glemmer aldrig, da han gav mig sit foco med 
dedikation - og sit venskab. Et herligt menneske var han, med 
italienerens sollyse barneglæde. 

En anden af mine store glædelige oplevelser var , da jeg en
gang var hjemme på ferie og i et frikvarter var oppe på Real
skolen for at hilse på, og forstander Jensen spurgte mig, om 
jeg ikke ville synge for eleverne. Jeg var ikke klar over, at 
det skulle være med det samme og sagde, det ville jeg godt. 
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Storegade 

M1mkegade 

Så trommede han alle eleverne sammen i salen, og jeg sang 
af karsken bælg og uden musik. Den eneste ting, jeg husker, 
jeg sang, var: Peter Heise: Husker du i hØsr. 

7. juli 1927 sang jeg første gang i Nexø på Holms Hotel. 
Karen Exsteen akkompagnerede, Ina Dam spillede solo, bl. a. 
Grieg: Trollhaugen. Ofte har jeg grunder over det meget kræ
vende program, jeg havde valgr: over klassiske italienske arier, 
Beethoven, Godard, nordiske romancer for at slutte med Me
stersangerne og Konge for en Dag. Der var en tætpakket sal, 
og under min første italienske arie blev der stillet flere bænke
rader ind. Det var drønende varmt, og en dame på en af de 
første rækker blev dårlig, hvilket jeg observerede og blev lidt 
beklemt og i vildrede om, hvad jeg skulle gØre. Da ser jeg 
pludselig i salen to smilende Øjne og et nik. Det var Nyborg 
Hansen. Han havde tidligere sagt til mig: - Du må ikke blive 
nervøs, der er ingen, der gØr det bedre end du . Så havde jeg 
atter roen igen. 

Ja, N iels Nyborg Hansen, han besad også »Sind«. Synd at 
så mange skal rives bore lige som de skal til at begynde. Niels 
havde lige Her antaget er par billeder på den fri udstilling. På 
min væg hænger der er lille billede fra Christiansø, som han 
forærede mig. Det sætter jeg umådelig meget pris på. - Efter 
min moders død i 1932 sagde N iels til sine forældre: Nu har 
Bjarni ikke noget hjem mere, så skal han have sit hjem hos 
os - det fik jeg. På H olm Hotel hos onkel Hans og hans søsrer, 
tanre Cheila, gik jeg ud og ind som hørende til. En dag skulle 
de have en bryllupsmiddag, og jeg blev spurgt, om jeg ville 
pynre bordet. Der ville jeg gerne. Jeg har altid haft sans for 
dekoration. Bordet blev pyntet efter kunstens regler. Da det 



var færdigt, skulle de jo alle ind og se det. Kogersken kom 
også, lille og bred, rigtig typen på en god kogekone. Hun 
beundrede bordet og udbrød: Hvor e de pent, enj kanj ræjti 
se, de e lavad me kunsti hånd. 

Og den dygtige musiker, organisten Karl Johan !saksen, 
barnefødt i Rønne, med hvem jeg havde kirkekoncerter. Vi 
havde den glæde, da vi havde vor ansøgning inde hos provst 
Levy Blang, gav denne os ikke alene tilladelsen til koncerten 
i N exø kirke, men engagerede os til at holde den samme kon
cert i Pedersker kirke. Det var en stor glæde. 

I Nexø Musikforening, hvortil dr. Boesen havde engageret 
Helga Klindt Jensen og mig til en koncert, spurgte dr. Boesen, 
om jeg havde noget af komponisten Chr. Danning på reper
toiret. Jeg var meget forbavset, for jeg mente ikke, der var 
nogen, der havde synderlig kendskab til Danning. Men, jeg 
havde en cyclus af zigØjnerviser af Danning - som nogle af 
mine bedste sange netop på den tid. Det var ti tekster af 
Alphonse Walleen. Grunden til, at dr. Boesen spurgte, var, at 
Dannings enke netop opholdt sig i byen. Hun kom efter kon
certen hen og takkede mig meget for sangene, hvis eksistens 
hun ikke anede. De var dog udgivet af Vilh. Hansens Musik

forlag. 
Da jeg engang havde læst nogle digte af min nevø, Asger 

L . 
· Ællingemyr•, Povlsker H pjlyng. Foto: Frede Kjpller. 

Dam, i radioen, skrev han til mig, at det var ganske forunder
ligt, som jeg havde truffet netop det, han havde ment med 
digtene, men det beroede jo nok på familieskabet. Senere 
smuglede jeg altid noget af ham ind i mine programmer , fordi 

det viste sig, at han næsten fik lige så meget for, at hans ting 
blev brugt, som jeg fik for at læse dem. 

Mit bekendskab med intendant Kuhre stammer fra en efter
middag, hvor jeg sang i »Skovly« uden for Rønne. Han kom 
hen til mig bagefter og sagde nogle pæne ord. Efter en radio
udsendelse sendte han mig sin henrivende Lila Moer og Pærsa 
Viza, som jeg har haft megen glæde af. Men da jeg blev 

engageret til at være det bornholmske islæt i en revyturne på 
Øen og bad Kuhre om, jeg måtte have lov ae synge Lila Moer, 
fik jeg ikke nej, men han syntes ikke om der, og jeg lod være 
ar synge den. 

Sidenhen sendte han mig altid sine publikationer med dedi
kation, og efter hans død, han havde radioprogram inde, blev 
jeg anmodet om at overtage det af fru Kuhre. Det var mig 
også en glæde. 

Det ville være Ønskeligt, om dette kunne være til glæde for 
dem, der husker - mig har det været til stor glæde at gen
opleve et rigt liv. Rigt på oplevelser. 

Po1tl Bjarni. 
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POULSKER HØJLYNG 

TEKST OG FOTO: FREDE KJØLLER 

Da de bornholmske udmarker, HØjlyngen, i forrige århundrede 
fordeltes mellem staten og kommunerne, fik også Poulsker sin 
part. Men da Poulsker sogn ingen sinde har haft grænser til 
Højlyngen, måtte denne part nødvendigvis komme til at ligge 
langt fra sognet. Og det er forklaringen på, at Poulsker HØj
lyng ligger, som den gør, langt fra hjemsognet, som en enklave, 
en del af sognet, der ligger skilt fra det Øvrige og udelukkende 
omgivet af andre sogne. Et lignende forhold kendes fra Ruts
ker, Nyker og Pedersker, hvor udmarkerne også ligger skilt fra 
hjemsognene. 

