
Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen



JUL PAA BORNHOLM 

1969 

COLBERGS BOGHANDEL . EDM. ANDERSEN & SØN 

RØNNE 



OMSLA G 
EFTER MALE R I: ANDREAS FRIIS: 

FRA LISTED 
TILHØRE R BORNHOLMS MUS E U M 

~ 

REDIGERET AF FREDE K JØLLER 
l~ 

C OLBERG S EFTF. BOGTRY KK ER I 
RØNNE 



Julesang ved sommertide 

Kleven, Klememker (Frede Kiøller fot .) 

Redaktøren har Ønsker er stykke bygger over de tre ord: Na
turen, Klemensker, Julen, altså ikke andet at gøre end ar rage 
til Klemensker og se sig om. Jeg fik da den ide at tage hen 
til et sted, hvor jeg ofre færdedes som ung. Jeg havde ikke 
været der i over 50 år, så jeg kunne gode som overskrift over 
dette stykke skrive: »Ak, hvor forandret« .. . Det er en høj, 
ikke så langt fra kirken, og udsigten fra den høj holdt jeg 
netop så meget af. Jeg kaldte den for Bjørnebakken, hvilket 
var helt forkert, da den ikke havde det fjerneste med Bjørne
gård ae gØre. Nu så jeg på et skilt, ar man kalder den for 
»LundshØj«, og vejen har også fået navn og hedder Lunds
hØjsvej. I »min« rid var der hverken vej eller skilt ... Nu 
var der en af de smukke sommerdage med varme, høj, blå 
himmel og stærk blæse. Blomster voksede der alle vegne, så 
der var ikke svært ae sætte dem sammen cil en smuk mark
blomscbukec. Der var vilde roser, flammende gul gyvel, klinte, 
kornblomst og alle mulige slags græsser, hvor selv de røde 
syrer lyste op i landskaber, og foran mig henad stien gik ro 
yndige småpiger i lyserøde kjoler, jo, der var sommer i Dan
mark den dag ... Men hvad så jeg mere? .... Ja" der, hvor 
jeg i »gamle« dage så en stor grusgrav og nogle få, fattige 
huse, der så jeg nu mange moderne villaer med de yndigste 
haver omkring, og da jeg kom op på højen, så jeg ud over 
en hel lille by, hvor jeg anede hjemmehygge og familieliv i 
de smukke hjem, og der var som ae sidde og lytte til lykkens 
melodier fra hjemmenes stuer, og man sad der og blev revet 
med ind i sommerens sollys og menneskelivets rigdom. 

'* 
Da så jeg med er et helt andet billede for mig: Dee samme 
seed for 50 år siden, og igen måcre jeg tænke: »Ak, hvor for
andrer.« Højen var naturligvis den samme, men omegnen og 
udsigten var helt anderledes end nu. - Som jeg sad der, min-

<ledes jeg en juleaften. Et ler slør ligger over landskaber, og fra 
Klemens kirke begynder klokkerne at ringe julen ind. De 
tavse fyrretræer på højen lytter andægtigt til klokkeklangen, 
grenene bevæger sig næppe i den blide blæst. Mens jeg lytter 
ri! de kendte klokketoner, bliver der til juleranker i mic sind. 
De fødes i denne fomnderlige stille fred. Al hverdagens jag 
er bone, og jeg rænker: »Bare der var sådan altid.« Det er der 
samme, som barnet rænker juleaften: »Bare der var jul altid.« 

Den næste ranke melder sig, da jeg ser på er par fattige små 
huse lige ved bakkens fod. Jeg kender de mennesker, som bor 
der. De mangler vel ikke just det daglige brød, men med jule
rraktemenrer er det i hvert tilfælde meget småt. Jeg bestemmer 
mig til ar tale med far om den hisrorie (der blev gjort, og det 
hjalp. Et par gode julekurve blev sendt derned). Det er lin
jerne: »Forvunden er nu al vor nød, os er i dag en Frelser 
fød«, der får en understregning her. - Men endnu en tanke 
kommer op i mit sind: »På en aften som denne må der da ikke 
være nogen synd,« og fordi jeg møder alt dette, har jeg aldrig 
kunnet glemme den juleaftens stilhed. - Jeg ser på fyrretræ
erne, de står der så stoure og solide, og de holder på deres 
kogler, som om der var noget meget værdifuldt, hvad det jo i 
virkeligheden også er, for de indeholder de frøkorn, der næste 
forår skal blive til nye, friske fyrretræer. Jeg plukker nogle 
fyrregrene med kogler på og rager dem med hjem. De bliver 
sat i den blå vase på klaveret, og de kommer til ar holde julens 
bedste prædiken for mig der år. Da vi julemorgen sidder ved 
frokostbordet, lyder der en underlig knitrende lyd, som vi tror 
kommer fra lofter. Jeg springer derop, for vi er bange for, ae 
der er ildebrand, men der er nu ikke nogen ild at se. Vi spiser 
videre, men den mærkelige knitren bliver ved, og så opdager 
vi, at det er fyrrekoglerne, der kaster frøene fra sig, de åbner 
sig i stuevarmen ... Ja, men sådan er det jo necop at holde jul. 
Kommer vi ind i julens hjertevarme, så rør vore kolde hjerter 
op, og vi forstår lidt af derre: »Kærlighed fra Gud er der score 
bud, er der eneste, jeg ved, bliv i kærlighed, og du har Guds 
fred, thi Gud selv er kærlighed. « 

'* 
Underligt - som jeg gik der hin sommerdag i de kendte og 
dog så forandrede omgivelser, blev turen - seeder - situationen 
- stilheden på en gang til det, der var julens rigdom, da man 
var ung. Lytter man for alvor til julens tale, da kan den aldrig 
dø, for den er i page med evigheden. Så kan man vel, også 
når man ser på sig selv, sige: »Ak, hvor forandret, « men alli
gevel ikke mere forandret end, at en julesang kan fødes i en 
ved sommerride. Viggo Nielsen. 
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Tilbageblik i erindringen 

Erindringsbilleder fra Listed 

Der er med glæde, jeg efterkommer opfordringen ril ar skrive 
lidt om Bornholm og mir forhold til Øen. Jeg bærer jo på en 
sum af taknemmelighed gennem mange år over for Øens dej
lige namr og dens gæstfrie befolkning med den ejendommelige 
psyke og der særprægede sprog. 

En af alderdommens helt narurlige beskæftigelser er ar vende 
blikket mod forriden, ar få mennesker og begivenheder fra de 
svundne år til ar dukke op i erindringen. Og hvor ofre hænder 
der ikke, ar erindringsbillederne først nu rigtig fortæller os der 
væsentlige om det menneske, der fremtræder for vort indre 
blik, lever, taler og bevæger sig ganske som i et bestemt Øje
blik for 10 eller måske 30 år siden. Sådan er der da også gåer 
mig nu, hvor jeg sidder her med pennen i hånden. 

Vi plejer ar regne med, ar det kun er en forholdsvis snæver 
kreds, vi i årenes løb er kommer i berøring med i Lisred. Me
get få, i hvis hus og hjem vi har været indenfor, og endnu 
færre, med hvem vi har haft stadig omgang fra år ril år. Men 
alligevel: Skikkelserne dukker dog frem ud af forglemmelsen, 
den ene drager den anden med sig, og det bliver da ril nogle 
stykker efterhånden. Kunsrnervennerne vil jeg endda ikke regne 
med i første omgang, dem vender vi tilbage til senere. 

Den første, der nødvendigvis må omtales, er »Jyden« H. P. 
Nielsen, som overlod os et stykke af sin klippegrund ned mod 
haver, hvor vi kunne stille vort lille sommerhus op. Ham og 
hans bornholmske kone var vi lige straks i god forståelse med. 
De blev efterhånden vore virkelige venner, og vi har da beva
rer kontakten med børnene endnu den dag i dag. »Jyden «, som 
han korr og godt benævntes af Lisred-boerne, var som man 
vil forstå indvandret fra den jyske halvø, og talte sit hjemlands 
mål med uforfalsket beroning. Han var avlsbruger, som det 
kaldes, med en lille ejendom på ca. 20 tdr. land, hvor han 
kunne holde nogle få køer, høns, gæs og en enkelt arbejdshest. 
Det var ikke til at bringe store penge ud af, og han hjalp da 
også på indtægten ved i ledige stunder og alle vintermånederne 
igennem at sidde og forarbejde træsko. 
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Selvpof'tt'æt, olie 

Mellem den jyske og bornholmske ægtefælle var der det 
bedst mulige forhold, hvad der kunne bringe en på den tanke, 
at det er godt, når yderpunkterne mødes. Min egen farfar var 
også jyde, medens min farmor var fra en gård i nærheden af 
Neksø, hvad jeg passende synes, jeg kan tillade mig ar omtale 
i en artikel om Bornholm. Hun var nu fØdr i 1813, så der fjer
ner sig jo lidt fra der nutidige emne. 

Vi havde ser os godr om og navnlig rer nøje undersøge hele 
kyststrækningen fra H ammerslet ved Svaneke og helt ud til 
Ypnasrad på den anden side af Bølshavn, før vi fandt os ril 
rerre i Lisred. Vi havde da også fået afslag enkelte seeder; born
holmerne var ikke særlig villige t il at afstå noget af deres jord, 
og navnlig ikke, når der kom frem, hvor små penge vi havde 
ar købe for. »Jyden« viste sig dog heldigvis forstående. Han 
var klar over, at disse »l økker« eller »Lykjer«, der lå på den 
anden side af landevejen, lurrer ufrugtbare klipper ned mod 
havet, egnede sig glimrende til udstykning og sommerhus
bebyggelse, medens de var besværlige og ringe græsgange for 
hesten eller køerne. 

For os var dette det helt rigtige, det skønnest mulige. En 
vidtstrakt klippegrund bevokset med alle slags vilde buske, små 
rrævækster, græs og vilde blomster; skrånende i flere aftrapnin
ger ned mod de sidste nøgne klippesten, der forrsatre sig i 
småØer lige ud i der blå hav. Kunne vi virkelig blive ejere af 
alr dette? Der lykkedes altså, og da jeg nogle år efter spurgte 
Hans Nielsen, da han havde solgt den sidste grund - der blev 
fire i alr - hvordan han nu så på resulcarec af der hele, svarede 
han: »Jeg er gode tilfreds, for de penge kan jeg nu købe mig er 
hus i Svaneke.« Og det var nerop, hvad han gjorde, da han følte 
sig gammel nok til at gå på aftægt. Nu kunne han foresætte 
med træskoene i de år, han endnu havde tilbage, først her i 
Svaneke, senere i Rønne. 

Da vi kom så vidt, at der var tale om at stille huset op, var 
der snedkeren Knud H ermansen, der trådte til. Han er jo siden 
blevet en mand, der er berømt over hele Øen, kan man sige. 



Hvem ved ikke, at det er ham, der med sit håndværkssnilde, 
sin morsomme opfindsomhed og fantasi udtænkte og udførte 
alt det, der skulle blive børnenes paradis i Brændesgårdshaven. 
Gårdejer Ipsen, der tog initiativet med at lukke sin park og 
have op - en af de skønneste af de mange pragtfulde haver på 
Øen - for turisterne og efterhånden hele Øens befolkning, så 
instinktmæssigt rigtigt, da han knyttede denne mand til sig. 
Men i 1935, da vi henvendte os til Knud Hermansen, var alt 
dette endnu i sin vorden, og den unge nygifte snedker havde 
tid nok til overs til at hjælpe os med at sætte vore planer ud 
i virkeligheden. 

Han var arkitekt, tØmrermester, snedker og arbejdsmand alt 
i en person. Han målte ud og beregnede alt efter vore tegnin
ger og ønsker og stillede det hele op så godt og solidt, at der 
har holdt i over 30 års regn og blæst og vinterstorme og er 
uskadt den dag i dag. Og så blev der arbejdet for en timeløn, 
der var så lav, at jeg slet ikke rør nævne den i vor tid. Det pas
sede jo godt nok til vore egne små penge. Vi måtte lirke os 
frem, som vi kunne bedst. Tømmeret var savværksejer Muller 
i Almindingen så imødekommende at levere os med billeder 
som betaling. Det var en umådelig stor lastbil med top på, der 
ankom en dag med bjælker, brædder og det hele. Så gik vi 
Knud og jeg i tre uger og savede og slog søm i, idet jeg hjalp 
til efter bedste evne. Herlige forårsdage som førte til et ven-

skab, der har holdt gennem årene. Vi kommer da endnu hver 
sommer hos ham og hans kone, når vi er i Listed. 

I huset foran vor grund ud mod vejen boede dengang den 
gamle fru Kirstine Svendsen. H un fortalte gerne senere om 
den dag, da min kone og børnene kom for at tage det nye hus 
i besiddelse, og børnene så det hele for første gang. Hun strå
lede af fornøjelse, og med sin høje stemme gentog hun atter og 
atter om børnene: »De jublede og de jublede.« Det var i sand
hed også en lang række af dejlige sommerglæder, vi gik ind til. 
Fru Kirstine talte for Øvrigt et så rivende bornholmsk, at det 
meste gik over hovedet på mig. Men vi kom da godt ud af det 
sammen, og hun lånte mig en smule udhusplads, hvor jeg stod 
og malede en overgang. Det kneb svært med plads i huset, og 
atelierer blev først bygger adskillige år senere. 

Efter hendes død flyttede hendes nevø, Kristian Svendsen 
fra gården »Styrmandshjem.roet« sammen med sin kone ind i 
huser. Også de blev vore venner og var nu vore nærmeste na
boer gennem mange år, og hun bor der endnu efter mandens 
død. Han var en god og rar mand, som vi savner meget. Og så 
var han os tillige en storartet hjælp ved træfældning på grun
den, der truer med at gro helt til. Det er jo der almindelige 
problem overalt mellem klipperne, hvor heste, køer og geder 
tidligere holdt rent ved at nippe hvert grØnt skud, så snart 
det vis te sig. 
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Når jeg så nævner avlsbruger Henry Hermansen, hvis have 
Jigger op ad bakken mod lille Høj, og i hvis hus nogle af vore 
venner flere gange har boet; og dernæst den gamle brugsfor
eningsuddeler Nielsen og hans kone, som vi har kendt fra de 
mange år tilbage, da han smd i forretningen nede ved havnen, 
og som vi endnu besøger hver sommer, så er det vist slut med 
den lille kreds af hjemmehørende i Listed, som vi har været i 
lidt nærmere kontakt med. Jeg har desværre aldrig ment, at 
jeg havde tid til ret meget andet end at passe mit egentlige 
arbejde den kone sommertid, vi var derovre. Og jeg er ikke 
af dem, som søen drager uimodståelig til sig, ellers havde jeg 
gjort et og andet bekendtskab med fiskerne og havde måske 
fået lov til at være med på en båd af og til. Jeg har altså ladet 
mig nØje med at se på det hele, at beundre deres fartøjer eller 
sidde og tegne eller male nede på havnen. 

Så er der gårdene rundt om i den nærmeste omegn. På Li
stedgård har vi været nogle gange i tidens løb og er taknem
melige for hyggeligt samvær; og på Kuregården er vi kommet 
en del i de sidste par år takket være Aage Sommers omfattende 
interesse for malerier. En absolut særstilling indtager dog Skov
ridergården i Almindingen; tilfældet ville, at vi allerede i be
gyndelsen af tyverne havde boet dØr om dør med skovrider 
Nielsen og hans kone på Teglgården ved Hillerød, og fra den 
dag, vi havde fået hus på Bornholm og op gennem alle årene, 
har vi nydt den mest udstrakte gæstfrihed på »RØmersdal«. 
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Jeg har boet i ugevis derinde og gået og malet i Ekkodalen 
takket være venskabet med Ellen og Alfred Nielsen. Desværre 
døde hans kone for nogle år siden, men vi ses da stadig under 
de samme venskabelige former også med hans nye kone i deres 
hyggelige hjem i RØ. 

Og medens vi er ved vennerne, dukker også lckmr Davidsens 
kraftfulde skikkelse op. Jeg havde den tilfredsstillelse, da han 
i sin tid påtænkte at indrette den Erichsenske Gård i Rønne, at 
kunne bringe ham i forbindelse med min kusine Eva Drach
mann, min morbror Holger Drachmanns datter af første ægte
skab. Hun huskede endnu alt fra sin mors hjem og kunne sige, 
hvor hver ting smd, når hun op igennem barneårene besøgte 
morfaderen i hjemmet i Laksegade. Mange hyggelige timer har 
vi sidenhen i årenes løb tilbragt med samtaler om kunst og 
kunstnere, enten det var i solskinnet på klipperne i Listed eller 
i Rønne i det gæstfri hjem eller foran billederne på det mu
seum, som han efterhånden har viet alle sine kræfter, fuldstæn
dig omformet og gjort til et udtryk for det bedste i den born
holmske kunst. 

En personlighed af en ganske anden støbning og en egen 
fornøjelig originalitet var doktor Boesen, som jeg kom sam
men med, dengang han lod en række af de kendte kunstnere 
fremstille træsnit og litografier fra bornholmske byer. Christi
ansø kom til i den sidste ende, og der t ilbragte jeg og min 
kone nogle fornøjelige dage sammen med den kunstglade po-



eciske og lecbevægelige dokcor. Jeg ser ham endnu for mig, 
når han med srore armbevægelser deklamerede drachmanske 
vers. Da rræsnirret var færdigt og oplaget trykt, blev vi invi
rerec til »signatur middag« i hans hjem i huser i Nexø. 

Ec flere dages ophold på »øen« havde jeg i Øvrigt haft i mid
ten af trediverne, da jeg udfØrre tegningerne til Achcon Friis's 
værk om Danmarks Øer. I de senere år har jeg kun sjældent 
gæsret den gamle fæsmingsØ med de maleriske bastioner. Der 
er alrid med en følelse af lide vemodige erindringer, ae jeg 
genser de kendte seeder fra ungdomsårene. Særlig mindes jeg 
mit ophold i sensommeren 1913, hvor jeg boede i et værelse 
oven på i den gamle præstegård, som jeg havde »lejet« af kap
cajn With, Øens forvalter. 

»Vi kan ikke overlade Dem det gratis,« sagde statsmagtens 
venlige repræsentant, »men vi kan jo sige 2 kr. for resten af 
sommeren! « Der var nu heller ikke andet end Ørentviste og 
spindelvæv i værelset, men kaptajnen og hans co søde og elsk
værdige søstre lånte mig til gengæld en seng med en madras, 
en stol og en kasse, der gjorde det ud for et bord. Jeg var jo 
ude at male hele dagen, og på regnvejrsdage kunne jeg gå ned 
hos købmanden eller opsøge Isachson eller Danneskjold-Samsø, 
der boede med sin kone i Møllehuset. 

Sådanne billeder fra en fjern ungdomstid i en hel anden 
verden kan dukke op nu, når jeg fra Klippehuset i Listed en 
blå sommerdag fæster blikket på de to gule husrækker med 
de røde tage lige for mig ovre på Øen. På den grå klippesten 
af den porøse Svaneke granit står ved siden af mig et solur, 
hvis spids peger mod nordstjernen høje oppe over »Lillecårn« 
på Frederiksø. Dens hvide trekant har jeg tegnet af i den 
nøjagtige vinkel efter originalen i bronze derovre på Øens 
højeste punkt ved siden af »Storetårn«. 

Når jeg nu i ranken vender tilbage til gårdene ind over lan
det, er det kun få, vi kender af selvsyn, men jeg har dog bevaret 
mange stærke indtryk af den ejendommelige, intime stemning, 

der slår en i møde, når man træder ind på sådan en gammel 
gårdsplads, hvor man mærker, at et lille samfund lever og har 
lever sit egenartede liv gennem mange år. Fortiden taler stærkt 
til en fra de gamle længer, fra porte og lemme, fra vippebrønden 
og fra de smårudede vinduer i sruehuset, bag hvilke man tror at 
skimte ansigter fra forgangne tider. Fortid og nutid går i et. -
Og så disse navne, mange af de små og større gårde har. Poetisk 
og tankevækkende. - »Offergården«, mystisk, dunkelt, fromt. 
»Gyldens gård«, strålende, tillidsfuldt og lyst. Visse af dem 
vækker forestillinger om de menneskers herkomst, der har 
boet der. Det kan blive til en hel roman. »Skottehjemmet«, 
»Styrmandshjemmet«. Og andre som »Hundehuset« og »Ståle-
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bo«, pudsige, men i hvert fald ejendommelige og særprægede. 
Vi ved kun meget lidt om dem, hvad der hm er vor egen skyld, 
men des mere kan vi lade faneasien råde. 

Bornholm har i de sidste 50-60 år været, hvad Skagen var for 
kunstneren i 80-erne i forrige århundrede. Den lille gruppe 
malere, der for første gang besØgte Christiansø i 1911, trak 
efterhånden andre med sig. Kamma Salto omtalte dette for 
nylig her i »Jul paa Bornholm« 1967, så jeg skal ikke komme 
med gencagelser. Mit eget mere varige forhold til Bornholm 
begyndte først i 1930, da vor gode ven brandchef Folke tog 
os med til Bølshavn, hvor han allerede dengang i en årrække 
havde ejet et hus, som for Øvrigr hans kone stadig bebor i 

sommertiden. 
Vi havde rejst en del i de mellemliggende år, haft flere 

langvarige ophold i Italien og havde således adskilligt grund
lag til sammenligning. Nu oplever jeg den bornholmske natur 
på en ny måde og blev meget glad for at male i BØlshavn. To 
år efter vendte vi tilbage og boede i Svaneke hos fru BergsØ, 
som nabo til den meget kunstinteresserede professor Oluf 
Thomsen. Det var vise også i denne periode, ar Kræsten Iver
sen byggede sit atelier nede ved Svanekefyrer. Også han havde 
fØlt sig draget af de lyse lokalfarver med den lerre, sØlvagrige 
lufttone over. Der var noget i dette, som stemte godt sammen 
med de koloristiske bestræbelser, som var fremme i en kreds 
af kunstnere på den tid: Isakson, Weie etc. Giersing erklæ
rede derimod med beundringsværdig sikkerhed, at han ikke 
kunne male på Bornholm, jeg m?t formode, ar det netop var 

på grund af denne lufttone, der generede hans plastiske rnm
opfattelse. 

