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1ie r s laar i mit Vindue en fri:;k Bladplante,
lwor·i der bes tandig fra Plantens Inderste ruller
sig et nyt Blad op, m ede ns et af de yderste visn er.
Saal edes ruller Livet sig op saa vel fol' de l enkelte
Me nnes ke som fo r Samfund et. Og h er s kal søges
frnms tillet , lworl edes Live t udfoldede sig, d:.t j eg
ble,· Sog ne præst i Rønne og det del'ln ecl for·enecl e
Land sog n, Knudske r Sogn.
De t var i Begynd elsen af dette Aa rhund l'ede, i
Aar·e L 1904, j eg kom til Bønne og :;om alle, det·
kommer ad Søvej en , hilstes af Kirke n paa Hav11e bakk en og fandt Byen m ed de rød e rrage i dens
s lo l'C Uds trækning og de n rummelige Præste gaarcl med S tald, Lad e og tilhørende Jord , som
vat· bortforpagte t. Havd e Præstegaarden rigelig t
Bum, Yar der ogsaa god Brng derfot'. Hver Jul
uclcl elles der til trængende 100 Pakker m ed Varer for frivillig indsamlede Gaver , fordelte af
Hjælpekassens Medlemmer, og 100 andre i Ka p ell a nboligen . I den store Haves lu e, hvor Hold
efler Hold af Konfirmander m ødte, r ejs tes hver
Jul det mæg tige Juletræ, sendt som Ga,·e af en
h Øj L bedaget Gartner, og h er samledes baade Farn i l..i e n og e n al' Jul edagene Præs le famili ens
uæ l'ln es te Vennekreds og en følgende Dag en
Del gam le Mennesker, indbudte til at fejr e Julen.
Og Aal'e t igj ennem kom her Mennesk er i Glæde
og i Sorg; og_ strid end e Ægtefæller mødte til Forlig, hYor det var Opgaven indtrængende og vedhold e nd e at fremhæve Troskab mod Hj emmet og
Børnene og Betydningen af Herrens rige Velsig nelse i dette det jor diske Livs Kildespring, men
n e top derfor hans h ellige Krav, at h vad h a n saa
inde rli g t har sammenføj et og velsign er, maa
Mennes ker ikke adskille. Ogsaa Møder af adskillige Kommissioner, Kirkeinspektion, Skolekom miss ion o. a . afholdtes i Præstegaarden . Og derfra . g ik Gangen daglig som en særlig Pligt og
~L'rang ud til Husbes øg hos Gamle og Syge i Rønne
og cl e11 omligge nd e Vang og videre ud i Landsog n et mod Nord , Øs t og Sydøs t indtil en halv Mil
og m ere m ed Sukket over ikke at k unne naa saa
lang l, man gj erne s kuld e.
I Løbet ar forrige Aa rhunclrede Ya r Udviklinge n a f l<j øbstaden samme n m ed Yæ ks ten af dens
Fo lk elal b es tandi g skrede t f'r· em ; og denne Ud ,·ik liug e t· i Samm e nh æ ng med Byens æ ld re His tori e l'r·cms tille t mecl Srmpa lhi af M. K. Zahrt11 H1.11 n i hans Yæ r·k. H.ønne By og Bol'ge re. Med
del 11~· Aarhunclrede oprull edes e t nyt B 1 a cl af
cl e n n e U cl v i k 1 in g. Rønne voksede til a l tæll e
'lOOOO Indbyggere og traadte dermed ind bland t
cl C' s tørre Kjøbstæ ders ri'al og de Bes tem m elser,

det· gjæl der fo r dem. Strømmen f ra de t øvrige
Bornholm til Rønne t og til ; og de n Udvandring,
de r· fØ l' rnr alm ind el ig fea Bornholm til Amerika,
aftog. Og RønM. som nu lalte he nim od en Fj er dedel af Bornh ol m s Be folkning. blev i e nd nu
stærkere Grad Bind eledd et m ellem Bo mholm og
det øvrige Danmark , særlig Kj øbenh avn , hvad den
læ nge havd e vær el m ed sin Embe clss lan cl, Amtmand , Kommandant, F ysikus, Rek tor fo r Stats skole n m. m. Hos de egenlige Bornh olm ere m ed
deres neda r rnde S prog og S kik, »de F'ødte«, findes en na tmlig rr ilbageholdenh ed ove rfor »de
Førte«, der komm er m ed deres fr emmede Ideer
og Fore tagend er. Tk)\ C desto mincke fin des der
aaben Sa ns og ogsaa Modtageligh ed for· det n ye,
naar de lt e fr embr cl cr· sig. Og dette gjælcl er baade,
hYOt' det• er rrale om r·e nt ydre rring og· om de
aancl eli ge .
0Yer de æl clr·e. la,·e Huse m ed de r øde Tage
begyn d te større Ej end omme at hæve sig. De
gamle, s tore Kj øbma ndsgaarde, hvor der m ed
Kjøbmandshanclel Yar· for bundet baacl e S ki bs fart
og J;a ndbrng ophøl'te : og Ha nd elen spec ialisere des og udviklede :; ig i sine e nkelte Fag. Dampskibsforbindelse n log liJ, og derm ed uclYidedes og
udd ybedes IfaYnen m ere og m ere. Da mpskibsselsl<abe t a f 18 6 6 tilvej e brag te m ed m ege n. E nerg i
bestandig nye og fo rbedr'ecle Sk ib e af bedste Konst rukti on og Ucls tyr·else til AOøsning af de æld re.
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Skolevæsne L udvikledes m ege t, baad e KommunPs kol en og Sta tsskolen, m edens Yel netop paa
Gru nd af denne Udvikling af det s tørre SkoleYæsen en Del Privatskoler opl øs tes . En ny s tor Kommuneskole opførtes øst erud e, ud styret m ed Sk olekøkk en, Skolehave m. m . efter T idens Brug.
For forsøm te ell er forvild ede Børn og Unge op re LLecles Værg eraadet , og i Rønne fik de tte en stor
og va nskelig Opgave; meden s der i de t tilg ræ nsede Landsogn sjælden fandt es Anledning til at
g ribe ind , gav Byen med dens Frist elser bestandig
Anl edning. Værgeraadet s Medl emmer tog sig
m ed m egen Iver og Inter esse af deees Gj erning ;
og denne gik særlig ud paa at .fj erne Bø rnen e .fra
Byen og a nbringe dem borte fra denne i passende
Hj em ud e paa Land et , hvad der ofte vis te sig at
have særdeles gode F ølger. En stor Arrest Yar
bygge t, m en haYde til alt Held ikke m ange Besø ge nde. Et nyt. s tort Amtssygehus fo r h ele Born holm opførtes . ind rettet efter Tid ens nyes te For drin ger , og blev ogsaa vel benyttet. Og ligeledes
o pføl'Les i Landsogn et ude i Kor dskoven nær ved
Havet et vel uds tyret Sanatorium for h ele Bornh olm , hvor der ogsaa samledes en Del Voksne og
adskillige Børn, fo r hvis Undervisning der maatte

sø rges. Kommunens h ele Styrelse og Virksomhed
udYid edes ligesom ogsaa Amte ts. Og paa Gru nd af
den stærkt voksen de Arbejderbefolkning , som for
en Del hanle sin Gj ern ing i Knudsker Sogn ved
Stenhuggerarbejde o. lign " m en bo ede i Rønne,
voksede So ciald ern okraliet fr em og fik Flertallet i
Kommunens Styrelse og fik en dnu videre Indlly delse, da dets Leder , Redaktør Hauge blev Folke tingsmand for Bornholms vestre Kreds, senere vel
kj end t som Minis ter.
Hvad d e a a nd e 1 i g e Fo r h o 1 d angaar,
var det en mærk elig Overgang at komme fra Egne
i det no rdl ige Sjælland , hvor de fo rskellige Ret ninger indenfot• Folkekirken levede i m egen Fo rd ragelighed, og Sam fund ud enfor denne saa godt
som ikke fand tes, og komme til Bornholm , hvor
det myld rede af alle Slags Samfund og nye b e standig dukked e op . Efter at Pastor Trand berg
for c. 50 Aar siden var t raad t frem og havde
bragt den s tæ r ke Opvækkelse: Ya r der, som der er
sag t, ef ter a t han havde pløj et dybt, kommet
m angfoldige Sædem ænd og havde saaet hver sin
Art af Sæd. og det har gr oet kraftig t. Der er Hørelyst; og lyder nye Røste r, er der Ivel' eft er at lytt e
og altid nogle, der indvindes. stundom saa danne,
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som man ikke h aYde Ye ntet. Tuugelalc r·c fa ndt
Indgang. og de Romersk kalh olske h ar· laget fat
m ed Tver . Indenfor Folkekirk en Yirker lndee .Mis sion med solid Kraft og dri ver Søn dagss kole for
Børn og Foren ing fo r unge Mænd og u nge Kvind e r. og har si t smukke Mission shu s. Emau s . som
u 11dc r· l\i r· kern; :.'\yhygn ing inclYiecl es liJ midl erti di g f\.i rk e. Og den g rund tvigsk e R etning. som h ar
Højskole inde Yecl Almindingen og særli g er·
h r ecl l u d over Landet, h al' egen Yalg m enig h eds -·
k ir ke og P r æst i Røn n e. Dertil k ommer den sær li g bo r nholmsk e Bevægelse, Lu th ers k Miss ion s J'o r· e nin g . s tifte t af Sm e d C. Møll e r , som d øde kort
efte r m it Komme til Rønne. Efte r· 'L1 ranclb er gs
sla'r·ke Om venclelsesr øs t og Fremh æven a f de
!'amm ende Ord . h øjes le R et og Dom : YOr Sk yl d!
ko m de n exclu s i-re Forky n delse a f :.'\ aaclen og inte t a ndel end :.'\an.de n tilpas. Og da det e fl e rhaan d e n bl eY set. at d er dog find es fl el'e be r etli ge de
:M om en t er i For krnd elsen , at Naa d en ogsa a vil
b æ r e F n1gt i Livet. fornye d es den exclu sive For )\y 11 cl else i Eva ngelisk lu th ersk .Mission sfor en in g
m e d s il eget Kap el i Rø nne. E nh ver a f d em h a r
s in He præsen tan t i :VIc nig h ecl s ra a d et: og d e r fi nd es sa al edes i dette d e t u sædvanlige, a l fem for s kel li ge Re tninger ind enfor Folke ki rk e n e r r eJH'fesen Le r ede. Fo r m it eget Ved kom m en c1e h ar
j eg ku n ku nn et fal le d e t som Gu ds Fø relse. at j eg
u n de r d isse Forhold sk ul d e k omm e til Rønne som
Sognep ræs t. da jeg h a r elsk et Lu th e r og v or
lulh e rs kf' Folkekirk e og gje n nem m a n ge Aar lige
Lil nu hve r t Efter aar u d fra et nyt Em n e h a r for cl ybe l mig i Luth e rs Værker og fu nd et en rig F or l'risk else d erved og gj or t Brug d er af ved A fh ol delsen a f v or Kirkes R efor mationsh øjtid .
l Rønne føltes disse spre dend e Fo rh old m ed
de ma nge Samfun d m indr e en d ud ove r La n det
og i de m in dre Kjøb s tæder paa Gr und a f Byen s
S tørrelse, der giver e t vist Raacl e rum. Men det
var et glæd eligt Vidn esbyr d om Folkek irke n s
Su n d he d , at alle Retninger ind en for d en n e kunde

sam les i fuld En igh ed, n aar der f r·e mk o1u e n be stem t Opgave; og del te viste sig ved .\ r byg n i n g e n a f R ø n n e g a m 1 e K i r k e.
l?r·a sin fø rste Begyndelse h ar Rønne Kirke
ligget paa Havnebakk e n lige ud fo r Havnen og
ll axe l. synlig de r ude fra som Sømærke. Gang
paa Uang var den e fter Byens voksende l\.rnv u d ,·iclel. siclsl i Aarel 1797 og h avde da lid t en sind r·ig Fork rnldin g . For al gjØre Ki l'l\.e 11 stø r re var
.\ ot·ds iclens gamle .Mu r gjennem brudl og paa
dc11 11 e udfø rt en mægtig Cclbygning af Sandsten
oµ; denne Cdbygn ing gjort til Hovedsk ib. og AllereL YaJ' flyttet fra si n r ette Plads i T<oreL hen
paa S~·clvægge n. og Prædikestolen anbragl oveno,·rr· i\ I leret i Halvmørke; og Kir ke n var fyldt
rnrd Pu lpiturer ar luller· 'I'r·æne rk. yclcr·s l bræncl bal'! . sæ rlig paa Gr und af de uf or·srnrli g faa
og uhel d ige Cclgangsforhold. Derlil ko m. aL den
a~J d r · c J\.irk e var yde rst brøstfældig . saa Lof'Let
buede h elt n ed i Ki rken. Da j eg i 1904 efter m in
l1f6j tbcclage de Formands Død kom til Rø nn e. fore laa d e r· i d et fø rste Menigl\eclsra adsm øcle en Er klæ r·ing fra Kirk esyn og Bran din spektion, a t der
pua Grund a f disse For hold skul de ske e n g run dig
F'or·bed ring. Og i .Menigheds raadet b lev da unde r
ulm inclelig 'I'ilslu ln ing rejst del KraY, al man
sam tid ig m ed at faa Manglerne a fh j u lp n e Yil de
se ul l'aa J\ i1'ken nybygget. :Yiid le r cle1· til b leY in d sa mlede ad frivillig Vej , og de blev ved aL str øm me ind, lige fra Am e r ik a, og n aaecle Li !sids t et
Beløb af 93000 Kr . fo ruden fle r e sæ rsk il te Ga\·cr·. Hos ue skiftende Kirkeministre fa nd t Planen
Til slu tni ng og Støtte; gjenn em en Ko nku rren ce
af dans ke Ar kitek te r valgtes en Pl a n a f Arkitek t
Stee n, som særlig greb Rønn eboerne om Hj ertet,
l'ord i den opfyld te den Hen stillin g , de r var g jort,
~a m I i dig m ed a t fo rny Kirk en s Indre at bevar e
de ns ydre S kikk else og væsenlige Dele af samme
so m 'T'aarn et m ed dets k arak teristiske Bind ingsYæ r k u d fo1' Klokk erum met. En T id trnk Sagen i
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Langdrag, sæ elig for rrihejeb ringc lse n a r de til strækkelige Midler. Og hvad der gav Stødet t il , at
Nybygningen blev sat i Værk, var mærkelig nok
, .ercl enskrigen.
Bornholm bleYunder Y e r cl e ns k ri ge n slærkl
isole re t og flk særlig Min espærringen i Øresund
al fø le og de lyske Krigsskibes Ins pice reu a f Yore
Sk ibe; en 'rid Yar Forbindelsen m ed det øvrige
Land afbrud t. og kun i særlige rrilfælde bleY Perso ner befordret til Kjøb enhavn med dansk<'
l< ri gss kibe. Og hvad Forsyning m ed Vare t· angik,
nlr Bo:-nholm fo r en Del h envist til sig selY og
streng Rationering gjennemført. Del gjaldt om
særlig at skaffe Arbej de i Brgningsfage ne : og h e1·
fo r·e laa en udarbejdet Plan til Kirkens :.\ybygni"n.g
og betydelige Midler ved de frivillige Bidrag og
State ns Tilskud. Redaktør Hauge. som var F'olkelingsmand. flk sat Arbejdet i Gang og log virksorn
Del i Cclførelsen: og han gav Idee n Lil Planens
endelige Ordning. som ,·is le sig saa h elclbr'ingeml e. ikke blo t fo r at spare paa Omkostninge rne,
lwad der vel kunde behøves paa Grund af de
slærkl stigende Pengevanskeligh ede r, men fo t·
se lrn Arbejd e ts arkit ek toniske Gjennemførelse.
De t var St. Hansdag 19 15; Byggeudvalget va,
samlet , Arkitekt Steen Yar tilstede og ogsaa Ar· kilekl A. Clemmensen, Statens rril synsførend e;
da fremkom dette Forslag, som g ik ud paa, ikke
som paatænkl at n ed rive ogsaa Kirk ens Nordside,
meu lade hele denne Nordside blive uforancket
og kun fo rhøje den, men nedrive hele Sydsid en
og udvide Kirken , saa den kunde faa den fornødne
B1·eclde, og deri anbringe de projekterede otte
GranilsØj le t', fir e paa hver Sid e af Korsarmene.
Dette blev udført af Arkitekten og fandt Til slu tning fra alle Sider. Og dett e var noget af det
bedste ved Nybygningen, som den fuldfør tes, at
den samlede i sjælden Enighed alle Re tninger indenfor Folk ekirken og ligeledes alle politiske
Partier og Autoriteterne og fand t virksom og for-