Hele realistisk set må man vel betragte denne Poulsker sogn 
tildelte part af HØjlyngen som en foræring; thi vel havde 
Poulsker-bønderne præcis samme brugsret til Højlyngen, som 
Bornholms andre bønder havde - det var jo derfor, de fik 

denne pare. Men den forholdsvis store afstand mellem deres 
gårde og udmarkerne på HØjlyngen medførte, ae de ikke i 
samme grad som de fleste andre sogne, der grænsede direkte 
op til Højlyngen, var i stand til at gøre brug af denne ret, og 
derfor har deres interesse i udmarkssagen vel heller ikke væ
ret så stor som i de sogne, der lå lige op til udmarken. Dette 
fremgår af flere forhold. Dee kan således nævnes, ae den kon
gelige kommission, som udnævntes d. 30. juni 1866 for at 
ordne forholdene i de sogne, hvorfra der måtte indløbe på
stand fra nogen om ae få en pare af udmarken indlagt som 
ejendom, overhovedet ikke kom til at beskæftige sig med 
Poulsker sogn. Der indløb nemlig kun en klage, og den hen
holdtes. Dee er også en del af forklaringen på, ae Poulsker sogn 
i dag har den største af samtlige bornholmske sogneplantager 

(l~.j&11;J.v)y,,_J,u- t 
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- der var så langt til lyngen, at man ikke var interesseret i at 
have lodder der. 

Men er Poulsker plantage således den største af vore sogne
plantager, er den dog ikke tilsvarende kendt. Det er næppe for 
meget sagt, at Poulsker Højlyng hører til de mest ukendte af 
de bornholmske lyngområder. Kun få er hjemmevante her, når 
der ses bort fra stedets egne folk, og jeg gad vidst, hvor mange 
af poulskerboerne selv, der er rigtig kendt i deres egen udmark. 

Den forholdsvis ringe interesse for dette natur- og skov
område hænger naturligvis sammen med den afsides beliggen
hed og mangelen på gode tilkørselsveje, hvad man næppe be
klager inden for det lokale skovvæsen. Dernæst må det også 
siges, at Poulsker H øjlyng kun i ringe grad rummer egentlige 
seværdigheder eller i hvert fald, hvad man vil kalde turistse
værdigheder. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der ikke 
er smukke steder i området. Tværtimod! Der er mange inter
essante og dejlige pletter i Poulsker Højlyng, og det skulle 
være denne artikels opgave at omtale nogle af dem. 

Poulsker Højlyng dækker i alt et areal på cirka 940 tØnder 
land, heraf udgør plantagen ca. 690 tØnder land, beliggende 
vest for Hedensminde vejen, medens der øvrige af udmarken, 
nemlig ejendomme og private skove, ligger øsr for denne vej. 

Udmarken gennemskæres af 3 egentlige veje, nemlig den 
nævnte Hedensmindevej, der fra dalen ved Vandtappergård i 
Bodilsker løber ind i Poulsker H øjlyng ved plantørboligen og 
herfra fortsætter mod nord forbi ejendommen H edensminde 
for at munde ud i Dalslundevejen i Østermarie. Længere i 
vest går en anden vej, Kragesrensvejen, ligeledes fra syd til 
nord eller fra AnhØj mose i Bodilsker forbi Kragesten og over 
Grønnevad for så også ar munde ud i Dalslundevejen. Disse 
ro veje forbindes med den tredie, Lervejen, der løber i remin
gen øsr-vest mellem plantØrboligen og Grønnevad. 

Terrænet er højtliggende med de højeste punkter i vest 
(AnhØj 110 meter over havet) og svagt skrånende mod Øst 
med en ret jævn overflade, der gennemskæres af nogle få ikke 
særlig markerede dalsænkninger bortset fra Kællingedalen i 
Øst, der er tilskåret som typisk bornholmsk sprækkedal. Der er 
jo nok en ret almindelig opfattelse, at Poulsker Højlyng der 
er sten og klippe alt sammen og så noget dårlig skov; men 
dette er helt forker t. I virkeligheden går klippen kun i dagen 
meget få steder, for eksempel i Kællingedalen. Klippen er de 
fleste steder dækket af et betydeligt jordlag, således at her er 
betingelser for en ganske god skov - og den har man nu. Der 
er også klart, at langt srørsteparten af disse arealer efter fornø
den kultivering kunne have været opdyrket til udmærket ager
jord, om man havde Ønsker dette. Poulsker Højlyng hører dog 
til de lyngområder, der er sidst tilplantet. Så sent som i 1930 
kunne man her se ubrudte flader med lyng, spredt bævreasp og 
birk, således som det ses af Poul Gelrings billeder i »De dan
ske Heder« (1943). Denne landskabsform hører nu historien 
til, og i dag skal man lede efter lyngen i Poulsker Højlyng. 
Den er henvist til en vegeterende tilværelse langs med nogle 
skovveje og enkelte andre steder, for eksempel ved Kragesten 
og på en bakke nord for den gamle plantørbolig samt for en
den af linje 3 helt ude ved sognegrænsen til Bodilsker. 

At Poulsker Højlyng fik lov til at henligge med lyng i så 
mange år efter udskiftningen skyldes vel blandt andet den af
tale, Poulsker kommune i 1866 gjorde med den af staten ned-

•Kragesten•. 

satte kongelige kommission, som gik ud på, at 690 rønder land 
af den kommunen tildelte udmarksjord skulle tilplantes med 6 
tØnder land årlig. Det var jo ikke meget i betragtning af det 
score areal, der var tale om, og skulle det overholdes, måtte 
der gå 100 år , inden arealet var tilplantet. Og det har åben
bart også så nogenlunde slået til. 