Mit samvær med Isakson på Christiansø i 1913 og vinteren 
efter i Paris gav også mig impulser i retning af denne kolori

stiske opfattelse, som jeg nu mere bevidst kunne tage op igen. 
Mange forskellige kunstnere malede og færdedes i Lisred 

og omegn dengang. Når man arbejdede i nærheden af lande
vejen, kunne man blive råbt op af forbipasserende, kendte folk 
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som Henrik Skovbo eller H åvard Rostrup . Sidstnævnce havde 
tilknytning til Bølshavn, medens Skovbo slog sig ned i den 
lille grønning mellem gamle, smukke huse helt ude i Ypnasred. 
I selve Bølshavn boede vise egentlig kun maleren Ølund-Han
sen, og han bor der da endnu i sir kønne, rØde hus tær ved 
vejen. Fortsatte man længere ad strandstien fra Ypnasted op 
over klipperne gennem skoven, kom man op til E. W. Johnsen. 
Det er et mere vildt terræn over for fiskeren Harald Hansens 
godt skjulte lille havn. Det var herfra, han under den tyske 
besættelse ydede sine dristige og farefulde redningsakeioner i 
nattens mulm og mørke med de mange, der måtte søge at 
undslippe til Sverige. 

Oven over havnen på en fremspringende pync boede skue
spilleren Albert Lmher. Men alle disse mennesker så vi kun 
i ny og næ, når man tilfældigt mødre dem på indkøb i Listed 
Brugsforening eller hos købmand H olst i Svaneke og kunne 
træffe aftale om et besøg. Age Roose havde i mange år været 
nært tilknyttet til øens malere og vendte jævnlig tilbage til 
Svaneke. Hagedorn-Olsen var en mere flygrig gæst og kun en 
enkelt sommer. 

Men så var der jo vore nærmeste naboer. Det rØde træhus, 
som Kristian Svendsen opførre på bakken, der, hvor vejen går 
ned mod en anden god ven, Albert Hansen, og Gyldensåen, blev 
erhvervet af biblioreksdirektØr Robert Hansen. Hos ham og 
hans kone er vi kommet meget i de senere år. Her traf vi også 
stadsbibliotekar Carl Thomsens, og mangen en frugtbar diskus
sion om litteratur og kunst blev resultatet af disse venskaber, der 
har holdt sig lige friske gennem årene. Dernæst var der maleren 

og tegneren Thor Bøgelund, som købte Skippergården, hvis 
srore hønsehus blev hans sommerbolig. Jeg husker ikke, om 
der blev noget tilbage af det oprindelige, men smukt og stil
fuldt er det da, som det står i sin endelige skikkelse med den 
dejlige, gamle have omkring, og navnet »Honnehuset« gem
mer jo en mindelse om, hvad det var. Længere nede, på den 
anden side af Hølklippen, bosatte maleren H elge Nielsen 

sig praktisk og smukt over den lille bådehavn, hvor Listed
ungdommen altid har haft deres badeplads. Terrænet bagved 



blev efterhånden ri! en fortræffelig have, og han har jo for
længsr indretter sig på ar bo der hele årer. 

Poul Høm, der senere flyrrede til Gudhjem, boede i adskillige 
år med sin første kone i det lille, blåmalede hus længere henad 
mod havnen. Her fulgte jeg hans arbejde i de første år, før 
han rigtig slog sit navn fast. Adskillige af hans kendte og 
skattede ungdomsarbejder med den milde og varmt menne
skelige opfattelse som f.eks. »Mødet«, »Moder og Barn« og 
mange andre blev til i dette hus med de altid åbne døre ud 
mod namren. Som nabo mod vest fik vi ingeniør Halfdan 
N ielsen, hvis kone, lederen af »Hannaskolen «, stadig har 
ejendommen med den gamle brønd under de høje, domine
rende pile- og elmetræer. Og umiddelbart på den anden side 
byggede den svenske kunstner Olle Svanlund sit atelier og 
beboelseshus. Men så er det vist også slut med kunstnerne i 
den nærmeste omegn. 

Måske jeg dog må regne Svaneke med, hvor vi ofte kom 
på vore cykler. Men det enste sted, hvor vi af og til kom ind, 
var hos maleren Eli Rasmussen, der om sommeren drev er 
pensionat, og hvor vi traf adskillige svenske kunstinteresse!'ede 
gæster. Han havde tillige udstillinger, og ikke mindst hans 
egen privatsamling, hvoriblandt ting af fremragende værdi 
kaldte altid på min opmærksomhed. Og så gik han med uselv
isk interesse ind for ar udbrede kendskab til andre kunstnere, 
som han satte pris på, og hvis arbejder han placerede i sine 
smukke smer mellem sjældne møbler og tæpper og blandt 
fine kunstsager. 

Med de fjernere boende ovre i Gudhjem havde vi kun 
sjældnere kontakt. Oluf Høst, som var medlem af »Den Frie 

Udstilling« ligesom jeg selv, beundrede jeg i flere henseender 
og har da også aflagt ham besøg af og til gennem årene. Den 
splittelse, som man kunne fornemme mellem flere af de tem
peramentsfulde kunstnergemytter derovre, har jeg aldrig del
taget i eller bekymret mig om. Jeg besØgte Ler gård nogle 
gange, og kom også hos den stærkt personlige og udmær
kede autodidakt Hans H ågensen, i hvis hjem vi har nydt 
megen gæstfrihed. Rude så man kun af og til i København, 
og jeg drev det aldrig så vidt som til at aflægge ham besøg 
helt ovre i Allinge. En lidt yngre kunstner, Orla Petersen, som 
jeg i begyndelsen af trediverne havde haft fornøjelsen af at 
indvie i lidt af malerkunstens begyndelsesgrunde, havde lang 
tid hus i Gudhjem. Han var en meget idealistisk namr med 
store krav t il sig selv såvel som til andre, hvad der nok kunne 
gØre ham livet mere besværligt og skabe ham mere modgang, 
end godt var. Jeg satte stor pris på hans bestræbelser og ad
skillige af hans billeder, og i de senere år må det siges, at han 
er nået frem til betydelig anerkendelse for sin særprægede helt 
personlige naturopfattelse. For et par år siden bosatte han sig 
i Norge, hvor han længe har haft venner og tilknytning. Den
gang var han altså en af de få, jeg så lidt til på Bornholm. 
Andre malere i Gudhjem kendte jeg ikke - eller de må have 
mig undskyldt, hvis jeg har glemt dem. Vi var jo alle først og 
fremmest optaget af vort arbejde, den egentlige grund til, at 
vi var kommet derover. 

Jeg tror derfor, jeg vil slutte min artikel med at omtale det, 
vi altid havde for Øje under arbejdet, hvis virkeliggørelse i 

billedet hele vor bestræbelse gik hen imod: Nanuen, den, der 
fra førs t af havde fortryllet os og drog os t ilbage år efter år. 

Mange moderne mennesker rejser jo vidt omkring på jord
kloden nu om stunder. Det har jeg nu aldrig haft mulighed 
for, men den smule, vi har set i Sydeuropa i Frankrig og 
Italien, og som vi med glæde er vendt tilbage til gang på gang, 
har dog aldrig kunnet fordunkle de mange skønhedsindtryk, 
man kan modtage på en spadseretur langs den bornholmske 
klippekyst. Jeg er ikke ene om den opfattelse, jeg har hØrt 
andre, som har set mere af verden, udtale det samme. 

Men enhver kunstner ved også, at det ikke altid er de store 
udsigter, de dramatiske motiver, klipper og skummende bøl
ger, der får ham til at vælge den plads, hvor han vil male: 
En egen intim følelse må forbinde ham med det stykke natur , 
han har for sig. Og hvor vidt forskellige er ikke de indtryk, 
naturen giver alt efter timen, dagen, vejret og belysningen. 
Det bornholmske landskab har mange ansigter, fra det lyst 
smilende til det alvorlige, fra det klare, åbne til det dunkle 
anelsesfulde, fra det lette til det tunge. 

Vi vil begrænse os til at sige: Der er to sider, en dagside 
og en natside, der supplerer hinanden og ofre glider over i 
hinanden på en underfuld, betagende og foruroligende måde. 
Dagsiden er det mristerne og feriegæsterne i almindelighed 
ser. Færre er de, der aner noget af det, som gennem alle tider 
har foregået i det dunkle, i dybet af folkebevidstheden, som 
har nedfældet sig i legender og sagn, og som endnu kan anes 
af den, der færdes i skovdybet, i klippefulde slugter langs 
bække og elve. Det forudsætter, at man har trang til at lytte -
at lytte til, hvad vinden hvisker om bautastene og gravhøje, 
lytte til fortidens stemmer og anelsesfuldt opfatte noget af 
den verden af naturguder, som taler til os gennem træer og 
planter , af lysalfer eller troldtøj, af alt det, som med en særlig 
bornholmsk forestillingsart indeholdes i betegnelsen »de under
jordiske«. H ele denne fort;d er her på Øen ikke længere borte, 
end at man næppe kan undgå af og til pludselig at føle dens 
vingeslag. 

Der ligger et gammelt forladt stenbrud, som kaldes »Dor
reli « et stykke vej op over markerne oven over Listed. Der har 
jeg ofte været og altid føle mig sært betaget og inspireret, men 
jeg har aldrig malet noget deroppe. Det var bare oplevelsen, 
jeg ville have. Der lå i sin tid et lille træhus med alr slags 
værktøj til brng i stenbruddet. Der var aldrig et menneske, og 
det ensomme værksted, der stod åbent, som om man lige havde 
forladt det, gjorde et underligt hemmelighedsfuldt indtryk. 
Selve stenbruddet er fyldt med vand, et dybt, klart vandspejl 
mellem de udhuggede klippevægge. Sidst jeg var der med min 
kone og Age Sommer fra Kuregården, en augustaften, stod de 
brunviolette træer omkring det og tegnede sig drømmende mod 
den røde aftenhimmel. Det var Bornholm, det poetiske, hem
melighedsfulde, fortidige - som det må have set ud for hun
drede år siden, og som man kan finde det endnu den dag i dag. 

Disse tanker om fortidens Bornholm og om menneskers ople
velser af en indre virkelighed i ældre tider, frister mig til at 
filosofere lidt over nutidens holdning til alt dette, hvoraf kunst 
og digtning har hentet sin inspiration. 
For et lille hundrede år siden var videnskaben jo standset ved 
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en rent dogmatisk materialisme. Ethvert intelligent menneske 
skulle og måtte forstå, at alle forestillinger om et formål med 
liver, om en åndelig virkelighed, hvori man levede og fortsarre 
sin eksistens efter døden, ar alt dette kun var Ønskedrømme 
næret af hele den digtning, billedkunst og poesi, som byggede 
på en fejlagtig opfattelse af verdensaltet. Verden var en ro
terende mekanisme sat i gang ved en tilfældighed, og menne
sket er fnug, der drejede med er Øjeblik og derefter forsvandt 
sporløst. Skønr al sund menneskefølelse måtte oprøres herimod, 
så bøjede alle sig for »kendsgerningerne«. 

Alt dette ligger dog nu langt bag os og har tabt sin kraft, 
skØnt materialismens sæd endnu lever sit liv i et stort antal 
mennesker. Der viste sig snart, at videnskaben dog ikke havde 
sagt sit sidste ord. Man nåede frem til, at der er kræfter af en 
anden orden, som begynder der, hvor de fysiske kræfter hØrer 
op. Og enkelte helt moderne videnskabsmænd erklærer rent 
ud, at de anerkender en metafysisk dimension i tilværelsen. 
Hermed turde vejen jo være åbnet også fra videnskabelig side 
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til hele verden, hvorfra kunsten gennem alle rider har hentet 
sin inspiration. 

Så er spørgsmålet, vil man genoptage en livsindstilling, der 
ligger på linie med den, der herskede i romantikkens dage? 
Nej, så sandelig ikke. Man kan aldrig gå tilbage. Fremad må 
vi i alle fald. Frem ti l noget nyt. Men i hele vort kunstlivs for
virrede søgen efter derre nye spores der en tydelig længsel mod 
noget mere end det fysisk håndgribelige. Hele den abstrakte 
verden, nutidens kunstnere befinder sig i, er jo netop udtryk 
for en stræben efter ar trænge ind i en anden dimension, ud
over det rent håndgribelige. Er der andet end overgangsformer? 
Den afventende holdning, mange unge indtager, er beregnende. 
Vi venter på en ny livsindstilling, der omfatter hele mennesket, 
ikke hjerne for sig og følelse for sig, men religion og viden
skab i fr Men tro ikke, der er nok at vente passivt. Der ligger 
et intenst arbejde foran os. Men så rror jeg også på, at det vil 
affØde en ny stor og menneskelig kunst. I en fjern fremtid 
måske. Hvem ved. Der bliver i hvert fald længe efter min rid. 

A ndreas Friis. 



BADELIV I ALLINGE 

Sandvig og Sandkås - ro nordbornholmske lokaliteter har fået 
navn efter en landskabsform, der er sjælden på disse kanter, 
en virkelig sandstrand. Sandvig har haft sit navn så længe, at 
lydudviklingen har givet det lov at bevare sit korte a - mens 
navnet Sandkås er opstået, efter at bornholmsken har fået sit 
brede, mørke a. 

Mellem disse to strande findes faktisk kun et sted, hvor san
det har lejret sig sådan, at man kan tale om badestrand, sådan 
som mrister vil have den: en sandstrand, hvor man kan ligge 
og tage solbad, lege med spand og sandforme, grave hinanden 
ned, bygge sandfæstninger, og hvad man nu i øvrigt slapper 
af med i den dejlige ferietid. For flertallet af badegæster, som 
det hed i sin rid, gælder der jo i hØj grad, at vand alene gør det 
visseligen ikke. 

Denne enkelte stump badestrand er Løsebækstranden, i nyere 
tid ofte kaldt »Stranden ved Næs« og på mristkortet betegnet 
med det dårlige og unøjagtige navn »Næs Badestrand« . Her 
er nogenlunde rigelige med sand, naturligvis tåler det lille 
stykke strand ikke sammenligning med »Oasanijn « så lidt som 
med Sandkås. Går man ud i bølgerne, er det såre sparsomt, 
hvad man finder af sandbund; den rangklædte klippe stikker 
de fleste steder igennem. 

Men denne lille plet har længe været Allinges badestrand. 
I mine drengeår i århundreders begyndelse var den først og 
fremmest vor legeplads, i alt fald i den lange del af året, hvor 
vi skiftede om fra træsko til bare fødder; de voksne havde 
sjældent tid til at dyrke friluftsliv. Nogle turister fandt selv
følgelig også derned, selv om de fleste søgte til de større sand
strande mod nord og syd. Men med de nye livsmønstre har 
dette ændret sig, og stedet er nu sommeren igennem et veritabelt 
fluepapir, ikke blot for mrister, men også for byens befolkning, 
især i eftermiddagstimerne. 

Denne lille strand er og var selvfølgelig ikke Allinges eneste 
adgang til et forfriskende bad. Dels fandtes der rundt om i 
klipperne forskellige stØrre og mindre kuler og vige med sand
eller grusbund, dels var der mange, der tog deres svømmetur 
direkte fra klipperne, og som havde opdager, hvor herlige det 
er at tage solbad på en varm klippeflade. Og der fandtes rundt 
om på kysten mange nogenlunde beskyttede render, der gav 
gode bademuligheder, selvfølgelig kun for dygtige svømmere. 

I mine drengeår så LØsebækscranden lidt anderledes ud end 
nu. De klipper, som hist og her stikker op gennem sander, 
bredte sig mere end nu, og vandet gik længere ind. At dette 
indtryk ikke beror på en erindringsforskydning, kan jeg tyde
ligt konstatere, når jeg ser de primitive gråstensmoler ved 

Løsebækhavnen, tidligere kaldet Knuds Havn (rimeligvis efter 
den samme Knud, der har givet navn til Knudsnæs) . N u går 
den inderste ende af molerne langt op i sandet, hvor der jo ikke 
har været grund til ar anbringe dem, og jeg har en tydelig 
erindring om den store klippe sønden havnen helt omgivet af 
vand; her inde, hvor der nu ligger sand, badede vi med skolens 
mindste klasser, inden vi gav os i gang med svømmeøvelserne, 
der foregik i Grønnedal. 

Men også dengang havde Løsebækscranden den samme ejen
dommelighed, som den har nu, og som gør den så ideel som 
badestrand: det var rent sand og grus, som lejrede sig her, mens 
der i andre bugter skyllede »ædja« ind i rykke bulker. Hvorfor 
der aldrig lejrede sig blæretang på denne strandbred, kan jeg 
ikke forklare; skærene udenfor og klipperne både i nord og 
syd er ellers kraftigt behængt med denne havplance. 

Så langt tilbage, jeg kan mindes, var turisterne ved at trænge 
ind og sætte deres præg på kystens sommerliv. Det var blandt 

H 11ggebanen ved Løsebæk. 
1. Jørgen Jørgensen - 2. Rasen 3. T horvald Jørgensen - 4. Herman 
Svendsen - 5. Jens RØmer - 6. Hans Madsen - 7. Jem Sta//ensen -
8. Otto Madsen 9 . Chr. Nielsen - 10.? Carlsen - 11. Jem Falk -
12. Chr. Madsen - 13. Lttdvig Dahlbom - 14. Oscar Fiilt - 15. Smed 
Gronwall. 
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andet først og fremmest dem, der indførte badedragten, som 
dog også snart var almindeligt brugt af indfødte bornholmere. 
Men bortset fra turisterne var badedragten dog kun for damer 
og piger; drenge og almindelige unge mænd kunne ikke tænke 
sig at svømme rundt med sådan en klam klud på '.<roppen. 
Adskillige mindre pigebørn så også stort på den slags, selv om 
de naturligvis helst badede for sig selv og blev sky, når der 
var drenge i nærheden. Nogle af dem, der ikke ejede en bade
dragt, gik i vandet med et forklæde på. 

Af de ældre bornholmere var det de færreste, der cog bad 
fra fri strand. Der var nogle unge koner, som tog strandbad 
om aftenen på visse afsides steder, uden badedragt, men for 
at skærme deres blufærdighed havde de deres mænd siddende 
inden for på klipperne for at sørge for, at uønskede tilskuere 
holdt sig væk. 

At voksne mandfolk badede fra klipperne, som Vorherre 
havde skabt dem, var der intet opsigtsvækkende i. Risikoen 
for uønskede kiggere var jo minimal, og da de gerne var gode 
svømmere, fandt de sig en god badeplads på klipperne. Der 
var således en scorartet svømmeplads i Nordmandsrenden lige 
nord for LØsebækstranden, og her var der et muntert badeliv, 
ikke mindst ved middagstid, når stenhuggerne fra huggebanen 
lige oven for stranden kom ned og skyllede sved og stenmel af 
sig, inden de gik hjem til middag. 

imiiWll!iia:iil!Jf:Jif"<~:!; 

Denne lille huggebane startede i årene kort før 1910, og her 
udførtes adskill igt fint arbejde, således en del af den dekorative 
udsmykning til Paladshotellet i København, men under første 
verdenskrig blev den nedlagt. Hvor den lå, er der nu en lille 
grønning med bilparkering og med bænke, hvor folkepensio
nister kan sidde og slikke sol og betragte det muntre liv på 
stranden, som de ikke længer selv kan være med i. Nu løftes 
grønningen over stranden af en stenmur efter model af de 
gammeldags »Gjajara«; den giver solbadere et rart læ mod 
vestenvinden. Mmen blev bygget engang i trediverne for privat 
indsamlede midler. En bekvem trappe fører ned til stranden; 
før den tid måtte man balancere derned ad en skråning af skri
dende brokker, hvis man da ikke foretrak at gå uden om sten
baneområdet. 

Nu er affaldet fra huggepladsen gemt i grønningen eller 
benyttet ved støbningen af cemembroen, der udgør en vigtig 
del af badepladsen i dag. Men her finder man forklaringen på 
en lille ejendommelighed, som vist de færreste badende har 
lagt mærke til: Gruset ved denne strand har et særpræg; det 
består vel for størstedelen af den sædvanlige blegrøde Allinge
varietet af hammergranitten, men det er stærkt opblandet med 
stumper af blågrå vanggranit, ofte af en flad form, der tydeligt 
karakteriserer dem som små brokker fra en huggebane. Stenen 
stammer ikke fra Vang, men fra et par små brud Øst for lande-

Lpsebæk st'l'and ca. 1900? Det gamle badehus midt i billedet (B. KiØller fot.) 
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vejen ved Bakkemøllen i Olsker, hvorfra stenhuggeriet fik sit 
materiale. 

Men tilbage til badestranden: Jeg nævnte cementbroen, som 
giver svømmerne den bedste lej lighed til at springe lige ud i 
Nordmanderendens friske vand, så de kan slippe for at kravle 
over klipperne som før i tider. Den er bygget på nogle lave, 
skarpe klipper, der før gjorde denne del af stranden ringe egnet 
t il badning, et »pindstaggavand « fyldt med andemad. Her byg
gede Otto Gornitzka omkring 1920 den første smalle cement
bro, der var beregnet til anløbsbro for hans og sønnernes kajak
ker; senere hen opfyldtes hele det lille område nord for broen 
med cement, hvorved den rummelige og meget benyttede bade
bro opstod. 