Knuds K irke

R ønne gaml e Ki rkes N orddør

trinlig Støtte allevegne fra for' at opnaa det bed ste. Og alle Haandn-crke rne, som den gaY Ar bejde, salte deres bedste Kraft ind paa at gjøre
de l saa godt som muligt.
I de t ydre har Kirken da bernrel hele sin ga mle
Skikkelse med de l ejendommel ige rr aarn og lige ledes Koret m ed den lill e rr agryt ter. Og paa No rdsiden kan man følge Kirkens Udvikling og finde
de gamle Mure fra det 12te Aarhundrede. lwor
der inde i Kirken er fremdraget og r estaureret
el Bill ede fra '16de Aarhundrcde af Apostlen Judas 'l'h addæus . I 14cle Aarhundrede, c. 13!~0 , blev
Kirk en fo rl ængel. og den gamle l\sincl eclø1-, ad
hYilken man siden hin Tid er gaaet ind , find es den
Dag idag lige ved T aarnet sam t Res ter af den
gamle Opgang udenfor: og fundne Mønter fra hin
Tid findes opbevarede i MurYærket. Men indven dig er Kirk en h elt fornyet. Allcret m ed en Kopi
af Carl Blochs Altertavle . »Kommer hid t il Mig!«,
indtager sin rette, oprind elige Plads i Koret. Koret
og h ele Kirken ha r høje, lyse Hvælvinger, baaret
af de fire Granitsøjler paa hver Side. Korsformen
er gjcnnemført ved to Sideskibe m ed Pulpiturer
OYer. Ældre Bill eder og Udsmykn inger. som i den
ration al is tiske 'rid var 0Ye1·malecl e, er pietetsfuldt
fr emdragne og saa vidt det var muligt, anvendte
i den nye Kirke. Særlig mærk eligt er det Pax'ske
Pulpitur. hYis Hi storie er ejendommelig. Det rnr
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en fattig Rønnebo, Michel Nielsen, som drog til
Pommern, bl ev Bestyrer af en Herregaard og b estyrede den saa godt, at Enken efter sin Mands
Død ægt ede h am , og han antog Herremandens
l\avn , Pax, og »Gud t il Ære og Rønne Kirke til
Zi rat« skænkede h an denne otte Bill eder af Kri s li Lid else og Opstandelse, som er r es taurer ede
og anbragte foran Orgelpulpi turet . Selv den vansynencl e Udbygning paa Kord siden bl ev ikke nedrevet, men indlemm et i den nye Kirk e og træffend e anvendt, idet der bag Korsarmen m ed sit
Pulpi tur i selve Kirkerummet blev Plads t il et
n1mrneligt Sakristi og ove nover de tte en Menig hecl sraadssal ; og Sakristiet k orn godt til Brug
baade ved Skriftemaal , ved at samle Børn og Faddere fø r Daab en og ved Læsning med Konflrman cl er. Arkitekt A. Clemmensen, der var tilsyn sførend e og under h ele Opførelsen havd e været tilred e m ed sine god e Raad , udtalte ogsaa, da denne
Yar færdig, at det var bleve t en særd el es god Løsning af Opgaven. :\ybygningen fulclf ørtes, endnu
førend Krigen slutt edes, og Kirken blev indviet
den 2 6d e Maj 19 18. Det var i de samme Dage,
Kri s tian sborg Slot blev tage t i Brug efter sin ~y 
bygn ing. Ved Festen eft er Indvielsen blev sun ge t en Sang, hvori det h edd er om Kirken:
Som fromm e Fæd res ·Odel shj em
er med vor By du vokset fr em
og vil os all e saml e
og læ re os Vor.h err es rr eks t,
at Yokse Livet s sund e Væks t:
det :\y u d af det Gamle.
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De tt e er det vellykkede ved Kirken, som den
nu staa r , at samtidig med at den bevarer Minderne og den gaml e Bygning tilbage gj ennem
Aarhuncl rederne , er det Nye vokset levende fr em
deraf og har udfoldet sig i Forening m ed det
Gaml e. Og hvor lyder i det hYælvede Kirkemm
Sangeu og Orgelets rroner, som i det fo rrige Rum
ikke kom til sin Ret. Det var en F ryd at h ør e den
skønne og ind erlige Juleaften s Liturgi af' J . P. E.
Hartmann, ud ført af Bornholmerkoret , hvor Mes sen og Ko rsangen mund er h elt ud i Velsign elsen
og :\1enigh eden s Lovsang, den evig nye : Os er eu
Frelser født!
Saa sLaar da paa den gamle Kirkegmnd ved
Havnen den fornyede Kirke som et talende Viclnesbyt·d. Ud ove1' Lan det ligger Gaarcl ved Gaard;
og Bornh olms J1erlige Natur med Klipper og
Sandklitter mod Syd , m ed sin rige Flora og geologisk m æ rk elige Afl ej ringer drager aarlig mange
Hejsende til sig. Krisen , hvis Virkninge r kend es
saa vid e om og har sin Rod i h ele vor Slægts
o ,·erkultur, m ærkes vel ogsaa h er paa Land og i
Dy; og hvor m aa det ønskes, at den Rationering,
som Krigen i Herrens Haand optugtede saa alYorlig t Lil , rnaa find e g rundig og alvorlig Løsning
alt efter Forhold en e rundt om ved den r ette Selvbeb ersk else og Begrænsning. Da gj æld er det om,
a t en nr, fri sk Udvikling kan rulle sig op ud af det
bedste i vort Samfund, ægt e Kristentro og ind e rl.ig Kj æ rligh ed Lil Kirke, Hj em og Folk og følge
clet Løsen , som Rønne Kirke stiller levende fo r
Øje:
det Ky ud af det Gamle !

Ka lkm aleri i Rønne Kirke fra o. 1 5 00, forest. Judas Thadæ u s
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SILKEFANE

FRA

NYLARS

KIRKE

NU I BORNHOLMS MUSEUM
Indskriften, der er malet med Guldbogstaver, lyder: »Her under hviler Hans Kongelig Maie : Til Dannemarck og Norge bestalter Capitain wed Det Bde National Compagni her paa Landet welædle Sl Hans
Kofod Hansen Til Myregaar Fød Anno 16 55 Tiendt For under- og Ofwer Offiser her paa Landet Borrenholm udi 45 Aar døde Anno 17 29 udi Hans Alders 75 Aar. « Forneden: »Gud give Ham en gledelig
Opstandelse Paa Den yderste Dag. « Imellem Indskrifterne er der Spor af et paamalet Vaabenskjold.
Fanen er 147 x
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135 cm. Den er omtalt hos Thura (1756) S. 68 som hængende i Nylars Kirke. Saa-

danne Silkefaner bares i ældre Tid foran Kisten ved Begravelsen og blev derefter ophængt i Kirken.
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Mor "laver til" til Jul.

r

Yi vil tænke os et r\ar sidst i 1870erne. De t
lakket· ad Jul med stærke Skridt. Der har været
saa mege t for Mor at gøre. »Bællana« sinker jo
mege t, og saa sad Skrædderen og sye de Tøj til
Manden og Drengen; det tog slet ikke saa lid t
rrid og ska:fl'ede Mor en h el Del mere at bestille,
end hun havde i Forvejen. Nu var det dog over s taaet, og de havde jo faaet godt varmt Tøj til
Jul en , rigtig godt »blænnegraat entrøners rl'Øj«'
som hun selv havde vævet.
Ogsaa Storvasken var til Sid e. Det værste ved
den var næsten Bankningen af rrøj et; man maatte
køre det paa Trillebøren til en stor Dam noget
borte for at faa det gjort; for hj emme var bart
om Vand et, og det faste Blaargarns- og Brugarnslærred forslog det ikke at skylle slet og ret, m en
der maatte en mere haardhænd et Behandling
m ed Banketærskelen til. Nu var jo Vasken fra
Haand en, Tøj et var tørt og manglet. Stenrulle
rnr der ikke, men Mangletøj et kunde ogsaa gø re
det, nu.al' man arbejdede tilstrækkeligt med det.
Det vigtigste, der nu stod for Tur, var jo Grisen, den blev købt i Foraaret som en sø d lille
Unge, og den var i den forløbne Tid vokset og
trivedes rigtig godt. Mor gik i Sommer og samlede Nælder til den ; hun h entede sto re Drag ter
fra et Par Gaarde i Nærh eden, hvor hun gerne
maatte samle saa mange Nælder, som hun vilde.
Disse blev skaaret fint paa Hakkelsekisten og saa
sat i Blød i Svinetønden med Køkkena:fl'ald og
lidt Skraa. Grisen voksede vældigt ved den Kost,
og da der var høstet, fik den et Par rrønder Bygskraa, saa nu var det en dejlig Gris, saa tyk og
fed.
Nu var det altsaa paa Tid e at faa den slagtet,
men man havde ud sat det saa længe som muligt
for at vente paa Nytænding. Ingen er jo saa letsindig at slagte i Næ. Det Flæsk, som er slagtet i
aftagende Maaned, vil jo skrumpe sammen, naar
man koger eller steger det. Nej, Grisen skal slagtes i tiltagende Maane ; saa »kj ævnar« Flæsket
ud i Stedet for at »Skræmpa« sammen; aet er nu
en vis Sag, som er hævet over Diskussion. Nu var
Dagen bestemt og Slagteren tinget. Han havde
m eget at gør e i denne Tid, saa han begyndte Kl.
4 om Morgenen. Saa skulde Mor have Skoldevandet varmt i Murgryden. Slagterstokken var laant
i Forvejen og alt lavet til , saa man kunde faa det
til at gaa nemmest muligt. Grisen var smækfor-

nærmet, for den havd e intet faaet at æde; det var
noget uvant. Om Morgenen vaagnede Børnene
ved nogle rædselsvækkende Hyl; nu var Slagteren der. Da det blev stille, krøb Børnene ud af
Sengen og kom i Tøjet for at se paa det interessante, hvordan Slagteren behandlede den ulykkelige Husfælle. Det er jo en kendt Sag, at man
ikke maa ynke noget Dyr , som slagtes, for su.a
har det saa svært ved at dø. - Blodet lod man
løb e i en Gryde, hvori _der var tørre Byggryn og
lidt Salt. Det skulde røres flittigt , mens det løb,
for at det ikke skulde klumpe sammen. Skoldevandet maatte ikke koge, for saa gik Haaren e
ikke af, og Sværen bl ev brun; men Slagteren
kunde »fornemme« paa Vandet, naar det var tilpas. Havde man et tilstrækkeligt stort rrrækar,
øste man Vandet deri og dyppede Grisen med den
ene Ende ad Gangen i Karret; man kunde ogsaa
øse Skoldevande t over den, mens den laa paa
Stokken , m e11 da behøvedes der m ere Vand til
Skoldningen. rroet bl ev skrabet af den, naar det
rnr tilstrækkelig løsnet, og saa skar man Gris en
op. Først skares et Stykke ud af Halsen og Brystet, hvor Stikkehull et og Brystbenet ful g te m er.I;
dette Stykke kaldes »Dalbågijnj « . Herved var jo
aabnet for Br ysthul en , saa man kund e tage Hj erte
og Lun ge ud. Hj erteklapp erne hedder »Kjælijnjaørn«, og de skuld e skæres af og Hjertekamyene flækkes og' det h ele lægges i Vand. Bugen
skares saa op, og Indvold ene toges ud ligesom
Isteret, der h ængtes til Svaling for siden at skær es itu, faa Hind erne flaaet fra og syet sammen til
at »fjæle« Pølse i; m en Kirtlerne pilledes fra.
Grisen h ængtes op for at svales af til Dagen efter ,
hvorpaa man skar den itu og saltede den ; dog
vejede man jo gerne det h ele først, og saadan en
Gris kunde veje sine 15 Lispund. Der var rigtignok anderledes med Flæsk end paa en Slagterigris i vore Dage. Naar saadant fast og skært Flæsk
blev røget i den aabne Skorsten, bl ev der Spegeflæsk , som langt overgik, hvad man nu h ar. Inden Grisen kom i Saltekarret, skuld e gerne Pølsen være lavet. rrarm ene bl ev jo pillet r ene for
Fedt og vend.te, saa snart gøres kunde, og r engjorte; derefter blev de lagt i Vand sammen med
Løgstilke og laa Natten over , for at det stramme
kunde trække ud. Lunge, Hjerte og Nyrer blev
hakket sammen og lavet til Lungepølse. Noget af
Kødet hakkede man og blandede med sma·a Flæsketærninger; det blev Medisterpølse. Lever en
blev stødt raa i et Trug og brugt til Leverpølse.
Isteret blev s.meltet og h ældt i Krukker, og »Gr everne« blev oftest lavede t il Aftensmad, blandede med Brødtærninger og smaatskaarne Æbler
og alt stegt samm en paa Pandejernet, hvor man
h ældte lidt sød Mælk over det, mens det stegtes
under Laag.
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Tærskler