Man har jævnligt hØrt, at Poulsker Højlyng er rig på old
tidsminder; men en sådan påstand må være at tage munden 
fuld, for det er ikke de store mængder, man finder i sammen
ligning med så mange andre steder på Bornholm. Arsagen er 
vel igen beliggenheden i forhold til bebyggede egne. Et par 
bautastene kan nævnes, nemlig Kregsten, der ligger et par 
hundrede meter Øst for Kragestensvej lidt syd for Jagthuset, og 
Kragesten, der ligger cirka en halv kilometer nordligere helt 
ude ved vejen. Kregsten er nogenlunde rektangulær af form, 
den er ret flad, knap to meter hØj og ejendommelig flosset 
foroven. For Øjeblikket står den smukt i et åbent terræn, som 
dog er tilplantet med små rødgraner, således at stenen om nogle 
år vil være skjult. I stednavnebogen kaldes stenen for »Kreds
sten«, hvilket skal opfattes som en fordanskning af navnet, 
der antages at være opstået, fordi stenen er omgivet af en sten
kreds. Peter Thorsen omtaler også stenen i »Vor Hjemstavn« 
som stående på ro kredsrunde, omtrent 30 skridt brede jord
forhøjninger. Kragesten er en smukt formet betydelig stØrre 
sten, der er opstillet på lignende måde som Kregsten. Den lig
ger omgivet af en lille bevoksning af lyng. 

Øleåen udgør et væsentligt træk i landskabsbilledet af Pouls-
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Skovvej ved •Grpnnevad• . 

ker HØjlyng. Den løber ind i Poulsker plantage lige syd for 
skydebanerne i Øsrermarie plamage og krøller sig herfra i er 
utal af bugtninger tværs igennem plantagen med sydøstlig ret
ning og løber ind i Bodilsker ved Vibebakke. Den afvander 
praktisk talt hele Poulsker udmark. De fleste steder er ålejet 
jævnt, således at vandføringen er rolig; det er derfor, åen slyn
ger sig igennem plantagen i de mange serpentinerslyng, og den 
tager ret stor plads, hvorfor hele dette bælte ikke er beplantet, 
men hovedsagelig dækker af pil og sumpplanter. Særlig inter
essant her ved Øleåen er Grønnevad, seeder, hvor vejfarende 
fra de ældste rider fra Sydbornholm eller i modsat retning 
overskred Øleåen, når de drog over Højlyngen. Det var et af 
de mest berømte vadesteder på Bornholm; men særlig beha
gelig kan passagen næppe have været; thi der var ingen bro, 
og der findes heller ikke spor af stenlægninger over vandløbet 
eller lignende. Man fulgte ganske simpelt sporene og væltede 
sig ud ril fods eller med hest og vogn. Folketraditionen er ikke 
hele sikker med hensyn til vadestedets nøjagtige beliggenhed. 
N ogle hævder, at overgangssteder var, hvor broen nu ligger -
andre hævder, at overgangen skete over et noget bredere bælte 
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vest for broen, hvor bunden er fast, således ar overgang kunne 
ske uden srørre risiko. På den åbne plads ved den nordre side 
af Grønnevadsbroen lå det nedbrændte Poulsker Savværk. Tom
ten ses endnu, og en kraftig vegetation af kulturukrudt, næl
der, hundegræs o. s. v. vidner om tidligere menneskelig virk
somhed her. 

Af dalstrøg kan nævnes Hasledal længst i vest; der er et fug
tigt strØg, der nu er helt tilvokset. Syd i plantagen begynder et 
andet dalstrøg, der rummer egentlige mosedrag og fortsætter 
mod nord i Vajdemandedalen, en langsrrakt og køn, men ret 
fugtig lokalitet, der nok må opfattes som sprækkedal, skønt 
klippen ingen steder er at se. Vest for ligger den helt tilvok
sede Svinedal, i hvis nærhed ligger en stor sten, almindeligvis 
kaldet »Store Sten«. 

Længst i Øst uden for selve plantageområdet ligger Kællinge
dalen, der er den bedst udformede af sprækkedalene her, og 
som rummer nogle af de kønneste landskaber i Poulsker Høj
lyng. Dalen kan følges omtrent fra Dalslunde vejen i Øster
marie til et stykke nordøst for plantørboligen. Den har sin 
kraftigste udformning mellem ejendommene Skovfryd og Sol-



vang med sprækkedalsmosen »Kællingemosen« som midtpunkt. 
Den er den største af moserne i Poulsker Højlyng med nogle 
dejlige skrænter ned til vandet, især ved Østsiden, hvor trævæk
sten er ryddet af hensyn til højspændingsledningerne, som er 
føre over omtrent i dalens retning. Her er altså et tilfælde, 
hvor disse ledninger mere har fremhævet landskabsbilledet end 
skadet det. På skrænterne står lyng og frodige bevoksninger af 
»byllenbær« samt kaprifolium, gederams og andre for lokali
teten typiske planter. 

Lidt længere mod nord i dalen ligger Kællingeklippen, et 
klippeparti, der ikke imponerer særlig meget; men det har dej
lige omgivelser. Klippepartiet kaldes også »Tjælingatjærkan« 
(Kællingekirken). Et par hundrede meter Øst for denne ikke 
langt fra sognevejen mellem Lyrsby og Bodilsker ligger Jons
hØj, en grusbakke, som nu er næsten bortgravet. Den ligger 
omgivet af skov, men er uden større interesse. 

Der er al mulig grund til at ofre lidt opmærksomhed på de 
sumpe eller myr, der endnu findes i Poulsker Højlyng, da der 
efterhånden kun er få rigtige lyngmyr tilbage på Bornholm; 
de fleste er Ødelagt ved tØrvegravning eller på anden måde. 
Men i Poulsker Højlyng har man, så vidt det kan ses, ikke 
gravet mosetØrv; derimod er der gravet en hel del bredtØrv 
(det Øverste af jordoverfladen med planterødder og uforrådnet 
organisk materiale skåret ud i passende stykker for at anven
des til brændsel). 

»Stavlamozzana« er de mest karakteristiske. Det er tre lav
vandede hængedyndsmoser med rige bevoksninger af kæruld 
og andre sumpplanter. Den sydligste, der forekommer mig 
mest idyllisk, er dækket af hvide åkander (nøkkeroser) , som 
namrligvis er indplantet. Godt 100 meter længere i nord lig
ger den noget stØrre »Stora Stavlamåza« helt skjult af skoven. 
D isse moser har fået navn af de nord og vest for liggende 
»Stavlabakka«, der er dækket af skov og derfor ikke særlig 
fremtrædende i landskabet. Ordet »stave!« (stabel) siges i 
»Bornholms Stednavne« at referere til det danske ord »tØrve
stabel«, hvilket lyder tilforladeligt. Det mystiske er kun, at man 
ikke finder noget spor af tØrvegravning. 

