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Myreagermøllen 

I. 

Denne hvide skulptur 

bærer dobbelttegnet 

to vinger mod himlen 

to mod jorden 

gang dette med to 

i vindrosens uendelighed 

otte små vinger i luften. 

Fødderne i den sorte jord 

og hatten sort 

mod det blå. 

Denne hvide skupltur 

forener menneske og natur 

hjulet og maskinen 

mægtig og smuk 

som en Gud. 

Il. 

Jeg ha r altid følt at Myreagermøllen er min 

herfra blev der ringet 

da jeg skulle fødes 

og senere lærte den mig noget 

om perspektivet 

på afstand troede jeg altid 
at jeg kunne røre dens vinger 

men tæt på 

var der langt op 

til de vældige vinger. 

Glad mølle. 

Glad synger møllen i dag 

den hvide kalk er tørret 

vinterens blå lige fugt er rejst bort 

ud over Myreagerengen. 

Susende og snurrende og susende igen 

synger møllen 

med vældige vinger. 

Grethe Solhverv Rasmussen 
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Søren Kjærsgaard er fød/ den 22.februar 1935, er ud af manufak/Urhand
lerfamilie og derfor - som han ynder al udtrykke det - slraffet med fire års 
læretid i samme branche, derefter på kuns1akademie1 1957 li/ 1960 hos pro
fessor Søren Hjorlh Nielsen. Medlem af sammenslutningen Koloristerne 
1961-64. Fra 1965 af Grønningen. Selvpor1ræt1e1 her er en radering fra 
1978. 

At lave interview med Søren Kjærsgaard er ikke let. Han nedbry

der - i konsekvent uvidenhed derom - enhver disposition, omend 

den er tilrettelagt med en særlig tanke på ham. Det er umuligt for 

ham at fortælle om sin kunst og dens motiver på anden måde, end 

at han syntes, det og det var spændende at tage fat på. 

Og spørgsmålene glider a f ham på en forskrækket måde, der la

der meddele, at han ikke aner, hvad han skal svare. I stedet bliver 

det mere og mere til historier, som er meget grinagtige og ironisk 

afdækkende, og så dæmrer det sti lle og langsomt, at man sidder og 

finder ud af, at lige der ligger vist kærnen til hans kunst. Sandelig! 

Det er historierne, der befolker læ rrederne. 

Men på notatblokken kommer der kun en hel masse krøller, der 

forlængst har mistet halen. Det beklager han imødekommende, 

men han griner til, en latter, som han kunne drage rundt på marke

der med. For nogle år siden omsat fra højstemt lyd til stilfærdige 

bogstaver i Politiken. Sådan: Hiar, hiar, hiar! Udmærket karakte

ristik. 

Og det er nok alligevel disse historier og usammenhængende be

mærkninger og korte - men utallige - samvær med ham gennem ad

skillige år samt lige så mange møder med hans billeder forskellige 

steder, der danner grundlag for følgende forsøg på en karakteristik 

af ham som kunstner. 

ALT DET DEJLIGE - OG KØBENHAVN 

Der er lykkeligvis en anden bestemmelse med Søren Kjærsgaard 

end en mulig markedstilværelse. Han er et menneske, der er med til 

at give Bornholm kunsttilstedeværelse, og det trænger den ø til, 

men det at han bruger denne danske plet ved begyndelsen til det 

østeuropæiske fastland som bo- og arbejdssted hænger selvfølge

ligt sammen med, at her er rart at være, at her er kunstneriske 

brugsgoder, som det er værd at tage med, alt det gennemtærskede 
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Han Maleren og grafikeren 

Søren Kjærsgaard 

er ikke det værste, 

er 
tiljældet har anbragt på Bornholm, 

skriver journalist Bøggild 

på baggrund af en snes års samvær 

med Kjærsgaards af dækkende billedverden 

fuld af 
historier 

om lyset , havet og dermed farverne på land. Alle de dejlige, æteri

ske sager, som ikke mere dur i in ternational malersammenhæng, 

men som alligevel er rare, og jo også indgår i det efterhånden ba

nalt diskuterede, der hedder trivsel. Men indimellem kan idyllen 

godt kede Søren Kjærsgaard, og Bornholm er sikkert heller ikke 

det land, der giver en maler svar på ret mange af de råb, han og bil

lederne udsender, men det tror jeg ikke, han spekulerer så meget 

på, og forresten betinger hans kunst slet ikke, at den laves på Born

holm, på det aflagte husmandssted i Østermarie. Her er der blot ar

bejdsro, og det er et gode, han priser, men det sætter ham vist mere 

i gang at tage en tur til det vilde København, hvor han kan åbne po

rerne for en anden verden: Hovedstadens mangfoldige stil, den nu

ancerede menneskerigdom, bajre den lidt, se på rædselsfulde da

mer, snakke meget og samtidig lytte til jazzens bedste paver. 

Sådan noget som skov og marker og køkkenhave, som køben

havnske blade floromvundet pakker en bornholmsk kunstnertilvæ

relse ind i, har han slet ikke lyst til hele året rundt, og hans liv går 

heller ikke dermed. Joe, han elsker Østermarie, hele Bornholm, 

men mere og mere først og fremmest om sommeren, og hvad hans 

kunst angår, gør det ham ikke nogen forskel, om han arbejder i et 

grønt område eller i en baggård proppet med skraldekasser. Derfor 

kan det godt være, han en dag anskaffer sig en lejlighed i det indre 

København og bor der om vinteren. 

ANTENNERNE 

Søren Kjærsgaards liv går med kunsten, og kunsten går bogstavelig 

talt med Søren Kjærsgaards liv. Sådan er det. Det er a lvor. Han er 

en meget mere alvorlig mand, end han kan finde på at give udtryk 

for, når han af og til færdes i bornholmske forsamlinger. Han er 

også blufærdig og undselig - ja, man skulle ikke tro det - og når det 

kommer til stykket er han et rart menneske, men han tulrer rundt 



på en pudsig, fraværende måde og ser og oplever alt meget anderle

des og nok mere nuanceret. Det store er, at han bagefter kan gå 

hjem og lave billeder, der er så uforskammet utvetydige og lancerer 

en skønhed og kynisme så ligegyldigt, som om han blot havde løf

tet hånden for at vifte en flue væk. Billederne er den både grusom

me og henrivende verden, vi lever i - er kunst, liv og overraskelse. 

Sind og instinkt bærer dem frem på en forbavsende færdig måde 

og kan uden videre formidle impulser til en undrende verden. Det 

er mismod og overstadighed, der altsammen er så heftigt og beken

dende. Og der er tillige det meget åbenlyse ved billederne, at de er 

ved at sprænges af en fornemmelse for overvirkelighed, der på mig 

har en perlende virkning, og som kan slå lynagtigt ned i konkrete 

oplevelser, de mærkeligste steder forresten. 

Et af dem var Det kongelige Bibliotek for mere end tre år siden. 

Der var en Georg Brandes-udstilling, og et af de numre, man ef

fektfuldt forlystede de besøgende med, var afspilningen af en 

»grammophonplade« fra 1913 med mesterens tørre stemme. Han 

talte om menneskets muligheder for i sine tanker og følelser at 

hæve sig svimlende højt over dagligdagen, overskuende umådelige 

stræ kninger og endda uden at tabe selv det mindste af syne, flyven

de så hastigt og så sikkert, at rum og tid i virkeligheden ikke lagde 

hindringer i vejen. 

Georg Brandes var optaget af evnen til at tænke og bruge fanta

sien, og hans ord omvekslede på en måde Kjærsgaard-billederne 

hos mig. Hvis man tror på, at mennesket endnu langt fra har ud

nyttet sine muligheder, kan man forstå disse billeder mere intenst. 

De vandrer vitalt mod sindets grænser og er en appel til mennesker 

om at bruge alt det, naturen har tildelt dem på en bedre måde og 

ikke nøjes med en verden, hvor kloak fedmen sukker af sted uden 

at medtage den angst, mennesket aldrig har orket at vedkende sig 

dybt nok. 

Og imens er det så, kunstneren må le med klovnens maske, ba

jadsen, der skal udøve sit gøgl, om end hjertet hellere vil briste. Se 

dog på hans billeder, afskrællende kanonslag for hvermand, ham 

selv inklusive. 

FORUROLIGENDE 
Jeg har hørt mennesker sige, billederne er uudholdelige. Jamen det 

er i sig selv et af formålene med kunst. Kunst skal ikke kun behage, 

men bevæge, forurolige og af og til også gerne irritere. I hvert fa ld 

vække. 

To kalle. Radering 1977. 

Bledrengen. Radering 1977. 

Joe, det er ulideligt med tirrende billeder, hvis man kun har til 

hensigt at lave nogle udfyldende pletter på sine vægge, men vi lever 

i en tid, hvor de flader, der kun er synlige, ikke mere evner at gøde 

den nødvendige tankestrøm. Det er smukt med solnedgange, men 

det er ikke denne indtagende naturproces i sig selv, der skaber liv. 

Det er måden, sindet bruger solnedgangene på. 

Men spørgsmålet lyder stadig: Skal det da være så grimt? 

Jamen er det grimt? 
Det er usminket. Derfor også smukt. Søren Kjærsgaard siger 

med sin grumme ironi: 
- Sminke er udmæ rket, for en enkelt a ften ... 

Det er ret ligetil. Det er også alvorsfuldt for denne søgende maler 

med det udtryksfulde fysiognomi, der direkte den ene gang efter 

den anden træder ud af billederne, enten det er selvportræ tter eller 

ej. Det er altid billeder med en anmassende form og i en rig farve

skala trods det, man godt kan kalde dystre klange. Det er erindrin

ger. Indtryk. Historie. Eventyr. Figurerne er modellerede som bil

ledhuggerens. Furede, hullede, isnede mennesker. Flimrende belys

ninger. Farveklangene i de basagtige toner vrider sig vulkansk til 

fordybninger og fremspring. Meget organisk er han. Meget ener

gisk i sin billedtrang. 
Han vasker vægge af i den indre ophobnings kiste, og det kan 

godt gøre ondt at nå igennem lagene og erfare sin egen virkelighed, 

men supermarkedets tingsverden, alle de blip-blop-ende maskiner, 

der vil os det så godt , så godt, og billedkassen i stuens klædeligste 

hjørne er heller ikke lykken. Blot nemmere i nuet, men for forståel

sen af tilværelsen ret ligegyldige. Jeg tror ikke, Søren Kjærsgaard 

mener, han kan ændre ret meget på alt det. Han har sikkert affun

det sig med, at mennesker ikke er fornuftigt indrettet, men han vil 

altid være bajadsen, der aldrig standser sin foragt for klicheerne. 
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Menneske med krølle/ hal. Radering 1977. Adskillige af Søren Kj ærsgaards raderinger er udf ør/ på de f rie værksleder f or kunsl og håndværk i Gudhjem . 

EN MISFORSTÅELSE 

Jeg kan ikke påstå, det overrasker mig, at møde en forholdsvis ud

bredt lyst til at betegne Søren Kjærsgaards billeder som sorte og 

dystre. Men jeg foretrækker at sige, han er en af tidens uundværli

ge skeptikere. En pessimist kan finde mørket i alting, mens en 

skeptiker sagtens kan have det udmærket med sig selv og den om

givende verden, men - med fare for altid at blive erklæret for at væ

re en utilfreds - har han via sin beskæftigelse med kunst og sig selv 

optræ net sig i at skelne mellem de vilde drømme og det visionære 

eventyr og er blevet bevidstgjort på en dybere måde i det sande i, at 

kvantitet sjældent er ensbetydende med kvalitet. 

Man kan se en humor i hans billeder, denne nådegave som endog 

evner at ignorere arvesynden og gør det tå leligere at være menne

ske, er i virkeligheden en grundsubstans hos Kjærsgaard. Bedst og 

lykkeligst, når han meddeler sig til omverdenen gennem billeder. 

Denne humor er alvorlig - for sådan ER ægte humor - og dermed 

afklædende og præciserende. Men det kan væ re, den er lettest at 

gribe, når han skriver - for sådan noget befatter Søren Kjærsgaard 

sig også med af og til - og som skriver mødte en større kreds ham 

første gang i en bog, der hedder »Indimellem«. Deri er han rigtig 

surrealistisk. Morer læserne med små hverdagshistorier, der om

hyggeligt præciserer paradokserne med både affekt og effekt og 

derved bliver grinagtige afk lædninger af menneskelig gøren og la

den. Men det kritiske udgangspunkt tager man ikke fejl af. 

JUL PAA BORNHOLM 

TIL MANGE SLAGS SINDSSTEMNINGER 

Det kan godt være, tilværelsen ikke bliver lettere af kunst, men den 

bliver ikke så uforpligtende, og den gør mulighederne mere åbne 

for, hvad der ligger i det, der så trivielt hedder »at komme videre«. 

Uden at det bliver på middelmådighedens magelige betingelser vel 

at mæ rke. 

Kunst er energi, der løser op for vores tunge forankring i de dag

lige krav. Kunst kan læ re mennesker at se, og den inspirerer da til 

modtræk mod det vante. Livets kostbare timer skal være andet end 

floskler. Det kræver selvfølgelig en åndelig indsats, men jeg synes, 

den er ulejligheden værd. 

Selvfølgelig har alt dette ikke direkte med Søren Kjærsgaard at 

gøre, men det er noget generelt, som skal bruges her, fordi vi befin

der os i en egn, der har forbavsende lidt brug for kunsten og kun så 

lidt udnytter de muligheder for bred billedformidling, der er herov

re i kraft af kunstnernes tilstedeværelse. 

Jeg har en bekendt, der gennem mange år har samlet papirkunst, 

altså blade med tegninger og grafik af kunstudøvende herovre. I 

denne bunke tror jeg findes samtlige Søren Kjærsgaards grafiske 

arbejder, og den er altid i brug. Der er billeder til mange slags 

sindsstemninger, og min bekendt siger, at de kan gøre oplagthed 

mere oplagt, eller de kan åbenbare, at jeg - som han siger - rangerer 

rundt inde på mine egne private sidespor uden at kere mig det bit

terste om hovedlinien - hvor det foregår. 



Sømanden og nonnen. Radering 1977. 

Det kan der være noget om . Jeg synes, det er en lykke at have et 

sådant behov for en daglig bladen i en billedbunke og tillige tage 

nogle af bladene frem og anbringe dem på væggen for en tid. En 

masse af billederne forklarer på en barok måde dagenes forløjet

hed , som vi møder den indpakket i giftige sukkerlag - dem som 

Kjæ rsgaard og hans lige så må skrælle a f næste morgen. Hans føle

horn lurer på den almenmenneskelige (han er skam selv med på 

vognen) tilbøjelighed for at vælge den lette, uforpligtende erstat

ning for virkeligheden. Derfor må hans malerier ofte vise råhed , 

men indholdet er en kraft, et temperament med billeddannende vir

kelighedssans. 

Svulstigheden og den ofte smertefulde oplevelse af livet gør figu

rerne påfaldende nøgne, hudløse. Beskueren får de slagkraftige 

former og tilsyneladende ekstreme farver lige ind i det flade , åbne 

ansigt. Det er kød, hvor de pæ ne flader er svedet af, og billederne 

kan nå derind, hvor mennesket græder. Der er intet, som væmmer 

ham. Billederne er smukke og lever med en heftigt udrensende 

holdning, som er meget medvirkende til , at de altid hilser en, aldrig 

bliver ligegyldige. 

EN STILMÆSSIG HELHED 

Begyndelsen var opsti llinger, flasker , mursten, dåser og blåt køk

kentøj . Senere først kom selvportrætterne og portræ tterne. Ikke 

portræ tter, som dem ma n via velmenende bestyrelsesved tagelser 

hænger op på chefkontorer og i vandrehaller, men portræ tter af 

navnløse, af homo sapiens. 

Ha ns stil har imponerende nok væ ret den samme altid uden at 

miste aktualiteten. Ingen tegn på usikkerhed. Der kan heller ikke 

erindres noget brud på farveholdningen før og nu . Det er jordfar

verne, der var starten, og han holder sig der gennem den videre for
arbejdning, men dog er ha n på en lykkelig måde blevet mere intens 

i sine farver og kan indimellem vise os nogle kontraster a f en ma ka

ber skønhed. 

Og grundlaget for det, han vil, synes at være det samme, som 

det, der stod frem på læ rredet , da han havde sin akademitid. De 

maleriske kvaliteter var straks åbenbare. Eksperimenter var over

flødige. 

I 1957 debuterede han på Kunstnernes Efterårsudstilling. Bille

derne fra dengang kan ma n med udbytte sætte ved siden af de nu

værende. Forløbet er homogent. Hans opstillinger og portrætter 

fra dengang holder kvaliteten. I malemåde og motiv og indhold, i 

ide og sprog står ha ns kunstneriske værk ubrudt og kun i åndelige 

svingninger kan de opvise en nødvendig foranderlighed i mental 

henseende, men stadig uden et øjeblik a t gøre den maleriske hen

sigt til et dogme. 

JUL PAA B ORNH OLM 7 
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ÅBENBARINGEN 

Søren Kjærsgaard er naturligvis ikke ene om at se indad og gøre det 

indre til det ydre, de nødvendige forsøg på at konkretisere det 

ukendte. Efter mine begreber med Svend Wiig Hansen som den 

mest dynamiske repræsentant for denne form for nutids
ekspressionisme med hang til at tage med nænsom hånd af det sur

realistiske sprog. 

Indimellem har Søren Kjærsgaard i den københavnske presse, 

der holder af at uddele etiketter for at have noget at anbringe i de 

systematiske skuffedarier, været betegnet som åbenbaringen på 

Grønningen, hans faste udstillingsforum hvert år. Men han har al

tid været en åbenbaring, tilmed af de meget danske. Hans billeder 

er den ædle - men indimellem også meget uædle - danske provins, 

som den gror a lle vegne, selv i det allerinderste af København. 

Han har en ren tone, der afsondrer malerisk liv i hvert eneste 

strøg. Med en forbavsende sikker evne anbringer han fremmede, 

ofte historiske ting i sine billeder, og de bliver symboler på noget, 

der ikke er, som det skal være. Sommetider er disse symboler me

get ironisk smilende, men helheden udgør altid en velskabt fortæl

ling, hvor det er så karakteristisk, at enhver detalje er nødvendig og 

fasts lår overfladens ligegyldighed. Han forener traditionsbestemte 

egenskaber med et meget psykologisk arbejdende sind, den farlige 

og besværlige detalje, som kolde hjerner ynder at bagatellisere på 
denne fjerne måde: 

Lad være med at tænke så meget! 

DEN SKÆVE TUD 

Det er karakteristisk for ham, at han synes, salonernes parfumere

de stil forvrider virkeligheden. Det er ikke adstadige menuetter, der 

lyder fra hans fløjte, når han får det sådan. Der slås nogle stjerner i 

sirlighedens pæne ornamentering, men ligesom han konstant hol

der sig målet nært, når han maler eller andet lignende, sætter han 

ingenlunde sit lys under en skæppe. Han har engang sagt: 

- Jeg er god til at male. Det synes jeg selv, ellers holdt jeg op. 

Men der er sgu ingen, der vil købe mine billeder. Og så var der et 

å r, hvor jeg »gik i silden« og fodrede damerne med kasser å 30 ki

lo. Jeg havde løbet kondi i skoven derhjemme forinden, men efter 

to dage å otte timer kunne jeg ikke røre mig. Du griner. Det var sgu 
alvor. .. 

Men han kan blive mere barok endnu. Engang fortalte han om 

sine gibshoveder med sprængte, splintrede afgrunde. Han sagde: 

- Hovederne regner jeg ikke for noget. Jeg laver dem mest for at 

kunne huske de ansigter, jeg gerne vil male - have folk foran mig, 

når jeg står der i atelieret, forstår du. Men ellers er der mange selv

portrætter, med en tud, der altid er lidt skæv. Den er ikke særlig 

køn, men sådan er det altså. Er du forresten klar over, hvor jeg har 

samlet den op? Det var på et dansegulv. Jeg prøvede at danse mo

d.erne, og Stan Getz faldt ned fra tribunen og brækkede benet. Det 

er bombesikkert. Vi blev kørt på hospitalet i samme ambulance! 

ENEGANGEN 

Sådanne store, forbavsende løgnehistorier (som han altså også kan 

finde på at skrive ned og putte i bøger) med mange forskellige per

spektiver synes konstant at rulle rundt i hovedet på Søren Kjærs

gaard. De er i grunden dejlige - fordi de er til at tage og føle på, og 

fordi de er dobbelttydige og dermed evner at gnave lidt i ensformig

heden. Få af hans kolleger gør i noget lignende, men faconen er ik

ke den samme, og de er nok lidt mere missionerende i deres forsøg 
på at råbe omgivelserne op. 

Det er det samme i maleriet og grafikken. Søren Kjærsgaard agi

terer ikke som så mange andre, og jeg tror heller ikke, det bliver 

bedre på den måde. Ja, jeg tvivler meget på, at budskaber skal 

præsenteres som drejede hele livet sig om et uendeligt politisk mø

de. Det er ikke velset på bjerget at sige sådan, men det får være, for 

det drejer sig trods alt ikke om ideer, der blindt foregøgler magtens 

ensidige evangelium, men om livet, om mennesket. Det andet er 
for let. 

Søren Kjærsgaard har nok oplevet den besværlige tvivl også i 

den henseende, men han er som sagt hele vejen igennem til at ken

de. Det er det rigtigste og samtidig det sværeste, og han er nok ikke 

anderledes, end at han godt kunne tænke sig at blive bestyrket i, 

om han gør det rigtige. Han finder aldrig svaret. Det gør menne

sker ikke. Han må gå den vej alene, og så må det vise sig, om han er 

stærk nok. Foreløbig går det ganske godt, og dermed er han med 

til at berige det lille samfund Bornholm på en global måde. 

B-d. 

-----~.,--- ·--,-~=---,J 

Selvportræt med høj hat. Radering 1977. 
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Rømersdal set fra haven. 