12

Andendagen efter Slagtningen blev saa Pølsen
lave t, om mulig t til Middag, selv om den kom lidt
sent. Blodpølsen var den vigtigst e, derefter Leverp ølsen. Endelig lavedes Hvidepølse, af Risen g rød med Rosine1· og Puddersukker; den blev
fjæl e t i de tyndeste Tarme, og den betrag tedes
som en særlig Lækkerbid.
Den Gang havde man jo ingen Hakkemaskine,
saa man maatte klare sig med Hakkekniv paa
Hakkeblokken, og Mandfolkene maat te hj ælp e til
m ed at hakke. Ja, saadan en Gris gav meget til Husholdningen ; m en den skulde ogsaa helst vare h ele Aaret
om. Saa skulde der brygges. Man brugte til sædvanli g Brygning en halv Skæppe Malt, og da tog
man kun eet Slags Øl ; m en til Jul brugtes en h el
Skæppe Malt, der blev malet paa Hj emkvær nen. - Ristekarret ( »Rystabalj an« ) var et Træ kar paa op imod en halv Tøndes Størrelse. I Bunden h en imod den ene Side va r Taphullet, hvori
Tapp estaven passede; denne kund e vrides fast i
Hull et og sen ere løsnes, naar Urten skuld e løbe
af. I Bunden paa Karret omkring Tappestaven
lagde man to »Rystadokker«, vredet sammen af
Rughalm, og OYer dem lagdes lidt løs Halm, som
j ævn edes over hele Bunden , og paa den lagde
m an »Rystastenijnj « for at ' holde Halmen paa
Plads. Maltet blev saa hældt i et dybt Trækar;

Mor bcnrttede Smørkæ rnen til detle Brug; der
blev øst h edt Vand paa Maltet og rørt godt om,
hYorefler det blev godt tildækket fo r at staa en
lille 'l'id for at »froes« . Derefter hældtes det udblødte Malt i »Rystabaljan«, lidt hedt Vand blev
hældt paa, og man kom derpaa den afkogte
Rumle deri, stillede en »Ølsaa« under og løsnede
'l'appesLaven, saa »Crten« løb af. Denne sat tes til
Gæring for sig: deraf blev Juleøllet, der vae
stærkt og sødt og ikke stod tilbage for Dobbeltøl
undtagen i Holdbarhed; men det gjorde ikke saa
meget m ed Holdbarheden, fo r naar Julen havde
Ende, var Øllet ogsaa forbi. Efter at der var taget
Øl af, kom der et Par Malurtstilke i »Rystaj nj« ,
og ny t kogende Vand blev hældt paa og s tod lidt
for at trække, lworefter man bryggede »Drikka«,
som løb i »Drikkabaljan« . Kaar denne var fuld ,
sattes Gær til; men der maatte passes paa, at der
ikke var Gennemtræk; fo r det maa ikke blæse i
Gæren eller i det gærende Øl; dette skal dækkes
go dt til og holdes tilpas lunkent. Dagen efter
skulde det jo vise sig, om man havde været heldig m ed Brygningen. Øllet kunde have gæret
( »gjor ts« ) for stærkt, saa det var blevet »haardt «
P,ller »bart«. Det kunde ogsaa være gæret for
laarligt; saa var der h eller ingen Smag i det. Øliet bl ev »tvilnad« paa en Otting, som blev godt
tilspunset, og »Drikkad« kom paa et Anker. Alt sammen blev øst igennem en »Trattara«, som
blev sat i Spunshullet. Man skulde øse forsigtigt,
saa m an ikke rørte Gæren op fra Bunden, hvor
den havde saml et sig; dog skulde Over gæren
( »Auangjarn« ) skummes godt af før st. Gæren

Mangeltøj

blev omhyggelig samlet i en Krukke, Ølgæren
brugtes til Hvedebrød , fordi den var den kraftig ste, mens Drikkegær en brugtes til Rugbrødet, og
den fornødne Mængde blev gemt til n·æ ste Brygning.
Nu stod Bagningen for Tur. Forinden havde
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man slagtet Ællinger; nogle skulde st eges. til .Jul
og de andre sælges og Pengene bruges til at
handle til Jul for. Hos Købmanden skulde der jo
købes ind, og her var Smørpengene en god Hjælp.
Mor kærnede Smør hver Fredag, og det blev saa
solgt om Lørdagen ; hun gik til Byen med det;
ofLest blev det solgt paa Torvet; der solgte man
ogsaa Æg og slagtet Fjerkræ, naar man havde
noget at være af med. Nu købtes der adskilligt,
som ellers ikke kom i Huset, saaledes Hvede- og
Sigtemel. Hvedebrød bagtes kun til Jul. Hvis der
kom fremmede til andre Tider, som skulde trakteres med Kaffe, satte man TvebakJrnr paa Bordet, og de kunde have været gemt længe. 'Pil daglig drak man Kaffe om Eftermiddagen og da med
et Stykke Kandis til.
•
Rugen havde man forlængst paa Møllen; den
blev ovntørret; saa blev Melet finer e, end hvis
den blev »raamalet«. Det saa imidlertid ikke saa
godt ud med Bagningen ; for det var Vindstille,
og Møllen stod liver Dag ens. I yderste Øjeblik
kom der dog Møllebør, og saa maatte Møllen gaa
baade Dag og Nat, saa alle fik Mel at bage af. Aftenen før man skulde bage, blev Dejgen lagt. Ku
til Jul sigtede man noget af Mel et paa en Haandsigte og lavede, hvad man kaldte Smaabrød. Af
det øvrige Mel bagte man Grovbrød, som var den
eneste Slags Brød, man ell ers plej ede at bage.
Melet blev udrørt og æltet i lunkent Vand , og
man vidste nøjagtigt, hvor meget Vand man
skulde bruge for at faa Ovnen t ilpas fuld. Der
bl ev tilsat Dejgen Gær; men det kunde jo ske, at
nogle Kærner i Rugen havde spiret som Følge af
daarligt Høstvejr, og saa kunde det knibe med at
faa Brødet til at »skikka« sig; man maatte saa
lave Surdejg for at faa det til at »hauna«, og var
det meget vanskeligt, kunde det hjælpe at lægge
en varm Sten midt i Dejgen. Var derimod Rugen
godt høstet, var der sjælden noget i Vejen med
Brødet; men skete det, at Brødet blev »fraafaldt«
eller »slet«, saa fik man tage det som en Tilskikkelse og spise Brødet i stille Taalmodighed.
Der skulde begyndes tidligt om Morgenen , for
man skulde til Jul have to Bagninger om Dagen.
Far hedede Ovnen, oftest med Tjørn, som var det
kraftigste Brændsel, men ogsaa Lyng eller Fyrrekvas blev brugt, som man nu havde det. Ilden
skal holdes ved een Side ad Gangen, og man skal
passe paa at faa Ilden til at brænde i de inderste
Hjørner af Ovnen, saaledes at disse bliver h ede
samtidig med det øvrige. Man maa heller ikke
lade Asken ligge stille paa Ovnens Bund (» Arnijnj «), for saa bliver den ikke varm sammen
med Hvælvingen (»Hvalnijnjen«) . Til at hede
Ovnen bruges omtrent halvanden Time, naar det
brænder godt. Kendetegnet paa, at Ovnen er hed
nok, er, at »Arnijnj« gnistrer, naar man rager

/•
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Gammel Bagerovn i B ølshavn

h en over den, og at det sorte Sodlag, som sætter
sig indvendig i Ovnen, naar man begynder at
hede, brændes bort, saa Ovnen er lysbrændt helt
ud paa Kindstenen e ( »Kj ijnjstenana« ) . De tte
sorte So dlag hedder » Kjælijnj en« , og hun skal
altsaa være fordreven, naar Ovnen er tilpas; men
saa maa der ikke hedes et Øjeblik længer. Til at
passe Ilden med har man først » Unkjivan« , en
stærk Høtyv med et langt Skaft; dermed stikkes
Brændselet ind gennem » Unsmujnj.« Til at
stikke op i Ilden med og flytte den fra Side til
Side, hvilket kaldes at »skåra om« , bruger man
en »Skårabrån« , en smækker Stang af h elt grønt
Træ eller, om det er rigtig flot, med et Jernspid
fæstet til den Ende, som kommer i Berøring med
Ilden. Til at rage Gløder og Aske ud med har
man »Unrågan« , og tilsidst bruges »Unkaastijnj«, som man oftest lavede af Enekviste. Brødet blev sat ind med »Unskoddan« , og Ovnen
blev lukket med »Unfjæln«, og for at Ovnfjælen
kunde slutte tæt, klinede man den til med Ler.
Dejgen, som havde ligget om Natten og hævet
sig, skulde nu »dejnas«: der blev æltet tørt Mel
i Dejgen, til den blev tilpas stiv, hvorefter den
laa og hævede sig, indtil det blev paa Tide at
slaa Brødene op. Det maa i Forbigaaende siges,
at Dejgen skulde have det varmt, saa man havde
Dejgtruet ( »Dejntraued«) i Dagligstuen, og
Dejgen skulde dækJrns, først med et linned Klæde og derefter med en stor Pude, for at den
kunde »hauna« tilstrækkeligt. Brødene blev
»slaaet op« paa Dagligstuebordet og derefter
lagt paa Bænke og Stole, indtil de skulde sættes i
Ovnen. Umiddelbart før Brødene blev sat ind,
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skulde de »leddas« : man tog og strøg dem over
m ed »Drikka«, saa der dannedes et tyndt Klisterlag over Brødet, for at Skorpen kund e blive glat,
og saa kunde det sættes i Ovnen . Var der Plads,
satte man lidt Steg ind samtidig. I Løbet af tre
Timer skuld e Rugbrødet være bagt; det blev saa
taget ud ved Hjælp af Ovnskodd en og lagt paa
en Seng m ed Ovnskorpen nedad, for at det ikke
skulde »falde fra«.
Naar man havd e sat Brødet ind til den første
Bagning, skulde der lægges Dej g til Hvedebrød
og Sigtebrød. Dejgen blev lagt i Mælk; til Hvedebrødet brugtes Sødmælk, og deri kom ogsaa Rosiner og Krydderier, og saa »leddade« man m ed
Æggeblomme, om man havde det. Af Hvededejgen blev der lavet Figurer til Børnene, som
disse satte m egen Pris paa. Pigerne fik hver en
Mand og Drengene en Kone, pyntet med Rosiner.
Naar disse Figurer var bagt sammen med Brødene, blev de delt ud til Børnene m ed Formaning
om at gemme dem; dog kunde det ske, at en af
de mindste spiste Hoved et af sin Kagemand, for
di sse Kager smagte jo b etj·delig b edr e end det øv rige Hvedebrød. Stegen og Hved ebrødet kom ind,
naar Ovnen var hedet anden Gang; m en det kunde
gaa an, hvis Pladsen var kneben, at lad e Sigtebrødet vente, til Hvedebrød et var bagt, hvilket
tog en rrime, og saa sætte det ind ; det var saa
bagt samtidig med , at Stegen var stegt, hvilket
tog tre Timer.
At bage Figurer til Børn en e til Julen er en
gammel Skik baade ho s os og i vo1'e Nabolande.
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I min Mors Hjem brugtes intet Hvedebrød til Julen, men der blev af Rugdej g lavet en Gaas til
hvert af Børnene, som var m eget glade for dem.
I rryskland faar Børnene bagt en Julehare, »W einachtshase« , af Kagedejg, og Kagefigurer sælges
jo for Resten i Mængde af Bagerne den Dag i
Dag.
Dagning og Stegning var jo en meget vigtig
Ting; men der var meget m ere, som skulde gø r es. I Sengene kom ny Halm; Kakkelovnen blev
børstet i Isenfarve, opløst i Brændevin, Vinduerne blev vasket og Gulvene naturligvis sandstrøede. Naar man beholdt Træskoene paa i
Stuen, var jo Sandet ret paakrævet, og man be holdt overalt sine Træsko paa i Stuen. Juletræ
bru gtes ikke, saa det b ehøvede man ikke at gøre
Udvej for. Juleaftensdag arbejdedes til Aften, og
naar Aftenen kom, vaskede man sin Person over
det h ele og tog rent Tøj paa, og Børnene fik en
Omgang i Vaskebaljen. Sengene fik rene Lagen er. Køerne fik deres Foder lidt bedre end ellers,
og saa samledes Familiens Medlemm er til Bords,
hvor man fik de gammelvante Retter Klipfisk og
Risengrød med Øl til og et Smørhul midt i Grøden. Man spiste af samme Fad og drak af samme
Krus ; det var jo inden Bakterierne blev opfundet. Senere flyttede Mor Grøden og Fisken op
til Middagsretter og tog Steg og Smørrebrød til
» Ujnjarna«. Men selve Julen faar vente til en anden Lejlighed; dette skulde jo kun være om Tillavningen til Jul.
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HØSTN AT I NEXØ

Midt i Nattens dybe Mørke
blev jeg efterhaanden vaagen,
thi en brat opsprungen Stormvind
rykked Gang paa Gang i Laagen,
saa det var som kom der nogen.
Og jeg hørte Havet bruse.
Efter lange Tiders Dvale
lyder atter Vindens Opsang,
Østenvindens Buldertale
som fra dunkle Havbundsdale.
Træerne er ogsaa vaagne.
Højt de hvisker med hinanden
om den velbekendte Stormgæst,
som er gaaet i Land paa Stranden,
baaret ind af Bølgebranden.
Kronen fyld es af hans Vælde
saa selv Roden med maa gynge
under Gadens hvalte Stenbro.
Løvets sommerlige Tynge
ved saa sødt i Høst at synge.
Lavt i Bugten ligger Nexø
tryg t som i en skumhvid Køje.
Og fra Snogebæk til Malkværn
ser dens morgenkære Øje
Havet svulme mod det Høje.
INGEBORG PETERSEN
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R okkestenen i Paradisbakkerne før Beplantningen (Efter Tegning af Carl Bøgh)
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Rokkestenen i Paradisbakkerne efter Beplan t n i nge n
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LIDT OM BORNHOLMSKE PLANTENA VNE

