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Hjem til Jul -
for tres Aar siden 

Hastigt blev den tidlige Skumring til Nar. 
Himlen er lukker, uden Srjærner eller Maane. 
Over de sortnende Gaarde og Krat 
ser jeg den runge Decemberhimmel graane. 
Kun en enlig Rude, vi kører forbi, 
sender os et venligt lille Glimr, vi kan fange. 
Inden i mig nynner en gammel Melodi: 
Vejene er lange, lange, lange. 

Fragtvognen bumper i de hårdtfrosne Spor. 
Hove splintrer Fyrrernes Spejlis i Stykker. 
Flere muntre Lys af der runge Mørke gror: 
De er ved ae forberede Julen i Nyker. 
Inde bag en Rude i et ensomt lille Hjem 
øver spæde Scemmer de glade Julesange. 
Men vi maa forbi, vi maa videre frem. 
Vejene er lange, lange, lange. 

Holdr ved Klemens Kro, er korr lille Hvil. 

Hesten faar er Foer mens vi beder i Kroen, 

saa er den parat til de sidste drøje Mil 
og kan strække ud saa der gnistrer fra Skoen. 
Mod vort valne Ansigr den skarpe Kulde slaar. 
Kusken gaber inderl igt og hØjlydr er Par Gange. 
Over Bedegade en stiv Nordøsten sraar. 
Vejene er lange, lange, lange. 

Falde der ej et Fnugg? - først etr og saa fler? 
De dugger mod mit Ansigt, og Kulden det lindrer. 
Endelig er Julevejret over os. Det sner, 
og Vejens spredte Ruder i Sneskærer tindrer. 

Blæsten sraar i Stød ud af Himlens aabne Dør, 
Snerogg vælter ned over Grøfter og Vange. 
Snart er Vejen Driver under hvirvlende Slør. 
Vejene er lange, lange, lange. 

Tæt pakket ind mod der fygende Vejr, 
med voksende Snelag paa Huen og Frakken, 
Øj ner jeg omsider i Mørket er Skær 
af Hjembyens Lys over Srorløkkebakken. 
Ud i Natten strømmer som fra en Dør paa Klem 
det Velkomstlys, der hilste m ig mange, mange Gange, 
det Skær i Vinternarren, der kaldte mig hjem, 
selv om Vejene var lange, lange, lange. 

Christian Stttb-J Ørgensen 
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Dramatiske 
dage 

Det er i år 25 år siden, at den tyske besættelse af Bornholm 
ophørte. lviindet om de dramatiske dage genopfriskes her med 

denne be-retning af prng-ramlede-r B ø-rge H øgh. 

Som ung journalist vendte jeg i okcober 1943 tilbage t il 
min fødeø. Der var en stilling på Bornholms Avis, og selv 
om nogle ferier var tilbragt på Bornholm, syntes jeg, ar det 
kunne være morsomt ae vende tilbage for er par år. Ae der 
skulle blive til en lang årrække, drømte jeg ikke om. Jeg 
var fanget, og dertil bidrog redaktøren af Bornholms Avis, nu 
afdøde Vilhelm Kjødt, som ved siden af redaktØrgerningen 
også havde andre gøremål, men ae det var noget store, han 
var impliceret i, åbenbaredes først ved årsskiftet 44-45. I 
ledige stunder talte vi ofre om fremtiden, om muligheden for 
en grænserevision, så noget af Sydslesvig kunne komme "hjem «, 
vi talte om de arbejdsopgaver, der i så fa ld ville melde sig, 
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og Kjødt spurgte en dag "vil du med, hvis Danmark får noget 
af Sydslesvig?« Det ville jeg gerne. 

Redaktør KjØdt havde nogle gange bedt m ig om at bruge 
Øj nene gode på min daglige havnetur, naturligvis specielt med 
henblik på tyske skibe. Hvor score er skibene, hvor mange 
kanoner osv. Op til påsken - og i selve påskedagene 1945 
var opgaven uoverkommelige. Jeg kunne kun rapportere, ae 
der kom massevis af fartøjer af vide forskellig karakter til 
havnen - og at alle fartøjer var rær pakker med soldater og 
civile, der flygtede fra russernes fremtrængen i Polen. 

Netop i de dage blev en bornholmerkutter sendt til Gdynia 
for at hente den danske generalkonsul og hans familie. Et par 
dage efter kom kutteren ind til Nexø. Passagererne blev i bus 
køre t il Rønne og indlogerer på Dams Hotel, om aftenen var 
der middag på amtsgården, journalister mødre op, der blev 
fotograferer, men en mand savnedes i selskaber i amtsgården. 
Hvor var han, hvem var han? 

Dee opklaredes dagen efter. 

Bombekrater i Steng,tde-k.varteret. Bemærk. manden midt 
billedet. (Foto: Frede Kjøller). 



En af passagererne på kutteren gik i Scoregade i Rønne, 
standsede tilfældige mennesker og spurgte, hvorledes han 
kunne komme til Sverige. Det fik vi et vink om på redak
tionen, og kort efter så vi manden. Redaktør KjØdt for ud 
ad døren og fik ham ind på redaktionen. Han skulle have 
været med på den berygtede Dachau-dødsmarch, var segnet, 
og lod som om han ikke kunne mere. Da vejen atter var fri, 
gik han til Gdynia - og kom med generalkonsulens selskab til 
Bornholm. 

Han boede hos mig på et værelse i en lille uges tid. D er 
blev sørget for mad og andet tØj cil ham, og først ud på afte
nen kunne vi gå en lille tur, så han kunne få frisk luft. 

Hans strømper, mærket med fangenummer, SS-mærke, havde 
jeg indtil for et par år siden. 

Han var blevet taget under kommunist-razziaen i Køben
havn - fordi han havde deltaget i den spanske borgerkrig. 

Så fulgte en lang række spændende og hektiske dage, bl.a. 
med cykelture til Rønnes udkant for at prøve at konstatere 
rigtigheden af et forlydende om, at tyskerne var ved at lægge 
en ring med maskingeværreder om byen. Det var rigtigt -

og allerede på det tidspunkt anede nogle, at der måske kunne 
indtræffe alvorlige ting, men at Rønne og Nexø skulle bom
barderes af russiske fly, og at russiske styrker skulle gå i land 
på Bornholm - det drømte ingen om. 

Så kom befrielsen, glæden og festerne - og den første avis, 
hvor man ikke skulle spørge nogen, hvad man ville skrive. 

Mandag formiddag den 7. maj kom en ung svensk journalist, 
Lars Persson, hertil fra Ystad Allehanda. Han skulle skildre 

befrielsesdagene på Bornholm - han oplevede det første bom
bardement, og kunne rejse hjem med en reportage om bomber, 
død og ødelæggelse. 

Da vi sagde farvel til hinanden på havnen i Rønne, talte vi 
om at mødes hen på sommeren. Det blev allerede næste dags 
aften - og denne gang var det mig, der tog cil Ystad for at 
komme i forbindelse med København, så jeg kunne aflevere de 
artikler, jeg skrev under overfarten med fragtbåden »Hæng i« 
af København, cil Berlingske Tidende og Riczaus Bureau. 
Lars Persson sørgede for, ae de samme artikler blev sende til 
svenske blade. 

Disse artikler kunne have indbragt mig et ret betragtelige 
beløb, men det cænkce jeg først på, da der atter var faldet ro 
over sindene. 

Jeg kom hjem, netop som russerne gik i land i Rønne -
og samme aften sagde redaktør KjØdt et alvorsfulde »farvel« til 
mig, inden han i pæne blåt tØj og med en pistol i lommen krav
lede op på en lastvogn med nogle frihedskæmpere, som skulle 
vogte lufthavnen - og i skoven lå en scor styrke tyske soldater. 

Der kom flere russere. Dagene var præger af alvor, skulle 
man forlade Bornholm eller vente? Nogle rejste, frygten 
nagede dem - men den nagede også alle de andre. 

En aprildag 1946 kom den engelske journalist McMillan, 
der havde fulgt general Mountgomery gennem Ørkenen og i 
Europa, ind på redaktionen. Han havde en dag til Bornholm -
og ville høre lide om russerne. Ved frokosttid kunne han via 
den engelske ambassadør i København fortælle England, ae 
russerne nu forlod Bornholm. 
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Helt tilfældigt fik vi på Bornholms Avis den store nyhed, 
næsten i samme øjeblik amtmand von Stemano kom til amts
gården efter forhandlinger med general Jakusjof. 

Så rejste russerne ... samme dag kom jeg hjem fra Gdynia. 
Jeg havde været med en skude i Polen for at aflevere en last 
fisk - og da jeg gerne ville se, hvordan der så ud i den store 
havneby, kom jeg med, forhyret som ungmand ... uden ret til 
udkig, som der stod i søfartsbogen. 

Tiden blev efterhånden - og heldigvis - mere rolig. 
Men en dag blev der fra tyske skibe under russisk kommando 

kastet tysk krigsgas og ammunition i havet ved Christiansø. 
Og en dag kom en ung polak på vandcykel ind til Svaneke 
havn. Han var en af de første politiske flygtninge til Born
holm - siden og indtil 1. september 1970 har mange polakker 
og Ømyskere, ofre under stor fare og megen risiko, flygtet 
til Bornholm. Til friheden. 

Børge Høgh. 

' li _,........., 
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Set. Pedersstræde. Maj 1945. (Foto: Frede Kjøller). 

V ed Kapelvej. (Foto: Frede Kjøller) . 



Ver 
Lijlleborr 

(1943) 

Midt inji lanned, vår skauenj døller 
enj lidenj åsies Iøjner krog, 
vår faula sjunga, å rådyr græza 
i ijm frå mozzakonns maskakog, 
dær sjyder klØppan op idå vanned 
sinj brama knyst me ruin på rygj -
dær e'd så hæjllut å gå å drømma 
når varden bler enj for hår å stygj. 

Så søjer rankan på drømmevinja 
te forr i tider å gam[a da, 

då slotted sto dær, å stora manja 
red gjennem portenj , ad trånga tra, 
ud auer hajla å myr å mozza 
te jajr å gjille å lannatur -
då danjsenj gjik auer guler grønsvær, 
mens fånganj frøz ibag marsker mur. 

A sagn å sansaga torr fortælla 
om viljt å vojlsamt å fæzlit liv, 
om so i sænjen, når præstenj kom dær, 
å anjed gryzelit tidsfordriv, 
om svir å sværman å drik å dræban, 
sli sØmpel manj måtte korsa saj, 
om bonn!Øst bradiv, som slogg de slænjed, 
der viste menimanj ijlla vaj. 

Hør, vinjen veskar så tyst i sæven 
a vaggar b!Øtt dorra krya top. 
HunjØlan* pazlar imæjllem læwen, 
vår soln gjorr vesser enj kranker krop. 
A sinjed roas, mens iven svæla 
ver sjyen divt i denj sworta sjØnj. 
A skudan** korrar, å krågan galpar, 
å bag om bakkana kukkar gjØnj. 

" Firbenet. "* Skovduen. H . K. Larsen. 

] UL PAA BOR N HOLM 7 



Folketro og folkesagn på Bornholm 

Det er ikke mer end omkring halvandet hundrede år siden, 
man begyndte at interessere sig for de folkesagn og overtroiske 
meninger, der dengang endnu var levende i den folkegruppe, 
man lidt nedladende kaldte almuen. Det var kulturlevn, som 
i hovedsagen bevaredes gennem mundtlig fortælling fra slægt
led til slægtled. På grund af den voksende folkeoplysning varede 
det dog ikke mange årtier, før folkeminderne stod i fare for 
ae gå i glemme. De folkeslag, hvor de naturlige hØrte hjemme, 
blev stadig mere fåtallige; skolernes udvikling og ikke mindst 
byernes vækst og den bedre belysning bidrog afgørende til, ar 
det, der skjulte sig i mørket, fik mindre indflydelse på folks 
sind. Man kunne ligefrem konstatere, hvordan folketroen døde 
ud fra slægtled til slægtled. I min barndom hØrce vi stadig de 
overtroiske beretninger fortale i mØrkningscimen af de gamle; 
mine bedsteforældre, fØdt fØr århundredets midte, troede endnu 
fulde og fase derpå, ja havde endda selv oplevet mystiske ting; 
mine forældre, fØdt i halvfjerdserne, havde ganske vise hØrt en 
del af troværdige folk, men mente nok, ae det havde sin natur 
lige forklaring. For os børn var det simpelthen ævencyr. 

For de mere oplyste lag af befolkningen har indstillingen til 
folketroen ændret sig stærke gennem tiderne. Pietismen og 
rationalismen har fordømt og foragtet den, først som ugudelig
hed, siden som ufornuft. Når romantikken havde et andet syn 
på folkesagnene, skyldtes det først og fremmest, ae de havde er 
skær af ærværdighed, et præg af alder. Almuen forekom roman
tikerne mere i pagt med middelalderen end den borgerlige ratio
nalisme. 

Folkemindernes alder er imidlertid ec problem, man må om
gås med scor varsomhed. Visse overleveringer lader sig datere 
i alt fald et par århundreder tilbage i tiden. Således har vi på 
Bornholm sikre beretninger om hekseprocesser, der viser, hvor
dan den folkelige magi praktiseredes i det 16. og 17. århun-

Fandem Keglebane, Nexø Lystskov. (Foto: Frede Kiøller) 
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drede. Vor første egentlige sagnoptegnelse stammer fra 1625; 
den findes i den Bornholms-beskrivelse, som landsprovst J ens 
Pedersen efter kongelig befaling samlede og indsendte til brug 
ved Ole Worms aldrig fuldførte Danmarks-beskrivelse. I denne 
optegnelse findes så prominente sagn som Bonavedde-hiscori
erne, nedskrevne af Pedersker-præsten Hans Ravnholde. Senere 
gengav nogle af de gamle topografer forskellige sagnoptegnel
ser, til dels med J ens Pedersens gamle manuskript som kilde, 
men nyfundet stof dukker også op. Og i begyndelsen af det 
19. århundrede ·tager den egentlige folkemindeindsamling fat 
og skaffer forskningen et rigeligt materiale ae arbejde med. 
Om hovedparten af disse optegnelser gælder det dog, ae de 
gengiver almuens forestillinger, som de var omkring århun
dredets begyndelse, vel nok med hovedvægten på, hvad gamle 
mennesker fortalte. Det var jo dem, der havde bedst tid til ar 
fortælle historier. 

Sagnet har ligesom ævencyrenes »Der var engang« en vis 
tilbøjelighed til at tidsfæste sig i et ubestemt og grænseløse 
tidsrum, der benævnes »gamle dage«. Vi har eksempler på, at 
det samme sagn kan kæde historiske perioder med årtusinder 
imellem sammen i en fortælling. Visse ting kan kun tydes som 
mindelser om kulturforhold, der stammer fra meget fjerne 
tider, men gennemgående må man nok vogte sig for at datere 
sagn til ret mange slægtled før optegnelsen. 

I den form, hvori de foreligger, er det åbenbare, ae de kan 
opsamle forestillinger mangesteds fra, og blandt dem også ad
skillige af anselig ælde. De kan røbe religiøse anskuelser, der 
ikke blot ligger hinsides kristendommen, men må søges langt 
tilbage i oldtidens årtusinder. Ligesom vor fortid har efterladt 
sig minder i jordbundne redskaber, har dens tankegang afsat 
levn i vor folkekultur. Nu og da dukker de op, ofte i en mær
kelig forklædt form, og med mulighed for en sikker datering 
ligger det tungt. Her kan man ikke være forsigtig nok. 

I den nævnte indberetning fra landsprovst Jens Pedersen 
findes en optegnelse, der er meget interessant: om Gåserenden 
ved RØ fortæller han: »Ved indgangen til denne grotte er der 
en sten, en alen høj, ligesom et lys med væge og dråber, og på 
den anden side har der været et lignende lys, men en skalk 
slog det ned med en åre, og siges det, at han derfor gik hen 
og visnede af sot.« 

Denne optegnelse afslører en gammel folketro af meget pri
mitiv natur. Man har fra gammel tid antaget, at bl.a. sten og 
klipper kunne være sæde for farlige naturmagter, som man 
måtte omgås med varsomhed . Disse kræfter manifesterede sig 
ikke altid i en personligt udformet sagnskikkelse, men var en 
ulegemlig og uhåndgribelig mage. Denne naturopfattelse er som 
sagt primitiv, men den har holdt sig forbavsende stærkt gen
nem meget lange tidsrum. Man ser mange eksempler derpå i 
senere bornl10lmsk folkeoverlevering. Dog viser det sig ofte, at 
den upersonlige naturmage forklædes i mere personlige former 



for at tilpasses nyere tankegang: der er en ånd eller et væsen i 
stenen; måske er den viet til en bestemt person, en afdød f. eks. 
Og undertiden bliver den grundlag for direkte sagndigtning. 

Mange af de store vandreblokke, der findes spredt over hele 
Bornholm, har haft ry for at være lykkesten. Der fortælles om 
flere af dem, at de vender sig, når de lugter nybagt brød, et 
udtryk, som vel i almindelighed opfattes som en narrespØg, en 
sten kan jo ikke lugte, men som muligvis har sammenhæng 
med en nu glemt frugtbarhedskulcus. Barnløse kvinder, som 
ønskede at blive frugtsommelige, kan have ofret brød til 
disse sten. 

En lykkesten, som der vides at være ofret til, er den fredede 
vandreblok »Fandens Keglebane« i Nexø lystskov. I denne sten 
er der indhugget eller indgnedet 17 af de fra helleristningerne 
kendte skålformede fordybninger, som af mange forskere har 
været tydet som frugtbarhedstegn. I disse skåle har man stund
om fundet småpenge, der synes at være ofret til stenens mag
ter. Så sent som i 1930 har man fundet penge der. 

Om denne sten findes en optegnelse, der skyldes den kendte 
dialektdigter Alfred Jensen fra Nexø. »Når en flok drenge på 
deres strejfen kommer stenen nær, råbes der: Første Lykke! 
Anden Lykke! og så fremdeles. Det er da nr. l's ret som den 
første hurtigt at se efter, om der er penge i en af skålene, og 
dernæst at bestige stenen for stående oppe på den med lukkede 
pljne stiltiende at udforme sig et Ønske om et eller andet, der 
skal times ham, når han bliver stor.« 

Der findes en anden sten på Nexø-kanten, som også lejlig
hedsvis har været kaldt »Fandens Keglebane«. Det er »Slinge
srenen« ved Langedeby. Om den fortæller er. optegnelse af 
magister Rohmann, at den har kilehuller oveni, fordi man i 
sin tid har prøver på at kløve den, men man fik betænkelig
heder: »De var nok bange for, at fanden skulle komme og 
rage dem i nakken«. 

En hel del af Bornholms store vandreblokke er dog blevet 
kløvet til skærver eller bygningssten. Og i nogle tilfælde skal 
det have haft meget ubehagelige følger. Således gik det ifØlge 
skovfoged Seiers optegnelser meget ilde for den, der kløvede 
de to vandreblokke »Fandens Ridehest«, der lå i den Østlige 
del af Brudesengen i Tingsted, nord for Rønne landevej - og 
»Fandens Madpose«, der lå på Magnus Lundgrens mark syd 
for vejen: »Da Peter Munk på Tingsted skulle bygge, havde 
han brug for en masse skærver, og da Lundgren gerne ville af 
med den store sten i sin mark, fik Munk en stenslager, der 
boede i nærheden af Vesrermarie plantage, til at sprænge 
begge de store sten og slå dem til skærver. Det skulle sten
slageren aldrig have gjort, thi herefter blev han underlig og 
kunne i timevis stå uden for sit hus og rokke frem og tilbage. 
Han blev aldrig mere sig selv«. 

Et par kilometer nord for Nexø, mellem strandvejen og 
havet, lå i sin tid en stor vandreblok kaldet »Kjøddasren«. 
Også den fristede et par stenhuggere, som engang i halvfjerd
serne lod den sprænge og fik den sendt til København, hvor 
den blev anvendt ved fæstningsbyggeriet. Endnu skal et stort 
vandhul vise, hvor den har ligget. Men ejeren af stenen fik 
magternes vrede at føle, omend han slap billigere end sten
kløveren fra Tingsted. Kort efter, at arbejdet var påbegyndt, 
blev han henad aften så ilde tilpas, at han måtte gå hen og 
lægge sig på det nærliggende KurrehØj, indtil hans ildebefin-

Hellig Hågen, Bodilsker. (Foto: Frede Kiøller) 

dende havde fortaget sig. Folk sagde, at den sten skulle han 
nok hellere have ladet i fred. 

Sandsynligvis har man fra gammel tid tænkt sig magterne 
i disse sten som noget helt upersonligt. Men denne opfattelse 
har sikkert forskudt sig noget gennem tiderne, så man har 
forest illet sig, ar stenen var bolig for en ond ånd. Navnene 
på flere af stenene tyder på, at det var selve der ondes fyrste, 
der holdt til i dem. I andre tilfælde troede man, at det var 
den, man mente begravet under stenen, som hævnede sig, hvis 
man på en eller anden vis krænkede den. 

På Bornholm fandtes der også sten, som det ikke blot var 
farligt at forgribe sig på, de krævede tilmed, ar man viste 
dem ærbødighed, og de straffede fornærmelser. To af Born
holms bautasten er såkaldte hilsesten; man kender dette fæno
men fra det Øvrige Norden, men i Danmark findes kun de to 
bornholmske hilsesten. Begge bærer de navne, der fremhæver 
deres hellighed: »Hellig Kvinde« mellem Listed og Bølshavn 
og »Hellig Haagen« i Bodilsker udmark. Begge navne siger, 
at man har tillempet troen på stenen kraft i en mere personlig 
retning, og om »Hellig Kvinde« har en, sikkert temmelig ny 
sagndigtning udviklet sig. 