Rømersdal 
Hans Rømers gård i Almindingen 

Af BENT ENG BERG 

Enhver bornholmer kender navnet på Hans Rømer, Almindingens 

skaber, der som ung og fattig sekondløjtnant flittigt studerede 

forstvæsen i Nordsjælland i det håb at gøre sig fortjent til et embe

de på fødeøen Bornholm. Ved et mæ rkeligt skæbnens spil gik hans 

drøm i opfyldelse, først og fremmest fordi Rentekammeret for

stod, at det var hans højeste ønske, i modsætning til den person, 

som overforstmester Linstow og overførster Claussen havde udset 

posten, nemlig skovfoged Hans Lund i Farum Lillevang. Denne 

var muligvis bedre skolet end Rømer, men ønskede tilsagn om for

flyttelse bort fra øen efter nogle års tjeneste! 

Med en sådan indstilling anså regeringen og kongen ham for 

mindre egnet end Hans Rømer, hvis brændende håb det var at 

komme til Bornholm. Han fik sin udnævnelse den 6. aug. år 1800! 

- Denne fors tandige tankegang har gjort indtryk på generationer 

af forstmænd og er blevet fremhævet af monoclebærende skovri

dere over for unge fusentaster lige siden. 

Det er lysten, som driver værket , og Rømer ydede under sin lan

ge tjeneste på Bornholm en indsats , som aldrig vil blive glemt. Han 

var naturligvis ikke ene om det; men han var så fy ld t med kraft og 

inspiration, at der i hans embedstid blev skabt et storværk, som 

inden for forstvæsenet nok kan måle sig med tilplantningen af den 

jyske hede og med vor generations utrolige præstation, Køben

havns Vestskov, som nu er ved a t undergå den mæ rkelige forvand

ling fra drøm til virkelighed. 

Af Hans Rømer findes intet portræt, kun et silhouetklip, der og

så har været model for relieffet på den slanke granitsøj le i Almin-
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dingen, som bornholmere rejste til hans minde, mere end 50 år ef

ter hans død i 1836. 

T æt ved Gamleborg købte Hans Rømer sig en temmelig ussel 

ejendom med det poetiske navn Eskeviske. Med ka rakteristisk 

selvfølelse omdøbte han den til Rømersdal og anbragte senere to 

ledstolper ved indkørselen, t ilhugne af sandsten, med sit eget nav

netræk på den ene, kongens på den anden. Så var der balance i tin

gene! Pæ lene står der endnu . 

Rømer stillede aldrig sit lys under en skæppe, heller ikke, da han 

skulle bygge sit nye hus: Først en læ nge i 1804, indrettet med stald, 

lade og lo, siden stuehus af svært egetømmer, og i 18 13 stod så hele 

gården færdig, bortset fra vognporten mod nord, som kom t il i 

1830. 

M. K. Zahrtmann skriver i 1916: Et minde, som er alle Bornholmere kært, 
møder man paa Gamleborgs Vold i Synet af Skovridergaarden Rømersdal, 
fra hvilken vi have set udgaa Almindingens Gjenskabelse for Hundred Aar 
siden . Lave og ringe ere den straatakte Bindingværkslænger, mellem hvilke 
Rømers svære, grundmurede Ladebygning skinner hvidpudset f rem. Min
det 0111 Hans Rø111ers Liv paa Rømersdal er enhver Bornholmer en Hellig
dom. 

- Det viste sig imidlertid hurtigt, at Rømer slet ikke havde råd t il 

a t bo så stort; gården, som han havde bygget fo r egen regning, 

måtte han i 1818 sælge til staten fo r 6500 rbd. sedler. Godt en tredi

edel af købesummen blev udbetalt i sølv, og da metalværdien hur

tigt steg, gjorde i virkeligheden både køber og sælger en ganske god 

handel. Rømer kunne ryste sin tyngende gæld af sig og leve resten 

af sine dage som en fri mand, omend med nøjsomhed. Skødet 

skrev han til kongen selv, og i tingbogen står majestæten endnu 

som ejer, omend det næppe er ganske korrekt. 

Glad kunne Rømer den 3. september 1818 skrive: »Herefter skal 

jeg da på min lille Kongsgård holde Hus med mine 300 smaa Sølv

dalere, efter Haabet igjen lykkelig og efter Evne igjen ganske 

Forstmand.« 

I det ydre har Rømersdal ikke ændret sig stort gennem de 170 år, 

i hvert fald hvad helhedsindtrykket angår. Ti forskellige familier 

har siden Rømers død haft bolig på gården, og dens bygningshisto

rie er ret godt belyst på grund af de regelmæssige bygningssyn og 

de mange overleveringsforretninger som har fundet sted. 

Ser man nøj ere efter, viser det sig imidlertid, at næppe et eneste 

rum i stuehuset og kun få i de øvrige bygninger har haft samme 

funktion gennem de mange år. Hvor der engang var soveværelse, 
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blev der siden dagligstue, spisestue kom i stedet for køkken , kontor 

i stedet fo r gæsteværelser, ligesom staldene blev afløst af værksted. 

Selv tagene er udskiftet, idet der for ca. 50 å r siden blev lagt tegl på 

alle længer i stedet for strå. Somme tider blev der nok begået dum

heder, men gennemgående er der passet godt på, bygningernes ka

rakter ikke er spoleret, ligesom haven og landskabet omkring går

den er behandlet nænsomt. 

Et eksempel på den omtanke, der er vist en detaille (yderdøren til vestlæn
gens gæsterum) gengives i bygningsinspektør Havnings beskrivelse af 2 I. 
juni 1950: 

»Dørfløjen udføres som rammedør beklædt udvendig med eg. Ramtræ af 
I I/i x 5 ' '. Som angivet udføres døren med 8 tværramstykker. I hver fyl
ding indlægges et stykke I/i" cellotexplade af isoleringsmæssige grunde (af 
hensyn til krydsfineren og malingen). Udvendig beklædes døren med 5 stk. 
lodstående sammennotede egebrædder, der stilles ovenpå et I x 8" sak
ke/brædt af eg. Sokkelbrædtet falses foroven op bag de lodrette brædder 
og forsynes forneden med den viste vandnæse. Egetræsbeklædningen 
påskrues med synlige messingskruer eller påsømmes med smedede søm. 
(Formentlig er det bedst at anvende messingskruer, idet jernsøm med liden 
kan misfarve egetræet). 

Sidefalsefor døren dannes ved påsætning af nye plankestykker. Der ind
lægges nyt bundslykke af eg, der skal have en sådan bredde, at der kan an
bringes en skinne midt under døren. Bundstykket udføres med fald i selve 
dørlysningen. Det fremgår af tegningen, al bundstykket indgår som et led i 
bindingsværkkonstruktionen. Indvendig mellem karm og væg påsælles 
tælningsliste. 

Døren beslås med svære 5" hængsler, lås med nøgle og svært messing
greb med langt skilt.« 



Dør i spisestuen 

Den ældste dør i spisestuen 
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Den her viste grundplan af Rømersdal er udarbejdet ca. 1920 af 

skovrider Kristoffer Bramsen, som nogle endnu husker. A f hans 
nekrolog fra 1933 fremgår det iøvrigt, at han havde een ting fæ lles 

med Rømer, nemlig det inderlige ønske om at komme til Bornholm 

- læs selv de smukke linier fra Dansk Skovforenings Tidsskrift 

1933: 

»Det var fra Begyndelsen hans Maal at blive Skovrider paa 

Bornholm, et Maal som straks syntes fjæ rnt, men som han naaede 

forholdsvis hurtigt ved et mæ rkeligt Skæbnens Spil. 

l Haab om, at Bornholm skulde blive ledig, lod han sig derfor 

flere Gange springe forbi ved Skovriderbesættelser. Første Gang til 

Buderupholm i 1911 og i de følgende Par Aar ved 4 andre ledige 

Tjenester. l 1913 blev Buderupholm igen ledig, og da Udsigterne til 

Bornholm var blevet yderligere forringet , bestemte han sig forelø

big at opgive dette Distrikt og søgte Buderupholm, som han kunde 

have faaet 2 Aar tidligere. 
Saa skete inden Udnævnelsen Hovedbegivenheden i Bramsens 

Liv. Skovrideren på Bornholm døde uventet, og Bramsen blev 

hans Efterfølger. 
Det var en glad Mand i sine bedste Aar, der i vinteren 1913 drog 

til Bornholm , og han blev sit Ungdomsmaal tro og søgte aldrig si

den derfra.« 
Hans Rømers hus står der endnu, bevares og holdes i hævd . Så

fremt det kan tjene som skovridergård lige så mange år frem, som 

det har gjort allerede, når vi til år 2150. 
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En forudsætning er nok, at også kommende forstmænd vil for

stå at leve sig ind i bornholmernes verden, hvori ALMINDINGEN 

spiller en vis rolle, og at de prøver at bevare denne. 

Her vil det være en god hjælp, hvis de lægger sig på sinde, hvad 

der i Bogen om Bornholm er skrevet om denne herlige skov . Ikke 

mindst slutningen fortjener at huskes - den er skrevet i 1957 af en 

velkendt overlærer i Østermarie (dette julehæftes redaktør): 

»Traditionen med Almindingen som samlingssted for øens større 

Folkefester har ho ldt til vore dage og udfolder sig så levende som 

nogensinde. Her afholdes årlig de store dyrskuer, hvor en meget 

stor del af befolkningen møder op, mange af saglige grunde natur

ligvis; men den væsentligste årsag ti l disse arrangementers succes 

og tilslutning er nok stadig den gamle trang til sammenkomst. Her 

har bornholmerne rejst mange af deres mindesmærker. Her afhol

des folkelige, politiske og kristelige møder. Her samler øens store 

slægter deres medlemmer på bestemte dage. Man mødes, man ny

der skovturen, man oplever naturen. Her smelter skoven og folket 

sammen. Almindingen og bornholmerne bliver eet.« 

Kan det siges smukkere? 

* * * 
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MAG LEG ARD 
Af AASE MUNCK 

Maglegård - mit barndomshjem, gammel og historisk, Jens Ko

foeds arvegods for sin dåd ved Bornholms befrielse år 1658, og til 

evig eje for ham og hans slægt, og da den sidste af slægten i 1911 

var barnløs og satte gården til salg, købte min far, Christian Hjorth 

den, og derved blev den mit barndomshjem, et skønt sted, med ha

vet som nabo, og skoven Magleskov som baggrund. 

Min far, der hele livet var stærkt plaget af astma, kunne ikke selv 

deltage i det legemlige arbejde og havde derfor efter sin skolegang 

været på høj skole, den første her på øen, som lå der hvor Østerma

rie Brugs nu er. Det gav ham indsigt i hvad uddannelse betød, og 

han kom på Næsgård Landbrugsskole, hvor man dengang uddan

nede dem, der vel blev en slags landbrugskandidater. Far blev der

for kvægavlskonsulent, et job han kunne passe trods sin astma, og 

jeg kan da godt i dag se, at det var min fantastisk dygtige mor, der 

stod bag ved og med fast hånd styrede hele manegen. 

Der var mange folk på gården, forvalter, landvæsenselev, for

karl, anden karl og der var daglejerne, og far byggede et nyt foder

mesterhus bag ved gården, hvor jeg bedst husker familien Olsen, 

som tilsidst måtte flytte, der kom et barn hvert år, og da de ventede 

nr. 12, måtte far med tungt hjerte sige dem op, der var ikke plads i 

huset til så mange. Så fik vi en familie med færre og mindre børn, 

hvorfor der måtte en fodermestermedhjælper til, som jo så også 

boede på gården, og som blev årsag til, at en snedker som boede i 

et af husene i Bølshavn, der hørte til gården, men som altid arbej

dede på Maglegård, også kom til at bo med hans ældste dreng på 

gården, for hans kone var blevet antaget til hjælp for fodermeste

ren til spandevask . Der var mange mælkejunger og spande hver 

dag, og hun forsvandt med omtalte fodermestermedhjælper, og 

snedkerens andre børn blev anbragt i andre hjem. Der var noget 

der hed »Værgerådet«, hvor min mor var, jeg tror en overgang, 

formand. Mor indrettede huset i Bølshavn til sommerhus, som vi, 

min mand og jeg, langt senere overtog som vores sommerhus. 

Folkestuen var efterhånden næsten for lille, der blev indrettet en 

lille stue, hvor så forvalter og elev spiste deres middagsmad, om af

tenen spiste de hos os i spisestuen. En af daglejerne, Hans Peter, 

boede også i Bølshavn i sit eget hus, men arbejdede og spiste hver 

dag på Maglegård . Der havde han et brændehus og en brændep

lads, som var hans ubestridte domæ ne, og mine bedste stunder 

som barn var at sidde ude og høre Hans Peter fortælle. Alt hvad 

der fandtes af overtro, vidste han alt om, de underjordiske og deres 

gerninger, men selvfølgelig mest om Maglegårds glorværdige for

tid, om graven i skoven, hvor majoren og hans hvide hest lå begra

vet, og om hvordan majoren hver nat kl. 12 red på sin hvide hest, 

der havde guldsko, over Jættebro. Hans Peter havde selv set det og 

jeg var rigtig forbitret på min realistiske far, der forbød mig at tro 

på alt dette, der var ingen major, der red om natten. Jeg spekulere

de meget over, hvordan jeg skulle komme til Jættebroen nat, for -

ligesom Hans Peter selv - at se majoren på den hvide hest med guld

sko ride der. 
Der var et problem med min skolegang, vi hørte til en lille skole 

med een lærer og skolegang hveranden dag, men med mine foræl

dres viden (min mor var fra Herlufsholm) om hvad uddannelse be-

mit barndomshjem 

tød, mente de, det var bedre, jeg fik lærer hjemme. Jeg tænker til i 

dag, tænk at jeg kom så godt gennem livet, uden institutioner med 

andre børn, bare mine to små søstre, meget yngre end jeg, med en 

lærerinde jeg elskede højt, dyrene på gården, hundene, hav og 

klippen, jeg savnede aldrig noget. Hestene var vel mine bedste ven

ner, og alle folkene og pigerne. Og aftenerne, hvor vi samledes i 

spisestuen, hvor mor læste højt for os alle, morsomme søndag ef

termiddage hvor jeg fik lov at spille kort i folkestuen med karlene. 

Livets alvor begyndte vel nok, da min læ rerinde skulle skiftes ud 

med en videreuddannet, jeg skulle have det, der hed pigeskoleeksa

men. Jeg havde dog gået nogle måneder i en skole. Dengang. var 

eksamen i april, og min lærerinde skulle tiltræde en stilling som 

forskolelærer i Esbjerg. Den, der skulle afløse hende, kom fra Eng

land og kunne først tiltræde til september, og da jeg ikke måtte væ

re uden skolegang så længe, gik jeg i de måneder i den lille skole, 

der hed Østre Skole. Berigelsen ved den skolegang bestod nok mest 

i, at jeg skulle sidde over, for læreren syntes ikke, min læ rdom var 

efter hans metode. 

Jeg mindes en sjov ting vedrørende den levende overtro, der her

skede den gang! Under første verdenskrig blev det dekreteret, at 

far skulle levere træ til Svaneke bys forbrug af brændsel, og en af

ten kom to karle hjem fra tur til Svaneke med træ. Det var frost og 

måneskin. Disse to unge mænd var meget ophidsede, for de havde 

set at Kurehøjen stod åben, og der lyste af sølv og guld, ja næsten 

som var der ild, og far, der var så meget imod denne overtro, fik re

solut hest, forvogn og de to unge med, og kørte til Kurehøjen. Det 

viste sig så, at det, der strålede, var fiskehandleren der havde tømt 

sine sildekassers indhold af sildeskæl ud der, og månen lyste kold 

og klar i dem og fik dem til at stråle som sølv. Far, der vidste, han 

altid ville være syg, byggede i Bølshavn på en grund, der blev taget 

fra gården, Maglehus, men nåede ikke at komme til at bo der, han 

døde på Maglegård i 1936. 

Mine to små søstres liv formede sig anderledes, fordi der kom 

Realskole i Svaneke, hvor man mod betaling kunne få børn fra lan

det ind, så de havde kun lærerinder hjemme de første å r, men så-

Maglegård 
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snart de blev store nok til at færdes på hesteryg eller cykel, kom de 

til at gå i Svaneke og fik deres eksamen der. Eksaminatoren var 

hvert år ved mine eksaminer præsten, som vistnok var selvskreven 

formand for skolekommisionen, og overlæreren fra Svaneke Bor

gerskole. 

I Bølshavn boede kunstmaleren Ølund Hansen. Han kom som 

ganske ung, ukendt og fattig maler og købte et faldefærdigt hus. 

Mit første møde med ham var, da han kom og præsenterede sig, og 

spurgte om far kunne hjælpe ham med halm til tækning. Da far 

havde rundsav, formedels at far havde lavet sit eget elektricitets

værk allerede meget snart efter at han købte Maglegård, ville han 

gerne have brædder til loft og gulv. Halmen fik far skaffet til ham, 

Maglegård jorden var til hvede, så rug havde vi ikke, men brædder 

fik han, og mange andre ting, som blev betalt med et maleri af al

leen, som desværre ikke er mere. 

Selvfølgelig husker jeg også julen som noget festligt. I spisestuen 

Om Teglværksdrift 
Lidt af Sylteværkets historie 

l Aaret 1848 blev der anlagt et teglværk paa Skovholms Grund i lb

sker af Hr. Dam, tidligere Bestyrer af et Teglværk ved Brogaard i 

Olsker. Hr Dam undersøgte Terainet her i Omegnen og fandt også 

tildels Tjenligt Ler paa Kjølleregaards og lseregaards Grunde i 

Østermarie, men da Lersbyvejen der føres over eller ved Siden af 

ovennævnte Grunde, den Gang var i en saadan Tilstand at den al

deles ikke kunde befærdes med Teglværksprodukter og da Afstan

den fra Svaneke og Nexø var meget længere end til Skovsholms 

Grund, blev Værket formentlig af den Grund ikke anlagt det sted. 

Teglværket blev opretted paa Aktier, kom snart i Drift og efter 

Sylten Foto: Frede Kjøller 
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blev bordet trukket så langt ud, det kunne, og så var alle de til går

den knyttede folk med deres koner og børn (dog ikke familien Ol

sen med de mange børn, de fik deres julemiddag båret over i kur

ven) med. For bordenden sad far, og foran ham stod et anker øl , 

som vi fik fra et bryggeri, der dengang må have eksisteret, jeg tror i 

Neksø, og så fik man et stykke mad med kogt saltkød på andefedt 

og med sky og rødbeder. Så kom der flæskesteg, og tilsidst ande

steg, og så risalamande. Mærkelig nok var det altid et eller andet 

barn, der fik mandelen. Så var der kaffe og småkager i dagligstuen, 

og i havestuen var der fyret op flere dage før, og der stod juletræet 

helt til loftet. T ræet, som vi havde været kørende i skoven med far 

og en karl og hente, og der var julegaver til alle. I dag ville man nok 

ikke synes, det var nogen særlige julegaver, men dengang var vi alle 

glade, og så sad fa r i sin stol i døren og så på, mens vi alle gik om 

juietræet og sang de gamle salmer. Så blev de fra Bølshavn kørt 

hjem, og så var det j ul. 

Det originale manuskript til denne redegørelse 

beror hos arkitekt Knud Harild, Vigebakken, Svaneke. 

Den er skrevet af Niels Peter Hansen, 

ejer af Nørregård i Ibsker i 1895. 

faa Aars Forløb udkøbte Dam Aktierne til deres paalydende Beløb 

eller noget derover, saaledes at Dam ved sin Død 1863 ejede Vær

ket. Hans Enke drev derpaa Værket til sin Død 1874 og efterlod sig 

en Søn der fik en ikke ganske lille Kapital efter Forældrene. Dam 

og hans Kone ejede ved Værkets Anlæg Kun ubetydeligt. Værket 

blev efter Enkens død solgt til 4 Interessenter for omtrent 14.000 

Kr. og disse fire lntresenter have nu drevet det til i Efteraaret 1893 

da Driften blev stanset dels paa Grund af at Intresenterne vare 

gamle Mænd og en var død, men dog fornemmelig fordi Værket 

var af en saa forældet Konstruktion at det aldeles ikke Kunde Kon

kurere med andre Værker og her indførtes stadig til Svaneke og 

Nexø mere og mere af Teglværksvarer. Desuagted ville efter a l 

Sandsynlighed dog Intresenterne faa deres i Værket staaende Kapi

tal fuldstændig dækket eller udbetalt, de have haft 4 a 5 pCt i aar
lig Rente. 

Af ovenstaaende forekommer det mig at et Teglværk an lagt efter 

en ikke altfor stor Maalestok maatte kunne betale sig her i Omeg

nen. N Paa Nørregaards Grund ved Siden af Skovsholms Grund 

findes endnu godt Ler men hvorvidt det er t ilstede i en saadan 

Mængde, at der kan anlægges et Værk kan kun udfindes ved en 

meget omhyggelig Boring sammesteds . Det vilde ialtfald være et 

stort Gode for Samfundet om her et Steds blev et Teglværk, thi en 

efter vore Forhold ikke lille Kapital vilde da blive her paa Øen og 

en hel Del Arbejdere derved faa Beskæftigelse. 

En energisk Mand med Kundskaber i faget vilde her maaske 

kunne danne sig en god Levevej nu da Kapitaler ere tilstede i alle 

Pengeinstitutter og Rentefoden rimeligvis bliver lavere. Ganske vist 

bliver det kun smaa Forhold men de ere heller ikke at foragte. 

Den 8. Marts 1895 



l ærkesøerne 

Kobbeåens øvre afvandingsområde 
Af FREDE KJØLLER 

Kobbeåen er det betydeligste af vandløbene i Østerlars sogn, og det 

er et typisk østbornholmsk vandløb. Åen har sit udspring i den 

gamle højlyng, nærmere betegnet de nordlige dele af Almindingen, 

Nyker Udmark og egnen omkring Stavsdal, hvilke områder den 

følgelig afvander. 