-:r

Det er ikke Undertegnedes Hen sig t a l g ive en
fuld stændig Forteg nelse over all e bornholmsk e
Udlryk. som har m ed Planterne at gø re; det maa
bli,·e and1'es Sag. Nedens laaende er lrnn at belragle som et lill e Bidrag til e n saadan Samling og
omhandler kun udtryk. som jeg selv har hørt.
Først maa det siges, at n aar Bornholmerne siger P 1ah n t a, men er de en ung Plante, som skal
plantes om eller som er plantet. Et Ord , der svarer til dansk »Plante« findes muligvis slet ikke i
Bornholmsk. Man taler om e n Ur t (Hunkøn ),
i j n j Bos k a (Hankøn ) og et rp r m (Intetkøn ) .
~l.'ræernes særlige Navne er oftest Hunkøn; det
hedde r en Æhj, en Avil (Æble træ) o. s.v.
Undtagelser er A s k og Pil , som er Hankøn. Man
min des den gamle nordiske Historie om, at de
første Mennesker var omskabte Træer , naar man
hører Bornholmerne sige Ask i j n j h a j n j og
Alm e n h oh n. u ndertiden hører man Tal e om
Palm er paa Bornholm , hvilket for Fremmede lyder noget overraskende. Det Træ, som kaldes
Palm, s kal være en Slags Pil ( ? ) . Poppel h ed der Pil , f. Eks. B a 1s omspi1. Gedeblad kaldes
Kop at tara n k 1 e r.
Af Frugtsorter find es mange m ed bornholmske
Navne, m est Æbler. Man tal er om Ror an e t' (de
er rødslribede), Lajlaplu gga ( »Lægelprop per« ), Væ r asnuder, Jomfru æbble, Unb o- eller Ø n bo æ b b 1 e, Kom mi an s-, J a r n-,
A s k e-, Lohj- , H ønsaæbble. Skovæbler kan
hedd e S k u vv s krabber. Fremm ede NaYne har
ofte faaet en bornholmsk Form. Hawthornden bliYCr Lil H av t o r n eller H av t o r cl e n. En anden
!Eblesort kaldes Gran cl om b u r e r. G r amb a mb u r e r eUer G ran ram b u re r : det oprind elige Kavn maa være fransk: grand rambour.
P a s p o m m e r o s e 1· har aabenbart ogsaa noget
m ed F rans k at gør e. En Bergamot kan h edde en
Pær e mutt er. En anden Slags P ærer b edder
rrr· t't kkhal se r ; Navnet kunde tyde paa, at de
ikke glid er særlig let igennem Hal sen. Man hører
ogsaa om Så 1 nas krabb er, hvilke nok h eller
ikk e er , hvad Gartnerne kalder en værdifuld Sort.
Saa er der f. Eks. Tå b baks p æ r er. Man kan
ogsaa h ør e rral e om Grånepærer , men det er
ikke Xavnet paa en bornholmsk Pæresort; det er
Grankogler.
Xaar _Ebler ikk e længere er fri ske, m en heller ikke ligefrem raadne. siger man , at de er
gå \\. e n a.
1 Omtalen af et Træ kan man h ør e Ordet
F 1 u w e cl blive brugt. Det kan oversættes ved
»Vindfanget« eller »Kronens Diameter«.
En Vinranke kaldes en V i n cl r u a.

All e Slags Frug tbuske - dog ikke Nødd ebusk e - kaldes 'ror n a. Man siger ikke ale ne
Haventorn (Hvid lj ørn ), Hiv e ntor n (Vild
Rose) og S l i k k e 1 s t o r n (Stikkelsbærbusk) ,
m en ogsaa Rib s torn o. s. v., og man gaar saa
vidt, at endogsaa en J ordbærplante kaldes en
rrorn, i j n j Jor dbær at o r n. Frugten af J-hidtjørn kaldes Ha ven, Hyb en h edder Hiv e n. En
Rosengalle kaldes en Sav e k n å p p ; man lægger den i Vuggen hos smaa Børn i den Tro , at den
virk er søvndyssende.
Brombær eller maas ke snarere Korbær kald es
B 1 å bæh r , paa Christiansø kaldes Brombær
D å 1 ab æ h r ; Blaabær hedder By j 11 e n b æ h r.
Guld r egu kaldes B 1 o ms te rp i 1, Syrener S ev e ri n e r ell er S Øver in e r . Af mindre Have planter kan man n ævne Ru e n tr æ ( »Ambra« ),
Sta ta hl (Mynle), Ståsj unkara (Tropæolum ) , H åjasi nt e r , Perl e munka (Druchyacinther ), Jud as Sø llp æ jnj (Maaneskulp e), Duw e vawn eller Vin e rv åwn (Venusvogn ) . Kogle Haveblomster har ~avne, som
syn es at være dannede af de linneiske Artsbetegnelser: Lilium Martagon (Kransbladet Lil.i e)
kalde s M a g o n e r, og Hesperis matronalis
(Aftenstjerne) hedder Mat ri a l eller M å t r i a 1. Om den sids te er sagt: B 1 o m s t e n
hilr fira Yi.jnja, cl. v. s. 4 Kronblade;
ert:i,i ciere : når Folk e swåga, st't ska
di s l å b et l Van på dæjnj Ur t e n
å cl1'ikkacl ; det er paa andet Dansk: Folk, der
lider af en kroni sk Sygdom. skal hælde kogende
Yancl o. s. v. Haveprimula kaldes ofte Hil n ek å mm a. J eg m ener at have høre en Varietet af
»Regnfang« blive kaldt Pr y cl e k å 1.
Persill e h ed der P ær s 1 a, Pastinak P å s tin å k k a. Dette sid ste Ord hører ogsaa m ed til de
pæne Ukvem sord. som Bornholm er saa overdaadig rigt paa ; man kan sige om en Kvind e, at hun
er e n h a 1 k o n s t u P å s t i n å k k a.
En Husmod er fortalte mig engang om en bornholm sk Pige, som skulde bage Æggekage med
Purløg. Det forst od hun sig ikke paa. Da hun nk
Forklaring paa, hvorledes hun skulde bære sig ad,
bagte hun ogsaa Kagen rigtig nok, men lagde
Porrer paa den. J eg maatte jo saa oplyse, at Bornholmerne desYæ1're ikke kender Æggekage m ed
Purløg, hvilket Pigen ikke kunde gør e for. samt
at P urløg paa Bornholmsk h edder G r æ z 1 ø h j ,
m edens Porrer h edder Porre 1 Øh j , hvilket man
h eller ikke kunde bebrejde Pigen. Forresten synes j eg, at de bornholmske Navne er bedre end de
sædvanlige, da Porrer jo dog er Løg og Purløg
ligner Græs.
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Hør - selve Planten - h edder altid L i n,
Korn h edder S æ h; K o r n betyder Byg. Der findes et mærkeligt Flertal af Rug, R a w an a.
Af vilde Planter kan man nævne Le d dam u n k a (Padderokker), Pug gem ad (grønne
Alger), Lunge b 1 ah ( Følfod), Kr a j n j sM å z z i k a (Bukkar ), P r Ø ns e s s e-S ark j a
(Snerle), S eks in i a (Gul Snerre), Huj n j ak j aj s (Vild Kørvel) , La-vvsurt ( Gul Okseøje), Melkatistel (Svinemælk ) . Der findes
paa Bornholm en særegen Anemone, som er bleven anset for en Varietet af Anemone app ennina,
og den kaldes paa Bornholm A p p en ni n a,
Flertal A p pen ni n er. Den er ogsaa bleven opfattet som en særlig Art, Anemone coerulescens.
Da den i hvert Fald er forskellig fra den rigtige
appenninske Anemone, vilde det saa ikke være
rimeligst, om vi, der ikke er Videnskabsmænd,
>impelthen kaldte den bornholmsk Anemone?
Den melede Kodriver kaldes Æ j n j as t j er n a,
rlen hulkravede K j æ 1 in gat æ n n er. Kællingtand (Lotus ) kaldes Få w 1 an æ b b, og saaledes
kald es, mener jeg, ogsaa smaa Fladbælgarter.
Gøgeurter kaldes H e r r e n s h æ n n e r; jeg
har hørt et Barn sige en H e r r· e n s h æ n n a.
Dette er muligvis kun Barnesprog, men i alle Tilfæld e synes den oprindelige Mening med Navnet
ikke at være almindelig kendt paa Bornholm. Andre Steder har man kaldt Gøgeurterne » Vorherres Haand og Fandens Haand« efter Rodknoldene, hvoraf den ene er hvid og tænktes at kunne
udrette noget godt, den anden sort og mentes at
kunne virke ondt. Vild Gulerod kaldes rr æ p r av a. Den er blevet anvendt i Stedet for Salep.
Blaa Kornblomst kaldes D a w e s to 1. Denne
Blomst synes at have en Sa?rlig Betydning ved
Sankthansaftens-Festerne i Svanike, idet den
kunstige Kilde prydes med den. I de sen er e Aar
har der ligget tre store Kranse af Kornbolmster
udenom »Kilden«.
Paa Bornholmsk findes mange Intetkønsord,
som er afledet af Han- og Hunkønsord og som betegner noget sammensat, noget abstrakt, noget

.,

som ikke saa let kan opfattes som Personligheder.
Saaledes dannes af K nu da e t Kny d e, noget
der er samlet ved Hj ælp af Knuder, af J Ørn a,
som betyder en Snip af rrøj f. Eks., dannes J Ørne
som betyder et Hjørne i geometrisk Forstand
o. s. v. (Men mærkelig nok hedder baade Arm og
Ærme Arm ) . Paa samme Maade dannes Intetkønsord af Krak ( Krat), Ask, E 1, V i e (Vidje),
H a z e 1, Li j n j, B o s k a, og de forekommer som
Stednavne eller Led af Stednavne: Kræ k k j e d,
Æskjed, Æskjesgår, Elled, Ellesgår,
Vied, Viesgår, Hæz l ed, Hæzlegår,
Li j n j e d, L i j n j e s g å r , P r æ s t ab ø s k j e d.
Naturligvis kan der være Tvivl om Rigtigheden i
nogle Tilfælde - en af Æskj esgaardene kaldes
paa Kortet Eskilsgaard, jeg ved ikke med hvad
Hjemmel. Endvidere er der dem, der m ener, at et
bugtet Vandløb har kunnet hedde et L i j n j e.
Nogle almindelige Udtryk er f. Eks. Knåpp,
som kan være baade Hunkøn og Intetkøn. Spi r a
synes at svare til Skud, V i z a betyder Spire. I
Stedet for Verb et spire siges 1 Øv v a ud. Fremmede kan have lidt ondt ved at forstaa en Bornholmer, naar han fortæller, at de Kartofler, som
han lagde ned i Kælderen , de er løbet ud.
Blomst hedder i. nogle gamle Sammensætninger B 1 om m a, f. Eks. Mar i b 1 om m a, rrusind f'ryd. (En Blomme hedder en P 1 om m a, ogsaa
en gammel Form). Endvider e kan man høre
B 1 o m s t e r n, Flertal med bestemt Artikel af e t
B 1 oms ter. I »Flores og Blantzeflor« fra Be gyndelsen af 1500- Tallet har man begge Former
Side om Side: Hans Navn en rød Blomme lyder,
hendes Navn et hvidt Blomster tyder. I nyeste
Bornholmsk siger man en B 1 oms t ligesom i
andet Nutidsdansk.
Paa Bornholmsk siger man i Reglen ikke, at en
Plante groer, men at den V a w ser; at den visner
eller gaar ud hedder, at den tår res eller går
væk. I Stedet for »frodig« siger Bornholmerne
v a j s e 1 i; det er Udtryk for en Individsegenskab.
»Robust« - Artsegenskab - hedder kr ab b u.
ERNST KØIE

I.
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BINDEBREVE
ed T H. LIN1D

Bindebreve kalder man Breve, som Regel paa
Vers, som man i tidligere Tid er sendte Slægtninge og Venner paa der es Navnedage, og i hvilke
man »bandt« Modtageren enten ved Brevets Ordlyd ell er ved en i Brevet indlagt Knude af Silketraad, Hestehaar el. lign. Kunde Modtageren ikke
løse Knuden, skulde han løse sig ved et Gilde.
Bindebreve kendes hele den nyere Tid igenn em. Skikken at skrive saadanne var almindelig
i all e Samfundslag. Peder Schumach er skr ev »et
allerunderdanigst ønskende Bindedigt « til Kristian den Femt e. Og samme Konge søgte Eleonora Kristine Ulfeld s to yngste Døtre at bevæge
til at give der es Moder fri fra Fængslet ved at
sende ham et Bindebrev 16 71 1 ) . Digtere i 1 7de
og 18de Aarhundrede digtede Bind ebreve, som
Bording og Stub. Efterhaand en tabte Skikken sig,
da man kom hen i det 1 9. Aarh. Paa Bornholm har Skikken at skrive Binde breve ogsaa været kendt. Bornholms Museum
opbevarer 5 Bindebreve, det ældste fra 1 755, det
yngste fra 1843, altsaa spændende over næsten et
Hundrede Aar. Og der gemmes sikkert rundt om
paa Øen fl er e. Det har været Skik at indramme
smu kke eller morsomme Eksemplarer af dem ,
og saadanne pryder sikkert endnu i Glas og Ramme mangen Væg.
Fæll es for de 5, der opbevar es paa Bornholms
Museum , og som skal omtal es nærm er e her, er,
at de alle er skrevet til Kvind er, og at de alle er
paa Ver s. Ligesom man i »Poesibøger« lader de
samme Vers gaa igen atter og atter, saaledes har
man sikkert brugt den samme Tekst i m ange Bindebreve. Teksten i »Binderimet« fra 1 755 tyder
paa, at den ikke er videre original, og det samme
gælder sikkert i hvert Fald en h el Del af Bindebrevet fra 1795 og Br evet fra 1843. Derimod er
der over de t o Breve fra 1786 og fra 1804 noget
mere personligt, der tyder paa, at de er forfatt ede t il Anledningen , det først e fra to unge Piger
til deres Søster, det andet fra et Par Forældr e til
deres Datter.
Br evet fra 1755 kalder sig »Binderim«, de to
fra 1804 og 1843 »Bindebreve« . »Bindingen«
sker i det ældste Brev ved selve Brevets Ordlyd,
og det samme er Tjlfældet m ed Brevet fra 1 795,
hvori det ligefrem h edder:
J eg bind er h ende ikke m ed Baand eller Bast;
men med det Skrivelse vel fast.
De tre andre indehol der derimod en Knude af
Silketraad. Forfatteren til det snurrige Brev fra
1

)

Troels-Lund : Dagligt Liv i Norden. 3. Udg. VIII. S. 218.