»Hellig Kvinde« er en anselig bautasten, omgivet af en halv 
snes mindre sten. J. P. Møller fortæller, at under den ligger 
begravet en moder med sine ri børn, der blev dræbt af deres 
egen far. Når man ved aftenstid går forbi den og hilser: »Go 
autan, Hellikvijna med dina ti bælla! « svarer stenen hØjt og 
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tydeligt: »Goautan.« Karl M. Kofoed, der har gjort forsøget, 
mener dog, at der er tale om et temmelig utydeligt ekko. 

Om »Hellig Haagen«, en sror fredet bautasten i den nord
vestlige del af Bodilsker udmark, findes en mængde sagnop
tegnelser af lokalkendte folk, kyndigt gengiver af August F. 
Schmidt i bogen »Danmarks Kæmpesten« ( 1931). Når lyng
rivere eller tØrveskærere drog ud i Højlyngen og om morgenen 
passerede stenen, var det skik, at de blottede hovedet og sagde: 
»Go marn, Helli Haagen!" Glemte de det, ville de ikke få 
held med dagens arbejde. Peter Thorsen fortæller: »Man skulle 
tage huen af for den, når man kørte ind i Højlyngen efter 
lyng eller tØrv, ellers gik det galt med læsset eller på anden 
måde. En mand hilste ham med et »Goda, dijn hellia satan«, 
men han blev vildfarende og rossede rundt i Højlyngen den 
hele dag. Ved aften holdt han med sin vogn ved stenen igen, 
og da rog han sin hue pænt af og sagde: »Go autan, Helli 
Haagen, aa om forladelse forded a ja bar maj saa styt ad imod 
daj, men ded ska ja alri gjorra mer.« Så fandt han hjem med 
rom vogn, men huskede det nok til næste gang«. 

Karl M. Kofoed mener, at Hellig Haagen »er nok rejst til 
ære for en gode og høvding ved helligdommen og på tinget 

Hellig Kvinde, BØlshavn. (Foto: Frede Kjøller) 
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i hedenskabets dage; thi bornholmerne har fra gammel tid haft 
megen respekt for det minde«. Jeg tror ikke, at denne for
klaring holder stik, ligeså lidt som stednavnebogens antagelse, 
at den skulle være opkaldt efter en kun halvofficiel senmid
delalderlig helgen. Man behøver næppe fæste sig for stærkt 
ved betegnelsen »hellig«; det behøver jo ikke knytte sig til 
en person, men kan gælde selve stenen. Heller ikke »Hellig 
Kvinde« er jo opkaldt efter nogen helgen. Det kan hentyde 
udelukkende til den stenen iboende magiske kraft, der både 
kan bringe held og hævne fornærmelser. Men måske er der 
grund til at fæste sig ved, at disse magiske kræfter i særlig 
grad er knyttet til bautasten, en form for fortidsminder, som 
arkæologerne tidsfæster til perioden fra stenalderens slutning 
til lidt ind i jernalderen. Ganske umiddelbart sammenligner 
vi dem med de mindestene, vi rejser på vore grave og andet
steds; derfor har man anset bautastenene for at være minder 
om afdøde, der har fundet deres grav langt borte; oldtidsgrave 
dækker de nemlig ikke, og deres efterfølgere, runestenene, viser 
jo ved deres indskrifter tydeligt, at de er mindesten. Denne 
tydning kan ikke lades helt ude af betragtning, og når over
leveringen vil vide, at under »Hellig Haagen« er begravet en 



stormand, som udførte store bedrifter i det fremmede, så er 
det ganske vist forkert, at stenen står på hans grav, men at 
den er et personligt minde, er absolut ikke udelukket. 

Men sagnene åbner mulighed for en anden tydning. Kan 
det tænkes, at bautastenene er magiske genstande, som man 
har rejst for at dyrke dem som bosted for farlige overjordiske 
kræfter? »Gudebilleder« kunne man sige, hvis det ikke drejede 
sig om et kultbegreb, der gik tilbage til tider, før man opfat
tede guddommen som en personlighed. Det skal her kun anty
des som en mulighed. Hvad sagnene fortæller, bør man som 
før sagt behandle med varsomhed, og hvor langt dyrkelsen af 
»Hellig Haagen« går tilbage i tiden, har vi ingen sikre vidnes
byrd om. Dens mange gaader er endnu ikke lØst. 

Det var ikke alene stene, der var bolig for naturens mystiske 
kræfter. Også i træer kunne magterne holde til. En af de 
ejendommeligste sagnoptegnelser om bornholmske træer skyl
des skovfoged V. Seier, der fortæller om et nu udgået birketræ 
i Almindingen, kaldet Jespers Borkj: »For ca. 20 år tilbage 
(d. v. s. ca. 1914), da afdelingen skulle hugges igennem, mær
kede jeg birken til fældning, da den begyndte at blive toptØr. 
En gammel skovarbejder, som hed Jørgen Hansen, ville imid
lertid ikke fælde den, med mindre han fik udtrykkelig ordre 
til det, thi der var »dævelskab« i den, og hvis han fældede 
træet, troede han fuldt og fast på, at det ville gå over i ham 
og gøre ham til krøbling. Så fik træet selvfølgelig lov at stå, 
og jeg fik følgende forklaring: I et gammelt hus, der stod i 
nærheden af det nuværende »Solvang«, Øst for Tingsted mølle, 
boede en mand ved navn Jesper Nielsen. Af en nu ukendt 
grund hængte konen sig, og det rog manden sig meget nær. 
Det mentes, at han havde nogen skyld i det; thi efter den 
tid gik han hver rorsdag aften til den omtalte birk, knælede 

og bad en bøn. Derfor fik træet navn efter ham. Jørgen Hansen 
(født 1863) hØrte dette allerede som barn, når han gik i sko
ven, og dengang var Jesper allerede død. Jørgen troede, han 
havde bedt det onde over i træet. Derfor skulle træet have 
lov at gå ud af sig selv, så døde ondskaben bort.« 

At træer hævner sig på dem, der fælder dem, er en tro, 
der ikke blot knytter sig til enkelte bestemte træer, men det 
kan også gælde en art i almindelighed. Således blev hylden 
på Bornholm som andetsteds betragtet som et helligt træ, som 
det var farligt at forgribe sig på. At det besad velgørende 
kræfter, var velkendt; hyldens blomster var jo et af folkemedi
cinens mest anvendte lægemidler. Men kræfterne i træet kunne 
også være farlige. Man sagde, at den, der fældede en hyld, selv 
ville dø, inden der var gået et år .. En optegnelse føjer til: »Der 
boede nemlig en Hyldemor i træet«. Her ser vi, at sagnet er 
ved at omforme troen på en upersonlig kraft i personlig form. 

Andre naturfænomener, der samlede liv- og helsegivende 
kræfter i sig, var de hellige kilder. Af dem havde Bornholm 
flere; de berØrilmeligste er RØ Kilde ved foden af Helligdoms· 
klippen og Kolde Kilde i Almindingen, begge muligvis dyrket 
som naturhelligdomme allerede før kristen tid, men senere 
annekteret af den karolske kirke og knyttet til kristne helge
ner som mirakelsteder. I øvrigt hører man intet om, at der 
knytter sig forestillinger om personlige væsner til kilderne; 
jeg er aldrig stØdt på bornholmske sagnoptegnelser om en 
kildenymfe eller en Kirsten Pil. Først når vi kommer til åerne, 
er det personliggjorte naturmagter, der helt har overtaget -

Fra T-roldskoven ved Stammershalde. (Foto: Frede Kiøller) 

men derom senere. Kun en enkelt kilde har tilknytning til 
sagnenes mytologi, og det er ikke nogen helligkilde. Det er 
Troldkilden i Muredal i Klemensker. I denne kilde siges de 
underjordiske at hente vand og bade deres børn. 

Overtroen befolkede den bornholmske natur med et mylder 
af troldtøj i mange forskellige former. landskabet havde far
lige kløfter og mosehuller, og dets særprægede former skabte 
angster i sindet, der kunne forme sig til besynderlige skikkelser. 
Naturens uhygge tillige med det mørke, der herskede i de tider, 
da belysningen var elendig, skabte en indre utryghed; de øde 
egne var fulde af virkelige og indbildte farer, som i folkesindet 
blev til onde overnaturlige magter og personificeredes i trold
tØj af mange slags. 

Troldtøj er en fællesbetegnelse for alle disse naturvæsner, 
skabt af folkets fantasi. H vor vidt troen på den har været 
udbredt på Bornholm, ses af den lange række af stednavne 
sammensat med ordet trold: Troldsbjerg, Troldklippen, Trold
kilden, Troldskoven, Troldsmyr, for blot at nævne nogle få af 
dem. Om nogle af disse steder er der overleveret sagn, andre 
har måske haft deres sagn, som nu er glemt, men har efter
ladt en erindring i stednavnet. 

Et fællesnavn for adskilligt troldtøj i den bornholmske natur 
er »bobba«, »bobbatØj «. Navnet omfatter mange arter af my
stiske væsner, mange af dem rog man næppe særlig højtideligt, 
og efterhånden som overtroen trængtes tilbage, kunne der ikke 
undgås, at ordet »bobba« fik en lidt komisk klang, svarende 
til det danske »bussemand « - man havde jo også udtrykket 
"næsebobba«! Der gælder ikke mindst den velkendte Bobba
rækus, der nærmest er at henregne til det meget udbredte 
skræmmetØj, som spillede en scor rolle i gammeldags pæda
gogik. Bobbarækus, eller Bobbarækusana, for der var en hel 
flok af dem, holdt til i mørket; de kom frem efter solnedgang 
og gav sig særlig af med at tage børn, der var sent ude. Hvordan 
sådan en Bobbarækus så ud, er jeg aldrig blevet klar over, og 

JUL PAA BORNHOLM 11 



Kollekilde i Almindingen. (Foto: Frede Kipller) 

hvor lide alvorlige de voksne tog ham, fremgår af ar der næppe 
findes en sagnoptegnelse om et barn, der blev tager af en 
Bobbarækus. Men det var et opdragelsesmiddel, der nemt 
kunne virke mod sin hensigt; jeg har høre om børn, der blev 
hele hysteriske af Bobbarækus-skræk, hvis man ville sende dem 
til købmanden efrer solnedgang. 

Det var ikke alle bornholmske bobba, der var så forholdsvis 
ufarlige. Især var der de såkaldte åbobba, som ikke blot var 
farlige for dem, der uforsigrigt kom for nær ved åen, men 
som ligefrem krævede regelmæssige ofre. 

Den Østbornholmske Bobba-å røber allerede ved sit navn, at 
der har boer en bobba i den. Om ham forræller Aakerlund, at 
han og Læså-bobbajn var de værste på Bornholm. De krævede 
ganske besremr er menneskeliv hvert år. Blev der ikke opfyldt 
inden årers udgang, krævede de deres offer med en rØst, der 
hØrtes over hele sognet, idet de rruede med al landsens ulykke. 
De gamle vidsre da også ar bererte om, at bobbajn havde g jorr 
alvor af rruslerne ved at lade åen gå så hØjr op, at den skyllede 
markerne comme for korn og græs. Om åbobbajn i Bobbeåen 
fortælles, at han engang i forrige århundrede forsØgte at rive 
åbrinkerne ned; det var under et tØbrud i foråret 1826. Men 
allerede dengang turde lodsejerne ved åen vise, at det var så 
som så med deres tro på troldtøjet. De væltede nemlig en stor 
sren fra skrænten ned i åen, hvorved de ændrede åløbets ret
ning og hindrede videre Ødelæggelser. 

Om Læså-bobbajn, den mest prominente af de bornholmske 
bobba, for tæller ]. P. Møller: Denne krævede hverr syvende år 
er menneskeliv, hvorfor der da også hvert syvende år druknede 

er menneske, og det ofte på en sælsom måde. Det hændte sig 
således engang i gamle dage, at en mand, som boede i en 
derved liggende gård, stod og vaskede sig i en vandbalje, men 
lige på en gang gled foden på ham, og han falde med hoveder 
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lige op i vandbaljen, hvorved den væltede og rullede ned 
over åbrinken, og manden faldt med, og standsede ikke, før
end den kom ned i åen, hvor manden druknede. Når de syv 
år var gåer, i hvilken rid ingen er druknet, siges der, at man 
kan høre rroldens hule stemme fra dybet at sige: Tiden e 
omma aa majn e'nte kommijn - men da varer det heller ikke 
længe, førend der må en drukne i åen. 

Om denne røse fra åen sagde man, at bobbajn »galpade på 
læj «. Der findes mange sagnoptegnelser derom - nogle findes 
i en artikel af August F. Schmidt i »Jul paa Bornholm« 1965, 
side 16, der også rummer interessante tydninger af åbobba
sagnene. 

I sammenhæng med denne grumme rro på farlige væsner 
i åerne må man se det gamle, nu vist helt glemte bornholmske 
skældsord »ær-mede«, som Espersen har optegnet. Det er dan
net af ordet å, som på gammelt bornholmsk i flerral hed »ær «, 
og »mede«, der betyder mål - bytte - altså det bytte, åen har 
udset sig - på samme måde som »rauna-mede« betyder rav
nenes udsete bytte, det vil sige en, der var forudbestemt til at 
ende i galgen. 

Det var ikke bloc Bobba-åen og Læsåen, der havde deres 
farlige troldtøj. Også om andre åer fortælles uhyggelige ting, 
og det skal navnlig have været ved vadestederne, at det var galt. 
I nyere sagnoverlevering var åbobbajn her blevet afløst af Fan
den selv, og passerede man et vad ved nattetid, måtte man 
være forsigtig, for der sad Fanden gerne på lur. Når han så 
sit snit, smuttede han op og satte sig bag i vognen, og var 
han først der, var det umuligt for hestene ar trække læsset. Så 
måtte de blive på stedet, til der blev dag. Men hvis kusken 
turde gå hen og se mellem hestene, kunne han se den onde 

sidde i vognen, og hvis han så cog det ene h jul af og lagde 

T roldkilden ved Mttredam. (Foto: Frede Kiøller) 



Bornholmsk fieldbæk: Bobbeå, Rø. (Foto: Frede Kjøller) 

det der, hvor Fanden sad, måtte den slemme springe ned og 
holde vognen oppe, til hjulet blev sat på igen. 

Sådan skete det engang for ejeren af Bridsensgård i Olsker, 
at da han havde passeret et vad, var det ham ganske umuligt 
at få hestene til at bevæge sig ud af pletten. Han gik da foran 
hestene, og nu kunne han pludselig se den slemme sidde bag 
i vognen. Han tog da det ene hjul af og lagde det bag i 
vognen, og så kunne han køre videre igen. Da han kom hjem 
og fik spændt fra, kaldte han på karlene, at nu skulle de 
komme, så skulle de få noget arrigt ar se! Og de så allesammen 
Fanden stå krumbøjet under vognen og stØtte der, hvor hjulet 
var fjernet. Bridsensgårdsbonden tog så hjulet og satte det på 
igen, men i det samme slog der ild ud i gården, som om det 
hele stod i lys lue - den gamle har nok været gnaven! 

Af farlige væsner i mindre vande var alle bornholmske børn 
for 60- 70 år siden godt kendt med »Brojnkjættan«, selv om 
de færreste vel gjorde sig nogen foresti lling om, hvordan den 
s1 ud. Ifølge Aakerlund var den en væmmelig stor og fed 
hunkat med djævlekrop, som sad godt gemt mellem de store 
kampesten, som brøndene var sat med. Hvis børnene ikke pas
sede på, men kom for nær brønden, kom brojnkjættan op og 
trak dem ned til sig. De gamle blev dog nok af pædagogiske 
grunde ved med ar holde den i live længe efter, at de selv 
havde mistet troen på den, og den har sikkert udført en nyttig 

opgave ved at skræmme børnene væk fra de farl ige åbne 
brønde. Men i nyere tid har i alt fald meget få voksne taget 
den alvorligt; jeg har aldrig truffet sagnoptegnelser om, at 

nogen er taget af brojnkjætter. Den har sit sidestykke i "Dam
kjættan«, som sagdes at holde til i damme og moser, hvor 
den scundom krævede sine ofre. 

Mærkeligt nok, ar et folkefærd, der havde havet på så nært 
hold som bornholmerne, og som var så fortrolige med dets 
farer, ikke har bevaret flere sagn om havtroldene. Om hav
mænd fortælles en mængde i det øvrige land; på Bornholm 
har jeg kun srØdt på dem i en enkelt overlevering, endda tvivl
som: L. P. Sommer fortæller i sin historiske roman »Egil Rag
narsen« om et sted ved Øleåens munding, hvor et par unge 
mennesker er betænkelige ved at gå i vandet, da der skal være 
havmænd der. Og så er som bekendt folkevisen om Agnete 
og havmanden opbevaret i bornholmsk dialekt, oven i købet i 
en meget særpræget form. 

Lidt mere, om end ikke meget, fortæller de bornholmske 
sagn om havfruer. De optræder blandt andet i Bonavedde
sagnene. Bonaveddes far skal have avler sin berømte søn med 
en havfrue, og fra denne forbindelse skal Bonavedde have fået 
sine overnacurlige evner. 

Er andet havfruesagn fortælles af en meddeler t il V. Seier: 
En fisker fra Ypnasred tog en dag ud for at trække torsk; det 
var om fiskjed, men ellers godt vejr. Han var heldig og kom 
ind i en stime og trak torsk efter torsk ind i båden. Plud
selig viste der sig en havfrue. Manden var nær bleven bange, 
men hun smilede nok så fornøjer til ham. Efter gammel sØ
mandstro skulle altid en havfrue, når hun viste sig for søfolk 
og fiskere, have en gave, ellers varslede hun ulykke. Fiskeren 
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Gammel gårdbrpnd Ø. Ellebygård, Østermarie. (Foto: Frede Kjøller) 

vidste dette og kastede sin vante til hende, da han ikke havde 
andet ved hånden. Hun smilede atter til ham og sagde: » Va.ma
majn, ro i land!« Derpå tog hun vanten og forsvandt i dybet. 
Manden cog årerne og roede, alt hvad han kunne, og nåede 
nerop land, som et frygteligt uvejr brød løs. Havfruen havde 
således varskoet ham. 

Om en ejendommelig form for troldtøj i havet fortæller en 
beretning fra Allinge, som jeg har høre i min barndom, for 
godt 60 år siden: Der var en mand, som ved nattetid »padada 
ål« fra båd i Allinge havn. Pludselig løftedes årerne tre gange 
og smækkede hårdt ned i toldebommene, og i det samme mær
kede han, ae han havde noget forfærdelig tunge på krogen. Han 
blev så uhyggelig ved det, at han slap snøren og skyndte sig 
ae ro til kaj, og ingen skulle mere få ham til at drive natte
fiskeri i Allinge havn. 

Forskellige steder, især ved kysten, huserede troldtøj af den 
farlige slags, som de gamle bornholmere kaldte »dævla«. En 
af de mest berygtede af dem var »Næsdæwlijn«, som holdt cil 
på Knudsnæs syd for Allinge. På den søndre side af Næsbakken, 
ikke lange fra indgangen til Balran, findes en lille hule, hvor 

han efter sigende havde sin bolig; her holdt han til om dagen 
og i stille vejr. I min drengetid vovede man sig nødig i nærhe
den af dette hul, og da slet ikke ind i det; en meget dristig 
dreng, som havde kigget derind, påsrod, ae han inde i hulens 
bund havde set to gule, ondskabsfulde Øjne, der skinnede som 
katteØjne i mørke. Om Næsdæwlijn fortæller Aakerlund, at 
han krævede et offer, og ae han plejede ae lokke med srore 
løfter, men de, der fulgte hans kalden, vendte aldrig mere til
bage. De lokale traditioner tegner et hele andet billede af ham. 
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De fortællinger om Næsdæwlijn, som jeg har hØrt i mine 
drengeår, for 60-70 år tilbage, kender ikke noget til, at han 
lokkede folk; de gik ud på, at han nødig ville forstyrres, når 
han huserede på næsset ved nattetid. Han viste sig i skikkelse 
af flakkende og dansende lys ud over klipperne på næssets 
yderste pynt, og især i den kløft, der går tværs over næssets 
yderste del, og når man så disse lys, kunne man være sikker på, 
at en storm var i vente. Men når man så disse lys, gjorde man 
klogt i at styre sin nysgerrighed, for den, der fik Næsdæwlijn 
ar se, gik det ilde. Det fortaltes, at en kone havde fået lyst t il 
at se ham og derfor gik ud på næsset en sen aften, da lysene 
blussede derude. Hun slap dog tilbage, men hvad hun havde sec, 
fortalte hun aldrig til nogen; hun havde mistet forstanden og 
blev ved med at være underlig resten af sit liv. 

Troen på Næsdæwlijn var stadig levende i min drengetid; 
jeg mindes en nabokone, der plejede at sige: Nu få vi hårdt 
vær, Næsdæwlijn har regjert i nat! Hun kunne fra sit vindue 
se ud over Næs. 

V ed Hasle har der huseret et lignende væsen på Løkke
odden nord for byen. Om ham fortæller Aakerlund: Det fortæl
les, at han stadig driver sit spil, dog ikke ved at kræve et offer 
hvert år. Han tænder i stedet i sone nætter sine lanterner. Un
dertiden er det et klart lys, undertiden et rødt eller et grønt. 
Han vandrer fra kysten et par kabellængder ud på havet og 
tilbage igen. Sådan fortsætter han nogle gange i løbet af natten. 
Dee varsler stranding og vrag. Netop syd og nord for Løkke
odden har der gennem tiderne stået mange skibsvrag, og der 
har mange sømænd fundet deres grav. 