Men udspringene er flere. Et er i Stavsdal mose, et andet i Vette

mose og et tredie i Aasedammene. Endnu et tilløb skal nævnes; det 

er det nordligste af de nævnte, der afvander dalstrøget øst for 

Piberegård og Kjøllergård i Klemensker; det kaldtes tidligere i fol

kemunde »Postadålinj«. Men grøften er dækket til frem til dens 

indløb i Stangegårds skov. Vandløbet ligger a ltså i rørledninger, og 

dette med de rørtagte løb er et forhold, der gør det besværligt at 

fø lge vandløbenes retninger. Ved udløbet af Stangegårds skov er 

vandløbet igen tillagt på sit videre forløb lige syd om ejendommen 

»Borlinnajn« (Bordenden) , nu »Nydal«, mod Spageråen. Cirka 

300 meter SSV. for Nygård forener den sig med Stavsdalbækken 

mindre end 50 meter nord for landevejen. 

Lige nord for det nordøstlige hjørne af den nævnte Stangegårds 

Foto: Frede Kjøller 

skov anes tomten af en gammel lyngejendom »Krågesten« (Krage

sten). Den blev nedrevet i 1909; men gårdspladsen, stenlægning, 

kampestene fra murene og frugtbuske af forskellig slags markerer 

endnu stedet, der indgår i et bakket, skovrigt og meget smukt land

skab. 

Afløbet fra Stavsdalsøen går gennem Stavsdal, der har smukke 

landskaber, skønt det meste er skovbevokset. For sine landskabeli

ge fortrin kan der være grund til at fremhæve søen eller mosen. 

Den har både i syd og i nord kønne klippeskrænter, ligesom mose

landskabet i sig selv er smukt. Det er fak tisk en gammel mergel

grav, som er delt i to dele ved en »bænk« i den vestlige del. Områ

det umiddelbart vest fo r mosen afvandes mod vest. Hvor Stavsdal

bæ kken mod øst går over i åbent land i et gammelt engdrag, er den 

rørlagt; men inden for i skoven ses det gamle leje, som endnu i sit 

bugtede løb kan følges i tæt vegetation af mjødurt og andre høje 

planter. Det er imidlertid afløst a f en gravet grøft, der sikrer en 

hurtigere afvanding. Bakkepartiel syd for det gamle engdrag var 

for cirka 50 år tilbage bevokset med løvskov. 
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Fra Galgebakken syd for ejendommen Oxholm ved Oxholm

vejen har man den prægtigste udsigt over hele dette smukke og in

teressante landskab i hvis bund, Spageråens forskellige tilløb sam

les. Spageråen er navnet på Kobbeåens øvre løb. Vejen kaldtes i 

æ ldre tid »Raspavæjn« e fter » Raspan« eller »Rasphuzed«, et øge

navn, der betyder noget lignende som fængsel eller tugthus. 

Tilløbet fra Vettemose bærer det gamle navn Hollebæk (Sal

chow, Mi li tærbeskrivelse 1814). Her er der uoverensstemmelser 

mellem Salchow og Stednavnebogen. Stednavnebogen identificerer 

Hullebæ k med Præsteåen. Men da allerede amtmand Urne i 1762 

bruger navnet »Præstå«, er det nok Stednavnebogen, der tager 

fejl. 

Fra en stor sten bel iggende lige i vandkanten af Vetlemose få me

ter nord for afløbet har man et godt overbl ik over denne. Man 

kunne fristes til at tro, at de gamle vætter har anbragt den der net

op ti l det brug. Afløbet starter som en cirka 4 meter dyb grøft; men 

grø ften forsvinder hurtig, og afløbet bliver til en lille alenbred 

skovbæk, der rinder i et svagt slyngende og meget stenet leje. Bæk

ken er nærmest »nøgen«, kun bregner, skovsyre og mosser, blandt 

andre levermos, altså udpræget skyggeflora, trives her. Jævnlig 

passerer bækken 3-4 meter høje klippesider. Sådan når den ud til 

landevejen ved Ravnebro, hvo rfra den løber videre gennem et fro

digt engstrøg til Ravnekær med de kønne omgivelser, lavkuplede 

bakker, skovkrat med storskov bag ved. Kæ ret har en god bestand 

a f dværg åkande, et af de store numre i den bornholmske flora. 

Fra Ravnekær løber bækken videre gennem nåleskov ud mod 

Stavsdal, hvor den passerer landevejen mellem Årsballe og Øster

lars lidt øst for den gamle 15 km. sten og føjer sig til Spagerå et 

stykke øst for Nygård. 

Imidlertid har skovvæsenet ved gravede grøfter foretaget adskil

lige reguleringer af vandløbene. Såvel a fløbene fra Gammelmose 

som fra Vettemose er ved gravede grøfter ledet ud til Åsedam. Hul

lebækken er ledet fra ved Ravnekær; men det gamle løb ligger der 

stadig og tager til tider betydelige vandmæ ngder. Disse vandskels

æ ndringer er lavet under skovrider Bruel for at skaffe kunstige el

ler bedre enge for godt 70 år siden (skovfoged Lærkesen 1963). 

Det sydligste tilløb, Møllebæk, har vel fået navnet, fordi den 

drev en vandmølle ved den for læ ngst forsvundne 37. sig . Mølle

gård. Af gården er ethvert spor forsvundet; den blev solgt til Ågård 

i 1817; men i 1833 blev, efter stedkendte fo lks oplysninger, et halvt 

Stausdal Mose 
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hundrede meter NV. for den gamle gård den nuværende 37-38. sig. 

pc. »Møllehuset« bygget som rest a f den nedlagte Møllegård. 

I bækken ses endnu kampesten fra den gamle vandmølle, og an

det tilbehør har tid ligere ligget der; men er nu borte. Møllen har vel 

udspi llet sin ro lle, da gården blev nedlagt , og jorden lagt under 

Ågård . Det var vel også ved den tid, da mange holla ndske møller 

begyndte a t rejse sig . Naboejendommen »Møllevang« er en ud

stykning fra Ågård for omkring 70 år siden og har a ltså ikke noget 

med møllen at gøre. 

Møllebækken starter sit løb i Åsedammene, hvor fra den løber 

gennem skovdiget vest for Åsen. Med nordlig retning fortsætter 

den gennem åbent land vest om »Drejerløkken« (21 . vg. Fortov: 

»Nordhøj«), hvor bækken skærer sig dybere leje med skovbevok

sede brinker. Den sidste del a f stræ kningen mod Møllehuset er 

særdeles idyll isk. Fra Møllevang løber bækken uden større krum

spring ned i Spageråen. 

Ved St. Åsedam har jeg i den vestlige ende set et stigbord, ved 

hvis hj æ lp man har været i stand t il ad kunstig vej at lede afløbet til 

Læså eller Kobbeå efter behag, altså lave kunstigt eller variabelt 

vandskel. 

Området mellem Møllebæk og skovene i vest er et eldorado for 

stednavneforskere. Det er de mærkeligste navne, ejendommene i 

dette område tidligere har båret. Nogle er allerede nævnt. Her er 

flere: Forbedringshuset (Oxholm), Spindehuset (37. sig . pc. »Land

lyst«), Blåtårn (9. vg. pc.), Vandhuset (I. vg. pc. »Bækkebo«), Hø

gehuset (hus syd for Kejehjemmet, nedbrudt for 25-30 år siden), 

Tolderløkken (lynglod, »Frydenlund«) o.s.v. Forklaringen på de 

mærkelige navne er vel den, a t det ikke altid var de mest velagtede 

fo lk, som boede i dette hjørne af sognet, hvor fattigdom og armod 

har haft t il huse. 

Tilbage er nu kun af Spageråens øvre tilløb ar omtale del no rd

ligste af ti lløbene, Lærkesøbækken. Den gennemløber nogle af de 

smukkeste moseområder på Bornholm. Tilløbet starter på en mær

kelig måde, nemlig i dalen syd for Egeskovgård, hvor det løber 

mod SV., altså næsten stik modsat Spageråens andre tilløb, først 

gennem Lærkesøerne og derefter Nygårdsmosen, hvorfra det stø

der til Spageråen ved Hullebækkens tilløb. Dette ti lløbsområde ud

gør et dalstrøg for sig i hvis østre ende den gamle nu sløjfede Sø

gård lå, og hvorfra lave klippevægge ti l begge sider indrammer dal

strøget, der a ltså starter som typisk sprækkedal. I nordsiden af da-



len kan klippen følges næsten frem til mosen, hvor den igen sprin

ger frem i det sydøstlige hjørne. Et parti ved den nordlige side mel

lem de to Lærkesøer bærer det morsomme navn »Søfod«. Fra en 

lille flytteblok, som mågerne meget ynder at sidde på, er der et 

prægtigt udsyn over det kuperede terræ n med træer, tjørn og an

dre buske jævnt spredt i området. 

En del eng omgiver Lærkesøerne; engene har en særdeles rig 

vegetation, og en liflig duft af mose ligger over dem. Det er myn

ten, der giver den karakteristiske duft. Mosen selv rummer en stor 

bevoksning af dværg åkande. Det er formentlig landets fornemste 

bestand af denne sjældenhed i dansk flora. Sommeren er skøn i 

mosen. Mellem eng græsserne sidder muse vikkens blomster i tykke 

blå klaser, og skjallerens gule farve supplerer farveharmonierne . 

Den bly forglemmigej og syrens prangende røde farve hjælper til at 

iklæde engen dragt ligesom mange andre arter: gul fladbælg, bi

dende ranunkel, mjødurt, fløjlsgræs o.s. v. I vandet står skove af 

dunhammer, og et syngende kor af læ rker hænger over landska

bet, mens andre fugle synger i buskadserne. 

Står man på højderne vest for Egeskovgård og ser mod SV. har 

man det mest udmærkede udsyn over Kobbeåens øvre afvandings

område. Udsynet strækker sig helt over til de fjerne skovkamme i 

horizonten. 

Spageråens løb må vel regnes fra udspringet omkring »Postadå

linj«, som jeg også har hørt benævnt »Bækkadålinj «, vistnok efter 

en mand, der hed Bech. Den løber her fra syd om Nygård i et grøf

teanlæg gennem åbent landskab mod Hjortevej, hvorfra den løber 

stik NØ. syd om Spagergårdene i et meget smukt udformet dal

strøg, hvor grundfjeldet igen stikker frem, til Brommevej, som den 

skærer ved Spagerbro, fortsætter her fra stadig i reguleret grøft 

nord om »Ammehuzed« (41. sig. pc. »Vangs bo«) til »Krækket«, 

hvor der også er nogle i landskabelig henseende smukke partier . 

Fra Krækket løber åen mod Dammegård; men a llerede nu er Spa

geråen stærkt vandførende, og den antager her fra karakteren af 

Lærkesø 

egentlig å, og man kan endnu i terrænet ane de gamle slyngninger, 

og man får iagttagelserne bekræftet ved at studere de gamle matri

kelkort. 

Ved Dammegård drejer åen mod SØ. og træder så ind i en egent

lig ådal med skræ nter til begge sider og ådalenes sædvanlige træ

vækst. Og således snor den sig lige syd om den idyllisk beliggende 

og kønne Rågelundsgård. Og så er den ikke Spagerå længere; her 

fra kaldes den Kobbeå. 

Kobbeåen har endnu et væsentligt tilløb. Det er Præstebækken, 

også kaldet Risebækken, fordi den afvander Risen, Stangemark og 

egnen omkring Bøgebjerg. Helt korrekt må den nok kaldes Rise

bæk til Østerlars by. Her fra kaldes den Præstebæk. Det er også 

her fra, den har sine kønneste omgivelser, eller ialtfald fra Præste

skoven, som den gennemstrømmer, og hvorfra den fortsætter gen

nem et dybt og smukt dalstrøg til Kobbeåen lid t neden for Stave

høl. Præstebækkens løb fra Østertars by kan følges ad den spadse

resti, der går fra Østerlars by til bækkens indløb i Kobbeåen. Det er 

et stykke af den gamle jernbanelinje mellem Østerlars og Gudhjem, 

der nu fungerer som sti. 

Landskabet omkring Præstebækkens sammenløb med Kobbeå

en er meget smukt; det er et af de smukkeste partier ved Kobbeåen i 

det hele taget. Store kampestene, tilgroet med grønne mosser, lig

ger i vandløbet og ligesom prøver at standse vandstrømmene, der 

skummende og larmende presser sig forbi, når ålejet da ellers er 

fyldt med vand, hvad det ikke altid er. Og til alle sider omkring 

sammenløbet rejser klippeskrænterne sig overhvælvet af ådalens 

store og gamle løvtræer. Det er et storslået stykke østbornholmsk 

natur; men kønnest er her om foråret, når Kobbeåens rige forårs

flora står i blomst. 

Flere af de større østbornholmske vandløb ligger ved sogneskel

lene. Men Kobbeåen ligger midt i Østerlars sogn som en hovedner

ve i naturkræfternes indvirkning i dette område. Det er det vand

løbssystem, der mest afgørende præger sognets natur og landskab. 
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Kamma Salto 
på Christiansø 

Af LULU STEPHENSEN 

I vore dage tager de fleste til Christiansø for at holde ferie. For 

Kamma Salto havde de månedlange ophold på Christiansø et andet 

formål. Hun tog derover for at male. Christiansø var for Kamma et 

inspirerende arbejdsmiljø, ikke fordi hun følte sig som landskabs

maler - hun var i det hele taget meget imod, at malere skal fastlåses 

i nærmere afgrænsede genrer - for hende var en kunstner et søgen

de menneske i konstant udvikling. Hendes gode ven og malerkam

merat Vilhelm Lundstrøm udtrykte det engang således: »kunsten 

kommer af at kunne, men når man kan, er det altsammen kedeligt; 

kunsten er at kunne noget , man ikke kan - endnu da.« Kunsten er 

noget levende - en dialog mellem et menneske og et motiv. Det væ

sentlige for Kammas motivverden var formen og farven, og inspi

rationen i hendes billeder hentedes ofte i de sarte farvenuancer i 

Christiansøs klipper eller i opstillinger omhyggeligt arrangerede i 

det lys fyldte østværelse i Møllehuset. Der blev arbejdet om formid

dagen, når lyset var bedst - da ligger øen frisk og ubrugt og klar til 

at tage fat på for en maler. 

Kammas kunstneriske temperament passede godt til Christiansøs 

klare lys og afvekslende motivverden. Hun har været aktiv i de to 

markante kunstnerkolonier, der har besat øen i dette århundrede . 

Hun er født på Hammersholm avlsgård ved Hammershus, men 

på grund af faderens tidlige død flyttede hun i en alder af seks år til 

onkel og tante, der ejede Gårdbogård Hovedgård ved Ålbæk i 

Nørrejylland. Her boede hun om sommeren. Om vinteren deri

mod, når det var mørkt og koldt, opholdt familien sig i København 

på Hotel Kongen af Danmark , der lå der, hvor nationalbanken nu 

ligger. Herfra var der ikke langt til Charlottenborg, og i årene 1909 

til 1914 uddannede hun sig til maler på Kunstakademiet med 

Rostrup-Bøjesen som lærer. På akademiet traf hun maleren Axel 

Salto, som var i familie med den daværende forvalter With på 

Christiansø. Det var under et familiebesøg, han opdagede øens vel

egnethed som arbejdsplads for malere. 

Til trods for at tiden før første verdenskrig var en kunstnerisk 

brydningstid, hvor en ung og uerfaren generation fremlagde nye 

tanker og ideer af vidt forskellig art og ofte med et frodigt, provo-
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Kamma Salto 

kerende indhold, så var der på samme tid et inspirerende kamme

ratskab kunstnerne imellem. Man festede og rejste sammen og boe

de ofte under samme tag i halve og hele år. 

l sommeren 1911 boede malerne Harald Giersing, Mogens Lo

rentzen, Oscar Hullgren, Karl lsakson, Aksel Salto og Kamma, der 

dengang hed Kamma Thom og var forlovet med Axel Salto, på 

Christiansø. Desuden ankom kunstskribenten Poul Uttenreiter og 

forfatteren Kai Svarre samt Kaj Klitgård, der var kunstnerkoloni

ens kok. Senere udvidedes kredsen med Edvard Weie, Sophus 

Danneskjold Samsøe og Svend Johansen. Fælles var kammerat

skabet og respekten for hinandens arbejde. Bølgerne gik højt såvel 

omkring øerne som i Møllehuset. På væggen blev der tegnet en æ

druelighedskurve. Tegneren lå ned med blyanten mellem tæerne 

~vilket lod sig gøre, da ædrueligheden aldrig nåede særlig højt. 

lsakson og Weie havde ikke temperament til at bo i Møllehuset 

sammen med de andre. Oscar Hullgren betegnede gruppens kunst 

som »vansinning«, og det har da også virket noget fremmedartet at 

se øen befolkes af kunstnere iført aflagte kostumer fra det kongeli

ge teater. Under et kongebesøg blev de midlertidigt spærret inde i 

Ballonen (øernes tidligere fængsel) for ikke at virke anstødende på 

det fine selskab. 

I 1923 tog Kamma og Axel Salto til Sydfrankrig, hvor maleren 

Karl Larsen havde lejet sig ind i et stort hus i Cagnes sur Mer. Her 

dannede Lundstrøm, Svend Johansen, Karl Larsen og Salto kunst

nergruppen »de 4«. For ikke at risikere at undervurdere egne evner 

udleverede de sig som »Raphaels guddommelige forbilledern.Høje

re kan man næppe nå i verdenskunsten. At kvinderne også malede 

omtaler de 4 guddommelige forbilleder ikke. Under frankrigs

opholdet kom malerinden Yrsa Hansen på besøg, og da hun på et 

tidspunkt fa ldt ned af trapperne, styrtede Vilhelm Lundstrøm til 

hjælp, og da han alligevel stod med hende i sine arme friede han til 

hende ved samme lejlighed. 

Opholdet i Sydfrankrig og samværet med malervennerne betød 

meget for Kamma, og venskabet fortsatte hele livet. løvrigt op-



holdt Kamma og Axel Salto sig i Paris på et tidspunkt hvor alle de 

nye signaler i verdenskunsten havde centrum her. De var sammen 

med mange af de store mestre, på et tidspunkt hvor de endnu ikke 

var blevet rigtig berømte. Det var nyt og udfordrende, men de 

vendte alligevel tilbage til Danmark igen. 

Christiansø dannede også senere rammen om en anden kunstner

koloni hvis centrale samlingspunkt var fæstningsøens gamle bryg

geri »Bella Vista«, der fra 1922 beboedes af maleren og eventyreren 

Johan Frederik Tryde. Det var en meget arbejdsom gruppe kunst

nere, der gæstede Bella Vista i årene før og efter anden verdens

krig. Flere af malerne fik sidenhen et mere eller mindre varigt leje

mål på Christiansø. Således startede malerne Gudrun Henningsen, 

Risse See, Domenique Bonnaud Magnussen, Mogens Magnussen 

og Jørn Iversen med at bo hos Tryde. Kamma lejede sig ind først i 

gaden på Christiansø, sidenhen boede hun hos fisker Hans Peter

sen på Fredriksø. 

I disse år var der travlhed. Om dagen blev der malet over hele 

øen, og om aftenen lod man staffeliet stå for ikke at risikere at an

dre havde taget ens plads næste dag. Om aftenen samledes man i 

»Tryderiet« og tegnede efter model i de store højtloftede rum, der 

forresten var fyldt til bristepunktet med Trydes spændende ejende

le. Man drev sport og festede, men man drak ikke alkoholiske drik

ke. Det var imod Trydes sportsetik. I det hele taget levede man ret 

beskedent, men det har været en spændende tid, og alle der har 

kendt den taler stadig med begejstring derom . 

Kamma Salto på Chr. ø ca. 1970 

Fra 1959 fik Kamma lejemålet på Møllehuset, efter at Oscar 

Hullgren havde haft det i en længere årrække. Når man besøgte 

Kamma i Møllehuset duftede der »arbejdsomt«. Hun brugte kun 

de allerbedste materialer i sit maleri - fin fransk vegetabilsk terpen

tin og de bedste farver fra Le france eller Rembrandt. Den store 

smukt svejfede palet med de sirligt opsatte farver - altid anbragt i 

sammme rækkefølge - de smukke pensler, den blå malerkittel og 

den elegante lidt kantede stråhat med svaj bagtil på den vældige 

skygge - altsammen det bedste værktøj, der vidnede om sand ma

lerglæde. 

Vindueskarmen ud mod den lille gård, der på den ene langside 

begrænsedes af en enorm efeubevokset klippe, var møbleret med 

en række genstande, som Kamma anvendte i sine opstillinger. Det 

var nogle rustne led fra en ankerkæde, lidt tovværk, sæligt smukke 

flasker i forskellige dejlige former og farver, nogle gamle rød male

de zinkdunke med drejet træprop - altsammen smukke dagligdags 

ting, der i nogles øjne er værdiløse, men som i den æstetiske regi

strerendes øjne rummer store skønhedsværdier, der i rette hænder 

kan blive til en dejlig opstilling. 

Den østvendte stue i Møllehuset var på en gang hjem og værk

sted. Interiøret afspejlede netop det, der blev arbejdet med i øje

blikket, og når man til denne inspirerende stue lægger Kammas po

etiske væremåde, så har man mindet om et stærkt og positivt miljø 

fuldt af gode tanker hævet over enhver smålighed. 

Kamma Salto døde den 4 marts 1979. 

Foto: Susanne Mamsen 
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Studenterne fr<: 

SPROGLIGE STUDENTER 

4. række fra venstre: Bente Kjøller, Jette Hansen, Maiken Chri

stoffersen , Suzanne Hansen, Lene Jensen, Anne-Grethe Frederik

sen, Helene Sahl Petersen, Laj la Vang, Jette Andersen, Heidi 

Munk, Bodil Riis, Tina Dahl, Helle Larsen . 

3. række: Thomas Frederiksen, Pernille Søndergaard, Tina lpsen, 

Hanne Pedersen, Eva Madsen, Bitten Nielsen, Tine Sode , Karen 

Plichta. 
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2. række: Kristine H olm, Niels Ole Svendsen , Ole Larsen, Flem

ming Marcher Andersen, Benny Svendsen, Morten Wøjdemann, 

Annette Nygaard, Sanne Korp Hansen, Knud Axel Wibe, Margre

the Maegård, Stine Dalsgård Jørgensen. 

i. række: Birgitte Riis, Liselotte Lemvig, Birgitte Harild, Michella 

Lyngby-Petersen, Susanne Wolder Andersen, Signe Westh, Lene 

Kure, Anne Hauberg Nielsen, Lill-Britt Møller Hansen, Annette 

Engberg, Lisbeth Jensen, Vera Johansen. 