1795 syn es slet ikke at vær e inte resseret i, hvor dan Anna And ersdatter skal løses; han jubler
blot over , at hun nu er bunden. Afsenderne af de
andre ftre Br eve siger derimod i rene Ord, hvad
det er, de vil opnaa ved deres Bindebrev : »Vii
Stey og Suppe have vil , Carlisser, Tærte, Viin
dertil« (1 755 ) , »et gandske lidet Bal« (1786 ) , .
»Oonfect og Viin og Lekkerie, Som du paa Bord
kan sætte, Det er det, som Dig nu kan frie Og
saa Dit Fængsel lætte« (1804 )', »Dansegilde Vi
gj erne have vilde« ( 1 843 ) . Og ikke blot Brevskriverne, m en ogsaa andre gode Venner maa
indbydes til Gildet : »Thi hver af os maa endelig
En Giest med sig indf'øre, Som og med os af
Hiertet sig Kan glad og lystig gi øre« ( 1804 ) .
Man h ar gjort sig Um age for at gøre Brevene
saa festlige som muligt. De er alle skrevet paa
anselige store Ark. Det ældste - fra 1 755 - har
en br ed Bort med en farvelagt Blomsterstængel.
Inter essantest er det her gengivne Brev fra 1795.
Brevskriveren har i Ar ket klippet Hunde og
Blomster og dekor ative Slyngninger , og paa de
ved Klipningen fremkomne slyngede Baand har
ban prentet sit »Skrivelse« med sirlige gotiske
Bogstaver. Det nyeste af Bindebrevene (fra 1843 )
bar paasyede Roser og Rosett er af lyser øde Silkebaand; fra de største Roser udgaar hvide og
r øde Silketraade, der er bundne i Knude og sam lede i en Roset af Sølvbaand. I Brevet fra Hamm ershus er indlagt en lille Buket af »Hjertegræs«, ombunden med rød og hvid Silketraad i
Knud e. Brevet fra 1804 endelig mangler enhver
Udsmykning, men har efter dets Ordlyd at dømme indeh ol dt en Knud e.
Nr. 1.
Binde Riim
Til Vores Kiære Søster
JOMFRUE MARGARETHA
BENEDITHA HOPPS
Paa Hendes Nafne Dag
den 21de Martij 1755.
Hør J omfrue Søster ved Du hvad
Din Nafne Dag den giør os glad
Dit Brev Du dyrt skal kj øbe
Et Gilde Du os r eede maae
Som T redie Paaske-Dag skal staae
Tænk ey Du skal und-løbe
Vii Stey og Suppe have vil
C a r ·u s s e r Tærte Viin dertil
Om Du vil Frihed nyde
Vii gode Venner byder ind
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Fiol og Das skal lyde.
Jochum Thiss.
Christian Valeur.
Hening Rasch.
Peder Hansen Splitz.
Hans Thiss.
Herman Rasch.
Claus Thiss.
Philip Rasch.
Jochum Thiss Rasch.

Bendicthe Thiss.
Marie Margrethe Valeurs.
Marie Margrethe Rasclz.
Madme Greens.
Sezillie Sophie Thiss.
Anne Margrethe Splitz.
Malene Margrethe Spiitz.
Marthe Chatharine Splitz.
Bendiclzthe Tlziss.
Elisabeth Kiestine Rasch.
Med andre behagelige og gode Venner etc: etc:

Delle Brnv kom Lil Museel i 1898 . Om de i Brev e l nævnle P e rso n e r kan inle l for 'riden oplyses .
~ 1. Marls er Ben ed ikts Dag. '11 e kslen er skr evet
rnec.I een Haand, U nd e rs krifte rne m ed en and en .

Nr. 2.
Til vores ældste Søster
CHRISTIANE AKTONIA ROGER'r !
Vi dine kiæ re Søstre smaae
Som h er paa Hamme rshuus mon gaae
Og lidet har at giøre,
'ril Tidsfordriv Vi fandt Behag
Eudskiønt det ei er Kiønnet s Sag
Et Vers at samm en smøre ; Og h e rved vil Vi vis t og sandt
Med denne Silketraad gala n t
Dig Christiane binde Men h vordan mon Du l øses skal ?
Ey ! ved et gandske lid et Bal
Din Frih ed Du kan vinde. Du veed Vi skriver m eget lidt,
Og naar Vi skriver s taaer d e t s kidt.
Vi derfor Verset g ive
Til vores m eget gode Ven
Christopher Schrø de r Andresen
At han det reent s ka l skrive.
H a mm e r s huu s paa C hri s tian es Dag
cl : '13 de Ju l ii 1786.
Lo v i se Cat hrin e Nanse n
In ge bor g C h r i s tin e Nansen
Copiens Rigtigh ed b ev idn er e fte r 0 r d r e
C S A n d r es e n. S e c r e La i L' e.
De lle Brev h a r Ud s kri f'l e n :
i\ }l adame
M a d a m e C h 1· i s l i a n e A n l o i n e t t e
Rog e rt
n e e d e Nansen
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Chr is Li a n e AnLoi ne Lt e ( eller Anto nia ), Lovise
Cathrine og Ingebo rg Christine ~anse n var DøL1·c
af Obers lløj Lna nl. og l\.omrnandant paa Bornholm
Hans }lich e lsc n :\anse n og Louise YOll BerbandL.
Ch ristiane Anloin c ll e rnr gift med Landsdommer
Ditl ev LudYig Rogert. de r , maaske i kke helt m ed
Relle . n æ m es so m l\.ompo nis Le n til }lel odie n Lil
»h ong Kris li a n s lod Yecl høj e n ~fast«. De Lo »Sø str e sm aae«. som »lidet h ar at giøre« paa Hamm e rshuus og Lil T idsfo rd riY »samme n sm ørc1'«
V er set til d eres gifte Søste r , lader d eres »meget
gode Ven« Christoph e r Schrød er Andr esen r enskrive Br evet. Denn e And resen vat· Sø n a f Gene ralaucliLØt' og Hegimentskvartermester, Amtsforvalter Chri stian Andrnsen og fød t i Rønne 176 0.
Han underskrive r s ig »Secr etaire«; om han vir k elig havd e en S ek retæ l'stilling paa Hammershus
elle r U nd e r s kriften blot er spøgeful d , vides ikke.
Han var i 1786 cand. philol. , blev 1787 cand.
teol og Mag is te r og Rektor i R ønn e, e n Stilling,
h a n b eklædte til 1806. Han døde 1832 som Præst
i Kerteminde. 1 789 blev h an g ift med den Lovise
Cathrine l\an sen , hvis »m eget gode Ven« han var,
da h a n m ed s in s mukke Haandskrift r enskrev
h endes og Søste r e ns V e rs.
Brev et kom til Museet i 1 890' erne fra Bager m est er Herold i Hasle.
Nr. 3.
Anno:1795:
J o h a n : J ørge n: A l br e dt:
D e u s B e n e s e r t a t.

'11 il Helsen Forsent m e d Gud vor H erre;
Saa mone gode Vener hinanden Forære;
Saa giør og Vener i hYo d e eer e :
Alt got De Ønclsker a f Gud ·vor H er re;
Lenge at leve og lide meget v eel ;
Øndsk er ieg h ende til Liv og Siel ;
at Gud vil spare h ende karsk og Sund ;
'11 il en Hare grib e r en Hund;
'ril en Ocse kand Takke;
En Ged ebuck k anel gale;
Til Fisken fanger Fiere;
J a indtil m eget meere;
'ril Sleenen e mone Oyde;
Og RaYnen e blive hvide;
Ick e l e nger at forhale;
Ick e byde eller Be fal e;
Herme d vil ieg b egynde min T a le;
I Dag som ieg i Skoven mone gaae;
Fugl esang at lyde paa;
Ibland t Dem alle fandt es een ;
Som liaig sang og var ey seen;
J eg '11 ro er Det var en Nattergals san g;
Det gav Skoven e n liflig Klang;
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Der icg Spase rel under en Lind;
Blev ieg s t1·ax var en lystig Hind;
Hund ha,·de paa sin rrakker smaa ;
En lid en Bog m ed Blade saa e;
J cg gik og rr ænkte lwad det S kulde Yære;
Mone Den e Hind Yilcle mig Fixei·e :
Som ieg saa gick og 'r ænckte mig om:
S lrax n oge t mig i 'l'ancker k om:
Saa gik ieg h en til A 1 man ak e n min:
Deri saa fandt ieg BogstaYer sm aa og Hin:
Deri fandt ieg Bogstaver smuuk ;
som h er i Brevet er indelug t ;
Navn et er: Anna: And ers : Daatt e r:
forvist;
Derfor korner ieg til h ende m ed megen List;
Og det er fast i mit Hue og sind ;
at ieg vil Dem Anna: And e rs: Datter:
binde;
J cg bind er hende ikke med Baand eller Bast ;
m en med det Skrivelse vel fast;
J eg b eder ey fortryde ;
Jeg mine rrancker lyde ;
Heisa : Hopsa: Heisa: vivat: Heisa: 1\u er
Anna: bunden ;
Bund en for ' hun være ;
Der med giør ieg m ig den Ære.
Hvordan 'l'eksten er anbrag t, vil ses af Facsimilegengivelsen. J. J . Albredt skal have levet som
gammel Ungkarl paa Buskegaard i Østermarie.
Brevet skænkedes i 1890 'erne Museet af Ole
Munchs Hustru i Rønne.

Kr. 4.
Bindebrev til
ANN E MARGARWl'HA SIMSET\ !

•

Bort nu med Knipp elskrin og Stok ,
Bort Sax og Naal og Ramme,
I-Ivo vilde nu med T een og Rok
Sig trælle selv til skamme?
Nei, Datter, Nei til anden lid
Vil denne Dag h enhøre,
'l' h i ligesaa som det er 'l'iid
Man giærning og skal giøre.
Det er i Dag M a r g r et h e Fæst
rrhi lader os hengange
Og see hvor vi b ekomme b est
En Idøn og ædel Fange ,
S om er af samme Navn og kan
Et Laug for os anrette,
Thi værer reede strax paa stand
Med mig frisk om at sætte.
Men skal jeg nævn e Barnet op ,
Det M a dam Simse n giæld er ,
For h ende vores lid en 'l'rop

Med gode sig anmældcr.
Saa snart hun denn e Knude seer
Hun nok som Lil kan giætte,
At det til h endes Gavn ey skeer
Om hun med os vil trætte.
Ney, Ney min gode Datter , ney,
Yl ed Magt du lidcl vinde r,
Vi giØre stø rre Larm og Rey
End A m as o ns k e QYinder .
En aaben I-lielm om Du end bær,
Det samme vi og bær e,
Forsagt fo r Degen , Dolk og Sværd
Blandt os skal ingen vær e.
Med kort Gevær vi have læ rt
Som det sig bør at bøde,
Hvorfor det er ret aldrig værdt
Os fi endtlig at mød e. Det bedst e Raad jeg Dig nu veed,
Er os t ilfreds at stille,
Og uden Knur og Karrigh ed,
Os skaffe hvad vi ville.
0 o n f e c t og Viin og Lekkerie
Som Du paa Bord kan sætte,
Det er det som Dig nu kan frie
Og saa Dit Fængsel lætte;
Thi hver af os maae endelig
En Giest med sig indføre
Som og med os af I-liertet sig
Kan glad og lystig giøre .
Her leeges vil og Danses om,
I-ler skiemtes vil og snakkes,
Slet ingen hiem maa gange tom,
Om Du skal ellers takkes. Mit Ønsk at Du saa mangt et Aar
Maa denne Dag oplange
Som M a r g a r e t h a Navn det har
Bogstaver femten Gange.
Og havde jeg et Perle- Baand,
Du skuld e det befinde,
J eg vilde strax omkring Din I-Iaand
Ey spare det at binde. I-I a s I e den 20de J u 1 i i ,
paa Margar e th a Dag 1804.
I:A:S cho u
Joh a nn e Elisabe th Sc hou
den ældre.
Johann e El i sa b e th Sc hou
den Yngre
Ane Ma rgreth e Siemsen, f. Schou, var gift med
den fra Lubeck indYandrede Skibsfø rer, senere
Købmand og Lerkakelfab rikant i Rønne I-Ians
Henrik Siemsen: de er Beds teforældre til Homøo paten Læge H. S. , hvis Datter Fru Hornbech har
skænket Bind ebrevet til Bo rnholms Museum.
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Nr. 5.
Bindebrev til F ru Ane Dorthie
Caro lin e Dam
d en 6 te F e b ru ar 1 8 4 3.
Udi Alm enaken jeg
Fandt Dit Navn beskrevet,
D o r t h i e stod der tydelig,
Derfor skrev jeg Brevet;
rrhi det just Dorthie var,
Som vi vilde binde,
Denne Dag's Dato har
Bragt os det isinde.
Dorthi e er et herligt Navn,
Naar vi det anvender,
Saa vi deraf har lidt Gavn
Og lidt Spas for Hænder ,
Ingen Lænker, fl ettet Haard
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Volder denne Arrest;
Men udi en Silketraad
Løser Du Dig snarest,
Fordring gj ør jeg ikke just,
Hvad os bedst fornøier,
Træffer Du vel, m en vor Lyst
Er at faae lidt Løier, (Dansegilde)
Vi gj erne have vilde.
PH Koefoed
AH Koefoed
J CM Ancher
DCWKoefoed
Ane Dorlhie Caroline Dam var født Kofoed og
gift med Gaar dejer Kaptajn I. S. Dam, Brogaarcl i
Aaker. Brevet blev 1932 skænket Museet af Ren Lier, Sand emand William Dam, tidlige re Ejer af
Beogaard i Aaker.
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PEST TAVLE
fra Rønne gamle Kirke,

»H ERRENS H ØST «

nu i Bornholms Museum.

paa Bornholm 1'618 og 1654.

Saadanne Pesttavler fandtes i ældre Tider i d e fleste Kirker paa Bornholm (Thura S. 140) ; dog er Tallene lidt forskellige;
i Stedet for 5185 Pestofre i 1618 som anført paa den her gengivne Tavle angives paa andre Tavler 5164, i Stedet for
4569 i 1654 4944
...
Tavle n er e n sortmalet Trætavle med hvid Indskrift; den er 102 cm høj, 75 cm bre d.

