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VINTERSKUMRING 

VED RØNNE 

Bølgerne skvulper aftengraa 

mod Kystens kuplede Stene. 

Ad Strandstien gaar jeg mens Nat falder paa 

som dengang, ganske alene. 

Den samme tusmørke Vej som før 

jeg følger, ud og tilbage, 

og gemt under Skumringens mulmede Slør 
jeg genfinder gamle Dage. 

Fra Øst kommer Mørket tungt og blindt 

og driver ud mod det fjærne. 
Paa Nathimlen over Nebbe Klint 

i en Skyrift tændes en Stjærne. 

Mit eget Fodtrin, og ingen fler 

langs Skumringens tyste Stier -

et Raab fra en Søfugl, jeg ikke ser, 

og Bølgernes Melodier -

Den sorte Klint i en skarp Silhuet 
mod Aftenens blege Vande -

en Dønning, der segner tung og træt 

mod de lange og svungne Strande -

.Og Byaaens Sang under Brobuens Hvælv, 

en evigt nynnende Vise -

de nøgne Grenes urolige Skælv 
i Skumringens tyste Brise -

Den lette Raslen i Stene og Tang -
en Fisker ude ved Revet -

Alt føjer sig sammen som Rim i en Sang, 

en Sang som jeg aldrig fik skrevet. 

En Sang, der nynned sig ind i min Hu 

i Skumringens Susen og Kogen. 

Jeg hører den atter: den nynner endnu 
derinde i Tusmørketaagen. 

Christian Stub-J ørgensen. 
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BOGHANDEL I JOOår 
Den 1. maj havde Colbergs Boghandel i Rønne 100 års jubi

læum. 100 år er en lang tid for en forretning, og det er mange 

bøger, der i disse år er vandret fra bogladen ud til læsende born

holmere. Jeg husker endnu det første bogkøb, jeg gjorde i Col
bergs Boghandel. Det var Axel Kofoeds "Danmarks Ynglefugle", 

som jeg købte i 1927 - så det er altså også en slags jubilæum. 

Den kostede 2,50 kr. , og det var mange penge i mit budget den
gang. 

Colbergs Boghandel 1875-1945 
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Der er en særlig atmosfære i en boghandel, en duft af ku ltur og 
viden, det er med respekt, man træder over bogladens tærskel. 

Colbergs Boghandel er grundlagt af bogtrykker Carl Colberg og 
broderen Hans Colberg. I 1902 overtog Knud Jørgensen forret

ningen og havde den indtil 1931 , da den blev solgt til den nuvæ

rende indehaver, Edm. Andersen, fra 1966 i kompagniskab med 

sønnen Mogens Edm . Andersen. 

Der skal ikke her skrives historie om Colbergs Boghandel. Den 

gamle boglades historie kan man læse om i et skrift, der udkom i 

anledning af jubilæet i år. Men det vil være rimeligt at sige lidt 

om den række af bøger med bornholmske emner, der igennem 

årene er udsendt gennem bogladens forlæggervirksomhed. Der er 

ved denne forlæggervirksomhed øvet en meget betydelig kulturel 

indsats på lokalt plan. Flere af disse bøger er i dag store sjælden

heder, der af samlere betales med høje priser. Det gælder således 

N. Rønne's fortegnelse over samtl ige landejendomm e på Born

holm, deres ejere, hartkorn og areal (1874) og L. P. Sommers 

historiske fortælling "Egil Regnarsen", der udkom i 1887 og 

kostede 4 kr. En meget værdifuld udgivelse kom i 1934 med 

M. K. Zahrtmann's " Borringholms Historie". Endelig skal nævnes 

årspublikationen "Jul paa Bornholm", der er udkommet siden 

1933. 

Den gamle bygning fra 1872 er forlængst forsvundet, ændrin

gerne er fulgt i takt med tidernes krav, og den bygning, som står 

i dag, er fra 1952. F. K. 



>>Jul paa Bornholm<< i 40 år 
Med denne årgang er "Jul paa Bornholm" udkomi:net i 40 år. 
Det første nummer udkom i 1933 under redaktion af overbiblio

tekar E. Gøtzche og lektor Th. Lind, begge af Rønne. De gav 
årsskriftet dets "ansigt" og lagde den plan med hensyn til stof og 

udstyr, som i det store og hele er fulgt siden med de små ændrin

ger, som skiftende typografi og tryk har medført . 
I årgang 1942, der markerede 10 året for hæftets udgivelse, 

har de to redaktører gjort rede for de retningslinjer, der er fu lgt 

ved valg af emner. Det hele startede med, at forlæggeren, bog

handler Edm. Andersen , henvendte sig til dem og spurgte, om de 

ville påtage sig redaktionen af hæftet, hvor der særlig skulle læg

ges vægt på ukendt stof af lødig art om bornholmske forhold, 

særlig historie, folklore, personalhistorie, topografi og kunst, og 

der blev lagt særlig vægt på at bevare mindet om tildragelser og 

forhold , som ellers måtte glemmes. Denne opgave er lykkedes 

derved, at en række begavede bornholmere og folk med godt 

kendskab t il bornholmske forhold har stillet deres penne og vi

den til rådighed. 

Billedstoffet har naturligvis spillet en stor rolle for "Jul paa 
Bornholm". Nævnes må særlig den serie af portrætter af kendte 

bornholmske mænd og kvinder, der er afdøde i årenes løb. Serien 

startedes allerede i 1. årgang og er fortsat siden, og den har i de 
40 år bragt portrætter med kortfattede data af mere end 2.000 

bornholmere, "fødte" som " førde". Gengivelser af ikke tidligere 
reproducerede billeder: malerier, tegninger, fotografier med mere 

er der også lagt stor vægt på. 
I de første 4 årgange bragte J. paa B. farvetrykte bilag. Men 

grundet på de store omkostninger, som er forbundet hermed, 

blev dette opgivet. Kun på omslaget er farvereproduktionerne bi-

Colbergs trykkeri omkring 1872 

beholdt, og der er her i årenes løb gengivet billeder af en række 

bornholmske kunstneres arbejder. 

I 1946 døde overbibliotekar E. Gøtzche, og redaktionen af J . 
paa B. blev fra 194 7 videreført af Th. Lind alene indtil 1962. Fra 

1963 overtog førstebibliotekar ved Statsbiblioteket i Århus, Chr. 

Stub-Jørgensen, redaktionen, og fra 1968 har overlærer Frede 

Kjøller, Østermarie, forestået den. 

Det er i adskillige tilfælde lykkedes at bringe afhandlinger, der 

for eftertiden vil stå som kildestof. Dette vil formentlig - for at 

tage et nyere arbejde - være t ilfældet med kontorchef Ludvig 

Mahlers opsats om DBJ. Men det gælder også andre arbejder, for 

eksempel Stub-Jørgensens afhandling om bornholmsk folketro. 

Stofmangel har aldrig plaget J. paa B.'s redaktører. Der er rige 
kilder at øse af, og der er mange interesserede i den bane, hvor 

J. paa B. bevæger sig, og beredvillighed har det sjælden manglet 
på, når der blev spurgt om bidrag. Men uden denne velvillige ind

still ing havde det også været svært overhovedet at lave hæftet. 
Og uden en tilsvarende velvillig indstilling hos de mange læsere af 

J. paa B. havde det været umuligt at udgive det. 

Det er klart, at ] . paa B. rummer meget af værd i for folk, 
der studerer bornholmske forhold indenfor den emnekreds, hvor 

årsskriftet har udfoldet sig. Men med de 40 årgange, der rummer 

op mod 2.000 sider, besværliggør mangelen af et samlet register 
udnyttelsen. En delvis registrering er udarbejdet af bibliotekar 
Esther Iversen i "Udvalg af trykte kilder om Bornholm" i "Bo

gen om Bornholm", (Åbenrå 1957), og en fuldstændig registre

ring ved Esther Iversen og Bornholms Centralbibliotek fra 1957-

70 findes i Bornholmske Samlinger. 

F.K. 
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HANSAAGE BØGGILD: 

ETATSRÅDINDENS 

Foto: Henrik Nielsen 

Hvorfra fik Marie Kofoed alle de gode penge, som blev grund

laget for den legatregn, Bornholm nu har nydt godt af i over et 

århundrede? 
Etatsrådinden havde dem fra sin mand : Skibsfører, brygger og 

grosserer på Christianshavn samt godsejer i det nordsjæll andske, 

Hans Peter Kofoed. 

Han gjorde flittigt brug af de gode tider for handel og søfart. 

Det var Danmarks florissante handelsperiode. Danske sejlskibe 

hentede varer hjem fra oversøiske lande. På de dansk-vestindiske 

øer - slavernes øer - hjulede sukkermøllerne rundt i vanvittig fart. 

Danske skibe sejlede negre fra Afrika t il de tre små øer, og den 

stæ rke rom og det gode rørsukker gav hård valuta til den danske 

statskasse. Borgere blev velhavende og satte meget i gang. 

~ 
Hans Peter Kofoeds rejser til de oversøiske lande var mange og 

givtige. Den nordamerikanske frihedskrig gjorde det let at tjene 

penge. Med sit skib " Brødkurven" drog han "over the re", og man 

ved om ham, at han gjorde hele 21 rejser til Dansk Vestindien 

med sit skib. Det var der ikke noget usædvanligt i, og var det 

ikke fo rdi hans enke senere blev så flittig til at indstifte legater 
og hans Christ ianshavn-gård solgtes til det højt estimerede han

delshus Peter F. Heering - ja , så havde ingen i dag vel villet be

skæftige sig neto p med ham. 
Han var blot en af de mange, og har slaverne på de dansk-vest

indiske øer mere eller mindre indirekte været med t il at fylde 

hans pengekiste, så er der ikke noget at bebrejde ham. 

STANDSMÆSSIGT 
Hans Peter Kofoed var født i Østermarie i 1742 eller 1743 . Man 

kender heller ikke datoen , men kirkebogen nævner, at han blev 

døbt den 16. oktober 1743. Hans far var fo rpagter af Koefoed

gård, men blev senere købmand i Svaneke. Den 3. januar 1812 

døde han i København , og da var det, at Marie Kofoed - 52 år 

gammel - for alvor tog fat på sin legat-virksomhed. 

Handel og søfart blev hans lod fra ungdomsårene. Han drog ud 
som skibsdreng, fik senere eget skib og søgte langt væk t il spe

cielt de steder, hvor der var noget at hente. Da han havde tjent 

sig en meget stor formue, drog han hjem, solgte sit skib og byg
gede i 1785 den smukke gård , som i dag kendes under navnet 

Heerings Gård. Herfra drev han sin forretning. Skibene kunne 
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PENGEKISTE 
Store fo rhold for en bornholmsk bondesøn 
- og en kone, der forstod at bruge pengene godt! 

lægge t il kaj kun en halv snes meter fra porten , og i gården ind

rettede han bryggeri, opbevarede ting, han handlede med, og her 

havde han bolig t il sig og sine tjenestefolk. 

Man ved, at han så sent som 1801 endnu drev bryggeri fra går

den, og det fremgår af d e heeringske papirer, at han i 1787 havde 

en skriverkarl , en tjenestekarl og en tjenestepige - foruden bryg
gersvenden, bryggerknægten og en gårdskarl. 1801 var der to 

husjomfruer, to tjenestepiger, en kontorbetjent, en kusk og en 

tjener. Store forhold for en bornholmsk bondesøn må man sige. 

GODSEJER 

Man kan forstå, at der ikke var meget hus på grunden, da H. P. 

Kofoed købte ejendommen. Men i januar 1786 søgte og fik han 

fritagelse for indkvarteringsskat i 20 år - fordi han på en dels øde 

og dels med et gammelt forfaldent bindingsværkshus bebygget 

grund havde opført en bygning på 16 fag grundmur, tre etager 

med kælder og kvist på seks fag - den nuværende 1785 opførte 

gård Overgaden neden Vandet 11. 

Men han var også ejer af gårde på landet. 1809 købte han det 

til fam ilien Brinck-Seidelins stamhus hørende gods Holbæ k Lade

gård , og året efter købte han for 400.000 rigsdaler dansk kurant 

godset Aastrup vest for Roskilde. Sælgeren var generalkrigskom

missær von Schmidten. 
Disse godser blev senere af Marie Kofoed solgt. 1829 Holbæk 

Ladegård for 168.000 rigsdaler og 1838 Aastrup for 16 1.200 
rigsdaler! Penge, som hun benyttede i sin velgørenhed. Om hen

des forhold t il godserne kan man læse noget i en serie breve, som 

hun har skrevet til kancelliråd , godsforvalter Chr. Grø nbeck. 
Disse breve findes i historikeren , M. K. Zahrtmanns bibliofile ef

terladenskaber på Bornholms Centralbibliotek. 

BORTGIFTET 

Marie Kofoed var født den 19. januar 1760 i Rønne og døde i 

gården på Ch ristianshavn den 20. april 1838. Allerede som 16-
årig giftede hendes forældre hende bort til købmand J. H. A. 

Kofoed, Nexø. Han døde t i år efter, og den 29. december 1786 

giftede hun sig med den skipper, hvis efterladte formue hun kom 
til at bestyre - og udbygge - i årene fra 1812 og til hun selv 

døde i 1838. 

I sit første ægteskab havde Marie Kofoed en dreng, der døde 



som otte-årig. Hendes andet ægteskab forblev barnløst, men det 

er nok værd at lægge mærke til, at Marie og Hans Peter Kofoed i 

deres hjem optog en dreng fra St. Croix! Han hed Johan Peder, 

og han findes optaget på mandtalslisten fra 1787 - 12 år gammel. 

Han døde som ung mand. 

LEGATREGNEN 

Det var skibsfarten og den dermed følgende handel på oversøiske 

lande, der blev grundlaget for Hans Peter Kofoeds formue. Da 

han døde, drejede det. sig om adskillige hundrede tusinde rigs
daler, og den række af legater, som Marie Kofoed indstiftede 

med tanke på først og fremmest hendes landsmænd, er meget 
• lang. 

Der er legater til fordel for trængende sømænds enker og børn 

både her og i København, for skoler, arbejdshuse, fiskerihavne, 

til stenkulsfremdragning, skovplantning, havebrug og landbrug, 

trængende enker, ugifte kvinder, hospitalsvirksomhed, uformu
ende pigebørn o.s.v. 

Legaternes mangfoldighed er et kuriosum i dag, kapitalens stør

relse lige så, for intet af dette gamle og veltænkte svarer naturlig
vis til nutidige mål og behov. 

ETATSRÅDINDE-TITLEN 

Marie Kofoed gjorde også meget godt i stilhed. Bl. a. hjalp hun 

unge mennesker til studiet. En af dem var den senere så berømte 

filolog, J. N. Madvig fra Svaneke. Hun betalte halvdelen af udgif-

Den smukke Heerings Gdrd pd Christianshmm, hvortil bornholmske skip
pere ofte søgte tidligere med deres varer, bl.a. pottemagervarer fra "Pot
terne" i Rønne. 

....._ 
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terne ved hans ophold på latinskolen i Frederiksborg, og i 1820 

blev han på hendes bekostning sat i pension hos en familie i Kø

benhavn. Fra den tid kom han i nærmere og stadig berøring med 
sin velgørerinde. 

Hun hjalp også uden for Bornholm. Eksempelvis gav hun lige 

efter sin mands død 100.000 rigsdaler til et legat til fordel for 
Skipperstiftelsen i København - og det påstås at være denne ger

ning, der fik Fr. VI til den 12. august 1818 at benåde hende med 

t itel af etatsrådinde. Det var hun meget stolt af. Almindeligvis 

var det jo kun etatsråders hustruer, der kunne bære denne titel. 
Hun fik den direkte som en anerkendelse af hendes godgørenhed. 

DEN FAMILIE 

Der står forskellige steder skrevet om hende, at hun i sine sidste 

år var sindssyg og at familien søgte at gøre deres indflydelse gæl

dende i så henseende. Det står nok snarere til troende, at hun 
var nødt til at passe på sine midler og vel også prægedes af en vis 

sygelighed over for sine penge. Det fremgår af optegnelserne om 

hende og hendes virke, at hendes familie i høj grad blev betænkt, 

og at familien havde en ikke ringe indflydelse på hende med hen
syn til hvilke bornholmske formål, hun skulle støtte. 

Den velkendte sandflugtskommissær Peder Dam Jespersen, der 

også var byskriver og herredsskriver, var hendes rådgiver og til
lidsmand på Bornholm. Tante Kofoed sagde man altid i familien 

om hende. Han var på sin hustrus side i familie med hende, og 

det fremgår også af optegnelser i Bornholms historiske Samlin-

Foto: Henrik Nielsen 
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En væg i den gamle Peter F. Heerings lejlighed med billeder af hans born
holmske skibe. Øverst til venstre "Flink'', dernæst "Svanen" og forneden 
"Frode" og "Fylla". 

ger, at sandflugtskommissærens enke og børn fik testamenteret 
så mange penge, at de kunne give enken "ungdomsdagenes vel

stand tilbage og som satte fem af hans syv sønner ind på hver sin 

gode bondegård". 
Men hun havde altid i gården på Christianshavn store kontante 

beløb liggende. Der nævnes i Heerings familiebog et beløb på 

mellem 30.000 og 40.000 kr. 
Disse penge opbevarede hun i et skrin , som den dag i dag står i 

Heerings Gård. Skrinet var ved fru Kofoeds død hos hendes 

værge, grosserer og direktør for Nationalbanken, Chr. Christen

sen, og hans enke overgav det i 1892 til kirsebærlikørens anden 

producent, søn af fabrikant Peter F. Heering med et brev, der ud

talte ønsket om, at det alt id hos ham måtte være lige så rigt 

fyldt som hos etatsrådinde Kofoed! 

SVAN EKE-DRIFTIGHED 
Peter F. Heering havde i 1839 købt gården af boet for 13.500 

rigsd aler, men han gik omgående i gang med en større, hårdt til

trængt restaurering, og ejendommen kom efter et par års forløb 
til at stå ham i 45 .000 rigsdaler. 
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Foto: Henrik Nielsen 

Fabrikant Peter F. Heering var en god ven af Bornholm. Han 

handlede meget med ikke mindst købmænd i Rønne, som hos 
ham erhvervede ikke alene kirsebærlikør, men også kolonialvarer, 

og det var ikke uden grund, at Bornholms Avis i 1875 efter hans 

død omtalte ham så smukt og hyldede hans virke, som også fik 

betydning for Svaneke, hvor han lod bygge ti skibe. 

Det var i 1833, han byggede sit første skib - inspireret af den 

succes, som likøren også var begyndt at få på fremmede mar

keder - og de blev alle bygget på et værft, som den initiativrige 

købmand, konsul J. M. Nansen, havde fået sat i gang samtidig 

med, at han sørgede for, at havnen kom i orden. Bornholmernes 

Land nævner, at konsulen t il en begyndelse havde en større eller 

mindre part i disse skibe, og mange bornholmske sømænd kom 

ud at sejle med dem. 

Konsul Nansen slap efterhånden sine interesser i værftet, men 

bevarede tilsynet med i hvert fald Heering-skibene. I 1852 over

toges værftet af skibsbygmester Henrik Hansen, som fortsatte 
sin virksomhed til henimod 1880 og nåede at bygge ca. 40 skibe. 



HEERINGS TI SVANEKE-SKIBE 

De ti Heeringskibe er det i dag ikke muligt at få samtlige detaljer 
om, men ved hjælp fra Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg 

er det lykkedes at fremskaffe følgende, og materialet gengives 

her med samtlige museets relevante detaljer. 

SKONNERT "ARNOLD", 1833 , 46,5 læster , indkøbt af urte

kræmmer Heering 183 3, 7 mands besætning. Kaptajn 183 3 :Jacob 

J. Grønbek, (rejse til Holland, England, Nordsøen og videre), 

1834: Hans N. Rasch (rejse til Messina og videre), 183 5 : Jacob J . 

Grønbek (til Genua og videre), solgt til B. M. Riber , Dragør. 
SKONNERTBRIG "SKJOLD", 1840, 59,5 læster, reder P. F . 

Heering med interessenter, 1840: Kapt. Hans Nansen Rasch (rejse 
Kalundborg-Middelhavet og videre), 1852 totalt forlist på den 

svenske kyst. 

BRIG "THORVALD' ', 70 læster, ejet af Heering 1838 ff., 

1841 : Kapt. Grønbek (rejse Malaga-St. Petersborg på 22 dage, 

formentlig i frugtfarten), 1843 : Kapt. Grønbek (rejse Malaga-St. 

Petersborg), 1844: Kapt. Grønbek (reddede besætningen på fransk 

skib " Esperance", sunket i storm , kapt. fik guldæresmedalje 
af den franske konge), 1850 : Kapt. Ebsen (rejse Malaga-Kron

stadt), 1856 : Kapt. Ebsen (rejse Helsingør-Leith med kornvarer). 

SLUP "GORDIUS ", 1842, 18,5 læster, reder P. F. Heering, 

kapt. (1850) N. N. Bryde. Sluppen gik på havkalfiskeri under Is

land, totalt forlist 1850. 

BRIG "FRODE", Kravel på eg i 1843. Hjemmehørende i Kø

benhavn, fra 1876 Assens. 5. april 1881 solgt til Sverige for 11.000 

kr. Slettet af svensk register to dage senere. Redere: 1858 og 

endnu 1870 grosserer, skibsreder Peter Frederik Heering, Køben

havn. 1876 købmand Rasmus Petersen, skibsfører H. L. Udbye, 

do. Chr. F. Schmit bestyrende reder, og do. Otto Petersen, alle 

Assens, hver en fjerdepart. Senere samme år Chr. F. Schmit be
styrende reder med tre sekstendedele, R. Petersen fire sekstende

dele, H. L. Udbye fire sekstendedele, 0 . Petersen tre sekstende

dele og føreren, Anders Christiansen, Assens, to sekstendedele. 