Rønne Statsskole 1980 

MATEMATISKE STUDE NTER 

5. række fra venstre: Jens Pihl, Irene Rønn Pedersen, Torben 

Adolfsen, Anders Flinck, Karsten Ambrosen, Iben Høi, Henrik 

Jørgensen, Jens Otto Sonne, Carsten Pedersen, Jan Anthonsen , 

Lisbeth Borbye, Tom Andersen, Finn Mannering, Ole Schou Mor

tensen, Torben Sonne. 

4. række: Holger Jensen, Thomas Carlslund, Tommy Ha nsen, Vi

beke Klemmed Nielsen, Tina Rasmussen, Christian Hansen, Jacob 

Brandt Hansen, Susanne Nielsen, Claus Poulsen, Jette Funch, Lis

beth Hammer, Morten Jørgensen. 

3. række: Grethe Kure, Charlotte Pepke, John Alstrup, Gitte 

Rom, Kirsten Plichta, Gunvor Kofod, Lars Boesen , Martin Niel

sen, Lone Olsen, Helle Dam, Jan Pelle, Niels Oscar Olesen . 

2. række: Anne-Grethe Munk, Morten Hauch-Fausbøll , Jan Al

brecht, Niels Mogensen, Peter Fra nk, Pia Rasmussen, Niels Chri

stian Olsen, Lars Olesen, Ivan Lund Pedersen, Niels Munch, Willy 

Kofoed . 

1. række: Lene Folkmann, Christina Karlsson, Gitte Andersen, 

Karen Margrethe Hansen, Maria Gundersen, Caja Schmidt , Su

sanne Ottesen, Lillian Ba ngsgård Hansen, E lin Thulin, Yvonne 
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ÅRETS GANG 
I BORNHOLMS NATUR 

Tekst ogfoto: 
Frede Kjøller 

SEPTEMBER 

September måned 1979 gav kun ringe 

nedbør, nemlig 32,7 mm, målt i Øster

marie, og måneden gav mange solskins

dage, men kun få, der var rigtig varme. 

Naturen var frodig hele måneden, og 

især mange buskarter stod med en me

get smuk frugtsætning. Også svampe

sæsonen var god, og i fugleverdenen be

mærkedes særlig nogle kortvarige, men 

store tranetræk. På billedet ses et typisk 

septemberlandskab med drivende skyer 

over Mortingevej i Rø. 
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OKTOBER 

Oktober blev en måned af helt usæd

vanlig karakter. Bortset fra 3-4 dage, 

hvor himlen var let overskyet, skinnede 

solen fra månedens begyndelse til den 

ebbede ud , og hvad solskinstimer angår, 

skal vi helt tilbage til 1951 for at finde li

ge så mange solskinstimer i oktober. 

Nedbøren var kun 4,2 mm, så måneden 

blev tør, og det var formentlig grunden 

til, at mange træer fik et tidligt løvfald, 

og at løvfaldsfarverne også i mange til

fælde havde en visnende karakter. 

Men der var rig lej lighed til en trave

tur i bornholmske efterårsskove - på bil

ledet i Nordskoven ved Svaneke. 



NOVEMBER 

Det usædvanlig fine vejr i oktober aflø

stes allerede ved indgangen til november 

af et helt andet klima, det typiske no

vembervejr med slud, regn og blæst og 

mørke dage mod månedens slutning. Al 

sentimentalitet fraregnet var november

vejret nok lige så udmærket som okto

bervejret; det gav nemlig den nedbør, 

som de to foregående måneder havde 

været sparsomme med , nemlig 106,3 

mm på 15 nedbørsdage. Dervar følgelig 

kun få »tørre« dage i måneden. Men en

kelte af de, der var som den 10. og den 

11 ., gav sol fra morgenen a f, og sådan

ne novemberdage er uendelig skønne i 

deres melankolske tilsnit. På billedet ses 

et pa rti i Rutsker Højlyng. 

DECEMBER 

Det milde og våde vejr fortsatte i de

cember med 97 ,4 mm nedbør og 23 ned

børsdage, men kun få frostdage og sne

fald kun af kortere varighed. Måneden 

gav ret forskelligartet vej r, og ind imel

lem som for eksempel den 8. december 

havde vi dage, der var helt usædvanlig 

skønne som det på fotografiet fra Sønd

re Borgedals sø i Rø plantage. Vandet 

ligger fuldstændig blankt, mens en svag 

dis slører fjerne lavninger. 
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JANUAR 

Januar 1980 begyndte i regulær vinter 

og gav intet andet, bortset fra månedens 
sidste dag, som gav regn med kraftig is

ning til følge. EJiers faldt al nedbør i 
måneden som sne, i alt 45 mm. Det blev 

dog en mild vintermåned helt uden sne
storme og med mange skønne vinterda

ge med blid sol over hvide snelandska

ber, som det ses på billedet, der er taget 

neden for Prinsessehaven ved Gudhjem 
med udsigt mod Salenebugten og Rø. 
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FEBRUAR 

Ligesom januar blev februar en for
holdsvis mild vintermåned. Nedbøren 

var 68,6 mm, der udelukkende faldt 

som sne. Måneden gav megen tåge, som 

på Østbornholm gav usædvanlig krafti
ge lag af rimfrost på alt, og den blev sid

dende usædvanlig læ nge. Det er sjæl
dent, vi ser så flotte rimfrostlandskaber; 

men skaderne på trævæksten var store. 

En hård isskorpe dækkede sneen i må

nedens sidste halvdel og gjorde det me

get besværligt for dyr og fugle at finde 
føden. 

Billedet viser sneskorper over land

skabet syd for »Denahajlana« i Øster
marie. 



MARTS 
I marts måned plejer vi normalt at få 

den første rigtige forårsmåned, den før

ste dag uden frost. Det gjorde vi også i 

år; men det var lige ved at kikse. Det 
første frostfrie døgn kom først den 29. 

marts, i Østermarie ialtfald. Indtil da 

havde vi vinter, og selv om vi ikke fik 
sne, så lå sneen der, og termometeret vi

ste daglig fros tgrader, når da solen ikke 
skinnede, indtil nævnte dato. Det var 

faktisk drøj t at gå og vente på foråret. 
Måneden var iøvrigt ikke plagsom, hvad 

vinter angik. Det var gennemgående 

pænt vej r, der var mange solskinsdage, 

ingen rigtige storme og meget lidt tåge. 

Og nedbøren gav kun 14,6 mm, hvoraf 

de 8, 7 mm faldt som regn i månedens 3 
sidste dage. 

Billedet af tøbruddet, der ikke rigtig 
ville i gang, er taget ved Iglemose i Al

mindingen. 

APRIL 

April blev en rigtig forårsmåned, især 
dagene fra 4. april og 14 dage frem gav 

det skønneste aprilvejr med sol og lune 
dage, årstiden taget i betragtning. Fra 

den 18. april blev vej ret ustadigt med 

megen tåge, der flere gange varede døg
net rundt. Men nedbør blev der ikke 

meget af, i alt 31,3 mm , hvoraf de 12,4 

måltes som sne den 20. april. Forud for 
snevejret regerede et stormvejr, der 

gjorde adskillig skade på letjordede, til

såede marker. 

Illustrationen til måneden viser de 
første anemoner i skoven ved Kjøller

gård i Østermarie. 
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MAJ 

Maj måned gav næsten ingen nedbør , 

kun 8,4 mm, og kun en enkelt byge gav 

mere end 2 mm. Det blev en meget kold 

maj måned med megen nattefrost, og 

det var synlig på mange sartere vækster. 

Skønt løvspringet begyndte nogenlunde 

normalt i begyndelsen af måneden, va

rede det længe, inden det rigtig kom i 

gang, og kirsebærtræerne begyndte 

først rigtig at springe ud den 27 . maj, og 

den 30. maj stod mælkebøtterne i deres 

fulde flor. Og dog havde vi næsten kun 

solskinsdage i må neden. Men det skal 

også noteres , at de tidlige forårsblom

ster stod ualmindelig læ nge . Den hvide 

anemone kunne ses i blomst fra mid ten 

a f april til 1. juni. 

Forårsbilledet af den hvide svane er 

fra kysten ved Listed. 
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JUNI 

Måneden gav meget stor nedbør, nemlig 

117 mm. Det læskede efter lang tids un

derskud på regn. Og ved månedens slut

ning herskede der i haver og i naturom

råder en enorm frodighed. Billedet er 

fra kysten nord for Listed havn. 



JULI 

Også juli blev en våd måned, skønt der i 

grunden ikke faldt så store mængder 

regn, 5 1,2 mm. Særlig tiden 1.-20. juli 

var en trist so mmerperiode. Men deref

ter og måneden ud fik vi pænt sommer

vejr. Frodigheden i naturen varede ved, 

og blomstringen i den sidste halvdel af 

måneden var overvældende. 

Billedet er fra Rø ved grænsen t il Rut

sker Højlyng. 

AUGUST 

Måneden, der ellers er den store høst

måned, blev en fugtig omgang. Nedbø

ren blev 84, 7 mm. og nedbørsdagenes 

anta l 14. Ved månedens slutning var hø

sten ganske vist begyndt, men heller ik

ke stort mere . Må neden havde dog to 

perioder med tørvejr, nemlig fra den 10 . 

t il den 20. og fra den 25. til den 29., og i 

disse dage skinnede solen, og frodighe

den på græsmarker og i naturen var 

fo rtsat enorm, som billedet fra Egeby i 

Aaker viser. E n enkelt dag i sidste halv

del af måneden leverede regulært storm

vejr. 
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En bornholmsk farveplante 
Af V. J. BRØND EGAARD 

Jul paa Bornholm havde 1976 en artikel om farvevajd, der gror på 

østkysten og engang gav det vigtigste naturlige blå farvestof indtil 

det blev udkonkurreret af indigo. Her skal fortælles lidt om en an

den farveplante, der for et par århundreder siden havde ikke ringe 

økonomisk betydning. 

Det er engskær, æjngasjæra (Serratula tinctoria), en lysegrøn 

indtil meterhøj tidsell ignende plante af kurvblomstfamilien med 

stive, kantede, foroven grenede stængler, hele og delte, i randen 

skarpt savtakkede blade og juli-august ret små mørkerøde eller 

purpurviolette blomster. Den forekommer hist og her på skrænter 

og høje enge navnlig i landets østlige del og er hyppig på Born

holm . 

Til dens nære botaniske slægtninge hører saflor, som flere årtu

sinder er blevet dyrket omkring Middelhavet til at farve tøj gult 

med. Engskær blev brugt på samme måde, men så vidt vides altid 

indsamlet i naturen. 

Slægtsnavnet Serratula kommer af latin serra = sav og sigter til 

de takkede blade, mens tinctoria betyder »anvendelig til farvning« . 

Navnet engskær bruges hos os li tterært fra J. 500-tallet og har en 

uvis oprindelse. Ordet skær betyder bl.a. en lys og klar farvetone , i 

æ ldre tid blev planten også kaldt farveskær og farvetidsel; svensk 

har (1694) galskjiira »gulskær« , lettisk se/t/apa »lysegul« og itali

ensk safran bastard. Men sprogforskerne mener, at efterleddet -

skær skyldes udsagnsordet at skære og de skarpt indskårne og tak

kede blade. 

Flora danica 1648 oplyser, at man i Skåne plukkker store mæng

der engskær og sender dem til København, hvor fa rverne anvender 

planten til a t gøre hvidt klæde gult og blåt tøj grønt med. Den 

nordsjæ llandske pastor Gerner skriver 1670, at den indsamles i ju

ni før blomstringen og farver tøjet papegøjegrønt. Der blev o. 1750 

på Vestfyn solgt engskær t il farverierne, og fra Malmø kom store 

kvanta til hovedstaden. Flere indberetninger i samme århundrede 

fra Lolland nævner fattigfolks indsamling af planten. Det kgl. 

Landhusholdningsselskab præ mierede 1810 en lo llandsk fæstebon

de for indsamlingen af godt 56 lispund å 8 kg, altså 450 kg. 

Den vindtørrede og ituhakkede plante blev kogt med uld eller 

linned, men farven var ikke holdbar medmindre tøjet blev alun

bejdset før og efter kogningen. Farven kunne varieres med forskel

lige tilsætninger og egnede sig især som grundfarve for grønt. I 

Skåne farvede man påskeæg gule med engskær. 
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Den svenske botaniker Linne meddeler 1747, at farverne henter 

engskær fra Østergøtland, Ha lla nd og Skåne, men »hvis fa ttigfolk 

plukkede den kunne de derved tjene til føden og den siden udsk ibes 

af os med profit«. Det tyder på, at Linne havde hørt om den born

holmske indsamling og eksport. Han rejste et par år e fter gennem 

Skåne og noterede, at 3 lispund grøn engskæ r gav 1 lispund tør 

handelsvare, som betaltes med » 16 øre sølvmønt« , de fleste bønder 

solgte den dog grøn og fik kun fire øre. »Farverne klagede over, at 

borgerne køber denne fa rvepla nte hos bønderne og udskiber den til 

Danmark og andre steder i udlandet før de svenske farvere har for

synet sig, hvilket presser hjemmeprisen i vejret!« Linne fortæller, 

at engskær mest blev benyttet til gulfarvning af soldaternes grove 

undertøj. Ved Sunnantorp var store mængder indsamlet engskær 

»kvindfolkenes eneste handel, som mandfolk ikke befatter sig 

med; hver kone og pige henter et helt læs deraf og kører det til Mal

mø, hvor det sælges og kvinderne køber hvad de vil for pengene« . 

På Bornholm var det ligeledes mest kvinder fra fat tighjem, der 

samlede engskær. Det skulle gøres omkring St. Hansdag, d.v.s. før 

man slog engene til hø, og planterne godt vindtørres før de solgtes 

til købmændene, som udskibede råvaren. 

Bornholms store eksport af engskær nævnes ofte i 1700-tallet. 

Således d rejede det sig 1746 om 49 skippund og 16 lispund eller 

7.968 kg, i 1752 8.480 kg, 1754 4.200 kg og 1779 ikke færre end 

25. 100 kg; indsamlerne fik da 10 rigsdalere pr. lispund, og d isse 

godt 30.000 rigsdalere betød en væsentlig ekstra indtægt for øens 

mindrebemidlede. 

Eksporten gik mest til København, men også Lybeck aftog store 

partier, der brugte man engs kær ti l gul farvning af bl.a. gobeliner. 

Men stadig fle re kunder klagede over, at varen blev forfalsket med 

andre vækster, og den kom i miskredit. 1808 blev på Bornholm 

kun »høstet« knap 2.000 kg , og prisen var fa ldet til 12 skilling lis

pundet for den friskplukkede, 2-2 Y2 mark for tørret engskær. 

Efter eksportens ophør gik den hurtigt i glemmebogen. Næppe 

ret mange nulevende bornholmere ved, at denne vildtvoksende 

plante engang gjorde øen kendt videnom. 



Underjordskongen XI 

Af CHR. STUB-JØRGENSEN og hans 
soldater Foto : Frede Kjøller 

Om underjordskongen fortæller »Fruentimmer- og Mandfolketi

dende«: Da jeg kom til landet B". fik jeg mange sansager at høre 

om den underjordiske konge sammesteds, hvorom i forrige tider 
endogså blandt ungdommen derpå landet fortaltes nye opdagelser. 

Det var dog mest gamle kærlinger og udlevede mænd, som snakke
de om underjords-kongen. Hans bolig skal fornemmelig være un

der et gammelt forfaldent slot der på landet, samt under en køb

stæd midt på landet, såvelsom mange andre steder under øen. Al

derdommen har haft sådan godhed for ham, at de endog har givet 
ham en liden hjælp til heste-foder. Det var i gamle dage brug, at 

bønderne !ode en liden levning af havre-sæden ligge på ageren; og 

det sagde de, at elle-kongen skulle have til sin hest. 

Vi har set, at folketroen ialtfald i det sidste århundrede har 
ment, at det var Fanden, der residerede i hulen under Hammers

hus. Ellekilde mener, og deri har han sikkert ret, at det oprindelig 
har været underjordskongen, og at Fanden skyldes en nyere om

tydning af sagnet. Årsagen hertil er ret indlysende: I et par århund
reder har man jo fra forskellige sider bekæmpet troen på de under

jordiske, mens troen på Fanden har været forholdsvis fredet. 

Sagnet vil vide, at underjordskongen holder stærkt på sin over

højhed over Bornholm, og at han ikke tillader nogen anden konge, 

den danske indbefattet, at blive mere end tre nætter på Bornholm. 

Rasmus Ravn meddeler i sin Bornholmskrønike: De gamle oldinge 

give fore, at her under jorden på landet skal være en ellekonge, 
hvilken skal være hørt med piber og tromme at have mønstret sit 

folk, synderligen når krig, fejde og uvejr ere for hånden. Denne 

skal ikke vel lide, nogen verdslig konge her må blive længer end udi 

3 nætter. Dette må tro, hvo tro vil. 
Herom kan J. P. Møller berette følgende sagnfortælling: Der 

fortælles, at underjordsfolkene, ligesom ethvert andet samfund, 
have deres overhoved, hvilket bliver benævnet konge. Denne mæg

tige fyrste tåler ingen anden konge på landet, og hvis nogen skulle 

komme, da kan han ikke blive her natten over; thi da er han døden 

vis. Som et bevis herpå fortælles følgende: Engang, i de gamle da

ge, kom der en konge sejlende til Bornholm. Han gik i land ved 

Sandvig. Herfra kørte han da straks op til slottet, hvilket han tog i 
øjesyn; men da han herfra over lyngen ville begive sig til Rønne, 

standsedes pludselig kongens vogn, kongen sprang af vognen og 

gik noget tilside hen på lyngen, og her kunne man da tydeligt se, at 

kongen havde en hård kamp at bestå, men med hvem kunne man 

ikke se. Noget efter kom kongen udmattet og gennemblødt af sved 
løbende hen til sin vogn, i hvilken han sprang op og befalede da 

straks at vende omkring og køre tilbage, hvorefter han også på 

øjeblikket forlod landet. 

En mærkelig sagnoptegnelse fortæller, at der er flere under

jordskonger på Bornholm. Den er fortalt mig af kirkebetjent Jes
persen: I gamle dage regeredes Bornholm af ellekongerne; der var 

en for hvert sogn, thi hvert sogn var et kongerige for sig. Engang 

var der tre studenter fra Sverige, der var taget over til Bornholm 
for at undersøge landet. De mødte aldrig et menneske, før de langt 
om længe .traf på en jæger, som hilste venligt på dem og indbød 

dem til et spil kegler, og imidlertid rådede jægeren dem til at forla

de landet hurtigst muligt. Til erindring om keglespillet forærede 
han dem hver en kegle. De to smed deres kegler væk med det sam

me, men den tredje gemte sin i sin ransel. De rejste derpå hjem, og 

da de var kommet til Sverige igen, opdagede den tredje student, at 

hans kegle var af det pure guld. De to andre rejste derefter igen til 

Bornholm for at lede efter deres kegler, men de kom a ldrig tilbage. 
At hvert sogn skulle have haft sin underjordskonge er noget helt 

enestående; jeg kender kun een optegnelse, som kan tydes i samme 

retning, nemlig det tidligere fortalte sagn om manden, der forføl

ges af underjordsfolk, men som slipper fra dem, da han passerer 

sognegrænsen. 
Man vil bemærke, at i Jespersens fortælling om keglespillet tales 

der om ellekonger, ligesom både Rasmus Ravn og Fruentimmer- og 

Mandfolketidende nævner ellekongen, mens senere overleveringer 
er tilbøjelig til at tale om underjordskongen. I den a lmindelige 

bornholmske folketro, som den var gængs for hundrede år siden 
og tidligere, er der som vi tit har set en tilbøjelighed til sammen

blanding af forskellige typer af overtroiske forestillinger om den 
underjordiske konge. Problemet er næppe helt opklaret; et interes

sant bidrag til diskussionen har Hans Ellekilde givet i en artikel i 

Bornholmske samlinger XIX, 1928. 

Som en rigtig konge har også underjordskongen sin hær. Om den 
fortæller Fruentimmer- og Mandfolketidende: Næppe såsnart hø

res der tale om krig eller landets fjender, førend man allerede læn
ge har hørt mange tidender om underjords-konger. Snart er en, 

snart flere af hans folk sete. Snart har han exerceret og mønstret si

ne folk på et eller andet udyrket sted derpå landet, og snart har han 

marcheret tværs igennem landet i smukkeste orden, men alt ved 
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Fåreby. Aker 

nattetider. Alt dette berettes , at folk kan se, men sjælden flere end 

een ad gangen; ja end mere at kunne høre dem kommandere med 

mål og stemme som den bedste danske officer. Trommen, som ofte 

røres og gemenlig høres om aftenen af dem, der har en stærk ind

bildningskraft, har næsten en lyd som en pauke, men slagene er 

mere langsomme end de almindelige tamburers. De underjordiske 

folk skal ofte kunne ses at exercere til fods, men sjælden til hest; og 

man har ikke spurgt, at de betjener sig af hestene, uden når de mar

cherer. De beskrives at være små af statur, de største ikkun heni

mod to alen høje, men de fleste er mindre. Deres klædedragt er 

forskellig. I gamle dage var den efter sigende ikkun grå eller brun; 
men i de nyere tider skal endog nogle være set i de allerskønneste 

brogede klæder. Deres samlede tropper skal ellers uden forskel ses 
med røde spidse huer på hovedet og røde ærmer i deres korte 
»vamsa« eller trøjer, som er uden opslag. Man har ikke set dem at 

bruge hatte. De bærer lange kårder og små bøsser eller korte stud

sere hvilke dog såvidt vides ikke ret er betragtede af nogen af ind

byggerne. Hestene er alle sorte og af middelmådig størrelse; men 

det forunderligste er, de synes ikke at have mere end tre ben. Når 

de ere satte til hest, marcherer de i største orden, snart parvis, lige

som vejenes og vangeleddenes rum kan tillade. Både den, som rider 

foran, og den, som slu tter bagefter, såvel som nogle andre i mid-

JUL PAA BORNHOLM 

ten, har altid været fornemmere end de andre i klædedragt , eller i 

det ringeste med højere røde farvede huer. 