I en bevoksning af eg ligger »Stavlapilten «, en af Høj lyn
gens mange og gamle vejviservarder . En anden er AnhØj Pilt 

i plantagens sydvestre hjørne. 

I nordøst helt op til Østermarie-grænsen ligger »Spolsmåza«, 
en hængedyndsmose, der svarer godt til sit navn, eftersom den 
er omgivet af »spol« (det bornholmske navn på dynd-padde
rokke). 

I plantagens sydlige del (midt for linje 3) ligger Sorcehul, 
der også nærmest må betegnes som sump, og helt ude ved det 
sydvestre hjørne på grænsen til Bodilsker, men Øst for Krage
stensvej, ligger Ællingemyr, der dog er helt rørlagt som følge 
af en kraftig udgrØftning og regulering af AnhØj bækken. 
Som den ligger nu, er den plantagens fornemste kæruldsmose. 
Nord for Øleå ligger Hestemyr; men også her er vandet for
svundet, og myren tilgroet. Og således vil man kunne finde 
andre steder i plantagen med små vandhuller eller pletter, hvor 
der tidligere har været myr, og hvor der endnu er fugtigt, sær
lig i regnvejrsperioder. 

Den Østlige del af Poulsker udmark er på private hænder. 
Her ligger eller lå flere private skove og 7 ejendomme, hvis 

Dalsænkning i den J'Jdvestlige del af Po11l1ker Hpil'Jng. 

Skovmyr i plantagens Jydlige del. 
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ældste skøder går tilbage til året 1862. I alt udgør disse arealer 
cirka 250 tØnder land. Arealerne her adskiller sig en del fra de 
Øvrige, dels er ejendommene omgivet af frodige marker, og 
dels er skovene her gennemgående ikke af et så forstmæssigt 
tilsnit som selve plantagen; der er mere selvvokset skov, og der 
er mere løvtræ, hvorfor der også er en lidt rigere og mere vari
eret fauna, specielt fugleliv, end ellers i Poulsker Højlyng, 
hvor faunaen som følge af de ensartede vegetarionssamfund 
er ret speciel og kun har liden variation. 

Plantagen består hovedsagelig af rødgran. Desuden findes 
lidt fyr og en del løvtræ, for eksempel birk, som i hovedsagen 
er vildtvoksende, men giver afveksling i skovinteriøret. Gamle 
hulveje fra lyngtiden findes der en del af, således ses de nord 
for AnhØj, og af grøfter til afledning af vand fra de mange 
våde lokaliteter findes der et utal. 

At gennemkøre de nævnte plantageveje, Kragestensvej, Ler
vej og Hedensmindevejen er ikke tilstrækkeligt for at få et 
nogenlunde indtryk af det gamle hØjlyngsterræn. Man må ud 

på skovvejene og ind i skoven; men så er der også mulighed 
for ture til adskillige dage. Fra plantagens sydvestlige hjørne 
ved AnhØj Bakke og i sogneskellet mellem Poulsker og Peders
ker går der således en skovvej mod nord. Følger man den, har 
man omkring AnhØj udsigter mod vest ud mod AnhØj H us; 
men ellers fører vejen gennem et noget ensformigt og lidet 
kuperet skovlandskab, som med hensyn til skovvegetation og 
jordbund er karakteristisk for den vestlige del af plantagen. 
Eller man kan fra sognevejen syd forstavlebakkerne følge skov
vejen ud mod Hvide Dynder, de gamle fiskedamme i Bodilsker 
plantage ved skellet til Poulsker. Den hØrer til de kønneste af 
plantagevejene og rummer adskillig variation i skovinteriøret. 

Til slut skal det nævnes, at det i år er 100 år siden, vi fik 
den lov (9. februar 1866), der danner grundlaget for de born
holmske sogneplantagers oprindelse. Poulsker plantage er et 
udmærket eksempel på, hvorledes disse plantager kom til at se 
ud, hvilken betydning de fik, og hvordan de på afgørende vis 
kom til at præge det bornholmske landskab. 

Portrætter af kendte bornholmere 

H. Chr. Holm, 28. jan. 1891 
-12. juli 1965, fhv. avlsbr. 
og vognmand, Nexø. 

Rasmw Vibe, 27. aug. 1891 
- 12. okt. 1965, købm. by· 
rådsmedl., form. Bornh. Ti· 
dende, Aakirkeby. 
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af gået ved døden sidste 

Jens P. Hansen, 21. juni 
1901-25. aug. 1965, man
geårig hotelforpagter, Hotel 
Borgen, Rønne. 

r " ...... • 

I 

Andr. Jensen, 16. okt. 1896 
- 16. okt. 1965, brygmester, 
form. og medl. af hovedbese. 
Blaa Kors, menigh.r., Rønne. 

Anker A. Kofoed, 3. maj 
1890-2. okt. 1965, fhv. gdr. 
Kjøllergård, kirkeværge, me
nighedsr., Rucsker. 

Andreas Pedersen, 10. april 
1877-19. okt. 1965, isen· 
kræmmer, Rønne. 

0 ar 

Henrik R. Larsen, 8. juni 
1894-8. okt. 1965, fhv. ba· 
germ., i en årrække bese. Bh. 
Bagermesterforen" Rønne. 

Julius Andreas Hansen, 28. 
april 1878-26. okt. 1965, 
fhv. gdr. Kjeldsebyg., Øscer
lars. 



Ham Jensen, 8. okt. 1874-
27. okt. 1965, fhv. gdr. Rah
bekkegård, lbsker. 

Johs. A. Sorth, 24. septem
ber 1900- 26. dec. 1965, fa. 
brikant, Nexø. 

Kristen Koch, 14. dec. 1901 
- 20. jan. 1966, navigations
besryrer, Rønne. 

K. E. Hansen, 4. feb. 1893-
7. feb. 1966, blikkenslager
mester, Rønne. 

Hannibal Jensen, 29. okt. 
1896--20. nov. 1965, vogn
mand, Rønne. 