I min lille bog »Næsdævlens Rige« har jeg antydet den 
mulighed, ae det har været vragplyndrere, som med falske lys 
lokkede skibe ind på den farlige kyst, der har givet anledning 
til, at sagnet om Næsdæwlijn opstod. Hvad Aakerlund fortæller 
om »LØkkdæwlijn« kunne jo unægtelig tydes i samme retning; 
navnlig at lysene har samme farver som skibslanrerner er tem
melig mistænkeligt. 

Et andet overnaturlige væsen ved kysten var »Skarvajarijn«, 
der drev sit spil syd for Nexø. Skarvajana, vist egentlig Skar
vigen, er strækningen fra Ferskesøbækkens udløb i havet til 
skellet mellem Nexø og Bolsker udmark. H er viste Skarvaja
rij n sig undertiden for folk, der gik og »stranada«, bjærgede 
ilanddrevet gods. Den viste sig som en lygte, der gik foran dem 
og stadig holdt den samme afstand. Når man bloc tav stille, 
forsvandt den, så snart den kom til byskellet, men råbte man 
efter den, blev den til en scor sort hund, der vendte om og kom 
imod en, og så gjaldt det om at skynde sig og komme over 
Ferskesøen først, for på den anden side havde utysket ingen 
mage. Nåede man ikke i sikkerhed, ville den drive en ud i 
havet, eller også gik man og var vildfaren, til solen stod op. 

Beretningen om Skarvajarijn er meddelt mig for ca. 35 år 

siden af kaptajn Ødbergsen, som yderligere fortalte mig denne 
personlige erindring: »Selv har jeg lige fra tiårs dreng færdedes 
ad Skarvejen på mange forskellige tider. Håret kunne vel stritte 
engang imellem, når man mente ae høre noget, men vende om 
var der aldrig tale om, og set noget har jeg jo aldrig. - En nat 
slog far og jeg følge, jeg var dengang 1612 år. Vi gik hjemme
fra ved 11-ciden om aftenen, og jeg amager, det var midnat, da 
vi kom cil skydebanen, som skulle være det værste sted. Vi 
havde fundet en del kortere brædder; så siger far: Nu går jeg 



efter trillebøren, så kan du se, om der driver mere i land, eller 
vil du hellere følge med hjem efter børen? Hertil svarede jeg: 
Gå du blot, så bliver jeg her. Jeg er silcker på, at han aldrig 
havde villet blive der selv alene, så hårdt var overtroen fæstet 
i ham. Da han kom tilbage, var hans første spørgsmål, om jeg 
havde set noget, hvortil jeg svarede: Ja, der ligger en stor 
bjælke i stranden, som vi må hjælpes ad med at få i land -
hvilket vi også gjorde. Vi kom også vel hjem med læsset uden 
at se noget. Der drev altid en masse tang i land langs bugten, 
som lå og rådnede, så det er muligt, at der har været lygtemænd 
til tider. « 

Optegnelsen er ganske interessant, fordi den viser, hvordan 
overtroen er ved at miste fodfæste i den yngre generation; tids
punktet for den oplevelse, den beretter om, ligger kort efter 
1870. 

Mens de her nævnte dæwla holder til ved kysterne, har man 
også forskellige optegnelser om en enkelt, der bor inde i lan
det; det er »Siegårdsdæwlijn«, der viste sig ved Siegård i Kle
mensker, ikke langt syd for Hasle. Om ham har J. P. Møller gi
vet os et par interessante beretninger. Han fortæller, at der ved 
Siegård stod en gammel ask, og fra denne ask sås ofte et stort 
gloende hjul ved nattetider trille ned ad Sienge til. Mange, der 
aldrig havde set det, var naturligt nok vantro, når der fortaltes 
om det - og blandt dem var Siegårds-datteren. En aften var 

AGNETE JENSEN : 

hun på vej hjem fra Hasle i følge med en del unge mennesker; 
blandt dem var en snedker, der altid så så meget »djævelskab«. 
Siegårdsdatteren sagde da i spØg til ham: Hør du, som ellers 
altid ser så meget, kan du ikke vise os Siegårdsdæwlijn? Han 
vendte sig til siden og pegede i det samme i den retning og 
sagde: Se bare! Og nu så de alle, de vantro med skræk og for
bavselse og de andre med rædselsblandet triumf, det gloende 
ildhjul trille hen over marken lige imod dem. 

Sieenge, som ildhjulet trillede ned imod, var tilholdssted for 
farligt troldtøj og alt andet end hyggeligt at passere ved natte
tid. ]. P. Møller for tæller om en kone, der havde været på 
besøg ved Siegård og kom lidt sent på hjemvejen; hendes vej 
faldt lige over Sieenge, og Siegårdskonen sagde, at derover 
måtte hun ikke gå alene; så fik hun en lille pige med sig. Da 
de nu kom lidt fra gården, spurgte den fremmede kone pigen, 
om hun havde kniv med sig, og da hun ingen havde, bad hun 
hende gå tilbage til gården efter en, da de ellers ikke kunne 
komme over Sieenge. Pigen gik og kom tilbage med kniven, 
og de gav sig på vej hen over engen. Da de var omtrent midt 
på den, mødte de en dreng, som kom ridende på en stort sort 
hund; både drengens og hundens Øjne skinnede som lys. Men 
det var kun konen, som så det. Pigen mærkede aldeles ikke 
til noget. Drengen red roligt forbi dem, og hverken han eller 
hunden gjorde dem noget. 

Minder fra min skoletid hos 
frk.Valborg Myhre 

I "Jul paa Bornholm 1969« var der blandt »Portrætter af 
kendte bornholmere afgået ved døden sidste år« et billede og 
nogle korte linjer, der fik minderne til at vælde frem: Valborg 
Myhre 1896-1969, fhv. lærerinde i Bodilsker og Listed. 

Frøken Myhre kom til Bodilsker nordre Forskole i 1927, og 
jeg gik i skole hos hende i årene 1929-1932. Skolen var vist 
blevet bygget i 1890, så den havde altså stået i ca. 40 år, da 
jeg begyndte min skolegang, og den var vist ikke blevet ret 
meget moderniseret i de år. I hvert fald var de ydre forhold 
meget beskedne. Der var en skolestue over hele husets bredde, 
og jeg husker den som et ret mørkt rum. Ved den ene væg 
stod en stor, sort kakkelovn, der dog om vinteren var næsten 

q6dg1Ødende, med det resultat, at de, der sad nærmest, var ved 
at blive stegt, mens de, der sad længst væk henne ved vin
duerne, småfrØs. 

Når vi skulle »i gården«, skulle vi ned til en lille udhus
længe, hvor der var små rum med tremmedøre og gammeldags 
latrinspande. Der kunne være nok så koldt om vinteren, men 
værre var det dog alligevel om sommeren, når spandene i 
varmen udsendte en ubeskrivelig lugt, der gjorde opholdet 
meget ubehageligt. Vandhaner og håndvaske var der selvfølge
lig ikke. Blev vi tØrstige, kunne vi drikke vand ved pumpen 
i.;.de i gården. Om vinteren, når det var rigtigt koldt, kunne 
det hænde, at vore fingre frøs fast på pumpestangen, men så 
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s:me frk. Myhre en spand vand ind i gangen, og så havde 
vi selv krus med, som vi kunne drikke af. 

I dag ville skolelægen simpelt hen have kasseret skolen, men 
vi havde jo ingen skolelæge, og vi var ikke vant til træk og 
slip og badeværelse hjemmefra, så vi var tilfreds med for
holdene, og så havde vi jo altså også frk. Myhre, der gjorde 
skoledagen hyggelig og interessant for os. 

Jeg mindes tydeligt min første skoledag: SroresØster Inger 
fu lgte mig ned til forskolen, men så skulle hun skynde sig op 
i skolen hos lærer Rønne. Inden hun forsvandt, sagde hun 
bekymret: »Kan du nu selv finde hjem igen?« »Ja, det kan 
jeg sagtens,« svarede jeg kæphøj. Men stedsans har jeg aldrig 
haft ret meget af, og da skolen sluttede, traskede jeg selv
følgelig ad Nexø til i stedet for at gå op mod kirken. Frk. 
.Myhre havde dog som en anden hønemor holdt godt udkig 
efter sine forvildede kyllinger, og hun fik mig snart på rette 
vej. Allerede den første skoledag stiftede jeg således bekendt
skab med frk. Myhres rørende omsorg for sine elever. 

Den næste skoledag - vi gik jo kun i skole hveranden 
dag - begyndte den egentlige undervisning. Jeg gik glad hjem
mefra med min nye skoletaske. Det var en rygsæk af grØnt 
srof, og den var ikke så flot som de mapper, vore små 
l. klasser nu møder op med, men når man skal gå flere kilo
meter til skole, er det sikkert sundere for ryggen ar gå med 
en rygsæk end med en mappe i hånden. I rygsækken lå Ole 
Bole A B C, min røde madkasse med »Velbekomme« smukt 
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malet på låget og så mir nye pennalhus. Det sidste var jeg især 
scolt af, for det var af træ med skydelåg, og på låget var der 
den dejligste buket i overføringsbilleder: røde roser og blå 
markblomster. I pennalhuset lå den fine rødsrribede blyant, som 
jc:g havde fået af bedstefar. Desværre sad låget endnu så fast. 
Mor havde gnedet kanterne med stearin, men alligevel kneb 
det med at f1I. det op. Mor sagde, at jeg kunne da spørge frk. 
Myhre om hjælp, men jeg skulle huske at sige »D e«. 

Skoledagen begyndte. Frk. Myhre srod ved katederet og slog 
stemmegaflen an - noget der gentog sig hver morgen - og 
så sang vi »I Østen stiger solen op« og bad fadervor. Men da 
vi skulle have skolesagerne frem, sad jeg med små, nervøse 
og svedige fingre og kunne ikke få pennalhuset op. Endelig 
cog jeg mod til mig, gik op til frk. Myhre og sagde: »Vil du 
hjælpe mig?« Jeg kunne have sunket i jorden af skam, da 
jeg opdagede, at jeg havde sagt »Du«. Frk. Myhre lod sig 
dog ikke mærke med noget. Hun lukkede pennalhuset op, og 
så holdt hun min rødscribede blyant op, så alle kammeraterne 
kunne se den, og srolt var jeg. 

Mens mine ældre søskende havde lært at læse efter »Hane
bogen «, indførte frk. Myhre Claus Eskildsens læsebog: Ole 
Bole A BC. Jeg elskede den bog, for den havde farvestrålende 
billeder og mange morsomme bogstavøvelser, så indlæringen 
af alfabetet gik som en leg. Claus Eskildsen var på mange må
der forud for sin tid, og som voksen har jeg selv i flere år 
undervist efter hans bøger. 

Noget af der bedste var ellers religionstimerne, for frk . 
.Myhre fortalte så levende for os. De bibelske fortællinger gjorde 
et vældige indtryk på mig, og når jeg kom hjem, måtte jeg 
genfortælle dem for familien. Især var min gamle bedstefar, 
som boede hos os, en trofast tilhører. Min søster fortæller, at 
jeg græd, da jeg kom hjem og fortalte om Josef, der var blevet 
kastet i brønden af sine brødre. Vanskelige salmevers forklarede 
frk. Myhre for os med eksempler fra det daglige liv. Flere af 
disse forklaringer husker jeg tydeligt endnu og har også senere 
brugt dem i min undervisning. 

Frk. Myhre var en mester til at tegne, og hun tegnede de 
dejligste billeder på tavlen til de forskellige fag. Jeg kan endnu 
se for mig hendes tegning af et fuglefjeld. Når vi havde fød
selsdag, dekorerede hun de fineste kort til os. Ja, oven i købet 
til min mors fødselsdag lavede frk. Myhre et kort, og dette 
kort har jeg nu fundet blandt min afdøde mors ting. 

Den første jul i skolen var en stor oplevelse: Vi klippede 
juletræspynt, og af ler lavede vi lysestager, som vi malede og 
pyntede med grangrene, og så kom frk. Myhre ellers frem med 
sit dukkekaffestel, som hun selv havde leget med som barn. 
Der var mange små hvide kopper. Dem hjalp hun os med ae 
male, og så fik vi hver en kop med hjem. Den sidste skoledag 
før jul arrangerede frk. Myhre julefest for alle sine elever. Hun 
havde pyntet juletræ for os, og da vi havde danset om jule
træet og sunget julesalmer, gik den vilde jagt, for frk. Myhre 
havde gemt godteposer rundt omkring, og der var en pose til 
os hver. Dengang tænkte jeg vist ikke over det, men som vok
sen har jeg spekuleret på, hvem der egentlig bekostede jule
festen. Jeg tror, ae frk. Myhre betalte den af sin egen private 
pengepung. Dengang var lærerlønnen ellers ikke ret stor. 

Vi kom ikke på lange skoleudflugter, men om sommeren gik 
vi ofte op til kirken og spillede rundbold og langbold på den 
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g1Ønne plads uden for kirkegården. Og en gang hver sommer 
gik vi en længere tur. Vi gik i »Gryet«, den lille skov, hvor 
der er så mange bautastene, og det ene år gik vi til »Gamle
borg«. Vi glædede os til disse udflugter, for vi skulle jo have 
madpakke og saftevand med, og vi legede og morede os, selv 
om der ikke var iskiosker på vor vej. 

Ja, forholdene har ændret sig meget i de 40 år, der er gået, 
siden jeg begyndte i skolen. Materielt har børnene der betydelig 
bedre i dag, for når jeg nu ser ud over vore skolebørn, kan jeg 
heldigvis ikke se forskel på rige og fattige. De er alle vel
klædte og velnærede, og de har pænt fodrØj og gode cykler. 
For resten bliver mange af vore elever jo nu kørr med skolebus. 

Da jeg var barn, var skolevejen drøj for mange børn. Jeg 
var ofre rrær, når jeg havde gået godt 3 km hjem fra skole, og 
jeg fØlre med de børn, der skulle helt ud på lyngen. De havde 
nok 6 km hver vej - altså 12 km til hver skoledag. Mange 
havde ikke gummisrøvler. De gik med træsko eller træsko-

No"dre forskole, Bodilsker. (Foto: Frede Kjøller) 

srøvler. I flere måneder om sommeren havde de helt bare fød
der. Der blev rØrrer mange strømper og vanter ved kakkel
ovnen i skolesruen, for i dårligt vejr så frk. Myhre altid nøje 
efter, at vi ikke sad med fugtigt tØj. På en hylde i det ene skab 
havde vi ekstra strømper liggende, så vi kunne skifre, når vi 
kom våde i skole. 

Skolemaden var meget beskeden: Rugbrød med margarine 
og puddersukker var meget almindeligt. Dårlige tænder, for
kølelsessår og andre mangelsygdomme var de synlige resultater 
af denne fejlernæring. 

Skolemateriel var der også småt med sammenligner med i 
dag. Vi skrev jo altid på tavler. Det må have været enerverende 
ar høre på, når en hel klasse griflede løs. Men der var let ar 
rette, hvis man havde lavet en fejl: Man spyttede bare lidt på 
fingeren og gned ud. Flere af os piger blev efterhånden så 
fine på det, at vi havde en lille vandflaske og en tavleklud med 
i skoletasken. Engang kom provst Blang fra Pedersker på »visi
tats«. Besøget var imødeset med en vis spænding og nervøsitet, 
men provsten satte sig smilende ved katederet og snakkede 
venligt med os, så det var en hyggelig rime. Da vi skulle hjem, 
srod frk. Myhre og provst Blang ved døren og sagde farvel til 
hver enkelt af os. Men da jeg ville neje for dem, tabte jeg min 
vandflaske ned over provstens fødder. Heldigvis holdt flasken, 
men jeg blev frygtelig flov. Provsten syntes dog at more sig 
meget over denne episode. Ja, minderne myldrer frem, når man 
således rænker tilbage. 

Mens vi gik i skole hos frk. Myhre, kom vi tit med blomster 
og små gaver til hende, og hun takkede altid hjerteligt, lige 
meget hvor ubetydelig gaven end var. En dreng kom således 
en dag og gav hende en roøre. Da sagde frk. Myhre meget hØj
rideligr: »Den vil jeg altid gemme, for så længe jeg har din 
roøre, bliver jeg aldrig helt fattig. « Vore mange små gaver til 
nods fik vi alligevel ikke rakket frk. Myhre nok for alt der, 
hun gjorde for os børn. Det er mir håb, at jeg med disse spredte 
træk har formået at binde en lille buket, der kan smykke frk. 
Valborg Myhres minde. 
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Og hjulene 
rullede ... 

AF LUDVIG MAHLER 

Indvielsen af den første jernbane på Bornholm den 12. decem
ber 1900 betegnedes som den største begivenhed på Øen om
kring århundredskiftet. 

Denne bane fik straks en enorm betydning for de egne, den 
berørte - ja, for hele Øen. Allerede fra den første dag virkede 
den på utallige måder til stor gavn for befolkningen og er
hvervslivet. Jernbanen gav bl. a. Akirkeby en scor opblomstring 
- · byen, der var Øens centrum, blev knudepunktet for jernbane
trafikken fra vest og Øst til Almindingen. Og omkring statio
nerne Lobbæk, Pedersker og Bodilsker voksede efterhånden 
små stationsbyer op. 

P.ra Nexø. Hans Hiorth: •Se her kommer Damptoget sttsende, kommer 
bmsende, paa nye blanke Skinner!• 
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Sommerstemning 1901: 

Saa ·mmler Toget ad Nexø til, 
ad Almingen til; 
en Køren og en Agen: 
tre hele T og om Dagen! 

,:. - .... 

( Vers: Hans H jorth, tegning: Sigvard) 
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Nu var hjulene for alvor kommet i gang, thi Vi Christian 
den Niende af Guds Naade Konge til Danmark o.s.v. havde un
der 8. maj 1897 på Amalienborg giver eneretsbevilling til bl.a. 
»indtil 1. Januar 1990 at benytte Jernbanen til Befordring af 
Personer og Gods ved Hjælp af Lokomotiver«. Men udviklin
gen satte som bekendt et punktum før tidens udløb: Der sidste 
lokomotiv opgav dampen en augustdag i 1950 - og de sidste 
jernbanehjul holdt for stedse op med ar rulle den 28. septem
ber 1968! 

Indtil 1. juli 1901 lededes banens drift af forretningsudvalget 
for anlægger, hvis formand var fysikus P. W. E. Hansen, hvor
efter ledelsen blev overgiver til den nyvalgte driftsbestyrelse, 
som besrod af formanden, landstingsmand, kaptajn M. P. Jen
sen, og næstformanden, amtsforvalter H. H . Lerche, samt med
lemmerne fysikus Hansen og gårdejer P. Lund Koefoed. 

Efter indbydelse fra »aldersformanden«, fysikus Hansen, 
holde denne bestyrelse sir første møde den 6. juli 1901 på jern
banens hovedkontor, som den gang var indrettet i et ældre hus, 
Lillegade 27, Rønne, der havde tilhøre ingeniør Hoffmann, og 
hvorfra der var en god udsigt over banelinien langs kysten. 

Stillingen som driftsbestyrer blev ikke opslået ledig, idet 

bevillingshaverne og forretningsudvalget vedcog ar ansætte 
ingeniør J. Fagerlund, der havde været ledende ingeniør ved 
anlægger, som driftsbestyrer med tilbagevirkende kraft fra 
1. juni 1900 at regne. 

Jernsrøber Herman Blem, der havde sæde i bestyrelsen fra 
1903 til 1913, og som havde udføre et srort arbejde for bane
planens gennemførelse, har i nogle efterladte optegnelser bl.a. 
fortalt, at det tilkom fysikus Hansen en stor del af æren for, 
ar der gik så hurtigt, som det gjorde, når først alle vanskelig-
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KJørcplan, heder med forberedelserne var tilendebragt - han var nemlig 
altid på færde og »drev« både på driftsbestyrer Fagerlund og 
andre, der havde med jernbanen at gøre, når de ikke opfyldte, 
hvad de havde lovet ham og stillet i udsigt at kunne præstere. 

gjældende fra den Dag, Banen aabnes for Driften, og inclti"I videre. 

Men der fortælles også, at Fagerlund havde en udmærker 
hjælp i »kvinden bag ham«, hans husbestyrerinde fru Halberg, 
der med beundringsværdig energi og dygtighed udfyldte plad
sen som ingeniørassistent både ved opmåling og niveliering. 