I

23

I

JUL PAA BORNHOLM

HANS ME KNIVINJ
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For monga Aar sijn enjgong va der enj Manj ,
a der hadd e tre I-Iorra. Di to ælsle aa dom Ya nonna stora, straga Kara, aa dom va hanj alti saa
glar ver aa mente saa om; mæn dænj ynjsta va
mæn aa kaj la hal enj Unjerygges. Hans hed hanj
aa gjikke mæst aa jolp te i Kjøkkened , aa injinj
brød saj n&d om' enj.
Saa enj Du sajer Farinj te'nj , om hanj ente
kunj e tå ud aa tj æna; men de va der nu ikkj e
Snak om aa faa'nj i Tro en me. udan a di anre to ,
som va baadde ælre aa sto rre aa starker e, au ville
t& ud aa tjæna. De grunjada F&rinj nogged
au er .... Hanj vante maj ed for aa sænna di ælste
Horrana ud, for dom hadde hanj ju Brygg for te
aa følla Øj aa seddan nåd, dæmmesaa; m en tcsist
hadcle h anj faad rajnad ud, voddan hanj skujll e
bæra saj ad m e aa possa Håns - aa hanj hadde
vel &u gjed di anre Besj e. - Nok'e'de - t e Hans
forlald e hanj saa, a nu skujlle di ud aa tjæna ajle
tre, aa Dunj ætte om Mårninj spænjde hanj saa
for clænj bæsta Vauninj , aa Konn smor e dom vær
enj goer M&dapozza, aa saa gå. di dom astå ud a
Lannavænj te. Daa di saa h adde kjørt et lånt
Stykkj e Vaj , holt hanj Øjen an aa så. te dænj æl sta H orrinj , a nu kunj e hanj mæn gaa aa h ær aa
præua aa faa saj enj Plas der paa Leen. - Mæn i
Fon·ænj hacld e han j sajt t e'nj, a hanj bara skujlle
sætta saj i Vajagroven aa vænta, te hanj kom teb&ges.
Di anre kj ør e saa vider efort, aa daa di va komm ena inj daa enj goer Bedcla, ble saa clænj n æstælsta Horrinj sloppinj aa, mæns a Fårinj aa Hftns
kjørc vid er e et lant, lånt Stykkj e Vaj. De va nogged hen paa Ættemiddanj , forrinj a di ij æn
gj orc Holt, aa Hfms fikj Besj e om, a nu maatte
hanj mæn se aa faa saj nåd aa sjydda, sa hanj
kunjc klara for saj sæl. Saa vænde F&rinj aa kjøre
j emætte, mæn paa Vænj jem tau hanj bæggj e di
anre Horrana m e saj . vaar di sodd i Vajagroven
aa væn.te paa' nj, som hanj hadde bed dom.
Hfms nørlada saa aa. mæns hanj aa aa te tau te
sinj Mudapozza, aa tesist k om hanj te en Smedja.
Dær gjik hanj inj aa spor e. om hanj kunje bl e
Læreclrænj. Jo , de va der semænj inj ed i Vænj
for , aa dær va h anj saa i aaraviz.
::\'" u brygte Smeddinj maj ed aa lava sjær enes
Yc--ci·kLØj aa scclclan n acl. mæn HU.ns kunj c alri faa
Lau aa varra m e te aa sætta Ægj paa aa hæra. De
Ya nftcl , a Sm edclinj ømmcP gjore om Xallcn aa for
lokta Dørra. Saa hijte Håns paa aa borra et Holl
i Dørn t e Sm edj an, naar Smeddinj ente saad,
aa dæ1' kunj e hanj saa staa i Sjyj l aa lura'nj aa.
Xaar hanj saa mente, a hanj h add e hijt udaa,
vodclan de gjikke for saj , tau hanj saj for aa smi

et Svær enj Då , a Smeddinj va tanj te Bys, aa claa
Smeddinj saa kom jern om Aftaninj, vizer Hans
Swæred fram aa sajer, a nu kanj hanj åu sætta
r.Egj paa. De ville nu Smedd inj livæl ente ræjti
tro paa, aa hanj hænte saa sil Swær, saa skujlle di
præwa, vikked der va de bæs la; mæn Hans hugde
Sme dd ens Swær twars igjennem lissom inj entinj.
»Ja, saa kanj j å ente læra daj noggecl mera«,
så. Smeddinj. »Saa kanj du gott r eza aa m e de
samma. « Aa saa fikj Hans enj goer Mådapozza, aa
t&u sit Swær m e saj, aa saa nørlada hanj ijæn ud
a Lannavænj te.
I-Ienad Sjymninj en kom hanj te enj stor Skå.u,
vaar der laa et lided Huz. Dær gjik hanj in.i aa
spore en gammel Konna, om hanj ente kunj e ha
Lau aa sawa der om Natten. »Xajgonn«, saj er
dænj gamla Konnan, »de gaar alri an, for hær
kommer alti saa maj ed Trojltøj om Natten , aa
di ble saa opsatta, snart di kanja låuta Kristenblo ,
a di villa æda daj.« Deva Hans nu ente saa bonge
for , aa hanj ble ver aa akkedera m c na, t e hanj
fikj Lau aa læggja saj i Slabænkjinj.
Nu kunj e hanj ju livæl ent e la varr a m e aa
grunja auer desse Trojln, sa hanj flkj ente maj ed
savved t e aa b egjynj a m e, aa daa Klokkan saa ble
i Lawed tal, hør e h anj et fo rfærdeli Sty. I-Ianj
sprong op aa grev sit Swæ1~ aa i de samm a kom
der enj stor aa styggj er Trojladæul inj a S tuuan:
»l\u kommer ja aa æder daj !« brølada hanj, snart
h anj flkj lva paa Hans.
»I m æn saa ti :for Kattinj « «, swåre I-lå.ns ij æn , aa
sprong saa fram aa hugde Rå.ud aa'nj i et enesla Slau. - :.\1æn daa Rå.ud trijlacla h en ad Golled,
saa Hans, a der laa enj lidinj Kovverniggel , a der
haclde hænjt' enj om Halsinj i en Lænjkja. Hanj
tajde aa tau' enj i Lomman, aa Konn bl e saa gla
vcr' enj , claa hon saa. va der va sj et. »Mron« , så.
b on, »de va ente dænj varsta. Imå.rn kommer der
enj, der e maj ed varr. « Dænj kunj e Hans nok ba
Lyst te aa se - aa saa bl e hanj mæn te.
Hanj laa ij æn i Slabænj k jinj , aa daa saa Klokkan ble i Lawed tal , h øre hanj et forskrækkj elit
S ty, mron h anj op idaa Bænjkjinj aa nappar sil
S'Yær, lie akkorat som a et arbarm elia stort aa
styjt Troj l - mc to Huud kommer inj a S tauan
aa b rølar imocl'cnj: »'Ku æder ja daj !«
»L mæn monn e decl.« swåre Håns ijæn - aa
dærme sprong hanj fram aa hugde bæggj e Hau-·
den aa'nj i et eneste Slaw. - Mæn lissom Håu den saa trijlada h en ad Gollecl , falt der au enj li dinj Sølniggel, a der hadde h ænjt' enj om Halsinj
i en Lænjkja. Håns spode saj aa stoppanj t e saj
ud an aa saj nåd te Konn om' ed , - aa vaar bl ~
hon gla ver' enj , daa h anj seddan h adde gjort Æn na paa di to fæle T rojln. »Mæn«, så hon, »lmårn
kommer der enj , der e inu maj ed storre aa fæ -
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lere.« Dænj kunje Håns nok åu ha Lyst te aa se,
aa saa ble hanj mæn te.
Ij æn Jaa hanj i Slabænjkjinj, aa adder bl e der
et arbarmelit Sty, daa Klokkan va i Lawed tål.
lkkje forr hadde hanj faad fatte paa Swæred, forrinj a der kom et umanerlia stort aa styj t Trojl
inj a Ståuan - hanj hadde tre Håud. »~ u kommer j å aa æder daj !« brølada hanj , saa fort hanj
fikj lva paa Håns.
»Ja, se de kanj vi ju snakkes ver om«, m ente
Håns, aa me de samma sprong hanj fram aa hugde ajl e tre Håuden aa'nj i et enesta Slaw. - Mæn
lissom Håud en saa trij lada h en ad Golled, falt der
åu enj sjinnenes blanker Gujlniggel, som hadde
hænjt'enj om Halsinj i en Lænjkja. Håns bokte
saj ættinj aa stoptinj te saj udan aa saj nåd te
Konn om'ed. - Mæn vaar ble bon glå ver'enj , daa
bon saa, a hanj nu hadde gj ort Ænna paa ajle di
fæl e Trojln - hon ville gj e'nj alt, va han båra
vill e forlonga; mæn Håns skujlle nu injen Betalninj hå. Ja, saa ville bon forgjyjla hansa Haar.
De m ente Hans, a de kunje varra majed plaserlit,
aa m e de samma hadcle hanj lånt glinsenes Gujlhaar. De stopte hanj saa op unje Håuan aa sjyjlcled, sa injinj kunje se' ed, udan naar hanj sæl
ville, aa saa fikj hanj enj goer Mådapozza aa nørlada aa for aa hijta saj enj anj Plås.
I monga Då gj ik hanj , aa tesist kom hanj te
Kongen s Gaar. Dær gjikke hanj saa inj aa spore,
om hanj kunj e faa nåd aa sjydda, aa de ænde nu
me, a hanj fikj Låu aa våuta Kongens Faar ; mæn
hanj fikj longa Formåninjer om, voddan hanj
maatte passa paa, a di ente gjik paa Skå paa Agerinj ver Sian aa, for dænj tehøre enj anjinj
Konge , aa saa ville der strajs ble Kri.
Lænj e gjik' ed åu gott. Om Dånj ·våutada hanj
Faarn, mæn om Middanj aa om Aftaninj tåu hanj
sit Søndastøj paa aa slo sit longa Gujlhaar ud, aa
saa sodd hanj unje Prinsessans Vinju aa snakte
m e na aa skår fina Så.ger ud te na: smaa n etta
Træsko , Vinjepinja, aa smaa Bronjkå.r m e Vippa
aa seddan nåd , mæn fortælla na, værn hanj va,
ville hanj ente - æj le vaar hanj kom fraa, aa hon
maatte h æjlerente snakka om'ed te nånj, for saa
kom hanj ente mera, sa hanj , aa ættehaans va
hon semænj kommen te lissom aa hojla lid aa'nj,
sa hon skujlle nok taja.
Saa vad enj Då, a Håns hijte enj GrawhØj æj lle
seddan nåd lie i Skåubryned ver Ænnanj aa Agerinj. Dænj maatte hanj nu hå lid ættesedder, aa i
dænj ena Sian hijter hanj saa en Avninj aa gaar
injanfor. Hanj hadde alri vad bonge aa saj, aa
daa hanj saa fånt en Dør, kom hanj te aa hausa
paa sijna Niggla aa trækkjer Kovverniggelinj
fram. - Jo , hanj past e gott nok i Dørn, aa naar
hanj lokte op , stod der enj bruner Hinjst, a der
vist nåue va Må.ganj te i Kongens Øjalå. Aa paa

Knaggana h ænjde SåltØj saa fint m e blånka Kovvernajla; aa i enj Krog sto en hel Krisrustninj.
Daa hanj hadd e set ded , lokte hanj ijæn aa
gjik lid lænjere inj a Honj aa hijte en Dør te. Nu
tåu hanj Sølniggelinj fram , aa hanj paste ævent
som dænj anra. Mæn Måganj t e sworter Hinjst,
a dær s to , hadde hanj alri hørt snakkes om, saa
nætter va h anj. - Aa SåltØjed - som de va sølplatert. Sæl Kjæjsijmanj va aa de sjæresta Søl'ed.
En Rus tninj saa fin va der Cm; m en daa Hans
hadd e set ded, saa lok.te hanj aa ijæn aa gjik inu
lænj ere inj a Honj. Hær va en Dør, vaar Gujlniggelinj ævent paste, aa de e slætente te aa saj,
vaar blclnker aa sjinnenes vider aa pen er dænj
Hinjstinj va, a hær sto, mæn Håns va r ent forgryster &uer' enj. Aa sikkedan Søllatøj - gujlplatert
au er det hele - ja, sæl Kjæjsijmanj va aa Gujl.
Faarn hadde Håns rent forgat åuer aj l dænja
Ståsinj , aa daa hanj nu spod e saj ud aa se ætte
dom , vadi ajl e gaana paa Skå hos Nå.bokonginj aa daa hanj kom jern, fikj hanj Besj e om, a der
alt va kommed Bodd fraa'nj , at Krien skujlle b egjynja dænj næsta Mårninj.
Saa fikj enj mæn præua ded me, tænjte Hans,
aa spore saa Konginj , om hanj ente åu kunje
komma m e i Kri, men de mente Konginj nu ente,
a enj Faaravåutara kunj e dåua nåd t e, aa hanj
h adde hæjlerente nåd Øj t e'nj. Men Håns ble nu
ver aa pina paa, aa tesist gå Konginj ætte, om hanj
kunj e klåra saj med dænj gamla Mærn, a der
hadde baadde Spat aa Mok aa Piphåz aa majed
anjed. Jo, Håns va semænj gott fornØjd er, båra
hanj maatte hå Lau aa varra m e, aa Mårninj ætte
va hanj saa tilia oppa aa riggada na t e. En gamm el rystu Bøssa hijte hanj saj å.u , aa saa astå for
aa rækkja fram lisse betis som di anre. Markløst
r ed hanj , mæn lant rajte hanj ente, forrinj a
Mærn storte i enj Mozza aa sodd fast, sa Hans
maatte te aa præua aa grava na fram. Dær sto
hanj aa arbiada, daa Konginj kom frambi m e hela
sinj Hær, aa Hansa to Brøra va der åu. Di rafte
ættinj aa drælladinj m e dænj gamla Mærn. Sæl
hadde di ju di bæste brune der j emma fraa. - Mæn liss e rapt, di va aa Syna ajle sammena, smider Håns Spanj aa lar Mær varra Mær, aa saa
f erafettes as tå te Honj, fikj Rustninj en paa aa
dænj bruna Hinjstinj ud, aa - - ja, koss vaar
bon skår. Hanj hinjada di anre, akkorat som Fienninj saa smaat b egjynjde aa troppa op - men
Hans r ed båra frambi dom som. en Visp, m e de
longa Gujlhaared flagrenes ætte saj, aa inj imod
dænj frammada Hærinj aa hugde om saj t e ajle
Sier, sa di rØj vær sine Vajna. Aa daa hanj fikj
lva paa Anførarinj, · red hanj lie hen te' nj aa
hugde de ene Ørad aa'nj - aa dærm e va Krien
frambi for dænj Då.nj.
Hans spode saj saa j em aa fikj dænj bruna
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Hinjstinj inj a Honj ijæn , aa daa hansa Brøra aa
di anre saa kom j emætte, sto hanj lissom om
Marninj aa grava da om dænj gamla Mæ rn - aa
koss, vaar di g rina da aa gjore Nar aa'nj , aa for taldinj om , vaar fe rma a di hadd e vad te aa gaa
paa. Om hannem m e dænj Dna Hæstinj aa Guj lhaared fortald e di au, aa vaar hanj kunj e hugga
om saj. Aa Konginj hadde sport dom aj l e, væmm
de va, mæn injinj kjændinj.
Nå., Håns fikj ju saa t esist dænj gamla Mærn
op , m æn Danj ætte, daa di ij æn skujlle astå, vad
mæn ævent de samma. - Mærn gjik a Mozzanj ,
aa Brørana kom frambi aa drællad'enj - mæn
ikkj e rappere va di unjan, forrinj a Håns va i
Honj aa fikj fatte paa dænj sworta Hinj stinj aa
saa astå ætt e di anre, sa de vyslada ætt e. Di fram m ede Søldatarna rØj vær sijna Vajna, daa hanj
fo st begjynjde aa hugga om saj. - Tesist hugde
hanj Næzan aa Anførar inj, aa dæ rme va Krien
f'rambi for dænj Danj.
Daa Brørana saa kom frambi' enj om Aftaninj,
som hanj ij æn sto der aa g ravada om dænj gamla
Mærn, va der ikkj e Ænna paa voddena Kara, di
had de vad - ætte va di f ortalde. Di fo rtalde åu
om hannem paa dænj sworta Hinj stinj , m e Guj lhaared, a der t esist hadde hugt Næzan aa dænj
frammada Anførarinj , aa vod dan Konginj partu
ville ha Spordorn paa' nj, m en lissom en Lyna
va hanj væk, aa injinj kjænd'enj.
N okken enj gong fikj Håns dænj gamla Mærn op
idaa Mozzanj , m en Marninj ætt e gjik'ed værk.an
varr æjlle bær inj di to foste Dana. Hon gjik ij æn
a Mozzanj for' enj , Brørana g rinada ad'enj, aa
hanj hænt e dænj vida Hinjstinj . . . . Ilæl, ilæl,
vaar h on skar, daa hanj kom strøj enes framb i di
anre aa lie mitt inj imæl di frammede Søldatarna
aa hugde om saj som alri forr, te hanj tesist
gjikke paa Anførarinj aa hugde Rå.ud aa'enj, aa
dæ rme va Krien h elt frambi .
Håns spode saj saa j em aa fikj Hinj stinj inj a
Honj, aa om Aftaninj , daa di anre saa kom j em ,
sto hanj som • van aa gravada om dænj gamla
Mærn. Koss vaar va Brørana storajtua aa fortald e
om, voddena Kara di hadde vad te aa gaa paa, sa
nu va Krien vunjen. Men di glømte livæl ente aa
fortælla om h annem , a der va dænj vijlesta aa
dom aj le. De va hannem paa dænj vida Hinjstinj:
m æn Konginj kunj e ikkj e for alri ded faa nanj
Spordorn paa' enj.
Håns tænjte båra sitL aa 11aar Krien nu va
frambi , tåu h anj som. fori· ud aa våuta Faarn, aa
om Middanj aa om Aftaninj so dd hanj ijæn unj e
Prinsessans Vinju aa snakte m e na aa skar ud te
na .... Men Konginj kunj e nu ente seddan glØmma dænj færma Søldåtinj me Gujlhaared aa
di fin e Hinjstana, a der ægelit hadde vunjed hela
Krien, aa h anj lo gaa Bodd te h ela Lanned, aa