Anthon Haagensen, 1881-4. 
jan. 1966, form. Olsker Hus
mandsforen., sognerådsmed!., 
Olsker. 

Mathias Munch, 24. februar 
1879-29. januar 1966, fhv. 
gdr., Pæregård, Østerlars. 

Karen Malling, 19. sep. 1890 
- 15. feb. 1966, menigheds
råd m. m., Hasle. 

Christian P. Mortensen, 12. 
marts 1891-29. nov. 1965, 
fhv. avlsbr. i Klemensker og 
Hasle. 

Valdemar Sommer, 14. jan. 
1889-6. jan. 1966, fagfor
eningsform. m.m., Hasle. 

Einar Rask, 23. maj 1889-
31. januar 1966, fhv. tobaks
handler, Rønne. 

Andre Pedersen, 22. juli 1907 
- 25. feb. 1966, murermester, 
Nexø. 

P. J. Poulsen, 29. marts 1886 
14. dec. 1965, elinstallatør, 
Rønne. 

Aksel Lattridsen, 28. august 
1909-10. jan. 1966, tidl. 
forse. Bhs. Højskole, valgm.· 
præst, spr. i Velling, Ringk. 

Jacob Jacobsen, 9. maj 1889 
- 1. feb. 1966, vurderingsmd., 
æresmedl. husm.foren., sog
neråd, amtsr. m.m. Rutsker. 

Georg Hansen, 22. apr. 1876 
-1. marts 1966, savværksejer, 
N exø. 
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Fr. Borg, 20. april 1884-7. 
marts 1966, overpolitibe
tjene, Rønne. 

J. S. Klo, 3 . feb. 1880-24. 
marts 1966, fhv. gdr., Søgård, 
form. brugsforen. i 23 år, 
Vestermarie. 

Alfred Jørgensen, 24. nov. 
1881-23. april 1966, fiske
handler, jagtforen. diplom for 
omsorg f. fug levildt, Rønne. 

Petra Ipsen, 10. august 1886 
-4. juni 1966, exam.pharm., 
Allinge. 
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C. P. Ipsen, 17. okr. 1886-
10. marts 1966, baneformd., 
mangeårig form. fjerkræav
lerforen., Rønne. 

Aage Backhamen, 20. april 
1908- 8. april 1966, kunst
maler, Melsted. 

Hans \Y/ilhelm Andersen, 12. 
sep. 1894- 25. april 1966, 
assurandør, amtsinspektør, 
Rønne. 

Holger Andersen, 16. juni 
1898- 24. maj 1966, kunst
maler, Salruna. 

Alfred Kttre, 25. jan. 1891-
12. marts 1966, gdr. Ros
mannegård, K nudsker. 

Ole Philipsen, 15. juni 1921 
- 10. april 1966, slagterme
ster, Nexø. 

Ove ]prgemen, 7. jan. 1909 
-26. april 1966, vognmand, 
Klemensker. 

Niels Peter Holm, 24. marts 
1881-26. juni 1966, fhv. 
skibssynsmand, Rønne. 

JantM Dam, 17. juli 1888-
22. marts 1966, maler, æres
medl. Soc. Foren. Olsker og 
Rutsker. 

Otto Bertelsen, 11. apri l 1889 
-19. april 1966, bygmester, 
brandd irektør m. m.,Svaneke. 

Ham Peter Pedersen, 22. fe
bruar 1905-23. maj 1966, 
slagtermester, Rønne. 

Alfr. P.Nielsen, 26.sep. 1881 
- 14. juli 1966, mangeårig 
form., æresmdl. husmands
fo ren., sognerd. m.m., Lersby. 



Kai Sensti1u, 15. decbr. 1889 
-31. juli 1966, komponist, 
organist, lærer, kordirig. på 
Bornholm 1912-24, Odense. 

Asta Madsen, 1. jan. 1886-
19. aug. 1966, distriktsjorde
moder, mangeårig form. Bh.s 
Amts Jordemod.foren.,Nexø. 

Hans Chr. Pibl, 26. maj 1892 
1. dec. 1965, bagermester, 
Svaneke. 

Gregers Jensen, 11. juli 1911 
-9. august 1966, revisor, 
Aakirkeby. 

Emil Madsen, 13. juni 1883 
-9. sep. 1966, mælkehdl., 
æresmdl. Da. Fjerkræavler
foren. Gift m. forg., Nexø. 

Alfred P. Andersen, 30. maj 
1883-23. januar 1966, fhv. 
pantefoged, form. folkepen
sionistforeningen, Aaker. 

Niels Halvor Itsøe, 1. jan. 
1905-11. august 1966, over
lærer, Rønne. 

J ochnm Gierow Mtmch, 24. 
okt. 1875-1 7. sep. 1966, 
murer, Nexø. 

Ingvard Carl Petersen, 7. nov. 
1887-6. feb. 1966, bogtryk
ker, Nexø. 

Inger Ulnits, f. Kjølby, 4. 
maj 1921-16. august 1966, 
lærerinde i Aakirkeby, over
lærer, Rønne. 

Alfred Holm Nielsen, 28. 
sep. 1905-16. nov. 1965, 
overlærer, operasanger, Hum
lebæk. 

Julim Fmich, 20. nov. 1887 
-26. aug. 1966, fhv. gdr., 
Store Myregård, Olsker. 

Ove Westh, 11. okt. 1895-
2. sep. 1966, kontorchef, Kø
benhavn. 

Hermann Hansen Engell, 28. 
dec. 1902-8. maj 1966, gdr., 
Almegaard, Rucsker. 

Ole C. Christensen, 9. marts 
1876-11. aug. 1966, pens. 
lærer Smørenge sk., fhv. gdr., 
Olsker, æresmedl. D . Retsf. 
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Skov i vintersne. Ved Flæskedal, Østermarie (Frede Kjøller fot .) 