H vad jeg ovenfor har skrevet om badeliv, gælder byens 
jævne befolkning. For trods de meget demokratiske omgangs
former, der prægede livet i Allinge dengang, var der dog forskel 
på folk, og byens embedsmænd, større handlende og rigere 
avlsbrugere havde andre livsformer og udgjorde byens »over
klasse«. Og som repræsentanter for en højere uddannelsesform 
kunne de selvfølgelig ikke blande sig med drengene og de unge 
arbejdere på badestranden; når de gik i vandet, skete det, som 
det dengang sømmede sig: fra badehus. 

Der var i mine tidligste drengeår et badehus ved Løsebæk-

stranden; det var bygget på et par bjælker over Løsebækhavnen, 
som desårsag på det tidspunkt bar navnet »Badehusræjnan«. 
Uden for badehuset var der så dybt, at man kunne svømme, 
inden for det kunne ikke-svømmere rumle sig på en dejlig sand
bund. H vornår dette badehus blev opfØrt, er det ikke lykkedes 
mig at finde ud af, men det er blevet mig fortalt, at det var 
byens »mester«, Marckmann, der har taget initiativet t il det. 
Det forsvandt i årene omkring 1907, men endnu i flere år der
efter lå en planke derfra over renden, og det skulle ikke undre 
mig, om der endnu sidder bolte derfra i klippen. Vi badede 
meget der, efter at badehuset var kommet væk, men så byg
gedes Allinge Sygehus, og man fØrte kloaken derfra ud i bade
husrenden - uden at sætte noget opslag derom. Det skete, at 
intetanende turister tog sig et bad på dette lækre sted. 

Men før dette badehus forsvandt, var der kommet badehuse 
på stranden lidt længer nordpå. Det første var for byens folk, 
men nu var der ved at komme den helt store vækst i turist
livet, og nu skulle der gøres noget for dem. Det var »ØstersØ
badet«, der lod de nye badehuse opføre. Der var tre træskure, 
det ene var billetkontor, de to andre omklædningskabiner hen
holdsvis for ikke-svømmere og frisvømmere. Billetkontoret lå 
inde på grønningen inden for strandklipperne, de to andre hen
holdsvis ved en stenet rende, nu bådehavn, og ude ved pynten, 

På dette billede ses de tre badehuse ved •Grisarompan•, det gamle badehus er endnu ikke forsvundet. Billedet må stamme fra ca. 1907. Læg mærke til, 
at tilsandingen er skf'edet stæf'kt ft'em (B. Kiøllef' fot.) 
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Badestranden omkring 1940. Den første cementbro i forgrunden 
(Otto Gomitzka fat. ) 

hvor den yderste klippe dækkede for »Nordmajnakulan«, et 
frisk bassin, der endnu er en meget ynder badeplads. Skurene 
rejstes på cementfundamenrer. Der inderste er nu dækket af den 
stadig voksende bunke skrald, der hældes ud på stranden; de 
andre har havet taget sig af , skØnt man endnu kan se sørgelige 
rester af anlægger. Ud til den mellemste platform førce en stØbt 
cementbro, der var føre fra klippe til klippe og derved havde 
fået den bugtede form, efter hvilken den straks fik sit navn: 
»Grisarompan «. Et navn, som stranden her endnu benævnes 
med. Endnu et stednavn fra badehusenes tid er blevet hæn
gende: på det ydersre badehus stod med store bogstaver malet 
»Frisvømmere« - og endnu hører man allingedrenge sige, at 
de har været ude og gå i vandet i Frisvømmer, mens navnet 
»Nordmajnakulan« høres meget sjældent. 

Når badesæsonen var inde, rejstes badehusene, og stranden 
spærredes med et skilt med »Uvedkommende forbydes Ad
gang«, hvilket vi drenge ikke var tilfreds med; det var en god 
og spændende strand, vi her blev lukket ude fra. Nu er den 

skraldemØdding og tildels tilgroet, så den er vist knap så 

spændende mere. Med efterårets komme forsvandt badehusene, 
og vi fik stranden igen. Nedtagningen blev som regel besørget 
af en rask auguststorm, der drev badehusvæggene ind på Løse
bækstranden, hvor vi så havde nogle dejlige tØmmerflåder at 
stage rundt på et par dage, til Østersøbadets folk kom og bru
tale tog vore legetØj fra os. Så måtte vi klare os ved at hugge et 
par læskærme på stenbanen ovenfor og stage rundt på dem så 
længe, vi fik lov ar beholde dem. 

Når man førs t var en Øvet svømmer, der kunne gå i vandet 
fra klipperne, var der mange andre friske badepladser ved 
All ingestranden, først og fremmest naturligvis Grønnedal, men 
heller ikke at glemme Røgerirenden på Kjærenæs, Møllerenden 
og »Salca Peter« nord for havnen. 

Men som byens specielle badestrand har Løsebækstranden 
bevaret sin tiltrækning, og det vil også i mange kommende år 
være her, folk søger ned, når de »skal i vandet«. 

Christian Stttb-] ør gens en. 

J311destranden omkring 1950 

0 

SMIL OG TARER 
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Hvorfor så mange tårer, 
når smilet ligger så ncer? 

Hvor/ or så tttnge tanker, 
der oftest kttn volder besvær? 

Et smil som en sol kan varme 
dybt i et menneskes sind, 
hvo1· tåru så let kan blegne 

selv den rødeste kind. 

Smil, og alle vil smile 
til dig, hvor end dzr, går. 

Græd, og en engel vil sørge, 
til tåren du af visket får/ 

Rønne i juni 1969. 

Axel Niebe. 



HUSLÆGENS MINDESTUE 
FRA NEXØ 

Den 7. januar 1970 er det 100 år siden, Carl Ulrich Boesen 
fødtes. H an døde den 1. marcs 1953 efter mange års virke som 
læge i Nexø. Adskillige af »Jul paa Bornholm«s læsere vil 
uden tvivl kunne erindre ham og lægeboligen, den tidligere 
amtmandsgård, en af Nexøs smukkeste, gamle bygninger, der 
lykkeligvis kan ses den dag i dag i Scoregade. Men nu vil der 
også være mulighed for, at enhver, der gæster Bornholms Mu
seum, kan tage C. U. Boesens arbejds- og konsultationsværelse i 
Øjesyn, idet dette er blevet overføre hertil og tilgængeligt med 
indeværende år. Som mindestuen er genskabt, vil den fortælle 
om huslægens hverdag som festlige stunder i dagenes rytme. 

C. U. Boesen var en vennesæl mand med en masse interesser, 
noget af en boheme. Hans anlæg for det kunstneriske søgre 
han udløsning for i sin syslen med poesi og prosa, i sin inter
esse for politik og kulturelt virke og i sin beskæftigelse med 
billedkunsten, scenekunsten og musikken. De kunstnere, der 
kom på bornl1olmsbesØg og nåede Nexø, fik næsten som en 
selvfølge en ven i ham og han i dem. De følte sig vel tilpas i 
hjemmets særlige atmosfære. 

Måske vil man under besøg i mindestuen i første omgang 
blive lidt overrasket over t ingenes ral og brogethed. Man be
høver blot betragte skrivebordet: en halv snes familieportrætter 
i ridens rammer - fra den enkleste form, via n ipsstil til den 
nydeligste karvskårne - og meget andet har sin plads her. Det 
var penneskaftets og elasrikpennens rid. Derfor findes de sam
men med figurer, lysestager, frimærkefugter, cigaretui, flue
smækker m.v. Ved siden af skrivebordet srår der uundværlige, 
lille harmonium - srorr nok ril også ar rumme en pastel af 

Dr. Boes em konwltationsst11e ( Ilsted Bech fot.) 

Ole Due m.m. Hyggen Øges ved de gamle, sortmalede, smukt 
udførte møbler med læderbetræk, korsstingsbetræk og - for 
klapsrolens vedkommende - årstallet 1787. Doktoren har haft 
der rart - med guitaren og spadserestokken inden for række
vidde. Patienten har nok været lidt mere trykket ved situatio
nen. Man gik jo ikke sådan til »dokrorijn«, uden det var alde
les påkrævet og ikke kunne udsættes længer. 
For patienten har stuen også været noget af en »fremmed ver
den«. Som nu blot den sælsomme bogstavtavle på skabet: den 
rene Abracadabra. Og hvad gemte sig ikke bag skabets glasdøre 
af sakse og tænger, sprøjter og reagensglas. Og derhenne på 
det lille bord ætermaske, spritlampe og skylleskåle. Og så har 
man skævet op til de små medicinflasker, der bar mærkesedler 
med påskrifter som »Amerikansk olie«, »Trøskesaft«, Øjen
salve, fernis og glycerin! Nogle medikamenter krævede dok
rorens recept til indløsning på apoteket, andre kunne købes i 
løssalg hos Sonne-Hansen på torvet. 

Men er patienten mØdt med »lidt klemmen for brystet«, er 
han sikkert gået igen med fornemmelse af at have mødt en rar 
dokror, ligesom gode venner er kommer og gået i bevidstheden 
om en hyggelig være, oplagt og foreragsom, fuld af ideer. 
C.U.B. møntede sine talenter ud på mange fel ter. Da majestæ
ten, kong Christian den Tiende ved en bestemt lejlighed gæ
stede klippeøen, skrev dr. Boesen en kantate i samme anled
ning. Den opførtes i Håndværker- og Industriforeningen i 
Rønne. Ved en anden lejlighed, en række kirkekoncerter Øen 
over, fremførte kgl. kammersanger Niels Hansen en påske
hymne skrevet af dr. Boesen. 

Måske vil læseren selv kunne erindre, hvilken succes C.U.B.s 
yndefulde »Vuggevise« opnåede, når den under koncret frem
førtes af datidens troldmand på violinen Fini H enriques. Ikke 
at forglemme melodien til L. Buddes: »Jeg ved en dejlig have«. 
Det er ikke så mærkeligt, at netop denne lille ting hører til 
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dr. Boesens bedste. Han elskede børn og barnets hØjrid, julen. 
Der var da også ham, der rog initiativer til så mangt er jule
arrangement som andetsteds her i årsskrifter omralr. Som man
den med ideerne var der også ham, der srod bag serien: »De 
bornholmske byer«, udførr i son-hvidt af øens kunstnere. Hans 
kærlighed ril billedkunsren gav sig udslag i, ar hjemmets vægge 
fyldres med billeder. Motiverne vekslede: fra de bornholmske 
byers gader og stræder, over Øens særegne narur ril scener fra 
Holbergs komedier og Cervances berømmelige roman og ril 
»social kunst«. Det var morsomt at følge doktoren på billed
vandring gennem huser. Alt mens han fortalte - og han havde 
ler for ordet - var »billedpinden«, som han kaldte den, i flittig 

brug. »Hestevognene rumler jo forbi herude på gaden,« sagde 
han. »Så bliver billederne søsyge. Men det er der råd for. « Bil
ledpinden retrede dem op igen. 

En række portrætter i mindesruen viser hans forfatter-idoler: 
Shakespeare, Goerhe, Dickens, BjØrnson, Oehlenschlager, Chr. 
Winther, Draclunann, L. Budde. Scenens kunstnere er heller 
ikke glemr. Der vidner portrærter om -ofre med dedikation -
af Johannes Poulsen, Anna og Emil Poulsen og klippeøens egen 
store sanger , Vilhelm Herold. På et portræt af denne skriver 
Herold: »Til min ven dr. Boe.sen, for at han ikke skal glemme 
hoppene.« Hvilke får vi ikke at vide. Men sangeren mindes 
dem og lægen - som sruen mindes ham i dag. Arne Madsen. 

Studenterne fra Rønne Statsskole 1969 

Bagerste række fra venstre: Povl-Henrik Ferdinand Jørgensen, Niels Erik Smith, T ove Rømer, Niels Erik Thorsen, Anne Tolstmp, Søren Tramp, 
Elisabeth W ichmann, Uffe Henriksen, Annette Kure, Kield Mortensen, Birrit Petersen, Elo Jensen, Dorraine Rtttz, Jørgen Jakobsen. - 4. række 
fra venstre: Ponl Dam K ofoed, Grethe Holm Andersen, Birger Pedersen Birgit Mogensen, ]Ørn Hamfeldt Pedersen, Li1beth Bang1bo Ander1en, Jeppe 
Holkmann Olsen, Vibeke K ofod, Kai Mtmch, Smanne Mogensen, Axel Jakobsen, Inger Margrethe Henriksen, Jens Bang Hansen, Alice Kipller, 
Jens Harild. - 3. række fra venstre: Niels Erik ]Ørgemen, Karin Pedersen, Jesper Pink, Mette Tralle N ielsen, Søren Platan, Stefanie Dack, Po1/.l 
Dahl Jørgensen, Miriam 117eber Hansen, Jens ChriJtensen, Smanne Palsig Christiansen, Svend Erik Miiller, Jette Schon, Carsten M ogensen, Hanne 
Koefoed, Jørgen Ole Larsen. - 2. række fra venstre: NielJ Jørgen Pedersen, Linda SiØJtrpm, Ole Blem Jensen, Inger Boiesen-Koefoed, Sten Rosted 
Hansen, Kir1ten Nielsen, Svend-Erik Peder1e11, AaJe Gilling, Holger A gerschott, Jette Punch Jensen, Finn Kofoed Hansen, Lene Holm, Niels Erik 
Dam, A nne Tolstmp Hansen, Thorkild T horsen. - 1. række fra venstre: Peter Kromann, S1uanne Mørk T horsen, Jørgen Skotte, Merete Lie Jensen, 
Po11l Svendsen, Jane Andersen, Preben Hamen, Alice Hpyer Rasmmsen, Svend-Erik ]emen, Jette Holkmann Olsen, Jørn Damm. 
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EN BANE BLEV TIL 

»Glad ved ]æmbanen er jeg, 
det er en Velsignelse, ttt 

man har den.« 
H. C. Andersen. 

Vor berømte eventyrdigter havde dog ikke den bornholmske 
jernbane i tankerne, da han skrev disse bevingede ord. Han 
var necop død, da de første tanker om en jernbane på Bornholm 
dukkede op. 

Men, hvis han havde levet i dag og havde oplevet den born
holmske jernbane, ville han sikkert sammen med enhver ægte 
bornholmer have græmmet sig over, at øens jernbane er for
svundet - Danmarks sidste smalsporede jernbane, der nu kun 
er historie. 

H vilket sørgeligt eventyr ville han ikke have kunnet skrive! 
Om de værdifulde skinnebusser og motorvogne, der så hen
synsløst blev kasserer og stukket i brand. Om jernbaneskin
nerne, der så brutalt blev revet op og solgt som gammelt jern. 
Og ikke mindst om alle dem, der blev arbejdsløse. 

Denne jernbane, hvis sidste rog kørte lørdag d. 28. septem
ber 1968, åbnedes som den første jernbane på Bornholm for 
offentlig trafik den 13. december 1900. Dermed havde Øen 
fået den bane, hvis gennemførelse man havde arbejdet og kæm
pet for i mange og lange år. 

I den Øvrige del af Danmark kunne det vel næppe betragtes 
som nogen sensation, at en lille bane på 36,5 kilometer fra 
Rønne til Nexø coges i brug - selv om en jernbanes åbning 
dengang var en langt større begivenhed, end man måske nu 
kan foresti lle sig - , men for Bornholm var det indledningen 
til en ny epoke, som alle på Øen havde set hen til med meget 
score forventninger. 

Tanken om en jernbane på Bornholm va.r som allerede 
nævnt af ældre daco. Den blev førs te gang offentlig fremsat 
i de bornholmske aviser den 11. september 1875 i følgende 
» a verrissement «: 

INDBYDELSE: 
Da de særlige Indbydelser, vi have ladet udgaae om at 
deeltage i er til førstkommende Onsdag den 15de Sep
tember, Eftermiddag Kl. 2, paa Raadhuset i Aakirkeby 
berammet Møde for at diskutere en af medunderregnede 
Glæsner udarbejdet Plan til Anlæg af en sekundair 
Jernbane fra Rønne over Aakirkeby og Nexø til Svaneke, 
ikke have kunne tilstilles Alle dem, vi Ønskede, ere 
vi saa fri herved at opfordre De, der ikke have mod-

taget en saadan Indbydelse, og som interessere sig for 
denne Sag, til ar deeltage i Mødet. 

Rønne den lOde Septbr. 1875. 
Glæsner, Petersen, 
Ingenieur, Prokuracor. 

Diskussionsmødet i Aakirkeby angående det projekterede jern
baneanlæg på Bornholm vandt scor t ilslutning fra alle sider. 
Prokurator Petersen Ønskede den 500-tallige forsamling vel
kommen og åbnede mødet med - ifølge datidens beretning -

klart at fremstille de Fordele, som tidssvarende Kom
munikationsmidler bringe Befolkningen, idet baade hvad 
der sælges og hvad der kjøbes bliver billigere, naar 
Befordringsudgifterne lettes og Alt skeer med den stØrre 
H urtighed, som er en af Jernbanernes væsentlige For-

]. Fagerlttnd (Bornholms mmettm} 
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DB]s fprste godsfrimærker fra 1900 

trin, ligesom Personbefordringen, der allerede nu med 
den kostbare Vognleje er meget betydelig, vilde over
ordentlig forøges baade af fremmede Besøgende og 
selve Befolkningen, naar man kunde kjØre f. Ex. til 
Almindingen for 35 a 50 Øre for hver Person. 

Da ikke mange af mødedeltagerne vidste, hvad en »sekun
dair« jernbane var, oplyste ingeniør Glæsner, som fremlagde 
planen til jernbanen, at 

en sekundair Bane var en let, smalsporet Bane, der kun 
egnede sig til Lokaltrafik, og at baade Anlæg og Admi
nistrationen af en saadan var lange billigere end ved de 
øvrige Jernbaner i Riget. 

I den efterfølgende diskussion deltog mange kendte bornhol
mere med interessante indlæg. Der blev nedsat et udvalg på 
15 mand til ae fremme sagen. Dets formand blev byfoged 
Olivarius, Rønne. 

Forslaget om anlæg at en bane fra Rønne til Nexø var 
efterhånden så vidt færdigt, at man kunne indsende andragende 
til indenrigsministeriet om koncession på det. 

Overslaget lØd på en anlægssum af 200.000 kr. pr. banemil, 
i alt for 6Yz mil 1.300.000 kr., og en rentabilitetsberegning, 
der udviste indtægter på 118.720 kr. og udgifter på 80.800 
kr. = overskud på 37.920 kr. 

Et andragende til amtsrådet om forskudsvis at udrede 3250 
kr. til foreløbige udgifter i marken blev afvist. Et flertal af 
amtsrådet ville dog overveje at bevilge et tilskud på 1.000 
kr. til følgende år. 

De to forslagsstillere, Glæsner og Petersen, indrykkede imid
lertid uden om udvalget i »Bornholms Avis« den 16. januar 
1876 en indbydelse til aktietegning i baneanlægget. Sagen 
blev derved så forkludret, at udvalget trak sit andragende til 
amtsrådet tilbage. 

Og - ifølge DBJ's jubilæumsskrift 1943 - »dermed løb 
det første bornholmske Jernbaneprojekt af Sporet. Det tag 
8 Ar, inden SpØrgsmaalet igen kom paa Bane.« 

Men spørgsmålet om anlæg af en jernbane på Bornholm 
nåede også de københavnske aviser. Således skrev »Berlingske 
Tidende« i februar 1876: 

Som bekjendt blev der ifjor indbudt til et Møde for at 
erfare Stemningen for en Jernbanes Anlæg paa Born
holm. Resultatet blev, hvad man kunde vide forud, at 
Alle naturligvis gjerne ønskede en saadan. Der har siden 
den Tid hersket et sandt Jernbane-Sværmeri; man har 
i Tankerne kjØrt til Almindingen (Bornholmernes for
nemste Lyseskov) for en billig Pris, og desforuden frem-
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tryllet mange H erligheder for sin Fantasi; men den 

prosaiske Side ved Sagen - SpØrgsmaalet om Banens 
Rentabilitet - kaster en mørk Skygge paa de lyse Bil
leder. Vel er Lander, som paavist saavel her som tid
ligere, skredet frem i Udvikling, men om denne skulde 
have naaet en saadan Høide, at det alt nu, selv med 
Tilskud af Staten og Rentegaranti, skulde føre til et 
t ilfredsstillende Resultat at bringe disse Offre, t illade vi 
os at betvivle. Hvis vi ikke ere feil underrettede, forholde 
ogsaa de fleste af Udvalgets Medlemmer sig tvivlende 
angående Banens Nødvendighed og eventuelle Renta
bilitet, en Stemning, der har fundet sit Udtryk paa det 
sidste Møde i Aakirkeby. Jernbane-Komiteen har her 
vedtaget at standse sin Virksomhed indtil videre og i 
hvert Fald indtil lste August, hvilken Dag det d'Hrr. 
Petersen og Glæsner givne Tilsagn om Koncession til 
Anlæg af en Jernbane udløber. 

Også den københavnske »Søndags-Posten« bringer i sommeren 
1876 en artikel om Bornholm, hvori der ankes over 

den temmelig udbredte Mangel paa Energi hos de brave 
Bornholmere, som skal have meget lang Betænkningstid 
og tale længe om Sagerne før de særrer sig i Bevægelse. 
Saaledes har der adskillige Gange været Tale om at 
anlægge en Jernbane paa Øen, men skjøndt Alle, eller 
i alt Fald da de Fleste, Ønsker Banen, er det hidtil kun 
bleven ved Talen og Sagen er vedblivende skudt ud i 
en endeløs Fremtid. I mange Forhold er der Scillestaaen 
og Stagnation, hvilket vel tildels er en Følge af Øens 
isolerede Beliggenhed. 