Lidt afvigende er Skovgårds beskrivelse af underjordsmilitsen : 

Et slags landvætter , fortæ ller folk her, skal være omtrent af sam

me beskaffenhed, som dem man hos Snorro Sturlesøn i Olaf 

Tryggv. Saga, cap. 37 finder omtalte på Island, da den danske Ha

rald Blåtand ville gøre et tog did, og som findes spor til i mange af 

Islændernes gamle sagaer, Eigla for eksempel. De kaldes her un

derjordsfolk og deres høvedsmand Ællestingeren. Mange er der, 

som tror sig at have set dem i tåget vejr at øve sig i våbenbrug på 
lyngene og andre afsidesliggende steder, og da beskrives de således: 

De er alle til hest, men Ællestingeren og de ypperste have heste med 

tre ben. Hele troppen er klædt i lyseblå eller stålgrå klæder og stun
dom røde huer, stundom trekantede hatte på hovedet. Et slags små 
runde stene (belemnites) holdes for at være deres kugler, og når 

langt borte høres et svagt drøn, troes det at være deres tromme. De 

menes at gøre intet ondt, men beskytte landet mod fjender i krigsti

der. Skønt der er mangfoldige, der ganske nægte alle slige under
jordiske væseners tilværelse, så er der dog også mange, især ved 

lyngsiderne, der vide at for tælle mangehånde ting om disse land

værgere, som tydeligen skønnes være levninger af gammel jotisk 

(ikke gotisk) overtro. 



Det er tydeligt, at Skovgård er skeptiker. Men også 

Fruentimmer- og Mandfolketidende mener, at sagen nok har sin 

naturlige forklaring: Man kan falde på, at deres foregivne ekserce

ring kunne måske være et skrål af en, som ville prøve sin stemme. 

Hvor ofte excercerer ikke landets tamburer sig om sommer

aftener? Lyden af deres trommer kan jo høres langt borte, og lette

lig af uvidenhed antages for underjords-trommen. Det som fortæl

les af en, forbedres af en anden, og af slet intet kan oftest komme 

de urimeligste fortællinger. 

At de underjordiske soldater altid marcherer til hest, modsiges af 

andre optegnelser. Således fortæller folketingsmand Philip R. 

Dam om de underjordiske, som på deres vandring synger til trom

meslag: 
Nu vandra vi 

frå Øggjasten 

te Sjæggjasten, 

bom, bom! 

Men iøvrigt består underjordshæren, efter hvad kirkebetjent 

Jespersen har fortalt mig, både af infanteri, kavalleri og artilleri, 

men kavalleriet, de såkaldte underjordsryttere, er langt den berøm

teste del af hæ ren. Jeg kender iøvrigt ikke en eneste sagnoverleve

ring, der omtaler underjordsarmeens kanoner. 

Om underjordssoldaternes heste har vi flere, delvis modstriden

de overleveringer. Fruentimmer- og Mandfolketidende skriver: En

ten deres heste ses for eller bag til , så har de kun tre ben. Ser man 

dem foran, så har de to forben og et bagben; og ser man dem bag 

til , så har de to bagben og et forben. Ellers ska l hestene se meget vel 

ud og være gode pasgængere, som de der på landet kaldes. 

Om underjordsheste med fire ben fortælles i en optegnelse af 

Chr. Weiss: Somme siger, at deres heste har tre ben, men vi havde 

en pige hos mine forældre, hun havde tjent på en gård i Øster

Marie, hvor de havde deres gang igennem, og de kunne aldrig se 

det bedre, end når der var faldet sporsne, så var det lige så tæt med 

små hestefjed - hun sagde nu, at de havde fire ben, for der var 

mærker efter fire sko. Samme pige sagde, at de kunne også høre 

bjergfolkene om aftenen, når de sad og spandt, men når de holdt 

op for at lytte, hørte de ikke noget. Det skulle heller ikke være godt 

at komme i gården efter klokken 8 om aftenen. 

Meget mæ rkelig er en optegnelse efter en bornholmsk højskolee

lev så sent som 1909. Den fortæller, at der ved Grødby Å i Åker 

har været en rig oldtidsbebyggelse, men senere har underjordsfol

kene taget stedet i besiddelse. Ofte hører man dem larme inde i høj

ene, der om na tten rejser sig på flammende støtter, og mortensaf

ten kan man se ryttere på store , hvide, bevingede heste fare ud fra 

højene. 

En skik , som også var udbredt i det øvrige land, var velkendt på 

Bornholm. Herom fortæller Fruentimmer- og Mandfolketidende: 

Alderdommen har haft en sådan godhed for ham (ellekongen), at 

de endog har givet ham en liden hjælp til hestefoder. Det var i gam

le dage brug, at bønderne !ode en liden levning af havre-sæden lig

ge på ageren; og det sagde de, at elle-kongen skulle have til sin hest. 

Der er andre sagnoptegnelser, der ligeledes mener, at det sidste 

neg er et offer til ellekongen eller underjordskongen og hans hest, 

mens andre mener, at det er tiltænkt underjordsfolket i almindelig

hed. Philip R. Dam skriver: Den gamle overtro at lade et neg blive 

liggende på stubmarken som en slags tiende til underjordsfolket 

var dog vist nok kun en »saga« fra endnu æ ldre tider. 

Og B. S. Ingemann skriver: Frygten for at fortørne disse luneful

de skytsvæsener var så stor, at ingen vovede at tale ilde om dem, 

selv ikke da, når misvækst, skibbrud eller andet uheld indtra f, hvil

ket de dog som oftest holdt for en virkning af de underjordiskes 

vrede. Sådant hændtes gerne, når en øboer enten have været for 

dristig i sin tale om dem, eller forglemt dem ved julenadveren, eller -

hvad dog sjælden var tilfældet - borttaget den neg, som gammel 

skik forbandt landmanden til at lade stå tilbage på ageren, når der 

var indhøstet , og som man sagde var en gave til de underjordiske. 

Der er mange beretninger om folk, der har set underjordsmilit

sens natlige excercits. Thi de holder deres øvelser hovedsagelig ved 

nattetid, skønt de også kan foregå om dagen, især i tåget vejr. Karl 

M. Kofoed fortæller: Det påstodes af somme, at man i tåget vejr 

ofte kunde se de underjordiske holde øvelser, og for en menneske

alder siden sagdes det ofte for spøg, når luften flimrede af varme 

om sommeren: Se hvor underjordsfolkene løber! 

Underjordssoldaterne har deres bestemte øvelsespladser, men 

der er mange sådanne pladser rund t på alle kanter af øen. Et af de 

mest kendte er Rispebjerg. Panum, der var fjendtligt indstillet mod 

al overtro fortæller, at endnu i året 1827 talte man om, at man hav

de set de underjordiske excercere på Rispebjerg. Men endnu et 

godt stykke ind i dette århundrede er underjordssoldaterne set der. 

Lucianus Kofoed fortæller i 1854: Endnu i vor tid er det ingen Jet 

sag at komme over Rispebjerg, når solen er gået ned, og forhen har 

det været tusinde gange værre. Mange, som vilde over Rispebjerg 

ved nattetid, ere blevne forvildede der, idet de omringedes af krigs

folk af alle slags med røde hæ tter på hovedet. Dette var dog især 

tilfældet i svenskekrigen; thi da exercerede de »rødhættede« hver 

nat, for at øve sig således, at de kunde hjælpe til med at forsvare 

øen. (Thi det skal være deres eneste gode egenskab, at de er patrio

tiske). Men de tilføje ellers vandreren intet ondt, såfremt han blot 

ikke gør modstand; de finde behag i hans selskab, hvorfor han 

stundom må følge med dem en hel nat. Men ikke så snart har der 

lydt et hanegal om morgenen, før de underjordiske ere som bort

blæste, og nu kan den forvildede vandrer, har han opført sig vel, 

gå fri og uskadt hjem; men har han ikke det, så får han dog vel lov 

at gå, men bliver så derefter gerne i læ ngere tid syg. - Mange på Ri

spebjerg vildfarende havde set de underjordiske øve felt tjeneste, 

JUL PAA BORN HOLM 31 



32 

Landskab i Skrubbe Krak set mod Rosendale 

idet disse så have en høj oprejst på 3 støtter og derunder optæ ndt 

en stor vagtild, hvorom de hoppe og danse. Men en sådan dans kan 

intet menneske tåle; thi alle, som have prøvet det, a f hvilke der 

endnu skal være et par i live, ere blevne mer eller mindre sygelige 

derefter. - Se således hæ nger det sammen med Rispebjerg; ikke 

synderligt bedre står det sig med Torpebakkerne, Paradis- og Hel

vedesbakkerne. 

Chr. Weiss har et par optegnelser om underjordsmilitsens øvel

ser. Den ene er fra Skrubbegårdene, på grænsen mellem Olsker og 

Klemensker: Jeg havde en morbroder, som var officer, og en aften, 

han tillige med nogle gode venner red hjem fra exercitsen, hørte de, 

da de var ved Skrubbegårdene, at der først blev kommanderet: 

Holdt ! og så: Højre om! lige til det skraldede efter. Solen var just 

gået ned, men ellers var det dej ligt vejr. De drejede sig om for at se, 

hvor det kom fra, og så da en hel ekskadron trække forbi. De var 

så blanke og pudsede, så det lige var en lyst a t se på dem. Det var 

små nette folk og heste, sagde han, og al ting var pudset og glimre

de som det bare sølv, om det så va r hesteskoene, var de lige så blan

ke. 

Den anden er fra Glimminge Lyng ved Duebjerg i Klemensker: 

En sommermorgen lidt før solens opgang stod jeg og sendte korn 

ind ad en luge på den østre længe a f min faders gård . Vi var komne 

lidt silde hjem med læsset aftenen forud, og da luften var god, lod 

vi det stå natten over; men nu skulde vi have det ind, før vi skulle 

have davre, at vi straks kunde tage fat på at køre ind igen. Som jeg 
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stod , hørte jeg, at der blev slået en march, jeg lyttede, og så kunde 

jeg høre både trommer og piber. Skal der være exercits på Glim

minge Lyng idag? Spurgte jeg dem, der var inden for at tage imod . 

De havde in tet hørt, sagde de. Det må der vist skulle være alligevel, 

sagde jeg. I kan jo selv høre musikken! og de rakte hovederne ud af 

lugen og hørte det allesammen. Det var dog lige forunderligt, sagde 

en daglejer, a t man ikke skulde have hørt noget om det! Men i det 

samme fik vi øje på hele kompagniet, der trak op, men om de var 

store eller små, kan jeg ikke sige, for de var så langt borte. Solen 

gik op i det det samme, og siden hverken hørte vi musikken eller så 

noget til dem. 

Kirkebetjent Jespersen har fortalt mig følgende: Der var en 

mand, som boede hos sin fa r i Rutsker og a rbejdede som snedker

svend i Hasle. På hjemvejen fra Hasle skete det en aften ud for Jy

lahøj (ovenfor Byen ved Brogårdsbroen, en høj, der juleaften skal 

stå på tre pæle), at han hørte nogen komme efter sig; gik han rask, 

fortnede de far ten, gik han langsomt, sagtnede de den, stod han 

stille, stod de også stille. Endelig slap han fra dem, derved at de 

drejede op mellem kirken og præstegården. Uden videre hændelser 

nåede han hjem og sad der en times tid; den gamle gik så ud i går

den, og da han kom ind igen, sagde han: De underjordiske har 

øvelse i Svårtedam i aften! Der skal have været et helt regiment 

med piber og trommer. Jespersen tilføjer , at den unge aldeles ikke 

var overtroisk. 
Ofte er de set på deres marchture tværs over landet. På disse ture 



passerer de adskillige vangeled, og så er de taknemmelige, når der 

tilfældigvis er et menneske tilstede, som kan åbne og lukke leddet 

for dem. Herom beretter Fruentimmer- og Mandfolketidende føl

gende: Der fortælles, at for mange å r siden kom en trop gennem et 

lyngmarks-led, hvor just en overjordisk dreng kom dem i møde. 

Deres anfører tiltalede ham, ligesom han længe havde kendt ham, 

nævnede ham ved navn og bad ham lukke op samt blive stående 

for at lukke efter de sidste. Den, som sluttede troppen, betalte ham 

hans umag med en hel håndfuld god gangbar sølvmønt, så drengen 

blev meget glad og fortalte denne hændelse allevegne. 

At de underjordiske kan vise en smule godmodig drilagtighed, 

viser denne optegnelse, som biblio tekar Jep Scavenius har gjort i 

Rutsker: En kone, der gerne ville se de underjordiske, havde gemt 

sig ved et led, de skulle igennem, når de kom marcherende ned gen

nem Ringedalen på vej til exercits på Hasle fælled. Men da de så 

kom til leddet , å bnede anføreren det, gik igennem og sagde til de 

andre: Konen der, hun lukker nok leddet efter os! 

Underjordssoldaterne kan være helt ufarlige at møde. J. P. Møl

ler beretter: En mand, der boede i Allinge, gik engang ud ad lyngen 

til for at skæ re tørv. På vejen op mod Brogård i Olsker sogn mødte 

han en hel mængde ryttere. Han blev jo nok lidt styg ved det; men 

da han var vant til at se sådan noget pusleri, så besluttede han dog 

ikke at gå af vejen for dem, men vedblev a t gå ligefrem. De red da 

sammen to og to lige ad vejen, men da de kom lige til ham, skiltes 

de ad og red til højre og venstre. Han gik da midt imellem dem med 

tørvejernet på nakken, og han så da, at deres heste kun havde 3 

ben. 

Selv om vedkommende slap fra mødet med underjordssoldater

ne uden fortræd, har han dog alligevel været en smule ufors igtig. 

Karl M. Kofoed fortæller om en mand, der slap knap så godt fra 

det: Gårdejer Lars Hansens fader i Aspegård, Østerlars sogn, mød

te i tiden før 1864 et kompagni underjordsfolk, der under trom

men, piben og sværdklirren har marcheret hen ad en vej i Almin

dingen. Da han ikke gik tilstrækkeligt til side for dem på vejen, gav 

en soldat af de underjordiske ham en sådan øretæve, at han tumle

de ned i vejgrøften . Lars Hansens fader havde ikke set, han havde 

kun hørt de underjordiske væsener. 

Det sagdes, at når de underj ordiske exercerede på Rispebjerg, 

Galløkken eller i Rutsker Højlyng, gjorde man klogt i at hode sig 

Store Ringebakke 

Torpe bakker 

på afstand. Thi skønt Lucianus Kofoed i den ovenfor citerede op

tegnelse mener noget andet, så holdt underjordsmilitsen ikke af, at 

mennesker overværede øvelserne. 

Lærer Andersen i Stilling har optegnet følgende beretning: En 

mand, der boede i Olsker og hed Ole Kofod, fortalte, at han som 

barn vogtede på Torpebakkerne ved Torpegård. Hen i skumringen 

så han de underjordiske komme ridende på små heste, og de red 

hen på bakkerne, mens deres bidsler raslede, og gav sig der til at 

holde militærøvelser på samme sted, som Bornholmerne plejede at 

holde visitation om efteråret med deres forskellige hold af væb

ning. De havde befalingsmænd, der begyndte at holde øvelser og 

kommandere. Han rejste sig op for at se på det, men så kastede de 

søvne på ham, fordi de ikke ville have ham til at se det, og da han 

vågnede, var alt forsvundet. 

Værre er det selvfølgelig, når folk er direkte nysgerrige. Jep Sca

venius har optegnet en meddelelse fra Vangkanten om en rytter, 

der ville slå følge med de underjordiske, engang de kom marche

rende fra Hammershus; han må være blevet slået af hesten, thi si

den fandt man ham liggende bevidstløs på jorden. En skomager, 

der tjente i Bornholms milits var så fræk at vrænge ad de underjor

diskes kommando. Karl M. Kofoed fortæ ller: Han gik i krigens tid 

strandvagt i Rø og hørte da en nat nogle underjordsfolk holde 

exercits oppe på agrene ved Køllergård. Deres kommandoord lød 

så sjov, at skomageren morede sig med at eftersige dem ganske 

højt: venstre om! og neten på! T il høj re slå! skogrede han. Men det 

skulle han ikke have gjort; for pludselig følte han sig omringet af 

de underjordiske soldater , der trak a fsted med ham og satte ham 

ind i deres kompagni. Der stillede de ham på højre fløj og kom

manderede uafbrudt: Venstre sving! så han uafladelig måtte mar

chere den største bue i vendingen; og således hersede de med ham, 

til solen stod op. 

Men blot at se de underjordiskes exercits kunne volde sygdom. 

Seier beretter følgende oplevelse : Onkelen til en af mine skovarbej

dere boede på Blemmelyng. Mens han som ung tjente på Lokkeg

å rd i Klemensker, var han en aften gået ned i en dal i nærheden af 

gården, hvor der var lidt skov. Her hørte han musik af trommer og 

piber og sabelraslen. Det kom næ rmere, og nu så han en trop un

derjordiske ride forbi. Efter dette syn blev han underlig. Det var 

værst om natten. Så krøb han ind under dynen for at undgå de un

derjordiske, som forfulgte ham. Til slut blev han så dårlig i benene, 

at han ikke kunne gå. Han søgte råd hos den kloge Hans Jørgen

sen, der gik under navnet »P6sijn«. Han kurerede ham, men hvor

ledes vides ikke. 
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Gaulboltinj 
Denne beretning i bornholmsk mundart er skrevet 
efter en virkelig tildragelse af 
intendant J. P. Kuhre (1886-1941). Det originale 
manuskript bærer datoen 14.-4. 1930. 
Beretningen bringes som et eksempel på 
fortrinlig behandling af bornholmsk dialekt. 

F.K. 

Saj maj enjgong - kjænde I Smeddinj Vest? - - Naa ente. Naj nu e 

hanj ju dør for monga Aar sijn, men sjåulier de va hanj, aa goer aa 

komma te rettes me va hanj åu, sælom hanj kunje varra haar, naar 

de tåu enj. Jå hår ju lært hos enj, sa jå vedd, va jå snakker om, aa 

nu ska jå lie fortælla jer, voddan de gjikke, daa dænj knevvena 

Aspesboninj skulle hå saj enj nyer Bolt te Båggåulinj i dænj gamla 

Jokkominj. 

Jo, hanj hadde ju gaad aa maalt aa metad enj hal Dås Tid aa 

kom saa ner te voss i Smedjan me enj Kjæp aa et rystut Stykkje 

garnmalt Runjjarn. Kjæppinj mente hanj nu , sku lle passa paa 

Lænjden, aa der va saa skorred et Hak inj , vaar Splitten skulle sid
da ..... Om Vest nu mente, a hanj kunje lava Boltinj aa de gamla 

Runjjarned ætte Kjæppamaaled - seddan lid billit. 

»E Kjæppinj, som hanj ska varra, kanj Di lida paa, a Boltinj ska 

nok åu bled!« paasto Vest. 

Aspesboninj sto aa trødde op aa ner aa fingrada me sina Stom

pa: »Men dæmme, jå skulle gjærna brygtinj idå,« kom ed lid naa

samt. Hanj va saa gjæjler i Maaled. 

»Naa, saa de skulle Di,« tåu Vest paa Vaj. »Ja, jå skulle vel helst 

smida, va ja staar me i Knogana for aa lava Dorra Møj gratis; men 

se, Smeddinj Vest ente seddan aa løvva åuer ænna, ente.« 

»Vist ikkje, naj, vist ikkje, naj, ska Di ded Vest. Jå spore ju bå

ra.« Asppesboninj sto ømmer aa trødde op aa ner aa rokkada hal 

beladinj. 

»Se detta her,« ble Smeddinj ver, aa viste en tjyk Jarnstong 

fram, »de e enj Våunåusel te Knarragaarsmanj. Dee enj Kar, der 

hår sitt Kram i Orden, kanj Di tro. Hanj høj ler ente gamla J okko

ma me Træausla, der e farru aa rysta asjilt vært Øjansblik - aa som 

helst ska lavas ijæn for slet ente .... Men Boltinj ska varra færdier 

om Middestid paanaa. E Di saa tefresser?« »i men, saa e jå saa te

fresser, saa tefresser,« gnæjlde Aspesboninj, så Farvel aa spode saj 
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astå. Smeddinj drælladinj alti, forded a hanj va saa hundans knev

vinj. 

Daa vi saa fikkje Knarragaars Åuselinj bodader, skulle Smed

dinj ud aa røj ta Kjørna, aa jå skulle saa lava Boltinj te Aspesbo

ninj. Men koss, vaar Rystinj dryszada, daa hanj fost ble lid varm

der. Hanj linada bokstaveli enj halskaj luer Hunj, saa skorruer aa 

fæler va hanj. 

Jå sto lie aa maalde Boltinj ætte, daa Smeddinj kom inj ijæn. »E 

der nåd i Vænj meinj?« så Hanj kunje se, jå sto aa va saa famluer. 
»Ja,« maatte jå testaa, »jå vedd ente, voddan de kanj varra, 

men hanj e skam et Par Tomma for kaarter.« 

»Naa, ente anjed,« trøstada Smeddinj. »De ska du semæ nj ente 

varra saa kjessammer åuer minj Horra. Vi sjær båra d i to Tomma

na aa Kjæppinj, saa ska Aspesboninj forlademaj komma te aa be

talla for aa faa Boltinj bodader. De ska jå vizanj.« 

Jå skår ju saa lid aa Kjæppinj , sa hanj paste ætte Bol tinj , aa 

Aspesbonjinj arriverde næsten me de samma aa fikj bæggje Dela

na, men fost viste Smeddinj hannem, vaar akkorat Maaled paste. 