Fra Tog 1 Tog 3 j Tog 5 I Fra li Tog 2 I Tog 4 Tog 6 

Fagerlund nedskrev i 1925 nogle personlige erindringer fra 
sin banetid, bl. a. denne fornøjelige hændelse, der udspilledes 
en sommerdag i 1891, da overingeniør Tegner og hans kommit
terede Ernst ved en besigtigelse af egnen, hvor banen skulle 
lægges, holdt et forhandlingsmØde med forretningsudvalget: 
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»Turen begyndte med, at Udvalget gav Frokost i »Sommer
lyst«. Formanden, Fysikus Hansen, var saa optagen af sin Læge
virksomhed, at han ikke kunde være med paa Turen, men hilste 
paa den Kommitterede ved Frokosten. Det hele var meget til
fredsstillende ordnet; men da man skulde paa en længere Tur, 
mente man, det kunde være godt at faa en Snaps til Maden; 
denne blev rekvireret, og man vilde rømme et lille Bæger og 
Ønske den hØjtærede Gæst velkommen; men lige med et sarre 
hele Selskabet nogle mer eller mindre sure Ansigter op! Det 
viste sig nemlig til stor Overraskelse, at Værten havde trakteret 
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Nexøbanem første køreplan, der var gyldig fra 13. dec. 1900 

Uddrag af Nexøbanens eneretsbevilling, gyldig til 1. ian. 1990 
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·Strøbt) , (.\)oarbejer filnt!)ou ~rnjcn oi Sha tlunb, (~aa rbcj cr .5). (i!Jriftinn ~o(Jmonn af 1ui(li11n~noorb og 
()!% lr! ffdio 't. (5m it, Q3or ~3org111cftcr, ~Bl) · og S)crrcMfogcb i 9'c~Ø µaa bc i %1!ænct intm~\mbc 
~ommnncr~ ){~egne (focrct ti( ot anlægge ett :,:\cnibouc frn ~ønnc oorr 9lofirfcbt) ti! mq:ø mcb Sille< 
\por ti( ~((minbin!JCll, jamt inbti{ 1. S trnuar HJ!.fll at bcnl)ltC bcnnc tif ~eforbring af ~crioncr on G~oM 
ticb :Qjælµ of S!ofomotiucr, ibct 5.B i bog tii!lc l)aOc E tatcn fo rbc{Jo iM <;!nmt ti! Scrnl>o11ctron~µortcn 
mellem bc '.l)unfter paa @5tat0bancrnc, mcb !Jlli!fc førftnætmte .5Banc beb iJorbinbc!\c mcb onbrc ~cm• 
boner maottc fommc i 5Bcrøring. 
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med Eddike i Stedet for Snaps! Det beklagedes meget, at Kom
mitterede ønskedes velkommen paa den Maade; men derved 
var ikke noget at gøre. Nogle havde Eddikesmagen i Munden 
hele Dagen, men heldigvis mærkedes ikke noget til, ar Humø
ret rog Skade deraf.« 

Det var imidlertid ingen let opgave, ingeniør Fagerlund 
havde påtager sig som banens egentlige driftsleder. Ikke alle 
var lige enige i vurderingen af den nye jernbane, og navnlig i 
begyndelsen mødre han rundt omkring på Øen en meget stærk 
modstand. Adskillige læserbreve i de lokale aviser gav udtryk 
for megen utilfredshed - banen var tilsyneladende blevet gode 
bladstof. Surheden var i den første tid særlig scor i Nexø. Såle
des sendte 24 forretningsmænd i denne by deres københavnske 
leverandører et cirkulære om, at de ikke ville modtage bestilte 
varer med banen fra Rønne. H vis varerne alligevel kom med 
rogec, ville der blive nægtet modtagelse af dem, og de ville 
straks blive returneret. Det var en absolut betingelse, ar forsen
delsen blev transporteret med »Der øsrbornholmske Damp
skibsselskab! « Jo, lokalpacriocisrnen trivedes allerede glimrende 
i tiden efter århundredskiftet! En københavneravis skrev da 
også ironisk: »Der synes at være et virkelige venskabeligt For
hold, der besraar mellem de ro Byer paa Klippeøen. Nexø læg
ger i al Fald ikke Skjul paa sine Følelser!« 

På baggrund heraf forstår man egentlig godt de bevingede 
ord, Fagerlund altid benyttede, når han ville udtrykke sin anti
pati mod noget: »Det er det bare N ex Øl« 

Men alligevel så mange Øscbornholmere mere på egen for
del, efter ar banen var kommet, og svig tede deres eger damp
skibsselskab. Der rog nemlig tid ar anløbe by efrer by med sel
skabets båd, inden den fra Hasle satte kurs mod København. 
Betydelig nemmere var det at tage aftentoget til Rønne og 
derfra direkte til København med »66«-båden. Og det gjorde 
man i stadig stigende antal! 

For »66«-selskabet kom banen således hurtigt til at betyde 
Øgede indtægter. Der blev mere gods ae sejle med, og passager
trafikken fik et opsving, bl.a. fordi man havde fået en - efter 
datidens forhold - hurtig og let togforbindelse mellem Rønne 
og Østlandet. Det første år, banen var i drift, steg »66«-selska
bets indtægt på passagerbefordring med 15.000 kr., hvilket var 
mange penge dengang, og stigningen foresatte fra år til år. At 
»66«-selskabet førs t og fremmest kunne takke den nye jern
bane for dette, tvivlede ingen på - men omvendt må der dog 

Den 1åkaldte •Kongevogn•, DB/ nr. 10, der blev overtaget fra Skagem
hane1i i 1925. Egenvægt: 11800 kg, siddeplad1er: ca. 35, 1kmebremse 
og vakrmmbremJe, centralvarmekedel 
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Taxter for Personbefordring (i Øre). 

Fra 

Ronne 

Fra R ønne, P il emølle, Ilodilskc r, Balke , I !undsemyre (•~ 

Nexø sælges T our- og Rctourbillctle r tfl Almin<l ingen it l Kr. 
Tilbagerejsen skal paa disse Billetter finde Sted samme Oag 
som H enrejsen. 

Uddrag af Nex(!banem fØrJte permntakJter, af hvilke ingen enkeltbillet 
ko1tede over 90 Øre. - Der solgte! ktm returbillet fra viue Jtationer 
til Almindingen. 

siges, at banen også i årenes løb fik meget at takke »66« for. 
En af Nexøbanens allerstørste modstandere i 90-erne, fhv. 

landstingsmand, kaptajn 0. E. Sonne, Nexø, havde i skrift og i 
tale fØrt bevis for »det taabel ige at anlægge en Jernbane paa 
Bornholm «: Han havde nemlig nøjagtige oplysninger fra post
væsenet om, at der gennemsnitlig kun befordredes 2 personer 
daglig mellem Rønne og Nexø med postvognen, hvorfor en 
bane på Øen ikke engang ville kunne tjene til vognsmøreisen! 

Hans forudseenhed slog naturligvis ikke til. Allerede i drifts
året 1901-02 befordredes der 119.507 personer eller gennem
snitlig 328 om dagen, og i rekordåret 1946-47 var man oppe 
på 617.757 personer med Nexøroget alene eller gennemsnit
lig 1.693 om dagen. 

16. maj 1901 åbnedes sidelinien fra Akirkeby til Almindin
gen for driften. Da den overvejende trafik på denne strækning 
var sommerbefordring af skovgæster, holdtes den - indtil selve 
Gudhjembanen åbnedes 27. juni 1916 - kun åben fra l. maj 
til 30. september. Med henblik herpå leverede Bornl1olms 
Maskinfabrik i 1901 nogle godsvogne, der var indrettede ri l 
også at kunne bruges til persontrafik. Tillige anskaffedes fra 
samme fabrik 2 personvogne samt fra Werdaufabrikken 
Sachsen 2 post- og 2 bagagevogne. 

Banens person- og godstrafik var som helhed stigende 
Fagerlunds tid (1900-1929). Usædvanlig sror stigning var der 
i driftsårene 1915 / 16-1918/ 19 på grund af den første ver
denskrig. Nogen mærkbar konkurrence var der ikke den gang 
i det første kvartårhundrede, hvor bilerne kun var i fåta l. 

Efterhånden som trafikken steg, blev det også nødvendigt 
ar forøge Nexøbanens rullende materiel, og i årenes løb blev 
der foretaget en ret betydelig udvidelse til væsentlige beløb, 
der alle blev afholdt af Nexøbanens årlige overskud. Der var 
også nok at tage af, for disse overskud udgjorde i de første 
29 driftsår tilsammen 1.744.643 kr.! 

Man måtte også dengang tage hensyn til de krav, der 
stilledes til en virksomhed, som ville følge med tiden. Der 
blev derfor bl. a. installeret elektrisk lys på de største stationer 
og i togene (til afløsning af blafrende gaslamper og osende 
petroleumslygcer), der blev bygget formandshuse og foretaget 
store udvidelser af værkstederne samt anskaffet tidssvarende 
værktøjsmaskiner. Stationspladserne i Akirkeby og Almindin-



gen blev udvidet, og sporet blev i årene 1921-24 fornyet mel
lem Akirkeby og Almindingen. Til disse og mange andre arbej
der - bl.a. sikringsanlæg - blev der anvendt ca. 450.000 kr., 
der blev betalt af driften i de første 25 år. 

I sommeren 1925 overtog banen en del brugt materiel fra 
Skagensbanen på grund af dennes ombygning, nemlig: 3 damp
lokomotiver, 3 boggie-personvogne (hvoraf den såkaldte »Kon
gevogn« - ru. 10), 1 kupe-personvogn, 2 bænkevogne, 24 luk
kede og 12 åbne godsvogne. 

De smukke resultater, Nexøbanen kunne opvise allerede efter 
få års drift, animerede snart til drøftelser om at udvide det 
bornholmske banenet, der udgjorde 41,6 km, efter at stræk
ningen fra Akirkeby til Almindingen var kommet til. 

Driftsbestyrer Fagerlund u4kastede en plan om baneforbin
delse med Allinge, og denne plan gik betydelig lettere gennem 
diskussionernes skærsild end den første. Dels var man nu blevet 
overbevist om, at baneanlæg både var til glæde og gavn for 
befolkningen, og dels havde det stor betydning, ar Bornholms 
amtsråd, hvis stØtte til Nexøbane-projektet nærmest havde 
været en kold skulder, nu tog hånd i hanke med forhandlin
gerne og stØttede planen med råd og dåd. 

Der nedsattes et amtsudvalg til sagens fremme. Amtmand, 
baron A. Bille-Brahe overtog formandshvervet, og det skyldtes 
ikke mindst hans overlegne ro, hans jævne væremåde og hans 

forhandlingsevnes smidighed, at projektet efter kun 3 års drøf
telser allerede i 1908 kunne godkendes. 

Helt uden ændringer gik Fagerlunds plan imidlertid ikke 
igennem, om end den i det allervæsentligste blev bibeholdt. 

Banelinien var projekteret således: Fra Rønne over Klemens
ker til Rø, videre langs kysten til Allinge, altså ikke den kor
teste vej mellem de to endepunkter, men i en ret vinkel, og 
ikke gennem særlig frugtbare landstrækninger. Ideen var den 
at skabe en turistbane til det af sommergæster meget stærkt 
besØgte Nordland. Den skulle ikke baseres på godsbesørgelse, 
men på persontrafik. 

Fagerlunds ide var rigtig. Mulighederne for en sådan bane 
var til stede, og de blev straks erkendt af forretningsudvalget. 

I Klemensker var linien lagt så Østlig som ved Tornegård og 
Boesgård af hensyn til terrænet. Man Ønskede imidlertid at få 
banen lagt op i nærheden af mejeriet »BjØrnedal« og brugsfor
eningen, hvis det var muligt. Ingeniør Fagerlund erklærede, at 
det både var muligt og vel også Ønskeligt, men det krævede på 
grund af den større stigning i terrænet (1: 80) kraftigere ma
skiner og sværere skinner og ville altså medføre en væsentlig 
fordyrelse af anlægger. Udvalget gav efter for den rejste opi
nion, og Klemensker fik sin station ikke langt fra kirken. H er
fra kom linien så til at løbe gennem den da lidet kendte, natur
skønne klippedal »Kleven«, forbi »Spellingemosen« til RØ 
kirke, en strækning, der gav de rejsende lejlighed til på nært 
hold at nyde udsigten til et udpræget bornholmsk klippeland
skab, hvilket kun kunne blive endnu en attraktion for banen. 

Den nordre endestation skulle efter den oprindelige plan 
være Allinge, men der var et stærkt Ønske om at få linien for
længer op i nærheden af Hammershus. Her bød klippeterrænet 
på så store vanskeligheder, at tanken måtte opgives. Men 
banelegemer blev dog førr frem til Sandvig, som dermed blev 
banens endestation. Et sidespor til Allinge havn blev indføjer 
i planen. Banens længde blev 31,2 km. 

Nexøbanens nr. 11. Egenvægt 6600 kg, siddepladser 23, skmebremse, 
centralvarmekedet, 2-akslet med skæv midtergang 

Nexpbanem postvogn nr. 26, 2-akslet. (Rigsvåben mangler) 

En af Nexpbanens lttkkede godsvogne nr. 181 med skruebremse og kttpe 
Egenvægt 3310 kg, lasteevne 5000 kg 

Nexøbanens l1tkkede godsvogn nr. 176 (overt. fra Skagensbanen 1925) 



Rønne-Nexøbanen. Damplokomotiv nr. 7 (bygget 1912 i Miinchen). 
Egenvægt 16.000 kg, vand og kttl 4000 kg, overhedet damp, hånd- og 
vak1mmb1·emse, trekoblet med fer- og baglpber. 

Eneretsbevillingen på anlæg og drift af en jernbane fra 
Rønne over Klemensker og RØ til Allinge blev givet den 
26. juni 1909, og banens officielle navn blev: Rønne-Allinge 
Jernbaneselskab A/ S. 

Projektet var dermed færdigt på papiret. I årene 1909/ 10 fore
toges besigtigelses-, ekspropriations- og taksationsforrerningerne, 
og arbejdet i marken kunne begynde. 

Det store jordarbejde og bygningen af linien overtoges i 
entreprise af ingeniør dr. Heincke for ca. 800.000 kr., stations
bygningerne blev tegnet af arkitekt Ove Funch-Espersen, loko
motiverne bestiltes hos det svenske firma Nydqvist & Holm. 

Medens forberedelserne til Nexøbanen tog meget lang tid, 
og selve udførelsen af arbejdet skred hurtigt frem, var forholder 
omvendt ved Allingebanen. Her gik forarbejderne hurtigt, men 
arbejdet i marken så langsomt, at afleveringsrerminen blev 
overskredet med er helt år. I henhold ril kontrakten skulle ba
nen være færdig ril aflevering 15. april 1912, og der var fastsat 
dagbøder for overskridelser. 

I efteråret 1912 klagede anlægsbestyrelsen over arbejdets for
sinkelse til ingeniørforeningen, og dette bevirkede, ar arbejdet 

Damplokomotiv nr. 3, bygget af Arn. ]1mg i T yskland. Det er et af de 
allerfprste tog (ca. 1900) 
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blev lovet færdigt til 15. december s.å., en frist, der dog senere 
blev forlænger ril 2L december, men der viste sig, at der endnu 
srod så meget tilbage, ar det var umuligt at tilendebringe arbej
det før til foråret. 

Der var stor utilfredshed med forsinkelsen, og man drøftede 
ar fratage entreprenøren arbejder for ar overgive der til en 
anden; men dette opgav man dog, da det næppe ville frem
skynde afleveringen. 

Imidlertid stod stationsbygningerne færdige. Personalet var 
antaget og materiellet parat. Man ventede kun på ar få bane
legemet i orden og satte så L maj som alleryderste frist. 

Da besluttede entreprenøren, der ikke mente, der kunne skaf
fes kvalificerer arbejdskraft her på øen til sporlægning, ar re
kvirere er hold tyske fremmedarbejdere til at fuldføre arbejder. 
De ankom den 15. marrs, og i løbet af godt en måned lagde de 
sidste hånd på værket. Den 18. april 1913 foretoges den første 
prøvekørsel, til hvilken også den lokale presse var indbudt. 

5. maj 1913 blev banen indviet, og dagen efter åbnedes den 
for almindelig trafik 

Som gæster ved åbningsfesten var mødt trafikminister Tho
mas Larsen, kommissarius, kammerherre Lerche, den nye amt
mand Knud Valløe, statens tilsynsførende, ingeniør Raben, arki
tekt Funch-Espersen og adskillige repræsentanter for centralad
ministrationen, pressen, amtsråd og kommuner m. fl. Selskaber 
gennemkørte hele strækningen, og ved den afsluttende festmid
dag, hvor amtmand, kammerherre, baron Bille-Brahe præsi
derede som vært, blev der udtalt mange lovord over den smukke 
køretur og banens ypperlige materiel ledsager af mange gode 
Ønsker for banens fremtid. 

Denne festmiddag, som »Bornholms Social-Demokrat« gav 
følgende omtale, blev i lange tider samtaleemnet over hele 
Bornholm: 

»Den fornemme Middag, hvori deltog omkring Hundrede 
Gæster, bestod af Brun Suppe, Hummer, Lammekoreletrer, 
Tunge, Gaasebryst, Kylling, Is. Hertil serveredes flere Vine, 
Champagne og til sidst Kaffe med Likører. 

Under Middagen vekslede det stærkt med Taler baade offi
cielle og uofficielle. Trafikministeren udtalte blandt andet, at 
denne Danmarks skønne Jernbane symbolsk ender der, hvor 
Nutids Daad og Fortids Minder mødes. 

Ogsaa Fysikus Hansen havde Ordet. Han straalede som en 
Sol over at sidde op til Ekscellencen (Trafikministeren). Han 
ralre og bukkede og skrabede ud igen. Hvad han sagde om Eks
cellencen, kunde vi ikke høre, for de Spisendes Gafler og Knive 
var i stærk Virksomhed. Men vi føler os overbevist om, ar 
Fysikus har talt net om Ekscellencen! « 

Banelegemer fik naturligvis samme sporvidde som Nexø
banen, men som nævnt blev skinnerne af sværere kaliber og 
lokomotiverne af srørre vægr og kapacitet. Personvognene var 

særdeles smukt og bekvemt indrettet med behagelige, polstrede 
sæder. Stationsbygningerne fik bedre rumforhold og er mere 

monumentalt ydre. 
I er jubilæumsskrift, som blev udgivet i anledning af Allinge

banens 30-årsdag 6. maj 1943, beskrev den bornholmske for
fatter Hans Hjorth Allingebanen i disse lyriske vendinger: 

»Bane n fik straks Prædikatet »D anmarks smukkeste« og 
gjorde allerede første Aar stor Lykke. Hertil bidrog ikke mindst 
de smukke stadig skiftende Landskaber, den gennemløb: Først 



Sandvig iernbanestation på Allingebanen 

det brede veldyrkede Agerland med Nykirkes karakteristiske 
Profil som Midtpunkt, saa de bugnende, srorlinede Bakkedrag 
i Klemensker, Dammegaardsmosen, Klevens Klippeformationer 
med Spellingeterrainet, og til sidst Strækningen fra RØ til Sand
vig med den storslaaede Udsigt over Bornholms kuperede Kyst
terrain paa Baggrund af Østersøens dybblaa Vand, afsluttet med 
Hammerknudens og Langebjergs imponerende Fremroninger 
Yed Sandvig Station.« 

Og han fortæller om et fine besøg: »Banens Ry var hurtigt 
naaet frem til højeste Sted. Den 6. Juni 1913, Maanedsdagen 
for Banens Aabning, ankom H. M. Kongen med Følge til Rønne 
ombord i »Dannebrog«, og de hØje Gæster foretog samme Dag 
en Tur med Toget til Hammeren, hvorved Banen fik sin konge
lige Indvielse!« 

Foruden disse fornemme rejsende befordrede Allingebanen 
i det første driftsår (6/ 5 1913-31/ 3 1914) 139.610 passagerer 
- for størstedelen tyske turister, der før første verdenskrig 
»oversvømmede« Øen - og succesen som turistbane var dermed 

Allingebanen, damplokomotiv nr. 1, bygget 1912 i Trollhattan 

fastslået. Der afsendtes daglig 4 rog i hver retning foruden 4 
særrog om ugen - men så kom den første verdenskrig og stak 
sin kæp i hjulene. I august kørtes med indskrænket drift, og 
først i 1925 kom atter togene i normal fart. 

Bestyrelsen kom til at bestå af folketingsmand, senere han
delsminister C. N . Hauge (formand), amtsrådsmedlem, kaptajn 
H . V. Maegaard, folketingsmand, senere departementschef K. H . 
Kofoed og justitsråd N. C. Olsen. 

I Allingebanens første driftsberetning for 1913/ 14 beskriver 
driftsbestyrer Fagerlund den nye jernbane i følgende detaljer, 
som kun nævnes her, fordi man ved, at de er af stor værdi for 
jernbaneinteresserede: 

»Banen er bygget smalsporet med 1 Meters Sporvidde og 
uden Indhegning og Bevogtning, med Undtagelse af et enkelt 
Sted. 

Banens stærkeste Stigning er 13,4 O / 0 0 paa Hovedbanen og 
27,0 °; 00 paa Havnebanen. 

Den mindste Krwnningsradius paa fri Bane er 250 Meter 
og paa Stationspladser 130 Meter. 

Sporet er bygget af Staalskinner, der har en Vægt af ca. 
20 Kg pr. Meter og hviler paa imprægnerede Fyrresveller, nor
malt er der 13 Sveller under en Skinnelængde af 10 Meter. Mel
lem Skinner og Sveller er anbragt Underlagsplader. 

Der findes paa Strækningen Rønne-Sandvig 2 Bystationer, 
4 Landstationer og 5 Trinbrædter foruden Rønne Station og 
Rønne nordre Trinbrædt. 

Lokomotiverne, som er 1 C 1 Maskiner er leverede af Nyd
qvist & Holm, Trollhiittan. 

Vogrunateriellet er leveret dels af Bornholms Maskinfabrik, 
dels af udenlandske Fabriker. Personvognene ere Boggievogne 
og have kun en Klasse. Lokomotiver, Person-, Bagage- og Post
vogne ere forsynede med Vacumbremse. Opvarmning af Person
og Bagagevogne sker ved Damp fra Lokomotivet, og Belysnin
gen i disse Vogne samt paa Lokomotivet sker ved Elektricitet 
fra en Turbin-Dynamo paa Lokomotivet. 
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Allingetoget ved afgang fra Rønne N. (nr. 2 bygget 191 2 i Troll
hiittan) 

Det daglige Gennemsnitstal af Rejsende har udgjort 421. 
Gennemsnitlig er der pr. Dag føre over Banen 31,5 Tons Gods 
og Kreaturer. 