Indhold af 34. årgang 
Ticelvignec: Poulsker plantage, foc. Frede Kiøller ......... . side 1 

Oluf Høst. Dige af Port! Ha1teh-Fa1ubøll . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Bornholmerskolens score bornholmer. Af Chr. Stub-Jørgensen 4 

Juleforberedelser - •forr i tider• . Af Nina Bostrup . . . . . . . . 8 

Set. Ols Kirke. Dige af R obert Christensen . . . . . . . . . . . . . . 14 

Bornholms natur under årets gang. Af Frede Kjøller . . . . . . 15 

Hans Hjorth. Af C. S. J. Fotos af Algot og Ilsted Bech . . . . 21 

Omkring •Dileccanckomedien• i Svaneke. Af A. E. Kofoed . . 23 

Digte af Grethe Solhverv Rasmmsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

Adjunkt Ivan Scchelkunoff. Af Jan Nielsen ........ . . ... . 

Der skrives gennemgående for lidt om Aakirkeby. 
Af Bodil Harild ..... . .... ....... ... . . ..... . . ...... . 

To digte af Grethe Solhverv Rasmussen .... . . . . . ...... . 

P. Chr. v. Scemann. Af S. K. . . . .. . ... .. .. .. . .. ... . . . . . 

Bornholmerbørn. Dige af Bodil Harild . ....... . .. . . .. .. . 

Ja hausar. Af Poul B jami ..................... . . ... . . 

Poulsker HØjlyng. Tekst og fo tos af Frede Kjøller .. ... .. . 

Portrætter af kendte bornholmere afgået ved døden sidste år 

Fotos af Frede Kjøller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 

Redaktion: Chr. Stub-Jørgensen, Lindevej 26, Århus C. 
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Bornholms litteratur 
Kort og førere: 
Bornholm, generalstabskort 1: 100 000 falser . . . . . . . . . . . . . . 6, 75 
Bornholm, atlasblade 1:40 000 4 blade plano a . . . . . . . . . . . . 7,25 
Bornholm, målebordsblade 1:20 000 16 blade plano a . . . . . . . . 5,75 
Bornholm, turistkort 1:60 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 
K. Thorsen: Bo rnholm, turistkort 1:75 000 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 
K. Thorsen: Rønne, kort med gaderegister . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
Bornholms Tidendes kort med gårdnavne og sognegrænser . . . . 8,25 
Gudrun H enningsen: Kort over Bornholm . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,75 
Gudrun H enningsen: Kort over Christiansø . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 

Historie og hjemstavnslære m.m. 
Palle lauring: Bornholm, med tegninger af Ebbe Sadolin .... 43,50 

indb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,25 og 66,50 
P. Møller: Det bornholmske Spmg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,25 
Palle W ichmann Olsen: Hund rede Aar paa en KlippeØ ...... 15,75 

Bornholm, billedhæfce med tekst på dansk, svensk, engelsk, rysk 
fransk ............ . .............. .... .... . . . ..... . 

Chr. Stub-Jørgensen: Min Strand . ...... ... .... . ...... .. . . 
Chr. Stub-Jørgensen: N æsdævlens Rige indb .. .. . .. . .... . . . 
Chr. Stub-Jørgensen: Kølvand .. .. ... . ... .. . ... . . . . . ... . 
Chr. Stub-Jørgensen: Kampeløkke å .. .. .. . ....... . . . . ... . 
Koch: Det hvisker fra Haver .. .......... . . . ........... . . 
Koch: Det hvisker fra H avet, indb. i vælskbind ........... . 
Robert Christensen: Set. Ols k irke ....................... . 
Erik Skov: Østerlars Kirke . .. . ...... . ... . ............. . . 
Erik Skov: Hammershus . . .. ...... . ..... . .. .. . ...... . .. . 
Tage Kaarsted: Hammershus ... ......... . ..... . .. . . . . .. . 
Arne Larsen: Bornholms natur . .. ...... . . .. . ... .. . . . ... . 
H. P. Haagensen: Mit Jernland ... .. ................. . .. . 
Frede Kjøller: Vestermarie Plantage gennem 100 år ..... . . . 
Born holms befolknings- og erhvervsforhold (Bornholms-rap-

porten) ............ . ... . ......... . ............ .. . . 

Geologi og arkælogi : 

16,25 
7,00 
4,50 
5,50 
7,00 
6,00 

16,25 
2,25 
3,00 
4,25 
3,00 
3,00 

18,25 
6,50 

10,00 

Rønne Bogen, samlet af Emil Ruge og Iver Madsen . . . . . . . . . . 20,00 
Th. Lind: Svaneke bogen .... .. . . . ..... ......... . . . .... . 21,50 Arne Larsen: Bornholm med kikkert og lup . ......... . . . . . . 6,75 
N iels N ielsen: En by vokser til .... . ....... . .. . 30,25, indb. 43,00 Arne Larsen: Læså, ny udg . . .. ......... . ... . ..... . .. . .. 21,00 
Anker E. Koefoed: Christiansøes h istorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,00 
Chr. Stub-Jørgensen: Bornholms Borg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 
Chr. Stub-Jørgensen: Blade af Hastes Bog . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 
Bornholmske Samlinger nye serie bd. I . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,50 
K. Tho rsen: Rønne Søfarts H iscorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 
H . Stenbæk: I bornholmernes tjeneste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,25 

Diverse: 

Jul paa Bornholm 1933- 36 ind. a .... . . . ....... . ........ . 
Jul paa Bornholm 1939 .......... . . . ..... . .. . ......... . 
Jul paa Bornholm 1940 ....... . ....... . ... .. .. ...... .. . 
Jul paa Bornholm 1946 ... . ....... .. . . . ..... . .... . .... . 
Jul paa Bornholm 1947-48 a . . .. ... .. . .. . .. . .. . . . .. .. . . . 
Jul paa Bornholm 195 1-54 a ...... .. ....... .. .. . ..... . . . 
Jul paa Bornholm 1955- 58 a ... . ..... . . . ..... . ..... . .. . . 
Jul paa Bornholm 1959- 60 a ........ . ......... . . ..... . . . 
Jul paa Bornholm 1961 ......... . . . ............. . . .. .. . 
Jul paa Bornholm 1962 . .......... . ........ . . ... . .. .. . . 
Jul paa Bornholm 1963-64 a . . . . . . . . . ......... .... ..... . 
J ul paa Bornholm 1965 ... . ... . . ... ..... . . ... .. . .... " . . 
Ju l paa Bornholm 1966 . . . . . . .. ....... .... . . . . . .. ..... . 
Jul paa Bornholm 1933-36 ind b. i et bind ..... . ....... . . . 
Jul paa Bornholm 1938-42 indb. i er bind . ..... .. ...... . . 
Jul paa Bornholm 1943-47 indb. i et b ind . .. .. . ... .. . ... . 
Jul paa Bornholm 1948- 52 indb. i et bind .. . . . .. ........ . 
Jul paa Bornholm 1953-57 indb. i et bind . .. ... ......... . 
Jul paa Bornholm 1958-62 indb. i er bind .. .. ........ . .. . 
Henning Ipsen: Orinoco . .... . . ....... . ..... . . ... . ... . . 
Henning lpsen: Ulla, min Ulla. Roman fra besættelsen på Born-

