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DIGTE FRA MIN ø 
A/GRETHE SOLHVERV RASMUSSEN 

Lyng-Mormor 

Klipperne gror lilla 

lilla som hengemt nøglehulslængsel 

som mormor 
når hun længtes efter den søn der var sømand. 

Klipperne gror lilla 

som plyssofaens lugt fra lyngen 

gror mormors blikke 

når sygekassebrillerne sad i panden 

og hun fortalte om den forjorda pugga 

da kallablomsternes dråber varslede død. 

Lyngen gror lilla 

som vækkeurets tikken mod voksdugen 

da de hvide blondegardiner 

tegnede solblomster på gulvet 

og hun ventede besøg. 

Klipperne gror lilla 

skjuler hugormebid 

skjuler øens hjerte 

der svimler og drukner i lilla 

som mormors længsel 

når hun tænkte på den søn der var sømand. 

Foto: Frede Kjøller 

Østermarie-loft 

På trappen boede de forladte sko 

parret med symaskinens øgleben 

længtes koneskoene efter sine stings sperma. 

Støvleknægten gabte destruktivt 

afskar forbindelser 

men levede på bunden 

sit famlieliv med strygebræt og klemmer. 

Halvblind af spindelvæv 

vibrerede gavlvinduets fluelig 

over høvlbænken 

når høvlen gjorde træet magert 

og skruetvingen elskede sit offer. 

Udklækket af varmen drev vi rundt 

besejrede knappeæskens øjne 

og når regnen svømmede på taget 

slog stædige møbler 

og kasserede kaffekander sine portaler op 

for prinser og prinsesser og riddere 

og far og mor og børn. 
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Aaker-loft 

Trappen kendte ikke andre børn 

forladt som en mark der ikke ser regn steg den op. 

Jeg ejede denne pyramide 

hvor spærenes sødlige knogler 

og nedfalden puds gjorde stilheden større. 

Hvert forår blev kørepelsene hængt 

på hanebjælkens søm 

som mumier hang deres lammekroppe 

i den dirrende sommervarme 

for modsat alt andet liv 

at genopstå i kulden. 

Fra smuldrende blade kom Jens Lyn 

og tog mig med ud i verdensrummet 

smuk som en Dora gik tiden 

indtil gavlvinduet vendte sig fra mig 

og stirrede på hønsegårdsmånen 

og mirabellehegnet dernede. 

Jeg satte tæerne i kornbunkens silke 

lod træøsen glide mod gulvet 

der med sin lyd af klangløs tid 

fik kornet til at hvisle i spanden. 

Da pludselig kunne angsten komme 

jagende nedefra og oppefra 

og den forladte trappe lo 

som en gammel særling der ser et barn falde. 

Men nede i hønsegården 

når jeg bredte kornets metermål ud 

følte jeg 

at jeg kendte lofter 

der var større end huse. 

Vejemandens le 

Der var dage 

hvor min farfar tog morgenen ned 

fra hyldetræet 

bar den skinnende på leen 

og lod den omfavne græsset 

til det lå i sin aften. 

Efter sådanne dage 

hængte han sin le op 

som havde han opfundet dens måne. 

Skumring 

Havet krøb op i himlen 

træerne stod stille på havets bund 
tæ ndte grønsorte og violette lys. 

Farfar kom ud og lugtede af ko 

spandens og hankens sang løb gennem sien. 

Vandets overflod 

og børstens renlighed 

skubbede dagen til side. 



Hansaage Bøggild 

Leret fra 
Salene 
Lisbet Munch-Petersen er den fine pottemager og 

dermed en sjælden personlighed i den bornholmske 

keramik, der i de sidste mange år er blevet mere og 

mere præget af det tunge stentøj . 

Om Bornholm ikke havde en Lisbet Munch-Petersen, ville der væ

re et beklageligt tomrum i det spæ ndende forløb, som keramikken 

herovre har udviklet sig under, lige fra de skøre, bålbræ ndte lerpot

ter for tusinder af år siden til vore dages stenhårde, syrefaste vare. 

EN LILLE PROTEST 
For at få ubrudtheden i denne kontinuitet yderligere fastslået og 

presset ind i kunsthåndvæ~kets elskede skuffedarium, vil man også 

gerne - med baggrund i familie-traditionerne - at Lisbet Munch

Petersen kan fortælle, at hun er anbragt i det keramiske fag af 

fædrene grunde, men hun må protestere: 

- Hvor mæ rkeligt, det end kan lyde, ha r jeg aldrig søgt til 

Hjorth-fabrikken i Rønne. Fader gjorde intet for at anbringe mig i 

en rolle. Jeg gik i skole, og målet var en studentereksamen. Der 

blev ikke talt om, hvad den eventuelt skulle bruges til, men den 

kunne åbne alle porte dengang. 
Da jeg havde taget den sommeren 1928, sagde fader, at nu kunne 

jeg foreløbig tage filosofikum i København og så i den tid finde ud 

af, om jeg skulle læse videre. Men samtidig begyndte jeg på en 

slags keramisk skole, der havde lokaler ved kunstindustrimuseet i 

København. Den havde vel egentlig det sigte at fungere som for-

Lisbet Munch-Petersen viser her sin mand, maleren Paul Høm, nogle af de færdigefliser til den store udsmykning til Struer Kirke. Lisbet Munch-Petersen er 
født i Rønne den 16. november 1909 som da lier af keramiker Hans Hjorth. Foto: Algot. 
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skole til de københavnske porcelæ nsfabrikker. Og der blev jeg vir

kelig grebet af leret, sådan at jeg aldrig har sluppet det siden. Jeg 

modtog indtryk, der blev afgørende for alt senere arbejde. Jeg hu

sker særligt en drejer, der hed Christiansen, en rigtig gammeldags 

pottemager, der vidste alt det der fra førhen. Det var noget helt 

selvfølgeligt for ham at forme, og han kendte alle de gamle glasu

rer. Der var den sorte, som kaldtes den nordsjællandske, og der var 

den klare, som er så kendt fra syltekrukker og mælkefade, men og

så en hvid købe-tinglasur. Den sidste brugte billedhuggeren Stæhr

Nielsen til de figurer, der ses på Rønne Apotek. Jeg var med til at 

brænde dem, hvilket jeg fandt meget spændende. 

* 
Det var ikke megen praktisk ballast, Lisbet Munch-Petersen kunne 

bære ind i sine forsøg på at blive keramiker. Men hun havde sansen 

derfor, og den udvikledes. Man får meget anbragt i sindet via en 

fader og en moder, der arbejdede med formmæssige problemer til 

hverdag. Fornemmelse for tings opbygning af detaljer og for, at 

noget er rigtigt, og noget er det ikke. Det er en væsentlig ballast for 

den, der vil driste sig til at forme. 

Efter godt to år kom i 193 1 den første rigtige keramiske skole i 

Danmark i forbindelse med kunsthåndværkerskolens oprettelse. 

Søsteren Gertrud (Vasegaard) kom med på det første hold, og Lis

bet deltog også delvis i undervisningen det første år. Derefter arbej

dede hun på et lille keramisk værksted i Valby . Hun kom til at be

skæftige sig med alt, lige fra keramik til børnepasning. 

ET LILLE HUS I GUDHJEM 

I 1933 var det forbi . Søsteren Gertrud afsluttede skolen, og sam

men rejste de hjem. Faderen havde vist tæ nkt sig, at hans to døtre 
skulle arbejde på den gamle fabrik, men det opgav de, og så sagde 

ha n meget pænt: 

- Det gør heller ingenting. Nu skal jeg finde på noget , der er be

dre. 

Han fandt et lille hus i Gudhjem. Pris 3.500 kr. Lige overfor 

boghandelen i Brøddegade, som muligvis ikke var a lt for begejstret 

for konkurrence i turistbranchen, men der var vist ikke noget at 

frygte fra de to ganske uerfarne og i souvenirbranchen ganske uin

teresserede piger. De var mere optaget af, at de nu var sig selv. Og 

livet var heller ikke kedeligt, uagtet at Europa var i fuld gang med 

at spare sammen til katastrofen. Som Lisbet Munch-P etersen siger: 

- Vi var unge og sorgløse, uimponerede af vore omgivelser . Vi le

vede måske nok livet på en måde, der dengang indimellem ikke sva

rede til lillebyens mønster, men den var da ganske harmløs, for 

hvad gjorde vi andet end, hvad man stadig gør? Snakkede og hav

de det sjovt og kom sammen med alle malerne, der fy ld te Gudhjem 

dengang, og muligvis nok var med til at gøre hverdagen anderledes. 

Men der blev også skrevet kunsthistorie, en hel del af de kunstnere, 

der senere kom til at forme det abstrakte maleri herhjemme, holdt 

til i byen i trez i verne. 

MERE BADELIV END KERAMIK? 

Meget af det, vi senere fandt var nødvendigt for en tilværelse, fat

tede vi ikke, og forretningstalent havde vi heller ikke. Dermed hel

ler ikke forståelse for, at vi havde gæld, eller at vi vist var meget 

fattige. Men glem ikke, at det var besværlige tider med lav handels-
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På den store Hjorth-udstilling på bl.a. Bornholms Museum foråret 1977 
blev dette billede taget. Keramikerens gensyn med nogle af hendes ting, der 
ellers står på kunstindustrimuseet i København. Det er overhovedet nogle 
af hendes allerbedste ting. Vasen nederst til højre, der synes at være inspi
reret af kejserk roneblomstens velformede frugt, må betragtes som hendes 
mest fuldkomne arbejde. Den 35 cm høje vase fremtræder med en brun, rå 
skærv og en grønh vid tinglasur. Vasen er fra 1950. Foto: Algot. 

balance og megen arbejdsløshed, kun de færreste havde penge. 

Rent praktiske vanskeligheder erindrer jeg såmænd også - og nu 

med et smil. Blot sådan noget, at vandet frøs om vinteren i huset 

var et problem. Meget uvant for os unge. Og leret frøs selvfølgelig 

også med . Vi måtte tage det ind i stuen og tø det op. 

Keramik var heller ikke noget, man solgte til fo lk i almindelig

hed, men vi var billige, og vi havde ret gode kunder i malerne. Olaf 

Rude f.eks. købte vores keramik og brugte den i sine opstillinger. 

Men byens turistpublikum var ganske godt. Jantzens var det ho

tel, hvortil det eksklusive københavnerpublikum søgte, og Johan

nes Jantzen var meget hjælpsom. Han fik anbragt et bord i restau

ranten med vores ting. Og vi solgte alt, hvad vi lavede. Hvor meget, 

det var, husker jeg ikke, men en eller a nden Gudhjembo spurgte 

maleren Sv. Havsteen-Mikkelsen, om han troede, det kunne gå der

oppe, og dertil skal han have svaret: 

- Det bliver vist mere til badeliv end keramik! 

Det tror jeg nok, han havde ret i, men alvoren kom da heldigvis 

senere! 



SÅDAN FANDT MAN LER 

En god ovn fik de to unge keramikere i huset. Den havde Hans 

Hjorth også faderligt sørget for. Tegnet den og endda bygget den. 

Samt fundet det nødvendige ler. Et bevægende eventyr i sig selv i 

denne skildring omkring tilblivelsen af Bornholms første værksted 

i den særlige form for en å to mands brug, som der siden er kom

met et lille hundrede stykker af. Om dette ler fortæller Lisbet 

Munch-Petersen: 

- Ja, det var også vores fader, der fandt ud af det. Som den kera

miker, han var, bemærkede han sig, at der var brugeligt ler ved 

stranden i Salenebugten. Han fik H. P. Haagensen, fiskeren, der 

også skrev og malede, til at sej le os derud. Han var såmænd ligeså 

interesseret, og vi fandt da også, hvad vi søgte. Der var ler på 

strandgrunden tilhørende det senere nedbrændte Hotel Salene. Fa

der talte med hotelejeren. Vi kunne tage, hvad vi skulle bruge. Le

ret mindede fader om Soseleret, som han kendte godt fra sine år på 

fabrikken i Rønne. Vi brændte nogle prøver, og han havde set rig

tigt. Det var ler, der kunne bruges. 

Vi fik efterhånden organiseret kørsel med heste derned. Nedover 

den gamle Bobbebro. Et helt vognlæs ad gangen med jævne mel

lemrum. En gammel mand ønskede kun en halv flaske brændevin 

for hver tur. Det fik han, og han fandt det tilmed underholdende at 

køre ler for os . Og jeg synes næsten også, nu jeg tænker tilbage, at 

lerafhentningen for os hver gang formede sig som en skovtur. 

ESPERSENS HUS 

Efter to år opgav de to Hjorth-søstre deres fæ lles Gudhjem
værksted. Gertrud Hjorth blev i 1935 gift med maleren og grafike

ren Sigurd Vasegaard, og Lisbet Hjorth giftede sig i 1936 med dig

teren Gustaf Munch-Petersen, der døde som Spaniensfrivillig i 

1938, kun 26 år gammel. I 1947 giftede hun sig med maleren Paul 

Høm, og denne skriver så smukt i en lille Gudhjembog, der kom 

for et par år siden, om »Lisbets og Gertruds lerhændern, og lidt se

nere meddeler han også, at Oluf Høst kom og sagde: 

»Hvis I vil have Espersens hus i Skolegade, som er til salg, vil vi 

gerne hjælpe jer!« 

Det blev til køb, og det nye hjem kom til at betyde meget for de 

to . Endnu engang trådte den ivrige fader Hjorth til som ovnbygger -

som han havde gjort det første gang, og som han også gjorde det 

for Gertrud Vasegaard oppe i huset i Holkadalen. Hun rejste dog 

få år efter til København, hvor hun gjorde sig fortrolig med sten

tøjets sintringsteknik, mens Lisbet Munch-Petersen fulgte noget 

typisk dansk og arbejdede med lertøjet, som hun har videreudvik

let fremragende, både i form og brænding, først og fremmest med 

vægten lagt på det unike. Hun er den fine pottemager, en sjælden 

personlighed i den bornholmske keramik, der ellers så kraftigt fø

rer sig frem med stentøj. 

MIT EGET GAMLE LER 

Hun arbejder fremdeles med Saleneleret, men - siger hun - nu kan 

jeg nøjes med en baljefuld engang imellem. Det er måske en be

sværlig fremgangsmåde, når man dog kan købe ler færdigt lige til 

brug, men jeg holder af mit eget gamle ler. Det er lidt drilagtigt, 

men det er også spændende. Jeg må arbejde meget med det. Det er 

for det første meget urent, det må renses og bearbejdes, men denne 

meget intime kontakt til materialet har på den anden side resulteret 

i, at jeg efterhånden ved meget om, hvordan jeg skal behandle det 

rå, men dejligt oprindelige materiale. Men det har stadig adskillige 

»morsomheder« i behold: Revnerne, nistrene, opblæringerne, 

sprængningerne. Små bomber sprænger og splintrer det, man har 

ofret omhu og timers arbejde på, men det er jo keramikerens lod, 
og jeg synes stadig, det er lidt af et drama, når man har fyldt ovnen 

og skal gennemføre en brænding. Men det er blevet nemmere. Det 

drejer sig groft sagt kun om at trykke på en elektrisk knap og så 

vente. Før var det brændet - og hvor var det vådt og ubrugeligt un

der krigen - der skulle skaffe den fornødne temperatur. I de første 

25 å r var det sådan. 16 timers konstant fyring til hver brænding. 

Men selv i dag, hvor jeg har mere end 45 års arbejde med keramik 

bag mig, synes jeg altid, det er ovnen, der får det sidste ord. Næ

sten hver gang er jeg nærmest helt sikker på, at jeg endelig har fuld 

styring på alt, men der er alligevel altid en eller anden særhed hver 

eneste gang. 
Viser det sig så endelig, at man har nået noget af det , man ville, 

er man lykkelig, hvorimod det aldrig gør indtryk, når ovnen kom

mer med foræringer. Det har vel noget at gøre med lysten til at be

herske, hvad der er genstridigt. 

DEN IMPONERENDE TOSIDETHED 

Man kan læse om Lisbet Munch-Petersen, at hun er meget orga

nisk i sit keramiske udtryk , saglige og følsomme arbejder med lin i

erne bagud i orden. Hun nedlægger noget nordisk i sine arbejder, 

hedder det også, men dertil er sandelig at føje, at det samtidig har 

noget at gøre med den gamle bornholmske keramik, som den er 

udviklet igennem årtusinder. Tidløs og universel. Og nærværende. 

Det er det muligt at genfinde den bornholmske skærgård i hendes 

arbejder. Ja, hele øens natur med dens imponerende tosidethed af 

solskinnende blidhed og ru vildskab . Øens sind kan man også sige. 

Og oveni vinterens kolde storhed og sommerens summende poesi. I 

forenklinger selvfølgelig. I synteser af oplevelsen. Sådan som det 

må være, hvis der skal anbringes kraft i udtrykket. Men det står så 

roligtaltsammen. Så enkelt. Så rigtigt. Fordi overdrivelsen er skå

ret væk. 

Det er også glasurerne. Oftest varme farver. Brunt, grønt, blåt. 

Det er råglasurer, som hun selv fremstiller på basis af indkøbte ke

mikalier og mineraler. Men hendes keramik henter også megen 

styrke i den kendsgerning, at hun lader skærven stå rå og udnytter 

den herved fremkomne grove flade til dekoration i form af stilise

rede gengivelser af eksempelvis kornaks, løgformer, grankoglens 

skæl og frøkapsler. Eller hun kan lade sig besnære af den meget 

symmetrisk dannede lille kammusling og stemple den ned i leret. 

Den kan stå i sirlige bånd i den særlige brune farve, som Saleneleret 
får i brændingen. 

I alt dette fornemmer man hendes livslange forbundethed med 

naturen, som hun jo direkte forbruger af. Dermed bekender hun 

sig også som hørende til en bestemt gruppe af keramikere herhjem

me. Folk, der kender de nære tings styrke i helheden. Hun har så 

klart sin originalitet og dermed hele styrke i det faste krav om det 

redelige, naturlige udtryk. Og det er rart at konstatere, at hun har 

både evne og mod til at fastholde pottemagerens uskyldighedstil

stand. Hun frembærer dermed en sund, tidløs folkelighcd, og for-
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nøjeligt er det tilmed, at man indimellem kan finde et smilende ud

tryk meget lig den munterhed, hun pludselig kan å bne sig med un

der sin fortællen om de mange år. Og så skeler hun ikke ud af øjen

krogene for at se, hvad moden nu finder på. Hun er Lisbet Munch

Petersen. 

Hun mener , der skete noget dannende for hendes keramikerliv, 

da hun gik i kælderen på kunstindustrimuseet i København. Hun 

var desuden i 1940 et halvt år hos den banebrydende Nathalie 

Krebs i Herlev. Hun fik noget at vide om præcisionens nødvendig

hed og en forståelse af sikkerhed i lerbehandlingen, før man mag

ter det svære. Noget om glasur tilegnede hun sig yderligere i en kort 

periode på polyteknisk læreanstalt. 

Denne morsomme - og stadig vellignende - portrætbuste lavede keramiker 
Hans Hjorth af sin dal/er 1911. Hun var da to år gammel. Foto: Algot. 

JUL PAA BORNHOLM 

TEKNIK 

Den tekniske betegnelse for den slags keramik, som hun frembrin

ger, er hårdtbrændt lertøj, der igen kan overføres til den helt usæd

vanlige betegnelse lavbrændt stentøj. Saleneleret kan lige akkurat 

kla re de 1.100 grader celsius, der skal til, for at leret kan sintre. Det 

vil sige, at lerets porøsitet ophæves, og overfladen fremtræder 

meget fin og tæt i det, rent bortset fra, at skærven er ganske uigen

nemtrængelig for alle mulige former for vædsker. 

Om den pågæ ldende genstand således er nærmest teknisk fuld

kommen, kan enhver konstatere ved at løfte den fr it op og med en 

pegefinger - der nødvendigvis skal have et fikst, knipsende afsæt 

fra tommelfingeren - slå på kanten af skærven. Er genstanden or

dentligt brændt, bølger en fin klokketone ud fra den. Denne lille 

magiske afprøvning er en del af glæden ved mødet med et godt ke

ramisk produkt. Og slet ikke nogen a rrogant demonstration af 

kendskab til, hvad kera mik er. Men selvfølgelig gælder det også 

her: Det er måden, man gør det på! 



DEN LILLE PRODUKTION 

Underligt kan det iøvrigt siges at være, at små keramiske værkste

der evner at eksistere i en industritid, der både økonomisk og godt 

og hurtigt kan fremstille, hvad mennesker skal bruge i deres hver

dag derhjemme, men der er også et behov for den enestående ler

genstand. Denne lyst til noget mere personligt er de små værkste

ders styrke, og det lille værksted har at være seriøst. Det drejer sig 

om en forfinet, gerne eksklusiv, blanding af håndværk og kunst. 

Produktionen kan aldrig blive stor, hvad antallet af genstande 

angår. Lisbet Munch-Petersen hører heller ikke til de produktive. 

Hun har arbejdet med sig selv og sine materialer, og det er det væ

sentligste. Noget er konstant groet, og hun har i de senere år kun

net løse større dekorationsopgaver med monumental styrke. Store 

relieffer, der har krævet koncentreret arbejde i lange perioder. En 

flot kulmination. Og altsammen udført i det nye værksted, som 

hun indrettede sig, da hun sammen med Paul Høm for godt 12 år 

siden for lagde residensen fra lillebymiljøet nede i Gudhjem til det 

store, åbne landskab ovenfor Salene, Vasegaards vikingelandskab. 

SÅ MEGET NYT OG GODT 

De år har været frodige - for dem begge. Måske fordi dette landhus 

(som de har restaureret så godt) har givet dem bedre arbejdsmulig

heder hver for sig. Men tilsammen repræsenterer de alligevel et 

spændende arbejdsfællesskab. Er han ude at hjælpe med et 

udstillings-arrangement, er hun det også. Museet i den gamle 

Gudhjem-stationsbygning har de givet meget af deres arbejdskraft. 

Ligeså de frie værksteder i Gudhjem. Netop denne særlige institu

tion, der kan opfattes som et led i det videre forløb i Bornholms 

placering i kunsten, gav hun navnlig ved oprettelsen meget af sin 

arbejdskraft. 

Der gror også en kunstnerisk påvirkning og inspiration til gavn 

for de resultater, der forlader huset i Salene. Så stort er det kom

met til udtryk på det sidste. En større udsmykning til kirken i Stru

er. To glasmosaikfelter, om hvis midte der samler sig et næsten fire 

meter højt kors, forarbejdet i polykrom keramik. Farver, som vi 

kender dem fra Lisbet Munch-Petersens skåle og krukker, og dertil 

et supplement svarende til glasmosaikteknikkens farverigdom. Og 

de keramiske stykker indenfor korsets strenge linier former sig net

op som de enkelte farvestykker i selve glasmosaikkerne. 

Det er et opløftende eksempel på, hvordan forskellige eksempler 

på veludviklet håndværkskunnen kan mødes og forenes i mangfol

dige billedlige udtryk. Meget af dette er øvelse og vilje, men dertil 

skal lægges det irrationelle og uforklarlige, som ikke kan læres. 

MEN NÆSTE GANG 

Men hvornår ved en keramiker da, om en ting er god? Skabende 

mennesker har håbefuldt sendt dette spørgsmål til vejrs fra den 

dag, mennesket blev kunstnerisk bevidst. Men noget fyldestgøren

de svar har de aldrig fået. De har måttet vende sig mod arbejdet 
igen i fornyet søgen og med dette udbrud indædt på læben: Næste 

gang! 