dænj, a der kunj e viza for saj , a hanj had de dan kad dænj frammada Anførarinj , hanj skujlle faa
P rin sessan aa de halla Ræj ed.
Der ble en Vånkan te aa fraa, sa de føje a.mmada te. Der va ju nok, a der gjæ rna ville ha
P rinsessan aa de halla Ræj ed, s ka ja saj, m æn der
va båra injinj, a der kunj e viza fo r saj . Hansa
Brøra kom au, aa di va riggade te, sa enj m æst
skujlle tro , a di va n onna Greva æjlle seddena
Hagga.
»Vaar ska I h en , saa pynj tada I e?« spore Håns
dom.
»Vaar vi ska h en - }len aa fraja t e P rinsessan, kanj du vel vedda«, sware Brørana udan aa
stawna op , for di va for fina te aa snakka m e enj
Faaravautara, kantro.
»Saa gaar jå me,« paasto Håns. »Saa e der nok
alti nanj aa voss, a der faar na. «
Men koss, vaar di grinada aa gjore Narr
aa'nj. - Sedden enj Faaravåutara - hanj hadde
ju ikkje enj gong vad m e i Krien. Men der va nu
ikkj e Snak om ded - Håns fold e m e, aa lissom
di saa slæpp er inj om Døm, va Salinj ævent fu.i ler, aa Konginj sporr saa, om a der e nanj, a der
kanj viza for saj , a hanj har dånkad dænj framm ada Anførarinj.
»Jo , de kanj ja« , sajer Håns saa.
»Va sajer du? Ed daj, Håns? J amen du raj te
ju alri mer'enj t e Mozzanj« 1 m ente Konginj , aa
koss, vaar Brørana aa di anre g rinada ad' enj.
Men saa slo Håns sit longa Gujlhaar ud aa kom
fram m e Ørad aa Næzan, a hanj hadde hugged
aa aa stopt i Lomman. Saa kj ænde Prinsessan'en j
m e de samma, aa vaar ble hon glå. Aa Konginj
aa ajle di anre forsto åu, a de maatte varra seddan, om de saa ænj va nåd unj elit nad m e ajle
di pene Hinjstana; mæn dom låud e Håns aa fo rt ælla Kon ginj om enjanj Gong.
Aa vaar ble Brørana aa aj le di anre longa i Ansajten, daa Prinsessan falt om Halsinj paa Hå ns
aa kjystinj . Aa sikkenet Brojllop a der bl e holt i fjaurtan Nætter aa Da.
Håns fikj de halla Ræjed m e de samma, aa sijn,
daa Kongin j dø, ble hanj Konge. Aa saa lænj e
hanj regjerde, ble der alri Kri, for der va bokstaveli injinj , a der t ore gaa i Law m e'nj - hannem, som seddan ku nje slaa enj h el Hær.
Optegnet efter F'ortælling ::tf
Fru Char lotte Kofoed, Rønne.
J. P. KUHRE

EFTERSKRIFT
Denne bornholm ske Æventyropskrift hører til
Æventyrtype Svend Grundtvig Nr. 8 A. Hans med
Guldhaaret (se Gamle danske Minder II Nr. 311 ,
Skattegraver en III Nr. 11 18. Efterslæt til Skat-
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tegraver en r\r. 26, J yske Fol kemind er XII Nr.
· 36, Klaus Berntsens Folkeæventyr I Nr . 4 og II
Nr. 23, J ens Mad sen Folkeminder fra Hanved
ved Flensborg S. 76 , Mathias Winther Danske
Folkeæventyr 1823, S. 31 ) . Den bornholm sk~
Opskrift har en anden Indledning end den gængse
jyske rrype : Hans l ovet til Havmand en og Flugten fra Havmanden paa den kloge Hest; det kan
ikke endnu siges, om den bornholm ske Opskrift
her repræsenter er en m er e oprindelig Fremstilling af denne Æventyrtype, eller maaske blot en
uoprindelig Indledning nydannet eft er Æventyrtypen Grundtvig. 3 B Troldekamp og Dragekamp.
(Se Hans Ellekilde: Vore danske Folk eæventyr,

1928, S. 118 ) . Slutningen af Æventyret, hvor
Hans optræder som Faarehyrde paa Kongens Slot,
synes paa Forhaand mere oprindelig end den
sædvanlige T ype, h vor Helten er Gartnerdr eng
og gemmer sit Guldhaar under Paaskud af, at han
er skurvhovedet. · I alle Tilfælde har vi at gør e
m ed en god og værdifuld Opskrift af et Æventyr,
der ikke tidligere har været kendt fra Bornholm.
J eg vil gerne benytte Lej ligheden til at sige, at
alle bornholmske Æventyroptegn elser , hvor ufuldstændige og ufuldkomne de end maatte vær e,
med Glæde og Tak bliver modtaget af Dansk Fol k emind esamling, Det kongelige Bibliotek, Kø benhavn .
HANS ELLEKILDE
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Han s R ø mer (1770-1836), Almindingens Skaber.
Christine Marie Rømer, f. Koe foed (1 779- 1867).

H . J. Jørgensen , Byfoged i Rønne.
Margrethe Marie Jørg ensen, f. Land t.

Chr. Lohmann (1785-1829), Toldinspektø r paa Bornholm.
Dorothe a L ohmann, f. Arboe (1786 - 1821).
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Johan H . A. V . K o hl (1763-1820), Kommandant paa Chrisliansø 1796-1811.
Janusin e Chr is tiane K o hl, f. Arboe (1789-1836)

Peder Dam Jespersen (1772- 1835), Sandfl ugtsskovens Fader.
B arbara Kirstine Jes persen, f. Bohn 1781- 1864).

Christian Ludvig Seh e s tedt (lm- 1848), Amtsforvalter i Ronne.
Karen S e hestedt, f. Børgesen.

Hennin g Petersen. Inspek.tør ved Frederiks Stenbrud.
Helene P e tersen, f. Sonne.

Fre derik S o nne (1775- 1849), Urmager i Rønne, Artillerikaptajn (Mindestøtte for
ham Vest for Kastelle t,) (vistnok hans 2. Hustru) Anna Cathrine Sonne, f. Marcher

En Samling Silhouetter af kendte Bornhclmere omkr. 1820.

Samlet af Fru Rektor C h ar 1o tt e
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Jør gen P e t er A rboe (1749-1820), Urmager I Rø nne.
Marie Sofie Arboe, f. From (1756 1816).

J. P . Mangor (1778-1840), Apoteker i Rø nne 1803·16.
Inger Marie M angor, f. Bre d ahl ( 1784 1846).

Herman Bohn Rasch (1761- 1842), Borgerkaptajn og Købmd. i Rønne.
I ngebo rg Ras ch, f. Wolfsen (1753- 1813).

Johan J ense n (1756-1824), Præst i Rønne, Provst.
Elle n J ensen, f. Lund (1766- 1837).

Pede r Ras mussen Hjorth (1771- 1841), P ræst i Ro.
Cathrine Marie H jorth, f. Thisen (1800-1480).

N iels Jacob Bolbroe (1770-1856), P ræst i Klemensker.
Pet ronelle Georgi ne Bol bro e , f. Soab ye (1780- 1822).

Christian F og (1763 -1833), Præst i Nylars, senere i Øster morie.
Johanne Sophi e Fog, f . Beviere (ca. 1760- 1836).

Ole Christian Saztorph (1762-1833), Præst i Bodilsker-Neksø.
Johanne Saztorph, f. Borch (1758-1831).

Iørgens en. -

Skænket Bornholms Museum 1933 af Odd-Fellow Logen

Rønne.
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MYNSTERS BREVE
I Mid sommer en 1 841 var Biskop J. P. Mynster
der var Sjællands Biskop 1834- 54 paa
Visitatsrejse paa Bornholm. Paa sine Embedsrejser stod Biskoppen i en livlig Brevveksling
med sin Hustru Fanny Mynster, en Datter af J. P.
Mynsters Forgænger som Sjællands Biskop
F. C. C. H. Munter. Biskop Mynster var en skarp
Iagttager af Personer og Forhold og udtaler sig i
sine Breve meget uforbeholdent. Fra Bornholmsrejsen 1841 er bevaret tre Breve, der her gengives eft er »Nogl e Breve af J. P . Mynsters Liv og
rrid«. Kbh. 1875. De originale Breve synes nu
ikke længere at eksistere, de findes i altfald ikke
blandt hans øvrige Papirer paa vore offentlige
Samlinger, m en formodes tilintetgjorte efter
rrrykningen . Derm ed er det umuliggjort at udfylde
de Udeladelser, som af Biskop Mynsters Søn, der
forest od Udgivelsen, er foretaget enkelte Sted er,
fo rmodentlig Udtal elser af for aabenhjertig Karalder om Ting, som endnu dengang ikke var til. strækkelig paa Afstand, m en som vel nu næpp e
kunde have virket stødende. Imidlertid giver Brevene, som de nu foreligger , et morsomt uretou ch er et Bill ede af hin Tids Præstegaardsforhold.
S t. Clemens P ræstegaard, d . 19. Juli 18/d ,
Mandag Aften.

Naar Du modtager dette Brev, vil Du tillige
modtage et andet, hvoraf Du vil see, at det ikke
er min Skyld, at Du ei før har hørt fra mig. J eg
skrev strax efter min Ankomst i Fredags, da m an
sagde, at et Skib skulde afgaae om Løverdagen;
men det blev udsat til Mandag. - - Vi sidd e nu
saaledes adskilte ved det vide Hav, ud en at kunne
høre Noget fra hinanden; thi jeg vil h eller Intet
kunne høre fra m it kiere Hiem, før Paquotten
kommer, tidligst paa Fredag. Dog, den Tiid gaaer
ogsaa.
I Rønne h avde jeg det virkelig godt. Provst
Steenb erg
Amtmand Krabbe') og Rector Bohr')
med F lere er e vakkre Mænd , og der h ersk er en
behagelig Tone i Byen. - Den ene Dag var jeg
hos Rector Bohr, som , da j eg besøgte den latinske
Skole, m odtog mig m ed en latinsk T ale og en Velkomstsang, som jeg vedlægger.
Rønne er en temmelig stor By, men har ingen
anseelige Huse , slet Brolægning, i flere Gader og
1

)
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' ) ProvsL F . L. Steenberg b lev Sognepræst i Rønne
·1 834; han havde da forinden været Præst i AllingeOlsker i 8 Aar. 1847 blev h an forflyttet Lil Ringsted.
~) L . V. H. Krabbe var Amtmand paa Bornholm 1837-49.
:i )
P. G. Bohr var Hektor i Rønne 1818-44; dØd i
Rønne 'IS!i7 . Om Biskop iVIynsters Besøg paa Skolen
findes en kort B eretning i Skolens Indbydel sesskrift
for1841 .

J. P . MYNSTER, Sjællands Biskop 1834-54 (E fter Maleri af J. V . Gart ner)

paa Torvet aldeles ingen , og intet Smukt uden
nogle ret n ette Haver og Stranden.
Overalt har j eg, med Undtagelse af et Par curi euse Kirker, endnu intet Mærkeligt seet paa
Bornholm. Alt er endnu i en Begyndelse til Cultur ; Veien e slette, Skovene smaa, lave og forhug gede, og man sporer over alt, at Bornholmerne
ikke ere vante til at blive regiered e. De sende de res Børn i Skolen , naar det behager dem; Ungdommen kommer til Visitats, hvis det behager
den -- men de Fleste behager det at blive borte.
Saaledes havde jeg i Dag i et Sogn paa over 800
Mennesker kun 23 Unge, der stod e frem paa Kirkegulvet. Men de Ældre ere for det Meste flittige
Kirkegængere, og det er godt at mærke, at Bornholmerne ere et opvakt Folk.
I Gaar Aftes kom jeg til Nyker ( c : Nykirke
Sogn ) . Der var det fattigt. I Aftes havde vi et
stærkt Tordenveir og Storm; det r egn ede ned i
min Seng, men jeg sov dog r et godt. I Eftermiddag ankom jeg her hos en gammel Præst•), og
ber er Alting gammelt. Men skiøndt det saaledes
• ) N. J . Bolbroe (f. 1770 ) var Sognepræst i Klem en sker fra 18 09 Lil sin Død 1856; han var al tsaa da 86
Aar gammel og havd e været Præs t i 56 Aar. Han blev
g ift som SLud en L 179 11 med Petronelle Georgine Saabye, der da var 1 Il Aar og 10 iVIaaneder gammel.
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ret fornuftig og dyg tig Mand , og h ans Kone kiØn
og godlidende . Men skiØndt j eg forsaavidt havde
det godt, saae det dog i ~[' orsdags Aftes meget
m ørkt ud. Det h avde øsregnet det Mes te af Da.gen, ligesom de foregaaend e Dage, og dette er
saa mege t des to besværligere paa Bornholm, som
Brolægning, Veie og Gangstier ere m eget maacie lige, og man paa Kirkegaarden Yader i Græs
til midt paa Benen e. Det saae ud til samme Veir
næste Dag, og de tte var den enest e Dag, j eg
havde til at besee det Mærkeligst e her paa Øen;
i saada.nt Veir var det bl evet umueligt, og - j eg
havde endnu Intet hørt fra Dig. Men denne Dag
blev dog en r et glædelig Dag. Da vi skulde kiøre,
.~aker

P ræstegaard 1 876 (Etter Maleri af A malie M ølle r)

er gammelt og fattigt omkring mig, og skiØndt
de l er blæsende, koldt og fælt Veir, maa Du dog
ikk e troe Andet, end at j eg er fornøiet. Uagtet
det lidet Antal Unge i Dag h avde j eg dog megen
Fornøielse af min Visitats.
Paa F redag har j eg en Hviledag, og skulde besee Hammershuus og Bornholms øvrige fornems te
Herligh eder. J eg befind er mig mege t vel i Øvrigt,
og slutter min elskede Kone og mine elsk.ede Børn
i m it Ried e og i min Bøn.
Øster Larsker cl . 24. J uli 18/d. .