holm ..................... . . .. .... .. ... . . . . . .. . . . 
Henning lpsen: Rødderne ..... . .. .. ......... . .. .. .. . ... . 
Henning Ipsen: Rødderne på Kl ippeøen - børnebog - .. . . ... . 
Kelvin Lindemann: Den kan vel frihed bære ..... . . . ..... . 
Otto]. Lund: Slidara - Bornholmsk fortælling ..... . .... . . . . 
Otto J . Lund: Jem å J or .... .. .. . ... . . ..... .... . .... .. . 
Otto J . Lund: Enj H azlehorra .. ... .. . ..... . .. .. .. . .. . . . . 
Otto J. Lund: H awed e mit . .. . . ..... ..... . .. ..... . . . .. . 
Otto ]. Lund: Hawed e mit, indb. i shirting 9,00, i vælskind . . . 
Chr. Stub-Jø rgensen: Soldyrkerne paa Madsebakke .. . .. ... . . 
Ferieøen Bornholm, billedhæfte med tekst på dansk, engelsk, rysk 

4,50 
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13,00 
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Biografier og stamtavler: 

Johan Hansen: En bornholmsk Haandværkers Erindringer ved 
lekcor Th. Lind .. . .... ...... ........ ... . ..... . . . .. . 

Svendsen: Østerlarsker Slægter .. . .. ... .... . .. .. . ... . ... . 
H . Sonne Kofoed og N . C. Stangegård: Klippeøens Mænd fødte 

og førte . . ....... . ..................... 15,25, indb. 
H . A. Koefoed: Rektor ]. C. S. Espersen .. . ........... . .. .. . 
H . A. Koefoed: Fars arbejder ...... . . .. . .. .... . .... . . . . 

Digtsamlinger: 

K. A. Petersen: Viser i bornholmsk Folkemål . . . .. . .. ..... . 
J . P. Kuhre: Bællaminje fra Magleskau ................... . 
Chr. Stub-Jørgensen: Hjemlandets Kyst .... . ...... .. ... . . . . 
Hans Hjorth: På versefødder ........................... . 

Sang- og melodihæ fter: 

14 gamle viser i bornholmsk mundart af H. Johansen ..... .. . 
Klippeøens Sange, bornholmsk sangbog, indb .. .. . ..... .. . . . 
10 bornholmske sange, tekst og musik af Hans Hjorth ... .... . 
]. P. Kuhre: Lila Moer og Pærza Viza . . .... ......... .... . 
Bornholms Tappenstreg af P. Andersen (indh. •Boroh. Drapa• ) 
Nordens Capri af Vald. Olsen ....... .. .. .. .. ..... . . ... . 
Bornholms pris af Winther . .. .. . . ... ... ... . ..... ... . . . 
Kong Peter I.s Honnørmarch af d r. Thorsen .. ... . .. ..... . 
L. W esse): I Piblamarken ...... ..... .... . . .......... .. . 
Kjøvenhaunerijn, syngespil i 2 akter, tekst og musik Daniel 

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

Colbergs Boghandel 
Forlægger af bornho lmsk litteratur 
Telef on * 1617 Postkonto 13077 

Ældre bornholmsk litteratur købes og sælges 
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SKO 
fra øens førende 

skomagasin 

der har det hele, 

både til børn og 

voksne 

Og se her udvalget fra de førende og kendte mærker : 

ADI -HERTZ- PANTHER-FRANSI-BALTZER o . m. fl . 

Også eneforhandling af det store europæiske skomærke: 

SALAMANDER 

Det er selvfø lgelig fra 

Rønne t e lefon 2 2 44 

JOHS. PEDERSEN 

RØNNE 

TELEFON 

1304 

JOHGUS. BORNHOLMSK KERAMIK 

Bornholmer Is 

AKTI ESE LSKABET 

Bornholms 

Fløde-lscremfabrik 
Bornholms Margarinefabrik A/S 

Telefon *1850 



1-
PROTOKOLLER 

PRIVAT Bl ND 

Niels Andersen BOGB I NDERI 

St. Torv, Rønne, tlf. 1313 

I 

j 

Farver 

Gå til Lind og køb ind 

- det betaler sig 

Sc. Torvegade 5 

, . 

,. 

\\ 

...,. . . t I I · 

' 
' t I I I t I J • I f • 

Farvehandel 

og materialist 

SVENDE. LIND 

Telefon 180-2780 

. .:.· -



MALER MESTER 

Nørregade 2 4 

Telefon 48 

KEMISK RENSNING 

~~Ml~OHL 
St. Torvegade 27 . Telefon Rønne 116 

julen varer længe - koster mange penge ... 

Derfor bør man hele året komme tiere 

i sparekassen, så der på sparekassebogen 

indestår den lille reserve, der giver øko

nomisk tryghed, når julen med dens 

mange udgifter står for døren. 

Cjlædelig jul ønsker 
BORNHOLM S SPARE- OG LAANEKASSE 

i Rønne . Allinge . Hasle . Tejn 

-, 



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 

l. kl.s vare til den billigst mulige pris 

Kort sagt : 

De J år gevinst hve1· gang, 

når De køber KV ALITETSB RÆND SE L hos 

Fa. Chr. Bidstrup, Rønne, telefon 141 
BRÆNDSEL AF ENH VER ART 

LA.It i 

elektriske 

anlæg 

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

Bo r•lgtigt med et reolsystem i 5 forskellige modeller. 
og et utal af kombinationsmuligheder .... 

EMIL NIELSEN 
Sønde rgad e 7. T e le fon R ø nne 1025 

- I 



Den ny Opel Rekord står og venter 
på Deres vurdering hos os. 