Lisbet Munch-Petersen kender også den situation, at hun kan 

møde keramik, der fylder hende med denne hurtige der-står-noget

godt-gennemstrømning, og så har det vist sig at være ting, hun selv 

har lavet, men har glemt for så meget andet. Men så sker det også 

ved det nærmere gensyn, at hun pludselig finder, den pågældende 

ting har fejl. Hun har også oplevet ting, hvor hun har sagt til sig 

selv : Hvor ville jeg ønske, det var mig, der havde lavet dem! 

Der er sjælden/ ar se Lisbet Munch-Petersen-arbejder, hvor skærven er 
/rukket så fint og tyndt op som i denne meget raffinerede skål fra 1943. 

Spinke/heden i materialer giver skålen sin lethed, og det f orhøjer ind/ry k
ket af velafbalanceret kuns1håndværk, at skålen udvendig kun er glaseret i 
smalle, reliejagtige bånd. Til gengæld er den rå skærv glittet til en næsren 
silkeag1ig struktur. Indvendig er skålen helt glaseret. Der er anvendt tin
glasurer. Folo: Algot. 

For at demonstrere, hvad hun mener, rejser hun sig og henter en 

krukke, der ikke er glaseret og i grunden heller ikke fremtræder 

som et nutidigt stykke lertøj, men den karakteriseres af en smuk 

form og udpræget keramisk frigjorthed. 

Det er hendes egne ord om denne krukke fra Pompei, og disse 

ord udvikles i det følgende: 

- Den er forholdsvis let at eftergøre, men at lave en ny, selvstæn

dig ting, der har den samme kvalitet, og som kan tåle at blive stillet 

ved siden af den 2.000-årige form, er en ønskedrøm. 

Der er i disse gamle former en friskhed, der ligesom overvinder 

tiden og evner at blive ved med at være rigtig lige meget, hvad vor 

tids industrielle teknik så kan finde på af elegante narrestreger i 

håb om på en let måde at komme til noget lige så godt. Det kan ik

ke gøres bedre. Det er værd at tragte efter en sådan finhed i for

men, og jeg håber stadig . . . B-d. 
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Af JOHANNES THOMS Et 
Stormflodsminde 

»EN KRITISK NAT« 

Fredagen den 30. december 1904 var på Bornholm en blæsende 

dag, men vejret var dog mildt med drivende regnbyger fra syd vest 

og vest. Sømænd, fiskere og andre vejrkyndige så imidlertid med 

betænkelighed på den kommende nat, også ford i barometeret var 

bestandig fa ldende. 

Hen mod aften stilnede vinden a r, og fo lk som færdedes ude, så 

enkelte lyn fra den ku lsorte himmel. Ved s tranden varslede nogle 

langelige dønninger om at noget usædvanligt var i vente. Ved 10-

tiden blæste det atter op, og vinden sprang o m i nordøst. I løbet af 

kort tid steg vindstyrken Lil storm. Heftige vindstød fejede gennem 

gaderne og fra havet hørtes en mægtig brusen. Inden midnat ryste

des husene under orkanens vældige fremfærd. 

Da vinden tog til og sprang om, og det begyndte at suse og pibe i 

mastetoppene på skibene i de bornholmske havne, herskede der 

stor aktivitet med at surre og sikre fartøjernes fortøjninger. 

Det blev en vinterstorm nod der fik tankerne til at gå tilbage til 

ulykkerne der overgik Bornholm den 13. november 1872. 

Snestormen var på sit højeste ved 5-6 tiden og stormen fulgtes af 

et høj vande, der næsten kunne måle sig med stormfloden i 1872. 

JUL PAA BORNH OLM 

Skibe i havnen overisedes, kæntrede og sank og der skete meget 

store skader på havneanlæg, huse og alskens løsøre. 

ULYKKENS OMFANG 

Nytårsaftens dag lørdag den 31. I 2. kunne de bornholmske aviser 

berette om orkanens ødelæggelser. 

Der var indløbet meddelelser om store ødelæggelser, ikke alene 

på Bornholm, men også i det sønderjyske område, sydhavsøerne 

og den sydsvenske kyst. 

Mandagen den 2. januar I 905 var avisernes fors ide domineret af 

meddelelsen om japanernes sejr over russerne ·med indtagelse af 

Port Arthur i det fjerne Østen , men herudover havde aviserne nu 

fået nærmere rede på de mange lokale stormskader og kunne beret

te mere detaljeret herom. E n del af lørdagens meddelelser var ind

løbet pr. telegraf, idet telefonforbindelserne f.eks. ti l Gudhjem var 

afbrudt. 

Da denne lille beretning netop særlig er knyttet Lil begivenheder

ne i Gudhjem, skal forholdene her nærmere beskrives. 

Fra Gudhjem var der indløbet telegram til formanden for den 

bornholmske Gjensidige Søforsikring, hr. købmand Pepke, om at 

»Anna«, »Emanuel« samt 3 kvaser, 4 halvdæksbåde og 9 åbne bå

de var ødelagt (BT). Af navngivne skibe der var ødelagt nævntes 

endvidere »Prosperily«, »Håbet«, »Kristiane Marie« (BA). 

Pr. brev den I. januar blev anført at den orkanagt ige nordost

storm begyndte i Gudhjem ca. kl. halvni om aftenen. Stormen hav

de hærget ganske forfærdel igt og havnen var så at sige aldeles 

spæ rret. Bølgeskærmene so m stod på de yderste moler var ned

brudt i havnen till ige med alt, hvad der fa ndtes på havnepladsen af 

brænde, lerrør og ballast. 



Skibene som gik los, rev kajerne ned. Gaderne var ufremkom

melige ved havnen, hvor der spredt lå halve både, splintrede vrag

stumper, hyttefade, ja selv dampskibsuret var slået itu. Alt det 

brænde der stod på havnepladsen lå spredt rundt omkring. Lygte

pælene var brækket og store huller var brudt ned i havnepladsen. 

Vandet gik op i gaderne og ind i gårdene, og gaden fra toldbyg

ningen til Nørresand var således fuldstændig under vand , der gik 

en voksen mand til midt op på livet. 

GALEASEN »KRISTIAN« AF MARSTAL 

I havnen lå galease »Kristian« af Marstal der er ca. 34 tons dr. net

to. Galeasen blev kastet op på havnekajen, hvor den nu stod på 

tørt land på en af molerne ca. 6 fod over daglig vandstand . Skon

nerten »Emanuel« lå i havnen til kl. 6 om morgenen. Så gik den los 

og efter at have ligget en tid på bolværket, kastedes den over og 

dumpede ud i yderhavnen , hvor den kæ ntrede for et øjeb li k efter 

at blive trukket ud igennem havnegattet og ud i å ben sø. Den kom 

så senere i land lidt nord for havnen, hvor den nu står på tørt land, 

men selvfølgelig var den delvis splintret. Skonnerten »Anna« 

kæntrede i havnen og knækkede masterne, og den lå nu og flød i 

yderhavnen aldeles som vrag. 

Kvasen »Kristiane Marie« gik løs og blev skyllet ind i den inder

ste bådehavn, hvor den knuste en del både, som lå fortøje t der. 

»Prosperity« blev af skonnerterne klemt ned mod bolværket, 

hvorefter den sank , medens kvasen »Håbet« fy ldtes med vand af 

de høje søer , kæ ntrede og sank. 

Halvdæksbådene »Thom, »Dana«, »Mary« og »Silden« blev re

vet løs og gik ind i inderhavnen, hvor de knuste a lle de der liggende 

små både. 

»Kristian« af Marstal lå som anført stærkt beskadiget oppe på 

havnemolen. 

Hr. fotograf H. P. Jacobsen fra Allinge lykkedes det at tage en 

mængde brilliante billeder fra stormflodens virkninger og fra Gud

hjem så man bl.a. en skonnert stående oppe på havnekajen (BSD). 

Den nævnte fotograferede skonnert var netop galeasen »Kristian« 

af Marstal (Fig. I) . 

ET STORMFLODSMINDE 

Galeasen »Kristian« var nok meget stærkt beskadiget men kunne 

senere atter sættes på vandet og repareres. 

Skipperen på »Kristian« var blevet indlogeret på Jantzens Hotel 

hvor han boede og forplejedes den følgende tid hos fru Anna Jant

zen (1871-1949). 

Da han var vendt hjem med sit skib til Marstal ville han vise tak

nemmelighed for det gode ophold på Jantzens hotel og sendte der

for som tak et meget smukt messingvarmebæk ken (fig. II). Selve 

vandbeholderen var udfærdiget i kobber, medens varmebækkenets 

låg var af drevet messing med en morsom og meget usædvanlig de

koration. 

En barmfager dame af nærmest Chagallsk ka rakter fylder hele 

lågets midterparti. Med munter naivitet er damens barm dekoreret 

både med en Fugl og en blomst. 

Det særprægede minde fra storm floden og Marsta lskipperens 

ophold på Jantzens hotel gik i arv til den senere ejer, frk. Emmy 

Jantzen der tog det med sig til sit nye hjem efter at hendes gerning 

på Jantzens hotel var ophørt. 

Varmebækkenet er nok en lille ting, men dog en antikvitet af høj 

kvalitet og samtidig en erindring om en af de store naturkatastrofer 

i Bornholms historie. 

Foto: Frede Kjøller 

POLITISK EFTERSPIL 

Kort efter stormkatastrofen blev der på sædvanlig måde ved opråb 

i aviserne foretaget en indsamling til de skadel idte fiskere, men be

skadigelsen på havneværkerne var så betydelige, a t opgaven ikke 

kunne løses uden statens medvirken. 

Da alle oplysninger var samlede rejste Marcus Peter Blem (1848-

1915) i en tale ved finanslovens 2. behandling i folketinget krav om 

statsstøtte, idet han udførligt gjorde rede for de pågældende hav

nes låneforhold etc. og de nu indtrådte skader. 

Den nys udnævnte trafikmi~ister Svend Høgsbro lovede at sta

ten ville støtte efter bedste evne. Socialdemokraten K. M. Klausen 

foreslog at staten ikke alene burde yde de havarerede havne i til

skud hele det beløb, som skaden androg, men også erstattede de 

private skadelidte deres tab. Blem betegnede denne manøvre som 

valgflæsk og K. M. Klausen po limiserede herefter ska rpt imod 

Blem, men enden på det blev at Klausens forslag forkastedes. 

Da tillægsbevillingsforslaget fo r 1904-05 ko m til behand ling i 

tinget , var skaderne på Bornholm opgjort til i a lt 55.900 kr. deraf 

for Gudhjems vedkommende 12.000 kr. og regeringen foreslog at 

staten tilskød 5/ 6 af dette beløb . Regeringsforslaget, fo r hvilket 

Blem udtalte tak og anerkendelse, blev ved taget. (BS, I p. 156-160). 

Kilder: 

Bornholms Tidende (BT). 

Bornholms Avis (BA). 

Bornholms Social-Demokrat (BSD). 

Bornholmske Samlinger (BS, I) . 

JUL PAA BORNHOLM 11 



12 

Et kort udtog AJH.D~ 
'\Q 

af et levnedsløb 

For nogle år siden arvede jeg et lille hefte, hvori min t ipoldefar, 

Torgius Petersen i jævne vendinger har nedskrevet, hvad han selv 

kalder: »Et kort Udtog over mit Levneds Løb fra min Fødsels Tid 

og Stæd og endvidere i min Vandrings Færd her paa Bahnen. « 

To rgius Petersen, der var født i Norge, i nærheden af Stavanger, 

i 1766, og som døde på Bornholm i 1835, har levet i en bevæget tid 

med krige og økonomiske kriser, og det er der mange både direkte 

og indirekte vidnesbyrd om i hans erindringer. Han synes dog at 

have taget tingene med en næsten flegmatisk ro. Kun sjæ ldent be

klager han sig over livets tilsk ikkelser; på den anden side er der hel

ler ikke noget, han begejstres over! 

Barndommen i Norge var præget af »Kummer og Armod«. Mo

deren gik og betlede for a t erhverve det nødtørftigste til livets op

hold, og 10 år gammel kom Torgius ud at tjene hos »meget nedrige 

Mennesker«, hvor han vogtede får og geder og iøvrigt »udstod 

megen Kulde og Hunger« . To andre gårde, hvor han tjente, får 

omtrent samme skudsmål, og når man tager i betragtning, a t Tor

gius Petersen - trods en vis sans for både dramatik og sentimentali

tet - i det store og hele er en meget nøgtern fortæller, kan man no k 

gå ud fra, at han har haft en st reng barndom. 16- 17 år gammel fik 

han omsider plads på en gård, hvor det ser ud til, at han befandt sig 

godt. Han var der i 5 år og fortæ ller selv, at han gerne var blevet 

der læ ngere. 

Men så skete det, der blev skelsættende for ham, det som med et 

slag ændrede hans tilværelse: han blev indkaldt som »indru lle

ringsmatros« og kom til København . Forbindelsen med Norge sy

nes hermed at være definitivt afbrudt ; fo ræ ldrene er ikke omtalt si

den han var 10-1 1 år, og søskende nævner han overhovedet ikke. 

Torgius Petersen, der var 22 år, da han blev indkaldt, må have 

fået smag for livet ti l søs, fo r efter at have aftjent den 3 måneder 

lange tvungne tjeneste meldte ha n sig frivill igt ti l fortsat tjeneste 

under søetaten. Han forblev i »Ho lmens tjeneste« de næste 25 år. I 

erindringerne gør han nøje rede for , hvilke orlogsfartøjer han har 

været udkommanderet med, og hvem der har ko mmanderet disse 

skibe. Også næstkommanderende bliver som regel nævnt. Der er 

ikke tale om langfarter, kun togter i Østersøen og Nordsøen og en 

lang række udkommandoer med vagtskibe på Københavns red . I 

1793, da To rgius Petersen var artillerikonstabel på fregatten »Sto

rebælt«, blev en konvoj t il Ost ind ien aflyst i sidste øjeblik, og ski

bet lå hele den sommer på Københavns red, bortset fra en enkelt 

tur til Kiel, hvor man skulle hente nogle landtropper. 

De stadige krydstogter i hjemlige farvande samt vagttjenesten på 

Københavns (og Helsingørs) red må sikkert ses på baggrund af 

I 790'ernes in ternationale forhold. Danmarks anstrengelser for a t 
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beskytte sin store udenrigshandel under revolutionskrigene skabte 

et spænd t fo rhold til navnlig E ngland. Dette nævner Torgius Pe

tersen dog ikke. Han holder sig til det mere nærliggende: vind og 

vejr, som i følgende lille beretning om et krydstogt i Nordsøen: Il 

»1794 blev jeg udkommanderet med orlogsskibet »Kronprins 

Frederik«, der blev kommanderet af S. T. 21 hr. kommandør og 

kammerherre Winterfeldt . Vi lå en tid i Jyderenden; så krydsede vi 

6-7 uger i Nordsøen, hvor vi udholdt meget ondt med hårdt vejrlig. 

Alle vore sejl gik fra ræerne, som var det gråt papir. Vi gik en 3 

ugers tid alene med små undersejl, og sø og bølger slyrtede over bå

de skanse og bakke. Engang fandt kammerherren for godt al gå 

ind ad Skagen i den mening at ville gå li/ København. Så påkom der 

os sådan en skrækkelig slorm og tillige modvind, og så fandt han 

for godt al gå fil ankers under Læsø. Vi lå der oml rent en 3 limers 

tid; så drev vi som el stykke ros, og der gik ild i beddingen. 31 Så 

måtle vi kappe og i slørsle hast få sejlene til for at komme Skagen 

ud. Så gik vi i Nordsøen den nal til om morgenen; så gik vinden om 

fil nordves/ og stillede af. Så salte vi kursen ad København og kom 

lykkelig og vel dertil.« 

En anden dramatisk episode (fra 1796) beskrives således: 

» ... Vi lå til ankers (ved Jomfru/and) en nal. Så blæste del op, og 

om morgenen, da vi leuede anker, gik førsl vor bådsmandsmal 

over bord; en halv time deref1er gik vores s1orstang og bovkryds

slang over bord. Da var del nær ved at vi var drevel på land forme

de/si denslærke sø der gik, og (vi) ingen sejl kunne få ti/sal, fordi 

a/Jing hængte omkring stangen og tovværket . Og søen gik over ski

bet så forskrækkeligt så del så megel farligt ud .. . Den tur var meg

et sur og slem. Den lid vi drev i Nordsøen var (der) 1il/ige med slor

men sådan en forskrækkelig frost , så al tovværk og alt var sal med 

is.« 

T il trods for at Torgius Petersen først er begyndt at nedskrive si

ne erindringer på et ret sen t t idspunk t (under alle omstæ ndigheder 

ikke før 1808, men sandsynligvis fø rst omkring 1820), er hans op

lysninger korrekte i prak tisk talt alle de tilfælde, hvor jeg har været 

i stand til at efterprøve dem. Kun et enkelt sted bytter han om på to 

togter. En af de udkommandoer han omtaler, er ikke som de øvri

ge nævnt på hans stamblad i d ivisionsbøgerne i Rigsark ivet. Det 

drejer sig om et øvelsestogt med kadetter i 1795, sikkert en behage

lig afveksling fra de sædvanlige krydstogter: 

»1795 var jeg udkommanderet med fregallen »Frederiksværn« 

I) I delle oa de folgende citater er for nemheds skyld anvendt nutidig bogsta\lcring. 

2) S.T. = salvo titulo, d.v.s. »med forbehold angående titel«. 
3) Bedding • ankerbedding: et stykke svært t0mmer, hvorom ankertove! lægges. 



som kadetskib og gik først 6 uger og manøvrerede med kadetterne i 

Østersøen. Så gik vi til København og lå der i 14 dage på Køben
havns red. Så fik vi andre kadetter og gik atter ad Østersøen for at 

manøvrere med kadetterne og gik derpå ind ad Stockholm med ka

detterne og lå der omtrent 14 dage, og kadetterne var til taffel på 

slottet. Så gik vi derfra til søs for at manøvrere igen. Så gik vi til an
kers udfor Stevns og lå der 8 dage for at kadetterne gjorde deres 
eksamen. Så gik vi til København og lagde ind med skibet. Skibet 

blev kommanderet af kammerjunker Steen Bille; næstkommande

rende løjtnant Mads Feldt.« 
Ind imellem omtales - omend kortfattet - begivenheder som det 

nygifte kronprinspars indtog i København i 1790, Christiansborg 

Slots brand i 1794 og - lidt mere udførligt - Københavns brand i 

1795. Men stort set beretter Torgius Petersen kun om sine personli

ge forhold. 
I 1793 giftede Torgius Pt:tersen sig med pigen Christiane, hvis far 

også hørte til Holmens faste mandskab. Christiane var født på 

Christiansø, hvor hendes fa r, Christopher Wilhelm Weyser, en tid 

havde gjort tjeneste ved fæstningen. Jeg har en formodning om, at 

Christianes mor kan have været fra Bornholm eller Christiansø; 

men indtil videre ved jeg ikke noget sikkert herom. Christiane og 

Torgius Petersen fik en lejlighed i Nyboder, »Kongens Huus, No 

15 i Rævegaden til Gaarden«, mod at Torgius bandt sig til 10 års 

tjeneste. 1 Nyboder fik de 7 børn, hvoraf dog de 4 døde som ganske 

små, hvilket f.eks. kan findes omtalt således: 

Torgius Pe1ersens dåbsa11es1, udfærdiger i Norge d. 24.9.1816, bærer præg 
af 1idens omvællninger. Den er skrevel på srempelpapir med den danske 
konge Frederik Vl's monogram som vandmærke, men sremplel med den 
svenske konges monogram CR over det norske våben. S1empelafgif1e11 er 
angivet i rigsbankskilling, altså dansk mønl (anvend! i Norge ind1il slu1nin
gen af 1816). Teksten lyder: 

I den gamle Minislerial Bog for Hielmelands Kald, som ingen Side-Tal 
har, findes anregner, al Torgiels Pedersen, foed ved Næsvig Soen her i 
Præstegielde1, er dObl her i Hielmelands Hoved Kirke d 9de Martii 1766. -
Ligeledes findes og antegne!, al bemelle Torgiels Pedersen Næsvig Soen 
blev her forend hans Afrejse herfra confirmeret 1786, - hvilket all herved 
bevidnes af 
Hielmelands Præstegaard 
d 24September1816. 

. • I li. ' , 
) /I • 't • 1.r,'f I f f f > 

R. Tonning 
Sognepræs! i H ielmelands 

Præs1egield. -

l I 
. I i~"J • -. _: 

I • ,. • 1 

I I .I'"., I / c f I 

" " 
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» ... den 2den oktober fik han sin dåb og kristendom og blev kal

det Christopher Wilhelm, og den I 7de oktober behagede det Gud 

at hente ham fra dette elendige liv til den evige fryd og glæde i sin 

alder 17 dage, ... « 
a ltså ret lakonisk; kun i et enkelt til fæ lde, da en søn er død uventet 

uden at være døbt, tilføjes mere fø lelsesbetonet: »Denne tildragel
se var os til ikke liden sorrig«. Børnedødeligheden var stor den

gang; det var en kendsgerning, som man ikke beklagede sig over -

når et barn blot ikke døde uden at være døbt. 

Den 15. marts 1801 blev T orgius Petersen , der nu var avanceret 

til underkanoner , iflg. »3. Divisions Bog 1799-1 808« udkommande

ret til tjeneste på »blokskibet Kronborg« - en kondemneret fregat. 

Vi lader ham selv fortælle: 

»1801 blev jeg udkommanderet med defensionsskibet »Cron

borg« og blev fortøjet ude i renden41 med 4 jernke1tinger og blev 

kommanderet af S. T. hr. premierløjtnant Hauch, næstkommande

rende S. T. hr. løjtnant Bille. Der lå vi omtrent en månedslid til den 

2den april. Da kom vi i batalje mod engelskmanden, som vedvare

de en 5 timers tid, og som var (en) meget hård batalje. Vor beman

ding var, da vi begyndte, 106 mand, og da vi opholdt at slå, var vi 

næppe en 30 mand friske. Der lå bunker med døde mennesker på 

dækket, så vi næppe kunne kommefrem. Vor chef faldt, og en må

nedsløjtnant. Om aftenen kom engelskmanden om bord og tog os 

fangen. Andendagen kom vi om bord på den engelskeflåde og blev 

der som krigsfanger til den I I te april. Så blev vi løsgivne og kom i 

land, og derved erholdt jeg af Hans Majestæt hædersmedaljen, 

som er af sølv og er svær 2 specier i vægt, ligesom jeg nyder årlig 15 

Rbd. sølv. Da jeg kom i land fra bataljen, gik jeg en kort tid til tje

neste på Holmen. Så blev jeg kommanderet fast på søetatens labo

ratorium ... « 

Fra de nærmest fø lgende år er der kun kortfattede notater, men: 

»1807 kom engelskmanden med sin krigsarme for København og 

bombarderede på staden i 3 dage og nætter og afbrændte Vor Frue 

Kirke samt en stor del af staden. Min kone måtte retirere ud til mig 

med 3 børn på søetatens laboratorium, hvor jeg var fast i kongens 

tjeneste, og hun og jeg (sad) med vores børn på et loft, til kapitula

tionen blev afgjort. Så kom fjenden ind på Holmen og bemægtige

de sig kongens flåde samt dens inventarium.« 

Efter at englænderne således i 1807 havde bortført flåden, fo r

søgte man at skabe et nyt søværn, fo rtrinsvis bestående af let arme

rede kanonbåde med 64 mands besætning, og fra maj 1808 gjorde 

Torgius Petersen tjeneste som »artilleri- og proviantregnskabsfø

rer« på kanonbådsflotillen med station i Holsten og på de nærlig

gende øer. Man krydsede på begge sider af Holsten for at oppasse 

fjendtlige skibe; men Torgius Petersen om taler ingen træfninger i 

disse år. Kun hen mod slutningen af krigen, i vinteren 1813/ 14, har 

der øjensynlig været optræk til lidt dramatik med nogle omstrej

fende kosaktropper, der t rængte op i Holsten: 

»1813 modtog jeg kanonchaluppen litra F no 4 og fik station på 

øen Pellworm under kommando af J. Henderik Wiise og blev der 

som sædvanlig til december. Så rejste vi til Husum, og d. 4. decem
ber blev køkkenet slukket og bådene sat på land. Den 8. december 

blev i største hast befalet at sætte bådene i vandet formedelst en del 

russiske kosakker, som strejfede omkring i landet. Af den årsag 

målte vi retirere til øerne og kom til Fdhr og blev der vinteren over. 