Banens Materiel bestod det første Aar af 3 Lokomotiver, 
9 Personvogne, 1 Postvogn, 2 Bagagevogne, 12 lukkede Gods

vogne og 16 aabne, lavsidede Godsvogne. 

Banens fast ansatte Personale var d. 31/ 3 1914 paa 39 Mand, 
hvoraf de 18 var fælles med Nexøbanen.• 

Tre år efter Allingebanens indvielse åbnedes den tredje born

holmske banelinie, Gudhjembanen, i forlængelse af Almindings

linien, således at Gudhjem over Akirkeby kom i forbindelse 
med Nexø, Rønne og Allinge-Sandvig ad skinnevejen. 

Planerne hertil forelå så tidligt, at de blev vedtaget på rigs

dagen allerede i 1908 ved lov af 27. maj. Eneretsbevillingen, 
der udstedtes 14. september 1910, blev givet til et amtsudnlg 

med amtmand, baron Bille-Brahe som formand. 

Der skete dog ikke meget i de første år, dels skulle man vel 
først have Allingebanen fra hånden, dels skulle man have ende 

p[i nogle langvarige forhandlinger om liniens p lacering i Al
mindingen. Der var nemlig i befolkningen et srærkr udralr Øn

ske om at få lagt banen tæt op ad det meget besøgre samling
sted »ChristianshØj •, hvilket ikke oprindelig var projekteret. 

Denne forlægning ville medføre en merudgift på ca. 100.000 kr. 
plus udgifter til sværere lokomotiver m.m. på grund af den 

større stigning i kuperet klippeterræn mellem Ekkodalen og 
ChristianshØj. Da man så endelig var blevet enig om ar ofre 

de mange penge ekstra, og ekspropriationskommissionen under 

kammerherre Lerches ledelse havde foretaget det fornødne, viste 

det sig, at der som følge af den pludselig udbrudte verdenskrig 
var indtrådt score vanskeligheder ved fremskaffelsen af de for

nødne sveller og materialer. 

Den energiske formand for anlægsbestyrelsen, amtmand 

Knud Valløe, der siden 1. april 1913 var Bille-Brahe's efter

følger i amtmandsembeder og i anlægsbestyrelsen, fik imidler

tid alle hindringer fjernet, og jordarbejder blev udbudt i lici

rn.rion. 

T ilbudene lå dog på grund af krigskonjunkturerne så hØjr 
over, hvad man havde tænkt sig, ar der blev vedtaget ar se bort 

fra licirarionen og udføre arbejdet ved egen foranstaltning uden 

enrreprenØr og på egen regning og risiko. Og så rog man fa t 

med bygningen. 
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Driftsbestyrer Fagerlund blev arrer ledende ingeniør ved 

anlægger. Til at lede arbejdet i marken antog man ingeniør 

Holger H ansen, Akirkeby, der som medhjælp fik en af firmaet 
Saabye & Lerche"s betroede follc, overformand H ans Nielsen. 

Ingeniør Holger Hansen, der var godt inde i banearbejdet 
og velbevandret i vanskeligt stengrundsarbejde - bl.a. fra sit 

anlæg af vandværket i Reykjavik -, udførte liniearbejdet på 
Gudhjembanen på forholdsvis kort tid og t il alles udelte til

fredshed, også stamilsynet, der straks godkendte det. 
Banesrrækningen var ikke lang - kun 18,2 km -, men den 

krævede stort og dyrt arbejde i den overalt fremdukkende 

klippegrund. Det af ingeniør Fagerlund udarbejdede overslag 

lød oprindelig på 760.000 kr., men det færdige anlæg kom op 

på over 1.100.000 kr.! Den store overskridelse - 50 % - skyld
tes dels uforudsete arbejder, dels krigstidens uberegnelige stig
ninger i alle arbejds- og materialepriser. 

Stationsbygningerne tegnedes af arkitekterne Kay Fisker -

senere professor - og Aage Rafn, der sejrede i en konkurrence, 

udskreven 1915 i denne anledning. 
H ans Hjorth skrev herom i et jubilæumsskrift, hvis indhold 

var samlet af ham: 

»Blandt de 43 indkomne Projekter valgte Akademisk Arki

tekt forenings Dommerkomite disse Tegninger, der viste sig at 
være særprægede og derfor blev Genstand for stærk Kritik. 

Det ejendommelige ved dem var, at Stationerne ikke kom til at 

ligne Palæer eller Rigmandsvillaer, men ganske almindelige, 
lave, langlængede Bygninger, som ikke stak synderligt af mod 

den stedlige Bebyggelse, og dette synres man ikke om. De burde 

da mindst være lige saa flotte som Allingebanens! Men Statio

nerne blev opfØrt, og det første Pust af Funktionalisme var der
med naaet helt ud til et af Danmarks allerfjerneste og aller

skØnneste Ferieudflugtssteder, Gudhjem.« 
27. juni 1916 blev banen indviet i overværelse af trafikmi

nister H assing Jørgensen, kammerherre Lerche og ca. 75 andre 

indbudte gæster under sædvanlige festlige former. 
Oplandet mellem Akirkeby og Gudhjem havde allerede 

længe savnet en bane til befordring af de efterhånden srore 

godsmængder, som landboerne i Øster-Marie og Østerlars dels 
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Østermarie jernbanestation på Gndhiembanen 

forbrugte og dels producerede. Det viste sig da hurtigt, efter 
at banen var kommet i gang, at denne forventede godstrafik 
ikke udeblev, og der blev etableret direkte sporforbindelse til 
de pakhuse, som allerede fandtes her. 

Ligeledes passerede banen umiddelbart forbi »Dybdal« 
mejeri i Østerlars, som banen kom til at betjene ved at over
tage befordringen af kul til mejeriet og de færdige produkter, 
herunder sær lig smør, fra mejeriet. 

Ved banens anlæg kom oplandet, der tidligere hovedsagelig 
havde været henvist til import og eksport over Svaneke og 
Gudhjem havne, i forbindelse med de større havne i Rønne 
og Nexø, hvorved forbrugerne her på lige fod med alle andre 
forbrugere på øen kunne få deres varer billigere frem som 
parthavere i de større skibslaster, der kunne indbringes til disse 
større havne. 

Men også som personbane ventede man sig en del af Gud
hjembanen, bl.a. ved turistbefordringen til og fra Gudhjem 
og kystområder her. 

Om den nye Gudhjembane bragte Hans H jorth følgende 
maleriske beskrivelse: 

»Fra Stationen i Ekkodalen til henimod Aaløse kørte Toget 
gennem en af Danmarks største Skove, hvis særprægede Klippe-, 
Højskov- og Mosedragsbilleder filmede forbi Vinduerne i hastig 
Rækkefølge, - saa i et stort Sving gennem Østermarie og igen 
i en flot Kurve rundt om Østerlars Rundkirke, og snart bredte 
Kobbeaaens kuperede Terrain sig ud; man øjnede Melsted
bugren dybt nede og Gudhjems røde Tage paa det yderste Næs 
vis a vis Christiansøs gulkalkede Husrækker langt derude i det 
aabne Hav.« 

Banens officielle navn blev: Alminding-Gudhjem Jernbane
selskab A/S. 

Bestyrelsen kom til at bestå af folketingsmand, senere depar
tementschef K. H. Kofoed, folketingsmand, senere handelsmi
nister C. N. Hauge, landstingsmand H. V. Maegaard og dr. 
E. Hansen, Gudhjem. 

De tekniske detaljer m.v., Fagerlund giver i Gudhjemba
nens første beretning, er i øvrigt de samme som dem, der 
gælder for Allingebanen, undtagen: 

»Gudhjembanens stærkeste Stigning er 15 0/00 . 

Der findes 4 Stationer og 2 Trinbrædter foruden Almindin
gen Station. 

Rejsernes Antal udgjorde 51.018Y2 i de første 277 Dage 
eller gennemsnitlig 184 pr. Dag. 

Gennemsnitlig er der pr. Dag fØrt over Banen 29,8 Tons 
Gods og Kreaturer i samme Tidsrum. 

Banens Materiel bestod det første Aar af 2 Lokomotiver, 4 
Personvogne, 4 lukkede Bænkevogne, 1 Posrvogn, 1 Bagage
vogn, 9 lukkede Godsvogne og 15 aabne, lavsidede Godsvogne. 

Banens fastansatte Personale var d. 31/ 3 1917 paa 22 Mand, 
hvoraf dog 1 var fælles med Nexøbanen og 10 fælles for alle 
3 Baner.« 

I en artikel som denne om hjulene, der rullede i tiden 1900-
1930 (hvis stof delvis er hentet fra banernes arkiv), er der 
fristende at indflette en lille personlig erindring. 

I driftsbestyrer Fagerlunds seneste arbejdsår kunne han ofte 
om vinteren - svagelig som han var - ikke magre at spadsere 
hjem ad strandstien, når det var modvind. Da måtte jeg -
dengang kontorers yngstemand - træde hjælpende til. Der var 
mit ansvars- og byrdefulde job ar befordre vor afholdte chef 
hjem til villaen nordpå - pr. hånddræsine! Præcis kl. 4 skulle 
turen starte, og jeg skulle sørge for, at dræsinen var køreklar 
og anbragt på sporet ved NØrrekåsoverskæringen. Et par minut
ter forinden kom han forsigtigt og majestætisk skridende imod 
mig ad jernbanesporet ifØrt sin karakteristiske påklædning, 
den her på Øen fremmedartede havelock og med opslået para
ply skærmende foran sig. 

Fra telefonskuret ved overskæringen kunne jeg lige nå at 
ringe til hans hjem og melde hans ankomst. Jeg »morsede« 
chefens kaldesignal, de tre korte, og afleverede: »Havaloggan 
å ja kjØr nu me' de' samma! «, hvortil hans unge pige repli-
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Christopher Milner, driftsbestyrer fra 1. september 1929 

cerede: »Dænj e' fin! Kom baran me' hannem! Ja sætter 
strajs tevanned over!« 

Så satte Fagerlund sig forsigtigr op på dræsinen. Jeg lØb 
den i gang, kravlede op ved siden af ham og greb håndtaget. 
I stridende modvind gik det langsomt og tungt nordpå ad 
banelinien, mens havelock'en flagrede omkring os. Ikke et ord 
blev mælet under hele køreturen. 

Uden for hans havelåge nord for gasværket var målet ende
lig nået. Fagerlund skred op gennem haven til villaen i St. 
Torvegade med mig i hælene. Hvorefter jeg blev belønnet 
med en kop te på køkkenbordet sammen med husets fornøje
lige piger. 

Hjemturen foregik i flyvende fart ned ad bakke med vinden 
i ryggen, mens jeg nynnede »Joachim uti Babylon« til akkom
pagnement af rummelen fra de rullende hjul. 

Den 14. januar 1929 blev driftsbestyrer Joachim Fagerlund 
70 år, og han Ønskede at trække sig tilbage. Han havde været 
sjælen i de bornholmske jernbaners tilblivelse, og han havde 
i en lang årrække ledet banerne med dygtighed og økonomi. 
Nu mente han, at yngre mænd måtte træde til og fortsætte 
det arbejde, som han havde skabt det økonomiske grundlag for. 

Den veltjente leder fratrådte den 1. september 1929, og 
som hans efterfølger valgtes den daværende havneingeniør ved 
Rønne havn, den 34-årige civilingeniør Christopher Milner, 
på hvis skuldre ansvaret for den fremtidige udvikling dermed 
blev lagt. 

Det var et heldigr valg, man traf, da man knyttede denne 
unge, energiske og moderne indstillede mand til banerne som 
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leder. Under hans ægide gennemgik banerne da også lidt efter 
lidt en mærkbar udvikling. Tekniske fremskridt og opfindelser 
i forbindelse med slid og udrangering af det gamle materiel 
gjorde ændringer påkrævet, idet Fagerlund havde foretrukket 
at overlade løsningen af disse problemer til sin efterfølger. 

For - som Hans Hjorth rimede i en festlig anledning -

»I 30 Aar gik det rullende, 
gik det tullende, 
i Nætter og i Dage, 
og Fagerlund blev en gammel Mand, 
en saa gammel Mand, 
at han blev mæt af Dage 
og trak sig saa tilbage; 
det voldte Ve og Klage. 

Og væk var VallØe, den gæve Mand, 
den gæve Mand, 
og borte var Baronen. -
Men saa kom Milner, den væne Mand, 
den pæne Mand, 
og han blev sat paa Tronen, 
for han var ung, og han var brav, 
ja han var brav. -
Da han kom til, da fik man 
en all-round, smart Trafikmand.« 

Nu ville »klunketiden« nok snart være forbi, mente mange 
ved lederskiftet - og det varede ikke længe, før de havde 
fået ret! 

H julene rullede videre ... 



Bornholllls 
natur under 
0 arets gang 

TEKST OG FOTO: FREDE KJØLLER 

Oktober 

September 

September måned 1969 gav fint vejr 
med mange klare solskinsdage. Vejret var 
mildt, men uden de hØje temperatur
grader. Et par gange var der tilløb til 
hård storm; men de helt slemme vind
styrker slap vi for. Der var 5 nedbørs
dage, som gav 27,2 mm regn, målt i 
Østermarie. - Billedet viser det smukke 
landskab syd for St. Ols kirke. 

Med megen dis, der reducerede solskinstimernes antal 
en del, forrsatte det milde vejr i oktober måned, og 
først i de sidste dage af måneden meldte stormene 
sig og det urolige vejr, der hører årstiden til. Ned
børen blev dog kun 30,8 mm på 7 nedbørsdage. -
Fotografiet er taget på stranden ved Snogebæk. I 
horisonten ses Broens Odde. 
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November 
Våde dage og nedbør i spande
vis, i alt 146,4 mm på 21 dage; 
det er ganske efter den recept, 
der synes at gælde for den born
holmske november. Dertil fort
satte det i Øvrigt milde vejr ind
til den sidste uge i måneden -
da kom sneen. - Motivet er fra 
Amager. Det er fanget en af de 
dage, hvor vejrskiftet satte ind. 
Solen er ved at gå ned bag ilde
varslende skyformationer. Og et 
par dage efter kom den første 
sne. 

December 
Sneen sidst i november var ikke 

et isoleret fænomen fra natu
rens side. Den blev liggende, og 
det fortsatte med at sne i de
cember, der gav 39,7 mm ned
bør og en hvid jul, som vi ser 
den på romantiske julekort. -
Stemningen illustreres med en 
optagelse fra terrænet omkring 
Stakkelemose i Almindingen. 



]anttar 

Arene frøs sammen, og de føg 
sammen. Månedens nedbør blev 
dog ringe; men kraftige sne
storme væltede rundt med den 
sne, der kom, særlig i midten 
af måneden. Megen jord var 
iblandet den fygende sne, hvad 
der gav meget snavsede snedri
ver. Frosten var moderat; men 
der faldt jævnlig islag, som 
gjorde sneen skorpet. Nedbøren 
var 22,8 mm. - Måneden havde 
enkelte solskinsdage, som det 
ses på billedet fra strandvejen 
ved Salene. 

Februar 
Måneden gav middelstreng vin
ter med mådeholden frost; men 
det fortsatte med jævnlig op
stående snesrorme, der gav store 
vanskeligheder for trafikken. 
Mange private veje var måne
den igennem vanskelig passable 
eller helt lukkede. Nedbøren var 
på 41 mm. I slutningen af må
neden opsrod vanskeligheder for 
forbindelsen mellem Bornholm 
og København p. gr. af is. -
Over skovene rugede vinteren, 
sneen lå hØjt, og det var besvær
ligt at komme frem i den. D et 
gav hårde betingelser for vildtet; 
særlig råvildtet havde det slemt. 
- Billedet er fra Ravnekærsvej 
i Almindingen, vest for kæret. 
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April 
Den sidste dag i marts blev det tØvejr; men det 
var forbigående, og først d. 11. april sluttede vin
teren af med en snestorm. Tøvejret kom, vintergæk 
og eranthis sprang ud, og lærkerne begyndte at 
synge over markerne. Det havde været en lang og 
drøj vinter. Men med tØbruddet fulgte stor nedbør, 
i alt 101,9 mm i april, vandløbene svulmede, og 
oversvømmelser fulgte. - Illustrationen viser Dyn
daleåens svulmende løb ned igennem den smukke 
dal, der blev overtaget af naturfondet sidste år. 
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Marts 

Foråret nærmede sig - men kom ikke. 
Sneen blev liggende måneden ud med 
store tilskud af nysne, kun omkring 
d. 17. i måneden kom der regn, i alt 
84,6 mm nedbør. Der var ingen lærke
sang over markerne og ingen blomst
rende vintergækker eller eranthis i 
haverne. Kun i byerne var vinteren 
mindre mærkbar. - Men, som det ses 
pfi billedet af bakker ved Listed, solen 
havde fået magt, og på trods af en 
sror nedbør var der ikke så få solskins
t imer i måneden. 



Juni 
Forårets klimaks på Bornholm blev 
udskudt til den første uge i juni. Da 
udfoldede mælkebØtterne deres gule 
kurve langs med vejene, og kirsebær
træerne udfoldede et skØnt flor som 
på billedet her, der blev taget i BØls
havn. Men måneden blev tØr med kun 
12 mm nedbør. Den gav dog en skøn 
forsommer. 

Maj 
Det seneste forår i mands minde! Den 
8. maj srod de blå anemoner i fuldt 
flor i kystskoven ved Ypnasted; men 
de hvide var endnu ikke rigtigt ud
sprunget. Den 19. maj var bøgeskoven 
i Almindingen endnu ikke sprunget 
ud, kun hist og her srod en enkelt bøg 
med lysegrønne grene, og så sent som 
den 25. maj noterede jeg birkeskovene 
som fuldt udsprungne. Nedbør 52,3 
mm. - Billedet viser oversvømmelser 
ved Brommevejen i RØ (9. maj ). 
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]tdi 

Efter flere tilløb kom den ve
derkvægende regn midt i måne
den. Det blev til 91 mm inden 
månedens udgang; men allige
vel blev juli en skøn sommer
måned med mange solskinsdage 
og med lune, stille sommerafte
ner. - Trods sol og varme spo
redes det sene forår stadig i na
turen, og planter, der sædvan
ligvis springer ud i juni som 
for eksempel den vilde kørvel, 
stod i de første julidage blomst
rende på de frilagte skrænter 
under Hammershus. 
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A ugmt 

Forureningsproblemer bliver stadig mere aktuelle, 
også på Bornholm., hvor vi dog stort set endnu 
kan glæde os over en forholdsvis ren natur og no
genlunde rene strande, som vist på billedet her af 
er parci syd for Scevelen i Rø. D ee viser også den 

tunge frodighed i naturen, der plejer at karakteri
sere augustsommeren og også kom til det i år. 



fra 
Rahirh~by ,'. 

AF TH. SØRENSEN 

Redaktionen af »Jul paa Bornholm« har bedt mig fortælle lidt 
om Bornholms gamle hovedstad og evt. også lidt om dens op
land. Jeg kom til Bornholm 24. april 1920, altså for godt 50 år 
siden for at overtage en stilling som lærer ved Aakirkeby pri
vate realskole. Min rejse til Bornholm var ret dramatisk. Kun 
et par år var gået siden krigens afslutning. Der var havnestrejke 
og megen uro, navnlig i Københavns havn. Mange hundrede 
mennesker, dels bornholmere og andre, opholdt sig i hovedsta
den uden at have mulighed for at komme over til Øen. Efter
handen satte regeringen nogle krigsskibe ind på ruren Køben
havn-Rønne, først nogle enkelte torpedobåde, siden panser
krydseren »Herluf Trolle«. Man skulle imidlertid hØj tideligt 
ansøge repræsentanter for marineministeriet for at få lov til 
at komme med. Jeg var blandt de heldige, idet jeg sammen med 
10 andre fik tilladelse til at komme med torpedobåden »Sprin
geren« herover. Det hele skulle imidlertid foregå i stor hem
melighed. Man skulle opgive hoteladresse; og sent på dagen 
blev der ringet hertil, at jeg skulle møde yderst på RefshaleØen 
kl. 04.00 morgen. Vi elleve gik straks om bord i nævnte fartØj, 
som omgående lagde fra kaj. Men trods gennemført hemmelig
holdelse af afsejlingsstedet og tidspunktet var en snes ganske 
unge mennesker mødt op og bombarderede skibet ganske kraf-

Hnse ved Doktorbakken 1952. (Foto: Frede Kjøller). 

tigt med brosten. Ingen mennesker blev ramt, da det var for
holdsvis let for os at søge dækning. Da vi havde sejlet ca. 3 
timer (hele turen varede 6 timer) blev vi inviteret på kaffe i 
messen. De 10 sprang hurtigt gennem den meget smalle ind
gang, mens den 11. blev gående på dækket; det var en meget 
kraftig gårdejer fra Bornholm. Han var ifØrt en svær frakke; 
han målte indgangen flere gange med Øjnene og var klar over, 
at han næppe kunne komme igennem. Pludselig tog han tillØb 
og sad uhjælpelig fast (jeg vil antage, han vejede hen imod 
300 pund). Vi forholdsvis slanke morede os kosteligt, hvorpå 
gårdejeren råbte: »I kunne da også godt hjælpe mig,« og med 
største besvær blev han under stor jubel halet ind i messen, 
hvor vi fik serveret dejlig kaffe. Vor digre medrejsende smed 
nu sin kavaj, og så lykkedes det ham at kante sig ud på dækket. 
Efter endnu tre timers sejlads nåede vi Rønne, hvorefter eks
pressen fØrte mig til byen inde i landet, hvor jeg har befundet 
mig udmærket i mere end 50 år. Ved min ankomst til byen var 
det på et tidspunkt, da der .endnu fandtes masser af gadespejle; 
og jeg skal love for, at de også blev brugt. 