Skibets første fører var HerlufTrolle Heering, København. Ifølge 

målebrev fra 1859 91,5 læster. Drægtighed 185,89 tons. 
SKONNERT "ROBERT", 1845, 30,5 læster, gik på havkal

fiskeri under Island, reder P. Heering, 1852 J . Anholm, 1856 

solgt til islandsk købmand T. T. Thomsen , boende på Island. 
BRIG "FYLLA", bygget i kravel på eg i 1848. Hjemmehørende 

i Dragør. Redere 1872: Lods H. C. Bertelsen, bestyrende reder 

med to toogtredivtedele, lods P. J . Greisen tre toogtredivtedele, 

skibsfører A. P. Friis fem toogtredivtedele, lods J . P. Friis elleve 
toogtredivtedele, alle af Dragør, og konservator F. F. Petersen, 
København elleve toogtredivtedele. 1876 : P. J . Gre isen sælger 
sine andele til skibsfører Peter J ansen Friis. 1878: Lods J . P. Friis 

bestyrende reder med 79196, skibsfører I. C. Knudsen 8/96 og 
Jansen Friis' enke 9196, alle af Dragør. 1880: I. C. Knudsen sæl

ger sine parter til skibsfører Palm Jansen Friis, Dragør. Førere: 

Peter J ansen Friis, I. C. Knudsen og Palm J ansen Friis. 

1858, 93,5 læster. Mindre ombygning 1876. Købesum samme 
år for tre toogt redivtedele parter 2.250 kr. 

På sin første rejse kæntrede "Fylla" under et uvejr på Cadix 

Red. Besætning og skib blev reddet . Dets endeligt blev et forlis 

på rejse fra København til Gefle ved Degerby på Ålandsøerne nat

ten mellem 16. og 17. april 1880 på grund af strøm sætning og 
diset luft. Den otte mands besætning reddet ved egen hjælp. 

Casco 20.000 kr., assureret for 16.000 kr. Skibet var ballastet. 
Vraget ituslået. Slettet 11. juni 1880. 

SLUP "CASTOR", 1849, 4 1,5 læster, 1857 solgt til Rønne. 
BRIG "FLINK" , bygget i kravel på eg i 1851. Hjemmehørende 

i København, 1875 Assens, 1888 Marstal. Ombygget 1868. Skon

nertbrig 1888. Redere: 1868 P. F. Heering, 1875 Rasmus Peter

sen, bestyrende reder, købmand, Assens, tre fjerdedele, Otto 

Petersen, skibsfører, Assens, en fjerdedel. 1888 Rasmus Boye 

Christensen, skibsfører, Marstal. Førere: Johan Sigismund Hee

ring, København, Otto Petersen, Albrecht Nielsen, J . H. A. Høgh, 

Assens, Rasmus Boye Christensen, Marstal , Gert Iversen, Marstal. 

1861 64,5 læster. Drægtighed 133,76 tons. 

BARK "SVANEN", bygget i kravel af eg på fyr i 1851. 

Hjemmehørende i København. 1872 Ålborg. Redere: 1858 og 
endnu 1869 P. F. Heering. 1872 skibsfører Conrad Søren Søren

sen, Ålborg. Førere : Chr. Wilhelm Ebsen, København, C. S. Sø

rensen, H. P. Pedersen og igen den nævnte Sørensen. 

1858 135 læster. Drægtighed 291,72 tons. 
På grund af certifikatets forsvinden i Milk River, Jamaica, ud

steder den danske konsul i Glasgow et interimscertifikat, gæl

dende til St. Thomas, hvortil skibet afgår januar 1877. Ifølge ge
neraldirektoratets skrivelse af 2. december 1886 er dette skib i 

Bahia Blanca solgt til udlandet og derefter slettet af registret 3. 

december samme år. 

DET STØRSTE I SVANEKE 

Bark "Svanen" er det største skib , der nogensinde er bygget i 

Svaneke. Det forbavser en eftertid, hvordan man kunne bygge så 

store skibe i den lille havn. Det lod sig heller ikke gøre uden helt 

specielle foranstaltninger og iagttagelsen af den største forsig

tighed. Havnebassinet var ikke større, end at når stævnen af de 

store skibe var klar af slæbestedet, tørnede agterenden mod bol

værket på den modsatte side. 

For at undgå skader blev der inden stabelafløbningen lavet 

store friholter af hasselkæppe. Dem hængte man ud for at tage 

af for stødet mellem hæk og bolværk, men yderligere passede 

man så vidt muligt på, at skibet ikke fik for stor fart på, når det 

slap forbindelsen med land. 

I ONKELS ÅND 

Om briggen "Flink" fortæller Heerings familiebog, at den i 1867 

med Johan Heering som fører udførte en redningsdåd i den en

gelske kanal. 

Marie Kofoed 
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Det var under en novemberstorm. Den engelske damper "Bri

stol" drev med slagside. " Flink" lagde sig i luvart side af eng
lænderen, og fra denne udsattes en båd med 12 besætningsmed

lemmer og kaptajnens hustru. Flere kunne båden ikke tage. 

Mens det skrøbelige fartøj arbejdede sig over mod "Flink", 

sank det engelske skib med kaptajn og tømmermand på dækket. 
De skibbrudne boede på skibet i nogle dage, til de kunne sættes 

i land i Frankrig. Den britiske konsul tilbød kaptajn Heering en 

erstatning, men kaptajnen afslog, og af den indberetning, han 

sendte hjem til rederiet, fremgår tydeligt det patriarkalske for

hold , der dengang herskede mellem unge og ældre: 

" ... da jeg var vis på derved at handle i onkels ånd." 

GLASVÆRKET 
Og til slut en krølle på hele historien : Peter F. Heering var ikke 
lige heldig med alt, hvad han rørte ved. Til sin gode Cherry Hee-

ring, som dengang hed Heering Cherry Cordial, behøvede han na

turligvis en god og billig emballage, og da der på Bornholm frem

kom tanker om at etablere et glasværk på Bornholm , indgik 

Heering som hovedfinancier. 

Det blev efter mange besværligheder startet i efteråret 184 7 

ved Hasle, på Klinkerfabrikkens grund, og med Haslekullene som 
det bærende i optimismen , men det var noget skidt, den unge 
bouteillemager og glassliber W. F. Grandjean fik lavet. Kunderne 

var ikke tilfredse med varerne, og et års tid efter stoppede pro

duktionen. Pengene var tabt. 
Men siden den tid har der været jagtet stykker af værkets pro

duktion. Også det nuværende Heering har deltaget i jagten, men 
har måttet erkende, at en flaske, som man bedømte til at komme 

fra Bornholm, ikke har spor med Bornholm at gøre. Og sådan 
tror jeg også det ligger med andre samleres påståede Bornholm

stykker. 

Modeller i Heerings Gård af to Heeringskibe. Øverst bark "Svanen" og nederst et eksempel på et af de skibe, der i dag opfylder firmabomærkets oplysning 
om, hvad man beskæftiger sig med: Trade & Navigation. Barkskibsmodellen er lavet på skibets første rejse af tømmermanden. På Dragør Museum findes en 
anden model af et af Heerings skibe, bnggen "Fylla". Foto: Henrik Nielsen 



ANKER E. KOFOED ' 

Omkring de gamle 

MØLLER 
ved Svaneke / 

/ 
/ 

/ ' ' ' ' 

Tydning af stednavne kan ofte volde store vanskeligheder. An

derledes stiller det sig når vi nord for Svaneke finder stednavne 

som: Møllebakke, Mølledal, Møllenakke og Møllevig. Navnene 

må alle skyldes at der engang har stået - eller endnu står - en eller 

flere møller. Her drejer det sig om tre stubmøller på rad ved den 

nordre indkø~sel til byen. Af disse møller er nu kun en tilbage. 

Bechs Mølle. 
Den er opkaldt efter de sidste ejere: tre generationer Bech. Det 

er muligvis Danmarks ældste mølle, idet den er fra 1634 eller 

endnu ældre. 

Af de tre stubmøller, som "Foreningen Bornholm" har ladet 

frede og vedligeholde, er Bechs Mølle så langt den største. De 
andre står eller rettere "hænger" i Tejn og på Egebybakken. 

Stubben (A-B) på hosstående skitse, den hvorom hele møllen 

drejer efter vindretningen, står ikke på fundamentet (P-Q), men 

hænger i 16 skråstøtter (C-D), hvoraf kun 4 ses på skitsen. Skrå

støtternes ene ende (D) holdes på plads af en kraftig krydsfod 
(E-F), hvis ender er møllens svageste punkter. Stubben går op 

gennem møllens nederste etage (Broloftet) til den kraftige sten
bjælke (G-H), der ligger under Kværnloftets gulv. Navnet Sten

bjælken hentyder til, at den bærer kværnstenene. Hvis møllen nu 
får en skæv påvirkning - hidrørende fra vindens tryk eller mel

sækkenes vægt - vil stubben have tilbøjelighed til at bevæge sig 

til siden, hvilket forhindres ved at mølleren driver trækiler (K) 

ned mellem stubben og krydsfoden, der hviler på fundamentet. 

En stubmølle kan dog godt stå på den bare fladklippe. 

Denne sindrige ophængning gør, at stabiliteten ikke er afhæn

gig af, at tømmeret påvirkes af vejr og vind. I tidens løb bliver 

for resten tømmeret af kerneeg hårdt som ben. 
At Bechs Mølle gennem så mange år har været underkastet flere 

reparationer, følger vel af sig selv, og derom vidner også indskrif

ter med årstal og forbogstaverne i flere af tidligere ejeres navne 

indhugget i forskellige bjælker. Det er vel ikke udelukket at 

møllebyggerens navn også kunne komme i betragtning. 

Den ældste indskrift findes på en af bundbjælkerne, hvori der 

står "1634 l.H.S." og på en af skråstøtterne læses "ANN01656", 

endelig på den store stenbjælke "ANNO MDCCXXXVll JO KOM 
TISSEN - BENTE HANSDATTER". Årstallet 1737 hentyder til, 

at stenbjælken blev fornyet nævnte år efter en storm, som hjem

søgte Bornholm natten mellem den 21. og 22. januar 1737, og 
hvorom amtmand Urne beretter : "at nogle Vejrmøller omblæste 

og Østermarie Taarn tog Skade". Her blev møllens fod og stub

ben dog stående, da møllen væltede. 

Bt'oloft 

E 

Skitse-. 

Jochum Tiessen (1702-75) var købmand og byens rigeste mand. 

Han ejede således af fast ejendom: den nuværende Siemsens 

Gaard og Havnekiosken, et hus i Helgolandsgade, en gård på 

Kirkebakken og den nordre Brændesgård i Ibs.ker, dertil Stub

møllen og et "Møllehus" på Nordre Strandvej i nærheden af 

møllen. Han var gift første gang med holtzførster Hans Erichsens 
datter Bente Hansdatter, og parret skænkede i 1757 den sølv

kande, som endnu benyttes ved altergangen i Svaneke kirke. 

Efter Jochum Tiessen overtog købmand Jochum Ancher Bohn 
stubmøllen, indtil han i 1790 solgte den t il skibskapt. Anders 

Hansen Kofoed fra København . Kaptajnen var en slægtning til 

Ancher Bohns søster, den senere etatsrådinde Marie Kofoed. Sal

get skal efter familietraditionen have fundet sted under en land

gang, mens hans skib lå underdrejet udfor Svaneke. I 1814 købte 

Anders Hansen Kofoeds svigersøn, Hans Bendtsen Bech, møllen, 

som derefter fik navnet "Bechs Mølle"~ 

Af andre indskrifter i Møllen læses på en sidestolpe "1832 

H. B. B." og på stenbjælken "P. H. B. - K. B." Den første er ini

tialerne for ejeren, løjtnant, senere borgerkapt. Hans Bendtsen 

Bech, som boede i det nuværende "Mølledal". Den sidstnævnte 

for sønnen, løjt. Peter Hansen Bech og hustru, Kristine. 

Mølleprivilegiet fandtes ikke på Bornholm, sådan som i det 

øvrige Danmark. Her var mølleriet frinæring, og her har vi mulig
vis årsagen til de mange små stubmøller, som pyntede i land

skabet og de mange små vandmøller ved gårdene langs med å

løbene. Et antal hvis størrelse må undre, når man tager den ringe 
vandmængde i sommermånederne i betragtning. 

Mens "mindre bemidlede" folk tidligere måtte nøjes med en 

håndkværn og en håndsigte i hjemmet, havde de større jord-
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Bechs Mølle 

brugere ofte hver sin mølle, dog sådan at de tillige malede "aparte" 

for andre. Dette forhold ændredes noget i løbet af første halvdel 

af 1800-tallet, således at mølleriet blev mere professionelt, hvil

ket krævede at maskineriet fra at udgøre et par små kværne ud

videdes med grynskalkværn og sigteværk. En sådan forbedring af 

Bechs Mølle foretog Peter Hansen Bech i 1857, samtidig med at 

han udvidede virksomheden med et bageri, som blev indrettet i 

det hus, han havde ladet bygge i 1848, og som siden har hørt til 

møllen. 
Listedvejen løb oprindelig vest om møllen, men blev 1866 flyt

tet så den kom til at gå mellem møllen og møllehuset. Den sidste 

ejer, Peter Emilius Bech har fortalt, at møllen ved den lejlighed 

blev nedtaget og med amtets tilladelse igen opført på samme sted 

trods vejens umiddelbare nærhed. Blot kom krydsfoden ' ikke 

mere til at stå på den bare klippe, men blev hævet ca. 1 m op på 

den stensætning, man endnu ser. 

Efter at have ejet møllen siden 1876 solgte Peter Emilius Bech 

den i 1928 til "Foreningen Bornholm" for 1000 kr. Vedligehol

delsen af møllen er for foreningen en tung belastning, men pen

gene er godt givet ud; thi møllen er i sandhed et folkeminde af 

høj karat. 
At der i 17 56 stod tre stubmøller fremgår af kortet over Sva

neke i Thurahs Bornholmsbeskrivelse. Da Jonas Haas, som har 

tegnet og stukket kortet, aldrig har været på stedet, må man ikke 
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regne med større nøjagtighed, hvad angår møllernes placering. 

Heldigvis har man fra samme tid et kort over Bornholm , som 

underconducteur Bernhardt Hammer på Fr. V.s ordre forfattede 

efter grundige geometriske opmålinger i årene 1746-50. 

Kortet viser, at når man på den tid vandrede fra Svaneke mod 

Listed ad en smal vej, kom man på det sted i udkanten af byen, 
hvor nu Skovstien drejer af fra Nordre Strandvej, t il en mølle 

beliggende inderst i den gaffel som de nævnte veje danner. 

Endvidere ses på Hammers kort, som nu findes på Bornholms 

museum, en mølle på Galgebakken øst for det nuværende Hotel 

Møllebakke, og endelig en tredje , den allerede omtalte Bechs 

Mølle, den eneste der er tilbage ved Svaneke. 

På det ældste kort over Svaneke i Resens Atlas fra ca. 1680 

findes kun to møller. Da den ene må være Bechs, må den anden 

vel være en af de andre, der forekommer på Hammers kort fra 

1750. Om begge ved vi åbenbart, at de er ældre end 1750, men 

at kun den ene er ældre end 1680, hvis der da ikke hos Resen er 

tale om en helt fjerde , som er forsvundet inden 17 50. 

GALGEMØLLEN 

Kombinationen galge og mølle lyder jo ret makabert, men det er 

dog ikke utænkeligt , at bakken først har givet plads for byens 

galge og siden for en mølle, der så fik navnet Galgemøllen. Om 

pladsen kunne Peter Bech berette, at han som ung havde været 

med til at bortkøre jord fra stedet og da fundet flere hovedskal

ler. Kranierne blev dog alle gravet ned igen, og en rosenbusk blev 

plantet over graven, den slog rod og bar skønne blomster. 

Fra bakken var der, før Nordskoven b lev plantet, en vid udsigt 

over havet, og derfor anbragte man under englænderkrigen 

(1807-14), ligesom på Pærebakken vest for byen, en lille kanon 

på bakken, som kunne alarmere borgerne, hvis fjendtlige skibe 

skulle vise sig. 

Galgemøllen, som kun havde to kværne, ejedes i 1827 af køb

mand Jokum Anker Steenbek. Han var på den tid byens rigeste 

mand, men trods rigdommen afslog han at hjælpeJeppe Holst 

med bygning af Svaneke havn i 1815 . Steenheks eneste barn var 

uden hans vidende blevet gift med øens kommandant, Poul Hoff

mann , der ikke delte svigerfaderens mening om havnebyggeriet, 

thi han tilbød med kongens tilladelse at stille østre herreds militz 

til brug for arbejdet. Steenbek havde tjent sine mange penge ved 

at udnytte krigstidens vareknaphed, hvorfor folkeviddet lavede et 

smædedigt om den nærige købmand, hvori det hed: 

"Han leved af Vrag og Bedrag, 

den ene Haand vasker den anden, 

begge de tilhører Fanden". 

De følgende ejere af Galgemøllen ejede tillige den bygning, der 

nu udgør en del af Hotel Møllebakke, men arkivalierne betegner 

ikke huset som "Møllehus". Før 1857 havde Galgemøllen - lige

som de andre små møller - kun to kværne, men af hensyn til kon

kurrencen med Svanemøllen, som blev påbegyndt i 1856, for

bedredes møllen til at føre 4 kværne og sigteværk. I 1865 skal 

møllen være flyttet til Aarsdale, hvis det er den, der væltede i or

kanen den 1 3. november 1872, må den have stået i den sydlige 

ende af Aarsdale. Men fra min barndom mindes jeg en stubmølle 

på en fladklippe mellem de nordligste huse i fiskerlejet og Hulle

gård, så der er flere muligheder. 

Flytning af Stubmøller var ganske almindeligt. Da m øllen jo var 

en tømmerkonstruktion, kunne delene let skilles, transporteres 



og igen samles. Man hører da også om stubmøller, der har stået 

indtil tre forskellige steder. 
Møllerne ved Svaneke - som andetsteds - benyttedes ofte af 

fiskerne som sømærker, og de kaldte da slet og ret møllen på 
Galgebakken for "Galgan", ligeså brugte man navnene : "Svanan" 

eller "Svanetrøntan" om Svanemøllen og "Bekkan" eller "Bækka

trøntan" om Bechs Mølle. 

Den tredje stubmølle, der på Hammers kort fra 1750 ses nær

mest byen, lå her altså i 17 SO, men den omtales ikke af prof. 

Madvig i hans barndomserindringer, og den findes ikke på land

måler Smidts meget smukke kort af Svaneke fra 1818. Et hus ved 

Skovstien betegnes i 1761og1771 som "Møllehus", men senere 

benyttes denne betegnelse ikke mere om huset, hvilket ikke be

høver betyde at møllen er forsvundet fra stedet på den tid. 

NORDRE MØLLE 

I 1831 lod Jeppe Nielsen Folkmann "på en forhen øde plads op

føre en Stubvejrmølle med enkelt Loft og 1 Kværn". Møllen hed 

officielt "Nordre Mølle", men folk kaldte den spøgende for 
"Kaffemøllen" en hentydning til dens lidenhed. Møllen lå på en 

klippe øst for Vigebugten . Folkmann opgav dog mølleriet, da han 
blev konstitueret politibetjent og senere kæmner. Under den føl

gende ejer, Anders Olsen, forfaldt møllen aldeles, således at 

taksationsmanden i 1873 betegnede den som "aldeles ubrugelig 
som sådan, blandt andet er Vingerne itu . Jeg anser den nu kun 
for et Bræddeskur over 4 1/2 Alens Højde". Da møllen forsvandt, 

fik højdedraget, hvorpå den havde stået, navnet "Kaffemølle

klippen", og endnu i min barndom kronedes klippen af en lille 

møllesten, hvorpå man - stående eller siddende - kunne nyde den 

skønne udsigt over hav, vig og bakker. 

Suanemøllen, Svaneke, 1956 

SØNDRE MØLLE 

På landmåler Smidts kort fra 1818 vises en lille stubmølle i ud

kanten af byen øst for landevejen til Nexø. Usikkert om det var 

den der i 1805 kaldtes "Brændevinsmøllen" efter Brændevins

bakken hvor nu Duebakken ligger? Søndre Mølle, der på grund 

af sin beliggenhed også blev benæv11t "Frennemølle ", ejedes i 

1867 af møller Jørgen Jensen, som 1870 lod den erstatte af en 

hollandsk mølle. En hattemølle på kampesten, mens Aarsdale 

Mølle fra 1877 er en hattemølle på mursten. Desværre lod Jørgen 

Jensens svigersøn, Julius Bech , i 1943 møllen jævne med jorden. 

SUANICHE BYMØLLE 

I følge "Bornholmske Stednavne" skal der i Svaneke Skifteproto

kol under året 1697 nævnes en "Suaniche Bymølle". Desværre 
har jeg ikke selv kunnet finde bemærkningen i Landsarkivet, hvor 

protokollen beror, så jeg er ikke klar over hvilken mølle der er 

tale om. 

SVANEMØLLEN 

Skønt byen 1855 havde fire møller, må behovet åbenbart ikke 
have været helt dækket, måske kvantitativt, men ikke kvalitativt? 
th i den 6. oktober 185 5 forsamledes ti agtværdige borgere fra 

Svaneke og Ibsker for at danne "et Interessentskab til Opførelse 

af en Hollandsk Vejrmølle indrettet med Skalqwærn ... ..... qwærn 

same een eller flere andre Qwærne, tillige med de nødvendige 

indretninger til Gryn og Hvedemels samt anden Maling paa nye

ste og hensigtsmæssigste Maade". 

Det er tidligere om Bechs og Galgemøllen nævnt, at møllerne 

før midten af 1800tallet ikke kunne andet end male kornet til 

grovt mel. Flormel var der ikke tale om. Glaser (glarmester) 

Foto: Frede Kjoller 



Svanemøllen, Svaneke 

Johan Hansen, som kom til Svaneke i 1843, fortæller i "En born.

holmsk håndværkers erindringer" om Boskan, der i sin tid var 

den eneste hvedebrødsbager i Svaneke: "Hveden fik hun malet 

paa de herværende Stubmøller, som ikke kendte til Sigte og hel

ler ikke brugte Skallekværn, men Hveden blev malet med Skal

len paa, som al anden Sæd. Hvem der ville have sigtet skulle 

gøre det selv hjemme med en Haandsigte. Paa den Maade maane 

Boskan selv sigte sit Hvedemel" . 