Men min familie blev tilbage i Husum ... 
... Så frøs vandet til mellem øen og det faste land, og (isen) blev 

til sidst så stærk, at ........ Så blev det beordret at transportere en 
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del kanoner ud på digerne, for vi frygtede for, at kosakkerne skulle 

komme over isen til os; og vi målte holde vagt så længe vandet var 

ti/lukt.« 
Det var krigens sidste kra mpetrækninger. I begyndelsen a f 1814 

kom fredsslutningen, der bl.a. betød Norges afståelse til Sverige. 

Torgius Petersen, der var fy ldt 48 år, søgte nu sin afsked fra 

Holmens tjeneste. Som årsag anførte han a lder og svigtende hel

bred - men mandskabsreduktionen inden for søværnet efter kri

gens afslutning har nok også spillet ind. Om han på forhånd havde 

gjort sig klart, a t landet var forarmet efter de mange krigsår Uvf. 

statsbankerotten 1813), og at det derfor kunne blive svært at skabe 

sig en ny levevej, er ikke til at sige - men han kom ihvertfald snart 

til at mærke det. 

Svigerfaderen, Christopher Weyser, var flyttet til Bornholm ef

ter sin afsked fra søetaten i 1799. Nu fulgte Torgius Petersen efter 

og overtog hans hus i Rønne. Men hvad skulle en forhenværende 

underkanoner og regnskabsfører fra Hans Majestæts flåde finde 

på for at tjene ti l livets ophold? Herom skriver han kort og godt: 

»d. 9. Januari 1815 begyndte jeg at holde Skole.«!! 

Resten af den pågældende side beretter om datteren Agnete Ma

ries fødsel, dåb og vaccination i 1815 og om sønnen Peter Christi

ans konfirmation i foråret 18 16; - men ikke et ord om hvordan 

T orgius Petersen klarer sig som skolemester ! Dog, det opklares på 

den følgende side, der begynder således: 

»1816, d. 3. juli holdt jeg auktion på vort hus i Rønne i Nørre 

Kvarter no 40451 saml en del løsøre, formedelst jeg troede at søge 

en bedre næringsvej i Husum på hin side Holsten, hvor jeg før hav

de været på kanonflotillen i 6 på 7de år som artilleri- og proviant

regnskabs/ ører.« 

Det har med andre ord ikke været tilfredsstillende at være skole

mester! Med kone og 5 børn rejste Torgius P etersen til Husum for 

at prøve lykken der. Men han kom fra asken i ilden. Et forsøg på at 

ernære sig som fragtskipper mislykkedes totalt for ham - » ... der 

var ingen fragt at bekomme.<< Dog holdt familien ud i godt 2 år i 

Husum, før den gav op ... 

» ... efter at vi i H usum havde i 2 på 3die qr tilsat al vores ejen

dom og var bleven fa/lige, da der ikke var noget at forhverve til li

vets ophold . ... Jeg målte tid efter anden tage af vores bohavende 

og ... sætte i pant så længe, indtil vi blev fa/lige.<< 

For anden gang flyttede Torgius Petersen så til Bornholm. Hvor

dan han har skaffet pengene til rejsen, og hvorfor han igen valgte 

Bornholm, fortæller historien ikke noget om. Derimod får vi a t vi

de, hos hvem familien logerede undervejs, og (naturligvis, havde 

jeg nær sagt) navnene på de skippere, der sejlede den fra Flensburg 

til København og derfra videre til Rønne. I Rønne boede familien 

»for en kort tid i taffelurmager Lars (Henrichsen?) Funks forhen 

ejede gård.« Og så kommer det igen kort og godt: 

»1819, d. ll . Januari begyndte jeg at holde Skole med 4 Børn.« 

Derefter følger en bemærking om, at den årlige hædersgave på 

15 Rbd. sølv, som er knyttet til medaljen for slaget på reden, nu 

bliver udbetalt af Bornholms Amtstue. Disse 15 Rbd. har antagelig 

haft en ikke uvæsentlig betydning for familiens økonomi - hvor be

skedent beløbet end må forekomme i dag. 

4) s Kong<-dybc<. 

5) Ing. Ronnc Skodc· og Pantcbog var det matr.nr . 409 (nu matr. nr. 860), sum Torgius Petersen ar· 

vedc i ' 81 4 og solgte i 1816. 
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Side 12 og 13 i erindringsbogen. Slaget på Reden omtales side 13 

Heller ikke denne gang fortæ ller Torgius Petersen noget om sin 

skolemestergerning, men under alle omstændigheder bedres hans 

økonomiske forhold efterhånden. I 1821 flytter han til Bølshavn, 

hvor han køber et lille hus for 30 Rbd. 3 år senere flytter han tilba

ge til Rønne og køber et større hus i Nørre Kvarter for den anselige 

sum af 500 Rbd. Han må jo være kommet ovenpå igen, men det 

fortæller han ikke næ rmere om. I det hele taget er det småt med 

oplysninger fra årene efter 1821, selv om erindringerne er ført frem 

til 183 1. Her indskyder Torgius Petersen nogle data om sine sviger

forældre, formentlig tænkt som en slags afslutning. Men en voksen 

datters pludselige død i foråret 1832 foran lediger yderligere knap 

en side personlige notater, og så kommer følgende endelige afslut

ning: 

»Her vil jeg i korthed anføre nogle vers, som er bleven indført i 

avisen d. 28. juli 1832 formedelst et pludseligt dødsfald, som skete 

ved 2 mennesker, nemlig købmand Lund fra Aakirkeby og skipper 

Jens Holm fra Rønne, som kom fra Uibeck og var bleven syge på 

søen. Købmanden var død, førend de kom her på reden, og blev 

straks af en karantænekommission her i Rønne beordret al stikkes 

i en sæk og hængt udenbords. Men skipper Jens Holm levede i 2 d 

3 dage. Da han var død, blev beordret at bortsejle med j agten til et 

beordret karantænested i Jylland, og så blev skipperen kastet over 

bord 2 mil fra land med en sten påsat, far at han ikke skulle le{{e 

sig fra grunden igen og komme til land, da det var smitsom syge.<( 

Disse to dødsfa ld var udløbere af den første koleraepidemi i Eu

ropa. Nordtyskland blev ramt i 183 1-32 og Norge og Sverige i 1832-

34, mens Da nmark gik fri. Den store koleraepidemi i København 

var i 1853. 

Det digt fra »avisen«, som Torgius Petersen citerer til slut , er på 

8 strofer. De 3 første lyder således: 

Dødens engel svang sig over jorden 

fra det varme syden til vort norden. 

Dog Alfader selv hans komme bød. 

Hvor han hæver sine sorte vinger, 

han fortvivlelse og rædsler bringer 

og fremka lder kvaler, sorg og nød. 

Ved hans komme sundhedsrosen blegner, 

kraft og styrke for hans åsyn segner; 

manden river han af kvindens favn, 

barnet fra den ømme moders hjerte; 

rundt omkring ham slukkes livets kerte. 

Kolera. er denne morders navn. 

Nys han med sin skarpe le i hånden 

og sin fule edder-gift i ånden 

stod ved bredden af vor grønne stra nd. 

Tvende dannemæ nd han trak i døden. 

Dog - o Herre, Du afvende nøden 

fra vor ø og hele Danmarks land. 

Torgius Petersen døde i Rønne den 21. juni 1835. Hans kone Chri

stiane overlevede ha m i 5-6 år. A f deres 11 børn var de 6 døde som 

små, og en ugift datter døde i 20-års a lderen. De øvrige 4 bosatte 

sig alle på Bornholm. Peter Christian (født 19.2.1 800) blev skoma

ger i Rønne. Christopher Wi lhelm (født 23.9. 1804) blev bager; han 

var førs t gift med Ma lene Olsdatter, og blev efter hendes tid lige 

død gift med Nicoline Marie Fohlma nn, med hvem han bl.a. fik 

datteren Johanne Lovise Ernestine (i 1862 viet til sk ipper Hans Pe

ter Herlufsen). Sønnen Nicolai Peter (født 11.11.1806) blev vistnok 

arrestforvarer i Rønne. Endelig blev datteren Agnete Marie (født 

1.5. 1815 i Rønne) gift med pottemager Jens Larsen Dam. 
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En Østerlarskerbos Af ANKER E. KOFOED 

Fo10: Frede Kjøller 

barndomserindringer 

1826-40 

Forfatteren til nedenstående erindringer, løjtn. A. P. Low flyttede i 

1857 med kone og barn til Svaneke, hvor han formedels 32 sk. om 

dagen blev kontorist på byskriver Olivarius' kontor. 

For at forøge sine indtægter påtog Low sig et ret omfattende 

skrivearbejde for private. Men foruden sådant vinkelskriveri ind

lod han sig i spekulationer med indlån og udlån af penge. Der var 

nok der ville låne, men det kneb svært med tilbagebetalingen, 

hvorfor han i 1869 blev erklæret konkurs . To digre pakker gulnede 

papirer i Landsarkivet i København vidner om hans pekuniære 

vanskeligheder. 

Løjt. Lows store ejendom ved Madvigs Minde (Storegade 32), 

som han havde ladet bygge 2 år fø r, blev solgt til købmand og 
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Gamlevælde 

skibsfører J. R. Hintze, og med huset fulgte nogle blå fo lioark med 

Lows ufuldendte erind ringer. Da capt. Hintze forsvand t med si t 

skib »Skjalm Hvide« på tur fra Amerika, flyttede enken til Vester

gade 29 og manuskriptet fulg te med, og derfra ti l Brogård i Øster

marie, da enken blev gift med ritmester M. G. Kofoed, og videre 

med sønnen, løjt. Hintze, til København. Ved dennes død overgik 

det til fætteren, fa rvemester Jens Petersen, hvis datter, Ebba Pe

tersen, overlod det til undertegnede, som efter dette krydstogt la

der det ende i Bornholms lokalhistoriske arkiv i Rønne . 

Nedenstående er et afsnit af manuskriptet. 

Svaneke i maj 1978. Anker E. Kofoed. 



MIN FØDSEL OG MIN BARNDOM 

Jeg er født den 19. september 1826 på den 13. selvejergård »Gamle
vældegård« i Østerlarsker sogn. Mine forældre vare gårdmand Ole 

Low og hustru Charlotte Margrethe, født Kjøller. 

Det første, jeg kan mindes fra min tidligste barndom, er desvær

re det sørgelige, at fader og moder, hvis gemytter i høj grad vare 

uoverensstemmende, ikke levede i noget godt og kærligt forhold til 

hina nden, og de mange sørgelige scener og optrin, jeg som barn var 

vidne til i mit fædrenehjem, have virkelig på mit hjerte gjort ind

tryk, som aldrig udslettes, og som desværre måske heller ikke have 

været uden en vis sørgelig indflydelse på min hele gøren og laden i 

livet. De første indtryk på barnets hjerte ere jo altid de varigste. 

Hvem af mine forældre, der måtte bære den egentlige skyld til det

te langtfra lykkelige ægteskab, kjender udelukkende den kære 

Gud, som ser i løndom. Han være dem en nådig dommer! 

Lige fra min vugge af kan jeg også mindes, at jeg havde en gam

mel kjær »Bedstemor« . Hun hed Margrethe Pedersdatter og var 

enke efter en tid ligere ejer af gården ved navn Anders Andersen. 

Gamle »Bedstemor« og jeg var ikke det mindste i slægtskab, men 

desuagtet var hun en »Bedstemor« mod mig i ordets skjønneste, 
smukkeste og mest omfattende betydning. Til° gengæld elskede jeg 

også hende langt mere og højere, end jeg elskede mine egne foræl

dre, der dog begge vare gode og kjærlige imod mig og stedse med 
flid arbejdede på at opdrage mig til et godt og bravt menneske og 

en nyttig borger for samfundet. Bedstemoder holdt vist mere af 

mig, end som om jeg havde været hendes eget barn. I sit ægteskab 

var hun blevet moder til tvende pigebørn, men Vorherre kaldte 
dem hjem til sig i deres spæde alder. Jeg var opkaldt efter hendes 

afdøde mand, forannævnte Anders Andersen, og skønt dette ægte

skab heller ikke havde været lykkeligt, satte hun dog megen pris 

på, at jeg var kommet til at bære mandens navn, »Anders«, og det 

var måske, uagtet alderdommen og barndommen jo stedse mødes 

så fortroligt på livets vej for uden derfor, at hun, den brave kone, 

holdt så meget af mig. 

Om vin teren, især om aftenerne, plejede vi, bedstemoder og jeg, 

meget hyppigt at spille kort og kunne ofte blive siddende oppe til 

la ngt over midnat, skønt den gamle agtværdige kone jo i høj grad 

kedede sig ved dette uendlige kortspil, fandt hun sig for min skyld 

dog deri med tålmodighed. Vort spillebord var en gammel kiste , og 

kortene vare ikke så ganske fri for at være lid t tilsmudsede, dog det 

gik meget godt. Kaffekedlen med rigeligt indhold stod altid varm 

og god på kakkelovnen, og den holdt vi ikke så sjældent, når vi 

blev søvnige, eller kortspillet ikke rigtig ville gå. Jeg kan ikke sige, 

at jeg just holdt så meget af kaffen, der stundom plejede at være 

lidt grumset; men jeg fik altid regelmæssigt til hver kop kaffe et 

prægtigt stykke sukker og det holdt jeg meget af. Når bedstemoder 

ikke mere ville eller kunne magte at spille længere, plejede hun a t 

sige: »Nu tabte du Anders Peter«. Denne sårende ytring gik mig al

tid til hjertet og havde som oftest til følge, a t jeg i vrede slæ ngte 

kortene ned imellem kisten og væggen, hvor de i albeskedenhed 

måtte blive liggende indtil næste dags morgen. Jeg klædte mig der

på fornærmet af, sprang op i sengen og lagde mig så nær hen t il 

væggen, som jeg kunne komme og var sær. Bedstemor kom imid

lertid snart efter tilsengs, talte venligt til mig, men jeg svarede i al

mindelighed ikke, førend den gamle havde stukket mig et lille styk

ke sukker, en kage eller deslige til, så blev gemyttet formildet, og vi 

vare atter de bedste venner. Nu begyndte bedstemoder, der ikke 

var så ganske fri for at være lidt smittet af sin tids fordomme og 

svagheder, blandt andet at være lidt overtroisk, at tale om spøgel

ser, underjordsfolk og lignende. Ofte plejede hun at fortælle mig, 

at hendes fader idet han en nat kom ridende fra Østermarie havde 

set mange tusind underjordsfolk under den såkaldte Kobbeå Bak

ke, der da om natten hvile på fire tykke guldstøtter. De underjordi

ske havde dengang nemlig bal og dansede under ba kken. Selskabet 

ville give hendes fader, der var sandemand , noget at drikke af et 

stort guldbæger, men han turde ikke smage indholdet, idet han 

frygtede for"a t det var gift, og gale blev de underjord iske og kaste

de bægerets indhold efter sandemanden, da han red bort. Nogle få 

»H errenshånd« 
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dråber traf imidlertid hesten på lænden, hvor både hår og hud 

straks gik af lige i øjeblikket , så kraftig var drikken, som bægeret 

indeholdt. Det havde derfor ikke været godt, hvis den gamle san

demand havde taget sig en slurk deraf. Da han om a ftenen eller om 

natten kom hjem - han boede på 6. selvejergård i sognet, lige vesten 

for bemeldte bakke - turde han naturligvis ikke tale et ord om det 

rædselsfulde, som han således i nattens stilhed havde oplevet, 

men han tøvede klogeligen til om morgenen efter at solen var op

stået, at meddele sit hus det passerede. Bedstemor var dengang en 

ung pige og boede hjemme på gården. Efter hvad jeg har beregnet 

er det nu ca. 100 år siden at Kobbeåbakken hvilede på fire guldstøt

ter. Den gamle hæderlige kone, hvis minde a ldrig udslettes , var vir

kelig i den afgjorte formening, at den omhandlede tildragelse hav

de fundet sted. Jeg troede naturligvis også dengang ethvert ord der 

undslap den gamles læber, især når fortæ llingen pågjalte slige eller 

lignende spøgelseshistorier, lyttede jeg til med spæ ndt opmærk

somhed og havde samme ubetingede tillid og tiltro til det sande og 

rigtige deri, som grækerne i sin tid havde til de oplysninger, som de 

hentede fra det såkaldte delfiske orakel. Derimod hørte jeg mindre 

opmærksomt på (var en mindre opmæ rksom tilhører) når gamle 

bedstemoder arbejdede på min opdragelse f.ex. gav mig en lille til

rettevisning for næsvished eller deslige. Når de blide forårsdage og 

sommerdage oprandt gjorde kære gamle bedstemoder og jeg stadi

ge udflugter i Guds fri, skønne, dejlige og yndige natur. Vi vandre

de så fortroligt omkring i mark, skov og eng, betragtede og plukke

de blomster o.s. v. eller på vor vandring ledsaget af en klog og tro 

hund, der ellers for læ nge siden nu er gemt og glemt. Dette tro dyrs 

navn var »Bruunnet« et navn ha n lød til punkt og prikke. Rimelig

vis var ha n vist på en måde opkaldt efter sig selv, thi han var bruun 

af hår og en net hund. Af adjektiverne »Brun« og »Net« kunne jo 

navnet »Bruunnet« meget godt laves. Etymologien er ingenlunde 

så ilde. Bruunnet var af grævlingeracen. Han var bred i bringen og 

havde korte, tykke kraftige ben. Dette tro dyr forlod os aldrig på 

vore ture, og når vi stundom træ tte af marschens besværligheder 

satte os ned for at hvile lidt under et eller andet skyggefuldt træ og 

undertiden - det skete forresten ikke så sjæ ldent - kom til at blunde 

en lille stund i Morphæiuses arme, stod altid gamle Bruunnet på 

vagt og passede på, såsnart der kom det mindste usædvanligt i ve

jen, f.ex. en mistænkelig person af lu rvet udseende næ rmede sig os 

eller deslige, råbte Bruunnet altid på sin måde »Vagten i gevær«, 

idet han ved sin gøen og ved sin skraben på os med poterne tilken

degav, at noget var i gæring. Efter s lige udflugter bragte bedstemo

der og jeg a ltid hjem buketter a f markens, skovens og engens 

blomster (forskellige). Til enhver af disse havde bedstemoder sted

se et navn såsom »Hanekam«, »Herrenshånd«, »Kabbeleje«. Der 

blev efter hjemkomsten holdt en formerlig forelæsning over blom

sters navne, disse blev imidlertid vel ikke angivet så strengt bota

nisk rigtigt, men det gik alligevel meget godt an. Ak , Herregud, 

hvor den tid dog for mig var glad og lykkelig . .Jeg kan ikke andet 

end udbryde med Baggesen: »De svandt, de svand t de blide barn

domsdage. « Da jeg var i mit niende år afgik ved døden min kære 

gamle bedstemoder, der lige fra min vugge af og indtil hendes livs

lys udslukkedes havde gjort mig så meget god t i a lle retninger. Ved 

den brave gamles bortgang henflød jeg straks i tårer og var næsten 

rent utrøstelig. Barnet udgræder jo snart sin sorg og smerte, og så
ledes gik det også mig. Bedstemoder vandrede bort i sommeren 

1835 og vor trofaste ledsager og ven Bruunnet overlevede hende 

kun nogle få måneder. Det var ret ligesom det stakkels dyr sørgede 

over den gamles bortgang. Efter den tid sad han næsten a ltid og tu-
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<lede og hylede og var aldrig mere tilfreds. Han blev til slutning og

så lam i bagkroppen og kunne ikke gå. Jeg kan endnu klart min

des, at min fader engang vi lle hjæ lpe ham op ad trappen, men han 

var i betragtning af sin fordums kraft og raskhed for stolt til at ville 

modtage en sådan opmærksomhed eller tjenstvillighedsgerning. 

Han blev vred, knurrede og ville bide. 

Bedstemoder var nu borte, jeg måtte derfor slutte mig til mine 

kære forældre og søge hos dem den støtte og trøst, som den gamle 

tidligere så kæ rligt havde kunnet ydet mig, når en eller anden lille 

sorg tyngede på barnehjertet. Der skulle nu begyndes at tæ nke på 

at jeg måtte sættes i skole og lære noget. Begge mine forældre hav

de efter fattig lejlighed sans for oplysning. Noget der forøvrigt el

lers på den tid var temmeligt sjældent og ualmindeligt hos folk af 

bondestanden. Min fader var en intim ven af præsten i sognet, og 

da jeg var i mit tiende å r, kom jeg til at gå privat i skole hos ham. 

Han skulle undervise mig i de almindeligste skolefag samt i tysk, et 

sprog, min fader altid sværmede så meget for, idet han selv kunne 
tale dette sprog temmelig godt. Hos denne præst gik jeg i privat

skole vel omtrent i 2 år, men i den alder fra JO til 12 år hæ ngte der 

ikke ret meget på. Min læ rer var forøvrigt også så streng og ubarm

hjertig mod mig, slog og støtte mig puffede og trak mig i ørene til 

enhver tid, så han havde mig som oftest så bange og forkvaklet, at 

jeg af den grund heller intet kunne læ re. Når præsten, der levede 

skidt og ilde med sin fami lie især konen, som han hå nede og forag

tede på den mest oprørende måde, havde været i spektakel med fa

milien, eller med sin nabo over a t disse ikke holdt rigtig hegn og 

fred på marken, hævnede han næsten altid sin ondskab på mig ved 

dygtigt a t gennembanke mine rygs tykker, slide mig i ørerne eller så

dan noget lignende. Min fader der naturligvis følte for sit barn, 

kunne tilsidst ikke tåle denne afskyelige mishandling og tog mig 

derfor ud af skolen. Sine egne børns opdragelse forsømte præsten i 

den grad, at de hverken læ rte at læse eller skrive idetmindste var 
det meget tarveligt. Efterat jeg var blevet demitteret fra denne sko

le eller mishandlingsanstalt kom jeg til at frequentere sognets al

mindelige skole, hvor undervisningen kun var såre sparsom og 

mangelfuld, thi dels var læ reren - der i sine yngre og driftigere dage 

imidlertid havde været en sjælden dygtig mand i sit fag - nu gam

mel og noget affældig, og desuden var der altfor mange børn i sko

len til a t een læ rer kunne undervise dem ordentlig. Jeg besøgte ikke 

destomindre skolen stadigt, indtil jeg blev konfirmeret og læ rte 

dog noget. Jeg demmiteredes med caractererne: »Meget god Kund

skab og rosværd ig Opførsel« men ingen af dette var tilfæ ldet, det 

sidste dog allermindst. Og hermed kan man vel føje at mit barn

domsliv var afsluttet. 
Klipper ved Kobbeå 



Broder Jon 
Et sagn fra Bornholm, 
fortalt af Vilhelm Møller-Christensen 
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VÆDDEKAMPEN MED THORBJØRN 

JON SEJRER OG VINDER 

»KAPELLET MED TILLIGGENDE« 

Det var Thorbjørn, Bornholms ukronede konge, alle fredelige sø

farendes skræk, der stod i dragesnekkens stævn. Om halsen bar 

han en tyk guldkæde med en Thorshammer. T horbjørn ville ikke 

anerkende danernes konge Kn ud den Stores tredie fordærvede og 

uduelige søn Hardeknud (1035-40) som sin overherre. Han ville 

heller ikke lade sig primsigne eller døbe til Hvide Krist, Guds mo

der og alle Kirkens helgener, efter at han havde fået kundskab om 

alle de forbrydelser, Kongens sønner og Kongen selv havde begået 

både i England, Danmark og Norge. 