Navnet Aakirkeby er opstået af de tre navneord Aa - Kirke -
By, byen ved Aakirke. Denne har igen sit navn efter de to åløb 
gennem byens opland, Læså og Grødbyå. Aakirkeby fik sine 
købstadsrettigheder i 1346, bekræftet i et dokument fra ærke
biskop Børge i Lund, og var i middelalderen Bornholms vig
tigste by, sæde for Øens kirkelige styrelse, og senere også for 
både landstinget og landemodet. Byen havde dog ofte vanske
ligt ved at hævde sig over for Rønne og Nexø, der absolut ikke 
var indstillet på at anerkende Aakirkeby som købstad. Således 
foreslog, så sent som i 1818, byfoged E. W. Knudsen i Nexø 
at fratage byen dens købstadrettigheder, hvilket kongen dog 
afslog. Aret 1510 blev byen fuldstændig udplyndret og til dels 
brændt af »lybeckerne«. Ved Raghammer har Aakirkeby haft 
en havn. Om denne skriver landsprovst Jens Pedersen 1625, at 
hertil har købmændene sejlet i gammel tid. 1618 og 1654 
hjemsØgtes Aakirkeby af en meget· hårdnakket pest, og i 1684 
lagde en storbrand mere end halvdelen af byen i aske. Tiden 
under enevælden var en nedgangstid. Aakirkebys betydning 
som hovedstad gik tabt; dens havn ved Raghammer sandede til. 
Om denne øens gamle hovedstad skriver byfoged Chr. J esper
sen så sent som 19. marts 1808 til amtmand Thaarup: »De 
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fleste have bytter, ikke huse. Selv de, som holder heste, haver 
deres hytter så små, at ingen heste af middelstørrelse kan kom
me ind ad stalddøren« og videre »ikke 10 borgere i den hele 
by ere gieldfrie«. 1787 berettes, at mere end 10 per. af byens 
befolkning levede af tiggeri - blandt disse var mange gamle. 

Ret hurtigt efter 1800-tallet begyndte der en ny opgangstid 
for byen. Dens gode opland og centrale beliggenhed bragte folk 
til bys, og den havde sit gode marked. Aakirkeby udviklede sig 
nu gennem årt ierne mere og mere som forretningsby og ikke 
mindst som en by med adskillige dygtige håndværkere med 
enkelte efter den tid ret score virksomheder. 

Den første verdenskrig 1914-18 satte her som andre seeder 
sir præg på byen. En ganske voldsom stigning i priser på næsten 
alting fulgte i krigens spor. Det blev en streng tid for mange. 
Lønninger og priser svarede slet ikke til hinanden. Jeg mindes, 
at jeg i november 1920 købre kul, og prisen lå fra 21-23 kr. 
pr. hl og faldt så i februar til omkring 15-16 kr. En skrædder
syet klædning og et par sko kostede omtrent det samme antal 
kroner som i dag. Jeg kom fra en ret scor kost- og ungdoms
skole på Sjælland, hvor min gage i 1918 var 40 kr. pr. måned 
plus fri station. Og i 1919 80 kr. ligeledes plus fri station. Jeg 
blev fast ansat ved Aakirkeby private realskole 1. august 1920 
med en månedlig lØn på 160 kr. (ingen af de nævnte seeder var 
der tale om underbetaling). Medens der i dag er en meget bety
delig lærermangel, var der dengang masser af ansøgere til de 
stillinger. Aakirkeby private realskole blev oprettet i 1915 af 
et interessentskab med afdøde Ludvig Kofoed, St. Bukkegård 
i Aaker, som formand, valgmenighedspræst Karl Jespersen, Be
thania som næstformand, og med forstander N. P. Jensen som 
skolens leder. Jeg har altid betragtet det som en lykke for mig 
ar få ansættelse under en så kyndig leder som N. P. Jensen. Han 
var en hØjt begaver mand, uhyre kundskabsrig, en scor person
lighed, en strålende pædagog og den fødte lærer. Mange menne
sker både her på Øen og i det øvrige land har nydr godt af hans 
enestående undervisning og hans tankevækkende foredrag. En 
mindesten blev rejst i Ekkodalen, nu anbragt i H øjskolens have, 
for denne åndskæmpe - ikke langt fra den højskole, hvor han 
7 år virkede som forstander. En mindebog om N. P. Jensen blev 
af slægt og venner udgivet 1934. Forsrander Jensen fratrådte 
den private realskole i 1925 p. g. a. alder. Han afløstes af Niels 
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Hedegård. Med ham indførtes mellem- og realeksamen i stedet 
for som hidtil præliminæreksamen. Han døde i en alt for ung 
alder, kun 55 år gammel. Mange vil mindes ham som den dyg
tige skoleleder og score forkæmper for sporten. I 1933 blev den 
private realskole overtaget af Aakirkeby kommune, og Hede
gård var herefter leder af det samlede skolevæsen til sin død. 
Han afløstes af den nuværende skoleinspektør Sv. Aa. Petters
son. Realskolen har hele tiden været en oplandsskole; men med 
banens nedlæggelse og oprettelse af realskole, bl.a. i Øster
marie, er det naturligt, ae elever fra Gudhjem, Østerlars og 
Øscermarie søger til den nævnte nye realskole. På det sidste ved 
dannelsen af scorkommune er der sket betydelige ændringer -
også inden for skolevæsenet. - Ved Aakirkeby kommunes over
tagelse af den private realskole blev denne indrettet til et mo
derne bibliotek med læsestue. Inden for den sidste menneske
alder har følgende præster fungeret ved Aakirke: Pascor Erik
sen, pascor Thorsager, pastor Thaysen og nu pascor Rossel. 

Ved valgmenighedskirken virkede i en lang årrække pastor 
Jespersen. Og ved den katolske kirke, opføre 1932, fungerede 
pastor Zoetmulder i mange år. For få år siden blev Aakirke grun
digt restaureret. Fra tyverne til nu har Aakirkeby haft følgende 
borgmestre: Sparekassedir. C. M. Koefoed, bankdir. N issen Pe
tersen, gdr. Karl Pihl og nu gdr., kapt. Aksel Jensen. 

Gennem tyverne og trediverne var Aakirkeby samlingsstedet 
for de fleste score møder, f. eks. landbomøder, politiske og reli
giøse møder. Man fandt der helt naturligt ae lægge disse score 
arrangementer i byen midt på øen. Efter sidste verdenskrig rog 
dette stærkt af. Flere og flere fik bil, så afstanden ikke betØd 
noget; og gennem årene er stadig flere og flere af disse møder 
henlagt til Rønne, evt. Nexø, hvor man også fandt srørre og 
mere bekvemme lokaler. 

For flere år siden var der tradition for, ae en del af byens for
retningsfolk holdt store anlagte auktioner på byens hoteller 
fastelavsmandag. Folk strømmede til fra alle egne af øen. D et 
var en virkelig festdag, både for byen og de mange tilrejsende. 
Budene faldt kvikt; og der var fest og stemning over det hele. 
Det var interessant at se de mange forskellige mennesker med 
deres indkøbte ting - overbeviste om, at de havde gjort en 
glimrende handel. Som tidligere nævnt har Aakirkeby gennem 
masser af år været en udpræget handels- og håndværkerby. 
Aakirkeby skæreri, Chr. M. Jensens og C. F. Jensens byggefor-



retninger o. fl. a. blev hurtigt kendt ud over Øen. Det samme 
gjaldt Niels Andersens og William Jensens murerforretninger 
samt adskillige andre. Disse beskæftigede mange mennesker. Og 
flere af disse kendte forretninger foresattes af sønnerne. Gen
nem mange år har byen haft en af landets stØrste brugsfor
eninger. Men til trods herfor har Aakirkeby haft og har stadig 
betydelige kolonialforretninger, manufakturforretninger, isen
kramforretninger og skotØjsforretninger, ligesom flere andre 
brancher er smukt repræsenteret. Der er navnlig efter sidste 
verdenskrig og vel særlig i de seneste år foretaget mange udvi
delser og moderniseringer af de forskellige forretninger. Af 
større virksomheder foruden den allerede omtalte brugsfor
ening kan nævnes: Aakirkeby Andel (korn, foderstoffer, gød
ningsstoffer o. s. v.), Bornholms Valsemølle (tidl. Aakirkeby 
Mølle). Denne kan følges i historien helt tilbage til 1645, da 
den, dengang en stubmølle, under general Wrangels angreb 
på Øen var samlingssted for den bornholmske milits. Ved ind
kørsel til byen fra vest er opretter er srØrre og meget kendt 
værksted for bl.a. autolakering. På hjørnet mellem Jernbane
gade og Torvegade i byens centrum, hvor tidligere Aakirkeby 
tØjhus og senere frk. Mathea Ipsens forretning lå, er nu indrettet 
en stor, moderne møbelforretning. I Jernbanegade, hvor tidli
gere malermester Nielsen havde sin forretning, har sønnen Hen
ning Nielsen ombygget og tilbygget, så der her er en betydelig 
og yderst moderne farvehandel. Ved den nu nedlagte jernbane
station ligger fabrikken »Boværk<c (tidligere hØrfabrik), der 
beskæftiger adskillige mennesker; og sådan kunne man natur
ligvis fortsætte med at nævne forskellige forretninger og virk
somheder. Endnu fremstilles f. eks. de berømte bornholmerure 
af Eivind Hansen, Nybyvej. Og altsammen fortæller det, at 
Aakirkeby er en levende og driftig by. 

Aakirkeby sygehus, der er Øens næststørste, er gennem årene 
udvidet og moderniseret flere gange. I en meget lang årrække 
fra 1918 fungerede overlæge Vagn Nissen som leder. I umid
delbar nærhed af sygehuset opfØrtes for få år siden Bornholms 
Amts Sygehjem - en smuk og moderne bygning. 

Kirkepladsen. På holdepl. lå P. Simonsens gård. (Foto: Frede Kjøller). 

Storegade. (Foto: Frede Kjøller). 

Såvel Bornholmerbanken som Sparekassen og Andelsbanken 
har gennem de senere år fået nye og moderne lokaler. Torvet 
er reguleret, og adskillige parkeringspladser er anlagt her. Post
huset er betydeligt udvidet og har fået moderne rum. 

Familien Dams gamle, smukke slægtsgård ved torvet er fjer
net, og for mange år siden blev købmand P. Simonsens kendte 
købmandsgård revet ned; her er nu holdeplads for stasbaner
nes busser. 

Adskillige lokale foreninger, bl.a. håndværkerforeningen, 
handelsstandsforeningen, Dansk Arbejde, forskønnelsesforenin
gen, husmoderforeningen og flere andre, har i årenes løb præget 
byen og forestået en lang række interessante og vellykkede ar
rangementer. Idrætsforeningen har under smedemester Poul 
Svendsens dygtige ledelse gennemgået en fantastisk udvikling, 
som på det sidste har resulteret i opførelse. af en meget stor 
og meget moderne idrætshal. Pengene hertil er for en del over
skud fra de stort anlagte sommerfester, som i de senere år har 
kunnet samle omkring 16.000 mennesker. Disse sommerfester, 
som også omfatter udsmykning af byen med blomster, ligesom 
også den helt usædvanlige juleudsmykning har vakt almindelig 
interesse og beundring ikke alene på Bornholm, men også 
mange steder i det øvrige land. Disse for en lille by så store 
arrangementer er blevet til ved et enestående sammenhold mel
lem byens borgere og med en særdeles kyndig og energisk 
ledelse. I gamle dage var byen kendt for sin store sang og mu
sikinteresse. I en lang årrække fungerede sangkoret »Canro« 
under ledelse af Kaj Senstius til stor glæde for byens egne folk 
og for mange andre. Det samme er tilfæ'.det med mange godt 
udførte dilettantkomedier, revyer og musikaftener. 

Desværre må det vel indrømmes, at Aakirkeby som i øvrigt 
alle Bornholms byer har haft svært ved erhvervsmæssigt at følge 
med det øvrige land. Her udgør dog turisterhvervet en undta
gelse. Inden for de sidste 15 år har der været en rivende udvik
ling. Kun få troede, at Aakirkeby nogen sinde skulle få betyd-
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ning på dette område. Det har dog vist sig inden for de seneste 
år, at både by og omegn er kommet godt med. Flere tusinde 
turister tilbringer deres ferie i området. Foruden byens hoteller 
og pensionater samt private overnatningssteder findes i Aaker 
Hotel Jomfrubjerget, Hotel Boderne, Hotel Rosengården (hvor 
der tidligere BØsthØj mejeri lå), endvidere pensionatet i og 
ved Limens gade Mølle, samt Breidablik (den tidligere Grød by 
skole) . Og turisterne er glade for vores by: kirken, vores smukke 
anlæg, vores rensdyrfamilie, vore forretninger og vore gamle 
huse. Også turistforeningens lille, hyggelige campingplads i By
skoven har fuldt optaget i højsæsonen. Men som nævnt: det 
kniber for de små, fjerntliggende byer at følge med i tidens 
meget hastige udvikling, selv om det må siges, at meget er sket 
- også til der bedre inden for de sidste 50 år i Aakirkeby. Og 
her slutter jeg mine meget spredte oplysninger om byen inde i 
landet, idet jeg henviser interesserede til tO udmærkede bøger 
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Htise ved 
;

1 
Doktorbakken. 
Foto: 
Frede Kjøller. 

om vor by: G. L. Dam og H. K. Larsens Aakirkeby 1346-1946 
(i anledning af 600 års købstadjubilæet) samt Werner Hansen: 
»Inde i landet« (i anledning af Aakirkeby og Omegns Spare
kasses 100 års jubilæum 1969). 

Denne 1faskrift fra A aker sogneforstanderskabs copibog ved

t'Ørende kontroverser mellem skoleholdet"en og hans medhjælper 
medtages for at give et indblik i skolefot"holdene for godt 125 

,j" siden. 

Af Aaker sogneforstanderskabs copibog. 
Aakirke Degnegaard d. l. Dec. 1843. 

Den besværing Petersen har tilstillet skolekommissionen 
over skolens rengØrelse og varme erklærer jeg for en del for 
usandfærdig og falsk, hvorfor jeg beder mig den tilsendt in 



Htts på 
Dokt01'bakke11. 

Foto: 
Frede Kjplter. 

originalia, at jeg desbedre kunne gendrive den. Imidlertid skal 
jeg give beretning om begge dele saaledes som det tilgaar. 

Der bliver Jage i skolens kakkelovn her tidligere end noget 
andet seed. Om morgenen mellem 7 og 8 opkiølnes tilbørlig. 
Imellem 9 og 10 efterses og forbedres det ilagee. Om mid
dagen lægges igen i kakkelovnen, siden efterses og derme.d 
beror alt til aften. - Denne maade har altid været passelig. 
Men Petersen søger selv ae forringe varmen idet han trækker 
catederet til kakkelovnen og spærrer ganske den side. Bog
skabet en del af den anden, og endelig afvises børnene når de 
vil lunke en hånd. Selv kliner han sig til kakkelovnen, sidder 
i catederet og passer sin pibe. - Naar nu catederet fik lov ae 
staa paa sit sted, hvor det først var placeret og hvor hr. pastor 
Balle scod da han indviede skolen saa var der symetri i det 
hele, og man kunde da til tarvelighed hjælpe sig med skole
kakkelovnen, skønt den er vel liden til skolestuen som er 
udvidet og højere til loftet. Om han vil være varmen nærmere 
kunde han rage det lille bord som er anskaffet til skolen og 
flytte der ned saa blev alting vist gode. 

Det er altsaa usandhed at børnene ikke kommer i skolen for 
kuldens skyld men fordi han ikke tager sig dem ret an til 
undervisning. Thi naar et kommer hen vises det til et eller 
andet. Han kliner sig op til kakkelovnen med sin tobakspibe 
og papirer og det kan (han) sidde og maage (med) til et andet 
klokkeslet afløser. Det har dog gaaet saaledes til imellem -
og der er den fader som har klaget over at hans søn sad over 
8 dage paa er og det selv samme uden hjælp, saa han selv 
rettede det foresatte, for at kunne komme lidt videre. - Ren
gØrelsen sker hver IØverdag naar der kan kommes til det og 
ellers overfejes gulvet løselig. Men for kort siden var pigen 
virkelig syg, saa det gik forbi. Der havde været 3 a 4 børn i 
skolen om ugen, saa det kunde dog ikke være saa farlige, men 
jeg tilscod fejlen straks, da hr. capt. Dam og hr. sekretær 
Muller mildelig mindede mig derom og forekom det om for
middagen paa det nær, at en smule støv laa paa hjørnet af et 
bord og et halmstraa, som han Petersen kunde have borttaget 

Forliættes side 40 
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6?alka Strand 

Balka Strand hører i dag til 
Bornholms mest benyccede 
badestrande, og klitterrænec 
bag ved er en af de mest 
koncentrerede bornholmske 
sommerhusbebyggelser.Men 
denne udnyttelse af Balka 
området er af forholdsvis ny 
dato. Det er ikke mere end 
50 år siden, ae Balka blev 
rigtig opdaget som bade- og 
feriested. Før denne cid var 
Balka et åbent klitlandskab 
uden den fyrreskov, som nu 
er plantet. 

Vi bringer her nogle bil
leder fra turismens og land
liggerlivets barndom på Bal
ka med et par af de første 
sommerhuse. Billederne er 
taget ca. 1920 af fotograf 
l adegaard H ansen, som drev 
forretning i Ferskesøstræde. 

Det første billede viser 
»Klithuset«. Det blev byg
get 1919 af læge i Neksø, 
dr. med. Th. B. Wernøe. 
Han praktiserede i Øscer
marie 1910-13 og i Neksø 
1914- 20. 

Til højre for »Klithu
set« skimtes konsul Berg 
Muoch's hus og til venstre 
kaptajn Pachoes's. 



for 50 år siden 

3. billede viser et vue fra 
cyklestiens udmunding på 
stranden. I billedets højre 
side skimter man de rød
stribede badehuse. 

På fjerde billede ses klit
ter på Balka. I baggrunden 
Øjnes Salthammer Rev. 5. 
billede viser strandens ud
seende dengang. Cykler står 
opstillet på stranden; men 
der er ikke en eneste bil. 
Det sidste billede viser Mel
åen med Balka Badehotel i 
baggrunden. 

Sådan så Balka på det 
nærmeste ud til 1939, når 
vi ser bort fra den ændring i 
landskabet, som den opvok
sende fyrreplantage medfør
te. Men i 1939 gik afdøde 
gårdejer Frederik Brandt 
hårdt frem mod området 
bag kystklitterne ved at op
føre sommerhuse i 1. og 2. 
zone, som da var uberørt 
plantage. 

De gamle og interessante 
billeder er overladt »Jul på 
Bornholm« af Lise W ernøe 
(født i lægeboligen i Neksø 
19 17) fra hvem oplysnin
gerne også stammer. 

F.K. 
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uden ar urgere derved. Hr. capr. Dam er vidne herom. Skole
bordene har han selv forlangt ar sætte til rette, saa faar han 
dem som han vil have dem. Der har han maaske glemt. 

Naar skolen ophører rages ilden ud og lægges i den ufor
nødne kakkelovn i hans kammer og sengen redes, ved hvilken 
lejlighed naar han er tilstede, undertiden opsraar dispyre, da 
pigen væmmes ved den gemene sure stank i sengesteder og 
kammeret - halmen er saa vaad som om der var mingererer i 
den - en 3 aars ny underdyne er opraadner, saa den maa lap
pes - gulvet fuldt af tobaks udskrab og spytteklatter allevegne, 

og saa hans raisoneren, trudsler og kommanderen. Ar hun da 
ytrer udtryk over denne svinesti som Petersen har gjort værel
ser til, undres ikke over - imidlertid har jeg ingen del i samme. 
Hun tjener min kone og mig og ikke ham, derfor kan han 
lade hende gøre sir arbejde i roe. - Han har vist sig grov og 
opfarende mod mig og min kone, derfor taler j~g kun lider 
til ham - for resten er han ikke fornøjet kan han gerne rejse, 
hvilket jeg ogsaa vil bede den høje d irektion om snart at 
maarre ske. 

Til den respektive skolekommission i Aaker. 

ÆrbØdigst 
]. Lund. 

Studenterne fra Rønne Statsskole 1970 
_, ___ ..,,,. __ ,..... ____ . 