Kom ind og sammenlign Opel Rekord med den De tror er bedre! Den 
ny Opel Rekord er bedste køb i sin klasse. Den står for en sammen

'° ligning både på komfort, køreegenskaber og tørre tal. - Prøv selv hos: ..,, 
'°---- --------------------

GM FERDINAND JØRGENSEN . Telefon Rønne 250-251 . Nexø 252 

Skadesforsikring 

Livsforsikring 

Forsikringsaktieselskabet 

NYE DANSKE 
AF 1864 

* 

Afdelingskontoret i Rønne v ed distriktschef C. A . Flensborg. T elf. 1864-1964 

Age nturer i d e bornholmske købstede r 



GÆL D E R D ET TRYKSAGER 

Enten det gælder brochure, 

forretningstryksag, privat brevpapir 

eller visitkort, kan 

De trygt henvende Dem til os. 

Vi er altid til tjeneste med 

ud kast og tilbud uden forbindende 

c. E. B. -TRYK STOREGAD E 30. RØNNE . TE LEFON *2526 

Kgl. porcelæn 

Bing & Grøndahl 

Holmegårds glas 

Se det nyeste i ovnfast og 

ildfast porcelæn 

Mange gode gaveideer 

Stort udvalg i 

rustfri stål 

e. _gd;~ G6~6· 
d' 'I. Mi-iM?•@MØf''·lih;# 

N . C. Bruun-Schmidt, St. Torvegade 1. T lf. Rønne 104 

De ser det 
først 

hvor udvalget er 
STØRST 

NEDERDELE 

KJOLER 

BLUSE R 

STRIK 

FRAKKER 

JAKKER 

S LACKS 

RUSK I ND 

PIGETØJ 4-14 år 



~eVin· 
og Cigarforretning 

har alle kendte mæ rker 

i vine, spirituosa, 

cigarer og cigaretter. 

Stort udva lg i p iber. 

H.H.LAU 
St. Torvegade J, 'RJJ'"" 
Ttlefon 706 

Parat til et godt køb, takket være 

OPSPARINGSLÅN 
Indsætte r De 
et fast be løb 
h ve r måned 
(mindst 50 kr.) 
til højeste rente , 

kan De efter 

12 månede r låne 

lige så meget, 

som De har sparet op 

og efter 24 måneder det dobbelte 

- kom ind 
og tal 

opsparingslån med 

HANDELSBANKEN! ~ 
-~•IHIH .... YHS X 

- også ungdommens bank ~ i 
•11l 

Store Torv tl . Rønne • Telefon Rønne lltt 

c___ _______ I 

BAGERI . KONDITORI 



KNUD OTTESEN 
KRYST ALGADE 22 . RØNNE. TLF. 912 

; . 

Forhandler 

af skønhedspræparater 

fra Elizabeth Arden 

Manicure 

Permanent 

Jern- og vandondulation 

Tone- og hårfarvnin~ 

Parfumeri 

Damefrisørsalon 

Kød - flæsk - pålæg 
Altid stort lager 

af dybfrost og konserves 

Husk 

vor kendte bornholmske spegepølse, 

som forsendes overalt 

ge. c. J{ i2:>2:>erst" ... j ØSTERGADE 30 . TELEFON RØN NE >64 



w ;[ o/ [ §1flUfE ~, 
BRODER ! 

VÆVN I NG ER 

SØ LV 

KERAMIK 

RAV 

MALERIER 

Snellemark, R ønne. Telefon 884 

julegaver 
I SMUKT UDVALG 

Knud 
Jørgensen 

St. 'Torvegade 
1{_om1e 

Gælder det radio, 

fjernsyn, kna llert 

eller cykel, går D e 

ikke forkert, hvis 

De henvender D em 

til os. - Kun gode 

mærker haves 

Telefon 1{øn11e 740 

'Blomstervenner -
Cederblad kender 

Kranse-

og blomsterarrangementer 

af enhver art. 

Leveres over hele jorden 

H. P. RØNNES EFTF. H. WOLLNY. LILLE TORV . RØNNE. TELEFON 319 



J ulegaver til 
hele familien 

J ulegaver der 
skaber glæde 

På den anden side af gaden 

specialforre tningen 

"Alsteds-Børne-Hjørne• 

BABY-OG BØRNETØJ 

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

* 
Pakni ng 

og 

opbevaring 

af møbler 

WILH. BECH & SØN 
T11ri1t- og Je/Jkah1kør1el Flytte- og tramportforretning 

Kastanievej 6. Privat : Søndre Alle 5. Telefon 788 

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



• 
,., 
. . . BLOMSTER fra 

v/ BENT KYHN 

TORVEGADE. RØNN E . TELEFON 448 

De går aldrig forgæves . Husk efter lukketid: Blomsterautomaten 



Bornholmsk 
. 

sten tø; 
og fajance 

SØLV.MEDAILLE: 
Alrona 1869, London 1870 

GULD.MEDAILLE: 
New Orleans 1864, 
Bmxelles 1910, Gene 1912 og 
San Francisco 19 l4 

Barcelona 1929 (Grand prix) 

Bruxelles 1935 (Diplom d'Honneur) 

L. HJORTH 
GRUNDLAGT 1859 

' ' I I I I I 
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Omega 
vandt verdens tillid, se vort smukke udvalg. Vi har ure i alle 

prislag. - Vort motto er kundens tillid, fagmandens styrke. 

Thomsens uRE oG oPTIK 
St. Torvegade 14. T lf. Rønne 572 

13ruger De briller 

til at 

læse 1ned? 
Så kender De ulempen med ikke at 

kunne se klart på længere afstand med 

Deres læsebriller. 

Denne ulempe kan fj ernes ved h jælp 

af dobbeltslebne glas. Men det er ab

solut nødvendigt, at tilpasningen og· 

indslibningen er foretaget omhygge

ligt. Kom venligst ind og ral med os, 

De kan sidde ugenert, vi har specielt 

prØveværelse. 



----RØNNE" - " ::--: . -=-= ; ø - :: 

" --- s - ........ _~ 
·------" ø --- ~ ---=-== -- ~~-.... 

Telefon 9 

VASK - RENS - LEJE 

vidt berømt far hvid vask 