Hos Thorbjørn på Bornholm rådede den rene, stærke og æld

gamle Asatro, der havde bestået sin prøve gennem mange slægtled. 

Ved forårsjævndøgn havde Thorbjørn i sin egenskab af Gode ved 

Viet, d.v.s. helligdommen for Odin, Thor og Frej, for anden gang 

fejret den hvert niende år tilbagevendende ni-dages offerfest med 

deltagelse af a lle øens høvdinge og krigere. På hver eneste af de ni 

offerdage havde han med stor alvor ofret ni levende væsener af 

hankøn: en hingst, en tyr, en orne, en vædder, en ulv, en hund , en 

gase, en hane og på den niende dag en mand. Alle ofrene havde 

T horbjørns livvagt hængt i den hellige egs grene, egen som Thor 
selv havde helliget og udpeget med et af sine dræ bende lyn, egen 

der stod i den hellige offerlund på øens højeste punkt. Ved denne 

sidste offerfest havde Thorbjørn - som vi har hørt - på den niende 

dag ofret missionæren broder Peder. Da dragesnekken let og ele

gant løb op på forstranden, sprang Thorbjørn i land og gik med 

draget sværd broder Jon i møde og råbte med brøsig stemme: 

»Fremmede, hvorfor har Du uindbudt trængt Dig ind på min ø? 

Hvis Du ikke svarer fyldestgørende, skal Du - så sandt Odin, Thor 

og Frej lever - visselig dø!« 

Jon tråd te nu frem, således at Thorbjørn kunne se hans ordens

dragt og svarede med rolig stemme: 
»Min broder, høvding og gode, T horbjørn. Hvide Krist og 

Sankt Michael har ført mig hertil. Da jeg vågnede i morges, var jeg 

her. Mit skib, der havde ført mig herti l over havet, landede her , 

hvor vi to og Din tro tjener Orm nu står. Mit skib kan Du finde i 

hulen der, « og Jon pegede på grottens indgang. »Der skal det 

blive, til det fører mig fre lst herfra. Jeg beder Dig, Thorbjørn, tag 

det selv grundigt i øjesyn og forklar mig så, hvorledes det har været 

Helligpeder 
Kæmpeåen 
Sankt Michaels kirke i Rutsker 
og 
Getsemane-busken 

muligt for mig at sej le hertil og lande uskadt i den frygtelige orkan i 

går, hvis ikke Hvide Krist og Sankt Michael havde ført mig. « 

Thorbjørn og Jon gik nu sammen ind i hulen og så kisten, som 

Jon - uden at Orm havde bemærket det - havde fyldt med store 

klippestykker og derefter låst forsvarligt. 

Jon pegede på den gyldne emaljefigur af Sankt Michael, der 

kæmpede med dragen. »Her ser Du Sankt Michael«, sagde Jon. 

»Han er Guds og Hvide Krist's kampengel! Kisten er Din, høvding 

Thorbjørn, hvis Du ene mand kan bære den ud fra hulen og sætte 

den på fordækket i Din dragesnekke!« 

»Når Du , Jon - som kun er en splejs og en svækling - ene mand 

har slæbt kisten ind i hulen , så vil det være en smal sag for mig, 

høvdingen og krigeren Thorbjørn, der har to hustruer og syv børn, 

og som i kamp, mand imod mand, med mine egne hænder har 

dræbt over tyve fjender - alene mand at bære den ud og smide den 

op på mit fordæk. Kisten vil for mig være let som en fjer,« pralede 

Thorbjørn. 

»Lad først Dine mæ nd prøve kræfterne, een for een,« sagde Jon 

stilfæ rdigt. »Hvis mændene giver op, så skal Du til sidst prøve. 

Hvis Du med alle Dine Guders hjæ lp også giver op, så har jeg - ved 

hjælp af Hvide kristogSankt Michael - sejret over Dig. Du skal så 

lyse fred over mig og give mig kysten her, så jeg frit kan leve her og 

færdes på Din ø og omvende og døbe Dine undergivne!« 

»Ved Odin, Thor og Freja og alle Valhals og underverdenens gu

der« råbte Thorbjørn, »du er jo gal, Jon, bindegal. Jeg slår til! Sej

rer Du, er kysten her Din. Men jeg sejrer, det lover jeg Dig! og ved 

Asathor, Du skal komme op og dingle i min hellige eg ved siden af 

den løgner og usling til Peder! « Med dette udtryk for triumf og 

sejrsvished sluttede Thorbjørn sine bravader. 

VÆDDEKAMPEN 

De 20 stærke rorkarle, der var T horbjørns livvagt og alle hærdede 

og hårdføre stridsmæ nd, gik nu i land fra snekken. 

Thorbjørn forklarede udførligt væddekampens aftaler og pege

de på kisten, der kunne skimtes gennem hulens indgang. 

»Nu skal I se løjer,« brovtede T horbjørn. »Vi lader splejsen der 

begynde,« fortsatte han, og pegede på den største af kæ mperne, en 

vildt udseende viking, der hed Grum. Grum tog rask fat , parat til 

at vise, hvad han duede til. 
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Der var ingen håndtag på kisten eller skarpe kanter, hvor man 

kunne tage fat. Alt var glat undtagen Sankt Michael og dragen på 

kistelåget. Men de var af guld og emalje og måtte ikke røres. 

Grum knækkede neglene, da han prøvede at få tag i sidefjælene. 

Han trak og skubbede, han svedte og bandede, og tilsidst stønnede 

han. Kammeraterne og Thorbjørn kom med hånlige tilråb, men ki

sten lod sig ikke rokke. Da gjorde Grum et sidste fortvivlet forsøg, 

men opgav med et hæst skrig, fordi han havde fået en sprængning i 

ryggen, hvorefter han - næsten lammet - humpede ud af hulen. 

»Den næste,« råbte Thorbjørn. Ham gik det på samme måde. 

Thorbjørn blev mere og mere ivrig. Da endelig nummer tyve støn

nende humpede bort, gned Thorbjørn sig til freds i hænderne og 

sagde: »Lad Far her nu komme til, så skal 1 se, drenge, hvordan 

man flytter en sådan stump kiste. Når den svækling til Jon alene 

har sat den ind, så vil det være en smal sag for mig, Jeres høvding 

og Viets Gode at verfe den ud, hvis den da ikke er forhekset!« Det

te forbehold tog Thorbjørn, fordi han var ved at blive betænkelig. 

Thorbjørn gik nu rask ind og stillede sig bag kistens hovedende. 

Han satte sin brede, stærke ryg imod klippevæggen og stemte af al 

kraft hænderne og fødderne imod kisten, der ikke rokkede sig et 

hårsbred. Thorbjørn var tilsidst kobberrød i ansigtet, og blodårer

ne stod som spændte strenge i panden og tindingerne, men kisten 

rørte sig ikke! »Ved Odin, Thor og Frej , flyt Dig!« bandede 

Thorbjørn, mens sveden drev ned ad ham. »Ved Fenrisulven, ved 

Midgårdsormen, ja ved den lede Hel, flyt Dig!« hvæsdede han. 

Så gav han pludselig et højt skrig og segnede om, som død . 

Jon løb hen til ham og trak hans slappe og tilsyneladende døde 

legeme frem fra kistens hovedende og lagde ham på et tangleje for

an hulens indgang. Han følte T horbjørns puls og sagde til den for

skræmte og lamslåede livvagt: 

»Jeres herre er ikke død. Han har nu fået sin straf. Han har ban

det sine egne guder og Hel. Han har hånet Hvide Krist, og nu har 
Guds store kampengel, Sankt Michael ramt ham i ryggen med sit 

spyd. Før ham hjem til høvdingegården og plej ham. Når han våg

ner, skal I sige, at han skal sende bud efter mig. Hvis det er Hvide 

Krist's vilje, kan jeg - med Sankt Michaels hjælp - give ham hans 

helsen igen!« 

Orm, der var den raskeste af alle Thorbjørns mænd, overtog nu 

ledelsen a f den sørgelige hjemfærd. Med stort besvær og under hal

len og høj lydt vånden på grund af de ødelagte rygge, blev en be

vidstløs Thorbjørn slæbt op i snekken, der roede langsomt tilbage 

ti l Kæmpeå. Vel i land lavede livvagten en båre, og på denne frag

tede den slagne, humpende, stønnende og ukampdygtige vikinge

skare deres herre hjem til høvdingegården, hvor han skulle plejes af 

sine to hustruer. 

JON BLIVER KALDET T IL HØVDINGEGÅRDEN 
Der gik fire dage, og Jon havde taget sin kyststrækning i besiddel

se. Området var ikke stort, men passende. Der var en dej lig fersk 

kilde og masser af brænde og tør tang på forstranden. Havstokken 

vrimlede med fisk og muslinger. 

Jon havde også bragt orden i sin klippehule, der var tør og rum

melig. Først havde han tømt kisten for de mange klippestykker og 

anbragt den i en niche i hulens bageste del. Selv om han havde lavet 

et bekvemt leje af tørret tang, foretrak han stadig at bruge sovepo

sen i kisten. Inderst i hulen havde han fundet et stort fladt klippe

stykke, lig en bautasten, han kunne bruge som dør og sætte i 

spænd, således at ingen ubudne gæster kunne trænge ind. Klippe-
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i.t. 

Klippeparti ved Jons Kapel 

hulen ragede flere meter op i grundklippen . Toppen af hulen syntes 

tør, så der var ingen nedsivning af regn. Godt tre meter oppe fandt 

Jon en nævestor jordfyldt åbning, der kunne renses og anvendes 
som vindue eller lyre. 

Alt syntes såre godt. Gud Herren havde her givet Jon et brugbart 

enebo, hvor han kunne være i fred for vilde dyr og mennesker. 

Da han fra kistens mange rum havde fremdraget et ildstål og gry

der af jern og kobber og desuden havde brød og tørret fisk til flere 

ugers forbrug, kunne han se den første tid i møde med fortrøstning 

og taknemmelighed. Kristus og Sankt Michael, der hidtil havde stå

et ham bi, var hans uovervindelige hj ælpere, og de ville aldrig svig

te deres udsending, broder Jon . 

Den fritstående klippe, hvori Jon nu havde indrettet sin foreløbi

ge bolig, var af en 10-15 meter bred uregelmæssig kløft skilt fra den 

godt 50 meter høje buskbevoksede massive klippevæg, der danner 

Nordbornholms grænse mod havet. Heri fandtes den kratfyldte 

klippespalte, som Gorm to dage før var klatret op igennem for at 

sende bud til Thorbjørn om fundet af Jons kiste. Denne spalte ville 

Jon også bruge som nødudgang. 

På selve klippens sydside fandt Jon en muldfyldt spalte, hvori 

han plantede de stiklinger af Getsemane-busken, han havde taget 
med sig fra klosteret i Slesvig. 

Den fjerde dag straks efter solopgang fik Jon gæster. Det var 

den samme snekke, der havde bragt ham det d ramatiske besøg a f 

Thorbjørn og hans livvagt, der alle måtte give op overfor kisten. 

Nu kom der kun ti mand, de andre ti kunne endnu ikke røre sig. 

Deres anfører humpede besværligt i land og bragte bud og hi lsen 

fra deres herre, der stadig lå næsten lammet på sit leje i høvdinge

gården og nu inderligt ønskede at høre mere om H vide Krist og 

Sankt Michael. 

Jon var straks rede. Han gik alene ind i hulen og tog nogle ting 

fra kistens hemmelige rum. Derpå iførte han sig sin ordensdragt. 



På brystet bar han nu i en svær guldkæde et pragtfuldt relkviekors 

(Sk.P., 81), der i en kapsel på bagsiden rummede en splint af Kristi 

Kors. 

Korsets forside var delt i fem felter og gengav i kostbar emalje

indlægning syv scener vedrørende Kristi liv: 

Bebudelsen, Marias besøg hos Elisabeth, Rej sen til Betlehem, 

Fødselen Julenat, Hyrdernes besøg, Omskærelsen og Jesu dåb med 

Hell igånden. Denne billedserie understregede den uløselige fore

ning af Jesu fødsel og korsdød, der fremhævede Jesu sande men

neskenatur. 

Efter kort tids roning lagde snekken til ved udløbet af Kæmpeå. 

Jon sprang let i land, mens de ti rorkarle besværligt humpede op på 

strandbredden. Tæt ved landingsstedet lå flere græstørvklædte 

nauster, bådehuse til Thorbjørns snekker. Thorbjørns snekke blev 

trukket ind i den største af nausterne. 

Et stykke fra landingsstedet lå en lille samling huse med kvæg

folde, hvori der løb en snes lette småheste omkring, der blev passet 

af nogle unge knøse. Livvagtens anfører kaldte på den knøs, der 

havde opsyn med hestene . Han kom straks med 11 . Jon, der var en 

dygtig rytter, sprang let og elegant op på ryggen af en hvid hoppe, 

Kæmpeåens udløb 

og kort efter red rytterskaren i jævnt trav mod øst ad en jordvej 

igennem skov og agerland. Tidligt på eftermiddagen nåede man 

Thorbjørns høvdingegård. 

Jon blev modtaget af Thorbjørns yndlingshustru , Gunilla, en 

rank og smuk kvinde i begyndelsen af 20-rne med blå øjne, blondt 

hår og en værdig og høvisk optræden. Efter en velkomstdrik førte 

hun Jon ind i gildestuen, hvor der var alkover langs væggene. Her 

blev Jon præsenteret fo r Thorbjørns ældste hustru , Ragnhild, der 

var sidst i 30-rne og som så syg og skrøbelig ud, men bar spor af 

fordums skønhed. Efter at have skænket sin husbond fem døtre og 

derpå født et dødt drengebarn, sank Ragnhild hen i dybt tungsind 

og troede, hun var forgjort. Da hun blev bedre, anbefalede hun 

Thorbjørn, at han skulle tage hendes slægtning Gunilla til medhu

stru, og det gjorde han, og der blev atter liv og glæde i høvdinge

gården. 

Fra en af alkoverne hørtes en frygtelig jamren og klagen. Det var 

den slagne Thorbjørn, der pintes her. Han lå uredt, uvasket og 

usoigneret med et udslukt og håbløst blik i det indfaldne ansigt. 

Han havde stadig sin guldkæde om halsen med thorhammeren 
skinnende på det nøgne, hårede bryst. 
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»Odin, Thor og Frøj, hvorfor svigtede I mig?« jamrede Thor

bjørn. »Hvorfor hjalp I mig ikke i væddekampen mod Hvide Krist 

og Sankt Michael? Nu ligger jeg her på min sotteseng og skal dø, li

gesom kvinder og trælle og den usling til Peder, som jeg hængte i 

Thors hellige eg under jævndøgnsblotet. Skal jeg virkelig snart ha

ve min bolig i mørkets rige hos Hel, skal jeg sidde ved hendes bord: 

Hunger og skære min mad itu med kniven: Sult? Skal jeg aldrig fe

ste med min tapre fader, med mine stæ rke brødre og mine fa ldne 

krigere i det glædefyldte Valhal? Der lever de nu i sus og dus og fyl

der bugen med flæsk af galten Særimmer og drikker øl og mjød, 

som de dejlige valkyrier skænker op til dem. « 

Jon gik hen til alkoven, hvor Ragnhild og Gunilla forgæves 

prøvede at trøste deres husbond. Da Thorbjørn fik øje på Jon, råb

te han: 
»Så kom Du endelig, Du sendebud for Hvide kristogSankt Mi

chael. Du har overvundet mig. Tag nu Din ret. Dræb mig med mit 

sværd, så jeg kan dø som en kriger og komme i Valhal.« 

»Du skal ikke dø,« sagde Jon stille. »Thor, Odin, Frej og alle 

Dine guder er døde. Din gyldne Thorshammer er uden kraft. Giv 

mig min broder Peders lig, og jeg skal bede Hvide Krist og Sankt 

Michael, Dine overvindere, om de vil tilgive Dig og skænke Dig 

sundhedens gave.« 

Thorbjørn tog pludselig guldkæden med Thorshammeren fra sin 

hals og rakte den til Jon og sagde: »Den er din.« 

Jon befalede nu Thorbjørn at rejse sig op. Da han prøvede at 

sætte sig op på lejet, fik han krampe i benene. Han hylede af smer

ter og sank om som død. 

Jon trak med et snuptag den bevidstløse Thorbjørn ned fra lejet, 

lagde ham på maven på et af gulvets mange bjørneskind og be

gyndte - med sine bare fødder - at trampe op og ned på Thorbjørns 

blottede ryg og læ nd. Da ryggen kort efter blev blød og bøj elig, 

lagde Jon Thorbjørn tilbage igen på lejet. 

Thorbjørns bevidstløshed var nu gået over i dyb søvn. Lidt efter 

slog han øjnene op, strakte arme og ben , satte sig overende og så 

sig forvirret omkring. Han fik øje på Jon og det guldkors, der skin

nede på hans bryst. 

»Hvem er Du, Herre? og hvor er jeg,« spurgte han. »Er jeg i 

dødsriget hos Hel eller er jeg i Valhal? Jeg har ingen smerter mere. 

Har Du helbredt mig?« 

»Hvid.e Krist og Sankt Michael har helbredt Dig. Stå op. Ifør 

Dig Din høvdingedragt og sammenkald Din livvagt, der tabte væd

dekampen med mig,« sagde Jon. 

Thorbjørn gjorde, som Jon havde befalet. Hans gjaldrende røst 

kaldte livvagten sammen. Da de humpende havde samlet sig i gilde

salen, henvendte Jon sig til Thorbjørn og sagde: 

»Hvem af disse folk hæ ngte de otte uskyldige dyr og broder Pe

der , som Du ofrede til Dine falske guder?« 

»De gjorde det a lle,« svarede Thorbjørn. 

»Hvorledes vil Du straffe dem ,« spurgte Jon, »thi de har udgydt 

uskyldigt blod?« 

»Det er mig, der ska l straffes,« sagde T horbjørn , »for de udfør

te blot min befaling!« 

»Så befal dem, « svarede Jon, »at de skal gå ud til egen og var

somt nedtage de otte rådne dyrekroppe og til sidst broder J on. Alle 

ofrene skal lægges på række i Dit gudehov. Det skal udføres efter 

den orden, a t de samme mæ nd nedtager de ofre, de har hæ ngt! « 

Mens Thorbjørn til livvagtens store undren sprang ubesværet 

omkring og dirigerede nedtagningen af ofrene, havde mandskabet 
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stort besvær og mange smerter i ryg og lænd , da de udførte det 

dem pålagte meget uappetitlige arbejde. 

De to livvagter, der havde hængt broder P eder, kunne næppe 

holde sig oprejst på grund af de ødelagte rygge. De mindede med 

skam at melde hinanden om, at broder Peder ikke havde gjort den 

mindste modstand under eksekutionen. Da de havde lagt løkken 

om hans hals, havde han blot set mildt og kærligt til dem og foldet 

sine hænder med ordene: »Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad 

de gør!« Derpå fuldførte de hæ ngningen under store latterbrøl fra 

Thorbjørn og hans huskarle, hvis offerdyr alle havde gjort fortviv

let modstand. De havde aldrig hørt om eller set mage til den fejhed, 
broder P eder udviste. 

Da de nærmede sig broder Peders a fsjælede legeme, undrede det 

dem, at hans lig ikke var gået i forrådnelse. Da de derefter forsig

tigt tog fa t i ham, for at skære ham ned, forsvandt - som ved trold

dom - smerterne i deres rygge, og de kunne bevæge sig frit som før 

væddekampen. »Jeg er blevet helbredt,« råbte den ene. »Det er jeg 

også,« sagde den anden. De blev hurtigt enige om, at smerterne 

forsvandt, da de rørte ved Peders lig. De tog nu med stor nænsom

hed broder P eder ned. Derpå lavede de en bærestol af deres hæn

der, satte Peder deri og lagde hans arme om deres halse , og således 

blev broder Peder båret ind i gudehovet, hvor de lagde ham foran 
Odins fødder. 

Da Thorbj ørn og Jon så dette, sagde Jon: »Dette er et mirakel! 

Prisetvære Hvide KristogSankt Michael. Broder Peder var en hel

lig mand, derfor skal hans legeme ikke se for rådnelse. Og se, de to 

bødler, der hæ ngte ham, er nu angrende syndere. Deres syge rygge 

er blevet helbredt ved a t berøre hans hellige legeme.« Herefter 

kaldte befolkningen det sted ved udløbet af Kæmpeå , hvor broder 

Peder gik i land for Helligpeder. 

Efter alle disse voldsomme oplevelser var det naturligt, at Thor

bjørn var blevet stærkt rystet. Skønt hedning og asadyrker var han 

af natu r en retsindig og klog mand. Hans tro havde spillet fa llit, og 

han havde derfor nu kun eet ønske: offentligt at afsværge sin asa

tro og blive døbt til Hvide Krist med hele sit hus, herunder Ragn

hild med fem døtre og Gunilla med en datter på tre og en søn på 

fem år, som hun kaldte Balder. Jon begyndte straks at undervise 

T horbjørn og hans to hustruer i kristentroen . Ud fra de syv billeder 

på relikviekrucifikset, begyndte de at ane lid t a f, hvem Kristus var 

og er. Og da de så splin ten af korset i relikviegemmet forstod de, at 

kristus havde overvundet Døden og Djævelen. Undervisningen 

skulle være grundig. Derfor red Jon hjem til sin klippebolig og 

vendte snart efter tilbage med nogle hellige bøger og fors kellige 

medikamenter, blandt andet en pose med røde frugter, som han 
ka ldte Kristi Blodsved, og som voksede på Getsemane-busken. 

JON HELBREDER SYGE OG DØBER THORBJØRN 

OG HELE HANS HUS 

Da Jon og hans ledsagere atter vendte tilbage til Thorbjørns høv

dingegård, var der stor sorg. Thorbjørns og Gunillas søn, alles 

yndling, stamherren og odelsgutten, den lille Balder, lå dødssyg. 

Balder var med sine fem år en klog og forstandig dreng. Hans mo

der Gunilla og faderens første hustru , Ragnhild havde opdraget 

ham godt. Han havde i tide lært at lystre, og selv om han havde 

seks søstre, var han aldrig blevet forkælet. 
Da Jon havde forladt høvdingegården tre dage tidligere, fik Bal

der pludselig stærke mavesmerter, uden at han dog kastede op. 



Smerterne kom i dønninger, ligesom havets bølger. Når smerterne 

var på det højeste, og han vred sig som en orm, kaldte han på Jon, 

som, han vidste, havde gjort hans fader rask. 

Vel ankommet ilede Jon straks til Balders leje. Balder havde net

op et smerteanfald. Jon undersøgte ham og så, at hans mave var 

udspilet som en tromme. Da Jon lagde hånden på maven, svandt 

smerterne, og Balder holdt op med at klage sig. 