Han va glår som enj Gris, daa hanj gj ikke me sina Stompa, de va 

Aspesboninj, aa Smeddinj gottada saj ræjtit åuer aa hå possad enj 

seddan .. . Ente for ded, for jå vante sæl fri for aa varra dænj, der 

gottada saj mest. Jå lajntada læjefram ætta aa se hannem trø ijn 

om Smedjedørn ijæn, aa jå skulle ente pines lænje. Hanj vante 

rappere komminj jern aa hadde præut Boltinj, forrinj vi haddinj 

paa Dørrana. Men lidemaj væl, vaar va hanj naasammer. Ja, hår 

jå nanti døjt for aa la varra me aa flissa Folk læje op i Iven, saa 

kanj I tro, de va drøjt dænjagonginj. 

»Goda ijæn, Vest. Ja Di maa unjsjyla, ja kommer saa ænstit,« 

begjyjnde hanj, »men ja kanj ikkje forstaa, voddan ja e komminj 

astli me aa maala dænj Boltinj te. Ja tore næstan svored paa, a 

Maaled va saa akkoråt, saa akkorat, daa Di fikj Kjæppinj, men jå 



maa ju livet ha kludrad med paa nan Maada, for Boltinj passar ju 

ævent ætte Maaled.« 
»Passar ætte Maaled, aa passar ætte Maaled. Dee vel ente dorra 

Meninj aa præwa aa !æ ra Smeddinj Vest aa Smi,« tau Vest paa 

Vaj. 
»I, naj gonn, Vest, bara Di nu ville jæ lpa maj idaa dænj Knivan, 

ja e komminj i, ja kanj ju betalla fored, om galed ska varra, men 

Boltinj e nu sina to Tomma for kaarter - minj st. « 

»Saa vad daa got, a Di ente svore, « mente Vest, »for Di saa ju 
sæl, a hanj paste ætte Kjæppinj, injan Di fikj enj .« 

»Jagonn Vest, jagonn, ja skante klawa auer dorra Arbaj, naar 
Di nu bara ville jælpe maj aa varra saa brar aa stræ kkjanj lid for 

maj, naar ja nu e komminj saa galed asta.« 

»Strækkjanj? ! Naj,« paasto Smeddinj, »de !ar saj ente gjorra . 

De e ju bokstaveli ente anjed inj Ryst, aa de !ar saj ente strækkja; 
men vi kanj ju præwa aa bodanj, aa de e hanj hæjlerente vær.« 

»E de majed kosbart?« klynkada Aspesboninj . 

»Kostbart, aa kostbart,« ble Smeddinj ver aa dræ llanj. »Ja har 

ente Koll aa Jam gratis , aa Di kunje ju hå faad enj nyer for di sam

me Pænjana, Di nu gjer ud paa de gamla, rystua Møjed.« 

»Jamen de va daa au forskrækkjelit, a ja skulle komma saa ga

led asta,«jamrada Aspesboninj injæn. »Enj bier ju ruinerder tesist 

paa dænj Maadan .... Kunje Di daa ente ta dænj gamla i Byte, 
Vest, aa saa lava enj nyer te maj - lid billit?« 

»Ja vil værken aja ælle hå dorra Møj.« Vest va nu komminj i de 

haara Jørned dænj Danj ,« »men for enj anj gong Sjyjl, vil ja raa 

Dom te aa kjøvva Dom enj Tommastok, om Di skulle villa maala 
nåd. De betailer saj som otast bedst aa ha Sagerne i Orden, ska ja 

saj. Aa saa kanj Di hæ nta Dorra Bolt om enj Timestid, saa ska ja 
bodanj gratis, viss de skulle varra billit nok, aa Di skante varra 

bonge for, a de skulle kunja ruinera Smeddinj Vest.« 

Lætter om Jartad spoda Aspesboninj saj asta - aa nu e di vækka 
bæggje to, sa ja troer nok, a ja torr fortælla, voddan Smeddinj 
narradinj, aa de vante dænj enesta Gonginj, men kansje vi kanj 

mødes ijæn enj anj Gong, saa ska ja se, om ja kanj hausa en anjen 
liden Hestorja. (Skrevet efter virkelig Tildragelse.) 

* * * 

Dybedal 
(Paradis bakkerne) 

Urørt af tiden lå Dybedal 
i sælsom skønhed fra urtids morgen 

imellem banker af lyng forborgen. 

Som fra pokaler af bjergkrystal 

så klingert risled' de klare vande 

ad klippens gamle, mosgro'de pande. 

Med smykker røde som skøn koral 
sig rønnen vugged ' i vinde blide 

med faste rødder i klippens side. 

Tidløs og urørt lå Dybedal, 

og sekler kommer, og sekler svinder, 
mens mosset grønnes, og kilder rinder. 

Anna Lauterbach 
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Snedkermester i Rønne, 

Peter Andreas Jespersen (1835-1919) 

har skrevet dette erindrings-

Balles 
billede af hans barndom til hans 11. år 

hos hans bedstefar, pastor Balle 

i Aakirkeby. Beskrivelsen 

giver et tidsbillede af livet i en 
fallig præstegård i begyndelsen 

Slægtsregister 
af det nittende århundrede. 

Erindringen er gengivet i sin originale 
form efter manuskriptet, 

der velvilligst er stillet til 

Slægten Balle nedstammer fra en Mand der stod ved Kong Kristian 

4des Livregiment under Krigen i Tyskland og fulgte med her til 

Danmark. Den første der ba r Navnet Balle, hed Peter Hansen Bal

le og skal have været Rytter i Krigen med Sverrig 1657-60 motte alt

saa være en Søn af før nævnte, og har nok Tilnavnet efter Byen 

Balle i Jylland. (Biskoppen skal have opbevaret hans Hjælm.) Om 

Peder Hansens Børn vides intet. Den næste der kendes var Bisko

pens Bedstefader Peder Sørensen Balle var Handelsmand i Kjøben

havn hans Søn Søren Pedersen Balle født i Kjøbenhavn 19. August 

1715, hans Moder Mette Hegelund gift 1741. I. Okt. ægtede Mar

grete Dortea Meindt. Biskopen blev født 12. Okt. 1744. 

Min Bedstefader og Biskoppen var Søskendebørn men vem var 

saa min Bedstefaders Bedstefader vistnok Peter Sørensen Balle, 

min Bedstefaders Fader hed Thomas Balle og var Islandsk Kjøb

mand og boede paa Ulfeldts Plads graabrødre Torv i Kjøbenhavn 

han haved et stort Mekanisk Talent og hans Billede hængte paa 

Vægen hjemme men er bortkommet. Peder Sørensen Balle kan jo 

godt have havt flere Sønner men det ved jeg intet om. Min Bedste

moder var Kusigne til Bedstefader og hed Ane Balle og hendes Fa

der var Præst i Tranekær paa Langeland. Da min Bedstefader vist

nok er født 4 .9. 1755 og Bedstemoder vistnok 1757 kan det godt 

passe paa Aarstallet at Peder Sørensen Balle har været Bedstefader 

til begge mine Bedsteforæ ldre. 

Efter alt det min Bedstefader fortalte mig og som jeg husker 

meget af havde han været en vild og gal Person i sine Studenteraar 

dog havde han nok aldrig drukket noget, han fortalte mig saa ofte 

at han aldrig havde smagt Brændevin maaske en sjælden Gang I 

Glas Vin men det var ikke ofte. 

Han var først 6 Aar Kapelan fra 1789 i Stege paa Møen men hos 

hvem? og derefter kom han til Aakersogn og hans Kaldsbrev blev 

underskrevet af Kristian 7ende 26. Juni 1790 og da han døde Paa

ske Lørdag den 11.4. 1846 var han altsaa Præst i Aakersogn i 56 

Aar. 

Bedstefader var en ret stor sværlemmet Mand med et myndigt 

udseende og vistnok med kempe Kræfter, og Bedstemoder var en 

lille en og efter min Moders udsagn meget gudfrygtig Kvinde, men 

saalænge jeg kan huske meget svagelig, hendes Ben var fulde af 
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rådighed af snedkermesterens 

barnebarn, apoteker 
frk. Karen Rømer, Aarhus. 
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aabne Saar som a ltid flød og kunde kun besværlig fløtte sig men 

nesten altid i godt Humør. Da Bedstefader kom til Aaker havde 

han sin Moder med her til hun hed Hedvig og var blind, hun døde i 

Præstegaarden. 

Mine bedsteforæ ldre havde 11 Børn 8 Sønner og 3 Døtre, den 

æ ldste Søn Thomas var Væver og boede i Gladsakse. En datter 

Ane Petra Abelon blev opfødt i Præstegaarden efter Forældrenes 

Død, saa kommer nogle Onkler som jeg aldrig har set Joen Jacob 

Edinger, Niels, Doris, og Magrethe som døde tidlig, jeg har kun 

kendt Onkel Johannes Laurentius som først kom i Snedkerlæ re i 

Kjøbenhavn nedsatte sig som Snedkermester i Rønne flyttede sene

re til Aakirkeby og giftede sig med Degnen Lunds Datter E lisabet 

Hammer Lund blev senere Avlsbruger flyttede til Kjøbenhavn og 

blev Tapethandler blev han en alvorlig og inderlig troende Kristen 

(Grundtvigsk) er begravet med sin Hustru ved Aakirke. Rebekka 

Kristine tjente først i Kjøbenhavn en del Aar kom hjem for at hol

de Hus i Præstegaarden da min Moder skulde giftes, kunde nok 

daarlig holde paa Pengene og døde i Fattig huset vor Onkel Johan

nes fik indrettet en pæn separatstue til hende med hendes egne pæ

ne Møbler hvor hun saa levede a f Folks Godgørenhed. 

Andreas Gotlib Tvilling til min Moder gift med Hansigne Hol

melin og boede på Fredensborg som Retsvidne og Havedyrker tem

melig fattig Ueg besøgte ham et par Gange) havde det meget pænt. 

Og saa min elskelige kære Moder som jeg stadig ser noget bædre 

hos Hedvig Kristine en troende og Gudhengiven Sjel tolmodig i al 

sin Fornedrelse, gift med Jesper Peter Jespersen 1834 Født 1803 

døde hos min Søster Ane Katrine Hammer i Neksø Aar? 70-74. 

Hertil skal føjes at Tante Rebekka var en alvorlig og troende Kri

sten . Hvordan min Bedstefader var som Præst kan jeg ikke skrive 

noget om da jeg som Barn ingen Forstaaelse havde deraf, lidt bedre 

forstaar jeg ham som Menneske, han har faaet Skyld for meget 

men jeg tror for en Del med urette, som før bemæ rket drak han 

aldrig noget eller havde heller a ldrig drukket noget derimod var 

han nok en del hengiven til Kortspil og havde maaske Spillegæld, 

dog derom ved jeg ikke noget bestemt men jeg ved at han var fattig 

hvilket ikke var saa forunderlig da der var 11 Børn og han jo motte 

bygge hele Gaarden op fra ny og den nordre Længe enda 2 Gange 



Pas/ar Balle. 

og det nestsidste Aar han levede 6 Fag Stuehus 1845 og tilmed var 

nok ikke Præstekaldets Indtægter saa store den Gang. Om sit dag

lige Liv i Præstegaarden ja jeg kan nok skrive lidt hvad jeg husker. 

Hans syn var meget daarlig han kunde ikke se at læse det ringeste 

knapt finde Nøglehullet i Sjartollet og Briller kunde han ikke faa 

som hjalp noget og naar han skulde prædike til sidst motte som Re

gel Skriver Petersen hen og læse en Prædigken af æ ldre Aargang for 
ham og saa arbejdede han den ud i Tankerne og gik op med den om 

Søndagen men til sidst blev jo dog Menigheden ked heraf og tvang 

ham til at tage Kapelan og det blev Kofoed som senere var Præst i 

Østertars . E fter det jeg hørte om ham skulle han have været meget 
Læ rd, særlig Sprogmand og jeg kan godt huske at han kunde 

fremsige hele Remser for mig paa flere Sprog særlig Græsk og 
Fransk og efter det jeg hørte havde han glimrende Talegaver de 

sagde at han ligefrem kunde øse det i Folk med Sker men jeg kan 

ikke mindes nogen levende Kristendom fra den Tid han havde og

saa en vis digterisk begavelse og jeg erindrer at da jeg var 5 Aar saa 

skrev han et Dikt til mig hvoraf jeg erindrer enkelte sætninger. 

Da du nyfødt i Vuggen laa 
et Kys jeg gav den spæde 

det var som om jeg forudsaa 

i Dig min fremtids glæde 
Voks op i Guds frygt som i Dyd 

bliv Faders glæde Moders Fryd 
Og naar din Bedstefader da 

er stedt til Gravens Vile 

og Du engang skal gaa herfra 

da skal min Aand fremile 

for at omfavne dig til felles 

Fryd i Himmelen. 

Jeg husker ikke mere - han skrev ogsaa et Digt om Kapitajn Dam, 

ligesom han havde en paabegyndt Danmarkshistorie som jeg opbe

varede !enge men som er bortkommet for mig ligesom alle hans 

Prædikerner paa 2 nær som jeg senere har faaet af gode Venner i 

Aakirkeby. 
!øvrigt holdt han af at leve godt og røg megen Tobak af en rigtig 

Præstepibe med Sølvbeslag. Han var umaadelig hidsig og kunde let 

komme i Fyr og flamme over ganske lidt men blev lige saa hurtig 

god igen og saa vidste han ikke vordan han skulde faa det udsonet. 

Jeg husker der kunde komme Tiggere og han kunde gaa frem og 

tilbage paa Gulvet og skælde dem Hæder og Ære fra naar han saa 
havde udøst sin Galde kunde han tage 10 Mark op af Lommen og 

sige min Dreng kan du give den Mand de Mark naar han saa havde 

gaaet lidt igen kunde han sige min Dreng kan du sige til Rebekka at 
hun skærer den Mand et Stykke Mad derefter kunde han godt faa I 

Skeppe Korn med hjem. 
!øvrigt var han meget skikkelig mod forsømte Børn, for efter at 

mange var forvist af de andre P ræster tog han dem gerne til Kon

firmation. Bedstemoder sad hele Dagen i Kakkelovns Krogen og 

spandt Hør paa en Underjords Rok og saa humpede hun ved en 

Stok ind i et Kammer naar hun behøvede det og ved Maaltiderne 

blev et lille Bord flyttet hen til hende hvorpaa der blev anrettet naar 

Aften kom motte hun tidlig i Seng efter at Tante havde forsynet 

hendes Saar paa Benene med Sjapi, de flød nemlig altid, lidt før 
hun døde Lægtes Benene imidlertid. Hun havde stor Lyst til at 

samle os Børn om sig i Mørkningen og fortelle os Historier fra den 
Præstegaard som havde været hendes Barndoms Hjem. Hun hav

de lært at koge i Kongens Kjøkken og saa vidt jeg ved blev Bedste-

Fru Pastor Balle. 
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fader kendt med hende der. Jeg ved ikke noget om hendes serlige 

Familie kun har jeg hørt at der var en gren i Norge og en anden paa 

Als men herom tør jeg ikke sige noget da jeg ikke ved mere end for

anførte. 

Min Bedstefader gav mig et lille Verksted en Hylde ved det ene 

Vindue i Dagligstuen ligesom han holdt Huslærer til mig og lod 

mig lære at spille Violin, og jeg kan huske at Provst Stenberg var 

der oppe for at formaa ham til at sette mig paa Latinsk Skole i 

Rønne men det vilde han ikke da var han også Døden nær. Det sid

ste Aar han levede byggede han jo de 6 Fag Stuehus og saa opholdt 

jeg mig saa meget hos Snedkerne at det var vel det der bestemte mit 

Livs Bane. 

Der var en yperlig Frugthave særlig Jorber og Æbler der var rig

tig nok noget at spise af. Da saa Bygningen var bleven ferdig i Ef

tersommeren 1845 og de var flyttet ind og kommet i Orden begynd

te Bedstemoder at skrante og i Foraaret 1846 gik hun til Sengs for 

ikke at staa op mer, hun døde 8 Dags Tid før Paaske og blev begra

vet Langfredag under et meget stort Følge og Stads 89 Aar gam

mel, imidlertid havde Bedstefar ogsaa begyndt at være i Sengen og 

blev for vær Dag daarligere, da de bar hende ud Begravelsesdagen 

bar de hende forbi hans Seng laa han paa Albuen og sang Ligsal

men med og da de kom ligefor rejste han sig op og sagde farvel Ane 

jeg kommer snart efter, og saa Paaske Lørdag Kik. 4 Morgen døde 

han 91 Aar gammel. Saa !enge Kaldet var vakant opholdt vi os i 

Præstegaarden og derefter flyttede baade Tante Rebekka og jeg 

hjem til mine Foreldre og da var jeg 11 Aar gammel og hermed 

slutter saa Præstegaarslivet. 

Jubilæumstale 

holden i 

Aakirke 

Sjette Søndag efter Trinitatis 

Den 26. Juli i Aaret 1840 

af 

Peter Thomsen Balle 

Sognepræst for Aaker Menighed paa Bornholm 

i anledning af 

50 henrundne Embedsaar 

som Sognepræst for bemeldte Menighed. 

Apostlernes Gerninger 10,42,43. 

Jesus bød os at prædike for Folket, og at vidne, at han er den af 

Guds beskikkede levende og døde Dommer; denne giver alle Profe

terne Vidnesbyrd, at hver den som troer paa ham, skal ved hans 

Navn bekomme Syndernes Forladelse. 

Saavel Aartusinder, som daglig Erfaring lærer os Mennesker, at alt 

i det umaadelige store Skabningsverk, hvoraf vi ikkun ser den 

mindste Del for vore Øjne, gaar bestandig frem i en bestemt Or

den. 

JULPAA BORNHOLM 

P. A. Jespersen som 9 aarig i Aakirkeby Præstegaard. 

P. A. Jespersen, Snedkermester i Rønne. 



Strøtanker omkring et 
bornholmsk >>håutag<< 
Af HOLGER JØRGENSEN 

I de sidste ca. 25 år har en gammel bornholmsk hovedbeklædning 

fået en renaissance. Man har givet den forskellige betegnelser alt 

efter, hvor den bruges mest, men også efter hvem der bruger den. 

Man kan således høre betegnelsen »Gujimmahåua«, fordi man ser 

den ret hyppigt i Gudhjem. Den kaldes også »Stenbærahåua«, for

di fru Magda Steenberg i Gudhjem har fremstillet en hel del af dis

se huer. Man hører også betegnelsen »Køiahåua«, fordi kunstne

ren Henning Køie næsten altid går med en sådan hovedbeklæd

ning. Nævnes skal det også, at man i Svaneke kan høre betegnelsen 

»Dikkahåua«, hvilket rimeligvis fortæller, at et antal personer af 

slægten Dich har båret eller bærer denne hue. 

Da denne hue begyndte at komme på mode igen, fortalte min 

mor mig, at i hendes »bællatid« gik »aj le mænjesker me siddenena 

benømmena håuern. (Min mor, Anna lpsen, var født i Melsted i 

1894) . Ifølge hendes beretning gik både drenge og piger, men også 

enkelte voksne mennesker med denne slags huer. Tilsyneladende 

var det en hovedbeklædning til hverdags- og arbejdsbrug og nok 

fortrinsvis for fiskerbefolkningen. Heldigvis kunne min mor hu

ske, hvordan disse huer skulle hækles, og jeg blev den lykkelige 
ejer af to »gujimmahåuer«. 

Ovenstående oplysninger bekræftes af nu 92-årige snedkerme

ster Viggo Pedersen i Gudhjem. Han tilføjer, at disse huer blev 

kaldt for »tophåuern, og at de for det meste var mørkeblå , men de 

kunne dog også være grå. Såvidt han husker, var kvasten altid af 

samme farve som selve huen, og han kan ikke mindes, at huerne 

var forede eller havde »sviddalærn. Viggo Pedersen har ingen ide 

om, hvor denne huernode! kan stamme fra. 

Så gør vi et spring til et helt andet sted i verden. Jeg gik en marts

dag i 1974 i Athen og ville købe lidt souvenirs i en kiosk tæ t ved det 

olympiske stadion. Jeg talte engelsk med kioskmanden , som plud

selig spurgte mig, om jeg var skotte. Spørgsmålet forbavsede mig, 

men det viste sig, at han betragtede min »gujimmahåua« som en 

skottehue. Dette satte visse tanker i sving hos mig, men jeg havde 

endnu ingen holdepunkter for nogen teori. 

Da jeg i efteråret 1974 skrev teksten til billedværket »Bedstefars 

Bornholm ... som fotografen så det«, bind 2, fik jeg et gammelt 

billede fra Svaneke til behandling. Man ser på billedet, nr. 39, en 

flok børn lege i sneen og køre på kæ lk i Vigedalen i Svaneke, og he

le fem af børnene har disse tophuer på! Overlæ rer Anker E. Kofo

ed har fortalt, at denne hue var en ganske almindelig hue på 

Svaneke-kanten ved århundredskiftet. 

Nu begyndte en lille ide at tage form hos mig. Slægten Wolfsen 

(senere stavet Wolffsen) indvandrede rimeligvis fra Skotland til 

Svaneke velsagtens i slutningen af 1500-tallet. Denne betydende og 

toneangivende slægt kunne jo have bragt denne skotske huernode! 

med sig til Østbornholm ! 

Senere har jeg haft flere samtaler om dette svanekebillede med 

seniorsergent Aage Due Larsen, der er født og opvokset i Svaneke 

og meget lokalhistorisk interesseret. Da han fortalte, at han har 

hørt denne hue betegnet som en »Dikkahåua«, fik min ide pludse

lig ny næ ring. Såvidt jeg ved, er også den livskraftige slægt Dich 

indvandret fra Skotland måske samtidig med slægten Wolfsen i 

den sidste del af 1500- og den første del af 1600-tallet. Det bør må

ske lige nævnes, at skotterne fra gammel tid har visse traditioner i 

tilknytning til uldvarefremstilling. Slægten Wolffsen har i løbet af 

dette århundrede forladt Bornholm igen og bor nu »ovre«, medens 

slægtsnavnet Dich eller Dick stadig findes her, og for blo t et ha lvt 

århundrede siden var det ret hyppigt på Gudhjem-, Svaneke- og 

Neksø-kanten. 