I 1891 - 15 år efter at det første jernbaneprojekt var blevet 
henlagt - kom der dog atter fart i arbejdet, hvilket skyldtes, 
at man også på Østbornholm begyndte at interessere sig mere 
end før for en baneforbindelse mellem Rønne og Nexø. 

Dee nedsatte udvalgs planer, der i begyndelsen gik ud på at 
etablere forbindelse fra Rønne over Aakirkeby og Nexø til 
Svaneke, ændredes senere til at omfatte strækningen Rønne
Aakirkeby-Nexø med sidespor til Almindingen. Efter mange 
drøje forhandlinger enedes man om at søge koncession og 
statsscøcce. 

Men det tag alligevel 7 år, inden alle forarbejder var til
endebragt. Først skulle planerne godkendes efter besigtigelse af 
statens tilsynsførende, hvorefter banelinjen kunne udscikkes. Så 
gik der et par år, før lovforslaget blev forelagt i folketinget, 
hvorefter det efter nogen modstand bl. a. i landstinget blev 
vedtaget i 1894. 

Dog skrev man 1897, før koncessionen endelig blev erhver
vet af anlægsbescyrelsen, og udarbejdelsen af det endelige pro
jekt kunne begynde - alt det formelle var nu i orden! 

Under statens tilsyn blev anlægget derefter projekteret, 
udsrukket og ledet af ingeniør, cand. polyt. J. Fagerlund, 
Rønne, der også blev banens første direktør eller driftsbestyrer, 
som det dengang kaldtes. 

Hans fulde navn var egentlig Joachim Malthe Elias Fager
lund Krone, men uhyre beskeden, som han var, syntes han, 
at Krone lød lidt for dyrt, og kaldte sig derfor altid kun for 
Fagerlund. 

Han mindes endnu af mange ældre bornholmere som en 
meget dygtig mand, fornem i sin optræden og en stor person-



lighed, der udstrålede en særegen, klædelig charme. Mange 
fandt ham måske lidt for vankelmodig i småting, men altid 
stærk og målbevidst i de store linier. 

At han tillige var forsigtigheden selv, viser også den aller
første tryksag, form. nr. 1, som han lod fremstille ved »Den 
bornholmske jernbane«. De første folk, han ansatte ved banen, 
måtte hØjtideligt underskrive denne formular, der i al sin 
alvor lød således: 

Jeg "" .. " ... """""".""."""." ... ".".""""".".""""."""".".""".""""."" ....... ""."" ..... """ .. , 
der er ansat ved den bornholmske Jernbane som ".""""""""" 
sværger ved Gud den almægtige, at jeg, saalænge jeg 
forbliver i Jernbanens Tjeneste, nøje skal iagttage saavel 
Banens almindelige Reglementer og Instrukser som de 
særlige Forskrifter, der maatte blive mig givne af mine 
foresatte, samt af yderste Evne stræbe at befordre Jern
banens bedste og at afværge enhver Skade, saavel for 
Jernbanen med Tilbehør som for dem, der benytte 
samme. 

. ".".""." .. ""." .. """"."." .... """.""", den ".".""."""""""""."""""".""."""" 190 

I sommeren 1898 udførtes expropriationsforremingerne, og 
året efter sluttedes kontrakt om arbejdets udførelse. Firmaet 
Hoffmann, Hansen & Co. overtog linjearbejdet i entreprise. 

Banens første bestyrelse bestod af landstingsmand, kaptajn 

Rønne H station omkring 1900 (Bornholms 1rmseum) 

M. Jensen, amtsforvalter H. Lerche, fysikus Hansen og gård
ejer P. Lund Koefoed. 

Repræsentantskabet var på 28 medlemmer, hvoraf amtmand 
Groothoff og toldinspektør T.H. Jørgensen var valgt af staten 

og de Øvrige af de i banen interesserede kommunalbestyrelser 
i forhold til garantikapitalen. 

Driftsbestyrer Fagerlund indledte den første trykte beretning 
om Rønne- Nexø banens drift med følgende oplysninger, der 
giver et godt billede af Bornholms første jernbane, som den 
så ud i år 1900: 

Den 8de Maj 1897 meddelte Regeringen i Henhold til 
Lov af 4de Maj 1894 Eneret paa Anlæg og Drift af en 
Jernbane fra Rønne over Aakirkeby til Nexø med 
Sidespor til Almindingen. 
Den 13de December 1900 aabnedes Strækningen Rønne
Nexø for den almindelige Trafik, medens Sidesporet 
ikke var i Drift i den her omhandlede Periode. 
Driftsperioden til 3lte Marrs 1901 har saaledes udgjort 
109 Dage . 
Banen er bygget smalsporet med 1 Meters Sporvidde 
og uden Indhegning og Bevogtning af Overkørsler , 
naar undtages, at Rønne og Nexø Stationspladse samt 
et lille Stykke af Banen i Rønne By er indhegnet. 
Banens stærkeste Stigning er 1: 100, den mindste Krum
ningsradius paa fri Bane udenfor Byerne 1000 Fod og 
i Byerne 800 Fod. Sporet er bygget af Sraalskinner, der 
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have en Vægt af 25 Pd. eng. pr. Yard og hvile paa 
T versveller af Fyrrerræ, normalt 10 Sveller under en 
Skinnelængde paa 7112 Meter. 
Der er paa Srrækningen Rønne-Nexø anlagt 3 Bysta
tioner, nemlig Rønne, Aakirkeby og Nexø, hvoraf den 
første og sidste ere Endestationer for Hovedlinien, 
Aakirkeby for Sidelinien. Rønne og Nexø Stationer ere 
forsynede med Havnespor, som dog ikke er fuldføre i 
Nexø, paa Grund af Forandring af den derværende 
Havn. Endvidere er der paa Strækningen Rønne-Nexø 
anlagt 4 Landstationer og 10 Trinbrædter. Landstatio
nerne og 9 Trinbrædter ere forsynede med Omløbsspor. 
Paa Sidelinien anlægges en Endestation ved Almindin
gen og et Trinbrædt (uden Omløbsspor) ved Skørrebro 
samt et Omløbsspor paa Vallensgaards Grund. 
Lokomotiverne, som ere 3 koblede med 4 Axler, ere 
leverede af Fabrikant Jung, Jungenthai; Personvognene 
af Hannoversche Holzbearbeimngs- und Waggonfabri
ken og Godsvognene af Bornholms Maskinfabrik. 
Materiellet er forsynet med Hardy's aucomatiske Vacuum
bremse. Opvarmning af Kupeerne sker ved Damp fra 
Lokomotivet. 

Af den udførlige driftsberetning fra banens første 109 dage 
fremgår det i øvrigt, at banens materiel bescod af 

4 lokomotiver, 
4 personvogne, 
1 postvogn, 
3 lukkede godsvogne, 
2 åbne, højsidede godsvogne og 

15 åbne, lavsidede godsvogne. 
Ved banens åbning var der en personalestab på 37, nemlig -
fornden driftsbestyreren -

3 stationsforstandere, 
4 stationsforstandersker, 
8 ekspeditricer, 
3 elever, 
2 konduktører, 
3 poreører, 
1 banemester, 
6 baneformænd, 
2 lokomotivførere, 
3 fyrbødere og 
1 pudser. 

Stationsbygningerne var tegnet af arkitekt Mathias Bidstrup, 
Rønne. 

Endelig oprandt den længselsfuldt ventede dag - onsdag 
den 12. december 1900 da den første jernbane på Bornholm 
skulle åbnes. Dog først for en særlig indbudt kreds på 120 
deltagere. 

Herom bringer »Bornholms Avis« samme aften følgende 
festartikel i scor opsats: 

JÆRNBANEN AABNES 
Naar Aabningscoget i Dag farer over Øen i dens Bredde, 
de 4 Mil fra Rønne til Nexø, forkynder det, at den 
Drøm, som nu er drØmt herovre i en Fjerdedel af et 
Aarhundrede, nu, inden Aarhundredecs Udløb, er blevet 
til Virkelighed. 
Det vidunderlige er alcsaa sket: Bornholm har faaet en 
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Bane. Begyndelsen til den Ringbane, som skal omspænde 
Øen et eller andet Aar i det kommende Aarhundrede. 
Det er et sent Stykke Arbejde at bygge en Bane; i det 
mindste er det ikke gaaet med Jærnbanefart herovre. 
Efter at vi først var kommen ud af Drømmenes, Over
vejelsernes og Forberedelsernes Tid, holdt vi, for 10 Aar 
tilbage, nemlig den 24. November 1890, det grundlæg
gende Møde paa Raadhuset i Rønne, hvor et Udvalg ned
sattes til at arbejde videre for Sagen. 
Men før den Tid havde Tanken om at faa en Bane væ
ret fremme. Allerede 1875 var der dem, der var optagne 
deraf; men Sagen blev den Gang skrinlagt, fordi man 
stillede sig tvivlende til SpØrgsmaalet om Banens Nød
vendighed og om dens eventuelle Rentabilitet. 
Saa holdt man sig rolig en halv Snes Aar, indtil Tanken 
atter vaagnede op; en scor Del af Rønne By's Forretnings
mænd holdt et Møde og valgte en fire Mands Deputa
tion med det Maal for Øje at prøve Stemningen hos 
Indenrigsministeren. Depmacionen rejste over i Okcober 
1884 og fik Audiens hos Indenrigsminister Finsen, der 
i det hele udtalte sig velvillig om Sagen og antydede som 
en Mulighed, at Regeringen, saa snart der var Tanke om, 
at Planen kunde realiseres, vilde sende en Ingeniør her
over for at afstikke en Linie m.v. Han simrede imidler
tid med den Bemærkning, at der i de første fem Aar ikke 
kunde blive Tale om noget saadant Anlæg, da man først 
skulde se at blive færdig med alle de Jærnbaneforslag, 
som i Forvejen vare indbragte. 
Men da saa de fem Venteaar var forbi, rog man fat 
paany i 90, og denne Gang blev det Alvor. 
Hvad der er sket i Halvfemserne, skal vi ikke dvæle ved; 
det er i frisk Minde. I den score Pose med Jærnbanelove, 
som Regering og Rigsdag skænkede Folket i Forligsaaret 
1894 var ogsaa vor beskedne lille J ærnbane paa de 
5 Mil. Saa blev der taget fat paa Arbejdet; der blev eks
proprieret og bortliciteret. 
I Dag, da den hØjtidelige Aabning finder Seed, vil der 
utvivlsomt blive sagt mange kønne Ord om Banens Frem
tid. Der er ganske vist dem, som ser paa den med Mis
tillid, fordi de tro, at den ingen Gavn vil bringe. Men 
utvivlsomt og forhaabentlig vil Fremtiden belære dem 
om noget andet. Andre ser derimod meget sangvinsk 
paa Sagen og formoder, at Banen vil give baade i Pose 
og Sæk. Vi bilder os ind, at vi ser mere nØgternt derpaa, 
naar vi antage, at Banen vil skabe Liv og Virksomhed 
herovre og vil bringe mange Fordele, saa at den indi
rekte vil blive til stor Gavn og Nytte, selv om den ikke 
skulde betale sig direkte. 
En Svensker, som vistnok er godt hjemme i Jærnbane
forholdene i Sverig, har en Gang fortalt os, at den Bane 
i Sverig, som betalte sig bedst, var Banen paa Gotland; 
den gav 7 Procent i Rente. Gid nu Bornholmsbanen 
kunne komme til at indtage en lignende Plads blandt 
vore danske Baner! 
Hvorom alting er, saa Ønske vi, at det score og for vor 
lille Ø saa betydningsfulde Arbejde, der tager sin Begyn
delse i Dag, maa krones med Held og Lykke og blive til 
Glæde og Fordel for Bornholm! 



., 

En situation fra Prins Valdemars og hans store følges besøg i Akirkeby i iernbanens første år 

Om selve åbningshøjtideligheden af jernbanen bringer avisen 
samme dag denne levende og festlige beskrivelse: 

Vejret er ikke i Feststemning; det regner og stormer, er 
kort sagt ublidt Decembervejr med Mørke. De mange 
Flag, som vajer fra Husene og Skibene, kan ikke komme 
til deres Ret, og hvormegen Umage Fesmdvalget end har 
gjort sig for at pynte op foran Banegaarden med Flag 
og Vimpler, saa lægger det barske og ublide Vejr sin 
kolde Haand over det hele. Men vil Naturen ikke hjælpe 
til, saa maa Menneskene ved egen Hjælp fremkalde den 
rette Feststemning. 
At et Musikkorps i Morges drog spillende gennem Ga
derne, var straks et Tegn paa, at der er noget overordent
ligt paa Færde; men den egentlige Festivitet rog dog 
først sin Begyndelse Kl. 11 ved en Frokost i »Danne
brog«, hvor Hr. Boghandler Colberg bød Velkommen. 
Derefter holdt Hr. Amtmand Groothoff Festtalen og 
udtalte sig saaledes: 
»Endelig er den første bornholmske Jærnbanes Aabnings
dag indtrnffet, og endelig har Bornholm faaet Lod og 
Del i det Kulmrgode, som en Jærnbane er. Vi er vist 
alle enige om, at det er en Begivenhed af stor Betydning 
for vort Samfund herovre, og Dagen vil huskes som en 
Milepæl paa denne Landsdels Udviklingsvej. 
Ligesom Aabningen af en regelmæssig Dampskibsfor
bindelse mellem Bornholm og det øvrige Land var et 
betydeligt Fremskridt, som hurtigt blev skattet og er 

bleven udnyttet i stedse stigende Grad til Fremme af 
Bornholmernes økonomiske og aandelige Liv, saaledes 
bør det sikkert forventes, at yderligere Fremgang og Ud
vikling til Held for Bornholm vil følge i den nu anlagte 
Jærnbanes Spor. 
Der vil alt i denne Sal, hvor vi kun skal dvæle kortere 
Tid, inden vi skride til at aabne Jærnbanen, være An
ledning til at hylde Dagens Begivenhed, og de første 
Ord, som i saa Henseende lyde, skal bringe os vor Konge 
i Minde. Vi yde alle altid gerne, af ganske H jærte, Kon
gen vor Hyldest, men Bornholmerne maa i Dag føle sig 
særlig kaldede t il at give deres nedarvede Troskab og 
H engivenhed for Kongen Udtryk, idet vi erkende, at 
uden Statens H jælp vilde den nu byggede private Bane, 
af hvilken vi vente os meget, næppe være blevcn anlagt. 
For den af Staten ydede vægtige Medvirken skylde vi ae 
bringe Statsoverhovedet vor dybfølte Tak. 
Der føjes i Dag 5 Mil Bane til Danmarks Jærnbanenet. 
Det er vel kun et ringe Antal Mil i Forhold til den sam
lede Længde af Landets Jærnbaner, men der rør maaske 
t illægges dem en noget større Betydning, end deres An
tal i og for sig berettiger til, fordi de betyde, ar nu ogsaa 
denne mere afsides liggende Provins har gjort Begyndel
sen til at komme med i Udviklingen af tidssvarende 
kommunikationsmidler paa Landjorden og faaet Adgang 
til at udnytte alle de Muligheder til Fremgang, som en 
Jærnbane frembyder. Derfor har som sagt Dagen stor 
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Betydning for Bornholm, og jeg tror at turde sige for 
hele Landet, hvis Interesse det er, at enhver Landsdel 
fuldt ud gØr Brug af sine Hjælpekilder. Og vi tØr føle 
os forvissede om, at vor Konge, om hvem vi vide, at 
Danmarks Velfærd er hans højeste Ønske, og som i sin 
lange Regeringstid har set Landet gØre store økonomiske 
og kulturelle Fremskridt og kunnet yde sit Bidrag dertil, 
med Deltagelse følger den glædelige Udviklingsfase, som 
Landet Bornholm er indtraadt i, og hvorved det i en 
betydningsfuld H enseende er begyndt at komme op i 

Højde med det øvrige Land som det i andre Henseender 
paa Fremskridtets Omraade fuldtud kan maale sig med. 
Lad os med Tak for den Hjælp, der er ydet os, hylde vor 
kjære gamle Konge og give vor Hyldest Udtryk i et 
rungende Leve for Hans Majestæt Kong Christian den 
9de. Han leve, han længe leve! (9-foldigt Hurra) . 
Jeg tillader mig derhos at foreslå, at vi yderligere give 
vor Hyldest Udtryk ved Afsendelsen af et Telegram til 
Hans Majestæt og udbeder mig Forsamlingens Bemyn
digelse til at afsende et saalydende Telegram: 
»De i Anledning af den første bornholmske Jærnbanes 
Aabning forsamlede Repræsentanter for Land og By paa 
Bornholm tillade sig at frembære for Deres Majestæt en 
allerunderdanigst Tak for Statens Medvirkning til Fore
tagendets Fuldførelse og med nedarvet Troskab og Kær
lighed til Konge og Fædreland at bringe Deres Majestæt 
vor undersaatlige Hyldest. 

Paa de Tilstedeværendes Vegne: 
Allemnderdanigst 

Groothoff, 
Amtmand.« 

Fysikus Hansen talte for Kommissionen, særlig Kom
missarius, idet han udtalte en anerkendende Tak for den 
smukke Maade, hvorpaa Kommissionen havde lØst sin 
Opgave. 
Kgl. Kommissarius Nørregaard talte for den tillidsfulde 
Maade, hvormed Bornholmerne havde modtaget Kom
missionen, og udbragte et Leve for Bornholm og Born
holmerne. 
Arkitekt M. Bidstrup talte for de Mænd, der havde taget 
Sagen op og lagt sig i Selen for at faa dette store Fore
tagende gennemført. 
Kirketerp takkede, som Repræsentant for Landbostan
den, for Skaalen for Bornholmerne, idet han udtalte Øn
sket om Held og Lykke for Byerne i det H aab, at disse 
ikke vilde se skævt til Landbrugets Bestræbelser for at 
skaffe sig bedre Kaar. 
Købmand BrØnniche talte for Landbostanden, som han 
ønskede alt muligt godt. 
Derefter hævedes Bordet, hvorefter man gik i Proces
sion til Stationen, hvor Deltagerne modtages af en stor 
Menneskemængde, som havde taget Plads ved Stationen 
og langs hele Banens Terræn ved Byen. 
Ved Lobbæk Station gjordes et Øjeblik Holdt. Her mod
coges Toget af Hr. Kofoed, Klint, som udtalte de bedste 
Ønsker for Banen og udtalte Haabet om, at den maatte 
blive til Held og Lykke for Land og By. 
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I Aakirkeby var mange af Borgerne mødre ved Stationen, 
men her var der forøvrigt ingen officiel Modtagelse. 
Kl. 2.25 ankom Toget til Nexø Banegaard, der var tæt
fyldt med Mennesker; paa Perronen var der rejst en 
Æresport pyntet med Grønt, Flag og Vimpler, samt In
skription af følgende Indhold: 

»VELKOMMEN paa Købstaden Nexø's Grund 
skal altid Fremskridtet være, 
tage et Varsel af denne Stund 
om en Fremtid os til Ære. « 

Efter at Toget havde gjort Holdt og Gæsterne vare 
stegne ud paa Perronen, traadte Borgmester HØyrup 
frem og bød paa Nexø By's Vegne det første officielle 
Aabningstog Velkommen. Det var nok med en vis 
Skræk, at vor lille By her havde betragtet Jærnbanen; 
dog troede Taleren, at dette nu for en Del havde for
taget sig. Han vilde Ønske, at dette Foretagende vilde 
bidrage til, at Beboerne bedre kunde slutte sig sammen 
og finde hinanden, og med Ønsket om, at Foretagendet 
maatte blive til Held og Lykke for Byen, udbragte han 
et Leve for den bornholmske Jærnbane. 
Derefter spredtes Deltagerne og begave sig over paa 
Aagesens Hotel, hvor der indtages Forfriskninger, me
dens Musiken spillede fra Hotellets Veranda, der vender 
ud mod Søen. Inde paa H otellet erklærede derefter kgl. 
Kommissarius Nørregaard Jærnbanen for aabnet. Kl. 3 
returnerede Toget. 
Paa Tilbageturen talte i Aakirkeby SavmØller Møller for 
IngeniØr Hoffmann og Proprietær Kirketerp for Aakir
keby. Aabningstoget returnerede til Rønne KL 4%. 

Om aftenen festede man rund t omkring på hotellerne. I Rønne 
var der store fællesspisninger på »Dams Hotel« og på »Hotel 
Dannebrog«. 

I Nexø var der »animeret stemning« ved et fællesmåltid og 
efterfølgende punchesold på »Aagesens Hotel«. 

Og i Aakirkeby havde deltagerne i en større sammenkomst 
forfattet følgende morsomme hilsen til festkomiteen, der holdt 
til på »Dams« i Rønne: 

For et kvart Aarhundrede siden omtrent 
var for førs te Gang Banen paa Bane; 
jeg har læst det i Øens Aviser pa Prent, 
hvorfra skulle jeg ellers det ane? 
Der var Møder paa Land og Møder i By, 
og man drøftede Sagen ihærdig, 
og skønt Planen i Grunden var forholdsvis ny, 
blev dog Banen for saa vidt snart færdig -
paa Papiret namrligvis. Ellers var Sagen 
endnu i sin tidligste Vorden; 
thi det viste sig snart, ja saa klart som Dagen, 
at det var svært at faa sligt bragt i Orden. 
Ja, tilsidst gik det skønne Projekt helt i Staa, 
der var intet ved Sagen at gØre, 
helt begravet i 20 Aar det nu laa, 
ingen tænkte nu mer paa at køre. 
Saa kom Fysikus, Fagerlund, Colberg og Blem, 

de paa ny tog den Sag op at drøfte. 
Og saa rog de fat og det med Fynd og Klem, 



og prøvede Stenen at løfte. 
Jo, det lod sig gØre, det viste sig snart, 
fluks gik Byer og Sogne i Tøjet. 
De snakked godt og loved saa rart, 
og alle var glad og fornøjet. 
Lidt Strid var der her, saa vidt jeg tror, 
om Stationen, hvor den skulde ligge. 
No' en stemte for Syd og andre for Nord, 
og no' en de stemte slet ikke. 
Og no'en vilde gerne ha' den mod Øst, 
for de meme, det var det rette. 
Ja enkelte hæved endog deres Røst 
for i Vest Stationen at sætte. 
Dog Striden den endte til Fordel for Nord, 
og rejst blev den herlige Bygning -
De har jo vel set den - om end ikke stor, 
dog pragtfuld fra Grund og til Rygning. 
»Hvor naar skal der aabnes?« saadan blev der spurgt 
af mange, som længtes saa saare. 
»Hvor naar bliver Hjul og Maskine smurt, 
bli'er det snart, eller bli'er det ad Aare?« 
- »Til første Juli! « lød Svaret med List. 