»Tror broder Jon, at vores lille Balder skal dø, og dø uden at 

være døbt,« spurgte den fortvivlede Gunilla. »Mon ikke Hvide 

Krist og Sankt Michael også ville hjælpe Balder, som de hjalp 

Thorbjørn?« fortsatte hun. »Vi giver ham først dette her,« sagde 

Jon og viste Gunilla og Thorbjørn, der netop var kommet over til 

alkoven, hvor Balder lå, fem røde bær, han havde i hånden. »Disse 

bær har jeg plukket af Getsemane-busken, der vokser i hvide Krists 

have i Jerusalem, der kaldes Getsemane have. Det var her Hvide 

Krist blev forrådt af en af sine betroede tjenere, skatmesteren Ju
das. 1 

Nu pålagde hans fader , den almægtige GUD, himlens og jordens 

skaber alle menneskers herre, sin søn, Hvide Krist, at udkæmpe 

den sidste kamp med Djævelen, som er de ondes fyrste. Tanken 

om den forestående kamp på liv og død med Djævelen, var så for

færdelig, at Hvide Krist kom i dødsangst. Han svedte nu angstens 

sved, og svedperlerne på hans pande blev til blodsdråber, der faldt 

på jorden. Her ramte de en lille busk med små grønne blade, hvor 

blodsdråberne straks blev til små røde bær. Det er denne busk, der 

kaldes Getsemanebusken. Sankt Michael kom Hvide Krist til 
hjælp, således at han sej rede over Djævelen og blev Djævelens 

overvinder. H vide Krist vil nu give det evige liv til alle, der i troen 

lader sig døbe i hans navn. Det er også Hvide Krist, der siger: »La

der de små børn komme til mig, thi mit rige hører også børnene -og 

hermed også jeres lille Balder - til.« 

Jon knuste nu de fem røde bær og rørte dem ud med en skefuld 

honning. I Sankt Michaels navn gav han lægemidlet til Gunilla, der 

let fik Balder til at spise det. Smerterne var nu hørt op, og Balder 

faldt snart i en sund søvn. Næste morgen, da han vågnede, ud tøm

te han gennem tarmen syv store bleggrå orme. Men nu var han ble

vet sulten. Han spiste sin sædvanlige mad, blev klædt på og legede 

snart med sine ældre søstre, som om han aldrig havde været syg. 

Jon gik nu i gang med dåbsundervisningen. Alle i høvdingegår

den - især kvinderne og børnene og trællefamilierne, der efter asa

troen var henvist til, når de døde, at vansmægte hos Hel - men også 

Thorbjørn tog med iver del i dåbsundervisningen. Thorbjørns om

vendelse var ægte. Han bekendte og angrede alle sine forbrydelser 

og andre synder. Mens Helligpeders lig og de otte rådnende offer

dyr endnu lå i Gudehovet, som dyrene forpestede med deres stank, 

befalede Thorbjørn livvagten at fæ lde Thors gamle hellige egetræ. 

Dette arbejde blev udført uden noget uheld, og det beviste, at 

Odin, Thor og Frej var døde og ikke kunne hævne sig. 

Efter Jons anvisning lod Thorbjørn sine dygtige skibstømrere og 

bygningshåndværkere, på det sted, den hellige eg havde stået, op

føre en smuk lille trækirke. Som bygningstømmer anvendtes bj æl

ker og brædder, der kunne udskæres af den gamle eg samt andet 

godt bygningstømmer, Thorbjørn oprindelig havde tænkt anvendt 
t il en udvidelse af gudehovet. 

I) Undersøgelser har vist, at Getsemanebuskcn, der kaldes >1rod dværgmispclcc, vokser vildt cl eneste 
sted i Danmark, nemlig på Bornholm, og her ved Jons kapel. Desuden er Getsemanebuskcn en æld
gammel lægcurt. Dens røde bær indeholder blåsyre. Fugle spiser ikke disse rude bær, der bliver sid
dende på buskene, til de falder af. Bærrene blev anvendt imod mavelidelser. 

Se iovrigt ••Jul paa Bornholm 1977(( side 32. 

Set. Michaels Kirke 

Under trækirkens højalter byggede Jon selv en stensat grav, og 

her blev Helligpeder bisat under stor højtidelighed, den dag, Kir

ken var færdig og Jon kunne indvie den til Kristus og Sankt Micha
el. 

Ådslerne af de otte offerdyr blev nedlagt i en fællesgrav på en 

ager på nordbredden af Kæmpeå, hvor i dag Bakkegård, godt en 

km nord for Rutsker kirke, har sine marker, og her lod Thorbjørn 

rejse otte bautastene. Senere a nvendte man denne mark som begra

velsesplads for de mange ukendte strandvaskere, der drev i land på 

kysterne efter de store forårs- og efterårsstorme. Hver af de begra

vede fik også sin bautasten, der til sidst talte over hundrede. Denne 

mindeplads blev længe holdt i hævd. Efterhånden forgreb beboer

ne sig på bautastenene, som man anvendte til bygninger og bro

planker, og nu er der kun to tilbage. 

Ved forå rsjævndøgn to år efter at Helligpeder var blevet ofret til 

Odin, Thor og Frøj, stod trækirken - den første på Bornholm -

færdig. Dåbsforberedelserne var forlængst afslu ttede. Over et 

hundrede mænd, kvinder og børn var nu rede til dåben. Thorbjørn 

havde indbudt sine egne samt Ragnhild og Gunillas slægtninge og 

venner blandt storbønderne ti l denne usædvanlige fes t. Alle de ind

budte kom. Festen begyndte med, at Thorbjørn afbrændte sit gam

le gudehov og derpå afsvor sin hedenske tro og bekendte sig til den 

katolske Kirkes lære om H vide Krist. Derefter indviede Jon, der 

var iført sin ordensdragt og som havde relikviekorset i guldkæden 

om halsen, selve kirken med Helligpeders grav under høj alteret, til 

Kristus og Sankt Michael, der så magtfuldt havde ledet og værnet 

Jon og gennem ham bevirket underfulde helbredelser. 

Et par hundrede meter nord for Sankt Michaels kirke fandtes 

den gang en lille sø, hvorfra Kæmpeåen havde et af sine udspring. 

Hertil vandrede skaren af dåbskandidater, iført hvide klæder. De 

gik een for een - med Thorbjørn i spidsen - ud i vandet, hvor bro

der Jon fore tog dåbshandlingen. Derefter iførte de sig festklæd

ning og gik tilbage til kirken, hvor Jon celebrerede den hellige mes

se for alle de døbte. Således fik - ifølge sagnet - kristendommen 

fodfæste på Bornholm, hvor Sankt Michaels kirke i Rutsker synes 

at have været den nye tros centrum. 

Fire runestene fra midten af det 11. århundrede fortæ ller om 

kristne storbondeslægter. Der læses således på en runesten fra ca. 

1050, der er indmuret i Nylars kirkes våbenhus og som foroven bæ

rer et lille kors, (E.M., s. 278): »Kåbe (?)-Svend rejste denne sten 
efter sin søn Bøse, en ... dreng, som blev dræbt i kampen ved Ud

længe. Gud Herren og Sankt Michael hjælpe hans ånd.« 
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Slaget ved Udlænge, som den sydligste ø ved Blekinge hedder, er 

ukendt; men siden det omtales som en kamp, har det sikkert været 

et sammenstød mellem »krigsskibe«. Kåbe-Svend, har formodent

lig været en efterkommer af Jomsvikingen Sigurd Kåbe, der ifølge 

Jomsvikingesaga drog til Danmark efter slaget i Hjørungavåg (o. 

986) for at overtage sin fædrene ejendom på Bornholm. 

På kirkegården i Hasle er opstillet en meget smuk runesten: Ma

revadstenen, der er fundet ved Marevad i Klemensker sogn, nabo

sognet til Rutsker. Indskriften lyder i nutidsdansk (E.M. s. 418): 

»Ølak lod rejse denne sten efter sin fader Sasser, en velbyrdig 

bonde. Gud og Sankt Mikkel hjælpe hans sjæl.« 

Ved Klemensker kirke er opstillet adskillige runesten. Her skal 

nævnes »Lundhøjstenen« (Klemensker 1), der er Bornholms høje

ste runesten. Den fandtes oprindelig anvendt som bro oven en 

bæk. Dens indskrift lyder (E.M. s. 278): 

»Gunhild lod denne sten rejse efter Ødbjørn, sin ægtefælle. 

Krist hjælpe Ødbjørns sjæl i lys og paradis. Krist og St. Mikkel 

hjælpe Ødbjørns og Gunhilds sjæl i lys og paradis.« 

I Klemensker kirke fandtes i korhvælvingen af den i 1882 helt 

nedbrudte middelalderlige kirke et kalkmaleri, der fo restillede 

Dommedag og Sankt Michael som sjælevejer. 

Ved Østerlars kirke står tre runesten, den ene - i våbenuset - har 

følgende indskrift (E.M. s. 431): 

»Broder og Edmund lod rejse denne sten efter deres fader Sig

mund. Krist og Sankt Mikkel og Sankta Maria hjælpe hans sjæl.« 

AFSLUTNING 

I Broder Jons kristendomsforkyndelse indtog Sankt Michael en 

dominerende plads . Han var Guds ærkeengel. Michael betyder: 

»Hvem er som Gud!« Michael omtales i Det gamle Testamente hos 

profeten Daniel (kap. 10- 12) som »Den store Fyrste«, »Israels vær

ner«. I Det nye Testamente møder vi i »Åbenbaringens Bog« (12, 

7-10) Michael, der på Dommens Dag i sin egenskab af englenes 

øverstkommanderende til slut besejrer Djævelen, der er afbildet på 

J ellingestenen. 

Michael havde - efter gammel kristen overlevering - fået overdra

get magten over de kristne mænds sjæ le, når de for lod denne ver

den. Det var ham, der skulle tage imod dem og lede dem til Him

meriget. 

En af vikingetidens modige kristne missionærer skal have sagt til 

en hedensk høvding: »Michael skal veje alle dine gerninger, både 

onde og gode, men han lader af sin store barmhjertighed de gode 

veje tungest til!«. 

Hertil svarede høvdingen: »Ham vil jeg gerne have til ven!« 

Høvdingen lader sig nu døbe mod et løfte om, at Michael skal 

blive hans følgesvend. 

Ved Svend Tveskægs (986-1014) gravøl 986 over faderen, Harald 

Blåtand, drak alle mænd både Kristminde og Michaelsminde som 

udtryk for den store rolle Sankt Michael spillede for vikingetidens 

kristendom. 

Det er derfor naturligt, a t Sank t Michael indtog en førende plads 

i den kristendomsforkyndelse, der blev meddelt bornholmerne af 

missio nærer som Helligpeder og broder Jon, der - ifølge sagnet -

netop blev udsendt fra Sankt Michaelsklosteret i Slesvig. Takket 

være disse to uforfærdede missionærers virksomhed, isæ r broder 

Jons - der strakte sig over adskillige år - fik kristendommen fodfæ 
ste på Nordbornholm. Da bornholmere, foruden at være trofaste 

overfor gamle sædvaner og skikke, også kan være så stædige, at 

JUL PAA BORNHOLM 

det grænser ti l halsstarrighed, er det forståeligt, at den menighed, 

der voksede op omkring Sankt Michaels kirke i Rutsker, efter få 

års forløb og især efter at broder Jon var død, kom ud for hårde 

forfølgelser fra de gamle stolte hedninger, der trofast dyrkede asa

troen i de øvrige dele af øen. 

Kong Svend Estridssøn (1047-76) holdt et vågent øje med kri

stendommens udvikling på Bornholm. Da han i 1060 havde fær

digbragt Danmarks kirkelige inddeling i otte bispedømmer med en 

biskop over hvert stift, kom Bornholm under det skånske bispe

dømme og skulle nu for alvor kristnes. Det blev biskop Egin (død 

1072), med sæde i Dalby, der som »Bornholms apostel« endelig 

vandt øen for Kristendommen. Han er en historisk person, og hans 

gerninger er optegnede i Kirkens annaler. Han høstede frugten af 

den sæd - sagnet fortæller - der var sået af broder Jon, som derfor -

sammen med Helligpeder - bør mindes som Bornholms første krist

ne missionærer. 

Rød Dværgmispel 



ÅRETS GANG 
I BORNHOLMS NATUR 

Tekst ogfoLo: Frede Kjøller 

SEPTEMBER 

September måned 1977 var kølig, men havde en del 

solskinsdage, og en enkelt uge, den tredie i måneden, 

havde meget fint vejr med solskin og klar luft hver 

dag. Byger og blæsende vejr hørte til dagens orden, 

bortset fra nævnte uge. Nedbøren var 72,4 mm, målt 

i Østermarie; men nedbørsdagenes antal var kun 8. 

Naturen var frodig efter årstiden overalt, og blom

stringen i naturen ligeledes . På udsatte steder notere

des nattefrost sidst i måneden. Billedet viser stien, der 

fra Ørnevig fører op til vestsiden af Hammeren; et af 

Bornholms vildeste og mest storslåede landskaber. 

OKTOBER 

Oktober 1977 blev en anderledes fin efterårsmå

ned end oktober 1976. Den blev meget mild med 

mange dage med klar sol og stille vejr, men jævn

lig med lidt tåge, især i nattetimerne, og ved må

nedens slutning stod sommerblomsterne i haverne 

endnu i a l deres pragt uden mæ rker af nattefrost. 

Nedbøren blev 42,0 mm. Trods det gode vejr be

gyndte løvfaldet tidligt, og løvskoven blev ald rig 

så flot i efte rårs farverne, som den kan blive. Men 

skøn var efterårsskoven jo alligevel som vist på 

billedet her, der viser stien mellem Trekanten ved 

Kristianshøj og Rømersminde i Almindingen . 
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NOVEMBER 

November gav noget nær rekord i antal

let af nedbørsdage med i alt 24, der gav 

125,2 mm regn. Men vejret var mildt, og 

det var morsomt at se, hvordan Born

holm i TY-vejrudsigterne næsten daglig 

lå med en temperatur, der var 1-2 grader 

høj ere end i det øvrige Danmark . Om 

foråret er det anderledes! 

Vinterens første rigtige frost måltes 

den 18. november; men det grønne i na

turen, græsser og urter, sås måneden 

igennem, og ved månedens udgang var 

der skønne knopper på havernes roser, 

ligesom grøftekanternes rølliker og an

dre planter stadig kunne findes i blomst. 

Storm indtraf flere gange, som det ses 

på motivet her, der viser, hvordan bøl

gerne males til skum mod stranden syd 

for Teglkås. 

DECEMBER 

Heller ikke december gav vintervejr. 

Måneden var mild med megen regn, no

gen tåge, men ingen sne ud over, hvad 

der et par gange faldt som slud eller i en 

byge under opklarende vejr. Nedbøren 
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var 68,8 mm og nedbørsdagenes antal 

17. Månedens sidste dag lå græsplæner 

og græsmarker stadig frisk grønne; der 

var buske, der knoppedes, og planter, 

der spirede. Jorden var våd, naturen var 

våd, vandløbene var fulde, og de mange 

små vandfald i granitområderne skum

mede hvidt. Det var værd at se! Her ses 

det store fald ved Bobbeåen. Det fører 

en ret upåagtet tilværelse, skønt det fra 

vejbroen er synligt for a lle. 

JANUAR 

Januar måned 1978 gav mild vinter med 

temperatur, der skiftede mellem tø og 

mild frost omkring frysepunktet. Ned
børen skiftede mellem regn og sne, i alt 

var den på 60,9 mm, heraf cirka halvde

len sne. Flere dage havde solskin . De 

sidste halve snes dage lå der sne over 

landskaberne, til tider var de helt hvide; 

men oftest var snelaget sparsommere. 

Vintergæk og eranthis sprang ud. 



FEBRUAR 

Februar gav vinter, mere end vi havde 

ventet i betragtning af det milde vejr, vi 

havde i størstedelen af januar. Men vin

ter fik vi og det både med frost, sne og 

snestorme. En enkelt nat måltes 7 20 

grader ved den gamle skole i Østerma

rie. Den samlede nedbør blev 41 ,5 mm. 

I haverne lå store mængder af sne; men 

der var også dage med solskin over hvi

de vinterlandskaber, sådan som det ses 

på billedet her fra Ølenevej i Østerma

rie. 

MARTS 

De første dage i marts, nemlig fra den 1. 

til den 9. henlå i tæt tåge; men foråret 

lurede overalt i krogene; vintergæk og 

eranthis blomstrede, og solsorten be

gyndte at synge. Efter tågen kom nogle 

fine solskinsdage; men i påsken kom 

vinteren igen, dels med snestorm, men 

også med et par meget fine vinterdage 

med sol over de sneklædte landskaber. 
Et kraftigt tøvejr fulgte pludselig efter, 

og dermed var det forbi med vinter i 

marts. Foråret brød på, og de blå ane

moner sprang ud i kratskovene i måne

dens sidste dage. 

Nedbøren blev 72, 7 mm, hvoraf sne 

ca. 13 mm. Der var 18 nedbørsdage. Bil

ledet er fra Øleåens udløb. Lyset er i til

tagende. Foråret lurer bag de nøgne 
stammer! 

APRIL 

April gav tørt vejr med 15,7 mm nedbør 

fordel t på 3 nedbørsdage. Vejret var 

stærkt skiftende, som aprilsvej r ofte er. 

De første par dage var det tåge. Så fulg

te mildt vejr, og i månedens midte fik vi 

det skønneste forårsvejr. Men østenvin

den var ikke det gryende forår gunstig. 

Efter en enkelt dejlig forårsdag den 23. 

blev det stadig koldere, og i månedens 

sidste dage lå tempera turen nær fryse

punktet. Det var en kold måned . De 

hvide anemoner nåede lige at springe 

ud, som det ses på billedet af Røbro 

Mølle side 42. Men intet løvspring var at 

se. Foråret var gået i stå! 
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MAJ 

Var det koldt i april , blev det ikke stort 

bedre i maj. De hvide anemoner var net

op sprunget ud ved begyndelsen af må

neden. Men så gik de i stå. De blå ane

moner stod endnu. Den 12. maj fik vi 

snestorm på Østlandet, og de hvide ane

moner var ikke kommet længere. Sko

ven var lovet grøn til pinse, den 12. maj. 

Det blev den ikke ! Der gik en uge end

nu, inden bøgen sprang ud. Men i de 

sidste 5 dage i måneden kom en varme

bølge med det resultat , at kirsebær

blomster og andre blomstringer »futte

de af« i en fart - og skoven blev grøn ! 

Men det b lev det seneste løvspring, 

jeg mindes. 

Måneden fik 15, 1 mm regn og 5 ned

børsdage. 

Fredningen af værdifu lde lokaliteter i 

det bornholmske naturlandskab fort

sætter langsomt, men støt. Billedet er 

fra Gyldensådalen, hvorom der indled

tes forhandlinger om fredning. 
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JUNI 

Juni blev tør ligesom maj. Der fald t 

12,5 mm regn på 6 nedbørsdage , altså 

ikke en ordentlig regnbyge, men kun , 

hvad der dampede væk efterhånden. 

Den første uge blev en fortsættelse a f 

varmebølgen sidst i maj . Men derefter 

blev temperaturen mere skiftende, og 

fra Aaki rkeby meldtes der fra natten 

mellem den 17 . og 18. j uni om så megen 

nattefros t, a t det gik ud over karto ffel

planter, agurkeplanter og andre. Og bi

lister fand t deres biler overlagt med et 

islag. Alt var knagende tørt ved måne

dens slutning; men varmen var ikke 

overvældende. 

H vor mange er egentlig klar over, 

hvor forskelligartede kystlandskaber 

Bornholm har? Her ses kysten ved Mal

kværnsskansen nord for Neksø. 



JULI 

Juli måned gav stor nedbør, nemlig 91,8 

mm, målt på 16 nedbørsdage. Regnen 

begyndte den første dag i måneden og 

afløste længere tids nedbørsfri periode, 

der sidst i juni antog karakter af tørke. 

De fø rste 12 dage i måneden gav nedbør 

mere eller mindre, og månedens første 

ha lvdel gav kun tålelig sommer; den 

blev også kølig. 

Fra den 17. juli kom sommervarmen, 

og den sidste uge i måneden blev meget 

varm. Grøftekanternes urter og somme

rens planter i det hele taget blomstrede 

overdådigt efter den rigelige nedbør. På 

billedet ses bjørneklo på en grøftekant i 

Nyker. 

-- ..... ---.- - -

AUGUST 

August gav ret uroligt vejr, rigtig hun

dedagsvejr, og dog blev det ingenlunde 

nogen dårlig sommermåned. De første 3 

dage var det bagende varmt. Derefter 

blev det bygevejr med torden og regn , 

der faldt meget uregelmæssigt ud over 

øen. I Østermarie, hvor der kun kom 

småbyger , måltes 48,7 mm; men ned

børsdagenes antal var 18, skønt der ku n 

var et par dage med overskyet himmel 

dagen igennem. 

Mod slutningen af måneden fik vi kø

ligere vej r, men med høj og klar luft og 

med sol mellem bygerne . Det var de 

flotte skyformatio ner, der prægede 

mange af dagene i august. 

Billedet er fra »Verdens Ende« på 

Christiansø. Helt total er enden dog ik

ke. Østre Skær, der skimtes på billedet , 

ligger længere i øst, og det er Danmarks 

østligste punkt! 
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Af CHR. STUB JØRGENSEN 

Foto: Frede Kjøller 

Bonavedde 
sagn IX 

Det er ikke så underligt , at folk så vidt som del var muligt holdt de

res børn borte fra al omgang med de underjordiske. Herom fortæl

ler adskillige optegnelser. Således fortæller Georg Josefsen: En 

mand i Gudhjem gik op på Lensbjerggården en aften og havde sin 

lille søn med sig. Da de kom til et hus tæt ved stranden, blev det 

skinnende lyst, og de så en mængde små underjordiske børn lege 

på gaden . De nævnte sønnen ved navn og vi lle, han skulle komme 

og lege med dem. Drengen ville også have været afsted, men det 

lykkedes dog faderen at holde ham tilbage. 

Det er også Georg Josefsen, der har fortalt dette sagn: Engang 

gik en kone norden Melstedgården tæt ved, hvor undentagshuset 

nu står , og plukkede aks på stubben. Hun havde sin lille pige med, 

som stod og plukkede engelbær af en tjørn. Med et løb barnet hen 

til moderen og spurgte: Må jeg gå ned til fo lkene dernede? de luk

kede op for mig! - Hvor nede? spurgte moderen. - Der nede, svare

de barnet, de har så megen god mad, den får jeg også af! - Nej, sag

de moderen. Barnet ville alligevel af sted , og moderen måtte forme

lig bruge magt for at få det til at blive. 

Om andre småpiger, der lokkes med mad, fortæller Seier følgen

de: Engang skulle to små piger fra Tengselhøj (i Østerlarsker) gå 

efter vand. I nærheden af højene kom en lille mand eller dreng hen 

til dem . Han havde en sort tallerken med dejlig mad på, som han 

bød dem. Den yngste af søstrene ville gerne spise af maden, men 

den ældste forbød hende det. Da manden ikke kunne få dem til at 

spise, ville han have dem med hen ti l højen. Det lykkedes heller ik

ke for ham, og så forsvandt han pludselig. 

Seier fortæller også, at de underjordiske lokkede børn med for

skellige hundekunster: I nærheden af Almindingen boede en 

mand, der som barn havde et møde med de underjordiske. En dag 

var han ude at gå en tur med sin ældste søster. Pludselig så de en lil

le sort dreng eller mand komme op af grøften. Han snurrede en lille 

tallerken rundt på fingerspidserne, hvad der fængslede drengen 

meget. Da den fremmede var helt henne ved dem, talte han til dem 

og vi lle have, at de skulle følge med ham, thi så skulle de få meget 

at se. Drengen havde stor lyst til det, men søsteren, som forstod, at 

det ikke var, som det skulle være, trak ham med magt til sig og fik 

ham med hjem. 