1 flere år fandt jeg det derefter ret sandsynligt, at »Gujimmahåu

an« eller »Dikkahåuan« havde en skotsk hovedbeklædning fra 

1500- til 1600-tallet som forbillede. Men så kom der uorden i brik

kerne. Under min sommerferie på Christiansø i juli 1980 besøgte 

jeg naturligvis det dejlige museum i Lilletårn. Her findes nogle bil

leder (kolorerede med vandfarver) af fæstningens soldatertyper fra 

1840-erne. Da fæstningen hørte under søværnet, bar en stor del af 

soldaterne matrosuniformer, og deres uniformshue var - for mig at 

se - ovenomtalte hue med kvast! 

I fæstningstiden fra 1684 til 1863 var Gudhjem forsyningshavn 

for Christiansø, og samkvemmet var livligt. Helt ind i dette å r

hundrede tilbragte mange gudhjemfiskere - og også listed- og tejn

fiskere - flere måneder af året inde på »øen«. Det er derfor letfor

ståeligt, om de hvervede matroser og senere fiskere på Christiansø 

kom til at påvirke de nordøstbornholmske fiskeres valg af hoved

beklædning op til sidste århundrede. Familierne blev tilmed stæ rk t 

indgiftet i hinanden. 

Efter dette stå r man tilbage med nogle teorier og formodninger, 

men intet bevis. Ovenomtalte tophue kan være 

en skotsk huernode!, der efter et par skotske familiers indvand

ring til Bornholm for omkring 400 år siden har bredt sig til de 

østbornholmske kystegne, 

en matroshue, der fra de hvervede soldater på Fæstningen Chri

stiansø har bredt sig til den bornholmske nordøstkyst, 

en bornholmsk huernode!, som ganske spontant er opstået med 

centre i Gudhjem og Svaneke, 

et »ovrefra« kommende modelune, der engang i 1800-tallet har 

slået rod fortrinsvis på Nordøstbornholm. 

Hvis nogen af »Jul paa Bornholm«s læsere kan komme med 

yderligere oplysninger om denne interessante, praktiske og klæ deli

ge »bornholmske« tophue, så modtages de meget gerne. Såvel små 

som store brikker til puslespillet omkring huens historie her på 

Bornholm har interesse. 
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Som profeten spå' de 
Af ARNE MADSEN 

Tegningens motiv er hentet fra præstegårdshaven i lbsker. Hvor 

denne nu er lå før i tiden en stor, åben plads, hvorfra man gik ind 

på kirkegården gennem en port i klokketårnet. Denne indgang er 

forlængst tilmuret; men den anes endnu, når man ser godt efter. 

Den nuværende hovedindgang er ud mod landevejen, hvor man 

normalt går ind, når man går til gudstjeneste, til en kirkelig hand

ling eller man kommer som gæst en dag for at bese den gamle Set. 

Ibs. 

Da jeg som »horra« en gang på en cykeltur fik lov til at følge en 

onkel, der var stærkt interesseret i sin fødeøs historie og seværdig

heder, og turen førte os forbi en af vore gamle kirker, standsede 

onkel op og sagde: »Der skal vi ind, for der er altid noget at se i en 

kirke!« 

Han har ret. Kirken er rejst for at ordet må forkyndes og høres; 

men som en lykkelig tilgift har kirken også den egenskab, at der al

tid er noget at se. 

JUL PAA BORNHOLM 

Det er da også tilfæ ldet med Set. Ibs. Umiddelbart vil klokketår

net, det meget store kirketårn og kirkeinventaret være et godt eks

empel herpå , det sidste med døbefont, den sengetiske Madonna, 

renæssance-prædikestolen med de moderne keramikfigurer af 

Poul Høm, altertavlen af C . W. Eckersberg, det nye orgel m.v. 

Forøvrigt har menighedsrådet ladet udarbejde en lille, handy 

»fører«, der vil kunne være den besøgende til nytte. 

Men hensigten med disse linier er at dvæle lidt ved et af de nav

ne, der er at læse på præstetavlerne i våbenhuset, Arvid Pedersen. 

Slår man efter i Den danske Salmebog, vil man kunne finde et 

par facts om ham: at han er død o . 1554, at han var provst for 

Bornholm og en værdsat salmedigter. Af de salmer han har gen- el

ler nydigtet er nævnt numrene 94, 303 og 436. Der kunne også være 

anført 360, hvis 4. vers skyldes ham. 

Takket være salmeeksperten, pastor Anders Mallings store ar

bejde med og værk om vore danske salmer og deres historie, vil der 



yderligere være et og andet at læse om hin sognepræst i Ibsker. 
Arvid Pedersen er antagelig født i Lund o. 1500 eller noget før. 

Som studerende i Wittenberg aner man, at han tidligt har været op

taget af Martin Luthers tanker og formentligt også har forsøgt at 

oversætte dennes salmer til dansk. 
I 1542 bliver Arvid Pedersen kaldet til embede som sognepræst 

ved Set. Ibs kirke. I året 1550 nævnes han som præst og en af de 

mænd, der traf beslutning om at genoprette Rønne latinskole for 

at uddanne præster til øen. 

Hvornår han fik provstetitlen i eje vides ikke. Formentlig havde 

han haft den i nogle år. Økonomisk en lidt tvivlsom ære, idet prov

stelønnen i almindelighed var 1 mark og frit herberge for hver visi
tats. Og det var jo hverken til at leve eller dø af. 

Men med udnævnelsen til sognepræst i Ibsker fik han mulighed 

for at kunne forsøge på at gennemføre den ikke lette opgave: refor

mationen på Bornholm. Præsterne på øen var ikke vant til at rette 

sig efter nogen provst. Befolkningen næppe optaget af reformatio

nen. Den havde andre ting at tænke på og trækkes med: nemlig Ly

beckernes undertrykkelse. Der var heller ingen opbakning fra no

gen betydende dansk myndighed. 
Men det skal siges til den brave provst's fortjeneste, at han gjor

de, hvad han kunne for at forvalte sin ansvarsfulde post ud fra det 

»ord«, som var lyset for »evangelie klare dag«. Trofast og stilfær

digt satte han sin livsgerning ind »på ordets klippegrund«. Og med 

sin sans for rytme og rim og sprogets naturlige ordstilling kom hans 

evner som salmedigter ham til hjælp og menigheden til gavn og på 

en tid, hvor salmesang på modersmålet endnu var et eksperiment. 

Arvid Pedersen står som genskaber eller digter af godt en snes gode 

danske kærnesalmer. 
Her skal blot standses op ved en af disse salmer, som er skabt 

med den højtid for øje, hvor det er jul på Bornholm og ud over den 

ganske klode. Der tænkes på nr. 94. 

Slår man efter i Den danske Salmebog, vil man af en notits læse, 
at den forelå på latin i det 14. århundrede. Versene er usædvanligt 
lange, hvad der skyldes omkvædet. Dette lange omkvæd gendigte

de Arvid Pedersen til den gamle melodi, men nydigtede derudover. 

Grundtvig foretog så, kan man læse, en bearbejdelse i 1837. 

Den danske Salmebog rummer adskillige julesalmer, ja, så man

ge, at selv om »julen varer længe« , kan det knibe med at nå dem al
le igennem. Det interessante er, at selv om det i reglen er Grundt

vigs , Brorsons og Ingemanns julesalmer, der får plads på kirkens 

nummertavler i juletiden, så ved vi, at salme nr. 94: »Lad det klinge 

sødt i sky« er sunget mange, mange gange. Ikke mindst i den tid i 

kirkens historie, hvor den blev sunget under offergangen på jule

dag. Hertil kommer, at den betragtes som den første af vore dan

ske julesalmer. Med sit vægtige indhold melder den fortsat bud 

om, hvad der lå »Bornholms reformator« så stærkt på sinde at få 
sagt, mens hans tid var. For julens budskab er jo dette: at 

Nu er sket til jordens held, 

hvad os meldte Gabriel; 

Født er Herren af en mø ... 

Han kom til jord, 

som os profeten spå'de! 

Ibsker præstetavle. Arvid Pedersen ses som nr. 2. 
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De bornholmske billeder 

Det gullige løv udstrakt i tørke hengivelse er en ydmyg tro 

og det fugtige råd som salt belagte kvinder . der breder sine vinger ud. 

er et billede Ja jeg mødte døden Denne sidste gang 

og Hammerknudens født på denne ø som emne for en frelser 

ydmyge ikoner med de nøgne klipper der lurer mellem 

ladet op hav og måger lyngens rødder. 

af efterårets bladguld alt uløseligt forbundet. Denne træghed i åndedrættet 

er et andet. Mødte døden denne død i råd 

Der mødte jeg døden som jeg altid mødte hende. blandt enebær og kaprifolier. 

som en enhed Et mere lysende gensyn Det er stedets natur 

af bedested og helgenhus kan kun du og menneskets. 

der mellem de give mig En tilbagevenden 

forvitrede blokke hvor det sammensatte hvor udviklingen accelererer 

og gevandter svundet ind. er blevet det enkle. på græ nsen 

Disse magre bene Den absolutte til det surreelle. 

H ans Reusch 
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Lektor Arne Larsen 
12. juni 1902 - 12. december 1979 

Arne Larsen blev født i Rønne d. 12/6 1902. Hans professionelle 

løbebane kom til at forme sig usædvanlig lige og uden store ud

sving. Faderen, lektor P. A. Larsen var matematiklærer ved Rønne 

Statsskole, og det var meget naturligt , at sønnen kom i skole her, 

og i 1920 blev han matematisk student. Efter 6 års studier ved uni

versitetet blev han i 1926 cand. mag. i fagene naturhistorie og geo

grafi, fik samme år stilling som timelærer ved sin gamle skole, hvor 

han året efter blev adjunkt og i året 1943 udnævnt til lektor. 

Selv om det således blev Rønne Statsskole, der blev rammen om 

Arne Larsens virke livet igennem, tillod hans energi og aktivitet 

ham ikke at »nøjes« med at udfolde sig indenfor denne ramme. 

Han blev gennem en menneskealder den, der ved sine undersøgel

ser og publikationer tegnede faget naturhistorie på Bornholm. 

Så tidligt som i 1920 resulterede hans konstatering af alkefuglene 

på Græsholmen, at øen blev statsreservat for at sikre disse fuglear

ters eneste ynglested i Danmark. Padderne - især frøernes - udbre

delse herovre var gennem mange år genstand for ihæ rdige under

søgelser, og Bornholm er vel takket være ham den bedst undersøg

te landsdel med hensyn til denne dyregruppe. Men Arne Larsen var 

ikke specialist - Flagermus, Guldsmede, Igler og mange andre 

bornholmske dyr blev genstand for hans undersøgelser, og resulta

tet af undersøgelserne publiceredes i en lang række faglige tids

skrifter. 

Hans største arbejde var utvivlsomt »Bornholms Flora«, der 

kom i 1956. Den var oprindelig tænkt som en hårdt tiltrængt ajour

føring af N. H. Bergstedts »Bornholms Flora« fra 1883, men efter

hånden som forundersøgelserne skred frem, stod det klart for ham, 

at der var sket så store forandringer siden Bergstedts tid, at bogen 

måtte stå som en ny og selvstændig oversigt over øens plantever

den. Den kom som særtryk af Botanisk Tidsskrift og har siden væ

ret en meget benyttet håndbog for alle, der beskæftiger sig med bo

tanik her på øen. Bedst kendt af den brede befolkning er nok dels 

det lille turisthæfte »Bornholm med kikkert og lup« der i både 

dansk og tysk udgave er flittigt benyttet og er turistservice af høj 

kvalitet , og dertil »Læsåbogen«, der på populær måde fører læse

ren gennem Læsådalens geologiske formationer. 

Trods alt dette, var det ikke videnskab og forskning, der var Ar

ne Larsens mest karakteristiske side. Hans store interesse for at 

formidle sin viden til andre mennesker bevirkede, at han blev po

pularisatoren og fortælleren, og som sådan kendt af næsten alle 

bornholmere. Da Bornholms Naturhistoriske Forening i 1932 blev 

startet på initiativ af lærer Th. Sørensen Åkirkeby, var den unge 

adjunkt Larsen en af de drivende kræfter for at få den nye for

ening op at stå, og han kom ret hurtigt ind i bestyrelsen. Takket 

være sine mange kontakter fra studietiden til fagkredse i det øvrige 

land blev han i stand til at skaffe de bedste ledere til foreningens 

ekskursioner, ligesom han hvert år optrådte som en meget populær 

ekskursionsleder, der på en levende måde kunne lede ture med vidt 

forskellige emner. 

Man ringe~e til Arne Larsen eller man opsøgte ham i hjemmet, 

når man havde fundet noget usædvanligt - ingen var i tvivl om, 

hvor de skulle henvende sig, når de ville have besked. Udenlandske 

botanikere og zoologer - navnlig tyske og svenske - vidste også, 

hvem de skulle opsøge, når der var et lokalt bornholmsk problem, 

de ville drøfte, for det var bornholmske forhold, der var ledetråden 

i al hans virksomhed. Snesevis af lærere og studenter har fået grun

digt kendskab til Bornholms natur og kulturliv gennem de mange 

sommerferiekurser , han på eget initiativ holdt herovre. Det var 

ham en hjertesag at levendegøre og forklare om den ø og den na 

tur, han selv gik så meget op i. 

I årene efter 2. verdenskrig udstrakte han sine botaniske interes

ser til også at omfatte vegetationen i dele af Sverige og Norge; det 

var der sommerferieturen helst skulle gå hen. Resu ltatet a f hans 

mange indsamlingsture her på øen og i nabolandene afspej les i det 

herbarium, der nu befinder sig på Bornholms centralbibliotek. 

Det er nok almindelig kendt, at de senere mange år var præget af 

et tiltagende fysisk handicap, der netop i hans arbejde virkede uhy

re hæmmende. Men takket være ægtefællens enestående støtte og 

sin egen energi og brændende interesse fortsatte han dette a rbejde i 

mange år, hvor de fleste andre ville have givet op. 

På både fædrene og mødrene side tilhørte Arne Larsen Laue

gårdsfamilien, og med sit udadvendte væsen var det ganske natur

ligt - nærmest en selvfølge - at han påtog sig at være medarrangør 

og »legeonkel« ved de årlige familiestævneter. Han skulle helst væ

re sammen med andre mennesker, og man appellerede aldrig for

gæves til hans medvirken ved sportsstævner, skoleskovture eller 

fes ter på statsskolen . 

Når skolearbejdet og naturhistorien ikke lagde beslag på hans 

tid, blev det ofte musikken, der optog ham. Han satte sig gerne til 

klaveret i selskabeligt lag, men hans yndlingsinstrument var cello

en, og mange æ ldre bornholmere vil måske allerbedst mindes Arne 

Larsen som medlem af større eller mindre ensembler, hvor man i 

fællesskab gik op i glæden over musikken. 

Arne Larsen kom ikke til at mangle påskønnelse for sit mangear

tede arbejde. Fra forlag og institutioner modtog han flere gange 

anerkendelser for sin virksomhed, og det kan nævnes, at han i 1966 

modtog Bornholms Historiske Samfunds æ respris for sin indsats 

for bevaring af det bornholmske landskab, og det var ham en me

get stor glæde, da han i sine æ ldre år modtog ridderkorset. 
Poul Nørgaard. 
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Portrætter af 
kendte bornholmere 
af gået ved døden 
sidste år 

' ~ . .... r. .. , I ,,., ~~~ 
' it- ....... 

Andreas A lmegaard, Æblestien I I, 
Rønne. Fhv . gårdejer, Hakonsgård, 
Vestermarie fra 1928 til 1969. 
19.6.1901-24.5 .1 979. 

Rudolf Pedersen, Almegade 50, Røn
ne. Bankbestyrer. Mdl. Aaker menig
hedsråd. 
18.6. 1913-22.7 .1979. 
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Harry Holm-Hansen, Østerbrogade 
226, Kbhv. Ø. Fhv. toldinspektør. 
15.5.1901-25.7.1979. 

Peter M. Carlsen, Vindeby, Tåsinge, 
fhv. førstelæ rer og viceskoleinspektør, 
Klemensker, kirkesanger m.m. 
7.1 2.1897-4. 7.1979. 

Svend Thyge Nielsen, Kjeldsby, Øster
lars. Smedemester. 
12.4.1 918-26.7.1979. 

Ejnar Lundberg, Østre Rosendale
gård, Rutsker. Gårdejer, fhv . fmd. 
A/ M Hammersdal, æresmdl. Rutsker 
Jagtforen. 
3.4. 1897-23.5.1979. 

Helge Jensen, Ellebakken 3, Hasle. 
Fhv. sadelmager, mdl. ligningskomm. 
og skolekomm. 
20. 12. 1911-14.7. 1979. 

Karl Rasmussen, Gamlevældevej 9, 
Østerlars. Fhv. møller og avlsbr. 
28.2.1905-26.7.1979. 



Knud Erik Perersen, Smallesund 51, 
Rønne. Malermester, vurderings
mand, 4. kreds . 
26.1.1921-9.8. i979 

Alexandra Margrerhe Pedersen, Sand
gade I, Rønne. Fhv. afd.sygeplejer
ske, fmd. Bornholmerkredsen u. sy
gepl.org. Medarb. v. Tuberkuloses!. 
fra dennes start. 17.6.1894-4.9. 1979. 

Aage Rønne, »Sletten« , Gudhjem. 
Kok, pensionatsejer, lejrchef. 
23.6.1 921-19.10.1 979. 

Ellen Winther Gornitzka, Kirkestræde 
l, Neksø. 
5.10.1915-25.4.1980. 

August Birkebæk, St. Torvegade I, 
Rønne. Lektor v. Rønne Statsskole 
1942-73. 
12.8.1908-24.8.1979. 

Anker Kofoed Schou, Vestergade 45, 
Hasle. Fhv. stenhugger, pensionistfor
mand. 
6.4.1904-4.9.1979. 

Martha Marie Mikkelsen, Rønnevej 
41, Olsker. Fhv. lærer Set. Ols Kirke
skole, organist, mdl. mgh. 
7.4.1896-20.10.1979. 

Knud Hender, Kalundborg. Cand. 
theol. og mag. Lektor, prorektor, Ka
lundborg Gymnasium. Legatstifter. 
15. 7. 1894-28.10.1979. 

Johs. Poulsen, Kanegårdsvej 15, Røn
ne. Fhv. chauffør, fmd. A.S.F. Dansk 
Folkehjælp, instroktør, fmd. Club 
42«. 
15.10. 1925-25.8.1979. 

Jørgen Espersen, Vestermarievej 33, 
Vestermarie. Postbud, mdl. mgh., 
fmd. A.0.F" Vestermarie, medd. til 
dagbladet »Bornholmeren«. 
4.8 .1921-5.9.1979. 

Martha Karoline M ogensen, P leje
hjemmet, Zahrtmannsvej, Rønne. 
Lærer, Rutsker nordre Skole 1918-57. 
31.3.1 888-22.10.1979 

Magnus Hansen, Kristiansø. Fisker. 
6.9.1906-7. 11.1979. 

Erling Rasmussen, Hoppegård, Øster
marie. Gårdejer. 
16.8.1902-26.8.1979. 

Helge Skovmand, Gentofte. Journa
list. (Born . Tidende 1898-1901), redak
tør Højskolebladet 1908-58, forfatter. 
14.3.1883-27.9.1979. 

Alfred P. L. Gornitzka, Kirkestræde 
l , Neksø. Bogtrykker. 
18.10. 1896-22.10.1979. 

Marie Nielsen, Sorø. Hasle-Rutsker 
Præstegård 1921-50. 
22.10. 1891-9. 11. 1979. 
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Aage Stømø, Læ rkevej 3, Rønne. 
Lektor v. Rønne Statsskole. 1940-75. 
17.8. 1907-12. 11.1979. 

Kristian Nykjær, Kapelvej 14, Rønne. 
Fhv. kommunebogholder. 
25.9. 1903-29. I 1.1979. 

Grere Carlsen, Østergade 27, Rønne. 
Indehaver af »Bornholms Turistinfor
mation«. 
15.3.1923- 11. I 2. 1979. 

Ejnar Løvgren, Sdr. Alle 42, Rønne. 
Fhv. sparekassekasserer. 
24.8. I 899-27 .1.1980. 
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Paul Axel Sørensen, SandOugtsvej 28, 
Rønne. Aut. el-installatør. 
20.2.1924-12. 11.1979. 

Arthur Holm, Pæretræsdalen 4, Røn
ne. Fhv. dampskibsekspeditør, Allin
ge. 
22.5.1900-30. I I .1979. 

Theodor Sommer, Søndergade 2 1, 
Rønne. Fhv. sygehusinspektør. 
16.11.1898-14.12. 1979. 

Jens Eriksen, Lindevej 2, Aakirkeby. 
Fhv. murermester, mdl.sgr. og amts
råd. 
14.6. 1901-31.1.1980. 

Clara Lou-Møller, Kildebakkestræde 
6, Neksø. Fmd. Baptistkirkens Kvin
dekreds i Neksø og Bornh. Baptist
kvinders Forbund. 
28.8. 1902-14.11.1979. 

Hans Peter Olsen, Lindetsager, Øster
marie. Avlsbruger, mdl. sgr. 
23.2.1900-5.12.1979. 

Andreas Petersen, Kirkebakken 9, 
Tejn. Fhv. provst, fmd. Indre Mission 
og Kirkeligt Forbund p. Bornholm 
m.m. RD. 
18.2. 1899-9. 1. 1980. 

Lars Bach Pedersen, Kyndegård, Ny
ker. Gårdejer. 
14 . I 1.1899-20.2.1980. 

Johannes Carlsen, Jernbanegade 24, 
Aakirkeby. Fhv. graver. Fmd. Graver
foreningen, æresmedl. 
11.7 .1903-25.11.1979. 

Anker Andersen, Bjørnemøllevej 26, 
Klemensker. Fhv. gdr., Thorupgård, 
branddir., Øst if. Brandf" fmd. Bornh. 
Brandf. , vurdmd.Østif.Kreditf.Grane
lifonden 1974. 30.1.1900-7. 12.1979. 