»De ser, vi arbejder ihærdig! « 
Og første Juli - pyt, jo vist! 
Nej, Banen var ikke færdig. 
»Saa til første August« man loved, men ak! 
September, Oktober, November 
gik ogsaa hen med Løfter og Snak; 
nej , den aabnedes først i December. 
Nu er det sket! 0, det Festtog var skøm, 
vi saa det i Regnen den svale, 
der var hverken pyntet med Flag eller Grønt, 
og der vankede slet ingen Tale. 
Vel et Hurra der lØd, da det videre fo'r -
ej Hjærtet lader sig tæmme -
dog nok ikke fra os, saa vidt som jeg tror. 
0 , den Festdag jeg aldrig kan glemme. 

Telegramhilsenen var underskrevet »Fra et Selskab af Aakir
kebys Borgere, der ved en Festmiddag fejre Banens Aabning«. 

Festrusen var forbi. Hverdagen begyndte. 
En bane var blevet til - for at blive i 68 år. Men det er en 
helt anden historie! 

Ludvig Mahler. 

EFTERÅRSDAGE I RAVELINEN 
Et stykke Christiansø-historie: Den gamle bygning, som 
Tage Herte/ gjorde til et slot, dens dagbog og haven, 

der ikke fik sin flagstang, samt noget om sirenesang, 
30 sekimders sætninger og husets fine krystalglas med 
lokale graveringer. 

Olielugt, tobaksrøg og søgang . . . 
Sådan er det altid med mine Christiansø-overfarter. Ingen 

af delene behøver fuldt at være til stede. T anken om dem 
er nok. 

Alligevel drager jeg til »Øen« mindst en gang årligt. Det er 
pragtfuldt at hoppe i land på kajen derovre og favne de to 
øer og alt det, de står for: Fisk og hav, solide stenkajer og gode, 
velformede huse med den skønhed, som kun alder og dagligt 
brug kan give, og t ilmed alle de rigtige detaljer, som nutidens 
moderniserede huse så grueligt savner. 

Der er tilmed mennesker, der puster liv i miljØet og lader 
det leve videre, fordi det er sundt og rart. 

Men charmen er også bevidstheden om, at nogenlunde som 
i dag har Øerne taget sig ud i små 200 år. 

Sidste år havde jeg en hel efterårsferie i et af husene der
ovre. Det var i Ravelinen, der ligger og trykker sig under den 
store fyrbygning og nærmest ser ud, som om den er tabt af 
en flyvende bygmester. Den hører slet ikke hjemme i den 

gamle christiansØske byggestil, men jeg kan lide den alligevel. 
Den er gulkalket med hvide kanter; med lidt god vilje kan 
det vel blive til pilastre. Formen er kasseagtig, og taget valmet. 
En rigtig skarp kontrast til »cylinderen« med fyret, hvis kegler 
svæver påpasseligt og beskyttende over huset i en rolig, sikker 
rytme. Hver gang mørket kommer, gennemskærer de det sorte 
efterår - 12 stråler i alt. Man kan ikke lade være med at følge 
dem horisonten rundt. 

Indenfor i Ravelinen med de tykke mure er der en forfinet 
stemning. Væggene er alle holdt i hvidt, og murtykkelsen for
nægter sig ikke i vinduesnicherne, der er dybe og rummelige. 
Det er med til at skabe stemningen. De velproportionerede 
vinduer klæder huset, mest inde synes man. Om aftenen, når 
mørket igen kalder lyset i tårnet frem, kan man skjule sig bag 
rullegardinerne. De er også en tiltalende overraskelse. De er 
prydet med billeder af velkendte slotte. Går man ud i aftenen, 
ser man lyset trænge igennem gardinerne, og tegningen af 
slottene tegner sig klart som gamle stik, der endnu ikke er 
Ødelagt med farvelægning. 

Hvordan er disse klenodier kommet her? Får man svaret, 
har man også fat i tråden til Ravelinens nuværende historie. 

Afdøde skuespiller og pressesekretær Tage H erte!, som var 
Christiansø-entusiast, kom en aften over til sin gode ven, fisker 
Hans Petersen, og bad ham omhyggeligt opbevare en rulle, 

J U L PAA BOR N HOLM 23 



Tage Hertel, tegnet af Henning Kpie. Tegningen er i dag en del af det 
intereuante persongalleri, de.,. hænger i hotellets krostue 

han havde medbragt under den ene arm. Det var rullegar
dinerne. 

Tage H erre!, der ligesom Hans Petersen nu er død og borte, 
var dengang ved ar indrette Ravelinen ril sin bolig. 

I mange år boede han på gæstgiveriet. En sommer fattede 
han kærlighed ril Ravelinen og fik lov at leje den for at gøre 
den til feriehus, dels for sig selv, dels for folk fra de fag, der 
var hans metier. 

Han gjorde bygningen ril et slot - sådan da. Men den har 
da mure, der kan sammenlignes med er slors. Bagved er en 
plads, der siges at have værer brugr ril oplag for kanonkugler. 
Stedet kaldes også for Parken. Det er da også ting, der smager 
af slot. Og endelig har huset en brønd, der er lige så omfangs
rig og lige så dyb som et slotstårn er bredt og hØjt. Den 
indeholder efter sigende øens bedste vand. Der er også toilet, 
og fra brønden er trukket et rør til Ravelinens køkken. Røret 
ender i en vrikkepumpe, der troner over vasken. Men pumpen 
virker bare ikke. Og det har den ikke gjort længe, sagde fyr
assistenten. Man kan da gØre et forsøg, sagde jeg, og han 
lånte mig venligt en svensknøgle - men jeg kunne godt se 
på ham, at den troede han ikke meget på. Det gjorde jeg heller 
ikke efter at have bakset med maskineriet i en halv times tid. 
Men herregud - noget skal tiden da gå med. 

Jeg er for resten heller ikke den enesre journalist, der har 
forsøge sig i rØrbranchen. Husets dagbog vidner om, at flere 
kolleger har været på den samme, som jeg. Hvordan der ligger 
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med skuespilleres forhold til den slags, er aldrig gået op for mig. 
Man siger - men det er nok lØgn som så meget ander - ar 

der kostede Herre! 11.000 kr. bare for ar lave toilettet. Nu er 
det imidlertid sat på tryk, og så er der ingen rvivl om rigtig
heden! 

Men i hvert fald samlet kostede Ravelinen H erre! mange 
penge. Der var folk, som syntes, han gjorde for meget ud af 
det. Til dem sagde han blot, at de, der skulle bo der efter 
ham, skulle bo godt. Selv kom han aldrig til at bebo huset. 
Han døde i 1955, men hans Ønske om, at kolleger og deres 
familie fremtidig skulle befolke det, blev fulgr, og i dag admi
nistreres huset af Dansk Journalistforbund og Dansk Skue
spillerforbund. 

I dets dagbog skriver lægen og forfatteren Tage Voss, at 
der hører have til Ravelinen. Bertel lejede den for 50 Øre 
årligt. Som god dansk mand gav han straks ordre til indkøb 
af en stage i Svaneke til flagstang, og desuden på to bænke -
en større til at betragte turister fra og en mindre til opstilling 
under flagstangen i haven. 

Her skulle de ro brave venner, Herre! og Petersen, sidde 
under »vintergrØntet« og indtage hjertescyrkninger. For H ans 
Petersens vedkommende drejede det sig om Øl, mens Herre! 
holdt sig til rødvin, på gnmd af en begyndende sukkersyge. 

Hans Petersen plantede samme efterår - vist nok i 1953 -
en hængebirk. Den må være gået ud . I hvert fald har jeg ikke 
kunnet finde nogen hængebirk på Christiansø - endsige blot 
den have, jeg som beboer af Ravelinen rettelig kunne tillade 
mig ar benytte, og sikkert også gØre et stykke arbejde i, hvis 
lysten skulle komme over mig. 

Andre har gjort samme erfaring, fremgår det af dagbogen. 
I 1960 noterer en beboer, at der ikke er nogen have. Det er 
r igtigt - hedder det - hvad Voss skriver, men lejemålet gjaldt 
kun Bertel personligt. Haven skal med andre ord være h jem
faldet ved hans død. 

Om haven hedder det i Øvrigt samme sted, at den udgØr en 
sænkning i jorden, et par meter i diameter. Træerne er gået 
ud, bænken flyttet - og flagstangen ramt af et forbud og aldrig 
rejst. I det hele taget er det et spørgsmål, om man kunne 
beregne sænkningen som en fordybning. En rigtig havemand 
ville det i hverr fald ikke, men lærer Anker E. Kofoed, Svaneke, 
har oplyst mig om, at »haven « er beliggende i terrænet oven 
over H ammerhytten. Her stod en bænk med udsigt over havet. 
H ammerhytten var ikke genopføre, da Tage B ertel døde. 

Han var i øvrigt en mand af stort korpus. Det ser man også 
af billeder. Jeg har aldrig kendt ham, men billederne virker 
på mig, som var han et festligt og vennesælt menneske med 
sans for at leve og at lade leve. Anker Kofoed har også for
talt mig, at han mindede meget om skuespilleren Ib Schønberg. 
De to var i øvrigt perlevenner - næsten uadskillelige. Hver 
morgen kl. halvotte telefonerede de sammen. Når de var i 
København, mødres de alt id til den daglige middag - med 
en stor, hvid serviet bundet om halsen som et led i det ritual, 
den daglige middags indtagelse var fm: de ro. Rødvin på 
bordet, fint service og veltillavet mad. Så havde de ro det godt. 
Sukkersygen var også Ib SchØnbergs kors - og mærkeligt nok 
fulgtes de næsten i døden. Tage Herte! døde den 7. januar 
1955, og Ib Schønberg den 24. september samme år. 

Et veritabelt minde efterlod SchØnberg sig på Christiansø -



Ravetinien (Foto: Bpggild) 

en gul regnfrakke, som Hans Petersen troligt benyttede 
regnvejr! 

• 
Tage Hertel kunne have depressioner - mere end alminde

ligt. H an lå en tid på Frederiksberg Hospital og forsøgte at 
restimere sig ved at rejse til Rom, hvor han også ville fejre 
sin 60 års fødselsdag. Da han kom hjem og vendte tilbage til 
Christiansø, mødres han af en anden af Ø-enmsiasterne, maler
inden Gudrun Henningsen, som naturligt spurgte til hans til
stand. Han svarede sådan noget som: 

- Du kan vel se, at jeg ikke griner mig ihjel! 
Kore tid efter var han død. Og Gud, hvor har v1 savnet 

ham, kom der impulsivt fra min meddeler, den allerede nævnte 
Anker E. Kofoed. 

• 
Hertel oplevede en voldsom skuffelse. H an havde i mange år 
været inspektør på Dagmar Teatret i København hos den 
berømte Hilmar Clausen, og han regnede med at blive bevil
lingshaver efter ham, men det skete ikke. Det var den endnu 
mere bekendte filmmand Carl Th. Drejer, der løb af med 
sejren. Ham kom Herte! til at samarbejde med, og der gik 
udmærker. Sådan var Hertel heller ikke . 

Han var i øvrigt efter datidens forhold ganske velhavende. 
Dejlig lejlighed på Danas Plads, og i det hele taget en tilvæ
relse, som msinder ville misunde ham, men som bekendt: 
Depressioner er jo sorgen for slet ingen ring! 

Han skildres som et meget beskedent menneske, Ønskede 
ikke at henlede opmærksomheden på sig eller træde frem. Han 
var bange for, det skulle blive misforstået. Eksempelvis kunne 
han ikke lide, at man ligesom regnede med, at han som teater
pressemand skulle fortælle morsomme episoder. 

Om sig selv sagde han, at han næppe havde noget særligt 
talent som skuespiller, men at han gjorde god fyldest som 
presseformidler - han mente i øvrigt, han var den første af 
den slags herhjemme. 

Jeg har forstået, at han en periode tog sig af samtlige kø
benhavnske teatres forbindelse til bladene. Teatrene var glade 
for selv at levere stoffet til pressen frem for mere eller mindre 
løse rygter. Pressen var også godt tilfreds med ordningen, men 
selvfølgelig med det forbehold, at »historier«, som de enkelte 
journalister selv havde jaget op, var deres egne og ikke gik 
videre til andre. Forholdet kunne være lidt svært, for det var 
ikke altid, teatrene ville have en historie ud, men her var Her-

tel en mester i at dele sol og vind lige, har gamle, københavn
ske teater-journalister fortalt mig. 

Men dagbogen fængsler mig stadig. Mogens Dam, ham med 
revyviserne, skriver mange steder i bogen - bl. a. dette: 

Vær venlig mod enhver og venlig imod huset! 
Bevar hver ting her står, som var det jeres egne -
at venligt ry I får på vore forbunds vegne. 

En anden skriver: 
I weekenden rystede øen sir rolige tempo af sig og gav os 

bryllup lørdag eftermiddag, fødsel tidligt søndag morgen og 
barnedåb søndag formiddag. 

Vi skylder dog de implicerede at tilføje, at det drejede sig om 
tre forskellige par! 

Ved samme lejlighed fik man »sirenesang« - tågesirenen, 
hvis luftrør løber lige forbi Ravelinen - en aften, en nat og 
en formiddag, så præsten måtte prædike i 30 sekunders sæt
ninger. 

Den komprimerede luft tager pusten fra selv den mest træ
nede taler! 

I længst svundne dage var det sådan, ar præsten jamrede sig 
over den illoyale konkurrence fra sirenen og klagede sin nød 
for provsten. Sagen gik til biskop og kirkeministerium, hvorfra 
der forhandledes med marineministeriet - tågehornet mdede 
stadig, men: 

»Hr. Forvalteren maa saa afgive et forud aftalt Tegn, for at 
Præsten paa passende Maade kan afslutte de paabegyndte kir
kelige Handlinger eller Prædiken. « 

Hvordan han så skulle bære sig ad hermed. Forvalteren var 
0 . C. F. Christensen - 1885-1898. Præsten var den fra indre 
missionskredse meget kendte forfatter N. P. Madsen, der senere 
blev øens skolelærer. 

En overgang hed sirenen altid Ø-ryren - den har to »horn« , 
åbninger ud mod havet til lydens spredning. Lægen og forfat
teren C. M. Norman-Hansen, Stærstikkeren kaldet, sagde en
gang, da der var kommet en ko ril Øen: 

- Brøler den med begge horn! 

• 
Sådanne situationer oplevede jeg ikke derovre, men barnedåb 
og sølvbryllup blev det dog til. Den første glemmer jeg sent, 

Ravelien, som den trykker sig tmder Store Tårns granit-massiv 
(Foto: Bpggild) 
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fordi lærerkonen, hvis barn der var, der skulle døbes, måtte 
løbe ud efter dåbsvand mide i der hele. Og sølvbryllupper 
varede fra tidlig morgen til sen aften. Men der havde jeg nu 
også ventet. 

Fra samme dagbog kan også viderebringes en bemærkning 
om, ae det bedste ved der chrisciansøske paradis er, at der fører 
en vej tilbage. 

Dee har fået den nu afdøde forfatter Knud Sønderby til ae 
fortsætte: 

Hvad er så der næstbedste? At der forhåbentlig fører en 
vej til der. 

Den dansk-norske digter Aksel Sandemose har også besØgt 
Ravelinen. H an skrev i foråret 1958 om digteren, der skovede 
frækt hos Hamsun og Johs. V. Jensen, men »under pennen 
blekket klumper, dens rejse bliver til remse - ingen odysse. 
SkjØnt blekket grØnt, dog intet håp . Som dikter fik han ingen 
dåp.« 

Det har ikke meget med Christiansø ae gøre. Men Sande
mose er vel blevet presser til ae yde sir bidrag. 

Naturlige nok går »dagbogsskribenterne« ikke så meget op i, 
hvad selve ordet Ravelinen betyder - måske fordi der dækker 
over flere ting. Det kan være enten et fremskudt værk - ofre 
vinkelformet - uden for voldgraven til forsvar for en gangbro 
over graven, eller der kan være en pore i volden - eventuelt 
begge dele. Ravelinen befinder sig altså på den ydre side af en 
våd grav. En sådan fandtes jo ikke på Christiansø, men inge
nieurlØjrnant Peter v. Suensson projekterede i 1810 en sådan 
om den nuværende fyrbygning, som jeg rettelig burde beregne 
som Storetårn. 

Overlærer Kofoed gengiver i sin Christiansø-bog Suenssons 
»uforgr ibelige Mening« om, hvad der skulle gøres ved »Fæst
ningen Christiansø« . 

Det fremgår heraf bl. a., at »det vilde være meget godt og 
indflyde Besætningen megen Tillid til Steder, om der uden 
om der store Taarn blev anlagt et solidere Værk end det nu der
værende og forsyne det med en Grav . .. Arbejdet kunde uden 
stor Bekostning udføres af Garnisonen, som dog paa er isolerer 
Sted maa nødvendig holdes i Beskæftigelse. « 

Navner Ravelin forekommer dog før den rid. Således pro
jekterede professor Magens - ikke Magius - en ny Ravelin i 
1810, men selv om der ikke fandtes en våd eller rør grav om 
Storetårn, ville der næppe skade ae have er værk specielt til 
forsvar af indgangen til tårnet. 

Ordet Ravelin benyttes imidlertid også om en lille bygning 
beliggende i det vinkelformede værk. Og hvis værket for
svandt, beholdt man navnet på huset. Der var vel også sådan, 
at i fredstid havde befolkningen mere med huser at gØre end 
lige netop med værker. 

I Ravelinen var der vagrsme, arrest og er værelse cil indkvar
tering af håndværkere. Senere, da der ikke var brug for alt det, 
benyttedes bygningen som værksted, men alt, hvad man i dag 
har brug for af sådan plads, er koncentreret omkring proviant
magasinet overfor. Opførelsesårer er 1836. Da afløste bygnin
gen en tidligere ravelin. 
Husets arrest har virkelig været i brug. Overlærer Kofoed 
skildrer meget malende i sin bog en af den gamle arrests skæb-
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ner, den svejtsiske officer , Ludvig Rudolf Muller, baron von 
Aarwangen, der kom for skade at såre en svensk greve dødelige 
i duel. Baronen blev først hensat i Frederiksort Fæstning, men 
han var en urolig sjæl, og man fandt, at han måtte endnu læn
gere væk. Det blev Christiansø, hvor man også havde sine kva
ler med ham. I 1832 døde han af vattersot. Han var på det 
tidspunkt nærmest halvgal. Det kan man ikke bebrejde ham. 

Den svej tsiske by Aarwangen eksisterer endnu, og for fire 
år siden fik overlærer Kofoed brev fra en dame i Svejts, der 
havde læst hans Christiansø-fører under et besøg derovre. H un 
stødte naturligvis på baronens historie og skrev om yderligere 
oplysninger. Dem fik hun, og nu søger hun nærmere at udrede 
baronens historie gennem en historiker i Aarwangen. 

Det hedder sig, at den, der bor på Ravelinen, har et traditio
nelt krav på at drikke sit Øl af Tage H ertels fornemme Chri
stiansø-glas. Der er krystal med stilk. I glassene er indgraveret 
Christiansø- og Frederiksø-motiver. Det er meget smukke glas, 
som findes i sæt, der samlet udgør er helt garnimre. Person
ligt synes jeg, der er synd at drikke øl af sådanne glas. Jeg vil 
foretrække vinen, men hvad man end drikker, så bør man gØre 
sig den ulejlighed at udbringe en skål i mindet om Tage H erte! 
og hans gode gerninger. Det hedder om ham, ar han var en 
mand, der bar sine venners byrder. 

Det var bestemt, at hans fine glas skulle indgå i Ravelinens 
beholdning af service, men - og det er sikkert klogt - de har 
foreløbig fondet deres plads i er skab i privaten hos hr og fru 
Hansen i gæstgiveriet. I krostuen finder man en større sam
ling tegninger , skitser og andre interessante minder med til
knytning til kunstnerliver på Christiansø og Frederiksø. 

Der er en historie helt for sig selv, og den vil jeg gerne 
vende tilbage til, når det en dag lykkes for mig at få samlet 
det historiske baggrundsmateriale, jeg føler, jeg mangler ... 

Hansaage BØggild 

FrederikIØ Jet fra CbriuianIØ (Frede Kjøller fat .) 



BORNHOLMS NATUR UNDER ÅRETS GANG 

TEKST OG FOTO: 

FREDE KJØLLER 

September 

September måned gav megen fugtig
hed. Der måltes i Østermarie 105,9 
mm nedbør. Men den rigelige nedbør 
medførte megen frodighed i naturen, 
hvad også ses af dette billede fra det 
idylliske fiskerleje Østre Sømark i Pe
dersker. 