Vi har flere gange i det foregående set, at de underjordiske kan 

volde sygdom. De sygdomme, de skaffer mennesker på halsen, er 

altid meget ondartede; i de heldigste tilfælde kan de dog kureres 
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med magiske midler. Særlig støbning blev brugt i sådanne tilfælde: 

man smeltede noget bly i en jernskål, holdt en skål med koldt vand 

over den syges hoved og hældte det smeltede bly i vandet, først 

over brystet, så over underlivet til til sidst over benene. Hver gang 

man hældte det smeltede bly i vandet, læste man en formular, som 

jeg desværre ikke kender; der måtte vist helst kloge koner eller 

mænd til den kur. Hvis sygdommen nu havde de underjordiske til 

årsag, størknede blyet til fine nåle og spidser; det var nemlig de red

skaber, hvormed de underjordiske havde gjort den syge fortræd. 

Denne mærkelige kur hjalp dog langtfra altid; ofte var de under

jordiskes magt umulig at bryde. 

Man vil forstå , at de gamle Bornholmere trods tilsyneladende 

godt naboskab havde en vis skræk for de underjordiske og nødig 

ville være uvenner med dem. Men sagnene fortæller dog om een 

Bornholmer, som ikke frygtede dem, men satte hårdt mod hårdt og 

bekæmpede dem alt hvad han kunne. Det var Bonavedde. 

Han skal have boet på Tornegård i Persker, også kaldet Bona

veddegård; andre kilder siger, at han boede på Skrædderegård. 

Tæt udenfor gården lå to store høje, Alhøje kaldet. Den ene af 

dem, kaldet Korshøj, er nu sløjfet; den anden er bevaret. Det er en 

smuk, statelig broncealderhøj, som kaldes Bonaveddes høj. Fra 

dens top kan man tydelig i ageren se omridset af den sløjfede høj. 

Navnet Bonavedde har voldt de sprogkyndige adskillige kvaler. 

Magister Aage Rohmann, der har skrevet en afhandling om proble

met (Bornholmske Samlinger XXII) hælder til den anskuelse, at 

det er et navn fra vikingetiden og betyder Vedde, søn af Bonde. 

Dette er nok den sandsynligste løsning, den er i hvertfald sproglig 

uantastelig. Når de fleste af sagnfortællerne siger, at han hed Bo

navedde, fordi han var søn af en bonde og en vætte (nemlig en 

havfrue) så lyder denne forklaring alt andet end sprogrigtig. Thu

rah har en anden forklaring; han skriver om Bonavedde: I dette 

sogn er en gård, kaldet Eskegård, og en anden kaldet Bondevede, 

men denne sidste bliver på nærværende tid mest nævnet Torne

Gården, omendskønt det første navn ikke aldeles er afskaffet, men 

endnu bruges af mange; oprindelsen til det første navn Bondevede 

er fra en af gårdens fordum beboere, som man kaldede, skønt det 

ikke var hans rette navn, Bonavid, i.e. Bondevid, fordi hans vid, 

klogskab og forstand syntes at overgåen gemen bondes. - Skønt 

denne sidste forklaring er lidt mærkelig, og skønt den sprogligt ik

ke er helt tilfredsstillende, kan man vist ikke helt afvise Thurahs 

tydning; jeg anser dog Rohmanns for den mest sandsynlige. 



Melstedgård 

Optegnelsen af de ældste Bonavedde-sagn er æ rværdigt gammel; 

den er den ældste sagnoptegnelse vi ha r fra Bornholm. Den skyldes 

Hans Ravnholt, præst i Persker, og stammer fra 1624 eller 25. 

Ha ns beskrivelse af sognet blev efter opfordring indsendt til lands

provst Jens Pedersen, som indarbejdede den i den indberetning 

han sendte til Ole Worm. Ha ns Ravnholt skriver: 

Der er en gemen sagn over Bornholm om en i denne sogn, som 

hed Bonde Vedde, hvilken der skulle være fød af en havfrue, med 

hvilken faderen havde omgængelse, den tid han en gang gik ved 

stranden, hvi lken Bonde Vedde der var synsk, og det kunne se, 
som a ndre ikke. 

Denne, som den tid faderen var død, bekom gården , gav sig i 

ægteskab; og den tid hustruen blev frugtsommelig, og barselsnød 

var forhånden , haver Bonde Vedde gået frem om en høj, kaldet 

Korshøj, i hvilken bjergtroldene huggede på et stykke træ og sag

de: Hug det snevnæset, så er Bonde Veddes hustru! Og som nu 

kvinder var hos hende i hendes barselsnød, kom troldene med de
res troldbillede, tog kvinden af sengen og lagde troldbilledet i ste

den, hastede med (kastede ned?) Bonde Veddes hustru ad vinduet 

til de andre, som var der udenfore. Men Bonde Vedde var før før

dig end de, tog imod sin kvinde, de andre kvinder uafvidendes. 

Lod så gøre sin bageovn varm, kaste troldbilledet der ind; kvinder

ne gave sig ynkeligen , som ti l stede vare, ikke andet videndes, end 

at det havde været Bonde Veddes hustru, som opbræ ndtes; men si

den forgik dennem denne sorrig den tid de igen med glæde så Bon

de Veddes hustru levendes . 

Item siges det, at han i lige måde kom en gang frem om den sam

me høj og hørte troldene sige: l morgen skal Bonde Veddes hustru 

brygge, så vil vi derhen at hente øllet fra hende! Hvad sker? Bonde 

Vedde går hjem, lod sin bryggekedel fuld med vand og gjorde det 

allersydhedeste han kunne, og sagde til sine karle: Hvor jeg slår 

med vandet, der skulle l slå med træstænger! Den tid troldene kom 

med deres så og en jernstang for at hente øllet, slog Bonde Vedde 

dem over med vandet, og karlene slog med stænger, alligevel at de 

så ingen, og i så måde forjagede troldene fra såen og jernstangen. 

Siges, at Bonde Vedde gav jernstangen til Pederskirke, og skulle 

det være de jern, som kirkedøren hænger ud i. 

ltem siges, at han en gang red frem for højen en nats tid; da dan

sede troldene omkring højen og vare lystige, drukke Bonde Vedde 

til; den tid han fik bægeret , lod ha n, som han drak , slog det over 

a kselen og kom en part på hesten og gik så vidt håret af, som det 

kom på. Men Bonde Vedde red hjem med bægeret, og gav det si

den til kirken, hvor der blev kalk og disk gjort af i kirken. 

Dette er Hans Ravnholdts første beretning om Bonavedde. Der 

findes fra hans hånd en senere beskrivelse af Persker sogn, og heri 

findes de samme sagnberetninger, men yderligere en interessant til-
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Tornegård 

føjelse: og går endnu rygter på denne dag af, at Bonde Vedde haver 

så handlet med bjerge-puslingerne i Korshøj, så de nødes til at und

fly, så de er henflyttet i Falhøj. -Tornegårds ejer i 1926, Jens Han

sen, har fortalt Hans Ellekilde, at underjordsfolkene fra først af 

boede i de to høje lige op ad Tornegård, vest for gården, men Bo

navedde blev til sidst ked af have dem der, og så tog han kørepi

sken og drev dem foran sig, alt imens han sang: Hå-driv-hå, frå Ål

høj ti l Fålhøj. - Det må tilføjes, at Falhøj ligger på den anden side 

a f bækken, som således kom til at danne et uoverskrideligt skel 

mellem gården og underjordsfolkene. 

Om Bonavedde-sagnene på Hans Ravnholdts tid har været ud

bred t på Bornholm, eller om de har været rent lokale, er svært at 

sige; dog er nogle af dem afgjort vandresagn, som har været kendt 

i Skåne og Sverige, eller i det vestlige Danmark . Hvor kendt de har 

været efter Ravnholdts tid , er også tvivlsomt; vi har set, a t Thurah 

(d.v.s. Urne) har vidst besked om Bonavedde, men sagnene omta

ler han overhovedet ikke. Rasmus Ravn kender noget til sagnene, 

men han bryder sig ikke om at kolportere dem videre. Han taler om 

»nogle små høje , om hvi lke er adski llig snak om synderlige tilfa ld 

hos dennem udi forrige tider skulle have være tild raget; men efterdi 

derom er ikke så vistatommelde, består det derved; thi det er bed

re at tie end ilde tale eller lyve.« - Folkemindeforskerne ville dog 

nok ønske, at Rasmus Ravn havde ha ft en mindre ømfindtlig sam

vittighed. 

Ha n var dog ikke noget enestående tilfæ lde. Ikke blot oplyste 

lægfolk har endnu i dette århundrede udtrykt deres foragt for fol

ketroen, men selv lokalforskere har rynket på næsen ad den. Da 

Johan Bulmer i 1926 udgav Jens Pedersens Bornholmsbeskrivelse i 

Bornholmske Samlinger, sprang han uden videre Bonavedde-
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sagnene over, idet han skrev i en fodnote: Noget ikke helt kortfat

tet tøjeri , som hdskr. videre indeholder vedrørende bjergtrolde og 

deslige i Pedersker sogn, forbigås her. 

Skovgaard er ikke venlig stemt mod folketroen og benytter en

hver lejlighed til små sarkastiske udfald mod den, men han optryk

ker dog Hans Ravnholdts optegnelse, og da hans optegnelse a f dem 

blev benyttet af J . M. Thiele , bliver disse sagnoptegnelser tilgænge

lige for a lle, der kan læse, og læsekunsten var som bekendt ikke 

helt ukend t på Bornholm. Der udkom i midten af århundredet en 
lille samling bornholmske sagn efter Skovgaard, Thiele m.fl. Og 

omtrent samtidig udkom J . P . Møllers samling af bornholmske fol

keminder. Hans beretninger om Bonavedde bygger helt på Skov

gaard; det ser vi af, at ikke alene er de gengivne sagn identiske med 

Hans Ravnholdts, omend de er lidt udvidede, men der er også en 

lille fejllæsning hos Skovgaard , som går igen hos Møller - men det 

skal vi siden vende tilbage til i sin rette sammenhæng. 

Muligvis er nogle af de omtalte udvidelser kommet til Møller ad 

mundtlig vej, men derfor er det jo ikke udelukket, at de bygger på 

læsning. Man kan betragte dem som overbrodering på de gamle be

retninger, skabt af dygtige, og undertiden fantasifulde, bornholm

ske fortæ llere. Til den type hørte forresten Møller selv. 

Havfruesagnet findes hos J. P. Møller i en lidt udvidet skikkelse; 

de interessanteste tilføjelser findes imidlertid i en optegnelse, sik

kert fra slutningen af det 19. århundrede, som jeg desværre ikke 

har været i stand til a t identificere: 

Bonaveddes far var en bonde, hvis marker gik ned til stranden. 

En dag, da han red ud for at sætte sine heste på græs, var der en 

havfrue på stranden, der kaldte på ham og sagde, at han skulle fø l

ge hende til havsens bund og bo der, så skulle han få så meget guld, 

han ønskede. Han ville ikke følge med hende, men tog grimen af 

sin hest og kaste den over hende, så hun ikke kunne komme bort. 

Hun bad ham slipppe sig fri og lovede ham, hvad han kunne øn

ske, når blot han ville tage grimen af hende. De kostbarheder, hun 

lovede ham, brød han sig ikke om, men da hun lovede ham, at når 

han kom til stranden næste dag, ville hun give ham en søn, slap han 

hende løs. Næste dag, da han kom derned, gav havfruen ham en 

søn, som hun havde lovet ham - men , sagde hun, han er kun halvt 

så klog, som han ville have været, hvis du ikke havde lagt grimen 

på mig, og dog er ha n syv gange så klog som a lmindelige menne

sker! Bonden tog barnet med hjem og kaldte ham Bonavedde; han 

blev både klog og rig . 

Det er en ganske pudsig beretning, å så anstændig, ikke tale om 

at Bonaveddes far har haft omgang med havfruen - nej Bonavedde 

er et rent æventyrbarn , som hun har fået fra en dag til en anden. 

Historien må stamme fra en sart kvindelig sagnfortæller; andre 

overleveringer som fx. J. P. Møllers fortier da heller ikke, at bon

den er fader til barnet, ligesom de lader der gå et år, før havfruen 

kommer med barnet. 

Også ølbrygningssagnet fortæller Møller uden særlige tilføj elser; 

dog har han den interessante bemæ rkning, at Bonavedde lader sine 

tj enestefolk vide, at de må passe på ikke at spilde øl på gulvet, thi 

underjordsfolkene ha r kun magt over det, der spildes. 

Derimod er ha ns genfortælling af sagnet om træ billedet af stor 

interesse. Skovgaard gengiver den underjordiske træskæ rers ord: 
Hug det, Snef! næst så er Bonaveddes hustru! Snef skulle således 

være den underjordiskes navn - men dette navn skyldes afgjort en 

fejllæsning; manuskriptet har »Snevnæset«, i Ha ns Ravnholdts 

retskrivning »sneff Nessit«, og dermed turde hr. Snef væ re reduce-



ret til en trykfejl. Når J. P . Møller gengiver den underjordiske rep

lik således: 
Snef, gjor na långlaid å blæi, 

så bier hon Bonaveddes konna læi, 

så bør man næppe, som Ellekilde er tilbøjelig til det, deraf drage 

den slutning, at sådan så den historiske Bonaveddes kone ud. Møl

ler var jo ikke blot en glimrende sagnfortæller, for hvem det ikke i 

første række kom an på at gengive sagnene så ordret som muligt , 

men han var også dialektdigter, og det er ikke usandsynligt, at han 

har prøvet på at lave en vise om Bonavedde, og at de citerede linjer 

er et udkast hertil. Jeg anfører det selvfølgelig kun som en mulig

hed. laltfald fremgår det med al mulig tydelighed , at Møllers frem

stilling, med Skovgaard som mellemled, stammer direkte fra Hans 

Ravnholt. 

Derimod er det tydeligt, at J. P. Møller i sin gengivelse af det fjerde 

Bonaveddesagn , sagnet om troldenes guldbæger, bygger på for

skellige mundtlige overleveringer, der er så forskellige, at han har 

måttet dele det ene sagn i to. Han skriver: 

En anden gang kom Bonavedde ligeledes ridende forbi samme 

høj ved nattetider. De havde da højen opstillet på fire pæle, og de 

dansede derunder. Han tog da atter den beslutning at holde stille 

for at tage lystigheden i øjesyn. Da kom en af puslingerne ud af 

Kirkelade, Pedersker 

højen med et bæger i hånden og bad ham om at drikke, Bonavedde 

tog imod bægeret, hævede det op imod munden, som om han ville 

d rikke, men kastede så indholdet i det samme bag hovedet og gav 

så hesten sporerne og red afsted, alt hvad han kunne, lige mod kir

ken. - Efter at Bonavedde således flere gange havde tugtet de un

derjordiske, lod de, som de ville indgå fred med ham . De spurgte 

ham da engang, de troede at have fået ham i fortrolig samtale, 

hvorledes det kunne være, a t han var så stærk imod dem. Han sag
de da til dem, at når de ville lade sig gilde, blev de lige så stæ rke 

som ham. Nu tog de da en af deres egne, som de gildede for at bru

ge ham imod Bonavedde. Kort efter kom da Bonavedde ridende 

forbi højen ved nattetider, og da han så, at den atter var opstillet 

på fire støtter, så holdt han sin hest stille for at se på lystigheden. 

Der kom nu en underjordisk ud af højen med et sølvbæger i hån

den og bød Bonavedde at drikke. Han tog da bægeret, løftede det 

op mod munden og lod, som om han ville drikke men kastede så 

indholdet i det samme bag over hovedet og gav hesten tøjlen og ga

lopperede bort over ager og eng, lige mod kirken. Nu kom da hele 

højens mandskab på benene og efterfulgte ham; men det var dem 

umuligt at indhente ham, da han havde en ugildet hest at ride på; 

desuden kunne de ikke komme lige frem, men måtte følge diger og 

markskel. Han hørte dem da at råbe: Svejn! kjør på gjiljn! Du 
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må'nte ria åuer de båjla, du ska ria åuer de gojla! Bonavedde hørte 

heraf, at de havde benyttet hans råd, og at de nu havde en gilding 

afsted, der skulle lægge sin dygtighed for dagen ved at indhente 

ham; men stakkelen formåede ikke at løbe. Bonavedde derimod 

red lige til kirken, og da han som sagt red på en ugildet hest, sprang 

den over kirkegårdsgærdet med ham, og herind kunne de under

jordiske ikke følge hamn, thi når han først kom på indviet jord, 

havde de ingen magt over ham. Han satte nu bægeret på alteret in

de i kirkenn, hvor det indtil de sildigste tider har været at se. 

Det »båjla« vil sige den dyrkede jord i modsætning til den golde, 

udyrkede. De underjordiske kunne ikke løbe over markerne, kun 

ad markskellene. Det uopdyrkede var deres verden, der hørte dem 

til. Meget i forestillingerne om de underjordiske kan sikkert føres 

tilbage til de problemer, opdyrkningen af Bornholm fremkaldte. 

Men tilbage til sagnet om troldbægeret. Vi citerer endnu en vari

ant, optegnet af Jens Kamp efter ukendt kilde: Der var engang en 

mand, som havde en høj på sin lod, og i denne høj boede der trol

de. Han havde hørt sige, at når man red rundt omkring højen, så 

skulle troldene komme ud og spørge, hvad man ville have, og hvad 

man da for langte, det skulle man få. Manden tog da sin bedste 

hest, red hen til højen og blev ved at ride rundt om den, indtil trol

den kom ud. Men lige med eet rejste højen sig på fire pæle, og trol

den kom da også ud og spurgte, hvad han ville, han skulle sige det, 

»Knægten«, Aaker Højlyng 
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så skulle han få det. Ja, manden bad da om lidt at drikke. Så hente

de trolden et stort sølvbæger med øl i og rakte manden det, men 

manden kastede drikken bag sig og red til, det bedste han kunne. 

Dog tog han sig ikke i agt med, at han havde spildt noget af drik

ken på hestens ene bagben, og det gjorde den halt, så den kun kun

ne løbe på tre ben. Trolden fulgte efter ham og var nær ved at nå 

ham, thi han ville ikke, at manden skulle have bægeret, da han så 

fik lige så meget magt som trolden. Manden red nu lige efter kir

kegården, men da han kom dertil, var trolden ham så nær, at han 

kunne begynde at nappe efter hestens hale. Da han kom på kirke

gården, var han fi:elst, og han satte sølvbægeret på a lteret i kirken; 

der står det den dag i dag, og den kirke hedder Pederskirke. 

Når sagnet om troldbægeret fortælles igen og igen, skyldes det 

ganske sikkert, at man har haft noget reelt at holde sig til. Thi hvad 

man end kan mene om sagnet, så er bægeret ialtfald ikke noget 

sagn. Skønt det ikke eksisterer mere, har vi mange troværdige be

skrivelser af det. 

Thurah skriver om dette bæger: Ved alteret står et låselukket 

skab, hvorudi vasa sacra (det hellige kar) og deslige, samt det så 

kaldede Bondeveddes kar forvares; hvorfra dette kar har fået det 

navn af nys ommeldte kloge bonde ved jeg ikke; men derom for

tælles her på landet adskillige fabler, som ej ere værd at indføre. 

Skovgaard gør hertil fø lgende til føjelse : Dog det de Thurah an

ser for at være Bondeveddes kar, stemmer slet ikke overens med 

Ravnholdts beretning om, at det var kalk og disk; thi de Thurah ta

ler kuns om eet kar, hvorom han siger: Karret er af metal eller for

gyldt kobber, med et dekkel på som et spir, hvilken forklar ing kan 

være tilstrækkelig for at slutte heraf, at det i romersk katoliske ti

der har tj ent til en monstrans . Hvilket synes mig at vise, at det kar , 

de Thurah og siden flere efter ham holder for at være Bondeveddes 

kar, er det ikke egentligen, men et andet, der måske fra ildebran

den 1694 foregives at være det. Dog, hele tingen er ej værd a t spilde 

flere ord på. 

En næsten samtidig beskrivelse findes, nedskrevet af persker

præsten Herman Boss; Tang Kristensen anfører, at det er nedskre

vet i 1808, men da Boss først blev sognepræst i P ersker 18 16, er 

årstallet næppe helt til at stole på. Men han skriver om bægeret: 

Ved kirken er et såkaldet Bonneviides eller Bonaviddea kar, som 

det har heddet. Det er som et alterbæger, men sekskantet. Hertil 

hører endnu en slags dæksel, der har dannelse efter et spir, ligele

des 6-kantet, men ej så stort i omkres som bægeret. Før jeg kom til 

stedet, var der et stykke efter sigende, som har siddet mellem bæge

ret og spiret, men nu er borte . For at forebygge en overtroisk mis

brug, som nogle gjorde af dette bæger, ved at drikke deraf og skra

be deraf, når de var blevne syge af troldstød, eller sligt havde kom

met dem for nær, har jeg gemt det i præstegården, thi da det er 

rent kobber, som har været godt forgyldt, vi lle det være meget ska
deligt. 

Det fortælles, men det er altså et rent sagn, at Bonaveddes bæger 

stod som alterkalk i Perskirke, til det engang i forrige århundrede 

under en reparation midlertidigt blev flyttet til præstegården, men 

her var det imidlertid på uindviet grund, og så hentede de underjor

diske det tilbage. Men nu har vi altså Herman Boss' ord for, hvor

dan bægeret havnede i præstegården; hvor det siden blev af, ved vi 

ikke. Men det har været monstrans, ikke a lterka lk. 



Den glemte 
skole 

-pogeskolen 

Der er nogen, der har sagt, når jeg fortalte et enkelt træk fra poge

skolen: »Skriv det ned, det kan få historisk betydning.« 

Der er mange, der taler ondt om den; derfor vil jeg i al beskeden
hed og i taknemmelighed mod de tre personer, som havde den ene 

pogeskole, skrive om en lille pige, som elskede den. 

I 1898 var der tre pogeskoler i Hasle. Først Ane-skolen. Den hav

de hjemme på Legatgården. Der stavede de så højt, at man med let

hed kunne høre det ude på gaden. De stavede ikke med bogstaver, 

men i stavelser. Det lød: za-za, ka-ka, ri-ri, as-as: Zakarias. 

Og så var der frk. Skov's skole. Den lå næsten der, hvor bibliote

ket nu ligger. Endelig var der Karna Hansen skolen, hvor vi gik. 

Hvert år var pogeskolerne til prøve på Borgerskolen, hvor præ

sten og et medlem af skolekommissionen var til stede. Frk. Skovs 

elever kunne bibelhistorie, salmevers og andre vers, sagt med høj 

røst og i et forrygende tempo, som forbavsede alle. Der var ingen 

tvivl: De var de dygtigste! 

Mine forældre valgte Karna Hansens skole. Det var nærmest et 

familieforetagende, der bestod af far, mor og datter. De havde 

solgt den yndigste gård og købt et hus i udkanten af byen, hvor 

sydmuren stødte op til en tømmerplads, hvorfra den skiltes ved en 

lang gang med et plankeværk. Nogle gange var der en høj stabel 

tømmer på pladsen, andre gange en mindre. 

Fortovet førte forbi pladsen, møllen og et par huse og endte 

pludselig i en eng, som hørte til et brænderi . Uden om engen løb en 

bæk med det klareste vand. Når bækken var tør, brugte vi den som 

legeplads, ellers havde vi tømmerpladsen som legeplads. 