I . række fra venstre: Jytte Bendtsen, Henrik Espersen, Ingerlise Christensen, Poul Trueisen, Pia Pepke, Niels Holck-Hansen, Irene Jørgensen, Erik Turman 
Mogensen, Birthe Nisbeth, Kaj Erik Mortensen, Kirsten Holm, Erland Erlandsen, Vibeke Tornberg Hansen, Johnny Holbech og Ulla Ruhd J ensen. 
2 . række: Annelise Pedersen, Richard MernØe, Ellen Bendtse n, Erik Svendsen, Marianne Jørgensen, Kristoffer Eliasen, Nanna H enriksen, Svend 

Heltoft, Miriam Asvarisch, Henrik Jespersen, Lisbeth Holst-Jensen, Ann-Lisbeth Dam, Bente Arnoldus, Jacob Rossel, Henriette Heiberg. 
3. række: Søren Espersen, Karin Olsen, Leif Funch, Marianne Nielsen, Poul-Erik Jørgensen, Marguerite StØrup, Stig Rebsdorf, Hanne Olsen, Per 
Rasmussen, Anne Maribo Ipsen, Leif J ensen, Anne Stefansson, Erik Høyer, Birgit Pedersen, Jørgen Jakobsen, Ann-Mari Pedersen, John Nielsen. 
4. række: Lene Skovgaard, Hasse Højmark Andersen, Jette Pelle, Morten Haahr, Susanne Engset, Peter H øst, Ninni Lindblad, Hans Chr. Andersen, 
Kirsten Terkelsen, Bjarne Bech, Karen Marchman, Kaj Pihl, Anne-Mari Johnsen, Peter Krak, Lene Larsen, Torben Spanner, Bolette Dam, Hans 
Høgh, Jytte Andersen, Peter Sode, Lise Harild, Mogens Marker. 
5 . række: Tine Groot, Jan Marker, Stella Hansen, Lars Jansson, Birgitte Skovgaard, Jan Ulrik Brix, Birgitte Lund, Poul Ipsen, Birgitte Munk, Tor

ben H eide Petersen, Pia Lou-Møller, Jens Frode Hansen, Hanne Mortensen, Max Riis, Hanne Bjørk.lund, Svend Erik Westh Hansen, Kirsten Kjøller, 
Per Petersen, Lene Andersen, Peter Skov Hansen, Eva N ielsen, Lars J ohannesson, Anne Fabricius. (Foto: Ilsted Bech). 
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Et Vilhelm Grønbech 
minde 

Den store humanist i dansk videnskab, professor_. dr. phil. Vilhelm Grønbech 
(J.4. 6. 1873-21. 4. 1948), Allinge-drengen, der aldrig glemte sin bornholm
ske herkomst (Jul paa Bornholm 1948 og 1949), efterlod ved sin død flere 
utrykte manuskripter. Fra hans litterære arvtagere har vi fået dette, der et· 
rettet og bearbejdet af Grønbech selv og forsynet med betegnelsen »rigtigt «! 
Vi lader ham selv tale! 

I tidernes morgen plantede skaberen Edens have. Evighedsår 
igennem havde han siddet og hØrt på englene, når de besang 
hans magt og herlighed. Nu fik han trang til at have et sted 
hvor han kunne gå hen om aftenen og føle sig lidt fri for en 
stund. Han Jod da en Ø stige op af uendelighedens hav, smyk
kede den med en park og satte to mennesker i den til at være 
lvkkelige og holde ham med selskab, når han ønskede det. Af 
pur nåde gav han dem lov til at gå omkring og spise af alt 
hvad de fik lyst til i haven; der var bare eet træ som han for
bød dem at æde af, det kaldte han kundskabens træ. Kundskab 
er gift, forklarede han dem, den dræber al sund, uskyldig glæde, 
og når glæden dør, dør også mennesket. Kundskab kan kun 
skaberen nyde, ti ene han er ene i stand til at forstå den rigtigt, 
og derfor bliver han ikke ulykkelig; engle og mennesker får 
af ham at vide hvad der er nødvendigt. 

Om aftenen, når det blev svalt, gik skaberen ned for at vande 
i haven og underholdt sig med menneskene. Manden og kvin
den sad med foldede hænder og lyttede til alt hvad han sagde. 
De svarede: Ja, almægtige skaber! - Nej, høje verdensstyrer! -
H vorledes ikke, nådige H erre? - alt på rette sted. Og skaberen 
glædede sig over sin skabning. Det er godt, sagde han, at rale 
ganske ligefrem med umiddelbare, enfoldige væsener, når man 
en evighed igennem har hØrt englene gå og snakke en efter 
munden. Man får impulser af at tale med frie væsener, som 
man selv har skabt og gjort lykkelige. Det er også opmun
trende at se deres taknemmelighed over at man har gjort det 
allerbedste for dem. 

Men efterhånden blev t iden lidt lang i Edens have. Det var 
ikke altid nemt for kvinden at have manden hængende over 
sig og stadig skulle underholde ham. En dag sagde hun til ham: 

Du skulle rage dig noget for og skaffe dig interesser, ellers 
ender det med at du bliver ked af mig og ikke kan holde mit 
selskab ud. Tage mig noget for, spurgte manden, hvad skulle 
jeg tage mig for her, og der var næsten et stænk af gnavenhed 
i ronen. Du kunne jo for exempel give dyrene navne, svarede 
hun, sådan at vi kunne tale sammen om dem. H er løber de 
rundt imellem hinanden, og man ved aldrig om det er en man 
har set før, eller en anden, ny en. 

Manden blev så ivrig i arbejdet, at han var borte hele dagen 
OJ_~ kun kom hjem til måltiderne. Det kan ikke nægtes, at kvin
den fandt ham en smule trættende, når han om aftenen ud
bredte sig om alt det han havde udrettet den dag, hvor mange 
dyr han havde studeret, og hvor udmærkede navne han havde 
fundet på til dem. Du kender nok ham, den firbenede, sagde 
han, ham som har en manke rundt om halsen og en lang hale, 
og som siger meget hØjt bØØØ; ham har jeg kaldt løøøøve, synes 
du ikke det er godt? Og elefant, det er ham med den lange 
snabel og buksebenene, e-le-fant, så ser du ham for dig, ikke 
sandt? Og kvinden var meget hurtig til at fatte, også fatte, at 
til sådan noget skulle der en god forstand og megen omtanke. 

Kvinden beundrede ham højlig og sagde det til ham, sam
tidig med at hun kvalte en lille trang til at gabe. Men hun 
trØscede sig med at nu havde hun fred hele dagen, og så 
havde hun lært ae have interesse for videnskabelige spørgs
mål. Imens gik hun på opdagelse i parken, og hun var natur
l igvis ude ae se på kundskabens træ. Der havde hun aldrig 
kunnet få manden med; han kunde ikke tænke på at gØre 
noget som skaberen havde forbudt ham, og man kunde ikke 
være for forsigtig, sagde han, derfor gik han i en scor bue 
uden om den del af haven hvor han vidste træet stod. Kvinden 
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kiggede op og ned ad kundskabens træ, det havde de dejligste 
mørkeblå frugrer, der hang i klaser; de var så runde og spændre, 
at hun ikke kunde lade være med at kærtegne dem. Narurlig
vis ville hun aldrig spise af dem, men at se på dem og at røre 
ved dem havde skaberen ikke forbudr, og heller ikke at plukke 
dem, bare for rigtig ar beundre hvor kønne de var, og hvor 
viseligt skaberen havde gjort dem. 

Nu havde kvinden der i sig, at hun altid skulle lave noget 
af hvad hun så. Manden gnaskede bare æbler i sig, og da der 
var slut med æblesæsonen, surmulede han og sagde: Er der 
virkelig ikke flere æbler ar få? Har du mon ser rigtig efter? 
Så kom hun frem med sin æblekompor, som hun havde lavet 
i tide. Førsr gnavede han lidr: Nå så der er der æblerne er 
gået ril. Så smagte han og skumlede: Sådan som friske æbler 
smager det jo ikke, - og derpå sarte han hele portionen til 
livs. På den måde lærte kvinden ham at forbinde fremtiden 
med nutiden og ar tænke ud over Øjeblikker. 

Da nu kvinden en stund havde stået og betragter de lok
kende frugter, gik hun hjem efter er græskar, sådan som hun 
brugte i husholdningen. Hun tog nogle klaser af druerne og 
mosede dem, men da hun så mosten, syntes hun ikke den så 
pæn ud og lod den srå ved foden af kundskabens træ. D3. 
manden kom hjem, sagde hun ikke noget om hvor hun havde 
værer henne. For resten kunde hun slet ikke komme til at 
nævne det, for han begyndte straks at rale om hvad han havde 
udretter. Nu var han kommer ril insekterne, og de var gruelig 
indviklede. I der hele tager, sagde han, er den opgave jeg har 
rager mig på, meget svær; det er ikke så ligetil som du rror, 
ar blive ved at finde på navne, jeg må anspænde hele min 
intelligens og ofte rænke både længe og dybr, men jeg føler 
det er udviklende. 

Nu skulde du også finde på er navn til dig selv, det var 
si rart at kunne kalde dig noget, indskød hun, kunde du ikke 
kalde dig kakadu? - Jeg tror du vil, der navn har jeg lige 
giver en fugl, du ved den brogede med næbber, som aldrig 
kan gØre noget uden at knævre op om der; ka-ka-du, kan du 
ikke høre der? - A, jeg vidsre ikke navner var opraget. 

Senere en dag kom kvinden igen ud for at se på kund
skabens træ. Hun kiggede op på frugterne, og hun kiggede 
ned på græskarret og blev forbavset over hvor pæn saften 
nu så ud; skallerne var sunket til bunds, over dem stod den 
røde vin, og lyser funklede i overfladen. Da manden kom 
hjem, viste hun ham karrer og spurgte hvad han mente om 
indholdet. Han lugtede cil det, og der kom et smil frem på 
hans ansigt, så smagte han lidt, og lide til, og blev så glad 
som han aldrig havde været før. Han standsede ikke før græs
karret var tØrnt, så begyndte han at danse og synge, og det 
var ikke om himlen og englene, men om jorden og træerne 
og dyrene - og om kvinden. Han sprang ind i skoven og rev 
hele favnen fuld af blomster, som han pyntede hende med; 
så dejlig havde hun aldrig været før, erklærede han. Han blev 
helt forelsket i hende og spurgte om hun ikke ville være hans 
kone. Hun rødmede og betænkte sig lidt, men da der ikke 
var noget ar vælge imellem, hviskede hun er næsten uhørligt 
ja og var ikke til at formå til at løfte Øjnene og se på ham. 

Da skaberen kom på sin aftenvisit, hØrte han allerede langt 
henne i haven en underlig lyd. Manden dansede og sang, så 
det gav genlyd i hele Edens have, og kvinden slog takt til 
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på en træstamme. Skaberen blev mægtig fortørnet og sendte 
manden sådant er Øjekast, at ban rysrende sprang ind og gemte 
sig i buskene. Kom her ud, råbte han med en røse som ikke 
var hØrt siden Satan fik rejsepas til bunden af kaos. Du har 
spisr af kundskabens træ, som jeg forbød dig ar æde af, råbre 
han. Manden skælvede og srammede: Almægtige skaber, så 
sandt jeg står her, har jeg ikke så meget som set til kund
skabens træ, jeg ved ikke engang hvor det er. Inden skaberen 
fik svaret, trådte kvinden frem. Hun havde en lang række 
guirlander hængende ned fra halsen lige til knæene og en 
rød rose i håret. Manden har ikke spist af kundskabens træ, 
der var mig som pressede saft af frugterne og gav ham at 
drikke, sagde hun og så troskyldigt og tillidsfuldt op på ska
beren. Men han sagde srrængt: Har jeg ikke forbudr jer ar 
røre kundskabens frugr? - Almægrige skaber forbød os at 
æde af træers frugt, men ikke at drikke deraf, svarede kvinden. 

Da blev skaberen endnu mere fortørnet, fordi menneskene 
havde overtrådt et forbud som han ikke engang var kommet i 
ranker om at udsrede. Og han sagde til manden og kvinden: I 
har skuffet mig dybt; men du, mand, se til din kvinde og 
skam dig; hun har undset sig og dækker sin skamfuldhed, 
derfor vil jeg forbarme mig over jer og ikke slå jer ihjel. I 
skal få lov til at dø efterhånden. Skynd dig ind, mand, og tag 
nogle figenblade på! - Og han jog dem ud af parken og skabte 
på stedet en karrig landstrimmel udenfor. Der kan I leve og 
slide og dø og synge, om I vil og får tid. Og han satte en 
engel til at stå vagt ved porten nat og dag. Men på vejen ud 
hviskede kvinden: Jeg har raget er par stiklinger med af kund
skabens træ. 

Således havde kvinden skabt kunsten og reddet den ud af 
Edens have. Menneskene ryddede agre og plantede vingårde. 
De sled og svedte, lo og græd, dansede og sang og førte krig. 
Kvinden fødte børn, så at skaberen stadig måtte udvide landet, 
for ar de skulle kunne få plads. Edens have Jod han passe 
af engle, der lugede og holdt rent, men selv sarte han aldr ig 
mere sine ben i den. 

Da menneskene blev ved at formere sig, tog han overrværs 
og forlængede landet til alle sider, så det blev en rund klode. 
Røsterne nede fra jorden blev efterhånden så kraftige, at ska
beren ikke kunde undgå at høre dem, til trods for at englene 
diskret sang hØjere og hØjere for at overdØYe de dødeliges 
skrigen. Efterhånden begyndte skaberen at lyne efter de mange 
stemmer der steg op fra jorden. Der var noget nyt og spæn
dende; han syntes næsten evigheden blev lidt langrrukken 
og ensformig når han tænkte tilbage på den. Han var fuld
kommen, og englenes sang var lige så fuldkommen, ellers 
havde den jo ikke været ham værdig; men det fuldkomne har 
ikke let til variationer, kom han også til ar rænke på. 

Nu forstod han også først, hvor dyb hans egen visdom var, 
dybere end han havde været klar over. Han havde skabt hvad 
han vilde skabe, og se: det var groet til noget han aldrig havde 
tænkt på. Så glemte han rent at lytte til, når englene opvartede 
ham med musik, for han sad og lyttede efter mennesker, som 
lo og græd, bandede og velsignede, sang og dansede. Og da 
der var gået tusinde år, kom han til at le for første gang. 

Vilhelm GrØnbech. 



Portrætter af 

kendte bornholmere af gået 

ved døden sidste år 

KriJtian Thonen, Nordholt, 
Klemensker, gårdejer. 10.11. 
1910- 29.7.1969. 

Carl M. Hansen, Gadegård, 
Bodilsker, gårdejer, kredit
kasse repræsentant. 
17.5.1890 - 3.8.1969. 

Aage Gram Engel, Hellerup, 
fhv. bankdirektør, Svaneke. 
21.6.1897-18.8.1969. 

Svend Heiberg, Grønnegade 
28, Rønne, dr. med. 29.9. 
1903 - 24. 7.1969. 

Axel Kofod, Graneli, Aker, 
gårdejer. 
9.1.1899 - 4.8.1969. 

Chr. Peter Nielsen, Svaneke, 
overlærer, organist, medlem 
af byrådet i 25 år m.m. 
15.4.1886 - 18.8.1969. 

Lorry Herold Jensen, 
Baltimore, U. S. A. 1.9.1899 
(Neksø) - 6.2.1969. 

Carl Mogenren, Åkirkebyvej 
55, Rønne, fhv. vognmand 
og entreprenør. 24.7.1911-
31.7.1969. 

Sigfred Olsen, Rosengården, 
Åkirkeby, fhv. gårdejer. St. 
Klintgård, Åker. 10.5.1891 
- 5.8.1969. 

Godtfred Nielsen, Villa 
Rangby, Østermarie, rentier. 
20.5.1880 - 20.8.1969. 

BertelJtinttJ NielJen, Balka, 
fhv. fiskemester. 16.91882 -
26.7.1969. 

JohJ. A. SvendJen, Århus, 
kontorchef, formd. Bornhol
merforeningen i Århus m.m. 
26.9.1900 - 1.8.1969. 

Ivar Christian Mogensen, 
Tejn, fhv. fiskeskipper, mdl. 
sgr., fmd. hest. f. Tejn havn 
m.m. 26.12.1902- 18.8.1969. 

Edmttnd Holm, Stettestræde 
18 - Rønne, sadelmagerme
ster. 24.6.1900- 24.8.1969. 
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Jens Hansen, Lund, Score
gade 6, Klemensker, fhv. op
synsmand, Rutsker Plantage. 
17.9.1 883 - 2.9.1969. 

Christian Bernhard Larsen, 
Zahrtmannsvej 31, Rønne. 
fhv. skotØjshandler, Allinge. 
20.8.1904- 3.10.1969. 

Anna Margrethe Hansen, 
Storegade 48, Rønne - inde
haver af konditoriet •Petrea• 

Hans Chr. K ofoed, Lillehave, 
Klemensker, avlsbruger, inde
haver af avlscenter for svin. 
22.10.1893 - 31.10.1969. 
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H. P. Blem Bidstmp, Kry
stalgade, Rønne - manufak
turhandler. 
11.2.1890 - 10.9.1969. 

Sofie Thamdmp, lbsker, fhv. 
lærerinde, Arsdale. 
27.1.1879 - 8.10.1969. 

Niels Gyde Jensen, Herman 
Blems Vej 8, Rønne, fhv. 
amts-inspektør i • Balcica«. 
25.2.1 893 - 28.10.1 969. 

Hans Conrad Kofoed, Bryg
geristræde 15, Neksø, rentier. 
29.6.1895 - 8.11.1969. 

Kaj Larsen, FerskesØstræde 
31, Neksø, købmand i Rønne 
og Neksø. 
7. 7.1904 - 10.9.1969. 

G1tstav Andreas Agersted, 
Ll. Torv, Rønne, pens. major. 
27.1.1903-12.10.1969. 

Bjørn J espen en Jens en, BågØ, 
lærer. 23. 5. 1920 (Østerma
rie) - 28.10.1969. 

Edv. Eriksen, H ellerup, fhv. 
bankdirektør, Andelsbanken, 
Rønne. 9.9.1902-5.12.1969. 

Thor Jørgensen, Østergade 4, 
Rønne, fhv. inkassator, fmd. 
for idrætsklubben •Viking•. 
24.8.1897 -12.9.1969. 

Villads Christensen, Kbhvn., 
pastor emer. tidl. sognepræst 
Olsker-Allinge. R. af D . 
16.3.1883- begr. 15.10.1969. 

Mogens Chr. L1md, Gartner
vangen 31, Rønne, forhenv. 
fabrikant. 
24.8. 1889- 29.10.1969. 

Mogens Dtte Munk, Skede
bjerg Skovpart, Abenr:'.l, stats
skovfoged. 
26.8.1928- 5.12.1969. 



Jens Papias Hansen, • Lines 
Hus• , Melsted - fhv. lærer. 
23.2.1880 - 10.12.1969. 

Mathea Hansen, Løkkegade 3, 
Rønne fhv. skolebestyrer af 
Privatskolen, Rønne. 
20.11.1883 - 15.12.1969. 

Nicolaj Larsen, Vesterbro 16, 
Akirkeby, forhenv. sparekas
sekasserer. 
10.4.1906- 27.12 1969. 

Karl Aage Jensen, Skovgård, 
Bodilsker, gårdejer. 
9 .5.1903 - 8 .1.1970. 

Arne Kiessling Birch, Søborg, 
afdelingschef, Orlogsværftet. 
19.7.1900 - 11.12.1969. 

Rikard Andersen, Kapelvej 3 , 
Rønne, driftsleder. 
12.4.1920- 10.12.1969. 

Villiam Nielsen, Kirkestræde 
19, Neksø, fhv. vaskeriejer. 
9.6.1895 - 27.12.1969. 

Jens Kristian Riis, Risbygård, 
Klemensker, gårdejer. 
29.9.1896 - 11.1.1970. 

Niels A. Engell, Villa Pax, 
Knudsker, fhv. gdr., kaptajn, 
kirkeværge m. m. R. af D. 
27.11.1886-13.12.1969. 

Else Marie Sanne, Lindevej 2, 
Svaneke. 
2.6.1906- 22.12.1969. 

Hans Peter Andersen, Svane
kevej 29, Rønne, fhv. over
trafikassistent. 
3.1..1900 - 28.1 2.1969. 

Ejvind Hansen. Lille Torv 3, 
Rønne, fhv. skibsmægler 
konsul. 
24.5.1913- 22.1.1970. 

Christian Nielsen, Almegade 
27, Rønne, forhenv. arbejds
formand, Rønne kommune. 
19.7.1896 - 15.12.1969. 

Edgar Hansen, Søndergade 
31, Rønne, købmand. 
3.8.1909 - 26.12.1969. 

Chr. Ipsen, Mortensgade 2, 
Neksø, fhv. murermester. 
14.4.1885 - 7.1.1970. 

Ella Dam Johansen, Rønne. 
lokalreferent Gudhjem, fmd. 
iDKB. 
23.8.1907 - 22.1.1970. 
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Sv. Stangegård, cand. pharm. 
ansat i medicinalfirmaet 
Ferrosan. 
7.12.1913-24.1.1970. 

Hans Dich, Stenbrudsvej 21, 
Neksø, montØr medl. byråd, 
formd. maskinarbejder forb. 
18.4.1895 - 6.2.1970. 

Ellen Thomsen, Scoregade 85, 
Hasle, 1926-58 indehaver af 
tricotage- og lingerif. i Rønne. 
24.2.1893 - 25.2.1970. 

Gerhard Jensen, Præstegaden 
14, Østerm., fhv . gdr, San
degård, Østermarie. 
3.1.1909 - 31.3.1970. 
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Henrik Asger Bruun, Sand
vig, tandlæge. 
19.4.1891-25.1.1970. 

Lonis W' esth, Scoregade 32, 
Hasle, urmager. 
20.9.1912 - 20.2.1970. 

Kad M. Ch1'istiansen, Rosen
gade 2. K lemensker, forhen
værende avlsbruger. 
17.9.1894 - 26.2.1970. 

A gnes Holm, Havnegade 22, 
Neksø, købmand. 
28.3.1893 - 13.3.1970. 

Niels Munch, Neksø, fhv. 
vejmand - dannebrogsmand. 
30.4.1874- 25.1.1970. 