Boskan havde ikke blot ulejlighed med fremstillingen af melet 

til sit hvedebrød. Hun manglede i de første år af sin virksomhed 
en bagerovn, hvorfor hun måtte bære hvedebrødsdejgen op til 

F rennegård på dage, hvor man på gården bagte rugbrød. Det var 

en tur på et par km , men det regnede småfolk ikke for noget den

gang. 
De ti agtværdige borgere, som nu ville gøre det lettere for 

svanekeboerne at fremstille godt bagværk, var følgende, idet vi 

begynder med damerne: Bertha sal. Holst, enke efter købmanden 

på Torvet under det store valnøddetræ, Nicolaj Holst. Hun skri

ves oftest Madam Bertha Holst , thi hendes mand var ikke officer, 
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men "kun" købmand. Af herrer : Bager Chr. Dam, skibskapt. An

ders Hansen, købmand Jens Andersen, købmand Carlsen og far

ver Mathias Sonne. 

Købmand Jens Andersen (konsul Andersen), som boede i et 

22-fags bindingsværksbygning på vestsiden af torvet i Svaneke, 

skulle levere tømmeret til møllen. Købmand (senere værtshus
holder) Edw. Ypsilanti Carlsen skulle lægge lokaler til tømmer

arbejdet og som betaling "erholde de Spaaner som ved Hugning 
og Høvling falder af". 

Sonne skulle stå for selskabets pengekasse, dog sådan at "de 

større Indkjøb af over 5 Rdls. Værdi (10 kr.) foranstaltedo:s ene 

paa alle Interessenternes Willen og Samtykke" og "hver Løver

dag Aften Kl. 8 samles Interessenterne for i Forening at udbetale 

Arbejdsløn", hvilket altså ikke var betroet farveren. Endvidere 

hedder det i bestemmelserne: " står det enhver af Interessenterne 

frit for at føre Contraregnskab og til den Ende at conferere med 

Sonne og sammenholde sit Regnskab med hans". 

Fra Ib sker kom som interessenter, Frennegårdsmanden, Jesper 

Munch, med sine 182 td. land var han sognets største jorddrot. 



Endvidere Wævest Dam, som bestyrede teglværket "Sylten" et 

stykke øst for Ibsker kirke. Teglværket var 1850erne hoved

leverandør til hele Østbornholm. Det var i de år, hvor bindings

værket begyndte at vige for højere og mere monumentale mur

stenshuse, som Svaneke har en hel del af. Svaneke Brændevins

værk fik således 96300 mursten og 8173 teglsten, som Wævest 
Dam leverede. Teglværkets regnskabsprotokol giver et værdifuldt 

bidrag til Nexøs og Svanekes bygningshistorie i 1850erne. 

Det tiende medlem af interessentskabet var selskabets formand, 

Peder Larsen. Han var dansk jurist og fuldmægtig på byfoged
kontoret. I 1846 blev han postekspeditør, efter at postjagten 

"Ørnen" havde fået postgangen mellem Rønne og København i 

fastere rammer. Postmester Larsen, som han blev benævnt i min 

barndom, var medlem af byrådet og lod sig i 1865 forlede til at 
lade sig opstille ved folketingsvalget. På køreturen til Aakirkeby, 

hvor valghandlingen skulle finde sted efter taler på torvet, blev 

Larsen så betænkelig ved situationen, at han sprang af vognen 

for at løbe tilbage til Svaneke. 
En af hans stillere, dr. Heiberg, var dog lige så hurtig i vendin

gen med at springe af vognen og få den skrækslagne "politiker" 

næsten med vold ført tilbage til vognen og transporteret til valg

stedet. Det behøver næppe tilføjes, at den lille postmester ikke 

blev folketingsmand. Jeg husker ham som en næsten 90årig gam

mel mand, der nærmest lignede en mumie, men bedst mindes jeg 

en krukke med fjerpenne, som stod på skrivepulten i det for

længst nedlagte posthus. Larsen var gift med en søster til byens 

æresborger, kultusminister prof. Johan Nicolaj Madvig. 
Interessentskabet købte så formedels 300 rdl. en grund i Nørre

vang på 3000 kvadratalen af "Jomfruerne Kofoed", tre ugifte 

døtre af skibskapt. Herman Poulsen Kofoed på Kirkepladsen. Og 

på denne grund foretog i årene 1856-58 møllebygger Christian 

Sommer fra Rønne med to svende "Opbyggelsen" af en hollandsk 

mølle, som fik navnet "Svanemøllen". Arbejde og materialer be
løb sig til 719 3 rdl. 2 mark og 4 skilling, og med inventar og 
driftskapital kom man op på 1ioo rdl. Senere kom så mølle

huset til med 700 rdl. 
Fortjenesten ved mølleriet må dog have været ret minimal - de 

andre møller havde som omtalt også fået skallekværn og sigte - og 

inden man ret var kommet i gang, solgte et par af ejerne deres 

parter, således købte møllebyggeren en part og blev antaget som 
bestyrer. Det varede dog ikke længere end til 1861, da min far

far, skibskapt. Hans Anker Kofoed købte hele herligheden for 

9500 rdl. 
Hans Anker Kofoed var fra Sjællegård i Østermarie, og da han 

som ældste søn ikke kunne få gården, stod han til søs, han lod 

ikke de andre stå. Hans første rejse gjaldt robbefangsten (sæl

fangsten) på Svalbart (Spitsbergen) med galeasen "Det gode 
Haab" fra Rønne. Det var en eventyrlig færd som varede et 

halvt år. Gamle glaserJohan Hansen, som selv var med på turen, 

har fortalt, at min farfar efter et par dages sejlads kunne gå til 

vejrs i rigningen , men glaseren selv var søsyg i en hel måned. Ski
bet foretog 11 sådanne togter, men på det tolvte forliste det med 

sin 24 mands besætning. Min farfar var dog forlængst i andre far

vande og endte som skibsfører på grosserer Adolphs skonnert, 

"Aakanden" af København. 
I 1861 syntes hans kone - en skipperdatter fra Svaneke - at det 

ville være bedre at have ham mere landfast. Og mens fatter var 

på rejse, købte hun - efter familietraditionen - Svanemøllen. 

Mølleriet gik vel ikke bedre for den tidligere sømand end for 
interessentskabet, hvorfor virksomheden i 1863 blev udvidet med 

landbrug ved tilkøb af jordlodder og bygning af lader. 
Efter H. A. Kofoeds pludselige død i 1885 overtog sønnen, der 

ligeledes hed Hans Anker og havde været til søs, driften af mølle

forretningen og landbruget og udvidede virksomheden med et 

bageri, hvilket dengang var en meget alminddig kombination. 

Møllen, som efterhånden forbedredes med klapsejl, krøjeværk og 

motor, benyttedes under første verdenskrig som leverandør af 

elektrisk strøm til byens elektricitetsværk, der manglede olie. En 

dynamo, som møllen trak over et vippeforlag, blev installeret i 

underetagen. Den gav vel ikke så megen strøm, men lidt lys var 

bedre end intet. 

I 1920 blev ejendommen solgt til bagermester Chr. M. Frede

riksen, som, efter selv at have drevet bageriet, i 195 8 overdrog 

møllen til "Foreningen Svanekes Venner", hvis hensigt det er at 

bevare møllen for eftertiden. Foreningens første opgave har væ

ret at fjerne den skæmmende tjærepapbeklædning og erstatte 

den med egespån. Men medens de 20000 stk. egespån, som tøm

merhandler Mads Kofoed i Skippergade leverede i 185 8, kostede 

2 112 sk. (ca. 5 øre), så kostede de over 1 kr. pr. stk. i 1960. Til 

dette værdifulde arbejde har foreningen modtaget bidrag fra 

mange forskellige sider. 
Det særegne ved den hollandske mølletype er, at kun den øver

ste del, møllehatten, drejes, når vindretningen skifter. Hatten var 

på Frennemølle bådformet, mens den på Svanemøllen er løgfor
met hvilende på en bygning beklædt med egespån. 

Det 20. århundrede har været hård og ubarmhjertig ved de små 

virksomheder, der har måttet vige for stordriften. I min tid er så

ledes i Svaneke forsvundet: Garveri, bryggeri, uldspinderi, farveri, 

rebslageri, 2 bagerier, 2 bødkerværksteder, 2 bådebyggerier og 13 

forskelligartede butikker samt 3 møllevirksomheder. For møl

lernes vedkommende var det ikke blot stordriften som slog dem 

ud. Landbrugsejendommene fik - ligesom før i tiden - hver sin 

mølle blot ikke mere drevet af vind eller vand, men af elektricitet. 
Synet af en arbejdende vindmølle er snart en sjældenhed, og 

det er kun et spørgsmål om tid, når de helt er forsvundet fra det 

bornholmske landskab. Lad os være taknemlige for at der her på 
øen har været folk, der har forstået at bevare enkelte af vore 

smukke møller, selv om aftensangen om føje år ikke mere kan 

lyde: 
"Fuglen standser træt sin Vinge, Møllen standser ogsaa sin". 

Søndre Mølle, Svaneke Foto: Fred. Jensen 
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Studenterne fra Rønne Statsskole 1972 

1. række fra venstre: Peter Anker, Lise Trudsø, Lis Thomsen, 

Karen-Marie Nielsen, Dan Størup, Vibeke Andersen, Ken neth 

Lenz, Birgitte Madsen, Jens Berg, Eva Elkær-Hansen, Peter Porse 

Madsen, Maiken Tørnstrøm, Ingolf Carlsson, Anne Marie Kofoed, 

Tom Nielsen. 

2. række fra venstre: Arne Kofoed, Kurt Kofoed , Elsebeth Pe

dersen, Carsten Hansen, Jens Kofoed, Jens Andersen, Søren An

dersen, Thorkil Jensen, Anders Vind, Jytte Krøier Hansen, Wol

mer Kofoed, Birgit Mogensen, Bo Madsen, John Mortensen, Carl 

Frederiksen, Grethe Thinggaard, Tom Schiøtte, Bente Kjøller, 

Frank Hansen, Jørn Maegård, Mogens Holm. 

3. række fra venstre: Ib Andersen, Niels Jørgen Pihl, Peter Holst

Jensen, Bente Nørregård, Hanne Madvig, Dorrit Petersen, Niels 

Erik Dam, Hanne Kure, Henrik Kure, Susanne Jørgensen, Poul 

Colberg Olsen, Lisbeth Brandt-Møller, Kåre Brink, J ytte Olsen, 

Marianne Myhre, Karin Wolf, Jens Erik Clausen, Helle Skov Han-
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sen, Torben Jensen, Ulla Pelle, Anne Marie J ensen, Carsten Lund, 

Wivian Wridt , Lasse Cederblad, Niels Yde. 

4. række fra venstre : Erik Munch Hansen, Preben Bech, Holger 

Kofoed, Birgitte Strand-Holm, Finn Winther, Karen Marie Hen

riksen, Jesper Hansen, Lene Kofoed, Lars Palsig Christiansen , 

Mette Holm, Erling lpsen, Birgi tte Jul-Rasmussen , Anders Mor

tensen, Majbrit Jensen, Henning Aggerholm, Hans Peter Stange, 

Anders Malmgren Hansen, Niels Christian Nimskov, Niels Westh, 

Yvonne Simonsen, Kim Klausen, Karsten Mortensen. 

5. række fra venstre: Poul Erik Transø, Åse Bendtsen, Torben 

Dahl, Anette Kubicki, Nie ls Knudsen , Birgit Knudsen, Erik Dam 

Sørensen, Vibeke Schau, Peter Vang, Eva Henriksen, Ralf Hjorth, 

Sine Schau, Kjeld Lundbæk , Lisbeth Lind, Gunnar Tindborg, 

Randy Kjøller, Poul Rostgaard Rasmussen , R ita Jørgensen, Bjarni 

Fiilholm , Ebba Møller, Åge Madsen, Flemming Rostgård Hansen. 

Foto: B. Ilsted Bech 
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LÆG EVI KAR 
I 

ÅKIRKEBY 1872 
I det følgende gengives uddrag af en brevsamling, skrevet af den 

unge læge Otto Michael Larsen (1845-1922) til broderen, biblio

tekar ved Det kgl. Bibliotek, Alfred Christian Larsen. 

Brevene er skrevet i Åkirkeby i tiden fra 23. febru ar 1872 til 

12. april samme år. I dette tidsrum vikarierede Michael Larsen 

for lægen i Åkirkeby William Baggesen Thomsen under dennes 

bortrejse - han havde kort forinden overtaget praksis i Åkirkeby. 

Michael Larsen blev senere en kendt specialist i øjensygdomme. 

Desuden blev han kendt som fanatisk vegetarianer og en ivrig for

kæmper for afholdssagen. 

Brevene er velskrevne og giver en række morsomme træk af 

livet i en bornholmsk provinsby for 100 år siden og af en land

læges virke på denne tid. 
De originale breves stavemåde og tegnsætning er bibeholdt. 

F. K. 

Aakirkeby 22/2 1872. 

Kjære Alfred! 

Skjøndt posten først går imorgen eftermiddag, troer jeg dog jeg 
gjør bedst i at skrive mens leilighed gives, det er ikke sagt, at den 
dag imorgen er til min disposition og desuden skulle jeg helst see 

at få skrevet 2 breve til, et til fader og et til Friderichsen. Lad 
mig først og fremmest fortælle dig at jeg savner Kjøbenhavn eller 

måske rettere ikke såmeget Kjøbenhavn, som dig, du er efterhån

den voxet således sammen med min tilværelse, at jeg har ondt 
ved at undvære dig. 

Meest savnede jeg dig da dampskibet bøiede om Trekroner, 

det gjenkaldte mig så levende mindet om hiin smukke sommer

dag 1871 da " Stoltz" førte os til Tyskland, at jeg idelig ventede 

at måtte se min vante reisekammerat ved min side. Malmø 

gjorde jeg kun meget flygtigt bekjendtskab med, deels var der 

knap tid og deels interesserede det mig ikke det ringeste at lære 

den at kjende. 
Gråveir og tåge forhindrede mig fra at se noget videre af Skåne 

og i aftenens mørke kom jeg til Ystad hvor jeg havde et par ti

mers tid til at indtage et forsvarligt foer, inden den store sø

reise skulde gå for sig, Captajnen forberedte de reisende, 9 i tallet, 

på at det godt kunde vare et døgn inden vi kom til Rønne, og at 

vi derfor gjorde bedst i at styrke os forsvarligt forinden. 

J UL PAA BORNHOLM 1 7 



Kl. 8 gik vi under seil, jeg forsvandt strax ned i min køie som 

vistnok var alt andet end proper, men med villie foretog jeg ikke 

en nøjere undersøgelse for at ikke min oprørte renlighedsfølelse 
skulle forhindre søvnen. Vist neppe et kvarter efter at jeg havde 

lagt mig sov jeg fast og var ligeså ubevidst om den virkelige tin

genes verden udenfor mig som om jeg allerede befandt mig i Nir
vana, jeg troer ikke engang jeg drømte noget , det havde dog væ
ret ganske naturligt om jeg i søvne havde indbildt mig at være 

Carl d . 12' der seilede over Østersøen i en lille båd forfulgt af 

Tordenskjold, men noget sådant foresvævede mig aldeles ikke, 

jeg vågnede først langt op på formiddagen og gik da op på dæk

ket for at trække frisk luft og see Bornholms kyster, men da 

dækket var for lille til at spadsere på og det var for koldt at sidde 

stille tog jeg atter min tilflugt til køien og - mirabile dictu (latin: 

forunderligt at sige) - det lykkedes mig at sove videre, næsten til 

vi nåede Rønne Kl. 2 om eftermiddagen. J eg havde naturligvis en 
forbandet hovedpine af al den søvn og følte mig så tung i hove

det, som om jeg havde været til sviir hele dagen i forveien, men 

en god middag i Bornholms hovedstad forfriskede mig snart så 

meget, at jeg kunne tage byen nærmere i øiesyn, den så meget 

kjedelig ud, med lutter små huse og en kun lidet interessant om

egn, men havet der ligger udbredt foran den giver den naturligvis 

alligevel en heel del skjønhed. 
Kl. 6 kjørte jeg med posten til Aakirkeby og traf her Thomsen 

i begreb med at kjøre på landet, da touren ikke var længere end 

en fjerdingvei tog jeg med ham og besøgte et par syge og først 
Kl. 9 kan jeg således sige at min reise var tilendebragt . 

Den påfølgende dag var jeg så nogenlunde fri for lægeforret

ninger, hvilket var ret heldigt da jeg af Thomsen skulle sættes 

fuldkommen ind i forretningen, det var også grunden til at mit 

brev til dig blev så grumme kort . 
Thomsen reiste om eftermiddagen og lod mig i uforstyrret be

siddelse af sin leilighed her på gjæstgivergården . Jeg boer i alle 

henseender udmærket bliver fortr inlig opvartet og spiser godt. 

Var den første dag nogenlunde rolig så var den anden desto 

mere riig på virksomhed. Fra Kl. 9 om morgenen til 5 om efter

middagen var jeg på 4 landtoure og havde derefter nogen praxis 
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Aakirkeby ca. 1907 

i byen at besørge. Da jeg kom hjem derfra fik jeg besøg af lægen 

i Nexø , Hammerich som jeg kjender fra Kjøbenhavn og som blev 

hos mig om aftenen og inviterede mig til Nexø på Søndag, hvis 

der da ikke skulde blive forretninger for mig her. 
Algreen (Peter Kjellerup Algreen, sognepræst i Åker 1867-1877) 

besøgte jeg den første dag, han forekommer mig omtrent ufor

andret fra dengang jeg så ham sidst for 12 år siden. Han har 2 

småpiger, hvoraf især den yngste på 7 år er et ganske yndigt 

barn. Det var kun en formiddagsvisit jeg aflagde, men naturligvis 

går jeg der snart igjen - rimeligvis i aften. -

Du ønsker vel sagtens at vide hvad jeg synes om Aakirkeby, 

jeg kan kun sige dette, at det måtte være en pokkers elskværdig 

kone, der skulle kunne gjøre een opholdet muligt på sådant et 

sted, her er slet ingen anden omgang en præstens. Omegnen er 

der ikke noget ved, men jeg har jo rigtignok også kun seet den i 
gråveir og det endda kun meget lidt , thi det stadige tøveir gjør 
næsten al spadseren til en umulighed. I Tirsdags aften gik jeg dog 

en lille tour henad Rønneveien, luften var noget mindre tåget, 

men dog temmelig diset og derved fik det højdedrag, der ligger 
omtrent 3/4 miil fra byen og hvor Rytterknægten hæver sig 

høiest , et blåligt skjær, der gav det en ikke ringe liighed med 

Harzen således som vi første gang så den på jernbanen fra Braun

schweig. Selv på den længste af de landtoure jeg har været c. 

1 112 miil vedligeholderegnen sit fuldkommen danske præg, kun 

engang imellem stikker et ensomt klippestykke hovedet op af 

jorden, som for at minde om, at det er klippeøen Bornholm man 

befinder sig på. 

Kjære Alfred! 

Din hengivne 

Michael. 

Aakirkeby 26/2 72. 

I dette øieblik er jeg hjemko mmen fra den 4' land tour idag - jeg 

har ligget på landeveine næsten uafbrudt fra 8 imorges og indtil 



nu 6 om eftermiddagen - og er egentlig talt slet ikke oplagt til at 
skrive, men hvis jeg i det hele ønsker at sende dig noget brev må 

jeg forfatte det iaften thi imorgen veed jeg med vished at jeg 

ikke får leilighed dertil, bær da over med mig når det kun er kort 

og kjedeligt jeg skriver. 

Min bestemmelse at udvide mine geographiske kundskaber ved 

at besee Nexø bragte jeg virkelig til udførelse igår og heldigvis 

var jeg begunstiget om end ikke af det skjønneste, så dog af gan

ske skjønt stille frostveir med grå men klar luft. Veien fra Aakir

keby til Nexø er meget smuk thi den er så høitliggende, at man 

ikke blot overskuer hele det sydlige parti af øen, men hele den 

ene halvdeel af horizonten er begrændset af havet. 

Jeg kom omtrent Kl. 12 til byen og tog strax ned til Hamme
richs hvor jeg blev overordentlig venlig modtaget. Da vi havde 

spiist til middag gik vi en tour ud til kysten, hvor der lige ved 

byen findes et ret betydeligt sandstensbrud. Havet tog sig kjønt 
ud, men ikke så imponerende, uagtet kysten består af småklipper, 

som Vesterhavet. Senere hen da vi atter faldt i hans hjem kom 

der en seminarist , hvem Hammerich pleier at omgåes en deel . 
Han hed Skrydstrup - kan du tænke dig noget værre navn, det er 

jo som det var opfundet alene for t ildeles en seminarist - men på 

sproget nær afveig han i andre henseender meget fra de semina
rister jeg før har truffet, han er nemlig en del belæst og fuld

kommen rationalistisk. Hammerich selv deler i et og alt mine an

skuelser og det lykkedes således at få så fornuftig samtale igang, 

som jeg ikke har ført i lang tid . 

Jeg tog tidlig hjem allerede Kl. 6 da jeg frygtede for at der 

skulde holde vogne og vente på mig, en formodning, der slet ikke 

var så urimelig, thi jeg har havt meget at gjøre næsten hver dag. 

Dennegang havde jeg dog taget feil, der havde ikke været noget 

bud efter mig og jeg tilbragte resten af aftenen, rolig og ufor

styrret, med læsning, hvortil som du nok kan tænke, jeg ellers 

ikke har megen tid. 

For et par dage siden blev jeg en sildig aftenstund kaldet, sam
men med Pastor Algreen, ud til en gård en miils vei herfra, han 

Aakirke før 1908 

skulde naturligvis hjemmedøbe et barn, og jeg om muligt kurere 
det - - -

Din 
Michael. 

Aakirkeby 29/2 72. 
Nu! Du gjør dig ikke begreb om, kjære Alfred, hvor jeg kjedede 

mig hos Algreens forleden. Jeg var inviteret der til aftenselskab 
i Tirsdags og da man er så barbarsik herovre at lade aftenselska

berne begynde Kl. 5 kunde jeg ikke godt komme senere end 6. 