Om morgenen, når der var gjort rent, trak faderen bordet ud så 

la ngt, som det kunne blive, og satte to la nge bænke ind, een på 

hver side af bordet. De almindelige stole var flyttet ind i soveværel

set, som var skilt fra skolestuen ved et forhæng. For enden af sofa

en sad fru Hansen, parat til at skrive for. I køkkengangen hængte 

børnene deres overtøj og skiftede sko. 

Da min søster kom i pogeskolen, følte jeg mig ene og forladt af 

hele verden; jeg havde kun een tanke: Jeg ville med! Jeg lagde en 

plan og indviede vor unge pige i den. Hun hjalp mig altid så godt 

med stavning. Vi skulle finde et svært ord, som jeg skulle lære 

udenad, og vi fandt ordet »hundehvalp« . Vi blev ved og ved; også 

når jeg var alene, øvede jeg mig. 

VISITTEN 

I vor lille stue tog det store taffelformede klaver og bogskabet den 

største plads. Bogskabet var aflåst af hensyn til min søster, der var 

en læsehest. Al jordens glæde syntes at komme mig i møde, da dø

ren til stuen gik op. Jo, jo, det var damerne fra pogeskolen. 

Der blev dækket kaffebord; men jeg skulle ikke med. Det var 

mig, de skulle tale om. Det lykkedes mig dog at opsnappe enkelte 

ord: Hun er for lille , kun fire år. Hun kan ikke sidde stille så læn

ge. 

Da der var taget af bordet, regnede jeg ud, hvordan jeg kunne 

gøre mig bemærket. Jeg stillede en skammel hen foran vasken og 

begyndte opvasken, men lagde ikke mærke til, at man skal stå på 

midten for at holde balancen. Jeg trådte til siden , knaldede koppen 

i bordet, og så var alt tabt, mente jeg og tudede sanseløst. Men det 

endte med, at jeg sad på skødet af fru Hansen, og så lysnede det. 

Jeg slog armene om halsen på hende og kyssede hende. Nu var alt 

forandret! Før blev jeg betegnet som for lille; men nu fortalte mor, 

at jeg var igennem ABC'en, og jeg fik lov til at stave ti l »hunde

hvalp«. Og nu skulle jeg have lov til at prøve. 

FORBEREDELSE 

Der blev købt en brun taske med hank, knyttet af sej lgarn. Der 

blev købt en skifertavle med ramme med hul i foroven, hvorigen

nem en snor med svamp i var anbragt. Dernæst en bibelhistorie, en 

ny ABC, en sangbog, et pennalhus med grifler, en pose til listesko, 

en madkasse og en lille lineal. Mor tog mig ved hånden; vi gik lige 

ind i stuen på gården, hvor skolestuen var. Jeg havde aldrig set så 
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mange børn på een gang. Der sad ganske rigtig min søster, og jeg 

begyndte i min forlegenhed at gnide mig op ad hende; men hvem 

skildrer min forbavselse, hun ville ikke kendes ved mig. Heldigvis 

fik jeg andet at tænke på; man tog mit overtøj , skiftede mine sko 

og gav mig en plads, der stod op ad sofaen, og jeg fik en hel side 

for i bibelhistorien . Det viste sig at være for meget. Næste dag kun

ne jeg kun seks linier. 

Fra nu af fik jeg kun seks linier til hver dag; sommetider blev jeg al

ligevel træt og lod mig halvvejs glide over i sofaen og sov et øjeblik. 

Der blev ikke lavet noget nummer af det. Alle vidste, at jeg kun var 

fi re år. Så rejste jeg mig og slog streger over hele tavlen, gik hen til 

fru Ha nsen i hjørnet, for at hun kunne læ re mig a t skrive smukke 

tal. Når tavlen var fuld, slettede vi det hele ud med svampen. 

Hr. Hansen passede tiden og ringede til fr ikvarter med en stor 

klokke. For anden gang kom jeg i knibe. Hver fredag afleverede vi 

vore gri fler til hr. Hansen, som stod i kældernedgangen, idet vi løb 

forbi. Han spidsede dem så fine som nåle. Vi fik dem igen, når vi 

kom tilbage. 

Vi løb i en lang række ud af gården; een i hver række. Der var en 

fart over, som tiltalte mig. Jeg var sidst og havde ingen a nelse om, 

at engen lå lidt lavere end fortovet, og at engen var omgivet af en 

lille bæk. Alle sprang over bækken, kun jeg havnede i den med 

begge ben. To drenge tog affære, og med een på hver side gik det i 

strygende fart tilbage til skolen, hvor strømper og sko blev hængt 

til tørre i køkkenet. Jeg fik et par lange hvide bomuldsstrømper på. 

Der blev ald rig talt om det, og næste dag sprang jeg som de andre, 

og jeg havde fået to venner. 

De to søs1re Karna Hansen 
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DAGENS ARBEJDE 

Efter morgensang blev vi hørt i bibelhistorie, derefter i læsning og 

regning og talskrivning og skønskrift. Noget geografi må vi også 

have haft, da børnene i stedet for »o.k.« som bruges nu, sagde: 

»Det er Puerteriko og Jamaika! « Vi må nok have hørt om De vest

indiske Øer. Efter frikvarteret fik vi nordisk gudelæ re fortal t eller 
læst op. 

Ved middagstid kunne der komme en dejlig duft fra køkkenet, 

og nogle var hurtige til at bede om at komme i gården, for de var 

sikre på at få en æbleskive. 

Alle blev hørt, alle fik lektie for. Børnene var a lle ivrige. Vi hav

de det dejligt og morede os. Vi spildte ikke et øjeblik! 

I fr ikvarteret sej lede jeg i lang tid med pinde i bækken sammen 
med min ene ven. Pindene strandede ofte. Ha n satte dem i gang på 

den ene side , jeg på den a nden . Hvis vi var heldige, kunne vi nå helt 

ned til eksercerpladsen, inden det ringede ind. Jeg var så optaget, 

at jeg slet ikke lagde mærke til de andre. 

Når engen var våd, flyttede vi til tømmerpladsen i frikvarteret. 

Nogle sjippede og havde for det meste tovet om livet. Der skulle 

sjippes 25 gange over tovet, også med armene over kors. Nogle pi

ger sad på trappen og spillede terninger; fem fint udskårne i to for

skellige spil; eet, hvor man smed alle terninger ud på fladen, (de 

måtte helst ikke røre hinanden), greb den ene og kastede den op i 

vej ret. Mens den anden var oppe i luften, greb man en anden og 

greb den fra luften i samme hånd, lagde den ene fra sig og greb de 

andre på samme måde. I næste omgang tog man to og to op, deref

ter tre og så fire, a lt imens den ene var i luften. Så plukkede man 

man een og een op og beholdt dem alle i hånden. Mens man kaste

de een lige op, lagde man hurtigt de fire ned og greb den ene fra 

luften. Der va r mange regler. Gjorde ma n en fej l, var man færdig 

og måtte overlade pladsen til sin medspiller. 

Pigerne kunne væ re helt fra sans og samling for at komme først 

ti l den glatteste trappesten. 

Pigerne holdt også af at spille bold skråt op ad en væg, og tæ lle

målet var 25 uden fejl. Morsomt var det at svinge om stiveren fra 

telegrafpælen. Den var fæstet nede i bunden af tømmerpladsen. 

Det så godt ud; men det gjorde ondt i hånden, som ma n holdt sig 

fast i stiveren med. Vi har set Daimi gøre det i TV. Hun var meget 

dygtig ti l det! 

Drengene havde deres egne lege: »So i hul«, »slå pind«. To af 

dem havde et langt tov, som de svingede for pigerne, der var meget 

dygtige til at springe ud og ind under tovet, mens det svingede. 

Vi havde een a f de morsomste drenge i vor skole. Han va r leder 

af en leg, der kaldtes »Mads tabte piben« . Vi dannede en kreds og 

holdt hinanden i hånden. Mads stod udenfor. Han havde en kridt

pibe, som han under mange krumspring tabte ind i kredsen, og så 

gjald t det for os i kredsen om at holde fas t og hindre ham i at få fat 

i piben igen. Det gjaldt for Mads at få os til at le og glemme at pas

se på piben . 

Han kunne få mange indfald, bl.a. anbragte han et lommespej l 

under jakken. Når han løftede jakken, skulle vi gætte, hvad det be

tød. Nogle gættede »agterspejl« og glemte at ho lde ham ude, og så 

fik han fat i piben. 

Vi havde det dej ligt i den pogeskole. Den eksisterede ikke længe. 

Hr. og fru Hansen døde, og frk . Karna Hansen giftede sig, da hun 

var 29 å r. 

Hevis. 



Landskab syd for Almindingen, Åker sogn. 

To landskabsbilleder 
Landskab ved Torpe Bakker. Foto: Frede Kjøller. 
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Af ARNE MADSEN 

Maleren 
Karl Larsen 

H orrana havde været Øen rundt, blæst i hornet og med mellem

rum forkyndt: »Der er bal på Månanj i jawtan !« Dermed var der 

lagt op til en aften på Christiansø i lighed med så mange andre. 

Mens dansen gik , stod en af Øens kunstnere med sin tegneblok 

og fangede stemningen ind, hvad den lille tegning, der ledsager dis

se linier, er et minde om. Kunstneren overlod mig den i fri t valg 

mellem andre, der hastigt var ridset ned. Karl Larsen var en fli ttig 

tegner og maler, en søgende og impulsivt skabende kunstner. For

uden de mange tegninger - som Bornholms Museum har prøve på 

-udførte han en lang række oliemalerier, farve- og sortkridtsarbej

der, mosaik'er og keramik. Materialet fr istede ham. 

Da Lyngby-Taarbæ k kommune i 1975 stillede »Sophienholm« 

til rådighed for en retrospektiv udstilling af hans kunst, havde den 

besøgende rig lej lighed til at se, hvad Karl Larsen havde arbejdet 

med i sit lange liv. Et af de æ ldstbevarede oliemalerier var fra Aars

da le, 1915, et af de billeder , kunstneren havde beholdt for sig selv. 

Det er ikke så underligt, eftersom Aarsdale gav ham de første mo

tiver. Her satte han sit malergrej op og malede los. Senere blev det 

Christia nsø. På »Sophienholm«-udstillingen vistes billeder fra Øen 

fra 1939, 1941 og 1946. 

Samme år som den store, retrospektive udstilling fandt sted i 

Lyngby-Taarbæk, kunne en mindre udstilling af Karl Larsens bille

der ses i »Galleri Set. Agnes« i Roskilde. En a f galleriets indehavere 

ringede til undertegnede og sagde: »Vi har fået løfte på en udstil

ling af Carl Larsen. Har De ikke lyst til a t køre ned og se den? Der 

er fernisering torsdag aften. Kunstneren kommer også - hvis han 
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kan få kørelejlighed! Kunne De evt. klare den side af sagen?« 

Vi havde i årenes løb set andre udstillinger af maleren. Nu fulgte 

opfordringen til et genmøde efter de mange år, der var gået siden 

hin sommer på Øen. Vi a fhentede maleren i æ resboligen i Holte. 

Siden J 929 var denne, Vilh. Pachts Kunstnerbolig, blevet ham til

kendt for livstid. Det var da heller ikke til at tage fejl af, at det var 

Karl Larsen, der residerede på stedet. I gården gik »Violinspille

ren« igen i flere, store, bemalede udskæringer. Inde i boligen domi

nerede et stort udvalg a f hans arbejder: malerier, skulpturer, teg

ninger og etnografiske ting, ha n havde haft med sig hjem fra hans 

mange og lange rejser. Kælderen var et kapitel for sig. Den var et 

vidnesbyrd om malerens flid. 

Om Karl Larsen selv skal kort fortælles , at han er fød t i Køben

havn den 18. april 1897. På grund af uoverensstemmelser foræ ld re

ne imellem flyttede hans mor til Bornholm, da Karl var 6 år gam

mel. De boede en tid hos morfaderen, fisker Mads Jensen, og flyt
tede så atter tilbage til hovedstaden. Ferierne blev dog fortsat til

bragt i Aarsdale. Karl kom i malerlære og blev malersvend; men 

det var kunsten, der optog ham. 2 år efter at han havde malet det 

føromtalte billede fra Aarsdale, malede han et billede, der med et 

slag gjorde hans navn berømt: billedet af trappegangen, hvor en vi

olinspillende figur er på vej op. Billedet blev ved sin fremkomst år

sag til en meget livlig diskussion og betragtes som ekspressionis

mens mest typiske værk herhjemme. Det var ganske enkelt en geni

streg, der indrubricerede Karl Larsen blandt da nsk malerkunsts in

time kolorister, et modent værk, der også blev hans hovedværk. 



Karl Larsen. Christiansø. »Bal på Månen. Tilskuere«. 

Billedet blev erhvervet af kunstsamleren Chr. Tetzen-Lund, der 

iøvrigt støttede ham ved køb af en lang række af hans arbejder. 

Han er repræsenteret på Statens Museum for Kunst og andre mu

seer og samlinger herhjemme og i Skandinavien. 

Karl Larsen kastede sig ud i en række eksperimenter og fik der

ved forskellige »perioder«, hvoraf den »røde periode« i Frankrig 

vel nok er den mest markante. I Sydfrankrig delte han arbejdskår 

med Vilhelm Lundstrøm, som fik betydning for ham. I tiden umid

delbart efter første verdenskrig førte vejen ham til Christiansø. 

Mellem de mange kunstnere, der arbejdede her, skal nævnes Karl 

Isakson. Denne malede bl.a. en af Øens hytter østerude. Dette bil

lede findes gengivet i kunsthistorien. H ytten blev senere Karl Lar

sens. Inden da havde han fast sommerophold på Øen med en lejlig

hed i Gaden. 

Da hans hustru døde midt i 60'erne, var gode venner ham til 

hjælp og støtte. Ved deres bistand klaredes kost og logi under den 

fortsatte kontakt med og ophold på Øen. Hans sidste maleri fra 

Øen er et blomsterbillede af nogle blomster plukket i en af Øens 

haver. Da Karl Larsen så buketten, udbrød han spontant: »Hvor er 

den dog skøn. Må jeg male den?« Det skete. Billedet hænger i dag i 

den stue, hvortil den oprindelige buket var tænkt. 

Karl Larsen brugte iøvrigt ordet »skønt« særdeles tit. Han ejede 

nemlig den lykkelige evne at kunne undres. Det var skønt at leve . 

Det var skønt at male. 

Karl Larsen døde den 24. november 1977. 

I 

I 
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Efter lørdag den 14. maj 1966 

Af HANS REUSCH 

* 

Solen stod op kl. 4,04 

på denne årets I 34'te dag. 

Vejret var klart 

med enkelte cumulusskyer i øst. 

Ved dagens slutning 

var også de forsvundet. 

Det er lørdag 

denne dag på forsommeren, 

og op på dagen stiger temperaturen 

til henved 20° . 

Forårets klare farver 

står endnu skarpt i den flade sol 

uden at kunne overdøve 

muldens endnu pletvise gennembrud. 

Det er stadigvæk en dag 

der kan blive som alle andre dage. 

Der er et frit liggende 4-fags hus 

i Brøddegade 

og der er et 4-fags bindingsværkshus 

ved Bokulvej 

der hver for sig kan erhverves 

for et halvthundredtusind. 

Der er det nye cafeteria Vippebrojn, 

der åbner i morgen søndag 

med alt hvad hjertet kan begære. 

Og for at det ikke skal være løgn 

så begyndte man allerede i går 

at røge de første sild. 

Ja alt ånder fred og ro, 

selv i det øjeblik tv-studiets 

top-politikere tropper op 

til krydsild i hvermands stue, 

selv da - og måske mere end nogen sinde -

ånder a lt, mens vi alle bevæger os 

ind i jordskyggen. 

Og da endelig alle drejer knappen om 

var det den dag 

hvor en væsentlig del af 

Bognemarks bevidsthed for stedse 

forsvandt. 

Fora: Frede Kjøller 



Portrætter af 
kendte bornholmere 
af gået ved døden 
sidste år 

Emil Hansen, Skolegade I, Allinge. 
Pens. overpostbud . 
10.9. I903-27.6. I977. 

Ove Andreas Johansen, Ko ng Skjols
vej 20, Frederikssund. Fhv. skibsin
spektør i »66«. 
J0.3. I903-22.7. 1977. 

Aage Pedersen, Turistvej 
bæ k. Pensionatsejer 
»Strandbo«). 
24.2. I915-2.7. 1977. 

I I, Snoge
(Pension 

Hans Perer Olsen Riis, »De gamles 
Hjem« , Rø nne. Fhv. gårdejer (St. Fri
gård, Østermarie) og ho telejer, « Ve
sterhus«, Rønne. 
8.3.1885- 27. 7. I 977. 

Olaf Thorsen, Stockton, Califonien. 
Bygmester. 
23.6. I906-29.5.1977 

Oscar Madsen, Højbovej 5, Neksø. 
Pens. Jods. 
14. IO. I888-13 . 7. 1977. 

~i ... 
Johs. Brand!, Aakirkebyvej 50, Røn
ne. Møbelhandler og tapetsermester. 
26. I. J 9I0- 29. 7.1977. 

Hans Koch, Bjergrupvej , Flakkebjerg, 
Slagelse. Inspektør på Storebæltsfær
gen. 
I9.3 . I 916-7. 1. 1977. 

Knud Hansen, Whindale Ranch, Si
noia, Rhodesia . Farmer. 
11.1.1 897-24.6 . 1977. 

Aage Krislian Hansen, Sdr. Alle 31, 
Rønne. Fhv. skoleinspektør, Hasle, 
fmd. Djurslands Museum, Norden i 
Grenaa, kirkeværge m.m. 
24. I0.1896- 19. 7.1977. 

Andr. Kofod, Tassevej , Rutsker. Fhv. 
grd ., Frigård . 
4. 7. 1904-3.8. I977. 
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Peder Bertrand, Listed. Fhv. køb
mand, Svaneke. 
31.5.1910-15.8. 1977. 

Hans Michael Olsen, Løkkegade 19, 
Rønne. Fhv. telefonfmd. 
18.5.1896-7.9.1977. 

Emil C. !psen, Nymølle, Allinge. Møl
ler. 
1885-29.9.1 977. 

Frederik Rasmussen, Stenkulen 13, 
Neksø. Værkmester v. DBJ. 
31.8.1894-17. 10.1977. 
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Helge Christensen, Sd r. Landevej 25, 
Neksø. Revisor. 
12.9. 1900-21.8.1977. 

Holger Jense11, Birkevej 4, Nylars. 
Fhv. førstelærer. Kasserer i Nylars Sy
gekasse. 
6. 12. 1904-13.9.1977. 

Erik Kløcker, H ostrups Have 13, Kbh. 
Fhv. amtsforval ter, Maribo. Lokalhi
storiker. 
30.3.1904-5.10. 1977. 

Asta Eleonora Dorthea Jørgensen, Vi
etsvej, Østerlars. Fhv. kustode, Øs ter
lars kirke. 
6.3. 1897-18.10.1977. 

Karlo Je11se11, St. Munkegård , Øster
marie. Gårdejer. 
22.7 .1912-23.8.1977. 

Thorvald Christian Brandt, Set. Pe
dersgade 2A, Rønne. Fhv. pantefoged. 
24.1.1902-18.9.1977. 

Ejner Hansen, Skovløkken I, Aakir
keby. Handelsmand. 
2.4. 1898-10.10.1977. 

He11ry Marcher, Onsbjerggård, Kle
mensker. Gårdejer. 
3.9. 19 11-21.10.1977. 

Harald Brandt-Nielse11, »De gamles 
Hjem«, Neksø. Fhv. grd., skaue
råd sfmd. m.m. 
7.6. 1889-26.8.1977. 

Arne Nielse11, »Søvang«, Østermarie. 
Avlsbr. Mdl. sgr. 
28.4. 1916-27.9.1977. 

Jens Peter Jensen, Aaløscvcj 16, 
Østerlars. Landpostbud. Mdl. mgh., 
kass. i Dansk Blindesamf. p. Born
holm. 
5.7 . 1902- 11.10. 1977. 

Henrik Henrikse11, Zahrtmannsvej 2, 
Rønne. Fhv. hovmester. 
5. 12. 1888- 21.10. 1977. 



Oscar Thom, Asavej 8, Rønne. Læge, 
fhv . fmd. Bornholms Lægekreds for
ening. 
4. 11.1893-22. 10. 1977. 

Hugo Schleisner, Østergade 51, Røn
ne. Renseriejer. 
14.4.1916-5. 11 . 1977. 

Carl Anker, Frederiksø. Fisker, medl. 
mgh ., fmd . Læsekredsen. 
18. 10.1892-24.1 1.1 977. 

K1111d 011esen, Set. Mortensgade 19, 
Rønne. Damefrisør. 
9 .8. 1910- 16. 12.1977. 

Emil Ruge, Dybbøl Banke, Dybbøl. 
Keramiker. Forfatter » Rønne bogen«. 
6.8.1892-23. 10. 1977. 

H. Bruno Hansen, Almegårdsvej 4, 
Rønne. Restauratø r i Bornholmstra
fikken. 
23.8.1917-8. 11.1977. 

Thue Harild, Kgs. Lyngby. Cand . po
lit. ekspeditionssekretær. 
4. 12.1905-3.12.1977. 

Johanne Jensen, Jydegænge 3, Neksø. 
Fhv. kass. i Kvindelig Arbejderforb. , 
Neksø. 
26. 12.1889-27. 12. 1977 . 

Hans Carl Chris1ensen, Østergade 42, 
Rønne. Manufakturhandler. 
30. J0. 1915-26.10.1977. 

Es1her Nielsen, Sandvig Plejehjem . 
Organist , Allinge Kirke, musiklærerin
de. 
26.1.1909-12.11.1977. 

Aage Larsen, Storegade 74, Hasle. 
Fhv. salgschef, Ros kilde Værktøjsma
gasin. 
9. 11.1904-11.12. 1977. 

Carl Bergmann, Pistolstræde 3, Røn
ne. Vognmand. Fhv. fmd. Landsjag1-
foren. og Rønne Klub. Æresmedl. 
Rønne Skydeselskab. 
9.9. 1897-31. 12. 1977. 

Knud Pihl Andersen, Østerled I, Røn
ne. Fhv. købmand og gårdejer, Dam
megård, Nylars. Kass. Bornholms An
dels Svineslagteri. 
2.4. 1911-5.11.1977. 

Carl Emil Hansen, Sdr. Strandvej 4, 
Neksø . Blikkenslagermester. 
20.3.1906-19. 11. 1977. 

Aksel Kofoed Rønne, Brogade I, Nek
sø . Fhv. gårdejer, Rabekkegård, Ib
sker. 
3.6.1906- 12.1 2.1 977. 

Henrik Torp-Hansen, Sdr. Landevej 
27, Neksø. Fhv. uddeler, Povlsker. 
18. 1. 1893-30. 12.1977. 
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Laura Julie Jensen, »De gamles 
Hjem«, Zahrtmannsvej, Rønne. 
20. 10.1877-2.1. 1978. 

Jens Pe1er Rasch, St randvej 114 8 , 
Rønne. Fhv. gårdejer, Myrebygård. 
25.12. 1909-1 3. 1. 1978. 

_ _._ti' 
Aksel Georg Hansen, Turist vej 2, Sno
gebæk. Fhv. vognmand. 
28.2.1893-22. 1.1978. 

Asfrid Hjor1h Chris10/ferse11, Brød
degade, Gudhjem. Husmoder. 
4.9. 1897- 19.2. 1978. 
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Aksel Jensen, Godthåbsvej 55, Øster
marie. Mekaniker. 
27.9. 1911-13.1. 1978. 