Oktober 
Den rigelige nedbør fortsatte i 
oktober med 105,5 mm regn, 
men vejret var mildt og roligt 
uden storme og uden nattefrost 
af betydning. Det sidste er usæd
vanligt for denne måned. En 
del torden forekom i midten af 
måneden. Det farverige efterår, 
vi kan have, udeblev imidlertid, 
vel sagtens fordi frost og sol 
manglede. Der var en yderst 
fredsommelig måned, hvad man 
næsten også kan se på dette 
parti af sommerhuse ved Ringe
dalen (Vang). 
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November. 
Ølene i Øsrermarie er er af Bornholms smuk
keste og ejendommeligste moseområder. Her 
ses et parti af mosens østlige del i det meget 
milde vejr, der blev typisk for måndeen, og 
som medførte, ar meget af den vi lde flora blom
strede måneden igennem. Nedbøren var fortsat 
rigelig med 84,2 mm. 

December 
I december blev nedbøren mere sparsom, kun 
20,3 mm i Øsrermarie. Den faldt i form af 
sne, der lige så stille dryssede ned fra himlen i 
månedens 3 sidste dage, men meget uregelmæs
sigt ud over Øen. Vestbornholm fik så meget, at 
al færdsel blev fuldstændig lammet. I Rønne 
f. eks. var alle gader totalt blokeret af et meter
hØj t snelag, og det tog lang tid, inden man 
fik sneen væk. - Billedet viser Hammershus 
slorsbanke fra en mindre kendt synsvinkel, nem
lig fra der vestlige stengærde nær Blanchs H o
tel. Områder indgår i en fremtidig naturpark. 



Febmm· 
Også februar måned gav vinter; 
men vinteren var ikke streng, dog 
lå der sne hele måneden, og en 
v-edblivende let frost hindrede den 
i at forsvinde. Kun en enkelt gang, 
nemlig d. 15. og 16. februar fik vi 
så megen sne og blæst samtidig, at 
der blev tale om rigtig trafikstands
ning. Solen var stadig karrig med 
ar lade sig se. Alligevel meldte de 
første forårsagtige dage sig plan
mæssigt i denne måned, således 
som de plejer. Nedbøren var 40,8 
mm. - Landskabet er fra Dals
lunde i Øsrermarie. 

]anttar 

Januarvejret karakteriseredes ved me
get få solskinstimer. I Øsrermarie lå 
der sne der meste af måneden; i det 
meste af tiden i tØbrudssremninger, 
men alligevel ikke med højere tempe
ratur, end at sneen blev liggende. Der 
var en del tåge og dis. Nedbøren var 
på 30,8 mm. Med andre ord: skikke
lig og mild vinter, men l idt trist vejr
mæssig ser. - Billedet viser en skov
vej ved Svinemose i Almindingen. 



April 
April måned bragte ikke de store 
overraskelser i naturen. Den bev 
tvært imod en rigtig kedelig for
årsmåned, der overvejende præge
des af koldt og uroligt vejr, som 
ind imellem afløstes af et par milde 
dage. Men rigtig milde forårsdage 
med varme og grøde var der prak
tisk taget ingen af. Forårsfloraen 
vegeterede sig igennem, og endnu 
ved månedens slutning var ane
monetæppet ikke rigtig udfoldet i 
de bornholmske skove. Nedbør: 
43,6 mm. - Fotografiet viser april
byger over Nysverrig i Østermarie. 
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Marts 

Af tre grunde vil vi huske denne 
måned: den var hundekold, bi
dende kold i den vedvarende Østen
vind, der regerede hele måneden. 
Dernæst var måneden stormfuld 
med til tider meget hård storm. 
Og for det tredie så jeg i marts det 
laveste lavvande, jeg endnu har set 
ved Bornholms kyster. Nedbøren 
var kun 15,5 mm, der faldt i må
nedens sidste dag; men sne og is 
lå i alle kløfter måneden igennem. 
Billedet viser oprørt hav ved Sal
tuna i Østerlars. 



Maj 
Måneden blev våd og kølig, især de første 
dage, hvor tågen dækkede score dele af 
Øen. Løvspringet forsinkedes stærkt, og 
først den 24. maj sprang kirsebærtræerne 
ud, og på det tidspunkt stod mange af 
forårets tidlige vækster som anemoner og 
vorterod endnu i blomst. Det virkelig 
farveskønne og blomsterrige forår med 
blomstrende kirsebærtræer og gule mæl
kebØtter kom ikke før den sidste uge i 
måneden, sådan som det ses på billedet, 
der er fra Vognsø i Klemensker. Nedbø
ren måltes til 37,7 mm. 

] ttni 

Til juni sprang skoven ud, men 
heller ikke scort mere, som det 
ses af billedet, der er taget ved 
Gamleborg i Almindingen. Med 
juni kom imidlertid det mere 
stabile vejr, og naturen indhen
tede forsinkelserne fra de fore
gående forårsmåneder. Foråret 
skred frem, men i tØrke. Det 
regnede kun i 3 dage, der til
sammen gav 28 mm nedbør, og 
der forslog kun lide. 
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A1tgmt 

Tørken fortsatte, vand
løbene udtørredes, og 
vandmangelen blev meget 
mærkbar. I mange krat
skove på kl ippegrund 
visnede al vegetation 

fuldstændig, også træ
erne. Men kornhØsten, 
der kom tidligt, 
overraskede ved ar være 
stor og af usædvanlig 
fin kvalitet. 
Den 21. kom regnen med 
ledsagelse af torden og 
kvægede den rørsrige 
jord. Men vi havde haft 
en usædvanlig dejlig 
sommer på Bornholm. 
Focografiet er fra 

Toldbodgade i Rønne. 
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]nli 

Nedbøren lod stadig vente på sig. 
Juli måned gav kun 4,9 mm nedbør. 
Men sommer blev det med sol og var

me til overflod og et mylder af bade
gæster ved sandstrandene. Der var en 
helt ideel feriemåned! For landman
den var måneden knap så tilfredsstil
lende; men alligevel måtte man undre 
sig over, at kornafgrøderne stod så 
pæne, som de gjorde. De havde åben
bare fra det tidlige forår indstillet sig 
på er ringe vandforbrug. - I moserne 
mærkedes tØrken ikke på vegetatio
nen. Den var frodig som altid. Bille
der er fra Hundsernyre ved Snogebæk. 



Om julen derhjemme engang 

Det er snart længe siden. Man gik i skole dengang, først i 
»Borgerskolen«, som kommuneskolen i Nexø kaldtes, siden i 
»Realen«. Da var poesibøger på mode, og lærer Bjerre skrev 
i dem: »Syng dig glad«. Et godt ord at få med på vejen! 
Siden erfarede man, at der var en lille, rød sangbog, der bar 
den titel. Det var i den, at der stod sådan en dejlig julesang, 
som lærer Herluf Nielsen lærte os: 

Der er noget i luften, jeg ved ikke hvad, 
som forår, skønt skoven har mistet hvert blad ... 
Der er noget herinde, et strålende minde 
med kærter og sang, 
om julen derhjemme, derhjemme hos moder engang. 

Julen var hjemmets hØjtid. Bag den og over den var den 
»HØjtidens drot«, der var lige rig i sin kærlighed »Om lokken 
var gylden eller håret var gråt«, som Vilh. Gregersen skrev. 

Julens komme bragte forventning. Den blev stærkere, som 
dagene gik og forberedelsen til julen fandt sit udtryk i skolens 
morgensang. Den store sal på »teknisk skole«, som bortset 
fra fjerkræ og frugtudstillinger forekom altid at ligge øde hen, 
dannede rammen om morgensangen. Klasse for klasse bænke
des vi elever under forstander Alfred Jensens myndige ledelse 
og lærer Bjerres forsang. December måned var julesalmer
nes tid. 

Julen blev forberedt, men man følte inde i sig selv, at julen 
ikke måtte komme »rigtigt« før juleaften. Men så skulle den 

Oluf Høst: Julenat. Over Hammershm lyser 7ulestjernen. I forgrunden englene omkring krybben. Li:ngt borte fra kommer en vandrer med sin 
h1md (vistnok Høst selv med • Vystijn •) . (Tilhører Arne Madsen). 
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til gengæld vare længe, dvs. til »Knud« i januar kom og 
drev den ud. 

Som man under morgensangen på skolen fornemmede dens 
nærhed, sådan kunne man også en dag ligefrem mærke duften 
af dens komme. Det var i køkkenet derhjemme. Nu var det 
ganske vise en ugentlig tilbagevendende begivenhed, ae mor 
slog dejen op og bagte et hvedebrød med rosiner, stort og 
dejligr og duftende som intet andet brØd siden. Det havde 
virkelig fylde, for det fyldte hele gasbageovnen, før hun tog 
det ud, varmt og skønt at skue. Det skulle da også vare en 
hel uge, før processen genrog sig. Hvor var lørdag en dejlig 
dag, alene for det gode hvedebrøds skyld, som mor skar 
rykke skiver af til os til eftermiddagskaffen. 

Men så kom julen og dens julebag! Der var intervallet et 
helt år. Så blev klejnerne vredet og kogt og jule-småkagerne 
formet. Dejen blev rullet ud i store flager på køkkenbordet. 
Gjaldt det kokoskagerne, fik de lange og slanke rombers form. 
Var det jødekagerne, blev de stukket af med et gammelt glas, 
så de blev mnde, som de burde og skulle være. Det glas er 
gemt nu. Det er kommet »på aftægt«! Det har det ærlig 
fortjent! 

Og så syntes vi børn, at det var så morsomt med vanille
kranse. For de skulle gennem kØdmaskinen og formes i lange, 
bløde stængler, før de kom på bagepladen. Småkagerne skulle 
jo til bageren. Det var spændende at følge dem på vej - og 
hente dem hjem igen . . . 

Så var der juletræspynten. Den blev ganske vist gemt fra 
3-r til h; men der var altid noget, der skulle fornyes eller 
suppleres op. Der var ikke så langr til papirhandler Holms for
retning, som især ved juletid ejede en gylden glans for os 
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børn. Der var æske ved æske med glimmer og glans og her
lighed. Der var meget, man kunne tænke sig. Det cog tid at 
veje for og imod. » W er Wahl hat, Qual hat«. Resultatet blev 
gerne det samme: et ark »guldpapir« og 2-3 andre i rene og 
stærke farver. De skulle bruges til at skabe hjerter og kræm
merhuse af. Og så noget crepepapir. For der kunne jo skabes 
de dejligste roser ved en strikkepinds hjælp! 

Ved juletid blev barndomsbyen anderledes, end man ellers 
kendte den. Nu kom juleudstillingerne med i billeder, og det 
var fængslende. Der lå hele - pyntede - svinehoveder på fad 
i slagrernes vinduer. Ja, selv hos konditoren lå der nu pølser 
i vinduet. De var ganske vist af marcipan og kunne spises 
med det samme. Det tænkte man dog ikke så meget på, for 
de var dyre. Og så alligevel: sådan en lille marcipangris var 
en herlig julegave - også til voksne. Dengang var man ikke 
forvænt med slik og den art lækkerier. Heller ikke med lege
tØj. Der skulle ikke så meget til for at få et par barneøjne til 
ae lyse. Hvilken dragende virkning havde legetØjsforretningen 
hos Sonne-Hansen da ikke også! Et helt vindue med alt.'.', dvs. 
køer og heste og hestevogne, dukker og »den slags«, som vi 
drenge sagde. Et helt vindue!! Forunderlige verden! 

Selve corvet var pyntet i den gode juls anledning - med et 
score grantræ og en gryde. Den sidste sørgede Frelsens Hær 
for. Dens forventede indhold var til de trængende og fattige. 
For de skulle også mærke, at det var jul. Og vi drenge kendte 
godt den, der gik og vogtede gryden, dykker Grydegård, en 
scor og srout mand at se på. Og så var der jo det med den 
vittighed, vi snart fandt på. Den gik ud på »at se forskellen«. 
Jo, den »ene gryde hænger, den anden gryde går(d)«. 

Søndagen før jul var en særlig festdag - med musik på 
torvet. H ornorkester, som det hed. Nogle skumlede om »Mes
singsuppe«. Men betegnelsen uanset var det lifligt og usæd
vanlige. Da gik alle og enhver jo ikke med en transistor i 
hånden. Musikken var oprakt til dr Boesens julematine på 
Højskolehjemmet. Læge C. U. Boesen var en initiativrig mand, 
som Nexø kan takke for mange gode og rige stunder i kultur
livets tjeneste. Med julemødet på Højskolehjemmet skabte 
han en tradition, der ligefrem hØrte Nexø-julen til for mange 
mennesker. 

Man havde også en fornemmelse af, at han selv havde jule
hØjtiden meget kær. Det vidner de små digte om, som han 
ind under jul skrev til blade og tidsskrift år efter år. Et node
hæfte med en hyggelig forside, 2-3 børn syngende om den 
kære jul, fandtes da også i sin tid i vel så godt som alle Nexø
hjem, hvor der var et klaver. 

Julemødet hin søndag havde et dobbelt sigte: juleunderhold
ning af lødig karakter og økonomisk hjælp til julekmve for
delte til trængende hjem. Programmet var vel nok tilrettelagt 
især for voksne. Jeg husker ikke meget deraf bortset fra en 

erindring om oplæsning en jul af (formentlig forkortet) 
Dickens »Et julekvad i prosa«. 

Hin søndag var lagt bag os. Og så var det endelig »rigtig 
jul«. Og så rykkede det spØrgsmål os helt ind på liver: om 
vi måtte beholde mor hjemme på selve juleaften. Mor havde 
det tilfælles med lægen, at hun aldrig vidste sig sikker. Der 
kunne komme bud efter hende, dersom en ny, lille verdens

borgre skulle have fØdselsdag netop også den 24. december. 
Og det hændte. Det har det hjem, hvor det måtte ske, vel 



næppe været så ked af. Men vi børn var. Det er slet ikke så 
morsomt at undvære mor en juleaften!! 

Det hændte, hun var ude - og kom hjem netop så betids, 
at vi alligevel alle kunne nå at komme i kirke. For julen ind
ledtes med kirkegang. Det var lige så sikkert som det Amen, 
vi skulle afslutte med derhenne. H olde jul uden faldt os aldeles 
ikke ind - selv om vi godt vidste, at det var »det samme som 
sidst«. (Kirke berød for os det samme som »Siloam«, bør jeg 
måske for tilfældet indskyde). For her stod pastor Andreas 
Hansen eller pastor Jespersen og læste juleevangeliet. Og selv 
om - hvad jeg ikke kunne vide dengang - man siden hen 
mange gange skulle læse det samme julens evangelium på 
i kirkens rum, så forekommer det dog en, at større hØjtid 
end dengang gaves ikke, hvor det lød: »Men der begav sig 
i de dage, at alverden skulle skrives i mandtal. « - Det »begav« 
sig, hed det. Ikke »det skete«, men som her noteret. Sælsomt 
som sådan et par gloser kan få magt over ens sind og erin
dring. Det var jul. Julen, der bragte velsigner bud: »Fryd dig 
da kun, du menneskesjæl!« For julens budskab var til hvert 
enkelt menneske, forstod man, om det nu var glad i sinde eller 
hØrte til dem, der måtte græde. Julebudet var »vældet til 
evig glæde!« 

- Julens salmer blev gentaget derhjemme - efter aftens
maden, som var middagsmad den dag. Ja, man havde ved 
middagstid spist klipfisk og risengrød. Men selve juleaften 
spiste man »middag« igen: andesteg med rødkål ... Og så 
fulgte »træet« og gaverne! 

Hjemmets eget juletræ efterfulgtes i »mæljyln« eller om
kring nytår af »det store juletræ« på Højskolehjemmet, som 

c.JJ'eJu/eWc:Ur. 
TEKST ocf MUSIK 

af 
C·U·BOESEN 

I KOHM)SSI O N : 

FRflS SØRENSENS BOGH/\NDEl..IWNNE 
----·~-

Tegningens modeller: Dr. Boesens egne børn, Povl og Aase og deres 
kttsine Gttdmn Schmidt 

Høiskolehiemmet, Neksø 

for vort vedkommende var tilrettelagt og forestået af valg
menigheden. 

Der var ingen forhåndsbekymring, hvad tilslutningen angik. 
Der var "fuldt hus«, lige fra aftenen begyndte, og det skete 
tidligt, for de allermindste skulle også være med. 

Midt i salen stod det pyntede træ. Lysene blev tændt. Der 
blev sluttet kreds om kreds så tæt, det kunne lade sig gØre. 
Og så stemte man i med julens rige salmeskar. Grundtvig 
ville have frydet sig, Ingemann og Brorson også. Der blev 
virkelig slidt på juletonen af hjerte og karsken bælg. I en 
pause gav lærer Bjerre tegn t il bare at stå stille og se på 
træet, inddrage dets stemning og dets baggrund. Det synlige: 
det var træet selv, dets grønne grene, dets roser, lys, hvide 
engle og brogede kræmmerhuse. Men bag det alt sammen var 
julens eget budskab. 

Det tjener også lærer Bjerre til ære, at han »efter juletræet« 
og præsternes tale og oplæsning, greb sin violin og førte legene 
an, siden bistået af et par dygtige medhjælpere. Det var fest
ligt, når lærer Bjerre tog opstilling og »faldt ind« med 
Napoleons march og derpå gik over til alle de andre »gode, 
gamle julelege« som: »Nu er det jul igen«, »Så går vi rundt 
om en enebærbusk«, »Sju vackra flickor i en ring«, »Ræven 
rask over isen«, »Skære, skære havre«, »Ritsch, ratsch, filibom
bom«, »Vi er musikanter«, »A janta å ja« og »Tyv, ja, tyv, 

det skal du være, for du stjal min bedste ven«. Og det skal 
heller ikke glemmes, hvad fru Sinius Hansen - endnu mens 
man gik om juletræet - kom med som indslag til glæde for 
både store og små, sangen om »Nissen, der var en kunstig 
mand. Så mange kunster kunne han.« For det gode var, at 
alle kunne være med til at gøre nissens kunster efter. 

Stemningen Øgedes yderligere, når gårdejer Holger Koefoed, 
Brandesgård, flØjtende imiterede nattergalen, hvad han var en 
mester i. 

Aftenen varede længe. Derfor måtte deltagerne »forsynes«, 
som bornholmerne siger. De voksne drak kaffe, og vi børn 
fik godter: æbler og fyldte kræmmerhuse. Så var det bare at 
stille med op i række og geled, to og to, og marchere forbi 
de rare kurve, hvorfra godterne hentedes frem. -

Juledagene indebar for os også en anden tradition, om end 
af en mere privat karakter: besøget hos sandemand Møller og 
datteren, N ikoline. Vi syntes, der var så fornøjeligt, fordi vi 
efter aftenkaffen altid skulle lege. Det skete i »den bedste 
stue«, som i dagens anledning var opvarmer. Bordet blev 
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stillet til side, stolene sat i kreds, og vi tog plads. Og så 
morede vi os dejligt med »Ringen går«, »Hvad mener du om 
X?«, »Klappe gæs«, »Ribs, ribs, ribs«, »Sko Blak«, »Gemme 
fingerbøl« og gætte nødder. »NØdder i hånna, gjæcta hvor 
monna! « lød det . .. 

Og der var anden julefornøjelse. Der spilledes op til dans 
i en og anden forening. Fra Rønne hentedes Hjorths orkester, 
fra Svaneke Otto Hansens. Og når de tog fat, ronede den 
lifligste musik gennem salen. En og anden husker vel også 
endnu en melodi, der da var meget populær og bygget over 
bornholmsk motiv, Bornholms fiskervals. 

Sammen i båden vi er, vi ro, 
sejler på Hammerens vande, 
nyder den sælsomme stille ro, 
skimter hist klippernes rande . . . 
Nu, mens fisken spræller på bådens bund, 
vi vort arbejd standser en lille stund. 

Juleferien betød også et dej lige fri luftsliv, især hvis det var 
»rigtig« vinter. Så kom bønderne til byen i kaner, og så 
var det bare for os drenge »at hænge bagpå«. Enkelte kuske 
var vel nok lidt bøse og langede ud med pisken; men de 
fleste billigede, at kælkerne blev surrer til kanen med et tov 
og på den måde fik gratis trækkraft. De vidste, at det i reglen 
kun stod på, til kanen var kommet et passende stykke uden 
for byen. Så var en ny indadgående i sigte, og kælkkøreren 
skiftede »heste« ... 

Dee var ikke alle forund t at komme på en regulær kane
fart. Men det hændte. Jeg mindes især en fra en anden juledag. 
Otro Hansen skulle til Gudhjem for om aftenen at spille til 
den stedlige idrætsforenings julefest. Og da jeg »gik til spil« 
hos Orro Hansen som dreng, havde jeg fået lov til at køre 
med. Der var vinter, som det skulle være: hvidt overalt og 
alenhøje snedriver. For at nå rettidigt frem rog vi af sted 
tidligt på eftermiddagen. Srortromme og rekvisitter var kom
met »ombord« og vi selv med, lunt og godt indpakket i store 
pelse. Hestene var ivrige for ae komme af sted og kusken 
også. Under klingende kaneklokker og blafrende kaneroppe 
kØrte vi ud af Svaneke med en dejlig rur foran os. Jo, sandelig: 
»Her kommer musikken!« Alt gik da også, som det skulle, 
indtil vi havde lage Melscedgård bag os og havde Kullmanns 
mølle og Gudhjem lige foran os. Nu var bare den lange bakke 
igen. Men nerop da skete det: Hestene gik i grøften og sad i 
sne til op til ryggen. Det var for meget. De syntes ae sidde 
uhjælpeligt fast. Men med et, hvordan det nu gik til, jog 
de frem, kanen efter og vi med den. Det vil sige, kanen 
væltede, srorrrommen rullede sin vej og forsvandt i sneen -
og vi ligeså. Kusken fik heldigvis hold på hestene, og det 
hele endte under megen moro. Der var i hvert fald ingen, der 
tabte humøret, kapelmesteren slet ikke. Jeg gad vide, om den 
muncre kanefare og oplevelsen med den ikke nerop animerede 
ham og teamet til at lægge ekstra energi i strengene hin aften. 
Og så var der jo jul ... 