Hedvig Thomsen, Storegade 85, Has
le. Pens. overlærer. 
20.6.1889-26.1. 1980 

Jeppe Vinten, Kocksvej 5 B, Kbhv. V. 
Forlagsboghandler. 
5. 12.1917-4.2.1980. 



Georg Dam, Storegade I, Klemensker. 
Postekspeditør. 
25. 10.1918-5.2.1980. 

Andreas Hansen, »Orfa«, Nyker. Ka
retmager, mdl.sgr. æresmdl. Karetma
gernes fagforen. 
13.3.1895-24.2. 1980. 

" Emma Kofoed Jacobsen, Rørthvej 46, 
Odder. Husmoder, medarbejder Od
der Museum m.m. 
16.8. 1916-19.3.1980. 

Jens Westh, Gudhjemvej 20, Øster
tars. Fhv. avlsbr. »Skovshøj«, mdl. 
sgr. 
9 .7 .1 893- 1.4.1 980. 

Hans Peter Frigaard Mogensen, Kø
benhavn. Ekspeditionssekretær, cand. 
jur. 
8. 11.1900-25 .2. 1980. 

lise Nørgaard Larsen, Højskolevej 
14, Rungsted. Tandtekniker, fbv . tu
ristchef. 
6 .8 .1917-25 .2.1980. 

Jens Andreas Nielsen, Nørregade 5, 
Allinge. Sadelmagermester . 
l.2.1884-21.3.1980. 

Ernst Petersen, Storegade 77, Hasle. 
Stenværksejer. Fhv. mdl. Havneud
valget og Bornh. Erhvervsråd. 
1.12. 1908-7.4.1980. 

Chr. Pelle, Pluggegårdsvej 5, Nyker. 
Fhv. bygmester, vurderingsmand i 
Østifternes Brandfors. 
17.4.1903-13.2.1980. 

Svend A . Schou, Grønnegade 17, Nek
sø. Vognmand, fmd. Bornh. 
Taxifore., æresmdl. m.m. 
19.2.1914-7.3. 1980. 

Johan Kofoed, Nakskov. Fhv. kreds
læge (1933-1970.) RD. 
21.5 .1899-23.4.1980. 

Jan Chr. Nielsen, Nybrovej 13, Øster
lars . Tømrer, fmd. Øb. 9. kreds. 
12. 7 .1942-10.4.1 980. 

Ernst Tranberg, Set. Jørgensgade I, 
Gudhjem. Malermester. 
21.4.1910-17.2.1980. 

Johan Løvgren, Paradisvej I B, Nek
sø. Installatør, mdl. Neksø byråd. 
17.3.1897-11.3.1980. 

-Al/red Skovgaard, Sdr. Villavej 14, 
Rønne. Fhv. kontorchef i Sundheds
styrelsen, fmd. f. Medicinalnævnet. 
20. 11-.1912-28.3.1980. 

Bertha Lyngby, Paradisvej 15 , Rønne. 
Tid l. Hotel Jomfrubjerget og Dams 
Hotel. 
12.9. 1887-10.4.1980. 
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Knud Schmidl, Holbæk. Fhv. drifts
bestyrer, Rønne komm. elværk og 
Bornholms Højspændingsværk 1925--
1965. 
11.2.1895-23.4. 1980. 

Svend Pedersen, Torvet 10, Neksø. 
Skrædder, æresmdl. i Nexø Boldklub 
og Bornh. Fodbolddommer-Klub. 
28.6.1913-7.6.1980. 

Knud Pe1er Kjøller, Åbrinken 21, Vi
rum . Forstkandidat, ekspeditionssek
retær i Statsskalledirektoratet, medar
bejder på »Trap Danmark«. 
7 .1.1917-2.5. 1980. 

Ole Klind1-Jensen. Aarhus. Professor, 
dr. phil" Museumsinspektør, Forhi
storisk Museum, Moesgård. R. af D. 
p .p. 
31.3 .1918-13.6.1980. 

Henry Boss, Nyvej 1, Rønne. Fhv. for
retningsfører. 
1.5 .1 911-13.5. 1980. 

Emmy Sophie Jan/zen, Skyllevænget 
2, Gudhjem. Tidligere ejer af Jantzens 
Hotel. 
9.9.1895-22.6.1980. 

Viclor M orlensen, Astrupvej 77, 
Brønshøj. Vognmand, sup. revisor i 
Bornholms hjælpefond. 
3 .4.1 897-6.6.1980. 

Poul Weslh, Jernbanevej 10, Rønne. 
Amtsinspektør, Hafnia-HHH. Ansat i 
selskabet i 45 år. 
27.6.1914-23.6.1980. 
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Af Niels Peter Hansen. Foto: Frede Kjøller ........ ..... ... . 
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overlærer. Foto: Frede Kjøller .. ..... .. . . .... .. ...... .... . 

Kamma Salto på Christiansø. Af Lulu Salto Stephensen, 
kunsthistoriestuderende .... ... ... ..... ..... ... ...... . .. . 

Studenterne fra Rø nne Statsskole 1980. Foto: I/sted Bech . ... . 
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Foto: Frede Kjøller: Klipper nord for Randkløve ........... . 

Lektor Arne Larsen 12. juni 1902-1 2. december 1979. 
Af Poul Nørgaard, lektor .. . .... ... .... .. ............... . 

Portrætter af kendte bornholmere afgået ved døden sidste år .. 

Redaktion: Frede Kjøller, Lærkevej 11, 3751 Østermarie. 

JUL PAA B ORNH OLM 
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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.: Landgangen på Bornholm - baggrunden for 

den russiske besættelse af Bornholm .... . .. .. .. . . . . 
Bedstefars Bornholm - som fotografen så det. 

Hæfterne 2, 3 og 4 ........ . .... . kr. 35,50, 38,55 og 
Bidstrup, Jul.: Stamtavle over familien Koefoed .. . . .. . 
Bornholm i billeder 1980 .. . ................. .. .. ca. 
BORNHOLM - billedhæfte med dansk, engelsk, fransk, 

svensk og tysk tekst .......... .......... ... ..... . 
Bøggild, Hansaaage: Byens nips . .. . .. . ... . . . .. ... .. . 
Bøggild, Hansåge: Breve fra mester Oluf . . . .. . . . . ... . 
Bøggild, Hansåge: De skrøbelige skjolde .. . .. . ...... . 
Bøggild, Hansåge: Skibsudsmykninger .... . .. . . . . . .. . 

Bøggild, Hansaage: Vinden blæser i sin 
blå trompet 
BORNHOLMSKE BILLEDER 
- en samling grafiske arbejder 
af ca. 20 bornholmske kunstnere, 
bl.a. Oluf Høst, Poul Høm, Kræsten Iversen. 
Omslag med akvarel i 4-farvetryk. 

60,75 

30,35 

86,25 

29,90 

40,60 
188,00 

29,85 

24,85 
36,55 
59,75 
33,70 

145,00 

64 sider ...................... . ......... ... 118,00 

Det var dengang - Danske hj em i tyverne med et afsnit 
af Bent Rying om hans hjem , Pistolstræde 4 ....... . 

Egevang, Robert: Det gamle Rønne ................. . 
Egevang, Robert: Det gamle Svaneke ............... . 
Espersen, J. C. S.: BORNHOLMSK ORDBOG 

Fotografisk optryk af denne efterspurgte bog . . indb. 
Gamle huse i Rønne ..................... .. ....... . 
Geologi på Bornholm - ekskursionsfører . . .. .. ..... . . 
Gyldendals Egnsbeskrivelse - Bornholm ......... indb. 
Hauch-Fausbøll , Poul: Mads, Mie og deres far ....... . 
Historiske huse i Aarsdale Fiskerleje ... . ..... . . . ... . . 
Hjorth, L.: En keramisk virksomhed i Rønne . .... .. . . 
lpsen, Arne: Sangeren fra Hasle 

Folkebog om Vilhelm Herold og hans barndomsby . . . 
Jensen, Niels : Jernbaner på Lolland-Falster og 

Bornholm .......................... . ......... . 

79,15 
18,85 
24,05 

299,30 
47,70 
36,70 
83,70 
16,35 

158,00 
16,35 

59,90 

38,50 

JUL PÅ BORNHOLM 1980 ..... . ..... . .. . 44,85 
Vi har endnu en del ældre årgange 

Juni, Djorn: Notesbog for lokumsdigtere . . . . . . . . . . . . . 15, 10 
Kjøller, Ejnar: Nørrekaas minder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,35 
Kjøller, Frede: 

Vestermarie plantage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,75 
Østertars udmark 1866-1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 , 70 
Bornholms ukendte stier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,25 

Kjølby, Vi lhelm: ØSTERMARIE BOGEN .... .. . .. . . 
Kjølby, Vi lhelm: Vindmøller før og nu 

BORNHOLM . . ... ............... . ........... . . 
Klindt, Jørn : Disse danske . .. . . . .......... . . . . ... . . 
Klind t, Jørn: På sporet af de første Kofod'er ...... . . . . 
Kofoed, Anker E . : Sankt Hanskilden .. .. . .. . . . . .. . . . 
Kofod, Ole: Gaderne i Rønne .. . ...... . ...... .. .... . 
Klippeøens sange . . .............................. . 
Larsen, Arne: Bornholm med kikkert og lup ......... . 
Larsen, Arne: Læså .. . ........................... . 

Mahler , Ludvig: Bobbarækus Filiækus - med 

51 ,25 

98,00 
43,05 

157,30 
28,40 
22,35 
13, 10 
13,30 
23,65 

Krølle Bølle rundt på Bornholm ........... 33,35 
DEN BORNHOLMSKE BILLEDBOG 

Mahler, Ludvig: Kærlighedssmeden . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 10 

Møller, J. P.: Folkesagn og 
andre mundtlige minder fra Bornholm 
NY UDGAVE af Bornholms første 
sagnsamling fra 1867 med tegninger 
af Arne Madsen, 72 sider .... ... ... . . . . .... 59,00 

Møller, P.: Det bornholmske sprog ............ . . ... . 
Nexø, Martin Andersen: Bornholmerhistorier ... . .. . . . 
Nielsen, Viggo: SMULER - en andagtsbog ......... . . . 
Petersen, E rik : Med sejl, damp og motor -

bornholmske skibe ca. 1850-1976 ............... . . . 

PÅ BORNHOLM - helt ny udgave -
fører over Bornholm med geodætisk kort 
over øen og flere specialkort. 

17,60 
95,40 
54,80 

129,90 

Mange farvefotos .. .... . ....... . .......... . 33,00 

Rasmussen, Ebbe Gert: Pastor Lemvigs betænkning ... 
Rasmussen, Ebbe Gert: 1658-begivenhederne under 

Sveriges besiddelse af øen .. . .. . ..... .. . . ...... .. . 
Skovgaard, P. N.: Beskrivelse over Bornholm 1804 .. . . 
Steensgaard, S. : Bornholm før og nu .............. . . 
Stenbæk, Holger: 1 bornholmernes tjeneste .......... . 
Stub-Jørgensen, Christian: 

Bornholm - vandringer og perspektiver ... . .. . . . ... . 
Næsdjævlens rige ......... . .... .. .... . .... . . . .. . 
Kølvand ..... . .... . . . . . ......... . .. . .... . ..... . 
Hav og høj lyng ... .. . .. .......... . .. ..... . ..... . 
Hjemlands kyst . . .. . .. . .. ................... . .. . 
Blade af Hastes bog ..... .... . .. .. . ........ . . .. . . 
Bornholms Borg .. ...... .. . ..... . . . . . .... ...... . 
Breve fra lthaka (1980) ..... . .. ... ... . ........... . 

Ta' på maletur på Bornholm - malebog for børn .. . . .. . 
Teist, Fr.: Og Hammerfyret forsvandt i natten . . .. .. . . 
de Thurah: Bornholm og Christiansø, restparti, hæftet . 
Ældste beskrivelse af Rønne kirke . . ................ . 
Østersøens perle - Bornholmsplakat i farver med bilkort 

på bagsiden . . .......... .. ........ . . .. . . .. . .... . 

Alle priser er incl. 22 % moms. 

BOGHANDEL A/ S 
3700 RØNNE 
Tlf. *95 16 17 

Øens største boglager 

31,55 

85,00 
171,50 
41,25 
18,35 

35,75 
8,40 
9,00 

26,65 
11,95 
20,50 
35, 75 
49,25 

5,05 
51,95 

351,00 
5,20 

12,95 

tager sig nu også af de gamle bøger ... 

Bogsamlinger og enkeltværker vurderes - købes - og sælges. 
Ring (03) 95 16 17 (J. Sørensen). 



KASTELLET I RØNNE 

SKO 
Deres nye 

HERRE- og DAMESKO 

er fra 

øens førende 

SKOMAGASIN 

Centrum Sko 
Torvegade 6, 3700 Rønne 

Tlf. (03) 95 22 44 

JOHS. PEDERSEN 

RØNNE 

TELEFON 

95 13 04 

JOHGUS . BORNHOLMSK KERAMIK 

KONTORSTOLE 

BOGHANDEL A/ S 

Fuldstændig kontorforsyning 

L Tlf. (03) 95 16 17 

------



Gå ikke over åen . 

VI HAR DET ------

-

FAKTURA
SÆT 
med eller uden carbon 

Specialmaskiner til optagning og 
nummerering af fakturasæt. 

Bestil her eller gennem 
Deres bogtrykker 

JAN JENSEN 
Ved lunden 10 

3700 Rønne 

Telefon (03) 95 24 84 

Giro 6 54 36 50 

1 I l i il --

-L 
~~ ·~f:r •• 

Det 

sidste nye 

i briller 

finde r 

Dei 

r:.__J/ hmnJenJ OPTI li A/s l 
ST. TORV 6. 3700 RØNNE . TLF. 95 05 72. 95 05:; 

Sejl med 
Bornhol mstra tikken 



URE 
i alle 
prislag 

Autoriseret 
Omega 
& Seiko 
forhandler 

'/fumtJenJ -URE 
... lægger BESLAG på hele Bornholm 

vi Kenn Lund . St. Torv 8 . 3700 Rønne . Tl f. 95 37 06 

~~~~-B-u-ti-kk-en_m_e_d_d_e_tb-e-ds-te_u_d_va-~~~~~-1 

Den som tænker hurtigt 
har brug for en pen der kan 
følge med: ? Ø-,_ 

rfµ~ ~::::: f'f'r~ · ·. 

Et netvee~ ~III hårfine kanaler suger blækket trem 
III den le11ebende kug1e, der fordeler det Jævnt, 
uenset hvor hunlgt, De skriver. 

Roller Pen er suvåræn skrivekunst, som 
Pmer præsenterer i tre at sine 
eleganteste design. 

Roller Pen fås i 3 kendte Parker design. Tænk hurtigt! 

cf PARKER 



Forretningsrejser 
Familierejser 
Charterrejser 

Billetsalg til: 

SAS, Bornholmstrafikken, DSB 
samt alle private færger 

A..XEL §Øll.~ENSEN 
EL-INSTALLATIONSFORRETNING A/S 

SNELLEMARK 39 . 3700 RØNNE 
TLF. 03 - 95 05 69 . GIRO 9 05 12 52 

Åbningstid: 
Mandag-fredag 9,00-17,00, lørdag lukket 

BORNHOLMS 
REJSEBUREAU 
St. Torv 5 . Postboks 63 
DK-3700 Rønne 
Telefon (03) 95 40 11. Giro 3 13 07 38 
Telex 48 141 

c..Alt i 

elektriske 

anlæg 

KONTORMØBLER 

Vi har stort lager af: 

SKRIVEBORDE 
JALOUSISKABE 

REOLER 
KONTORSTOLE 

Forlang brochurer 
og tilbud 

BOGHANDEL AIS 
3700 RØNNE 
Tlf.*951617 

I 



Ny 
eller 
brugt 
bil? 

-.111imi~;,n~~~ Dem 
~.._,.. _______________________________ ~~ENSENA/s 

- - - vi ka' li' at snakke biler! 
PERSONBILER Tl f . 9 5 02 50 

Østergade 4 2-4 6 - 3700 Rønne 

det er nærliggende 
når De henvender Dem til 

NYE DANSKE LLOYD 
NYE DANSKE LIV 

LAST BI LER Tlf . 95 24 50 
Ringvejen - 3 700 Rønne 

symbolet på 
fornuftig forsikring 

Ring til os, når De ønsker at drøfte fornuftig forsikring 
Centralkontoret for Bornholm : Ll. Torv 16, Rønne. Tlt: 95 18 64 

Medarbejdere: Afd. chef C. A. Flensborg 
I Rønne: Assurandør Karsten Tranberg og assurandør Jens Larsen 
Nordbornholm: Assurandør H. P. Ri is. Privat: Møllegade 9, Tejn . Tlf. 98 05 04. 
Sydbornholm: Assurandør 8. M. Larsen. Privat: Kong Gustavsvej 15, Neksø. Tlf. 99 28 64. 

FORSIKRINGSAKTIESELSKABET NYE DANSKE LLOYD FORSIK RI NGSAKTIESELSKABET NYE DANSKE LI V 



BOGTRYK 
OFFSET 

e cEB-TRYK 

JULEKLOKKEN 1980 
fra BING & GRØNDAHL 
Begyndelsen til en ny juletradition - og en værdifuld 
samling. 
Juleklokken vil fremover komme hvert år - og har 
samme motiv som årets juleplatte. 
Højde 5,5 cm. 
1980 er første -udgaven og koster .... kr. 99 ,50 

G LAS•PORCELÆN •GAVER 

Bruun-Schmidt 
Tlf. (03) 95 01 04 . BORNHOLMER-CENTRET . 3700 Rønne 

KGL. PORCELÆN d BING & GRØNDAHL d HOLMEGAARD GLAS 

l.\otr'uho(tttet:"eu 
STOREGADE 30 . 3700 RØNN E. TE LEFON (03 ) •95 25 26 

NEDERDELE 

KJOLER 

BLUSER 

STRIK 

FRAKKER 

JAKKER 

S LACKS 

RUSKIND 

PIG ET Ø J 4-14 år 

De ser det først 
hvor udva lget 

er STØRST 

" 



Husk vor 
specialit et 

q/føger 
Jforeningsbfåde 

cfferretningstQJÆSager 
q/frochurer 

VED LUNDEN 16 

3700 RØNNE 

TLF. (03) 95 24 44 

Bogtryk 
Offset 

OLDEMORS 
SPEGEPØLSE 

Man køber da 

KØD 
Sælges over 
h ele landet 

POSTORDRER 
MODTAGES 

H.C. Riddersborg 

hos den rigtige 

SLAGTER 

HJØRNET AF ØSTERGADE - SØNDERGADE TELF. RØNNE (03) 95 05 64 GIRO 4 26 97 



H.H.LAU 

har alle 

kendte mærker 

1 vme, 

spirituosa, 

cigarer og 

cigaretter. 

Stort udvalg i piber. 

H.H.LAU 

Torvegade 4, 3700 Rønne 

Telefon (03) 95 07 06 

Gå ind i 

Store Torv 12 
og tal 

Børneopsparing 
med 

Handelsbanken 
For Deres børn e ller børnebørn kan De på en 
børneopsparingskonto for hvert barn årligt 
indbetale indti l 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 

ROTHE5 

KAGER 

DE SMAGER 



Særprægede 

GAVER 
der glæder 

udover dagen 

Vi har gaver 
der tilfredsstiller 
den mest kræsne 

smag 

MALERIE R 
SMYKKER 
KERAMIK 

SØLV -TIN 

VÆVESTUEN 
I RØNNE ApS 

Storegade 25 . Tlf. (03) 95 08 84 

julegaver 
I S MUKT UDVALG 

HENNING WOLLNY 

Øens største udvalg i 

• z1g-zag 
symaskiner 
med f riarm og automatik 

Busqvarnai 

(PFAFF) 

Alle symaskiner repareres 

10 års garanti 
J års gra tis service 

GERT ANDERSEN 
Knud Jørgensens eftf. 

St. Torvegade 10 · Rosengade 25 
3700 Rønne -Tl f. (03) 95 07 40 

GULD 
SMEDEN 

på 
Lille Torv 

HENNING WOLLNY 

LILLE TORV RØNNE 

Dagblad e 

Ugeblad e 

Månedsblade 

Alt i 

udenlandske aviser 
og tidsskrifter 

"." , ... 
Stort 

udvalg i 
m odejournaler 

Øens st ør st e 

udvalg i 
cigarer - cerutter 
og tobak 

alt i 
piber og rygeartikler 

A NTONIESTRÆDE (afd . i Sondcrgode 29) 

Aut. t i p sforhandle r 

Telefon 95 07 66 

står altid til Deres tjeneste 

T ELEFON 95 03 19 



Børne-
• 

tøJ 

hos os ... 

Vi fører alt i 
baby- og børnetøj 
fra str. 0-16 år 

Dåbskjoler udlejes 

Dess. 3802 - kjole 
100% bomuld 

. Børnenes Modehus 
VITASTEN ALT I BØRNETØJ 
e Store Torvegade 14, e Rønne e Tlf. 95 26 18 e 

Pakning 

og 

opbevaring 

af møbler 

WILH. BECH & SØN 
Tu rist - og selskabskørsel . Flytte- og transportforretning 

Kastanievej 6 . Privat : Søndre Al le 5. Telefon (03) 9 5 07 88 

L __ _ __ _J 

- 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 

R-insesse serien i 14 korot hvidquld 
med brillanter. kvol~etWesselon VVS 

Tlf. (03) 95 02 70 

St. Torv 8 Rønne 

- -~----------------------------------



Der er penge 
at tjene på at 

• spare energi. 
F lll CI CooeM~r>ø<tn 

Har De planer om at spare energi, er vi 
parat til at finde en låneordning, som 
passer netop til Deres formål. Uanset om 
De bor i egen eller lejet bolig. 

Et lån, der sparer energi, betaler 
sig selv. 

Man kan spare zyv millioner, 
hvis man tætner vinduerne 
- mon man ikke osse skulle ta"f 
lidt vat i ørerne? 

SPAREKASSEN 
BORNHOLM 