Der var både herrer og damer, efterat der var budt the omkring, 

satte herrerne, tre i tallet foruden mig, sig til at spille L'hombre, 

medens Algreen og nogle hun-Grundtvigianere gave sig til med 

klaveraccompagnement at synge psalmer - - -

Ved aftensbordet var der dog lidt mere livligt, men alligevel i 
høi grad kjedeligt og det eneste, der forhindrede mig fra crepere 

af kjedsommelighed, var at jeg til min borddame havde præstens 

yngste datter, en ualmindelig sød og livlig lille pige, som gjorde 

løier med. 

Efter bordet kom spillepartiet atter i gang derimod heldigviis 
ikke koncerten, Algreen og jeg gik op og ned ad gulvet og passi

arede, men da jeg måtte undvige alle politiske sociale og religiøse 

emner og desuden opdagede at han var homøopathien særdeles 
hengiven så kan du nok tænke at det var en høist indholdsrig 

samtale vi førte . 

Da selskabet endelig brød op henad 11 recreerede jeg mig ved 
i det prægtigste måneskin at gå en lang tour henad Rønneveien. 

I det dæmpede månelys fik bakkekjæden hvor Rytterknægten 

hæver sig, atter en slående liighed med Harzen og Bloksbjerg og 

gjenkaldte mig reiseminderne fra Tydskland hvormed jeg slet 
ikke var misfornøiet thi de udgjøre mine kjæreste erindringer. 

Der er ikke synderlig interessant ellers at fortælle, jeg er enten 

beskæftiget med landtoure eller sidder hjemme og læser eller 
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sk~iver breve, den sidste idræt tager ikke så ganske lidt af min 
tid - - -

Din 
Michael. 

Den 2' Marts. Eftermiddag. 

Jeg blev glædelig overrasket ved i morges at finde tågen om

byttet med det deiligste solskin. Så snart jeg havde drukket 

kaffe gik jeg mig en tour til den omtrent 1 fjerdingvei herfra lig

gende fattiggård , hvor jeg fungerer som læge og engang imellem 

må aflægge besøg. Jeg havde desuden også til hensigt at tage 
nøire i øiesyn en 26 årig idiot, som jeg vidste skulde findes blandt 

beboerne. 

Aften Kl. 11. 
Her blev jeg afbrudt af nogle individer, der agtede at consultere 

mig, og da jeg havde helbredt dem, gik jeg mig en lang tour på et 

par Miil henad Nexøveien i det deiligste veir, jeg vel kunde ønske 

mig. 

Det var det jeg ovenfor blev afbrudt i at fortælle, at jeg agtede 

at gå mig en lang tour. Blot veiret vil være lige så smukt i morgen, 

så går jeg til Rytterkn ægten og skal da ikke glemme at over

bringe din hilsen. Nu vil jeg gå i seng og ønsker dig derfor God
nat! 

Den 4' Marts, Eftermiddag. 
Søndagen gik hen, Kjære Alfred! uden at jeg, hvor megen lyst 

jeg end havde dertil , fik leilighed til at t ilfø ie noget i mit brev, så 

optaget var jeg lige fra den tidlige morgenstund til langt ud på 
natten . Lægeforretninger vare imidlertid det, som tog det mindste 
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Jernbanegade ca. 1910 

af min tid , hvad du vil see af efterfølgende beretning om gårds

dagens hændelser, som jeg for ikke at trætte dig, thi mit brev har 

jo allerede en anseelig længde skal gøre så kortfatte t som mulig. 

Veiret var ikke så smukt igår, som jeg havde håbet , det var grå

veir og blæsende men dog ret klar luft hvorfor jeg, som jeg havde 

bestemt, Kl. 9 begav mig på veien t il Rytterknægten og Almin

dingen. Mine forventninger bleve i høi grad overtrufne, jeg havde 

ventet at finde en almindelig plantage på bakkerne og fandt en 
vild romantisk bjergskov som om sommeren må være h øist for

tryllende. På Rytterknægten have de indfødte bygget et granit
tårn til minde om Frederik den 7', fra dette har man en virkelig 
imponerende udsigt over næsten hele øen. I alle verdenshjørner 

undtagen lige mod nord seer man havet begrændse horizonten. 

Jeg var bleven meget varm af min vandring og kunde derfor ikke 

nyde udsigteq længe thi oppe på tårnet blæste en halv storm. Ved 

min tilbagevenden valgte jeg en noget anden vei og kom da ned 
i en lille yndig dal begrænset af steile klippevægge, igennem den 

løb en lille bæk, der så godt den formåede det forsøgte at fore

stille Ilse, det lykkedes ikke rigtigt , dertil var den for svag, men 
den bevirkede dog såmeget at den gjenkaldte hos mig erindrin

gen om den smukke sommermorgen da vi tilsammen vandrede 

ned af Bloksbjerg gjennem Ilsedalen. 

Da jeg kom hjem igjen Kl. 1 holdt der en vogn efter mig, som 

havde ventet et par timer. Jeg fik derfor netop tid til hurtig at få 

noget mad - - -

Kl. 5 kom min vært ned t il mig og inviterede mig til at kjøre 

med ham og hans ko ne ud til svigersønnen, en skolelærer Nielsen, 

der boer omtrent 1 /4 mi il herfra, jeg havde i grunden havt mere 

lyst til at blive hjemme, men i en fart kunde jeg ikke finde no
gen passende undskyldning for at afslå hans venlige indbydelse 

og jeg fulgte derfor med. Der var et meget hyggeligt hjem hos 

Nielsen og jeg morede mig bedre end jeg havde ventet. 

Idag har jeg været 2 landtoure. Tågen har atter indfundet sig og 
er tættere, klammere og ubehageligere end nogensinde før. Du er 

vel nu næsten kjed af at læse mit lange, i grunden indholdsløse, 

brev, men nu slipper du mig også snart, imorgen aften går posten 

og så må jeg slutte enten jeg vil eller e i. 



Tirsdag Eftermiddag Kl. 2. 
På grund af t ravlhed kan jeg ikke tilføie mere. Jeg har ikke en

gang fået t id til at læse brevet fra Jul ius, som korn irnorges. Tak 

ham for det! Nu skal jeg på landet for 4' gang idag. Farvel! 

Kjære Alfred! 

Din hengivne 

Michael. 

Aakirkeby 6/3 72. Formiddag. 

For lidt siden hjemkorn jeg fra min første tour idag, kjøretøiet 

var usædvanlig godt og veiret så smukt som vel muligt, varmt og 

mildt som i Mai måned, under sådanne betingelser er det en sand 

fornøielse at være landlæge. 
Først Kl. 8 igår aftes havde jeg ende på mine forretninger og 

kunde i ro og mag læse aviserne samt brevet fra dig og Julius - - -

7' Marts, Middag. 
!dag har jeg ikke været kaldt ud på landet og har derfor fået en 

heel deel læst. I regelen har jeg jo nok at best ille, men er det som 
idag hvor jeg tilbringer næsten hele dagen hjemme føler jeg sav

net af anden end reen medicinsk lecture. Din hilsen fra biblio

thekets bøger forleden vakte derfor hæftig længsel efter atter at 

stå omgivet af alle disse skatte og kunde vælge hvad hjertet be

gjærede. 

Jernbanegade i 50eme 

~· 

Aakirkeby 14/ 3 72. 
Kjære Alfred! 

Formodentlig har du seet mit brev til Harald og veed deraf hvil

ken ære der vederfores mig igår, nemlig at stå fadder til en ind

født ung dame. Der holdes i denne tid gudstjeneste her i kirken 

om Onsdagen Kl. 2 og præsentationen for menigheden var derfor 

bestemt til at være Kl. 3. På denne tid begav jeg mig hen i kirken, 

men gudstjenesten var da endnu langtfra forbi og jeg måtte der
for først nyde det halve af en fasteprædiken, derforresten ikke 

var så tosset, den handlede væsentlig om at Algreen i høi grad 
ønskede frihed såvel for sit eget parties vedkommende, som for 

christendommens modstandere, selv de "arrigste", hvilket vel 

kun kan udlægges således, at han ønsker folkekirkens ophævelse. 

Efter prædikenen begyndte ceremonien hvori jeg med stor vær
dighed gav fadderens parti - - -

Derefter kjørte vi ud til gården hvor allerede et større antal na

boer - mænd, kvinder og børn vare forsamlede. Vi fik først kaffe 

og derpå, skjøndt solen endnu ikke var gået ned , bleve spille

bordene sat frem. Du ved jeg hader kortspil, men her indså jeg, at 

hvis jeg ikke vilde udsætte mig for at døe af kjedsomhed, måtte 

jeg helst see at få tiden til at gå med Whistsp illet . Da dette havde 

varet et par timer, blev der fremsat en anretning svarende til det 

Svenskerne kalder "Srnørgås" og efter denne foreløbige spisning 
korn kortene atter igang. J eg havde hele dagen havt nogen ho

vedpine, der nu under påvirkning af stuens tætte tobaksrøg til
tog i en høire grad, så jeg til slutningen måtte høre op med kort

spillet. 

Foto: Frede Kjøller 



Landskab sydvest for Akirkeby 

I det tilstødende værelse var den tilstedeværende bornholmske 

ungdom begyndt at dandse, jeg sluttede mig til disse og forsøgte 

at få hovedpinen bort på denne måde, men det lykkedes ikke, 

den til tog meer og meer, så jeg næsten ikke vidste hvor jeg skulde 

gjøre af mig selv, til det endelig faldt mig ind at jeg burde tage 

hjem og gå iseng. Klokken var da bleven 11 og festens egentlige 

glandspunkt, festmåltidet, stod endnu tilbage, så værten vilde nø

dig slippe mig, men endelig fik jeg da lov at kjøre, glad over at 

slippe for de resterende 4 eller 5 timer thi et sådant stø rre born

holmsk landselskab holder sjældent op før Kl. 4, det hele varer 

altså i 12 timer, er det ikke barbarisk at tænke på for et dannet 

menneske? 

Jeg var så heldig da jeg kom hjem strax at falde isøvn og våg
nede imorges lige så sund og frisk som ellers. 

See der har du nu min beretning om et bornholmsk fadder

gilde, at den ikke er bleven morsommere kan jeg ikke gjøre ved. 

Jeg havde brev fra Thomsen forleden, han meddelte mig, at han 
rimeligvis i slutningen af måneden kom t ilbage, altså kommer jeg 

vel i begyndelsen af April t il Kjøbenhavn. 
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Foto: Frede Kjøller 

Jeg har opdaget en lille granplantage her i nærheden, den er pri

vat ejendom og ligger ganske isoleret, da ingen har forbudt mig at 

gå der spadserer jeg gjerne lidt derhenne om eftermiddagen, den 

er just ikke meget stor og kun en enkelt sti bugter sig igjennem 
den, men det friske grønne sammen med det milde forårsvejr 

frembringer en fuldkommen sommerlig stemning hos mig når jeg 
går der. Endnu har jeg ikke truffet et eneste levende væsen der

inde ikke engang de berømte underjordiske, der dog passende 

kunde vælge et så ensomt sted til at åbenbare sig. 

Eftermiddag. 11' Marts 1872. 
!dag er det slet ikke pænt veir, det sneer stormer og regner afvex

lende så at den varme stue synes at være det behageligste op
holdssted . I dette ve ir måtte jeg ud imorges på en længere tour og 

kom ikke hjem før til middag, men nød da også hvilen desto

bedre medens jeg langsomt fordøiede de 3 sidste Dagstelegtapher, 

som kom imorges. 

Din hengivne 

Michael. 



Aakirkeby 21/ 3 72. 

Kjære Alfred! 

Vintere~ raser i høi grad ut bland vore fjællar og om det end kan 

være nervestyrkende at kjøre ud i sådan et veir og få ansigtet 

gjennempisket i snestormen er det dog alt andet end behageligt. 

Jeg kan forrest en ikke klage over, at jeg har været for meget ude, 
hele den sidste uge have forretningerne været temmelig dårl ige 

hvilket jo imidlertid kan være mig forsåvidt det samme som det 

ikke er mig der skal leve af den praxis. Men dagen bliver noget 
lang og ofte ikke ganske fri for kjedsommelighed, når jeg sidder 

hjemme den meeste tid, jeg vilde nok ønske, at jeg havde fået 

flere bøger med mig end jeg fik. 

I Søndags var jeg atter i større selskab hos Algreens, men tvert

imod hvad der var tilfældet forrige gang, tilb ragte jeg en særdeles 

behagelig aften der. Grunden hertil var deels den at selskabet var 
et andet - ikke nær så tværdriveragtigt, deels blev der ikke sunget 

psalmer, hvorimod jeg gav adskillige sangnumre til bedste, hvilket 

altid morer mig når jeg, som tilfældet var den aften , er godt ved 

stemme. Nu kommer jeg i det hele taget meget hyppigt t il Al

greens, der er en magnet, som trækker mig derhen nemlig hans 

lille 7 årige datter Asta, det elskeligste barn jeg længe har set. 

Jeg er aldeles forelsket i hende og tro er at jeg til gjengjæld fuld
stændig har vundet hendes hjerte. Hun er bevæget når jeg kom

mer og spiller bold med hende eller tegner for hende og hun for

sikrer mig ofte at hun vil længes meget efter mig når jeg er reist. 

Algreen er selv homøopathien meget hengiven, men forresten 

heri som med hensyn til religion meget liberal og ønsker ikke at 

påtvinge nogen sin overbevisning ja han lader mig endogså be

handle det ældste af børnene for en chronisk diarrhoe, og gjør 

aldrig nogen indvending mod mine ordinationer, når jeg bare sige 

ham hvad det er jeg bruger. At han blev hentykt over at jeg øn

skede at læse de føromtalte bøger, kan du nok begribe. 

Aakirkeby 28/ 3 72. 

Kjære Alfred! 
Jeg havde ventet sidste postdag at få brev fra Thomsen med mel
ding om hans tilbagekomst, men jeg fik intet og må altså antage 
at hans ankomst hertil endnu vil lade vente en uges t id eller meer 

på sig, jeg veed at hans kone ikke er rigtig rask og det er for

modentlig hendes sygdom, der forhindrer ham i at reise. 

At jeg længes høilig efter Kjøbenhavn eller, hvad jeg ikke er 

langt fra at tro er det saunet, efter d ig, skal jeg ikke nægte, men 
da jeg tjener 3 Rdr. meer for hver dag jeg bliver her længere er jeg 

heller ikke ganske utilfreds med Thomsens borteblivelse. Når jeg 

således ikke er utilfreds, mener du måskee at deraf følger at jeg 

må være tilfreds, men det er jeg dog ikke aldeles, jeg vilde være 

det , når her blot var noget meere at bestille, men i den sidste tid 

har forretningen gået dårligt, kun gårsdagen gjorde en undtagelse, 

da var der virkelig rivt om mig både her i byen og på landet, men 

det hører som sagt til sjældenhederne. 

D. 29' Marts. 

I Tirsdags havde jeg brev fra Harald , hvilket glædede mig så meget 

mere som jeg slet ikke havde vovet at håbe en sådan gunstbeviis

ning. Tak ham venligst fra mig. 

Jeg er forrest en slet ikke oplagt til at skrive idag og vil derfor 
hellere vente med fortsættelsen til imorgen, måskee da også po

sten bringer mig et brev fra dig. 

D. 29' Marts. 

Mit håb med hensyn til brev fra dig blev da ikke skuffet. Tak for 

alle dine meddelelser. Jeg læser aldrig andre blade her en Dags

tegraphen og anede derfor slet intet om Jeannettes Død, en be

givenhed, jeg, ligeså lidt som Du, seer mig istand til at beklage. 

Jeg fik brev idag, ikke fra Thomsen, men fra hans Kone, hvori 

hun melder at han i Fredags pr. Telegram blev kaldt til Sverrig 

hvor hans svigermoder var farl ig syg af lungebetændelse, når han 

kom tilbage var høist ubestemt. Det synes altså som mit ophold 
herovre kommer til at strække sig lige til den yderste termiin : 
15 ' April , længere kan jeg ikke blive da jeg skal på fødselsstiftel

sen . 

Aakirkeby 4/4 72. 

Kjære Alfred ! 

Endnu er jeg lige uvidende om når jeg igjen sætter min fod på 

Sjællands grund, kun såmeget kan jeg sige at det seneste jeg kom
mer er Lørdag otte dage. - - -

2' påskedag - - - om morgenen Kl. 9 kjørte jeg til Nexø og be

søgte Hammerichs, hvem jeg, for ikke at komme til at kjøre for

gjæves, havde givet skriftlig underretning om mit komme. Jeg 

tilbragte en meget behagelig dag hos dem, om eftermiddagen 

foretoge vi en lille kjøretour til et nær byen liggende klippe- og 
skovparti , der fører det pæne navn "Helvedesbakkerne", senere 

musicerede vi og passiarede til Kl. 9 aften, da kjørte jeg atter 

hjem, i øsende regnvej r, men med den glade bevidsthed at jeg 
havde tilbragt en fornøielig dag og at jeg fra fru Hammerichs bog

skab i min lomme havde Vilhelm Meister : Die Wehlverwand

schaften og Heines Buch der Lieder til behagelig vederkvægelse 

de følgende dage. - - -

Imorgen er der stort marked i byen, med alt dertil hørende 
gjøgl, jeg tæ nker det bliver en meget urolig dag for mig, jeg lever 

jo på byens eneste gjæstgiversted, altså lige i centrum af spek

taklet. 

D. 5' April. 

Tak for dit brev kjære Alfred , det bliver vel sagtens det sidste jeg 

får fra dig, thi imorgen 8' dage om morgenen Kl. 7 agter jeg pr. 
Dampskib at forlade Burgundarholm, men hvad tid jeg så vil ind

træffe i min residensstad er meget tvivlsomt, men det bliver vel 

sagtens om aftenen, dog skal der ikke af d en grund foranstaltes 

et fakkeltog til min ære , jeg ønsker at reise fuldkommen incog
nito. Jeg fik brev i dag fra Thomsen, der meldte sin ankomst her

til Torsdag den 11' om aftenen. 
Markedet seer grumme uanseeligt ud, uagtet det er det største 

på Bornholm, kan det dog ikke nær måle sig med et jydsk mar
ked , men veiret er rigtignok også alt andet end behageligt og det 
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Doktorbakken, Aakirkeby 

afskrækker vel sagtens de indfødte fra at søge hertil. · Her er for

resten så meget vrøvl idag at jeg slet kan få ro til at skrive meer, 

derfor farvel for denne gang kjære Alfred. 

Venlig hilsen til alle. 

Kjære Alfred! 

Din hengivne 

Michael. 

Aakirkeby 12/4 72. 

Det gjør mig ondt for dig , at du endnu dennegang må nøies med 

de t døde ord istedet for d et levende dito, jeg kan tænke mig d ig 

overvældet af sorg ved efterretningen om, at jeg endnu ikke kan 
komme, men liig en anden Prometheus holdes fængslet til klip

pen. 
Dog trøst dig! på Mandag vil rimel igviis den befriend e Hercules 

i skikkelse af Thomsen komme og udfri mig af mit fængsei. Jeg 
fik igår et telegram fra ham , som meldte at det var ham aldeles 

umuligt at komme før Mandag og han bad mig vedblivende at vi

cariere for ham til den tid , hvilket jeg også lovede ham, da han 
nemlig t illige meldte mig, at på grund af særegne omstændigheder 

på fødselsstiftelsen var min tid til at komme der, bleven udsat i 
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Foto: Frede Kjøller 

nogle dage. Forhåbentlig vil der ikke komme flere forhindringer 

så at jeg på Tirsdag kan forlade øen. 

!går formiddags fik jeg besøg af Dr. Hammerich , i forventning 

om at Thomsen skulde komme var han kjørt fra Nexø og agtede 

sig videre t il Rønne for at tage imod på Dampskibsbroen. Af mig 

erfarede han Thomsens forandrede bestemmelse, men da han 

havde flere ærinder at besørge i Rønne, vilde han ikke desto

mindre tage derned og spurgte mig om jeg havde lyst til at tage 

med. Hertil var jeg meget villig, vi kjørte afsted og nåede byen 

Kl. 2 eftermiddag, da vi havde spist til middag på gjæstgivergår

den og H. havde besørget sine ærinder , aflagde vi i foren ing visit 

hos physicus Dr. Zahrtmann hvor jeg, du kjender m it letfæ nge

lige temperament - øjeblikkelig forelskede mig i d.meren, en 

attenårig, sjælden smuk p ige. Vi bleve hos famil ien om aftenen 

og drak thee med dem og kjørte derpå atter, medens prægtige 

Nordlysflammer oplyste veien, tilbage til vore respektive hjem

steder. 

Ja, kjære Alfred, jeg har egentlig ikke meget at fortælle dig, jeg 
vilde kun meddele dig, at jeg kom senere end du havde ventet. 

Jeg skal hilse fra Algreen han beder mig altid venligst hilse mine 
brødre når jeg skr iver t il dem. 

Hilsen til familien. Levvel til vi sees. 

Din hengivne 

Michael. 



ÅRETS GANG 
I BORNHOLMS NATUR 

Tekst ogfoto: Frede J\jøller 

September 1971 blev i klimatisk henseende en behagelig måned, 

ofte med flotte skyformationer i begyndelsen af måneden. I må

nedens sidste halvdel blev luften mere diset, og det regnede en 

del , oftest om nætterne. Nedbør i Østermarie: 59 ,7 mm. Der var 

16 nedbørsdage, hvoraf 3-4 dage med heldagsregn. Illustrationen 

viser Balka strand i det skønneste sensommervejr. Men bade

gæster var der ingen af. 

Også oktober gav en række fine solskinsdage med mildt og dej

ligt vejr, og nedbøren var ikke stor:46,7 mm fordelt på 13 ned

børsdage. Omkring den 20. i måneden fik vi kraftig storm , der 

spolerede tegningen til et meget smukt løvfald. Nattefrost mær

kede vi usædvanlig lidt til. 

Landskabsbilledet viser et bortdragende uvejr øst for Øster

marie by. Området i højre side af billedet er udlagt til bebyg

gelse. 
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Mildt, men noget fugtigt vejr prægede det meste af november 

måned. Kraftig nedbør over længere perioder slap vi for, men 

mindre daglige nedbørsmængder hørte t il månedens orden. Ned

bør: 68 mm. 