Ove M. Rasmussen, Kirke
gade 5, Hasle, fhv. postbud 
og posekører, 9. 6. 1898-
23. 2. 1970. 

Svend Kalf Hansen, Lobbæk, 
fhv. gdr., St. Klincegd., Ve
scerm. Sandem., vurderingsm. 
m.m. 24.9.1896-2.3.1970. 

H enry Holm, LouisenhØj 6, 
Rønne, forhenv. trykker. 
27.10.1898- 29.3.1970. 

Aage Hansen, Storegade, 
Rønne, malermester. 
21.5.1896- 28.1.1970. 

H erm. Nielsen, Havnegade 2, 
Hasle, fhv. fisker - formd. 
Hasle Fiskesalgsforen. m. m. 
11.8.1 897-24.2.1970. 

LtJdvig Kr. Kofoed, Rønne, 
tidlig. Møllehuset, Poulsker, 
medlem af sognerådet. 
10.2.1880 - 8.3.1970. 

Karl P. Madsen, •Solbakke•, 
Poulsker, mdl. sgr. og mgh., 
form. f. Poulsker Sygekasse. 
19.11.1900 -3.4.1970. 



Jem Carl Hansen, Lindebo, 
Østerlars, avlsbr., medl. sgr. 
1.5.1889- 10.4.1970. 

Jem Hansen, Thorkildsv. 43, 
Rønne, overfiskeribetjene. 
8.10.1899- 5.5.1970. 

Carl H jorth, Ndr. Strandvej 
5, Neksø, forhenv. konditor. 
20.6.1887 - 14.5.1970. 

Theodor Kreutzberg, Score
gade 62, Hasle, fabrikant. 
28.6.1884 - 9.6.1970. 

Hans Peter Holm, Strandg., 
Gudhjem fhv. havnefoged. 
15.7.1900 - 19.4.1970. 

Kmui Poggenborg, Bølshavn, 
fhv. kaptajn i ·66•, R. af D. 
10.4.1892 - 10.5.1970. 

Marimu Riis Amager, fhv. 
strandfoged. 
3.6.1886 - 16.5.1970. 

Johanne Kre11tzberg1 Hasle, 
regnskabsfører. 
31.5.1889 - 24.4.1970. 

Chr. Rasm1usen1 Snellemark 
37, Rønne, bogtrykker. 
15. 7.1890- 24.4.1970. 

Johanne Margrethe Dam, 
Ankersminde, Rønne, husro. 
29.1.1920 - 11.5.1970. 

Clara llV esth, Nørregade 70, 
Neksø, pens. overlærer. 
1.3.1897 - 3.6.1970. 

Johannes J emen, Krogen 1, 
Gudhjem, bødker, medl. af 
BBU's udtagelseskomite. 
Død 10.6.1970. 

Aage Jensen, Belmansvej 11, 
Rønne, fhv. dampskibseksp. 
2.7.1891 - 4.5.1970. 

L. A. Larsen, Asen 23, Neksø, 
fhv. forrecningsf. i D. A. Æ. 
14.9.1886 - 12.5.1970. 

Valborg Hiorth, Rosengade 
13, Rønne, fhv. oversygepl. , 
flere udenlandske ordener 
8.10.1884 - 4.6.1970. 

0. E. Sonne, Strandalle 1 B, 
Helsingør, fhv. amtsforvalter 
Maribo. 
25.8.1886- 25.6.1970. 
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T øbmd i Svaneke 27. marts 1970. (Foto: Frede K jøller) 
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Titelvignet: Klipper ved Bølshavn. Foto: Frede Kjøller .. .... side Og hjulene rullede. Af Lndvig Mahler. Stregtegning: Sigvard side 18 
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tegning af Henning Køie .............. . .. . ... .. . . ... . 

Ver Lij lleborr (1943). Af H . K. Larsen . ........... . .. .. . 

Folketro og folkesagn på Bornholm. Af Christian Stttb-]Ørgen-
sen. Foto: Frede Kiøller ..... .. . .... . .. .. ... . ... . .... . 

Minder fra min skoletid hos frk. Valborg Myhre. Af Agnete 
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Bornholms narur under årets gang. Tekst og foto: Frede Kjøller 

Fra Aakirkeby. Af Th. Sørensen ......... .. .... .. .. . .. . . 

Balka Strand for 50 år siden. Af Frede Kjøller. Foto: Lade-
gaard Han1en ............... . .... . ... . .. . .. .... . .. . 

Studenterne fra Rønne Statsskole 1970. Foto: Ilsted Bech ... . 

Et Vilhelm Grønbech minde . .. .. .. ... . .. . ........... . 
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Bornholms litteratur 
Kort og førere: 

Bornholm, generalstabskort 1:100 000 falset .. . .. .. ........ . 
Bornholm, atlasblade 1:40 000 4 blade plano a ............. . 
Bornholm, målebordsblade 1:20 000 16 blade plano a .. ..... . 
Bornholm, ruristkort 1:60 000 ..................... . . .. . . 
Vore fo rtidsminder - arkæologisk kort ................. . . . 
K. Thorsen: Bornholm, ruristkort 1:75 000 ............... . . 
K. Thorsen: Rønne, kort med gaderegister ... .. ......... . .. . 
På Bornholm 1970, rurisrfører med kort og specialkort ...... . 
Bornholm - den grønne rejsefører med kort og specialkort ... . 
Thorv. Smit: Bornholm ....... .. .. . ........ ... .. . .. . .. . 
H enning Køie: Christiansø . . ........ . ......... .. .. . .. . . 

Historie og hjemstavnslære m. m.: 

9,20 
8,35 
7,85 
6,90 
9,20 
3,00 
1,00 
6,75 
7,70 

25,00 
10,25 

X PaUe Lauring: Bornholm, med regninger af Ebbe Sadolin . . . . . 44,00 
indb. . ............ ........ . ..... .. ... . ... 57,50 og 68,60 

P. Møller: Dee bornholmske Sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,60 
Rønne Bogen, samlet af Emil Ruge og Iver Madsen .. . .. .... 20,85 

Y Th. Lind: Svaneke Bogen .... . .. . ......... . ... . . . .. .. ... 25,00 
Niels N ielsen: En by vokser til . .................... .... . 33,75 

indb ................................. ..... ........ 67,50 
X. Chr. Stub-Jørgensen: Bornholms Borg ................ . .... 23,00 

Chr. Stub-Jørgensen: Blade af Hasles Bog . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,25 
'- Bornholmske Samlinger nye serie bd. I ........ . ..... ..... . 24,75 

Bornholmske Samlinger nye serie bd. Il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,80 
Bornholmske Samlinger nye serie bd. III (Ebbe Gert Rasmussen: 

Bornholm 1658) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,95 
Bornholmske Samlinger nye serie bd. IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 ,35 
K. Thorsen: Rønne Søfarcs H istorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,00 
H. Scenbæk: I bornholmernes tjeneste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,60 
Ebbe Gert Rasmussen: Pastor Lemvigs betænkning . . . . . . . . . . 30,50 
Laurids de Thurah: Bornholm og Christiansø, indb .. . .. . ..... 366,75 
'Werner Hansen: Inde i landet - i anledning af Aakirkeby 

Sparekasses 100 års jubilæum ......... .. . . . .. ... ..... . 
J . Klindt·Jensen: Barokken i Rønne Fæstning ......... . ... . 
Ejnar Kjøller: Nørrekås minder ...... . .. . .... .. ........ . 

Diverse: 

Jul paa Bornholm 1970 ...... ........... ........ ...... . 
Nogle af tidligere årgange af Jul paa Bornholm er udsolgt men 
vi har stadig en del årgange på lager. 
Otto Norn: Bornholmske byer og fæstn ingen Christiansø ..... . 
Chr. Stub-Jørgensen: Soldyrkerne paa Madsebakke ........... . 
Ferieøen Bornholm, billedhæfre med reksc på dansk, engelsk, tysk 
Gamle huse i Rønne .............................. . .. . 
Bornholm, billedhæfre med reksr på dansk, svensk, engelsk, tysk, 

fransk . .. . ...... . .. .. . ....... .. .. . ...... . .. . ..... . 
Bornholm i fugleperspektiv . ........................... . 
Ludvig Mahler: Bobbarækus Filiækus. Med Krølle-Bølle rundt 

på Bornholm, bornholmsk billedbog .... ............ ... . 
Med skolen på Bornholm - arbejdshæfte for lejrskoler . ...... . 
Poul Nørgaard: Bornholm, i serien Geografiske regioner .. . .. . 
Levy Blang: Er tidsbillede fra svundne rider ............ .. . . 
Johan Sonne Lindblom: Ild i bjerger ....... ... ........... . 

' Leila Krogh: Bornholmerskolen - Isakson og Weie på Bornholm 
Gordon Norrie: Bornholms Værns historie . .... . .... ..... . 
J ørn-Ole Holm: Bornholm (Gjellerups lejrskoleserie) ....... . 
Merian Bornholm, tysk billedhæfte m. reksr af danske forfattere 
Gyldendals egnsbeskrivelse, bd. I: Bornholm . . . . . . sep., indb. 
Yde-Andersen: Bornholmere og andre gamle ure, ny udg ..... 
Knud Dahl: Narurfredninger på Lolland-Falsrer og Bornholm . . 
Bornholm 1966 i billeder .. ....... . . .. . ............ ... . 

Kontormøbler 
Nipu-Labofa-Vifa 

46,00 
5,80 

28,65 

12,75 

8,75 
9,0 

8,65 
46,00 

18,05 
16,35 

13,00 
5,80 
9,20 

17,25 
42,00 
15,95 
21,00 
10,10 
13,30 
45,00 
59,30 
13,50 
10,10 

Bornholm 1967 billeder ....... .. ..•...... .. . . •.... ... 
~Bornholm 1969 billeder .... ............... ... . .. .... . 

Bornholm 1970 billeder ....... .. ... . ......... . ... ca. 
Chr. Stub-Jørgensen: Min Strand .... . . . . . ........ ..... . . 
Chr. Stub-Jørgensen: Næsdævlens Rige, indb . . .. .•...... . .. 
Chr. Srub-JØrgensen: Kølvand . .. ......... .. ......... . .. . 

)t Chr. Stub-Jørgensen: H av og havlyng . .... .. ........ .. .. . 
Robert Christensen: Ser. Ols kirke ... .. .. .. ..... ... ...... . 
Erik Skov: Øsrerlars Kirke ... . .. . ...... . .. . ....... .... . 
Erik Skov: Hammershus ..... . ........................ . 
Tage Kaarsted: Hammershus . ........... . .. .. ......... . . 
Arne Døssing: H elleristninger ................ . .. . ... . . . 
Frede Kjøller: Vestermarie Plantage gennem 100 år . .. .... . 
Frede Kjøller: Øsrerlars Udmark 186~1966 ... .. ........ . 

x Viggo H ansen: Ar og Dag i Skoven (Rønne udmark) ....... . 
\ Palle Rosenkranrz: Morder i Vesrermarie, ny udg .. ... . .... . 
' Tage Voss: Status på skærer . . ......................... . 

Henning Ipsen: Hr. Gærliks karre besøg, roman fra Christiansø 

Geologi og ar!<æologi : 

Arne Larsen: Bornholm med kikkert og lup ........... . . . 
Arne Larsen: Læså, ny udg. . .. ...... .. ........ .. . ..... . 
Arne Larsen: Bornholms Narur .... .. ......... . ........ . 
Geologi på Bornholm (Varv ekskursionsfører nr. 1) .... ... . 

Biografier og stamtavler: 

Svendsen: Øsrerlarsker Slægter ...... .... ... .. ... . ...... . 
~H. Sonne Kofoed og N. C. Stangegård: Klippeøens Mænd, fødte 

og fø rte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,95, indb. 
\ J ul. Bomholt: Jacob H ansen ....... . ................ .. . . 

H . A. Koefoed:. To NexØ·studier .... . .. ......... . . ..... . 
Fr. Teis~: På afstand - erindringer og tidsbilleder . ........ . 
Poul Harild: Martin Andersen Nexø's barndomsby ... ..... . . 
Martin Andersen Nexø's erindringer, 4 bind a 30,70, indb. å 

Digtsamlinger: 

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

Sang- og melodihæfter: 

14 gamle viser i bornholmsk mundart af H . Johansen ....... . 
]. P. Kuhre: Lila Moer og Pærza Viza . . ................. . 
Bornholms Tappenstreg af P. Andersen (indb. •Bornh. Drapa•) 
Nordens Capri af Vald. Olsen ... .. . .......... . ........ . 
Bornholms pris af Winther .......... .... . .. .. .. .. .... . 
Kong Perer I.s Honnørmarch af dr. Thorsen ............... . 
L. Wessel: I Piblamarken .. . .. .. .. ..... . .. ............ . 
Kjøvenhaunerijn, syngespil i 2 akter, tekst og musik Daniel 

Andersen .............. . . ...................... . . . 
H ans H jorth: Borringholm .. .. ................ .. ... . . . . 

Colbergs Boghandel 
Forlægger af bornholmsk litteratur 

Telefon (03) •95 16 17 . Po1tkonto 13077 

Ældre bornholmsk litteratur købes og sælges 

-lad os give Dem et t.ilbud! 

Skriveborde . Skabe . Reoler . Stole 

11,10 
11,85 
12,00 

7,20 
4,60 
8,65 

24,60 
2,30 
3,50 
4,35 
3,50 
3,50 
6,65 

11,50 
17,00 

7,65 
5,75 

40,60 

6,90 
22,30 

3,50 
14,00 

9,80 

20,15 
30,70 
19,15 
50,60 

9,75 
45,00 

2,50 
2,50 
5,10 
2,50 

2,50 
3,00 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
4,50 

4,50 
3,00 

Col bergs Boghandel 
Fuldstændig kontorforsyning-Telefon 951617 



Sl<O 
Deres NYE SKO 

er fra øens førende 

SKOMAGASIN 

der er sko til hele 

familien, til alle formål 

Rønne, telefon (03) 95 22 44 

JOHS. PEDERSEN 

RØNNE 

TELEFON 

95 13 04 

JOHGUS . BORNHOLMSK KERAMIK 

Bornholmer Is 

AKTIESELSKABET 

Bornholms 

Fløde-lscremfabrik 
Bornholms Margarinefabrik A/S 

T tlefon *95 18 50 



PROTOKOLLER 

PRIVATBI ND 

Niels A ndersen BOGBI NDERI 

St. Torv, Ronnc, Til. (03) 951313 

I 

ø . 
" . ..... -. , " r . 

·f.~~ 

•• .. , , ., .... 
• • 

Det 

sidste nye 

i bri ller 

f inder 

De i 

SI. Torvegode 14, 3700 Rønne. Tlf. 95 05 72 

.. 

. . ll." •• " -tf' ti Il li .. , ....... , .. 
I l 

. ..... 
-:.;.. __ / 



MALERMESTER 

Nørregade 24 

Tlf. (03) 95 38 48 

KEMISK RENSNING 

<EM <OHL 
St. Torvegade 27 • Tlf. Rønne (03) 95 0116 

c____ ___ __ , 

Jeg for mit vedkommende 

vil til enhver tid 

anbefale 

Sparekassen Bornholm 

SPAREKASSEN 
BORNHOLM 

- over hele øen 



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 ae få en 

1. kl.s vare til den billigst mulige pris 

Kort sagt: 

De får gevinst hver gang, 

når De køber KVALITETSBRÆ N DSE L hos 

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

r.Alt i 

elektriske 

anlæg 

Firmaet Axel Sørensen og Søn. Elektro-installatør. Tlf. Rønne (03) 9S os 69 

PRÆSENTERER .... 

-det nye 

i reoler 

og møbler 

-gå til 

EMIL 
NIELSEN 
SØNDERGADE 7 
TLF. RØNNE 1025 



Hvorfor 
bliver Victor's 
motorikke 
efterlignet? 

-vi har patent på den 

L!tiJ-14 
Der er ellers nok at efterligne. 
Victor's maskineri er så nyt og 
avanceret, at man skal lukke en 
racervog n op for at finde noget 
lignende. 
Avanceret motor: Skråtstillet 4-
cylindret motor med knastaksel 
og 5 hovedlejer. 1600 eller 2000 
cm' med 83 eller 108 hk. 

ve-H-12 vcø-z 

FERDINAND JØRG EN SEN . Telefon Rønne *950250 . Nexø *252 

Skadesforsikring - livsforsikring 
Vore medarbejdere på Bornholm: 
Distriktschef C. A. Flensborg 

Rønne: 
Assurandør Karsten Tranberg 
Assurandør Søren Olsen 
Kontor : Snellemark 49 , tlf. 95 18 64 

Nordbornholm : 
Assurandør H. P. Riis 
Adr: Villa Remy, Tejn, tlf. 981 Allinge 504 

M idtbornholm: 
Assurandør Vang Jørgensen 
Adr: Nørregade 14, Østermarie. tlf. 987 Østerm . 364 

Sydbornholm: 
Assurandør Bent M . Larsen 
Havnegade 21. Neksø. t lf . 992 Neksø 864 

NYE # 

DANSKE 

FORSIKRINGSAKTIESELSKABET NYE DAN SKE AF 1864 FORSIKR JNGSAKTIESELSKABET NYE DANSKE LIV 



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 

MiiMC·~••·Jiii;# 

N. C. Bruun-Schmidt, St. Torvegade 1 
3700 Rønne . (03) 95 Ol 04 

e cEB-TRYK 
STOREGADE 30. 3700 RØNNE. TE LEFON (03) •95 25 26 

NEDERDELE 

KJOLER 

BLUSER 

STRIK 

FRAKKER 

JAKKER 

SLACKS 

RUSKI ND 

PIG ETØJ 4-14 år 

De ser det først 
hvor udvalget 

er STØRST 

$lu!~ 
IONNI .... • 

" 



H.C. Riddersborg 

DAMEFRISØR 

KNUD OTTESEN 
SNELLEMARK 43 . RØNNE . TLF. (0 3)95 0912 

Man køber da 

KØD 

hos den rigtige 

SLAGTER 

HJØRNET AF ØSTERGADE~ SØNDERGADE TE LEFON RØNNE (03) 95 05 64 



~neVin-
og Cigarforretning 

har alle kendce mærker 

i vine, spirituosa, 

cigarer og cigareccer. 

Sto rt udvalg i piber 

H. H . LAU 
St. Torngade J, J700 R•m1t 

Tdefo" (OJ) 950706 

Brød 
fra 
ROTHE 

- Det sku 1 De 
smage - uhm ! 

KJØBENHAVNS 

..,_ I 
w )> 
ID 
<( z 
~ 0 
tf) m 
....J r w U> 
V> 
w Ol 
..,_ )> 

::.:::: z 
<( ;i\ 

1873 

HANDELS BANKEN 
- også ungdommens bank 



VÆVNINGER . KJOLER 

BRODERI 

RAV . KERAMIK . SØLV 

MALERIER 

Snellemark, Rønne, Telefon (03)95 08 84 

julegaver 
I SMUKT U D VALG 

BERNINA 708 
ZIG-ZAG 

(PFAFF) 
er kram 

Knud 
Jørgensen 

Sc. Torvegade 

R ønne 

Gælder det knallert, cykel, symaskine 

eller jagtgevær, går De ikke forkert, 

hvis D e henvender Dem til os. Kun 

gode mærker haves 

T elefon Rønne (03)95 07 40 

~lomstervenner -

Cederblad kender 

Kranse-

og blomsterarrangementer 

af enhver art. 

leveres over hele jorden 

H . P. RØNN ES EFTF. HENNING WOLLNY . LILLE TORV . RØNNE . TLF. 95 03 19 



Besøg 
specialforretningen 

cA.lsteds 
Børne-Hjørne 

* 

Pakning 

og 

opbevaring 

af møbler 

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

Te lefon (03) 95 02 49 (ud ad Søndergade ) 

Turist- og selskabskørsel . Flytte - og transportforretning 

Kastanievej 6 . Privat : Søndre Alle 5 . Telefon (03) 95 07 88 

m hører julen til 
KR ØLLE-BØ LLE 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 j julen 



service-exclusive arrangementer-så: 

BLOMSTER fra 

v/ BEHT KYHH 

Torvegade. 3700 Rønne _ Telefon (03) *95 04 48 
Postgiro 4 59 07 . Box 76 

Det er ikke det, at det er blomster-det er måden, det er blomster på 

selvbetjening - er hurtigt-nemt- og økonomisk 

-vælg i: 

Alt i 

julens blomster 

m.v. 

Ti l kirkegård. 
syge hus 
og hjemmet BLOMSTER-HVOR DE KAN HOLDE 



Bornholmsk 
. 

sten tø; 
og fajance 

SØLVMEDAI LLE : 
Altona 1869, London 1870 

GULDMEDAI LLE: 
N ew Orleans 1864, 
Bruxelles 1910, Gene 1912 og 
San Francisco 1914 

Barcelona 1929 (Grandprix) 

Bruxelles 1935 (Diplom d'Honneur) 

L. HJORTH 
GRUN D LAGT 1859 

-

GU L D . SØ LV . U RE 

RAV. MALM . TI N 

STORT UDVA LG I 

SPORTSP RÆ M I ER 

Søger De en gaveide? 
Eller har De blot lyst til at se 

de mange nyheder vi til stadighed faar hjem -

Saa kik iod, - her kan De frit 

gaa omkring 

og bese varerne, - alt er fremme 



. . 

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

• ring tøjet rent 

Ring Rønne (03)950009 
lvASKI 

IRENSI 

I LEJE! 

jBORNHOLMS DAMPVASKERI A/Sj 