Jo vist var det jul derhjemme engang. 
Ame tWadsen. 

ET BESØG PÅ BOR NHOLM S MUSEUM 

Det er med en vis spænding, at vi hver sommer, når v1 er 
kommet til Bornholm, opsøger museet i Rønne for at se, 
hvad her nu er sket af nyt. For vi ved, at her foregår stadig 
noget, og således har det allerede været gennem en længere 
årrække. Vi har forstået, at museets energiske leder , lekror 
Davidsen, har vidtrækkende planer og forfølger sine mål med 
rolig og usvækket konsekvens. 

Det er ikke småting, hvad her findes let tilgængeligt ordnet 
i samlinger af arkæologisk, kulturhistorisk og kunsthisrorisk 
indhold, men alene hvad vi præsenteres for af bornholmsk ma
lerkunst og grafik fra Zahrtmann-tiden og op til de allernyeste 
frembringelser er imponerende. Nogle få sale, men med en op
hængning, hvor billederne gensidig belyser hinanden og giver 
et så rigt udtryk for alle sider af kunstlivet, at helhedsindtrykket 
er overraskende fyldigt. Og stadig skiftes ud, suppleres op og 
nye navne kommer til. 

Hvordan kan det rummes i den lille bygning? Det kan det 
heller ikke, medmindre også selve huset udvides - og det er, 
hvad der er ved at ske i de senere år, og med et vidt perspektiv 
fremefter. 

En ny afdeling er lige åbnet nu i denne sommer. Umiddel
bare op til hovedbygningen ligger to mindre huse, hvortil nu 
er åbnet adgang ved en smal mellembygning, og her finder vi 
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Brødrene Langes Samlinger. De ro brødre havde en lille lejlig
hed på Gammel Kongevej i København i slutningen af sidste 
århundrede, nogle små stuer af ganske tilsvarende omfang og 
udseende (3-4 meter på hver led) som de rum, hvor deres 
indbo, malerier og grafik nu er anbragt. En oprindelig tilknyt
ning til Bornholm fik dem til ae testamentere det hele til 
Bornholms Museum. 

Forbavsende er det vel nok for et nutidsmenneske at se væg 
efter væg tæt besat med billeder, tre-fire rækker over hinanden 
og kun med en fingerbred afstand imellem. Men helhedsind
trykket er en harmonisk ligevægt, og vi opsøger uden vanske
lighed hvert enkelt portræt eller landskab, som vi vil skænke 
opmærksomhed. Det er naturligvis ikke kunst af første klasse, 
alt hvad de to brødre med en beskeden levevej som urmagere 
har kunnet anskaffe sig, men der er absolut smukke og enkelte 
helt fine ting imellem: P. C. Skovgaard, lille skovbillede. I. Th. 
Lundbye, meget smuk studie af en ko, Vilh. Kyhn, landskab, 
Buntzen, Villa Berghede, Vilh. Groth og mange gode ting af 
mindre kendte navne. Den tilstødende stue er helt i empirestil 
med gode stik fra Frederik d. Sjettes t id. 

Alt i alt en værdifuld nyoplevelse ved besøget i Bornholms 
Museum. 

Andreas Friis 



Fra Brødrene . er (IlJted Bech fot.) LangeJ Samling 

NHOLM JUL PAA BOR 37 



Dengang Jørgen Vibe gjorde sin entre i litteraruren, havde 
poesien andre idealer end nuomdage: klarhed i tanke og ud
tryk, sproglig præcision, følsomhed for indtryk af narur og 
mennesker, skønhed og harmoni i formen - og en idealisme, 
der kunne veje op mod savnet af såvel kulmrfonds som publi
ktunsinteresse. Under disse betingelser skabte han sine digte. 

I begyndelsen var han ret produktiv; dengang var der endnu 
forlæggere, der ville ofre lidt af knaldromanernes overskud på 
en litterær fjer i hatten - senere kom hans digtsamlinger spar
somt, med længere og længere mellemrum - og med ung
domsårenes fandenivoldske optimisme afløse af bitre toner. 

Om hvordan Jørgen Vibe blev digrer har jeg tidligere fortalt 
i dette hæfte (Jul paa Bornholm 1946) og skal ikke gentage 

det her - kun understrege, hvilken betydning hans bornholm

ske barndom fik for hele hans produktion. I de senere digt
samlinger var de bornholmske motiver ikke så altoverskyggende 
som i ungdomsversene, men helt slap han aldrig hjemstavnen 
som centralt motiv - og i hans allersidste digte vendte Born
holm tilbage. 

Måske var der i hans t idlige vers om skipperknejper, om 
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Jørgetl_; 
Vibe_; 

sild og syp og perskerbitter toner, der skyldtes en ikke-born
holmsk påvirkning. Men han fors tod at smelte dem sammen 
med stemningen derhjemmefra. I sin første lille spinkle bog 
»Vinter-Vers« var der tegn på, at Københavns små Søder
bergske knejper skulle blive et af hans digtnings miljøer, men 
allerede i hans første »rigtige« bog, »Rullesten «, havde han 
flyttet knejpen til Rønnes havnekvarter og færdedes der blandt 
bornholmske Bellman-figurer som ens Eskildsen, gamle Ne
kast, Per Elved, Matilde og Alvilda. 

Men mere betydningsfuldt i disse førs te samlinger er hans 
følsomme fortrolighed med bornholmsk namr. Han fremhæver 

gerne det barske og srride, den fatrige lyngmark og den storm
fulde strand. Men også lyset over kysten, morgenstemningen i 

fiskerlejet har fundet en skildrer i Jørgen Vibe, og gerne sæt

ter han et lille kærlighedsdigt ind i en ramme af bornholmsk 
natur. 

Og hele vejen ser vi, hvor personligt præget hans hjem
stavnsfølelse er. Man finder s1i at sige nøglen til hele hans born
holmske d igtning i det store digt »Ved Hjemmets Rude« i 
samlingen »Strand-Asters«. Her ser han fra hjemmets stille og 



hyggelige stuer ud mod havnen; barnets lukkede verden vider 
sig ud, bliver srørre og større uden dog ar komme ud over det 
nærmeste; havet er grænsen, det store mysterium. Senere har 
han digtet om den .gamle gade derhjemme, om bedstemors dør, 
hendes stue og hendes sidsre udfærd. Digte som disse gør Jør
gen Vibe til Rønnes digter; han har besunget byens gader, dens 
gamle kirke og fremfor alr dens havn og dens folk. Men gan
ske særligt dvæler han ved hjemmet og dets minder: den gamle 
kobbergryde, skibsbilledet - han gør dem til symboler på min
dernes poesi. 

Der meste af Jørgen Vibes hjemstavnslyrik er skrevet på 
rigsdansk - nødvendigt, når man vil gøre sig gældende ud over 
der rent lokale publikum. Men dog skal det ikke glemmes, at 
han også har skrevet en række digte på modersmålet i snævrere 
forsrand, ikke blot drastisk-komiske som det kendte »Hujna
lorcagaarijn«, men også virkelig lyrik, hvor han viser, ar dia
lektens sproglige bæreevne også rækker t il det seriøse, som 
det lille stemningsdigt »Svalp aa SjØ« fra de seneste år: 

Svalp aa sjØ om fnorru stran. 
Søde ja hør' ed golra, 
ser hvor mossijn kryer fram 
over klØppans skolra. 
Vijnkjik over borkjerræ, 
bolmeurt i bakkalæ, 
hyjl i hækj aa hava. 
Harrego mijn stran, mijn scran. 
Noran slaar maj over ran. 
Bøljor trava, trava ... 

Jørgen Vibe elskede den bornholmske dialekt, og han har sagt 
bitre ord om sin gamle skole, fordi bornholmersproger var 
bandlyst der. I de senere år gjorde han en indsårs som kaasØr på 
hjemstavnsmålet i den bornholmske regionalradio - en meget 
aflyttet udsendelse, som bornholmere i udlændighed desværre 
var afskåret fra at høre. 

Skønt Vibes indsats i den rigsdanske litteratur fra hans egent
lige debur blev modtager med respekt, blev den aldrig helt 
retfærdigt vurderer. Det skyldes først og fremmest, at han aldrig 
indlod sig på modernistiske eksperimenter. Af den grund ka
rakteriserede adskillige nekrologer ham overlegent som Drach
mann-epigon, hvilket er så urigtigt som vel muligt. Vel havde 
han lært af Drachmann (hvilket adskillige af vore modernister 
kunne trænge til ar gøre!), mens hans egentlige litterære for-

Digterens barndomshjem i Store Torvegade. 

Portræt fra studensertiden. 

billeder må man søge helt andre steder, og hans digteriske 
egenart skyldes førs t og fremmest, ar han var bornholmer. 

Selv om hans egentlige forfatterskab blev ringe af omfang, 
har han gennem hele sir liv været en flittig skribent, henvist 
som han var til at leve af sin pen. H an har skrevet for føden, 
stakkevis af noveller, gemt i dagblade og ugeblade, for der 
meste pseudonymt, så de vil næppe nogen sinde blive graver 
frem igen. Og dette har sikkert også været Jørgen Vibes ønske, 
skønt han som underholdningsskribent ikke hørte til de rin
geste. Nogle børnebøger, hvoraf er par med bornholmsk miljø, 
er absolut læseværdige. 

I sine sidste år var han forfatterforeningens formand. Også 
dette hverv bragte ham skuffelser, skØnt han havde admini
strative evner og var en loyal og uegennyttig mand, alrid hjælp
som og rede ril ar gØre en indsats for sine kolleger. Ar han 
ikke blev forstået og påskønnet for denne indsats, kunne ikke 
undgå at gØre ham bitter og har sikkert fremskynder hans tid
lige død. 

Men bornholmerne vil ikke glemme ham. Mellem hans hjem
landsdigte er der en hel række, som vil huskes og som vil dukke 
op, hver gang nye slægtled vil beskæftige sig med bornholmsk 
poesi. Inden for den hører Jørgen Vibes digte afgjort ril der 
bedste. 

Christian Stub-] Ørgensen 
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Jørgen Vibes første bornhol1nske digt 
I Skouijn va der oueralt saa stille. 
Imejlem Træn ja høre Vijnen sokka, 
aa saa, hvor hemska svaarta Grena rokka. 
Ja gjekk aa vesste foje, hva ja ville. 

Ja StO aa høre Saangijn fraa en Kjijla, 
som serlada imejlem hvida Stena. 
Di lyze Borkjetræn, hvor va di pena 
i Maanasjenned - ja for ded va sijla. 

Aa rundt omkræjn stO st0ra B arrens H ænner. 
Ja trØdde let for ente dom aa brækka -
saa hen mod Dammijn mina Fjed ja venner. 

Dær kajn ja hØrn Puggerna aa kvækka 
her op fraa Vanned, der hvor Maanajn sjenner. 
Dær ujnenen di dorra Bor maa dækka. 

Digtet, gengivet efter en afskrift af Christian Stub-Jørgensen 
fra 1912, skrev Jørgen Vibe i sin skoletid, 15- 16 år gammel. 

Det kan siges med sikkerhed, at det vm· f Ørste gang, han dig
tede i sin hjemstavns mål. Digtet er typisk for Vibes stemnings

lyrik fra skoleårene. 
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Moderen under mulde 

Jeg scødre helt tilfældige på navnet i en dødsannonce i en 
fremmed avis: Vor kære mor - og så navnet - sov i går stille 
hen, 94 år gammel. Underskrevet Elvira og Benthine, med ro 
ligegyldige efternavne, som ikke sagde mig noget. Der var 
ikke tvivl, det måtte være dem, sypigens tvillinger, der havde 
giftet sig ovre i Jylland og havde taget deres mor med sig 
derover. 

Straks dukkede det igen op, det dej lige sommerbillede, som 
jeg ikke kan få ud af sindet. Oppe fra landevejen fØrte en 
smål sti mellem vangens marker ned bagom byen. Nu er det 
en asfalteret bilvej, men dengang var det næppe mere end et 
dige. Denne sti srod i julisolskin med et væld af vilde blomster 
langs kanten, ja, selv i de hvide modne marker strålede det med 
lilla klinte, dybcblå kornblomst, rød valmue og den vidunder
lige gule lawsurc, alle somres blomst. 

Vi gik gerne ned ad denne sti, når vi søndag eftermiddag 
var på vej hjem fra en rur i skovene oven for byen. Og vi satte 
os gerne på vejkanten og hvilede lide i solskinnet. 

Og der sad vi så en søndag eftermiddag, da sypigen kom 
forbi med sine tvillinger. Selv var hun sortklædt; enkesorgen 
lagde hun ikke af i de år, jeg kendte hende, men de ro piger 
var i lyse, blomstrede sommerkjoler og så ud, som om de 
hØrte med til marken og vejkanten. Sypigen gik selv roligt og 
sindige, men småpigerne sprang foran og bagved hende, snare 
ved den ene, snart ved den anden grøftekant, og hver af dem 
havde en sror buket i favnen. H vert Øjeblik måtte de hen og 
vise mor, hvad de havde fundet: Se moer, e di ente nætta? -
Ja har plokkad flere ejn Elvira. Og sypigen smilede til dem. 

Når man kommer op i årene, mener man gerne, ar barn
dommens somre var lysere og længere end sommeren nu. Kan 
grunden mon være, at man har mistet evnen til at opleve en 
enkelt sommerdag som dengang, med en intensitet, som om 
den var hele sommeren? Mere end det, sådan en dag kan være 
uforgængelig. Jeg behøver nu blot lukke Øjnene og tænke på 
dem, så sidder jeg atter ved stien med dens blomsterkanter 
og ser den stille mørke sypige og hendes glade tvillingepiger. 

I den lille borgerskole gik der mange piger, men srort set 
kunne man dele dem i ro slags: de fine og de fattige. De fine 
var børn af byens embedsmænd og handlende; de var pæne 
i tØjec, renvaskede, med håret krøllet og flettet og med srore 
sløjfer, de var som regel arrige og passede på ikke at grise cøjet 
til. De fattige, som såvisc ikke var fattiglemmer allesammen, 
gik i træsko, med sjal og hovedcørklæde, klumpede i tØjet, som 

gerne var hjemmesyer til ar vokse i. Man kunne næsten se på 
deres klædedragt, hvordan det hus så ud, som de boede i. 

Men sypigens tvillinger faldt helt uden for denne inddeling. 
De boede i et lille net hus med en ganske lille srump have 
omkring og hØrte absolut ikke til i byens fornemme ende, men 
de gik altid klæde som de fineste, fikse og pynteligt; de gik 
med læderfodtØj og scrØmper hele året og var altid rene og 
nette. I skolen sad de vel ikke på de aller øverste bænke, men 
fulgte med på stilfærdig vis, og flittige var de. I kvarteret gik 
der frasagn om, hvor de hang ved deres mor, selv om man 
ikke kunne kalde dem pylrede. 

J eg havde fattet en særlig interesse for Elvira og Benthine. 
Hvis der var en slags skoledrengeforelskelse, så var jeg den
gang lige så lidt som au i stand til ar sige, hvem af dem jeg 
var forelsket i. Mea så sror var min interesse, at jeg som ellers 
er en klovn til ae huske den slags, endnu mindes deres fødsels
dage. Elvira fyldte den 21. marts og Benthine den 8. maj. 

Selvfølgelig var de lige gamle; der vidste jeg jo, at tvillin
ger skal være, men ae der skulle være noget besynderligt i, 
ae de havde fødselsdag i hver sin måned, gjorde jeg mig i min 
barnlige uskyldighed ikke ranker om. Først senere gik det op 
for mig, at her var der et mysterium, som jeg ikke kunne 
finde til bunds i. 

Det var kort efter, at jeg havde læst dødsannoncen, at jeg 
under et besøg på Bornholm traf en gammel skolekammerat, 
og vi satte os til ar snakke gammelt. Under samtalen nævnte 
jeg, ar sypigen var død, og ae begge hendes døcre var gift over 
i Jylland. Og så sagde jeg, ar det tit havde undret mig, ae tvil
lingerne var føde med halvanden måneds mellemrum. 

Men ved du ikke det, sagde min ven. Det er slet ikke hendes 
børn, og de er aldeles ikke tvillinger, de er ikke engang 
søskende. 

Og så fik jeg sypigens historie, som jeg ikke før havde kendt. 
Der boede et steds i byen en lidt ældre håndværker, lad os 

kalde ham Bene Kofoed, det er der mange, der hedder. Han 
var gift, men så døde hans kone og efterlod ham et par pige
børn på godt en halv snes år. Der er ikke godt ae sidde enk 
med sådan et par snart halvvoksne røser, så han begyndte ae 
se sig om efter en ny mor til dem. Så faldt hans blik på 
sypigen; hun hed Elna og var dengang ganske ung, men hæn
derne sad godt på hende, hun var arbejdsom og sparsommelig. 
Bene Kofoed var en stØt og solid arbejder , ikke rig men vel
bjerget, og Elna, som var enebarn, bragte også lidt til huse. 
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Begge var de rolige og solide og levede jævnt og tilfreds med 
deres tilværelse. 

Så gik der er par år, og de to pigebørn blev konfirmerer, 
først den ene og den anden årer efter . Som skik og brug var , 
kom de begge ud at t jene. At komme ud på gårdene var for 
ganske unge piger noget af en skærsild. Man skulle have en 
rodfæstet moral for ar slippe helskindet igennem. Hvis hus
bonden og hans sønner ikke betragtede tjenestepigerne som 
lovligt bytte, så var der næsten altid medtjenere, som gjorde 
det. Og i dette tilfælde gik det da også galt. En dag rygtedes 
det i byen, at Marie var gået i mosen. Heldigvis var der en, 
der havde set det og fik hende halet op, inden livet var af 
hende, men hun var hårdt medtaget og talte i vildelse, så man 
kØrte hende hjem til forældrene og fik hende lagt i seng. Elna 
beroligede hende så godt, hun kunne, og fik hende til sidst 
til at sove. 

Om aftenen kom Petra løbende hjem. Hun havde hØrt, at 
Marie var blevet syg, men folk havde talt så underlig fordækt 
om det. Nu så hun søsteren ligge i sengen, og Elna sad ved 
siden af. 

- Va e der i væjn me Maria? spurgte hun. 
- Ja, de e majed kjessamt, sagde Elna. Hon e kommed galed 

asra, å nu ska bon ha et lided. 
Da Petra hØrte det, blev hun bleg som en dødning, greb 

for sig ud i den tomme luft og dejsede omkuld på gulvet. Elna 
for t il og fik hende hjulpet på hØjkant, men hun havde fået 
et slemt chock. Og inden Elna havde fået hende til ro, kunne 
hun forstå af pigebarnets usammenhængende tale, at også hun 
ventede sig. 

Det var nærmest en katastrofe for den lille familie. Bent og 
Elna sad længe og talte sammen den aften; han var helt slået 
ud af skammen, for dengang kunne det sætte en plet på folk, 
når døtrene kom galt af sted. Elna tog sagen mere roligt: Nu 
e'd ju sjett å kajn'te gjorres om ijen, nu må vi se å få'ed årnad 
så godt vi nu kajn. 

Den nat begyndte det at spøge i huset. De var gået i seng 
henad midnat, og Bent faldt straks i søvn, for han havde haft 
hårdt arbejde om dagen. Men Elna lå og vendte sig og kunne 
ikke få de triste tanker i ro. 

Klokken slog tolv. Og straks efter hØrte hun en lyd inde fra 
stuen ved siden af. Det var, som om der blev halet en skuffe 
ud i den store dragkiste. Det måtte vel have været en lyd 
udefra, tænkte hun, men nej, et Øjeblik efter begyndte det 
igen. Flere skuffer blev trukket ud, der blev raslet med nøgler 
og rodet i sagerne. Hun tog mod til sig, stod op og listede 
på bare fødder hen til døren. Den stod på klem, og gennem 
revnen kunne hun kigge ind i stuen. Måneskinnet faldt ind 
gennem ruden og lyste på dragkisten, men den var lukket, og 
alt var stille derinde. Men så snart hun var i seng igen, begyndte 
det på ny at skramle. Til sidst faldt hun dog i søvn. 

Den næste dag talte hun med Bent om det. Han ville helst 
slå det hen, hun måtte have drømt. I stuen var der heller ikke 
noget at se, alt var som sædvanligt. Til sidst var hun selv lige 
ved at tro, at hun havde drømt. 

Men næste nat ved rolvtiden vågnede hun igen. Der var 
ingen tvivl, der blev virkelig nunsteret med skuffer derinde. 
Hun puffede manden i siden og fik ham vågen: Kajn du høra 
nad? Jo, det var ikke til at tage fej l af. H an hørte det tydeligt. 
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De lå og lyttede, helt underlige ved det, men til sidst holdt 
det op. 

- Va monne de kajn varra? spurgte han. 
- Ja troer for helt bestemt, a de e din forria konna, sagde 

hun. H on e nok bånge for, voddan de ska gå piblana, å leder 
ette tØj te di små. Men vis bon kommer ijen i marn, ska du 
stå op å saj te'na, a hon ska'nre gjorra saj bekymrijner, for vi 
ska nok varm goa ver hejnes bælla. 

Han gjorde, som hun sagde. Da det begyndte at rumstere 
den tredje nat, stod han op og sagde ind i den tomme stue. 

- E'd daj, Laurina, så hvil i fred! Vi ska nok ta vos li'så gode 
å piblana, som du sæl ville ha gjort! 

Da han havde sagt det, blev alt stille derinde. 
Bent Kofoed og Elna holdt deres lØfte til den døde. Døtrene 

fik hver en lille pige, og de små voksede op hjemme hos bed
steforældrene. Det lykkedes dem at få Marie og Petra i butiks
plads i Rønne; da der var gået nogle år, hjalp de dem til at 
købe en lille broderiforretning, som de drev i fællesskab. Kort 
efter døde Bent Kofoed, og Elna flyttede med børnene ind i 
et mindre hus og tjente føden som syerske. 