Et par gange trak det alvorligt op t il uvejr, nemlig den 17., da 
en orkanagtig storm trak hen over øen. Den var slem i det øvrige 

land, men havde mistet sin brod, da den nåede Bornholm. Og 
ligeledes den 22., da det trak op til regulær snestorm. Snestormen 

lavede megen ravage i det øvrige land. Men også den havde mistet 

brodden , da den nåede Bornholm. 

Billedet er fra Slotslyngen, hvor træerne står med rester af ef
terårets brogede løv. 

December blev meget mild med den højeste gennemsnitstem

peratur, der er målt i mange år, måske den varmeste december, 

der er registreret herhjemme. Der faldt en smule sne, som lå ved 

årets udgang, og ellers regn, der faldt i små mængder, men på 

mange dage. Nedbør: 5 5 ,2 mm. Der var meget få dage med natte

frost. 

Det milde decembervejr illustreres af det smukke parti fra 

stranden ved Kongens Mark ved Melsted set mod Saltuna. 



Januar måneds vejr var meget omskifteligt. Det gav regn, tåge, 

slud og sne, frost og tø. Vejrforholdene var ellers ret fredsomme

lige og gav kun en lille nedbør, nemlig 15,4 mm, hovedsaglig sne. 
Sidst i måneden faldt temperaturen gentagne gange til ca. 10 gra

der frost. Sol gav måneden kun lidt af , men det hæ ndte, som det 

ses på billedet af det smukke landskab ved Knarregård i Østerlars. 

Februar vejret blev ganske kedeligt, men var behageligt og fred

sommeligt uden uvejr af nogen slags og med temperatur om

kring 0 grader eller lidt over. Vi havde altså særdeles mild vinter i 

februar. Nedbøren var meget ringe: 9,5 mm. Der var megen tåge, 

men næsten ingen sol - så lidt sol, at det betegnes som noget nær 

rekord. Kun den 6. februar var det solskin hele dagen. Da blev 

billedet, der viser en tilstand ved Baste Mose i Almindingen, ta
get. De mo rsomme kegler i sneen er fremkommet ved, at stæng

lerne holder på den fastfrosne sne, medens sneen udenom er fal
det sammen. 

Folk talte om tidligt forår. Men bortset fra det forholdsvis 

milde vejr, var der intet, som tydede i den retning. Lærken sagde 
ikke noget, og stæren kom ikke. Der var stilhed i naturen! 
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Marts måned blev kølig, men havde mange dage med solskin. 

Der var ikke megen frost , og vegetationen kom godt i vej. Ned

børen var beskeden, men dog rigeligere end i de foregående må

neder. Den 19. marts gav sne, som blev liggende i nogle dage. De 

sidste 4-5 dage i måneden gav regn. lait faldt 4 2,7 mm nedbør. 

Marts billedet er fra Klemensker. Det viser et gammelt hus syd 

for Tyndekulle i Klemensker. De er dømt til forfald mange af 

disse gamle bygninger, men de pynter i landskabet. Og i mange 

tilfælde reddes de ved at blive solgt som sommerhuse. 

Ved indgangen til april var foråret vidt fremskredet. Men et 

langsommere forløb af udviklingen i denne måned blandt andet 

som følge af nattefrost i sidste halvdel af måneden medførte, at 
alt udvikledes på det nærmeste til sædvanlig t id. Alt i alt blev 

april en skøn forårsmåned. Det kan vi ikke i samme grad sige 
hvert år ! Nedbøren var moderat : 46,l mm. 

Billedet viser forløbet af et typisk bornholmsk vandløb: Rak

kerå i Østermarie. Det er særlig trævæksten, der markerer åløbet. 



April blev en for Bornholm usædvanlig mild forårsmåned. Og 
derfor ventede vi en fortsættelse i samme retning i maj. Men så

dan gik det ikke! Måneden blev kølig med en næsten normal gen
nemsnitsnedbør, der udelukkende faldt i månedens sidste halvdel , 

som kun havde 5 nedbørsfrie dage. Plantevæksten og Løvspringet 

blev forsinket, kirsebærblomstringen forjasket og ikke særlig fin, 

skønt den var rigelig. 
Endnu den 31. maj stod kirsebærtræerne i fuld blomstring i 

Østermarie. 

Billedet viser udsigten fra Gamleborg i lbsker. 

Juni måned blev tør med kun 28,4 mm nedbør, der faldt som 

småbyger. Kun 2 gange nemlig den 13. og den 23. faldt der mere, 

henholdsvis 10 ,8 og 8,9 mm. Det var tilstrækkeligt til at holde 

god vækst i planteriget, men jorden blev dog aldrig rigtig mættet 

med vand. Til gengæld gav juni masser af sol og smukt vejr. Tåge 

generede dog lidt ved kysterne, havvandet var koldt endnu. 

Billedet viser sommervejr ved Kras Mose i Klemensker: 
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Også juli blev en skøn sommermåned. Måneden startede i det 

tørre, men gav enkelte små regnbyger, indtil et kraftigt tordenvejr 

t rak op natten mellem den 28. og 29. juli. Det gav 55,8 mm regn 

i Østermarie og slog sædafgrøderne ned. l ait gav måneden 98,1 

mm regn fordelt på 8 nedbørsdage. 

Dagene omkring den 20. gav megen varme, og folk tog i stort 
tal t il stranden, hvor badelivet florerede. 

Vegetationen var frodig overalt i naturen, som det ses på bil

ledet, der er taget syd for Ols kirke. 

Med august blev vejret lidt køligere, og kraftige skyformationer 
drev jævnlig over himlen som over landskabet her ved Egeby i 
Aker. Men nedbøren var ringe, og måneden blev en dejlig som

mermåned, som sommeren i 1972 i det hele taget blev det. 



CHR. STUB-JØRGENSEN: Folketro ogfolkesagn 
på Bornholm 111 

Når "Fruentimmer- og Mandfolketidende" skriver om de under

jordiske, at "elle-navnet er måske denne underjordiske slægt til

lagt, fordi de ofte ere set ved ellebuske, hvor de er forsvundne, 

og tros på sine steder at have deres indgange til deres boliger fra 

de med elle begroede åer og vand bække", så er det her muligvis 

ellefolk der er tale om, selvom den anonyme forfatter iøvrigt 
udelukkende beskæftiger sig med underjordsfolkene. 

Stednavnet Elverhøj kendes på Bornholm både fra Rø og Ib

sker, men det er sandsynligvis begge steder af temmelig ny dato. 

Sagnene om ellefolk er ikke meget udbredt, men de findes. Såle

des har jeg for ca. 40 år siden nedskrevet følgende sagn, der er 

fortalt mig af kirkebetjent Jespersen , Olsker: 
På en gård i Østermarie, muligvis Gyldensgård, var d er en vin

terdag en karl, der var i færd med at skove. Han huggede på et 
træ, da han pludselig så et "bællahaud ",der trillede ad skoven til ; 

han blev forbavset, og endnu mere, d a der pludselig viste sig en 

kæll ing, som på armen bar et barn uden hoved. Hun boede der i 

træet, sagde hun , og nu beklagede hun sig over, at han havde 

slået hovedet af hendes barn. Han prøvede på at undskylde sig og 

snakke hende til rette, men da han kom hjem , var han forvildet 

og tosset i hovedet. Efter den tid turde ingen skove på det sted -

indtil en dag en modig karl påtog sig at gøre det. Det gik ham 

nøjagtig på samme måde som den første: da han huggede, trillede 

der atter et barnehoved henad jorden, og kællingen kom frem og 

beklagede sig, men han svarede hende: "Hojl kjæwt, kjælinj, æjle 

hugger ja haud å daj me! " Så forsvandt hun, og der skete ham 

iøvrigt ingenting. 
Fra Nybro i Østerlarsker foreligger der en sagnoptegnelse, som 

fortæller, at der engang var nogle karle, som for spøg skød ind i 

et ellekrat. Men ellebuske er farlige, de har tit påført folk syg

domme, hvis man kommer dem for nær. En af karlene blev da 
også meget syg, og det eneste der kunne hjælpe, var at der b lev 
støbt over ham. Denne gamle overtroiske kur med at smelte bly 

og hælde det i et fad vand over den syge var meget udbredt på 

Bornholm. Karlen prøvede først selv på at støbe, men så blev han 

dårligere igen, først da han fik andre til at fore tage støbningen, 

kom han sig. 
Gamle sagnoverleveringer fra Sjæ lland fortæ ller, at da man byg

gede de sjællandske kirker, flygtede troldtøjet, fordi de ikke 

kunne tåle klokkeklangen. De udvandrede til Bornholm, hvor de 

slog sig ned. En sjæ llandsk seminarist har i 1863 send t Svend · 

Grundtvig denne optegnelse: Nu findes der ikke mere troldtøj i 
Sjælland, og det har sin grund. Bornholmerne rev sig løs fra sven

skerne og gav deres ø til kongen , Frederik den Tredje. Derfor gav 
han dem mange friheder, men selv skulle de forsvare deres ·ø mod 

fjenden . Det har de altid gjort og gør så endnu . Men mon de 

kunne have gjort det, hvis ikke alle de sjællandske t rolde var kom

met derover og bestandigt havde hjulpet dem? 

Her må man som Bornholmer nedlægge en skarp p rotest! Det 

troldtøj, som har hjulpet Bornholmerne med at forsvare deres ø, 

er vore hjemlige underjordsfolk, der absolut ikke kan henregnes 

blandt "di førde". Deres tilstedeværelse på Bornholm strækker 

sig langt t ilbage i den grå oldtid, og ikke nok så mange kirke

klokker kan jage dem bort fra de gravhøje og klippebanker, hvor 

de holder til. 
Derimod er der en anden slags overnaturlige væsner, som ikke 

har kunnet lide klangen af de bornholmske kirkeklokker. De er 

flygtet for klokkeklangen, for det meste til Skåne, men somme

tider ikke længer end til Christiansø, hvor der dengang ikke fand

tes nogen kirke. Herfra har de villet tage hævn, fordi man jog 

dem bort, og så har de hver især slynget en mægtig klippeblok ef

ter kirken for at knuse den. Men de bornholmske kirker har væ

ret beskyttet af højere magter, og de store sten har alle som een 

forfejlet deres mål og ligger nu som store "slingesten" på Born

holms overflade, som regel nogenlunde i nærheden af den kirke, 

de skal være kastet efter. Det er folketroens forklaring på de 

mange vandreblokke, som istidens bræer har ført til Bornholm. 

Gyldensgård, Østermarie Foto: Frede Kjøller 



fætta Bujl, Svartingedalen 

Dette troldtøj , som er udvandret fra Bornholm, går i folkeover

leveringen under forskellige betegnelser: trolde, kæmper, jætter -

eller, da nogle af dem er kvindelige : hekse eller troldkællinger. 
Alene stenenes størrelse viser, at disse væsner var af et helt andet 

format end de små højfolk og bakkepuslinger. En af de få, hvis 

navn vi har overleveret - hun hed Kjestena - slyngede fra Chri

stiansø en stor sten efter Olskirke, hvorefter hun skridtede over 

til Bornholm for at se efter, hvor godt hun havde ramt, men sig

tet må have været temmelig skævt, for stenen var faldet i strand

kanten mellem Allinge og Sandkås, hvor den endnu ligger; den 
kaldes Æggehønen. Da hun satte sig ned for at beskue sit mis

lykkede værk, anbragte hun sig på den klippe, der efter hende 

har fået navnet "Kjestenes Stol", dens størrelse viser, at hun ikke 
har hørt til de helt små. 

Fandens Hat, Bodilsker Foto : Frede Kjøller 
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En anden slingesten, Fenrisstenen i Gyldensåen, Østermarie, 

som af jætten Fenris skal være kastet efter Ibskirke, bærer fem 

indslebne riller, som siges at være spor efter Fenris' fingre. Jæt

ten skulle egentlig have heddet Fenrir; han er sprogligt beslægtet 

med selveste Fenrisulven , selv om sprogforskere mener, at stenen 
har fået sit navn i den seneste tid . 

Betegnelsen "Jætte" turde vel være den mest dækkende, når 

man vil karakterisere denne art troldtøj. Den findes også i navnet 

på et par af stenene: J ætta Bujl, der ligger på kanten af klipperne 

på nordsiden af Svartingedalen i Rutskersen - og Jættebujlana 
oven over Ravnedalen i Paradisbakkerne. 

Til en hel række af vandreblokkene rundt om på Bornholm 

knytter sig temmelig ensartede sagn om trolden, der ville ramme 

kirken, eller, som det fortælles om Jætta Bujl: "en skånsk jætte, 

der ville slå Bornholm væk". I nogle tilfælde benytter jætten sit 

hosebånd som slynge, i andre tilfælde en snor. "Slingesten" øst 

for Gamleborg i Paradisbakkerne skal være kastet af en jætte

kvinde, der brugte en sølvsnor som slynge, og sporet af snoren 
skal endnu kunne ses rundt om stenen. 

Som en prøve på disse kæmpekast-sagn skal her gengives en 

gammel optegnelse om "Kyllingehønen" ved Aakirkeby. Ligesom 
Æggehønen har den sit navn, fordi den ligger på et underlag af 
mindre rullesten. Optegnelsen skyldes Lucianus Kofoed, som i 

1854 indsendte den til Svend Grundtvig: 

Lidt søndenfor Aakirkeby ligger en rundagtig sten af størrelse 

omtrent som Gorms runesten på Jelling kirkegård. Og gamle tro

værdige folk forsikrer, at blandt Bornholms mange millioner sten 
skal denne være en af de allermærkværdigste, thi den udmærker 

sig både ved sit forunderlige leje og ved den endnu langt forun

derligere omstændighed, ved hvilken den kom til det sted , hvor 

den nu er. - Stenen ligger på en lyngbegroet højning med en krans 

af mindre sten under sig; og da nu dens egen størrelse forholder 
sig til disse små stene som fuglens til dens ungers, så har den fået 
det navn "Kyllingehønen". - Dens øvrige historie er kortelig føl

gende: Det var i den skånske biskop Egins dage, at Bornholm blev 

kristnet. På denne tid boede der også på Højlyngen i Aaker en 

trold. Men samme trold kunne slet ikke finde sig i den nye tin

genes orden1 som bisp Egin søgte at fremkalde på Bornholm. Og 

derfor besluttede trolden engang, da bispen var ovre på Born
holm , at følge med ham hjem til Skåne for ved lejlighed at spille 

ham et eller andet puds. Om d ette lykkedes trolden eller ikke, vi

des ej, kun så meget vides, at da Aakirke senere hen blev bygget, 

og trolden, der jo nu boede i Skåne, fik dette· at vide - slyngede 

han i sin ubændige vrede herover en sten over havet mod Born

holm og i den retning, Aakirken var rejst. Stenen ramte ikke, 

men gik så nær over tårnet, hvorpå man havde i sinde at bygge et 

spir, at man måtte opgive planen med spiret. Og endnu den dag i 

dag har Aakirke intet spir, men kun et højt tårn. - Men stenen, 

som af troldehånd blev slynget mod Aakirke, var "Kyllingehø
nen". 

Hver af de bornholmske kirker synes at have sin slingesten om

trent, ialtfald - der er visse kirker, hvor intet stenkastsagn er mig 

bekendt, men det kan have eksisteret all igevel. Allinge kirke er en 

undtagelse, men den eksisterede jo ikke på den tid, da jætterne 
var aktive. 

En ejendommelig variant af disse sagn fortæller , at det var fru 

Printzenskold, der kastede disse sten for at hævne sig på Born
holmerne for drabet på hendes mand. Hun kastede en sten efter 



hver af de bornholmske kirker, men ingen af dem ramte. Sagnene 
om slingestenene er dog sikkert ældre end opstanden i 1658. 

Alle de bornholmske sagnsten er omhyggeligt beskrevet i August 

F. Schmidts bog "Danmarks kæmpesten i folkeoverleveringen", 

hvor også de vigtigste sagnoptegnelser om stene er omtalt. 
Det var imidlertid ikke udvandrede troldfolk alene, der havde 

aversion mod kirkeklokkerne, også andre underjordiske væsner, 

og naturligvis ganske særlig deres herre og mester Fanden, holdt 

ikke af dem. Herom melder en sagnoptegnelse fra 1865: Fanden 

kom engang kørende henad landevejen forbi Bodilsker, og just 

som han kom lige ved klokketårnet, hændte det sig nu hverken 

værre eller bedre, end at der begyndtes at ringes med klokkerne, 

hvis tårn står i kirkegårdsgærdet ud imod landevejen. Fanden blev 

derover vred og rev hatten af hovedet og kylede den mod klokke

tårnet for at slå det ned; me'! det tog slet ingen skade deraf, hvor

imod hatten blev siddende på muren, hvor den kan ses den dag i 

dag. 

At dette sagn huskes den dag i dag, viser en optegnelse af Carl 

Lofholm , der gengiver det i en noget afvigende form: Engang for 

mange år siden, da præsten i Bodilsker havde været ude at se til 

sine sognebørn, blev han på vejen hjem skygget af selveste "den 
onde", som ville tale et alvorsord med ham. For nu ikke at falde 

i nævnte herres hænder, skyndte præsten sig så hurtigt han kunne 
ad kirken til, alt mens Fanden halede ind på ham . Dog lykkedes 

det præsten at bringe sig i sikkerhed på indviet jord, dvs. på den 

anden side af kirkegårdsdiget, som han sprang over. Af harme 

herover slyngede Fanden sin hat efter præsten, men hatten for

fejlede sit mål og ramte i stedet klokketårnet, i hvis ene hjørne 

den satte sig fast. 
Nævnte sten (Fandens hat) er en stor rundet kampesten, hvis 

udseende har en umiskendelig lighed med en hat, og dette har 

været medvirkende til, at det gamle sagn er opstået. Stenen har 

sin plads i det markante og smukt opførte klokketårns sydøstre 

hjørne, ca. tre meter over jorden . 

Kyllingehønen ved Akirkeby 

Ifølge Ellekilde skal denne sten også gå under navnet "Bona

veddes hat" og der knytter sig rimeligvis sagn til dette navn , men 
ingen optegnelse er mig bekendt. 

Den art troldtøj, som må siges at være særlig karakteristisk for 

Bornholm, er uden tvivl underjordsfolkene. Ikke fordi de er 

ukendte i det øvrige Danmark - tværtimod vrimler det overalt i 

Danmark med sagn om bjærgmænd og højfolk, hvilket vel kan 

komme ud på ett, her "hvor bjærg kun er bakke". 

Om dette troldtøjs oprindelse har man forskellige sagn. Nogle 

beretter, at da de oprørske engle i sin tid blev stødt ud af Paradis, 

faldt de ned på jorden, og efter hvor de faldt, blev de til bjærg

folk, ellefolk, havmænd og havfruer, nisser osv. Et legendeagtigt 

sagn, som jeg også har hørt fortælle på Bornholm, lyder således: 
Engang da Eva var ved at vaske sine mange børn, kom Vorherre 

uventet på besøg. Eva syntes ikke, at hun kunne være bekendt 

at lade ham se de snavsede børn, og derfor gemte hun dem, som 
hun endnu ikke havde nået at få vasket, i høje og krat, og da 

Vorherre kom ind i huset, viste hun ham kun de renvaskede. Han 

spurgte, om det var alle hendes børn, og det sagde hun ja til. 

Da sagde Vorherre: Hvad du har skjult for mig, skal også frem
tidig være skjult for menneskene! Og så blev Evas uvaskede børn 

til det troldtøj , der måtte fjæle sig under jorden. 

Hvad de underjordiske angår, siger dette sagn noget væsentligt. 
Thi de er umiskendeligt nær beslægtede med os, ikke blot i skik

kelse og dragt, men de har i deres høje og bakker skabt et sam

fund, der i ett og alt er en tro kopi af vort eget. 
Men iøvrigt er troen på de underjordiske utvivlsomt ældre end 

kristendommen på Bornholm. En af underjordsfolkenes vigtigste 

opgaver er at værne øen mod fremmede angribere, de er med an

dre ord en slags landvætter. Meget tyder på, at de oprindelig er 

ånder af slægtens forfædre, herpå tyder det, at de med forkær

lighed holder til i gravhøje og altså er en art gravboer. De store 

bronzealderhøje gemmer også deres guldskatte og andre ejendele, 

som man skal vogte sig for at forgribe sig på. 

Foto: Frede Kjøller 



Listed Høje 

Om deres ydre fortælles forskelligt. En af beretningerne siger, 

at de skal være klædt i grå trøjer, røde huer og store træsko, dvs. 

den gammeldags bondedragt - iøvrigt den samme dragt som nis

sen bærer over hele landet. Efter en anden beretn ing skal de 

bære trekantede hatte. P. N. Skovgaard fortæller at de alle er til 

hest, men underjordskongen og de fornemste af dem rider på t re

benede heste - men dette kan dog kun gælde underjordsmilitsen, 

som vi i det følgende skal vende tilbage til. De underjordiske er 

betydelig mindre end almindelige mennesker, næ rmest er de på 

størrelse med 4-5 års børn, er de fleste meddelere enige om. 

Der findes en beskrivelse af de underjordiske, der giver en me

get udførl ig beskrivelse af deres udseende og livsvaner. Den stam

mer ganske vist ikke fra Bornholm, men fra Skåne, men da Skåne 

hvad folketro og sagn angår viser mange overensstemmelser med 

Bornholm, citerer jeg her en del af den. Selv om der er nogle af

vigelser - fx. med hensyn til de underjordiskes størrelse - turde 

beskrivelsen stemme nogenlunde overens med bornholmsk folke

tro. 
Den er hentet fra en pjece af Wilhelm Julius Coyet, betitlet 

"Efterretninger om Troldhornet og Troldpiben samt Bjergpuslin
ger, Trolde og Skiftinger på Liungbygaard i Skaane", skrevet 

1692 og udgivet på dansk 1774: 

" Manden under Maglestenen hed Clausa og quinden Otta, de 

havde adskillige børn både store og små. De vare selv meget 

større og stærkere, end andre mennesker her på jorden; og de lig

nede andre folk, men de havde ingen smukke ansigter. De havde 

store næser og munde. Deres· små børn gave tro ldquinderne at 

die af store lange patter, som de sloge over axelen op på ryggen, 
og der krøb de små børn op og diede. De ginge alle nøgne, og 

havde under Maglestenen trende rum , det eene inden for det an-
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det, som de boede udi. De 2de yderste rum var temmelig store, 

og såe ud nesten som hyrdehytter, der var lyst både nat og dag 

udi disse 2de rum, men udi det inderste og 3die rum var der gan
ske mørkt, og var der udenfor dybt med trapper. Udi dette mørke 

rum sagde drengen, at han ei havde været; men troldfolkene gik 

derind og talte med en mand, der var ligesom deres husbonde, af 

hvilken de fik betaling og råd til det , de skulle giø re. Fra samme 

mørke rum blev og maden båren frem, som de åde, og den samme 

var altid varm, ihvorvel han aldrig havde seet, hvor de kågede den. 