Karl Oluf Ro11ens1en, Hullegård, 01-
sker. Gårdejer. 
20.2.1895-19. 1.1978. 

~ 
Chr. Dahl Hansen, Aakirkebyvej 4, 
Rønne. Fhv. maskinchef i »66«. 
27.8. 1893-27. 1.1 978. 

A nria Marie Frigaard, Ll . Torv 3, Røn
ne. Postassistent. 
21.8. 1900-13. 1.1978. 

E. M. Bech, Kirkepladsen 4, Allinge. 
Købmand. Kass. i »Aste«, mdl. byråd, 
næstfmd. m.m. Samvirkende Køb
mandsforeningers hæderstegn i guld. 
29. 1. 1897-20. 1.1978. 

Ellen Pedersen, Storegade 26, Hasle. 
Fhv. modehandler. 
20.3. 1907-3.2. 1978. 

~ - : 
Kaj Andersen, Vesetsgade 17, Rønne. 
Kurvemager. 
5.10.1 900-23.2. 1978. 

A nna Margrelhe Jørgensen, Sandgade 
I , Rønne. Fhv. forstanderinde ved 
K.T.A.S. 
7.9.1894-13. 1.1978. 

Gordon Ker/ , Jernbanegade I, Aakir
keby. Bagermester. 
20.6.1 916- 21. 1. 1978. 

~. 
Kris1en Th inggaard, Pingels Alle 28, 
Rønne. Fhv. fabrikant, K. F.U.M. se
kretær, kirkeværge i Rønne. 
2 .11 . 1890- 27 .2. 1978. 



Knud Aage Svendsen, Skovgård, 
Knudsker. Gårdejer, fmd. Knudsker 
Jag1foren. m.m. 
23.12.1916-3.3. 1978. 

Gunner Falck, Byledsgade 57, Rønne. 
Kemisk ingeniør, Rabckkeværke1. 
3.8. 1899-13.3.1978. 

Hans Hansen, God1håbsvej 44, Øster
marie. Fhv. gårdejer, Duegård. 
24.4.1893-26.3. 1978. 

' 

\ 
Peler So1111e, Oluf Høs1gade 10, Sva
neke. Pos1bådfører. 
4. 12. 1903-6.4. 1978. 

Wiggo Kure, Møllebakken 6, Gud
hjem. Fhv. gårdejer, sognerådsfmd . 
m.m. 
10.2. 1890-5.3. 1978. 

Svend A age Olsen, Øs1ergad e 8, Aa
kirkeby. Købmand. 
27. I. I 91 1-16.3.1978. 

Levi Svendsen, Ellesvang, Østermarie. 
Avlsbruger. 
21.9.1916-27.3. 1978. 

Kaj A l111a11 Pedersen, S1ra ndvejen I 23, 
Rønne. Skibsfø rer, bådsmand ved 
Rønne Lodss1ation. 
25. I 1.1920-8.4. 1978. 

Gerda Bjerregaard, Torvegade 22, 
Neksø. Blomsterhandler. 
17. 1.1897-13.3. 1978 . 

Aage G. Holm , Ebellofl. Dommer i 
Hassing-Refs herreder, borgmester, 
Ebehof1, M.F. m.m. R.D. 
26.8.1890-16.3. 1978. 

Knud Hansen, Nordre Frihavnsgade 
25, 2" København Ø. Civilingeniør, 
B&W. 
28.12. 1904-31.3. 1978. 

Hans Pe1er Je11se11, Malkestien 4, 
Gudhjem. Fhv. graver, fmd. Arb. Fag
forening, medl. mgh. 
4. 12. 1889-21.4. 1978. 

Einar Nielsen, Pærebakken 13, T ej n. 
Skoleinspektør. 
2.9. 1920- 13.3. 1978. 

Kaj E. /psen. Nylars Plejehjem. Kon
to rassistenl. 
4. 10. 1929- 17.3. 1978. 

A 1111a-Lise Pedersen, Hjortegård, 
Øs1erlars. Hjemmesygeplejerske. 
6.2. 1933-1.4.I978. 

Axel Rørbæk Madsen, Elling Præste
gård, Frederikshavn. Sognepræst. 
I I. 12. 1916- 22.4.1978. 
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Aage Je11se11, Svinget 3, Aakirkeby. 
Pens. overlærer, kirkesanger, Aa kir
ke. 

Knud Brand/, Mariendalsvej 12 B, Kø
benhavn F. Civilingeniør, »Knud 
Brandt Farver og Lakker«. 

24.7. I 901- 11.5. 1978. 22. I 2. I 903-2.6. I 978. 

Jørgen Wes1ergaard, Troels Lundsvej 
27-29, Kbhv. F. Fhv. bankdirektør, 
Neksø. 

A. H . Raalw11ge Larsen, Østergade 33, 
Rønne. Fhv. amtsforvalter. 
29.4. I 904-17.6. I 978. 

7.8. 1896- 16.6. 1978. 

Indhold af 46. årgang 

T itelvignet : Åremyre, Almindingen . Foto: Frede Kjøller ..... . 

Fem digte. Ar Gre1he Solhverv Rasmussen. Foto: Frede Kjøller 

Leret fra Salene . A r Hansaage Bøggild, redaktionssekretær. 

Foto: Algot ...... . ..... ..... . ....................... .. . 

Et stormrlodsminde. Ar Johannes Thoms, overlæge .... .... . 

Et kort udtog a r et levneds løb. Ar!-/. Dam, ci vili ngeniør .... . 

side 

side 3 

side 5 

side 10 

side 12 

Harald Juu l Jensen, Aakirkeby Sav
værk . Savværksejer, mdl. byråd , vur
deringsmand, æresmedl. Po li tihunde
foren. 

Carl Jørgen Jørge11se11, St. Torvegade 
86, Rønne. Fhv. bankdirektør, kass. i 
»Rotary«, kass. i Bornholmerkomite
en m.m. 

9.8. 1911-10.6. 1978. 8.6.1895-12.6. 1978. 

Andreas Pe1er Nygaard, Acasicvcj .9, 
Kirke Saaby. Rejsebureau leder. 

Adolf Elias Boss, Nørregade 5, Røn
ne. Fhv. vognmand. 

8.6. 1926-25.6. 1978. 26.9.1886-23. I . 1978. 

Studenterne fra Rønne Statsskole 1978. 
Foto: I/sted Bech ...................................... . 

En Østerlarskerbos barndomserindringer . 

Ar Anker E. Kofoed, overlærer. Foto: Frede Kjøller 

Broder Jon, Helligpeder, Kæmpeåen, Sankt Michaels kirke 

i Rutsker og Getsemane-busken. Et sagn fra Bornholm. 

Fortsat fra J ul paa Bornhol m 1977. Foto: Frede Kjøller ..... . 

Årets gang i Bornholms natur. Tekst og foto: Frede Kjøller .. . 

Bonavedde sagn. Af Chr. Stub Jørgensen. Foto: Frede Kjøller 

Den glemte skole - pogeskolen. 

Af Hedvig Thomsen, fhv. overlærer ......... . ............ . 

To landskabsbilleder. Foto: Frede Kjøller ... . . . . . ... .. .... . 

Maleren Ka rl La rsen . Af Arne Madsen, cand. theol. ... ..... . 

Efter lørdag d. 14. maj 1966. Af Hans Reusch .... .......... . 

Portrætter af kendte bornholmere afgået ved døden sidste år .. 

side 16 

side 18 

side 21 

side 27 

side 32 

side 37 

side 39 

side 40 

side 42 

side 43 

Redak tion: Frede Kjøller, Lærkevej 11, 375 1 Østermarie 
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- et udvalg af 
Bornholms litteratur 
Andersen, 0 .: Tyske befæstningsanlæg på Bornholm .. 
Andersen, Peter: Smalsporede industrilokomotiver på 

Lolland-Falster og Bornholm ........ .. .......... . 
Barfod, Jørgen H .: Et centrum i periferien -

modstandsbevægelsen på Bornholm .............. . 
Basov, A.: La ndgangen på Bornholm - baggrunden for 

den russiske besættelse af Bornholm .............. . 
Bedstefars Bo rnholm - som fotografen så det. 

I, II og III , interessante billedhæ fter .. 29,80 - 36,60 -
BISSELINE - bi lledbog fra Bornholm af Djorn J uni og 

Bent Kaas. Rigt illustreret ........ . .. .. . . ...... . . . 
Bornholm i billeder 1978 ........... .... ...... . .. ca. 
Bornholms fugle - prægtigt værk o m Bornholms fugleliv 
BORN HOLM - billedhæfte med dansk, engelsk, fransk, 

svensk og tysk tekst ......... . .................. . 
BORNHOLM - den grønne rejsefører, med kort og 

specialkort .......... . ......................... . 
Bro, Margrethe: Slægten Hansen fra Nexø ........... . 
Bøggild, Hansåge: Breve fra mester Oluf .......... . . . 
Bøggild, Hansåge: De skrøbelige skjolde ............ . 
Bøggild, Hansåge: Byens nips. Rønne-kuriosa 

i an ledning af by jubilæet ........................ . 
Det var dengang - Danske hjem i tyverne med et afsnit 

a f Bent Rying om hans hjem, Pistolstræde 4 ....... . 
Dressier, Fritz: Bornholmske Billeder. Teksten af 

Manfred Sack. Dansk og tysk tekst. ........... ... . 
Egevang, Robert: Det gamle Rønne ................. . 
Egevang, Robert : Det gamle Svaneke .. . ...... ... . . . . 
Begge fås i tyske udgaver. 

61,00 

30,50 

87,00 

30,25 

40,35 

29.85 
23,85 

172,25 

23,00 

19,25 
53,50 
59,85 
31,75 

36,00 

79,75 

295,00 
18,35 
23,50 

En global Afkrog BORNHOLM i poesi og prosa 
med tegninger af Oluf Høst. 

Pris ca . 135,00 

Federau, Bernt: BORNHOLM. Meget smuk billedbog. 
Fås med dansk, svensk og tysk tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . 96,00 
Ferieøen Bornholm - billedhæfte med tekst på dansk, 

engelsk og tysk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,45 
Gamle huse i Rønne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 ,00 
Geologi på Bo rnholm - ekskursionsfører . . . . . . . . . . . . . 36,75 
Fås også i tysk udgave. 
Gyldendals Egnsbeskrivelse - Bornholm . . . . . . . . . . . . . . 82,50 
Hauch-Fausbøll , Poul: Mads, Mie og deres far . . . . . . . . 16,45 
Hjorth, L. : En keramisk virksomhed i Rønne . . . . . . . . . 16,45 
Jensen, Niels: Jernbaner på Lolland-Falster og Born-
holm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,75 
JUL PAA BORNHOLM 1978 . . . ........ "......... 29,85 
Vi har stadig en del æ ldre årgange på lager. 
Juni, Djorn: Notesbog for lokumsdigtere . . . . . . . . . . . . . 15, I 5 
Jørgensen, Lise Sender, og Mogens Jørgensen: 

Helleristninger på Bornholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,65 

Frede Kjøller: 
Vestermarie plantage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,80 
Østerlars udmark 1866-1966.. .. . . . . . . . . . . ...... .. 11,75 
Bornholms ukendte stier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,65 

Fås også i tysk udgave. 
Kjølby, Vilhelm: ØSTERMARIE BOGEN . . . . . . . . . . . 50,50 
Kjøller, Ejnar: Nørrekaas minder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1,50 
Klindt, Jørgen: Disse danske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,25 
Kofoed, Karl M.: Bo rnholmske sansåger og sange . . . . . 25,00 
Kofoed, Anker E.: Sankt Hanskilden . . . . . . . . . . . . . . . . 28,85 
Kofod, Ole: Gaderne i Rønne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,50 
Kofoed, H . Sonne og N. C. Stangegaard: 

Klippeøens mæ nd, fødte og førte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,25 
Klippeøens sange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 10 
Kaarsted, Tage: Hammershus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,80 
Larsen, Arne: Læså . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 75 
Larsen, Arne: Bornholm med kikkert og lup . . . . . . . . . . 12, 75 
Lauring, Palle: Rejse i Danmark - Bornholm. 

Helt udsolgt fra forlaget, antikvarisk . . . . . . . . . . . . . . 80,00 
Lund, Otto J.: Slidara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,30 

Mahler, Ludvig: Bobbarækus Filikækus - med 
Krølle Bølle rundt på Bornholm ..... . ... 24,35 

Mahler, Ludvig: Kærlighedssmeden - som jeg husker 
ham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,80 
Møller, P.: Det bornholmske sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ,35 
Nexø, Martin Andersen: Bornholmerhistorier . . . . . . . . . 94,00 
Nielsen , Niels: En by vokser til, restparti . . . . . . . . . . . . . 30, 10 

Petersen, Erik: Med sejl, damp og motor -
bornholmskeskibeca.1850-1976 . ... . . . 127,50 

Rasmussen, Ebbe Gert: Pastor Lemvigs betænkning .. . 
Rønne Bogen samlet a f Emil Ruge og Ivar Madsen .... . 
Skov, E rik : Hammershus .. ... . . .................. . 
Skovgaard, P. N.: Beskrivelse over Bornholm 1804 ... . 
Steensgaard, S.: Bornholm før og nu ............... . 
Stenbæ k, Holger: I bornholmernes tjeneste .......... . 
Stub-Jørgensen, Christian: 

Bornholm-vandringer og perspektiver . ..... ....... . 
Næsdjævlens rige ................ .... . .. . ...... . 
Kølvand ................ . ........ ... .......... . 
Hav og høj lyng ... . ..................... . ...... . 
Hjemlands kyst ................................ . 
Blade af Hastes bog .................... .... . .. . . 
Bornholms Borg ........ .. . ....... . ....... ..... . 

Ta' på maletur på Bornholm - malebog for børn .... .. . 
Teist, Fr.: Og Hammerfyret forsvand t i natten .. .... . . 
Thoms, Johannes: Rønne i juni 1864 - brev til fru Arboe 
de Thurah: Bornholm og Christiansø, restparti, hæ ftet . 
Ældste beskrivelse af Rønne kirke .................. . 
Østersøens perle - Bornholmsplakat i farver med bilkort 

på bagsiden .. ......... . .. .. . . ................. . 

Alle priser er incl. 20!/4 IJfo moms. 

BOGHANDEL A / S 
3700 RØNNE 
Tlf. *95 16 17 

Øens største boglager 

31, 10 
55,00 
12,15 

168,35 
40,65 
17,00 

35 ,25 
8,25 
8,85 

25,25 
11 ,75 
20,15 
35,25 

5,00 
49,95 
10,20 

353,00 
5,10 

12,75 

tager sig nu også af de gamle bøger . . . 

Bogsamlinger og enkeltværker vurderes - købes - og sælges. 
Ring (03) 95 16 17 (J. Sørensen). 
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AKTIE S ELS KAB ET 

Bornholms 

Fløde-lscremfabrik 
Bornholms Margarinefab rik A/S 

Telefon *95 18 50 

L . ___ _ __ 



PROTOKOLLER 

PRIVATBIND 

tf .'IJ. 

Niels Andersen BOGBINDERI 

St. Tor\', Ronnc, Tlf. (03) 951313 

, ___ __ _J 

Det 

sidste nye 

i bri l ler 

finder 

Dei 

L'/lwntJenJ OPTIK A/s l -ST. TORV 6 . 3700 RØNNE. TLF. 95 05 72. 95 05 62 
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Sejl med Bornholmstrafikken 



... lægger BESLAG på hele Bornholm 

OMEGA 

Automatic Elektronisk og Qurts URE 

Det store udvalg i URE 
finder De i den lille butik på TORVET 

under OMEGA uret 

'/fwmJenJ -URE 
St. Torv 8. 3700 Rønne . Telf.(03) 95 37 06 l 

'--------

Penge 
er ikke alt ... 
men rare at ha' 

Livet er sjovere og lettere 
med orden i økonomien. 

Fåen 

børneopsparingskonto 
til Deres børn eller børnebørn 
og/el ler en 

selvpensioneringskonto 
til Dem selv. 

Vi ønsker Dem en rigtig god jul 



Alt SNEDKEREN 

CENTRUM 
snedkerarbejde udføres - også møbler . 

John Folkmann 
Ellekongstræde 4, 
Rønne, telefon 95 11 47 

c..Alt i 

elektriske 

anlæg 

Firmaet Axel Sørensen • Elektro-installatør. Tlf. Rønne (Ol) 9S OS 69 

Gå 
til 

~ 
(S) 
OJ 
r m 
JJ 

A MERFAC-BEDRE BOLIG 

m 
~ 
~ 3700 RØN NE - (03)951025-SØNDERGADE 7 



SCANIA 

vi ka' li' at snakke biler • • • 
95 02 50 

det er nærliggende 
når De henvender Dem til 

NYE DANSKE LLOYD 
NYE DANSKE LIV 

symbolet på 
fornuftig forsikring 

Ring til os, når De ønsker at drøfte fornuftig forsikring 
Centralkontoret for Bornholm: Ll. T orv 16, Rønne. Tlf•95 18 64 

Medarbejdere: Afd. chef C. A. Flensborg 

I Rønne : Assurandør Karsten Tranberg og assurandør Søren Olsen 

Nordbornholm : Assurandør H. P. Riis. Privat : Møllegade 9, Tejn . T lf. 98 05 04 

Sydbornholm : Assurandør B. M. Larsen. Privat : Kong Gust avsvej 15, Neksø. Tlf. 99 28 64 

95 24 50 

FORSIKRINGSAKTIESELSKABET NYE D ANSKE LLOYD FORSIK RINGSAKTIESELSKABET NYE DANSKE LI V 



BOGTRYK 
OFFSET 

e cEB-TRYK 

0 

ARSFINGERBØLLET 
1978 

Netop i år, hvor Bing & G røndahl fej rer 125 års jubilæ um, udsen
des det første å rsfingerbøl. Fremover vil der hvert år ko mme et nyt -
ligesom de popu lære juleplauer, morsdagsplatter og å rsk lokker. 

Årsfingerbøllet er i porcelæn, håndde koreret og med kanter og 
å rstal i ægte gu ld. 

Pris uden kæde 66,25 kr. Pris med kæde 79,50 kr. 
Leveres i blå gaveæske. 

GLAS • PORCELÆN • GAVER 

Bruun-Schmidt 
3100 R1nne BORNHOLMER-CENTRET (03) 95 01 04 

Kgl. Porcelæn C5 Bing & Grøndahl C5 Holmegaard glas 

mo~uholmie~ieu 
STOREGADE 30 . 3700 RØNN E . TE LEFON (03) . 95 25 26 

N EDE RDELE 

KJOLE R 

BLU SER 

STRI K 

FRAKKER 

JAKKER 

S LACKS 

RUS KIN D 

Pl GETØJ 4-14 år 

De ser det først 

hvor udvalget 

er STØRST 



Husk vor 
specialitet 

q/Jøger 
Jforenzngsbfiuie 

Jforretnzflgstr:ykager 
q/Jrocllurer 

VED LUN DEN 16 
370 0 RØNN E 

TLF. (03) 95 24 44 

Bogtryk 
Offset 

Man køber da 
OLDEMORS 
SPEGEPØLSE KØD 

Sælges over 
hele landet 

POSTORDRER 
MODTAGES 

H.C. Riddersborg 

hos den rigtige 

SLAGTER 

HJ ØRNET AF ØSTERGADE - SØNDERGADE TELF. RØNNE (03) 95 05 64 GIRO 426 9 7 



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 0 7 06 

Gå ind i 

Store Torv 12 
og tal 

Børneopsparing 
med 

Handelsbanken 
For Deres børn eller børnebørn kan De på en 
børneopsparingskonto for hvert barn årligt 
indbetale indtil 3.000 kr., som kan fradrages på 
selvangivelsen indenfor 3.000 kr. grænsen. 
Både formue og renter er skattefri . 
Tal børneopsparing med 

HANDELS BANKEN 
- altid med i billedet 

ROTHES 
KAGER 

DE SMAGER 



Særprægede 

GAVER 
der glæder 

udover dagen 

Vi har gaver 
der tilfredsstiller 
den mest kræsne 

smag 

MALERIER 
SMYKKER 
KERAMIK 

SØLV -TIN 

VÆVESTUEN 
I RØNNE ApS 

Storegade 25 . Tlf. (03) 95 08 84 

julegaver 
I SMUKT UDVALG 

HENNING WOLLNY 

BERNINA 800 

(PFAFF) 

-- ' • Husqvarna @i 

ZIG ZAG MASKINER 
med friarm 

Gælder det knallert, cykel, symaskine 

gå r De ikke forkert, hvis De henven

der Dem til os. 

Kun a nerkendte mærker ha ves . 

GERT ANDERSEN 
Knud Jørgensens eftf. 

St. To rvegade 10 - Rosengade 25 
3700 Rønne - Tl f. (03) 95 07 40 

GULD 
SMEDEN 

på 
Lille Torv 

HENNING WOLLNY 

LILLE TORV RØNNE 

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 lald. i Sandergade 29) 

Aut. t ip sforhondler 

Telefon 950766 

står altid til Deres tjeneste 

TELEFON 95 03 19 



STORT 
UDVALG 

i fikst og moderne 
børnetøj fra 0 - 16 år 

HUSK 
vor nye adresse 

ST. TORVEGADE 14 
Rønne 

Børnenes Modehus 
VITA STEN ALT I BØRNETØJ 
e Store Torvegade 14, e Rønne e Tlf. 95 26 18 e 

Pakning 

og 

opbevaring 

af møbler 

WILH. BECH & SØN 
Turist- og selskabskørsel. Flytte - og t ransportforretning 

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

L ___ _ 

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 



service-exclusive arrangementer 
0 -sa: 

BLOMSTER fra 
BLOMSTER CENTRET 

v/ Bent Kyhn 

Torvegade . 3700 Rønne . Telefon (03) *95 04 48 

Postgiro 2 04 59 07 . Boks 76 



Bornholmsk 
. 

sten tø; 
og fajance 

L. HJORTH 
GRUNDLAGT 1859 

En bornholmsk gaveide fra: 

FELDSPAT 
·den bornholmske smykkesten 
I Rønnegranittens »pigmatitgange« finder man 
bl.a. den smukke røde FELDSPAT. 

Vi har nu arbejdet med denne sten i ca. 2 år -·og 
vort program har virkelig udviklet sig i den tid. 
Fra den spæde begyndelse hvor vi startede med 
at få slebet kugler - som vi monterer til lange 
kæder- har vi nu også flade ovale såvel somJ:!!nd 
og oval cabochonsJebne sten, der fattes i ringe, 
vedhæng, brocher, armringe, manchetknapper, 
øresmykker m.m. 

Som noget nyt fører vi nu også kugler i en smuk 
kvarts. Denne sten er klar grå med røde stænk. 
Den er ikke uden grund blevet meget populær -
hvilket skyldes det smukke spil, der opstår, når 
lyset brydes i stenen. 

Men det er stadig kun en begyndelse - for vi har 
virkelig mange ideer endnu - og dem er vi i fuld 
gang med at realisere. 

- guldhuset -
ST. TORV 8 . 3700 RØNNE . TLF. 950270 

------------------------------------------------------------------------------~ 



• ring . tøjet rent 
(03) 95 00 09 

lvAsKI 

I RENS! 

_____ ___, I LEJE I 
I SAN DEM AN DSVEJ 5 . RØNNE I 

\illl l , 

~~ " .... ::li/ j.f Vask - Rens - Udlejning af linned og beklædning 

;, f!!f~} ti l plejehjem og institutioner på Bornholm og i København 
·"11ui''. 

·. 