Jeg kan godt huske de to fine »tanter«, der ofte kom og 
besøgte dem om søndagen. Frem for alt mindes jeg, at de kom 
på cykel, og det var dengang, omkring århundredskiftet, tem
melig usædvanlige at se damer på cykel. 

Hvad der senere blev af dem, ved jeg ikke. Og hvordan 
det senere gik sypigen og hendes tvillinger, ja, den historie 
har jeg først nu fået slutningen på. 

Men endnu behøver jeg blot lukke Øjnene og tænke på 
dem, så ser jeg igen den smalle marksti, som ikke er mere, de 
blomstrende vejkanter, der vælder over af julisommerens fro
dighed, og de to glade piger i lyse sommerkjoler og med favnen 
fuld af brogede markblomster. 

Martin Po1dsen. 



Portrætter af kendte bornholmere 

Andr. Marker-Pedersen, 14. 
juni 1898-4. dec. 1967. By
rådsmed!., k irkeværge, Al
linge. 

C. E. Rotvit Pedersen, 14. 
april 1922- 9. septbr. 1968. 
Branddir., gårdejer, Bække
skov, Åker. 

Alvin Mpller, 7. juni 1907-
16. sept. 1968. Pensionats
ejer, Sandy Hook, mdl. sgr., 
Sandkås. 

af gået ved døden sidste år 

Einar Ipsen, 19. jan. 1900-
18. aug. 1968. Avlsbr., mdl. 
mgh., Klemensker. 

Mogens Pibl, 14. jan. 1921 
-13. sepr. 1968. Gårdejer, 
Hullegård, Poulsker. 

Ernst A ndreas Kiær Larsen, 
2. maj 1903-21. sept. 1968. 
Sadelmagermester, Klemens. 

Lykke Madsen, 4. febr. 1916 
-22. aug. 1968. Hotelejer, 
Hotel H ammershus, Sandv. 

Carl Christiansen, 20. sept. 
1878- 16. sepr. 1968. Pens. 
poliribetjenr, Åkirkeby. 

Viggo l!Vesth, 23. april 1911 
- 25. sepr. 1968. Urmager og 
guldsmed, Svaneke. 

Ahlman Andersen, 11. juni 
1888-2. septbr. 1968. Fhv. 
fmd. Rahækkeværkec, mdl. 
sgr., Knudsker. 

Andreas Peter Jakobsen, 16. 
juli 1889-16. seprbr. 1968. 
Fhv. præsregårdsforp., Bo
dilsker. 

Johannes Hansen, 5. januar 
1901-2 7. sepr. 1968. Politi
komm issær, Rønne. 
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Hans Jensen Westh, 1. dec. 
1889-28. sept. 1968. Fhv. 
gdr. Olsker, fmd. Bh. Krea
cu rforsikringsselskab, Hasle. 

Jens Nprregaard, 27. juni 
1887-1. okt. 1968. Fhv. di
rektør, Rønne. 

Jan Kofoed Stender, 16. dec. 
1912-11. nov. 1968. Fabrik. 
mdl. byr. og amtsr., dir. for 
Bornh.færgen af 1962, Rn. 

Ham Peter Speed Larsen, 14. 
febr. 1908- 19. nov. 1968. 
Lejrchef, Rønne. 
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Lttdvig Kofoed, 8. dec. 1892 
-28. sept. 1968. Fhv. maler
mester, Rønne. 

Marens Peder Hansen, 25. 
aug. 1882-7. okt. 1968. Kla
verstemmer, Rønne. 

Peder Leerberg, 25. februar 
1890- 11. nov. 1968. Fhv. 
konsulent, Knarreborg. 

Elsebeth Thomgren, 15. juni 
1908-4. dec. 1968. Forenin
gen f. kristelig Børneforsorg, 
København. 

Aage Johannes Nielsen, 22. 
okt. 1912-1. okt. 1968. Fi· 
sker, Lisced. 

Søren Pedersen Sillehoved, 
27. sepc. 1877-8. okt. 1968. 
Købm., direktør, fmd. Røn
ne Handelsstandsf., Rønne. 

Henry Georg Andreas An· 
dersen, 14. dec. 1896-16. 
nov. 1968. Revisor, Neksø. 

Christian Sommer, 5. dec. 
1887-29. nov. 1968. Fhv. 
møbelsnedker, Allinge. 

Einar Pedersen, 17. januar 
1892- 3. okt. 1968. Fhv. dis
ponent, æresmdl. Bh. Hjem
stavnsforening, Hi llerød. 

Anthon Kofoed, 7. marts 
1896-9. nov. 1968. Vogn
mand, Olsker. 

Henrik Vest, 7. dec. 1896-
18. nov. 1968. Snedkerm., 
brandinsp., mdl. af byrådet, 
Hasle. 

\'(li/ty Rpmer, 2. juni 1906 
- 9. dec. 1968. Fhv. slagter
mester, fmd. Bornh. Slagter
mesterforening, Allinge. 



Frits Larse111 6. okt. 1895-
11. dec. 1968. Fhv. højskole
fom., medl. mghr., Hillerød, 
Hou pr. Hals. 

Poul Herbert M ogensen, 26. 
jan. 1897- 5. jan. 1969. 
Fhv. bankkasserer, Rønne. 

Aage Bærild A ndersen, 29. 
aug. 1893- 16. jan. 1969. 
Fhv. forretningsf., medl. by
råd, Neksø. 

Ham Chr. Hansen, 12. juni 
1897-9. feb. 1969. Køb
mand, mdl. sgr., Røbro, Rø. 

Hans Peter K ofoed, 28.marts 
1896-13. dec. 1968. Sadel
magerm., Hasle. 

Jttli11S Peter Kaas, 13. juni 
1893-15. jan. 1969. Fhv. 
gdr., Bridsensgård, Olsker, 
Knudsker. 

Niels Vilhelm Groas, 17. juli 
1887-20. jan. 1969. Fhv. 
blikkenslagerm., Allinge. 

L11.dvig Hintze, 5. dec. 1882 
- 16. feb. 1969. Købmand, 
konsul, Rønne. 

Hagbard Andr. Riis, 19. okt. 
1882- 16. dec. 1968. Fhv. 
gdr., Duebjerg, mdl. sgr., 
'fmd. A/ M Svalhøj, Klemensk. 

Alfred Marius Hansen, 5. 
juni 1910-16. jan. 1969. 
Fhv. købmand, Åkirkeby. 

Johannes Christensen, 6. dec. 
1880- 27. jan. 1969. Fhv. 
mølleejer, Neksø. 

lVilh. Bech, 9. feb. 1903-
16. feb. 1969. Vognmand, 
Rønne. 

Jem Peter Svendsen, 17. 
marts 1891-25. dec. 1968. 
Bagermester, Klemensker. 

Ludvig Kjpller, 25. aug. 
1886-16. jan. 1969. Fhv. 
installatør, Svaneke. 

Jem Christian Andersen, 11. 
marcs 1901-30. jan. 1969. 
Fhv. slagteridirektør, Rønne, 
R. af D., Århus. 

Carl Einar Bidstmp, 18. nov. 
1895-18. feb. 1969. Fhv. fa
briksinsp., mdl. amts-, by- og 
mgh.råd, R. af D., Hillerød. 
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Emil F. Kofoed, 7. jan. 1895 
-3. marts 1969. Fhv. gd r., 
Kirkebogård, Olsker, Allinge. 

Dagmar Ipsen, 22. februar 
1894-30. marts 1969. Re
staur. Rosenhaven, N eksø. 

Orla Engelund Po11lsen, 6. 
nov. 1924-15. april 1969. 
Aut. gas- og vandm" Rønne. 

Sejer Bech, 3. aug. 1910-24. 
april 1969. Murerm" brand
dir" fmd. sygekasse, Svaneke. 
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Sigfred Mogensen, 4. sep. 
1893-12 . marts 1969. Fhv. 
gdr., Højegård og Enesgård, 
mdl. mgh" Rutsker. 

Herlnf Hansen, 25. sepcbr. 
1897-1. april 1969. - Fhv. 
mejerihest., Åkirkeby. 

Frank Louis Holtoug. 18. 
okr. 1914-16. april 1969. 
Lektor, H vidovre. 

Alf. Paldan, 19. sept. 1925 
- 24. april 1969. Købmand, 
Rønne. 

Chr. Olsen, 29. sept. 1874-
14. marts 1969. Fhv. avlsbr., 
medl. byråd, Akirkeby. 

H. P. Rønne, 5. dec. 1901-
11. april 1969. Fhv. guld
smed, Rønne. 

]antts Nikolaj Hansen, 26. 
okr. 1891-19. april 1969. 
Fhv. avlsbr" fmd. Bh. Sam
virksomh., Husmf. Vesrerm. 

Axel Møller, 20. okt. 1894 
- 1. maj 1969. Fhv. amtsfuld
mægtig, medl. af mgh" Ros
kilde. 

Martin Petersen, 16. januar 
1898-19. marrs 1969. Fa
briksbest" medl. byråd, fmd. 
A/ S Østbornholm, Neksø. 

H arald Rasmmsen, 16. febr. 
1892-12. april 1969. Fhv. 
avlsbruger, Vestermarie. 

Otto Larsen, 21. okt. 1894 
21. april 1969. Grønthand
ler, Øsrermarie. 

Agnethe Krogh-Hansen, 27. 
april 1902-12. maj 1969. 
Husmoder, Klemensker. 



Thor Edv. Kofoed, 18. sept. 
1909- 27. maj 1969. Fhv. 
gdr. St. Bakkeg., Akirkeby. 

Herlttf Nielsen, 7. okt. 1895 
-5. juni 1969. Gymnasie
lærer, fmd. Vordingb. Gym
nastikforen., Vordingborg. 

Chr. Hansen, 4. marts 1891 
- 24. juni 1969. Avlsbr., for
mand for H usmandsplanta
gen, Ibsker. 

.. .__.& ....... __. 
Valborg Myhre, 2 2. oktober 
1896-2. juni 1969. Fhv. læ
rerinde Bodilsker og Listed. 
Svaneke. 

Jens Hansen Hjorth, 11. 
marts 1896- 9. juni 1969. 
Fhv. gdr. Lynggård ,Vester
marie. 

Hans Andr. Gregersen, 24. 
juni 1888- 28. juni 1969. -
Fhv. snedkermester, Rø. 

Hans Conrad Mogensen, 28. 
septbr. 1897-4. juni 1969. 
Fhv. avlsbr., fmd. Ny!. Hus
mandsforen., Akirkeby. 

Axel Andersen, 9. april 1891 
-12. juni 1969. Dyrlæge, 
Svaneke. 

C. A. Andersen, 3. febr. 1900 
-11. juli 1969. Forrecningsf. 
Fællesbageriet, mdl. byråd, 
fmd. Rønne Brugsf., Rønne. 

Peter Mikael Mogensen, 12. 
2. 1881-7. juli 1969. Bager, 
Bispeparken, København. 

Mogens Hansen, 29. august 
1928-14. juni 1969. Manu
fakturhandler, Akirkeby. 

Viggo Sanne, 4. okt. 1896-
6. juli 1969. Fhv. kioskejer, 
Rådhuskiosken, forlægger af 
lokalhist. bøger, Rønne. 

Ingemann Petersen, 27. febr. 
1896-8. juli 1969. Sande
mand, Klemensker. 

Andreas P. Pedersen, 2. dec. 
1894-20. juli 1969. Fhv. 
mølleejer, Bakkemølle, mdl. 
sgr., fmd. brugsf., Olsker. 

Gttnnar T høger Hansen, 22. 
okt. 1904-23. juli 1969. -
Biografdirektør, Rønne Bio, 
Rønne. 
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Ved Kollekilde, Almindingen (Frede Kiøller fot.) 

Indhold af 37. årgang 

Ticelvig nec: Bornholmsk husgavl, Ellesgaden, Øscermarie. Foco 
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K. Thorsen: Rønne Søfarcs Historie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,95 
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Andersen .. . ...... ........ . .............. ........ . 

Colbergs Boghandel 
Forlægger af bornholmsk lieterarur 

Telefon (03) •95 1617 . Postkonto 13077 
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- lad os give Dem et tilbud! 

Skriveborde . Skabe . Reoler . Stole • .. 

Col bergs Boghandel 
Fuldstændig kontorforsyning-Telefon 951617 



SKO 
fra øens førende 

skomagasin 

der har det hele, 

både til børn og 

voksne 

Og se her udvalget fra de førende og k~nJce mærker: 
ADI-HERTZ-FRANSl-BALTZER o. m.fl. 
Også eneforhandling af det score europæiske skomærke: 
SALAMANDE R 

Det er selvfølgelig fra 

Rønne telefon 95 22 44 

JOHS. PEDERSEN 

RØNNE 

TELEFON 

95 1304 

JOHGUS . BORNHOLMSK KERAMIK 

Bornholmer Is 

:AKTIE SE LSKABET 

Bornholms 

Fløde-lscremfabrik 
Bornholms Margarinefabrik A/S 

Telefon * 95 18 50 



PROT OKO LLER 

PRIVATBIND 

Niels Andersen BOGBIN DE R I 

Sc. Torv, Rønne, d(, (o3)9H313 

Tapet, farver 

- og gulvbelægning 

St. Torvegade 5 

'1Jeres MAT AS 
forhandler 

Gå til Lind og køb ind 
- det betaler sig 

Farvehandel og 
materialist 

SVEND E. LIND 

Telefon (03)95 0180 

Sejl med 66-bådene 

... I I I I······ -·· · HAMMERS HUS 



MALERMESTER 

Nørregade 24 

Tlf. (03) 950048 

KEMISK RENSNING 

<EM <OHL 
St. Torvegade 27 . Tlf. Rønne (03) 960116 

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 

Glædelig jul ønsker 
BORNHOLMS S PARE- OG LAANEKASSE 

Rønne . Allinge . Hasle . Tejn . Klemensker 



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.svare til den billigst mulige pris 

Kore sagt : 

De får gevinst hver gang, 

når De køber KVALITETS BRÆNDSEL hos 

Fa. Chr. Bidstrup, Rønne, tlf. (OJ)9S0141 
BRÆNDSEL AF ENHVER ART 

c.Alt i 

elektriske 

anlæg 

Firmaet Axel Sørensen og Søn. Elektro-installatør. Telf. Rønne (OJ)9SOS69 

PRÆSENTERER .... 

w 
~ERFA~ 
~m~ 

·BEDRE BOLIG 

~ 
GARANTI 

~ 

-det nye 

i reoler 

og møbler 

-gå til 

EMIL 
NIELSEN 
SØNDEAGADE 7 
TLF. RØNNE 1025 

Oliebehandlet amerikansk valnød - den 
nye træsort på det danske møbelmar
ked med forbrugerven lige egenskaber, 
der gør dem lige velegnet for indretning 
af nye moderne hjem som supplementtil 
bestående. - Vi glæder os til at demon
strere den for Dem i MERFAC MASTER
Reol ... 



Sikken fart - sikke linier - og bredden gi'r 25 cm mere plads på 
bagsædet! 

12°/o STØRRE HESTEKRAFT OG FORBEDRET PÅ ALLE OMRÅDER . •• 
En helt ny Vauxhall Viva kører frem på bil-markedet! Totalt nyskabtl 16 cm længere, 9 cm bredere· og med en 
streamllne linieføring, som bli'r modeskabende! Motorens volumen er øget fra 1057 til 11 69 cm3. Det mærkes 
øjeblikkeligt på accelerationen. Sporvidden er øget 9 cm. Affjedringssystemet er helt nyt - skruefjedre for og 
bag - det gl'r mere komfortabel kørsel med større krængningsstabilitet. Herudover er sikkerheden øget bl.a. 
ved polstret Instrumentbord, forsænkede kontakter og sikkerhedslåse. - Skal De ha' ny vogn, så vil den prøve
tur, vi gl'r Dem, overbevise Dem om, at det er den nyeste nye Vauxhall Viva, De står Dem bedst ved at vælge. 
Vauxhall Viva leveres som Viva Saloon HBS - Viva De Luxe HBD - samt Viva SL "90" HBH med 69 HK motor og luksusudstyr. 
VF3 

VAUXHA LL 

v1va 

Instrumenterne sidder rigtigt - og se den berømte 
sportsgearstang I 

~ 
-.en vogn med skud i ! 

FERDINAND JØRGENSEN Telefon Rønne "950250 . Nexø "252 

Skadesforsikring 

Livsforsikring 

Forsikringsaktie selskabet 

NYE DANSKE 

Afdelingskontoret i Rønne ved distriktschef C. A. Flensborg . Tlf. 9 518 64 - 9 519 64 

Age nture r i de bornholmske k øbstæder 



-f-BOGTRYK 
OFFSET 

Kgl. porcelæn 

Bing & Grøndahl 

Kastrup-Holmegårds glas 

Se det nyeste i ovnfast og 

ildfast porcelæn 

Mange gode gaveideer 

Stort udvalg i 

rustfri stål 

e. _g .~~ses 6 6l6-
~ ' )~ Mt.S+C•@!JL11•ii118 

N. C. Bruun-Schmidt, St. Torvegade 1 
3700 Rønne. (03)950 l 04 

e cEB-TRYK 
STOREGADE 30 . 3700 RØNNE . TELEFON (03 ). 95 25 26 

NEDERDELE 

KJOLER 

BLUSER 

STRIK 

FRAKKER 

J A KKER 

SLACKS 

RUSKI N D 

PIGETØJ 4 -14 år 

De ser det først 
hvor udva lget 

er S,TØR ST 



H.C. Riddersborg 

DAMEFRISØR 

KNUD OTTESEN 
SNELLEMARK 43 . RØNNE . TLF. (03)950912 

Man køber da 

KØD 

hos den rigtige 

SLAGTER 

HJØRNET AF ØSTERGADE-SØNDERGADE . TELEFON RØNNE (03) 950564 



~neVin-
og Cigarfo rret ning 

har a lle kendce mærker 

i vine, spirituosa, 

cigarer og cigarener. 

Sco re udvalg i piber . 

H. H. LAU 
SJ. Tarvtgodt J, 3700 RHnt 

T elefon ( 03) 95 0706 

KJØBENHAVNS 

..... I w )> CD 
<( z 
~ 0 
lf) m ....J 
w r 
lf) 

(/) 

w CJJ 

..... 
)> 

~ z 
<( A 

1873 

HANDELS BANKEN 

Aflæg 
vort konditori 

et besøg 

- af tid god, ren 
kaffe og 
friskt brød 

- altid m e-d i billedet 



VÆVNINGER. KJOLER 

BRODERI 

RAV . KERAMIK. SØLV 

MALERIER 

Snellemark, Rønne, Telefon (03)95 08 84 

julegaver 
I SMUKT UDVALG 

BERNINA 708 
ZIG·ZAG 

Knud 
Jørgensen 

St. Torvegade 

1{01111e 

Gælder der knallerc, cykel, symaskine 

eller jagegevær, går De ikke forkerc, 

hvis De henvender Dem til os. Kun 

gode mærker haves 

T ele/011 'R..ø1111e(03)9507 40 

13/omstervenner -

Cederblad kender 

Kranse-

og blomsterarrangemencer 

af enhver art. 

Leveres over hele jorden 

H. P. RØNNES EFTF. HENNING WOLLNY. LILLE TORV. RØNNE . TLF. (03)95 0319 



Besøg 
specialforretningen 

cA.lsteds 
Børne-Hjørne 

Pakning 
og 

opbevaring 
af møbler 

Det er en fornøjelse at købe baby-
WILH. BECH & SØN 

og børnetøj. Kæmpeudvalg 

Telefon (0 3)9 5 0 2 4 9 (ud ad Søndergade) 

Turist- og selskabskørsel . Flytte- og transportforretning 

Kastanievej 6 . Privat: Søndre Alle 5 . Telefon (03) 95 0 7 88 

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

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



service-exclusive arrangementer-så: 

BLOMSTER fra 

v/ BEHT KYHH 

Torvegade. 3700 Rønne. Telefon (03)' 95 0448 
Postgiro 4 59 07 . Box 76 

selvbetjening - er hurtigt - nemt - og økonomisk 

-vælg i 

HOVEDVAGTENS 

Alt i 

julens blomster 

m.v. 

Ti l kirkegård, 
sygehus 
og hjemmet 

{;?l~»-,StiZ\• 
SELVBETJENING 

Søndergade 10 

BLOMSTER- HVOR DE KAN HOLDE 



Bornholmsk 
. 

sten tø; 
og fajance 

SØ LV M EDA! LLE: 
Alcona 1869, London 1870 

GULDMEDAJLLE: 
New O cleans 1864, 
Bruxelles l910, G ene 1912 og 
San Francisco 1914 

Barcelona 1929 (Grand pcix) 

Bruxell es 1935 (D iplom d'H onneur) 

L. HJORTH 
GRUN D LAGT 1859 

St. Torvegade 14. Tlf. Rø nne (03) 95 05 72 

Ved den grønne gavl med Omegauret 

Briller 
er en cillidssag, men henvend D em 

crygt til os - vi har en af de højeste 

uddannelser indenfor øjenoptik - og 
vi glæder os til at klare netop D eres 

brillepro blem 

Ure 
øens største udvalg i: armbåndsure -

srueure - lodure - standure og born
holmerure 

Vor servicevogn henter 

og bringerover hele øen 

Aut. forhandler af: 



Hvad vil De helst: Vaske selv - eller ta' telefonen ... ? 

ring tøjet rent 

....____ ____ ~ 

lvAsKI 
jRENSj 

I LEJE! 

jBORNHOLMS DAMPVASKERI AJS! 