Deres mad bestod udi kål , kiød, flesk og ærter, og udi anden så
dan mad , som menneskene æde. Når de gik til bords da bandede 
de hinanden og talte intet go t til hverandre, og dette skede i ste

det for velsignelse, som Christen folk læste over maden, der hør

tes aldrig hos dem noget Guds ord. Ibland besøgte troldene hin

anden, og boede nogle af dem i Kinge-Kule (Kinnekulle?) og i 

Fielkinge Bakke, som til anseende syntes at være ypperligere end 

de under Maglestenen; særdeles komme de til hverandre, når de
res koner låe i barselsseng. Denne borttagne dreng sagde fremde

les, at udi de 6 år, han under Maglestenen havde været, var der 

ingen død, men trold-quinderne havde fød adskillige små trold e, 

og havde de meget ondt , når d e fødde. De sp illede, drak og dand

sede udi deres giestebud, og iblandt sloges troldene, men han 

havde aldrig set d em bløde. De kar, som troldene brugte på sit 

bord t il maden og at drikke af, vare som guld og røde som ild. 

Troldene talte landets sprog. De gjorde intet arbejde og b rugte in
tet håndværk. Om dagen lå de i dvale , ligesom de sove, men om 

natten gik de ud, for at forhverve sig noget t il føde; og da toge de 

saften og kraften af den mad, som menneskene havde tillavet sig 

selv, dog så, at der ei efter udvortes syn kunne savnes noget. 

Penge og anden redskab rørte de ikke; ej heller sæden som låe udi 



laden, men de spiiste det alene, som folk havde kåget og bort

sat at gjemmes; desligeste og den drik, som stod optappet". 

Man læser ikke denne udførlige beskrivelse uden et lille stik af 

misundelse: Ak, om vi bare ejede en så indgående skildring af vort 

bornholmske troldtøjs ydre og livsvaner! Vi må nøjes med de an

tydninger, skeptiske alvorsmænd som Thura, Skovgaard og Pa

num har givet os. Vore dages folkemindesamlere ville have været 

glade for, om gamle dages lærde topografer havde været en lille 

smule mere naive og interesseret sig lidt mere for, hvad den rin

geagtede almue troede og mente. Overfor en sådan fyld e af op

lysninger føler man fattigdommen af de sparsomme levninger, vi 

nu møjsommeligt må skrabe sammen for at søge at stykke den 

sammen til en helhed. Og så er Bornholm endda en af de egne, 

der er gunstigst stillet. Vi har så mange overleveringer om under

jordsfolkene, at vi ialtfald kan danne os et tydeligt billede af de

res væsentlige karakteregenskaber. 

Kirkebetjent Jespersen i Olsker gav mig i sin tid denne karak

teristik, som jeg finder helt dækkende: "Underjo rdsfolkene hø

rer til det mest godartede troldtøj; de er undertiden hjælpsomme 

og som regel uskadelige, kun når man driller eller forulæmper 

dem, bliver de onde mod menneskene, og så er de ikke gode at 

komme i kast med. Men selv om de til daglig er godmodige, er 

de tillige både drilagtige og skarnagtige, så de er ikke altid de 

behageligste naboer". Hertil kan man føje, at de let bliver for

nærmede, og mange er blevet uvenner med dem uden egen vilje. 

De er temmelig jævnt udbredt over hele Bornholm, fra Per

sker til Hammeren, fra Ringebakkerne til Gudhjem. Deres op

holdssteder er dels gravhøje, dels klippebanker og lyngbakker, 

her holder især underjordssoldaterne til i stort t al. Man kan se 

dem myldre på klippesiderne, når man komm~r sejlende - fiskere 

fra Vang har fortalt, at når de nærmer sig land, kan de se hun

dredevis af små skikkelser myldre på lyngsiderne i Ringebak

kerne, men når de kommer helt ind under land, forsvinder un

derjordsfolkene pludseligt. Kendt er sagnet om de svenske krigs

skibe, der opgiver at angribe Bornholm, fordi de ser hele Ham

merknuden myldre med de underjordiske soldater. Fænomenet 

lader sig jo let forklare som solflimren over lyngen. 

Eilers holder de underjordiske med forkærlighed til i gravhøje, 

og mange af sagnene knytter sig til bestemte høje. Det vidt ud-

Jættabujla, Paradisbakker 

bredte sagn om højen, der løfter sig på gloende pæle, fortælles 

også om mange høje på Bornholm. "Her på landet lever for 

resten endnu gamle folk, som har set somme høje stå på fire 

gloende støtter de hellige aftener og hørt musik derinde fra", 

skriver Chr. Weiss (lærer i Klemensker 1860-1 863). Blandt de 

høje , der plejede at stå på røde pæle, og hvorderiøvrigt meldtes 

om adskilligt pusleri, var Byggehøj ved Allinge. Skovfoged Seier 

fortæller om en af de høje, der ligger nordvest for Listed, at der 

hørte man ofte de underjordiske spille; hver juleaften var der stor 

fest, og så hævede højen sig på fire flammende søjler. 

Også Gulhavebakken i Vestermarie, mellem Almindingen og 

Tjæregården (kirkegården?) rejser sig på gloende pæle. En mand 

kom en aften forbi og så den stå på røde pæle, og de dansede der

inde. Han stod stille og tog lystigheden i øjesyn, men så fik de 

kig på ham og jagede en sortbroget so efter ham. Den ville bide 

ham i benene, og han tog vejen hjem alt hvad han kunne; soen 

var lige i hælene på ham, men det lykkedes ham dog at komme 

ind og smælde døren i bag sig. 

Ejendommeligt nok fortælles der også om menneskers del

tagelse i de underjordiskes fester. En præst i Povlsker ved navn 

Kofod (sandsynligvis J ørgen Pedersen Kofod, præst i Povlsker 

175 3-1780) kørte en nat forbi Ringeishøj tæt ved Povlkirke og 

så, at den stod på støtter, og at de u11derjordiske dansede derinde. 

Mellem dem var en student, som præsten kendte. Præsten skal 
have sagt: J a, havde jeg blot haft min bog med mig, skulle jeg 

med lethed have fået ham ud derfra! 

De underjordiske i h øjene synes at have haft en led er, der ikke 

t ålte nogen medbejler til magten. Således fortæller et vid t ud

bredt sagn, her på Bornholm knyttet til Tilshøj ved Rønne. Det 

fortælles, at nogle karle fra Rønne engang som sæd og skik var 

skulle t il Rutskirkes gilde, der nød stort ry over hele øen. Da d e 

kom over Byåen og op over den bakke, hvor Nordre Trinbræt nu 

ligger, hørte de en røst, som råbte efter dem: Hælsa i gjijlet a 

Filøp e dør! De blev lidt underlige ved det, men havde dog glemt 

det, da de kom til gildet i Rutsker. Pludsel ig kom dog en af 

dem i tanker om begivenheden og sagde til en anden tilstedevæ

rende: Ded e sant - vi ska hælsa i gjijlet, a Filøp e dør! I den 

samme stund lød det klagende fra en flok af usynlige: Naj, e F iløp 

dør! Således havde disse karle båret bud for de underjordiske. 
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Her er tilsyneladende kun tale om, at de underjordiske sender 

bud til slægt eller venner om en fam iliebegivenhed. Men kirke

betjent Jespersen i Olsker har fortalt mig sagnet i en anden vari

ant, og den stemmer overens med adskill ige vestdanske overleve

ringer: 
Ikke langt fra Tilshøj boede en familie, hos hvem der engang 

kom en sort kat tilløbende, og den slog sig ned i huset . Men en 

aften kom manden forbi Tilshøj, og ud af højen kom da en lille 
mand, som råbte til ham : Sig til din kat, at Til er død! Han kom 
hjem og fortalte sin kone, hvad der var hændt ham , og katten sad 

imens og spandt under kakkelovnen, men da den hørte, at Til var 

død, sprang den ud og råbte : Er Til død , så må jeg skynde mig 
hjem! Med disse ord forlod den huset, og fo lkene forstod nu, at 

katten havde været en underjordisk. 
Sammenligner vi med vestdanske varianter af sagnet må det for

stås således, at katten er en underjordisk, der er fordrevet fra h ø

jen af sin medbejler Til , men da denne er død , må den hjem og 

overtage magten i højen . 

Efter hvad sagnfortællingerne oplyser os om de underjordiskes 

dagligliv, er der adskillige små træk, der viser, at de er i næ r slægt 

med menneskene. De vasker og hænger deres tøj t il tørring. En 

dreng gik en dag på en mark og vogtede kvæg, da han på nogle 

slåentorne så en del smukke linnede og uldne klæder hængt ud i 

solskinnet. Han så nærmere til , og han lagde da mærke til , at der 

gik en lille dreng med broget trøje og rød hue mellem buskene og 

Ringelhøj, Poulsker 

så t il tøjet. Hyrdedrengen forlod kvæget og skyndte sig at hente 
folk derud, for at de også kunne se det , men da de kom derud , så 

de ikke andet end de grønne buske. 

Georg Josefsen fo rtæller til Tang Kristensen : En pige gik fra 

Melsted t il Gudhjem. Da hun kom ti l Lillevang, på den lille slette 

mellem Vippebakkajn og "sjærn" så hun hele sletten overtruk

ken med blå- og hvidstribede dynevår, hvorpå der lå en u tallig 
mængde små dværge med røde nissehuer på. Hun vendte straks 

tilbage til Melsted, og hele to år turde hun ikke gå over Lille

vang. 

Det sker, at de underjordiske børn leger med børnene oppe på 

jorden. Således fortæller GeorgJosefsen: Længst mod syd i Gud

hjem boede en familie, der havde mange børn, og de løb i går

den og legede. Så kom der en lille pige, som ingen kendte, og 
legede med. Da konen gav sine egne børn ujnarna, gav hun også 

den fremmede et lille stykke. Den lille pige kom så hver dag og 

legede med børnene og fik en lille bid, når de spiste. Men en dag 

kom moderen med et stort stykke mad i hånden og sagde: Vil du 

saj maj, hvor du e frå, så ska du få dæjna m"adinj ! Da kom der en 

ubekendt kone, der så arrigt til konen i huset og sagde: Vil du gje, 

så gje, ikkje frita å fraga ejn stakkals usjyjluer unga! Så tog hun 

barnet om armen og fo rsvandt , og de så hverken barnet eller mo

deren nogen sinde siden . - Men så var børnene tillige med andre 

børn af byen ovenfor på bakkerne og legede, da de h ørte nogen 

inde i højen, som sagde: Pi bel, gå å sæt pottijn på te kjy llijnana 
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små, som på højen gå! Børnene løb da hjem og fortalte det , og 

siden turde de aldrig mere lege på højen. 

At børn oppe fra jorden også vil lege med underjordsfolkenes 

børn, er der også flere beretninger om, men det har forældrene 

anset for meget fa rl igt og på enhver måde søgt at forhindre det. 
Men herom senere. 

De underjord iske holder ligesom vi andre deres fester, og det 

sker ved store optog. Om deres bryllups- og begravelsesoptog for
tælles i nogle beretninger fra Gudh jern, som Georg J osefsen har 
optegnet til Svend Grundtvig : 

Ungdommen fra Gudhjem går ofte op i vangen om aftenen, 
især om sommeren i de lyse aftener. Somme tider går de til langt 

ud på aftenen, og det var således en søndagaften, de havde været 

ude og var komne hjem hver til sit, at en pige ved navn K. stod i 

sit kammer ved sit vindue og så ud i d en stille , klare nat. Da 

hørte hun pludselig støj på gaden; hun så ned og så, at der kom 

30 par unge mennesker spadserende ned ad gaden , herrerne havde 

hver sin dame under armen. Den sidste havde to damer. Da de 

kom lige nedenfor K.s kammer, så den ene af dem op til hende, 

og se, det var hendes veninde M. Dagen efter talte hun med M. og 

sagde hende, hvad hun havde set, og spurgte: Gik du længer ude i 

aftes end vi andre? Nej, svarede hun , men jeg så akkurat det 

samme i mit kammervindue, de gik dernede fra stranden op igen

nem byen . Det har formodentlig været en brudestads af de un

derjordiske. 

Gundbergs Have - Skovly 
Mellem Rønne og Hasle ved Blykobbeåens udløb i havet ligger i 
idylliske omgivelser traktørstedet Skovly, tidligere nævnt Gund

bergs Have. Ejendommen, der ligger i Nyker sogn, hed oprinde

lig Rævehuset, et navnetræ k, der er bevaret i den nærliggende 

vejbro over åen, Rævebroen. Det var det nu forsvundne Sorthat 

Kulværk, der bragte liv i den før døde egn , hvor ræve og harer 

havde deres eldorado i de udstrakte sandklitter, og i det småkrat 

der fandtes i dalene og langs åen. Den ældste kendte beboer i 
1841 var Jeppe Mogensen Lind, arving til St. Kåsbygård i Rut

sker. Men den mest kendte af Rævehusets beboere var dog m a

skinmester Lambrecht, en mand der er værd at skrive lidt om, 

ikke blot fordi han er stamfader til den bornholmske slægt Lam

brecht. Peter Chr. Lambrecht var født 16. august 1812 i lands

byen Forhse i Slesvig. Han kom i maskinlæ re og blev ansat i en 

maskinfabrik i Kiel, hvor han i 1838 blev gift med Johanne Char

lotte Leon, født i Kiel 1815. I 1843, da Hasle Kulværks-Interes

sentskab blev stifte t og dets bestyrelse var i Kiel for at købe en 
dampmaskine til kulværket, fulgte Lambrecht med tilbage som 

montør og blev derefter maskinmester ved Hasleværket, hvor han 
virkede til 1846, da han fly ttede til Flensborg. Men den tru

ende krig bevirkede, at Lambrecht søgte bort fra farezonen. Det 
skete hemmeligt ved nattetide, idet Bornholms amtmand Krabbe, 
der drev Kulværket ved Sorthat og havde brug for Lambrecht, 

havde sendt en jagt efter ham. Den ankrede op ud for Eckern
forde fjord og tog maskinmesteren og hans familie ombord. Så
ledes kom P. Chr. Lambrecht til at bo i Rævehuset, som Maskin

mester og bestyrer i værket. Men da værket i 1851 gik fallit, 

flyttede Lambrecht til Hasle kulværk som bestyrer, hvo r han vir

kede til 1854, da fabrikant Lunde af Kjøbenhavn begyndte det 

anlagte Kul- og Teglværk ved Sorthat, og fik Lambrecht til be

styrer. Ved en uddybning af ålejet i 1856 samtidig med anlæg af 

et bolværk ved stranden for at man søværts kunne eksportere 

Teglværkets produkter, der ved den tid androg over en million 

mursten og ca. 20.000 tønder kul. 

I 1880erne var Hans Gundberg ejer af huset, han var sømand, 

men ville have det lidt ro ligt på sine gamle dage og begyndte med 
at lave nogle robåde, som han lejede ud t il at sejle på åen. Vi 

Horra gik ofte om sommeren til Gundbergs have, han havde en 

abekat i et bur hængende på et Kjyssebærtræ, som vi var raske 

til at smage på, når de blev modne. Der var et godt ørredfiskeri, 

når ørreden om efteråret gik op i åen for at kaste sin rogn . Det 

var omkring 1904 at Hans Gundberg flyttede til Hasle efter at 
have solgt ejendommen til fhv . skibskaptajn H.C. Bager, en stout 
sømand, der b landt andet som fører af Rønne-barken "M. Chri

stiansen" var ude i den stærke julestorm 1902, og red af i far

vandet omkring Bornholm. Han drev ejendommen fra 1905 med 
navnet Skovly. 

I september 1919 solgte Bager Skovly til fru Mathea Stender, 
der igen solgte Skovly til stationsmester H. Jakobsen , som atter 
solgte Skovlyden 12.12.1925 til Karl Andersen. 

Ejnar Kjøller. 
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Martin Poulsen: PINSETUR 
til 
SLOTTET 

Georg og hans bror blev sendt tidlig i seng, for de skulle tidlig op 

næste morgen og med det første tog nordpå. Og det ville jo nok 
blive en anstrængende dag, så de var nødt til at få sig en god 

søvn først. 
Men det var alt for svært at sove, når en sådan begivenhed 

stod for døren. Det var jo knap nok mørkt, da de krøb under dy

nen, og der løb alt for mange ting rundt i hovedet, da de havde 

fået læst deres fadervor. De havde ganske vist fået at vide, at 

efter aftenbønnen måtte de ikke sige et ord, for så gjaldt den 

ikke, men der er grænser for, hvad en otteårs dreng kan modstå 
af fristelser, og det varede heller ikke længe, før Georg hviskede: 

"Sawer du, Thorvald?" 

Nej, Thorvald var lysvågen. 
"Hvoddan ser dær ud ver Slotted? Du har jo vad dær forra." 

Ja, Thorvald , som var tolv år, var mere vidtberejst end Georg, 

havde set sig om i verden, og han havde blandt andet besøgt Slot

tet på en skoleskovtur for et par år siden, og han var ikke uvillig 

til at berette om alt det vidunderlige, han havde set på turen. 
Først var der jo den lange, lange jærnbanerejse gennem bonde

landet med gårde og skove, marker med køer og heste og rigtige 
klipper, som dem oppe i klippeløkken. Selve slottet var der må

ske ikke så meget ved, det var nok store, men dårligt vedligeholdt, 
murene var styrtet ned. Det var det der nu hedder en ruin. Thor

vald gentog med stolt bedreviden dette fine fremmedord, der nok 

var ukendt for en otteårig. Men så lå det på nogle mægt ig høje 

klipper, så stejle som mure, og havet skummede op ad dem. Det 

var mægtig flot. 
Han blev ved med at fortælle. Til sidst blev stemmen træt og 

utydelig. Den tyste mumlen fra drengenes sovekammer døde hen. 

Thorvald sov. Endnu blev en række forvirrede billeder ved at 

flimre for Georgs lukkede øjne, men til sidst måtte også han 

give sig. 
Det blev dog en urolig søvn, fuld af forvirrede drømme, der 

foregik på et slot, som han havde set det på billeder i historie

bøgerne, med riddere i panser og plade og med sværd og lange 

lanser og hjælme med sorte og hvide fjerbuske. Pludselig våg

nede han; han hørte moderen skramle nede i køkkenet , hvorfra 
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trappen førte op til loftskammeret, hvor de to drenge lå. Han 

råbte ned til hende : 

"Moer, e'd allerede marn?" 

"Naj, sav du bara videre, min horra, klokkan e men tre". 

Georg var så træt, at han dryssede hen igen. Men det blev en 

meget urolig søvn. Det var efterhånden helt lyst, fuglene holdt en 

farlig larm ude i haven, og mor gik stadig og skramlede dernede. 

Men omsider tog den rigtige tunge søvn magten , og de mange 
tanker formåede ikke at holde ham vågen mere. 

Det var svært at få ham vågen igen, han havde glemt det hele 

og kunne ikke forstå, at mor stod og ruskede så ihærdigt i ham. 
Han havde på fornemmelsen, at det var meget tidligt. Men mor 

blev ved at ruske: 

"Nu må du sjyjna daj å stå op - du må hausa, a vi ska teSlotted 

ida!" 

Pludselig begyndte noget at dæmre for ham. Han blev så godt 

som lysvågen. Thorvald var allerede helt morgenkvik og begyndte 

at fløjte. Han tog sig sammen til en kraftanstrængelse og sprang 

ud på gulvet. Så var det bare ned ad loftstrappen i en fart, fat i 

vaskebakken og ud at fylde den ved pumpen i gården. Det var 

snart bestilt. 

"E du nu ræjti rener? Har du nu au haust å vaska ørn?" 

Mor så temmelig klatøjet ud . Hun havde nok ikke fået sovet 

ret meget, stakkelen, gud ved om hun i det hele taget havde væ

ret i seng? Hun havde haft meget at gøre med at smøre mad, 

pakke madkurv, stryge søndagstøjet og lægge det hele frem , så 

det var ikke så løjerligt, om hun var en smule morgensur. Hun 

skyndede stadigvæk på de to drenge, mens hun lavede morgen

kaffe, kogte barbervand til far og fik lille søster gjort i stand. 

Georg og Thorvald var kommet i det nystrøgne kadettøj, havde 

fået de fint blankede fjersko på og hældte den varme kaffe i sig 
i en fart . Så skulle de blot synes, tørres i mundvigene med en 

fugtig klud - så var de parat til det store æventyr. Far skyllede 

den sidste slurk kaffe i sig, tændte en cerut og erklærede, at nu 

kunne de godt drage af. 
Mor var også klar, pyntet, i en fin ny bomuldskjole, som hun 

selv havde syet, og med ny hat med fjer. 



Hammershus 

"Så fikj ejn åsjøtt," sagde hun, "nu e'd bara me å nyda lived!" 

Det var skønt solskinsvejr, dejligt, sagde mor, at det ikke blev 

regnvejr, for så havde hele dagen været ødelagt. Dampskibet var 

allerede i havn, og de rejsende myldrede op ad byen til, men den 

tætteste sværm skyndte sig mod stationen for at komme videre 

ud på øen. Det var en vrimmel af folk på perronen, allingetoget 

var ved at køre frem, da de nåede derud, og drengene entrede 

det, så snart det holdt. Man kunne se på stimmelen, at det ikke 

var en sædvanlig dag. Alle var i den stiveste puds, de ældre na

turligvis i søndagstøjet, der ikke luftedes så tit og derfor var det 

samme mange år i træk, men de unge foldede sig ud det bedste 

de kunne, damerne i brogede sommerkjoler og store hatte, de 

unge herrer i flunkende pinsesnit, med stråhatte og stive flipper, 

der skruede hovedet en ekstra tomme til vejrs. Der var en, der 

tog luven fra dem alle, det var "Top og Skæg", manufaktur

kornissen, der var kendt af hele byen , fordi han altid var med, 

hvor der foregik noget. Han var i nyt lyst , stortærnet tøj, med 

flad stråhat og flipper et nummer højere end de fleste - det var 

manchetter, sagde hans misundelige kammerater. 
De havde heldigvis fået sikret sig siddepladser, drengene ved 

vinduet, mor i den inderste krog med lillepigen på skødet. For 

Georg blev det en spændende tur. Der var køer, får og heste på 

marken, og især de små føl tiltrak sig hans opmærksomhed. Og 
Thorvald , som kendte turen fra før , var en god rejsefører. 

"Dær ska du se <lær, ijna bag ver træn. De e en rujnkjærka. 

Dee Nykker". 
Georg undrede sig såre. Den så jo slet ikke ud som kirker skulle 

se ud. Men sådan var der jo så meget at undre sig over, når man 

kom ud i den vide verden. Thorvald fortalte og fortalte, og så fik 
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man det at vide, og et øjeblik efter havde man glemt det , for så 

var der noget nyt , man fik at vide, og hvordan skulle en otteårs 

hjærne få plads til det hele. 

Pludselig skaldrede det , som om man skød på toget fra hægge 

sider. Georg lod en tanke gå tilbage til sine indianerbøger og følte 

ligesom en svag gysen, men det gik over, for nu så han klippe

mure løfte sig på hægge sider af toget. Det kørte igennem en 

kløft, hvor høje kratbevoksede klipper lå tæt ind til toget. Dren

gene trak uvilkårlig næsen til sig, den havde ellers konstant været 

klemt flad mod kuperuden. 

Det var virkelig en oplevelse, som ville huskes, når alt det andet 

var glemt. Og da de var igennem kløften, var det som om de var 
kommet ind i en anden verden. Der var ganske vist marker og græs
løkker som før, med køer og heste, men landet så helt anderledes 

ud, med små lunde ind mellem løkkerne og hist og her en klippe
knold, som ragede op midt i løkken. Og kløfter med vandløb ned 

igennem, kig ned i dy be kløfter tilgroet med skov. Bag dette 
land strakte sig havets gråblå flade. Et par både daskede derude i 

komplet vindstille. 
"Naj, <lære hawed," sagde Georg. "Evi nu kommed om ijen?" 
"Ded e et ajned haw, kajn du væl begriva! " svarede Thorvald 

bedrevidende. 
Det var ialtfald et helt andet land. Klipper ragede op her og 

der, og toget kørte over dybe kløfter hvor man kørte i højde 

med trætoppene. Og det nye hav fulgte med, nu og da skim
tede man de røde tage i en lille fiskerby. Og så nærmede man sig 

rejsens ende, folk fik travlt med at samle deres pakkenelliker 

sammen. Toget standsede, "Sandvig! " råbte konduktøren, og 

folk myldrede ud af toget. 
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Manteltårnet 

Det var en veritabel folkevandring. Herrer i pinsesnit og med 

lyse stråhatte og damer med møllehjuls-hatte og i hvide og bro

gede sommerkjoler. Der korn "Top og Skæg", der var blevet 

midtpunkt i et slæng af unge fyre, der skrålede "Mathilde" af 

fuld hals. Hele flokken svingede ned mod Langelinje og videre 

ud ad Hammershusvejen. Der var lagt op til det helt store besøg 
ved Slottet. 

Georg var helt forvirret af al den tummel. Da han var kommet 

ud af stationen, vendte han sig og stirrede på den røde stations

bygning. 

"E ded Slotted?" spurgte han Thorvald. 
"Naj, dær e lant inu", svarede broderen. 

De fulgte med strømmen. Men de var ikke kommet mange 

skrid t fra stationen, før der var en mand , der slog faderen på 

skulderen : 

"Naj minsjæl om ded inte e Julius - e du kornmijn på disse 

kantana?" 

Faderen vendte sig om. Han havde i sine yngre dage været 
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stenarbejder o ppe nordlands, så det var ikke helt overraskende 

at træffe gamle bekendte: 

"Ja men goda, Nelius. Ja ja e på tur te slot ted rne hela farnelian". 

"Ded e artit å træffa garnla kornrnerater. Ded må vi livæl ha VOS 

et gliiz på. Konn å bællana kajn vel sidda her udanfor i græzed 

så lænje, mens vi går ijn på Turistijn å får vos en ynka øl æjle to -

di ha bara godt å å vila saj å samla kræfter te dejn långa trawe
turn ". 

Nel ius var ikke t il at ryste af sig. Og mor vidste, at Far var alt

for let at lo kke, så det var med et suk, hun satte sig på den grønne 

skråning ikke langt fra stationen. Hun var t ræt efter nattens an

strengelser, så det varede ikke læ nge før hun nikkede i søvn. 

De to drenge drev lidt omkring for at se på sagerne. Det var 

spændende nok i begyndelsen. Georg var mægtig imponeret over 

den kolossale Hammerknude, der løftede sig lige foran. Det var 
vel nok et rigtigt bjerg, så voldsomme klipper havde han aldrig 

tænkt sig der kunne findes. Men også de blev lidt ensformige i 

længden. Han dryssede lidt omkring i de nærmeste omgivelser, 



ikke længere, end at han kunne finde tilbage til moderen. Men 

han begyndte så småt at kede sig. Thorvald var gået på egen 

hånd, op ad Langebjerg. 

Så fik han øje på en flok drenge, som var ifærd med at lege 

"banka lær" i en sidegade. 

"Må ja læja me", råb te han. 
De kiggede på ham, de kunne nok høre på målet , at han ikke 

hørte hjemme der. 
"Skrob å, din domma rønnapojk", galede flokken op, "vil du 

ha på snu dan?" 
Nej , her var det nok bedst at holde sig væk. Han havde fart på, 

da han kom tilbage til skrænten, hvor moderen sad og sov med 
den lille på skødet. Hun hørte ham komme og lindede lidt på 

øjelågene. I det samme kom Thorvald tilbage fra sin lille udflugt. 

"Kajn du gå ijn å sporra far, om hajn snart kommer," sagde 

hun. Hendes stemme lød træt og håbløs, som om hun ikke troede, 

det kunne hjælpe. 
Georg greb straks lejligheden, det var da altid en afveksling. Inde 

i krostuen var der en forfærdelig larm; han fandt straks faderen, 

som sad ved bord sammen med seks-syv meget larmende kamme

rater: bordet var fuldt af tomme ølflasker. 
De var ved at fortælle ham om hvad der var hændt oppe nord

lands, siden han var fly ttet til Rønne, og hvordan det gik gamle 

bekendte. 
Nelius fortalte: "Ja , du vedd kansje , a Bethanius hajn e væk. 

Å de gjekke seddan te, a de va ejn laurda nat, a hajn å Nydams

sjepperijn å et par anra sodd oppa i hused på Møllebakkajn å 

spellada kårt, å bræjnevinsflaskan gjek runt, for glas ha di jo alri 

hat rå te å skaffa sig. Så på ejngång ble Bethanius svingel , å så 

storte hajn baglæjnes ner å skrikkijn å va væk roe det samma. 

Nydamssjepperijn gjek så hen te 'jn å kjikkada i hans kårt, å så sa 

hajn : Ded va forbajnemaj godt, a hajn dø, for hajn sodd sku roe 

ajle tromfana! Di lau ijn så liggja, mens a di spillada videre, å om 
marnijn gjik di ijn te ejn nabo å lånte en staja å bar ijn på læj

kapelled". 
"Ded hadde di sku ente behøvt," supplerede en af de andre, 

"ded va ijnen nytta te å begrava'jn, di kujne bara ha hæjlt'ijn 

te bages på flaskan ! " 
I det samme dukkede Georg op. 

"Kommer du snart, Far", sagde han. 
" Naj sikken ejn netter lidijn pys", sagde Nelius. " Hajn ska ha

najn ryne maj ha ejn syp me". 
Men det syntes de andre dog var lidt for stærkt. Og far sagde: 

" Saj te moer, aja ko mmer lie strajs". 
Georg smuttede. Han gav sin besked videre til Mor, og hun lod, 

som om hun troede på den. Men hun så lidt træt ud, for hun 

havde sine erfaringer. 
Drengene var efterhånden blevet sultne. Moderen, der var klar 

over, at det ikke kunne nytte at vente, lukkede op for madkur

ven og pakkede nogle stykker med æg og med leverpostej ud. 
Drengene fik også en rød sodavand t il deling. Da den var tom, 

forlangte moderen flasken tilbage, for den var der sat pant for, 

men Thorvald bad om at låne den, han skulle nok bringe den hel 

tilbage. 
Da de havde spist, kaldte han på Georg og sagde, at han ville 

vise ham noget. Oppe på Langebjerg var der stenkuler, og der var 

salamandere i. Dem kunne de let fange, og så kunne de lave et 

akvarium, når de kom hjem. 

Men på vejen op ad Langebjerg fandt de noget endnu mere 

spændende - en stålorm! Thorvald fik den med en pind jaget ind 

i flasken, og triumferende satte de i løb tilbage: 
"Moer, Moer, se va ja har fångad ! " 

Moderen så på dyret: 

" Fi for kattijn", råbte hun, "en ormslå! Slæp dejn strajs ud, 
men gå lant væk me dæjn, de gjiftia krived!" 

"Naj , dejn e'nte gjiftier, moer'', sagde Thorvald, "de har vi lært i 

skolan. Ded e bara ejn stålorm". 

"Jo gonn e dejn gjiftier, dejn e dovvelt så gjiftier som ejn hugg

orm, se strajs å få dejn væk! " 

Og Thorvald måtte , så nødig han ville det, skille sig af med sin 

sjældne fangst. Han og Georg gik så og strejfede rundt; de turde 
ikke gå for langt, for de måtte jo være i nærheden, nå r Far kom, 

så de kunne følges med de andre til Slottet . 

Men tiden gik, og de blev efterhånden trætte og småkedede sig 
efterhånden, så til sidst satte de sig på skrænten hos Mor. Og da 

de havde været så tidlig oppe, varede det ikke længe, før de lige 

så stille dryssede i søvn . 

Solen stod højt på himlen, da de vågnede. Mor havde også fået 

øjnene op, men Far havde endnu ikke vist sig. De fik lukket mad

kurven op igen, og nu var de for alvor sultne. Resten af den 

smurte mad gled ned , og endnu et par af de røde sodavander blev 

drukket. Mor blev klar over, at aftensmaden måtte de hjem til 

Rønne for at spise. 

Og så endelig kom Far. Men han så ikke godt ud. Øjnene stod 

stive i hovedet på ham, og benene slog sludder under ham. Nelius 

fulgte med ham og støttede ham ; han så heller ikke for godt ud, 

men han var vant til turen og havde øvelsen, så han forstod no
genlunde at holde balancen. Han fik Far læmpet ned på skrænten 

og sagde undskyldende til Mor : 

"Ja, hær kommer ja roe majn. Hajn e bled lid træ tter, kansje 

hajn inte har kujnad tølla dejn långa kjøreturn. Ja troer ded e 

bæst , a vi får 'ijn hjim te Rønna - der går et æ ttemiddeståg om 
ejn hal times tid. J a ska nok komma å hjælpa te roe å få'jn ijn i 

t åged". 

Ja, der var unægtelig ikke andet at gøre. Far var komplet ude 

af stand til at gå bare et par skridt. At få ham med til Slottet 

kunne der ikke være tale om. 

Folk begyndte at myldre frem til eftermiddagstoget. Der var 
adskillige, som var blevet "trætte" tidlig på dagen og nu trængte 

til at komme hjem og sove. De kom dryssende i større og mindre 

flokke. Nej se bare, der kom "Top og Skæg" , hjulpet af en flok 
kammerater - men hvor så han ud! Hatten havde han tabt, det ene 

ærme var fl ået fra og vesten var revet åben, så alle knaphullerne 

var flænget op. Og så havde han et mægtigt blåt øje. Jo han 

havde sandelig været ude at more sig. 
Toget kørte frem , og Nelius kom, som han havde lovet og 

hjalp til at få den trætte mand stablet ind i en kupe. Han sov 

bare videre og vakte forresten næppe nogen synderlig opsigt, for 
de fleste af togets mandlige passagerer sov også. Mor fik fisket 

hans portemonnæ op af lommen. Heldigvis var alle familiens re

turb illetter der, men det var også det eneste , der var. 

Så gik toget . Georg var lidt skuffet over turen til slottet, han 

havde glædet sig sådan til at se alle kongens soldate r. Men han 

havde da ialtfald kørt med toget. Nu var han fuldbefaren , så han 

kunne nok have lov til at være lidt blasert og kede sig lidt på 
hjemvejen. Han tillod sig oven i købet at synes, at toget kørte 
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Slotsbroen 

så langsomt; der var ikke den fart over turen, som der var på 
udvejen. 

Men til sidst var de da i Rønne igen. Passagererne begyndte at 

vågne. Mor vågnede også, kun Far var det umuligt at få liv i. Der 

var trængsel ved udgangen. En mand råbte op og skældte ud på 
konduktøren, han skulle have været ud i Klemensker. Tilsidst 

var de ene i kupeen. Mor kaldte på Far og ruskede i ham, men 

han svarede kun ved at grynte noget uforståeligt af sig. Heldig

vis kom der en flink konduktør, som hjalp med at få ham lodset 

ud og anbragt på en bænk på perronen. 

Pludselig fik Mor øje på en portør, som hun langt ude var i fa

milie med. Hun kaldte på ham: 

"Du Andrias - kajn du ente hjælpa maj majn hjim - hajn har 
drokked saj fujler! " 

"Ja, de ser sku seddan ud", sagde Andreas. "Hajn e'nte majed 

te nad. Men vi ska nok få'jn hjim". 

Andreas hentede en trækvogn, fik den døddrukne mand læsset 

på den, og så gik det hjemad. Mor holdt børnene lidt tilbage; 

hun brød sig ikke meget om at b live set i det følge. Skammen var 
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Foto: Frede Kjøller 

stor nok endda, for alle i nabolaget kendte hendes mand, men på 

den anden side havde de så tit set ham komme sanseløs hjem, 

at det ikke ligefrem var nogen sensation. Andreas fik ordre til så

vidt muligt at køre gennem smågaderne, hvor der ikke var så 

mange folk på gaden. Og omsider var de hjemme, fik Far båret 

ind og anbragt på en divan, hvor han kunne sove videre. 

Drengene blev sendt ud på gaden og lege. Thorvald fandt straks 

sit slæng og var inden længe i fuld gang med legen. Og Georg op

søgte sin veninde Mathilde, som han plejede at hinke paradis med. 

Hun havde savnet ham. 

"Har du ente vad ver Slottet? " spurgte hun. " Kommer du 
allerede om ijen?" 

"Ja, for der va hal kjedelit ida", sagde Georg, "kongijn å dron

ningen va'nte hjimma!" 



Portrætter af kendte bornhollllere 

afgået ved døden sidste 

Svend Møller, gdr. Damme· 
gård, Aker, dir. Østifternes 
Brandforsikr. f. Bornholm. 
28.3.1918-16.7 .1971. 

Walther Munch, Revvej 49, 
Korsør, viceskoleinspektør. 
13.10.1897-30. 7 .1971. 

Aksel Mathias Jensen, Udsigten, 
Rø, fhv. gdr. Rågelundsgård, 
fmd. Bornh. Haveselsk., æresm. 
her og i Bornh. Skovdyrkerf. 
1.2.1888-9.8.1971. 

Søren Talstrup, Klemensker, 
gdr., tidl. Dalegård, Nyker. 
14.11.1894- 16.7 .1971. 

j ens Peder Kofoed Hansen, 
Møllevænget, Neksø, mekani· 
ker, mdJ. byråd m.m. 
20.3 .1906-3.8.1971. 

Harald Koefoed Thorsager, 
Nyvej 18, Næstved, fhv. 
sognepræst, Aker. 
15. 7 .1893-20.8.1971. 

Osvald Andersen, slagter· 
mester, Østennarie. 
4.10.1907- 19. 7 .1971. 

Ingv. C. Carstensen, Harbovej 
106, Rønne, fhv. dyrlæge, 
Østerlars 1930- 70. 
15.4.1900-3.8.1971. 

Paul Aksel Koefoed, Torvet, 
Åkirkeby, isenkræmmer, mdl. 
ligningskommissionen m.m. 
13.10.1908-22.8.197 1. 

år 

Karl Beyer, postbud, Nyker. 
11.11.1908-20. 7 .1971. 

Hans Pihl, Paradisvej 42, 
Neksø, amtsborgmester. 
17.7.1918-8.8.1971. 

Helge Martin Christoffersen, 
Sdr. Villavej 14, Rønne, 
revisor. 
19.10.1910-24.8.1971. 
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Poul Anker Stibolt, St. Torve
gade 81, Rønne, Gas- og V and
væ rks bestyrer. 
25. 7 .1915- 29.8.1971. 

Hans Conrad Munch, Skrukke
gård, Poulsker, gdr., fmd. Poul
sker Brugsforen. 
6.6.1924-8.9.1971. 

Henning Sørensen, Vester
gade, Tejn, opkræver, fmd. 
fagforen. m.m. 
26.3.1916- 5.10.1971. 

Age Kofoed, Chicago, USA, 
automobilforhandler. 
10.2.1890-24.10.1971. 
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CarlAdolfsen, Østerlars, uddeler, 
Østerlars Brugsforen., mdl. mgh., 
prædikant i Luth. Missionsforen. 
30.8.1903-31.8.1971. 

Jørgen Stender, Nørreg. 8, Røn
ne, gross., konsul, fmd. Foren. 
af Sveriges konsuler i Danmark, 
næstfmd. Handelsbanken, Røn
ne m.m. Svenske Vasaorden. 
11. 7 .1911 - 17 .9.1971. 

Karl Karlsen, Nørremark, 
Neksø, savmøller, fmd. mgh. 
v. Neksø Metodistkirke m.m. 
1.3.1904- 7 .10.1971. 

Aage Larsen, Pommern 4, 
Østerlars, vognmand, fmd. 
Østerlars, Gudhjem og Rø 
Vognmandsforening m.m. 
3.4.1902-28.10.197 1. 

Johannes Lundsgård, Skåde 
Bakker, fhv. direktør f. forsik
ringsselskabet "Jylland". 
7. l.1892-3.9.1971. 

Niels Kure, Hovedgaden 17, 
Nyker, filialbestyrer, Andels
banken, mdl. sgr. 
5.4.1889- 28.9.1971. 

Svend Lind, Pæretræsdalen 2, 
Rønne, kørelærer. 
12.2.1913-14.10.1971. 

Andreas Mathias Rømer, 
Korsgade 3, Hasle, fhv. skibs
fører. 
30.10.1887- 30.10.1971. 

Theodor Hansen, Skovgade 18, 
Svaneke, fhv. pantefoged, mdl. 
byråd. 
30.12.1895- 6.9.1971. 

Alfred Pedersen, Smallegade 9, 
Neksø, fhv. vognmand, retsbud 
og vurderingsm. f. skifteretten. 
26.4.1890-29.9.1971. 

Otto Andreas Andersen, Øster
vang, Østerlars, avlsbr., fmd. 9. 
kreds m.m., æresmedl. 1970. 
5.12.1889-24.10.1971. 

Aage Møller Riis, Engelsborgvej 
20 G, Lyngby, fhv. incassator, 
Rønne. 
4.10.1897- 17 .11.1971. 



Paul A me Jørgensen, Kapelvej 
49, Rønne, fiskehandler. 
1 ·1.11.1914-21.11.1971. 

Anker Adolf Kofoed, Sejrsgård, 
Poulsker, gårdejer. 
26.4.1904- 10.12.1971. 

Anna Margrethe Nielsen, 
Skovgade, Svaneke, pens. 
overlæ rer, fmd. Svaneke 
Husmoderforening. 
8.2.1892- 22.12.1971. 

Bryan Fabricius, Holsteins
gade 5, København Ø, over
læge, dr. med. 
12. 7 .1 908- 3.1.1972. 

Hans Christian Strand Holm, 
Krystalgade 12, Rønne, tand
læge, fmd. Dampskibsselsk. 
af 1866 (1966-68). 
24.2.1895- 25.11.1971. 

Knud Hermansen, Hans Thyge
sensvej, Listed, snedker, Bræn
desgårdshaven. 
23.7 .1902-14.12.1971. 

Viggo Nielsen, Missionshotellet, 
Viborg, hotelejer. 
11.4.1908-27 .12.1971. 

Konrad L indstrøm, Holbergs
gade 30, Kbh. K, montør. 
21.9.1892- 22.1.1 972. 

Emil Munk, T ejn , fmd. Born
holmercentralen, Tejn Salgs
forening og Tejn Havn. 
27 .6.1900-29.11.1971. 

Harald Jensen, Sandløkke
gade 9, Hasle, fhv. vognmand, 
mdl. byråd. 
27 .3.1904- 18.12.1971. 

Harald Andersen, Nybygård, 
Akirkeby, gårdejer. 
30.1.1900- 23.12.197 1. 

Hans Jensen, Harbovej 128, 
Knudsker, fhv, avlsbr. Østerm., 
mdl. sgr., fmd. Østermarie Hus
mandsforening m.m. 
21.1.1885-24.1.1972. 

Agnes Andersen f. Olsen, 
Hovedgaden, Pedersker, 
centralbestyrer. 
4.11.1900-4.12.19 71. 

Svend Aage P. Sillehoved, 
St. T orv, Rønne, manufaktur
handler. 
13.8.1910- 20.12.1971. 

Hans Jørgen Bech, Birgersvej 7, 
Akirkeby, fhv. snedkermester. 
23.3.1880- 30.12.19 71. 

Pær Jensen, Villa Marevad , 
Klemensker, fhv, gdr., lægds· 
mand, æ resmedl. Garderhusar
foren. m.m. Dannebrogsmand. 
3.10.1886- 31.1.1972. 
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Alfred Kofod, fhv. gårdejer, 
Bakkegård, Klemensker. 
27 .10.1907-31.1.1972. 

Iver Madsen, St. Torvegade 94, 
Rønne, fhv. frisørm., fmd. 
Rønne Teater, æresmedlem 
Bornh. Marineforening. 
15.3.1887-24.2.1972. 

Christian A . Sorth, Bagergade 7, 
Rønne, fhv. amtsinspektør, 
bogholder. 
1.7 .1900-4.3.1972. 

Aksel Svendsen, Storegade 5, 
Akirkeby, fhv. bødkermester, 
mdl. byråd m.m. 
30.4.1895-26.3.1972. 
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Aksel HermanJens en, Revs
halevej 89, Maribo, fhv. gdr. 
Kjøllergård, Bodilsker. 
21.12.1893-18.2.197 2. 

Harald Haagensen, Byledsgade 
43, Rønne, forbundsfmd. Slag
ternes Fagforening. 
21.3.1890-24.2.19 7 2. 

Holger Kofoed, Skindermyre, 
Klemensker, gårdejer. 
29.8.1899-16.3.1972. 

Gunnar Pedersen, Chr. Hauchs 
Alle 3, Jonstrup, politiassistent, 
næstfmd. Bornh. Hjemstavns· 
forening, Hillerød. 
7. 7 .1920-27 .3.1972. 

Jens Peter Andreas Nielsen, 
Paulsminde, Rutsker, fhv. cykel
handler og vognm., æresmdl. 
Cykelhandlerforeningen, 
23.9 .1889- 22.2 .19 7 2. 

Aksel Olsen, Ibsker Plejehjem, 
pensionist, fhv, fmd. Neksø 
Fiskeriforening. 
9.6.1899-24.2.1972. 

Asfred Clausen, Præstegaden, 
Østermarie, avlsbr., opdrætter, 
mdl. sgr. Landhusholdnings
selsk. st. sølvbæger. 
17.2.1885-17.3.19 72. 

Chr. Fr. Larsen, Svanekegade 7, 
Akirkeby, stenhuggermester. 
7. 7 .1894- 3.4.)972. 

Sigurd lpsen, Stengade 7, 
Akirkeby, malermester, forst. 
Tekn. Skole, fmd. Akirkeby 
Håndværkerforening, æresmedl. 
1.7 .1891-24.2.1972. 

Christian Møller, Vestergade 2, 
Svaneke, fhv. avlsbr. og vognm., 
medl. byråd og amtsråd. 
2.5.1901-26.2.1972. 

Emil Th. Pedersen, "Hjemmet", 
Østermarie, fhv. skatteopkræ· 
ver, mdl. sgr. 
22.3.1897- 19.3.1972. 

Poul George Henn"ksen, Skov
søen 44, Bagsværd, oberstløjt
nant, forfatter (Hærkort i Dan
mark), R. af D. 
27 .1.1916-3.4.1972. 



Kaj Henry Lind, Lærkevej 13, 
Rønne, politiassistent, fmd. 
Civilforsvars Forb., Rønne, 
hæderstegn. 
20.1 2.1910- 9.4. 1972. 

Ejner Rahbek, Zahrtmannsvej 
65, Rønne, overassistent. 
Død 18.4.1972, 52 år. 

Nikolaj Lund, Toftevej 10, 
Gudhjem, fhv. murermester, 
vurderingsmand m.m. 
17 .10.1894-14.5.1972. 

Roland Kofoed, Vigerslevvej 
336, Valby, overlærer. 
25.5.1909-1 1.6.1972. 

Fra Hammersø 
Dette billede fra Hammersø er ca. 100 år gammelt. Det er et 

fotografi fra før 1880, men hvem der har fotograferet det, vides 

ikke, 

Billedet viser flere interessante enkeltheder. Det er taget lidt 

øst for søens østre ende, fra vejen, der fører fra Sandvig ned til 

Sjøjlerne. Stengærdet i forgrunden, af hvilket man muligvis i vore 

dage vil kunne finde spor, synes at skille Sandvig-sletten (hvor 

senere Sandlinjen byggedes) fra selve Hammerens territorium, der 

~~~~." 
.4.K. -E:_ 

fra 1873 t ilhørte Allinge-Sandvig Kommune. Allerede to år efter 

solgte kommunen området til stenbrydning. Men længe efter be

nyttede avlsbrugerne i Sandvig de områder , hvor man ikke brød 

sten, til fåreavl. På billedet ser man græssende får, man har langt 

senere billeder af græssende får ved Salomons Kapel. 

Om Hammersøs interessante historie kan man iøvrigt læse 

Bornholmske Samlinger V (J. Bulmer) og K. E. S. Koefoed: 

Hammershus Birks Historie. C. S. J. 
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- et udvalg af 
Bornholms litteratur 
Kort og førere: 
Bornholm, generalstabskort 1 :100 000 falset . ............ . . . 
Bornholm, atlasblade 1 :40000 4 blade plano a . . ......... .. . 
Bornholm, målebordsblade 1 :20000 16 blade plano a ........ . 
Bornholm, turistkort l : 60 000 . . . . .................. . ... . 
Vore fortidsminder - arkæologisk kort ............ ....... . . 
K. Thorsen : Bornholm, turistkort 1: 7 5 000 . . .... . . .. .. .. .. . 
K. Thorsen: Rønne, kort med gaderegister .. . .... . ... . . ... . 
På Bornho lm 1972, turistfører med kort og specialkort ..... .. . 
Bornholm - den grønne rejsefører med kort og specialkort . . .. . 
Henning Køie: Christiansø .......... .. .. .. .. ...... ..... . 
Adressebog for Rønne kommune . ...... . . . ..... . . .. ... . . . 
Adressebog for Hasle kommune . ... . ... . .. . .... . ...... •.. 
Adressebog for Nexø kommune . ... . .................... . 
Adressebog for Akirkeby kommune ..... . ... . ... . ... . ... . . 

Historie og hjemstavnslære m.m.: 

10,35 
9,20 
9,20 
8,05 

10,35 
3,50 
1,00 
6,75 
8,50 

10,25 
21,00 
12,50 
18,00 
12,50 

Palle Lauring: Bornholm, med tegninger af Ebbe Sadolin 46,00 
indb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,65 og 70,15 

P. Mølle r: Det bornholmske sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 
Rønne Bogen, samlet af Emil Ruge og Iver Madsen . . . . . . . . . . . 20,85 
Th. Lind: Svaneke Bogen , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 
Niels Nielsen: En by vokser til . ....... ....... ... 34,50 - indb. 69,00 
Chr. Stub-Jørgensen: Bornholm Borg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,00 
Chr. Stub-Jørgensen: Blade af Has les Bog . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 7 5 
Bornholmske Samlinger nye serie bd. I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 75 
Bornholmske Samlinger nye serie bd. II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,80 
Bornholmske Samlinger nye serie bd. III (Ebbe Gert Rasmussen: 

Bornholm 1658) .. . ............................. . .. . 
Bornholmske Samlinger nye serie bd. IV ... . ... .. .. . ...... . 
H. Stenbæk: I bornholmernes tjeneste ... ...... ........... . 
Ebbe Gert Rasmussen : Pastor Lemvigs betænkning ... . ...... . 
Laurids de Thurah: Bornholm og Christiansø, indb . .. ........ . 
Werner Hansen: Inde i landet - i anledning af Aakirkeby 

Sparekasses 100 års jubilæum .. . . . ...... . .... .. . ...... . 
J. Klindt-Jensen: Barokken i Rønne Fæstning . ........... .. . 
Ejnar Kjøller: Nørrekås minder ......................... . 
Peter Koch : En Gudhjem-fisker fortæller . .... . ............ . 
A. F. V. Seier: Bornholmske fo lkeminder .................. . 

33,95 
37,35 
16,60 
30 ,50 

366,75 

46,00 
5,80 

21,00 
17,00 
19,50 

A. J. og J. K.lindt: Byen, landet og havet (Nexø og omegns 
historie, 1. del.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.00 

Johs. Lyngby: Dams Hotels historie. . ........ . . ...... .... . 15,00 

Diverse: 
Jul paa Bornholm 1972 . .. .. ... . ........ . ...... . ...... . 
Nogle a f tidligere å'rgange a f Jul paa Bornholm er udsolgt, men vi 
har stadig en del årgange på lager. 
Otto Norn: Bornholmske b yer og fæstningen Christiansø ..... . 
Ferieøen Bornholm, billedhæfte med tekst på dansk, engelsk og 

tysk . .......... . .. .. .... ... .. . ... . .. ..... ..... . .. . 
Horst Fuchs: Bornholm - kennen und lieben . .. ...... . ... . . . 
Merian BORNHOLM. Rigt illustreret hæfte med tekst på tysk 

af bl. a. Stub-Jørgensen . .... . ... . ...... . .. ...... .. . .. . 
BORNHOLM i sort/hvid og farve, billedhæfte ... . ... . . .. ... . 
Frede Kjøller: Bornholms ukendte stier . .. . ... . ... ........ . 
Karl M. Kofoed: Bornholmske sansager og sange ...... .. . . ca. 
Viggo Nielsen: Udpluk .. . ............... ... ........ . .. . 
Gamle huse i Rønne ....... ... .... ... . ... .. ......... . . . 
Bornholm, billedhæfte med tekst på dansk, svensk, engelsk, tysk, 

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

på Bornholm, bornholmsk billedbog .............. .. .. . . 
Med skolen på Bornholm - arbejdshæfte for lejrskoler . . .. .. . . . 

16,50 

8,95 

8,65 
17,50 

18.50 
12,50 
9,75 

20,00 
23,00 
47,00 

19,50 
9,75 

13,00 
6,90 

Poul Nørgaard: Bornholm, i serien Geografiske regioner . ..... . 
Levy Blang: Et tidsbillede fra svundne tider .... . . . ........ . . 
Leila Krogh: Bornholmerskolen - l sakson og Weie på Bornholm .. 
Ernst Mentze: Bornholmermalerne ............... .. .. . ca. 
Gordon Norrie : Bornholms Værns historie .. .. . . .. . ... .. .. . . 
Gyldendals egnsbeskrivelse, bd. I: Bornholm, sep . indb. . ... . . . 
Yde-Andersen: Bornholmere og andre gamle ure, ny udg . . . .. . . 
Henning lpsen : Bornholm og bornholmere .. .. ..... .. .... .. . 
Bornholm i billeder 1967 - 68 - 69 - 70 . .. .. ............. . a 
Bornholm i billeder 1971 .. .. .................. .. . .. ... . 
Bornholm i b illeder 1972 ...... .. . ....... . . . ......... ca. 
Chr. Stub-Jørgensen: Næsdævlens Rige, indb . . ... . ........ . . 
Chr. Stub-Jørgensen : Kølvand . . . . ... ........ ... ... ..... . 
Chr. Stub-Jørgensen: Hav og havlyng ....... ... . . ......... . 
Chr. Stub-J ørgensen: Soldyrkerne paa Madsebakke , ... .... . . . 
Robert Ch risten sen: Set. Ols kirke . . . .... .. . ... ... ... .... . 
Erik Skov: Østerlars Kirke . .... . . .. .. ..... ... ..... . .... . 
Erik Skov: Hammershus . ... ............ .. .... .... . . . .. . 
Tage Kaarsted: Hammershus ......... . . ........ . . . . . . .. . 
Arne Døssing: Helleristninger . . . ... . ..... ..... ... . .. .... . 
Frede Kjøller : Vestermarie Plantage gennem 100 år ..... . .... . 
Frede Kjøller: Østerlars Udmark 1866-1966 ...... .. .. .... . . 
Viggo Hansen: AI og Dag i Skoven (Rønne udmark) . ... . .. .. . 
Palle Rosenkrantz: Mordet i Vestermarie, ny udg .......... .. . 
Tage Voss: Status på skæret . ..... .. ........ ... . .. .. . .. . 

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

Biografier og stamtavler: 
H. Sonne Kofoed og N. C. Stangegård: Klippeøens Mænd, fødte 

og førte ... . . . ...... . .. . ................. . 15,95, indb. 
Poul Harild: Martin Andersen Nexø's barndomsby ... ....... . 
Martin Andersen Nexø's erindringer, 4 bind a 30,70, indb a 

Digtsamlinger : 

Digte a f A. J. (realskolebestyrer A. Jensen), digte i bornholmsk 
mundart .......... . .. ....... .. . .......... . . . ..... . 

K. A. Petersen: Viser i bornholmsk Folkemål . ............ . . 
J. P. Kuhre: Bæ llaminje frå Magleskåu . .......... .. .. . ... . 
Chr. Stub-Jørgensen: Hjemlands Kyst . . . . ... .... . . . ...... . 
Hans Hjorth: På versefødder . ... . ...... . . ..... . ........ . 

Sang- og melodihæfter: 
14 gamle viser i bornholmsk mu ndart af H.Johansen . ....... . 
J. P. Ku hre: Lila Moer og Pæ rza Yiza . .... . .. ......... ... . 
Bornholms Tappenstreg af P. Andersen (indh. "Bornh. Drapa") . . 
Nordens Capri af Vald. Olsen . ............... . ... ... .. . . 
Bornholms pris af Winther . ....... . .. . . ................ . 
Kong Peter l.s Honnørmarch af dr. Thorsen . .... . .... .. . . . . 
L. Wessel: I Piblamarken .. . .... . . . ... . . ... .. . . . . .. ... . . 
Kjøven haunerijn, syngespil i 2 akter, tekst og musik Daniel 

Andersen .............. ... .. . .. . ............. . ... . 
Hans Hjorth : Borrinjholm .. .. .... . .. ...... ............ . 
Klippeøens sange .. . .......... . . . ... . . . . ... . .. . . . .... . 

Colbergs Boghandel 
Forlægger af bornholmsk l iccerarur 

Telefon (03) • 95 1617 . Postkonto 13077 

Ældre bornholmsk litcerarur købes og sælges 

• OFFSET· LYN OFFSET 

. . . når det skal være hurtigt og godt 

SANDEMANDSVEJ 6 3700 RØNNE TELEFON (03) 952444 

9,20 
17,25 
15,95 
23,75 
21,00 
48,50 
59,30 
24,50 
11,85 
12,00 
12,85 

8,00 
8,65 

24,60 
9,20 
2,30 
3,50 
4,35 
3,50 
3,50 
6,65 

11 ,50 
17,25 

7 ,65 
5,75 

6,90 
22,30 

3,50 
14,00 

20,15 
10,50 
45,00 

25,00 
2,50 
2,50 
7 ,00 
2,50 

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

4,50 
3,00 
7,50 



DU EOD DE FYR 

Sl<O 
Deres NYE SKO 

er fra øens førende 

SKOMAGASIN 

der er sko t il hele 

familien, til alle formål 

Rønne, t elefon (03) 95 22 44 

JOHS. PEDERSEN 

RØNNE 

TELEFON 

95 13 04 

JOHGUS . BORNHOLMSK KERAMIK 

til daglig og fest 

Forhandlere over hele øen 

AKTIESELSKABET 

Bornholms 

Fløde-lscremfabrik 
Bornholms Margarinefabrik A/S 

Telefo n *9.5 18 .50 



PROTOK O LLER 

PRIVATBIND 

1J .'JJ. 

Niels Andersen BOGBINDERI 

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

I 

'j 

I t I I f I & I I I 

Det 

sidste nye 

i bri ller 

finder 

De i 

L'/lwntJenJ OPTlt'i A/s J 
ST. TORVEGADE 14. 3700 RØNNE. TLF. 950572 

95 05 62 

f t • I I • .:. • 
I\ 

';"'J" ' . • • • l 

l i a111•11 • l l I 

I I 



MALERFI RMAET 

Nørregade 24 

Tit. (03) 95 38 48 

EX PERT 
Farve TV 

22" . ..... fra 5.140.-
Kontant ~ 3 % 4.985.-

26" .... .. fra 6.160.-
Kontant + 3 % 5.975.-

Gerne konto 

ILVI 
EXPERT 
RADIO 

Leo Mortensen 
St. Torvegade 8 

3700 Rønne 

(03) 95 2677 

Nygifte ... 
Første jul 
i eget hjem 

De spurgte også 

SPAREKASSEN 



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 K VALITETS BRÆr\i D SEL hos 

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

c_A.lt i' 

elektriske 

anlæg 

Firmaet Axel Sørens4')n. Elektro-installatør. Tlf. Rønne (OJ)9S OS 69 

~ 
(S) 
ClJ 
r 
m 
:::0 

MERFAC-BEDRE BOLIG 

3700 RØNNE - (03) 9510 25 - SØNDERGADE 7 



JØRGENSEN A/s 

ØSTERGADE - RØNNE - 950250 

RINGVEJ - RØNNE - 952450 

NEXØ AUTOVÆRKSTED - 992252 

Skadesforsikring - livsforsikring 
Vore medarbejdere på Bornholm : 

Distri ktschef C. A. Flensborg 

Rønne: 
Assurandør Karsten Tranberg 
Assurandør Søren Olsen 
Kontor : Ll. Torv 16, tl f. 95 1864 

Nordbornholm : 
Assurandør H. P. Riis 
Adr .: Møllegade 9, Tejn, t lf. 98 05 04 

Midtbornho lm: 

Assurandør Vagn Jørgensen 
Adr .: Nørregade 14, Østermarie, t l f . 97 03 64 

Sydbornholm : 
Assurandør Bent M. Larsen 
Adr.: Kong Gustavsvej 15, Neksø, t lf . 99 28 64 

NYE 
DANSKE 

FORSIKR I NGSAKTIES E LSKABET NYE DANSKE AF 1864 FORSIKRINGSAKTIESELSKABET NYE DANSKE LIV 



BOGTRYK 
OFFSET 

Kgl. porcelæn 

Bing & Grøndahl 

Holmegårds glas 

~ 

Se det nyeste i ovnfast 

og ildfast porcelæ n. 

Mange gode gaveideer. 

Stort udvalg i 

rust frit stål. 

N. C. BRUUN-SCHMIDT 

St. Torvegade 1, 3700 Rønne 

Telefon (03) 95 Ol 04 

rf1m•@LJd'l·~:;"0e 
~evarer 

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

NEDERDELE 

KJOLER 

BLUSER 

ST RIK 

FRAK KER 

JAKKER 

SLACKS 

RUSKIND 

PIG ETØJ 4-14 år 

De ser det først 
hvor udvalget 

er STØRST 



H.C. Atiddersborg 

DAMEFRISØR 

KNUD OTTESEN 
SNELLEMARK 43 . RØNNE . TLF. (03)95 0912 

Man køber da 

KØD 

hos den rigtige 

SLAGTER 

HJØRNET AF 0STERGADE - SØNDERGADE TELEFON RØN NE (03)950564 



H.H.LAU 

har alle 

kendte mærker 

i vine, 

spirituosa, 

cigarer og 

cigaretter. 

Stort udvalg i piber. 

H.H.LAU 

Torvegade 4, 3 700 Rønne 

Telefon (03 ) 95 07 06 

den 
bedste bog 
Bogen med det spændende indhold. 
De bestemmer selv 
den lykkelige slutning, 
for De er hovedpersonen i bogen . .. 
bankbogen i Handelsbanken. 

HANDELS BANK.EN~] 
- altid med i billedet fl!}.!!!Ji 

ROTHE8 

KAGER 

DE SMAGER 



GAVER 

KJOLER DER ER 

ANDERLEDES 

RAV. KERAMIK. SØLV 

MALERIER 

Snellemark, Rønne, telefon (03) 95 08 84 

julegaver 
I S M UKT UDVALG 

BERNINA 708 
ZIG·ZAG 

(PFAFF) 
er kram 

Knud 
Jørgensen 

St. Torvegade 

Ronne 

Gælder det knallert, cykel, symaskine 

e ll er jagtgevær, går De ikke forkert, 

hvis De henvender Dem ti l os. Kun 

gode mærker haves 

Telefon Rønne (03)95 07 40 

Dagblade 

Ugeblade .. " , ... 
Månedsblade 

·'· , ... 
Alt i 
udenlandske aviser 
og tidsskrifter .. " , ... 
Stort 

udvalg i 
modejournaler 

·'· , ... 
Øens største 

udvalg i 
cigarer - cerutter 
og tobak 
alt i 

piber og rygeartikler 

ANTONIESTRÆDE (afd. i Søndergade 29) 

Aut. tipsforhandler 

Telefon 95 07 66 

står altid til Deres tjeneste 

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



Besøg 
specia !forretningen 

J.lsteds 
Børne-Hjørne 

* 
Det er en fornøjelse at købe baby-

og børnetøj. Kæmpeudvalg 

Telefon (03) 95 02 49 (ud ad Søndergade) 

Pakning 

og 

opbevaring 

af møbler 

WILH. BECH & SØN 
Turist- og selskabs kørsel . Flytte- og transportforretning 

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

selvbetjening - er hurtigt- nemt-og økonomisk 

-vælg i: 

Alt i 

julens blomster 

m.v. 

Til kirkegård, 
sygehus 
og hjemmet BLOMSTER - HVOR DE KAN HOLDE 



service-exclusive arrangementer-så: 

BLOMSTER fra 

v/ BENT KYHH 

Torvegade. 3700 Rønne. Telefon (03) * 9 5 0 4 48 
Postgi ro 4 59 07 . Box 76 

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

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

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



Bornholmsk 
. 

sten tø; 
og fajance 

SØLVMEDAILLE: 
Altona 1869, London 1870 

GULDMEDAILLE: 
New Orleans 1864, 
Bruxelles 1910, Gent 1912 og 
San Francisco 1914 

Barcelona 1929 (Grandprix) 

Bruxelles 1935 (Diplom d ' Honneur) 

L. HJORTH 
GRUNDLAGT 1859 

GULD . SØLV 

RAV. MALM . T IN 

STORT UDVALG I 

SPORTS PRÆMIER 

-

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

de mange nyheder vi til stadighed faar hjem -

Saa kik ind, - her kan De frit 

gaa omkring 

og bese varerne, - alt er fremme 

R. og J. 0. THOMSEN 



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

• ring tøjet rent 

950009 
IVASKj 

IRENSj 

.....__ ____ _____. I LEJE I 
!BORNHOLMS DAMPVASKERI AJS! 