- J eg vil nu fortæll e Dig lidt om min videre
Reise. Fra Clem ensker 's gamle Rønne og gamle
udlevede Præst kom j eg til Mag. Adler") i Hasle.
Der var, som Du vel kan t ænke, kiØb enhavnsk.
Men hvad der rørte mig mere, var, at Adler , uagt et at hans Hegelskhed, h ar ret gode Gaver til a t
prædike og tager sig af sit Emb ede, og at hans
Kone, som er en god En, find er sig saa yders t lykkelig i Hasle, uagt et hun dog er en kiØbenhavnsk
Dam e. I Menigh eden troer jeg ogsaa, at man holder af dem.
Fra Hasle kom j eg til Olsker ( u: St. Ols Kfrke) .
Der var ogsaa meget orde ntlig t. Præsten6 ) er en
:;) D r . phil. A. P. Adler var blevet Sognepi:æst i Has le
Jaa Maancder (10/2) før Bispevisilals en . Den '16. Maj
samme Aar havde han hol dt ~ry ll up m ed Margrethe
Char lolle Amalie Kofod (Da tter af Præst ved Helliggejs l es J\irke i Kbh . Dr. theol. B. P. Kofod ) . All erede
184 4 bl ev han suspenderet fra s il E mbede, da man antog ham ror s indssyg. Trods Menighedens Forbøn og
han s egen Protes t, blev han uden Lov og Dom afskecligC' I m ecl Pens ion 1845 . Han clØde i København 1869.
A. P. Ad ler er bl. a . Forfatter Lil »Nogle Digte«
(1846 ) og »T o Fortællinger fra Bornholm « 1856
»11 okk esle ncn« og »P r indsenskjold« ) . Desuden udgav
han i 1856 Lo Hefter »P røve paa cl born holms k DialektLex ikon«.
6 ) C. F . Moss in Yar Sogn epræst i Allinge-Ols ke t' 1834
- '1G, da han forflylledes Lil Aaker- Aakirkeb;•, hYor
han da var Præst til sin Død 1867. Han bl ev 1839 gift
m ed Kari ne Marie Jansen fra Kø ben havn . Moss in var·
Lanclsl ings m a nd '1857-62.

Østerlars Præstegaard

klarede det op , og i det yndigste Veir besaae vi
Klipp erne, Hammershuus's Ruiner, Levningerne
a f Corfits og Eleonore Ulfeld' s Fængsel, Fyrtaarnet m. M. , hvilket Alt er saare inter essant, men
hYorom Du nu ingen Beskrivelse maa forlange.
Da j eg kom hiem om Middagen , var der et Bud
fra P rovsten med - Dit Brev, og saaledes var
min Glæde fuldkommen. Med aldeles let Sind
kiørte j eg da om Eftermiddagen h en til andre
h Øist mærkelige Puncter, n emlig »Helligdomm en« , som e r en Fieldkyst, om hvilken man ikke
let kan giøre sig en Forestilling, naar man ikke
ha r seet den ; og Vandfaldet i »Dynddalen« hvo r om Adler fo rud havde sagt mig, at det var ligesaa
smukt som mange Vandfald i Schweiz, hvorhen
de Reisende drage i store Skarer. Det var ogsaa
virkelig saa grandiost, som man kan forlange, og
j eg fortrød ikke, at j eg, for at komme derhen,
maatte klattre maaskee den besværligste Vei, j eg
nogensinde er gaaet.
0Yenpaa saa meget Godt kierede jeg mig kun
lidt om, at jeg kom til en udlevet Præst1 ) i Rø,
Peder Rasm ussen Hiorth fødtes 1771 i RØ, hvor Faderen, der sen ere forflyttedes Lil Ibsker og Svan eke, da
va r Præst. P . R. Hior t h blev Sogn epræst i RØ ·1821;
han dØde 3 Ugee efter Bispevisitatsen den 14. Aug ust.
Han skildres som en begavet Ta ler. Den her omtalte

7 )
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Set. K lemens gamle Kirke 1865. Efter Akvarel af K. Thorsen.

der bestandig ligger i Sengen, og i en Præstegaard, fuld af Rotter, men hvor jeg dog havde
det ret taaleligt. Værtinden der var en af de borniholmske Fru er, som gaae i Bond eklæder.
1 Aften er j eg kommet her, hvor j eg for denne
Gang sier Dig Godnat.
Øster Mariæ, Søndag Aften.

- I Gaar kiørte jeg atter ad en halsbrækkende,
men deilig Vei, over en Aa, som styrter sig ned i
en vild Field-Egn. I Dag har jeg atter seet et
Vandfald 8 ) , som vel ikke var saa storartet som
det i Forgaars, m en dog meget smukt. - Her er
jeg ankommen i Aften hos en gammel Præst0 ) - .
I Morgen Aften skal jeg tilfØie et Par Linier
fra Svan eke, hvor j eg skal boe ho s Byfogden10 ) ;
thi der er ingen Præst, da Borgen" ), som er kaldet dertil, endnu er paa Christiansø, PræsteEnken12 ) er r eist , og Præstegaarden under Bygning. - - Ny Lars d. 1. August 1841 , Søndag.

Den Nye Lars , som staaer øverst paa denne
Side, er enten en »Ny Laurentius« eller en »Nicolaus«; thi den bornholmske Udtale er temmelig barbarisk.
- I Morgen afgaaer jeg her fra Landet. Planen
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Værtinde i Bondeklæder kan ikke have været hans Hus tru - hun var en Datter af Major ved Milicen H. V.
Thi esen - da hun var dØd i 1840.
8 ) Maa vel være Stavehølfaldet.
9)
Søren Bjerregaard var Sognepræst i Østermarie
1829-42, da han tog sin Afsked og flyttede til Rønne,
hvor han døde -18 45.
10) Byfoged Sommer.
11
)
David Borgen var førs t fra 1833-37 L ærer paa
Christiansø, derefter Præst sammesteds til 1841.
Blev Sognepræst i Ibsker-Svaneke 1841 ; dØde allerede 1845.
12 ) Susanne KØbke, f. Byder, Enke efter Pastor C. A.
Købke, Præst i Ibsker-Svaneke 1839-40, hvortil han
kom fra Poulsker, hvor han havde været Præst 1833-39.

er denne: KL 8 h enter Provsten' 3 ) mig for at
bringe mig til »Almindingen« , der passerer for
den smukkeste Egn paa Bornholm. Der skal jeg
tilbringe Formiddagen. Om Eftermiddagen: til
Christiansø, hvor j eg da bliver paa Tirsdag. Paa
Onsdag vild e jeg da med CommandantensH) Kutter gaae til Cimbrishamn, blive der om Natten, og
d.erpaa i en egen leiet Vogn Id.Øre til Lund. I Lund
vilde j eg tilbringe Fredagen, og da om. Løverdagen, enten over Malmø eller over Helsingøer, see
at kunne naae Kiøbenhavn og Dig. Men Du seer
nok , at alt dette er høist usikk ert; thi Modvind
ell er Vindstille kan giøre, at Søreiserne maa ud sættes.
Min Visitats paa denne Ø er nu til Ende; men,
uagtet Alt er gaaet godt, negter jeg dog ikke , at
j eg er glad ved at være færdig , og at jeg anseer
det for behageligere at have bereist Bornholm,
end at bereise det. Dertil kan vel det afskyelige
Veir, vi .for det Meste have havt, have bidraget;
men der er e ogsaa andre Aarsager . Bornholm er
ikk e blot et interessant, men et smukt Land; men
Agerdyrkning, Veie og næsten alt Andet er meget
tilbage. Bornholmerne er e et opvakt, klogt Folkefærd, men neppe meget gemytlige, og den Orden, som en Regiering indfører i et Land, savnes
hos disse temmelig uregierlige Mennesker. I d·e
fl este Præstegaarde er der fattigt, og der udkræves en uendelig Tiid til at spise, til at faae en
Vogn for spændt o. s. v. Kirkerne ere vel propfulde, men saavel af den voxne Ungdom som af
Skol ebørnene komm1e ikke Flere, end der have
Lyst, ofte neppe en Trediedeel af dem, der skulde
komme. En Avis har jeg ikke seet herovre. Uagtet alt dette er dog Tiden gaaet ret godt,
og Afvexlingerne have noget Interessant. I Gaar
F . L. Steenberg, se Note 1.
A. Gunther von Ellbrecht, Kommand ant paa Christian sø 1839-54.

13 )
14 )
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var jeg hos den 8 6 Aar gamle, ikke m ege t vær dige Præs t- ')"' ) . Han s Kone er 82 Aar. og ha r i d0
sids te 30 Aar næst en ikke kunnet komm e ud af
· ) I Vi s itats bogen hedder det : »Ved Tillysningen om
Vi s iLaLsen skal han have LilfØieL. at »F æ hovedern e og
Dosm erpanderne kunde blive borte« .«
' 5 ) Peder Thomsen Balle, der var fØdt i Kbh. 1755 var
Præs t i Aaker-Aakirkeby fra 1790 til sin Død '184.6. Han bl ev 1784 gifL m ed M:ar grnthe Elisabeth SchwarLzkopiT. Ægtefæ llerne dØde begge - m ed kun en Uges
Mellemrum - i ·184.6 , han var da 9'1 og hun 88 Aar
gammel. Om ham hedder det i Bårfod : Danmarks
Gej s tligh ed »Han erhvervede sig ikke Agtelse i s in
lange Embeds tid , dertil var hans Væsen f or upræsteligt, hans Ord for up aalideligL, hans Levned for letf ærdigt.« Om ham fo r tæ lles iØvrigt nærm ere i J . A.
Jørgensen : Series p astoru m (1907 ) .

Stuen for Gigt. I den JJeel af Huset, hvor jeg vat',
var der ikke en Laas; m en Dørene trykkes i og
Lrækkes op ved Seglgarn, eller lukkes m ed en
Krog. At Vinduerne hverken kunne lukk es op
elle1· i, rorstaaer sig, og j eg maatte sidde m ed
Hatten paa for at udholde Trækken. Men derfra
kom jeg her, og fandt det b eds te Qvarteer , jeg
har havt sid en Rønne. - I Aften seer det ogsaa
ud til godt Veir, saa j eg kan haabe en b ehagelig
'l'our baade til Almindingen og Christiansø. Søluften giØr mig veltilmode, og uagtet alle Uleiligh eder paa Paquetten var j eg dog i meget godt
Humeur.
Dersom Veiret vil blive taaleligt, kan min
svenske Reise blive ret interessant. Dog ønskede
jeg ogsaa her nok at have reist. - -

R l!in af Østermarie ga:nle Kirke
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OMKRING DE BORNHOLMSKE STEDNAVNE

,J.

El Sted Yed Rnndkl øve ligge!' der paa Ky::;teu
e n Klipp ebloJ, , som er lysere end de omgive nd e
Sl e nm asse 1· og som h edder H Y id h a t. Paa Genc rals labe ns Kort staar VilclhaL. Ikke langt d erfra
c1· <I n næ r Yecl KyHlen e t Skel'!'. som h edd er H ås j ær e cl. Paa Korl et s laat' Roskæ r. Pau cl c t1 ancle11.
Sid e af Bornholm ligger et Fiskerl eje At' nag a.
De t er bl evet til Amager.
Hvodecles gaar det til, at :\aynene kan blive
sualedes forvansk ede? J a, i disse tre 'l'ilfæl de kan
man nogenlunde forstaa det. De t pressede d kan
ror fremmede lyd e, som om det indeholdt et l, og
d e t lukkede å kan antages for at væ re et o. EnclYiderc kan den svage a-Endelse af andre Danskere opfattes som den almindelige svage er- En delse . Men uden nogen Overfladiskhed kan saadanne Fejltagelser dog ikke find e Sted.
:vluligvis burde man skrive Arnhage i Stedet
for Arnager. Er der i d ette Navn faldet et b ud
paa Kortene , saa er cler til Gengæld kommet et
h øjsL overfl ød igt h ind i et a nde t Stednavn, n emli g »liund shale«. Man maa vel have troet, at d e t·
Yar 'l'ale om en Hundehale. Navnet ender tydelig
paa -:; u 1 a, og »Hal e« er et vildfremmed Ord i
Bornholmsk. Dyrene herovre ha r Rumpe og Gump
og Stjært, m en ikke Hale, og hører man en Bornholmer tale om sit Haleben, saa er ha n Fisker
og taler om en Knogle, som han anbringer paa
Baadens R æling for at kunne hale Linerne ind
over den.
Men Bornholmernes 'l'aalmodighed overfor
SLecl navn efo rvanskninger synes uden Grænse, og
forrcsten m aa man indrømme, at Forvan skning
ald rig h elt kan unclgaas, saalænge man ikke skriver Slednavn ene med Lydskrift. saalecl es som Befolkningen siger dem, og det gør man j o ikk e; clc
!'; kal till empes efte r d et almind elige dansk e Skriftsp1·og.
El :\aYn som 0 a:; ah ni j n j c1· d eL r e nt galt
rn cd. F r emmed e forstaar naturligvis ikke uden
vid ere , at d et beLyd cr en Sandstrnnd, hvor d er
trækkes Vaacl . og saa faar man paa Kortet Navnen e AasandcL Oversandcgaard og - ikke Undersanclegaard, men - Aasandegaard.
ll et skal indrømmes, at det ikke maa være saa
lige en Sag i et rrilfælde som delte at laYe et Navn
til Kodet, naar man skal skel e baacle til Dialekten
og Lil Skriftsproget.
Sid en vi taler om F orva nskning - Bornholm e rn e selv har nu ogsaa kunne t lave om paa
Stednavn e. Saaledes skal f. Eks. Hunde - - undskyld - Vystasjitsgårijnj være en Forvrængning, men hvorledes d e t gamle NaYn lØd
og hvad det betød, det ved jeg ikke.

Hvad Savn e ne be tyd c1", e r· i Regl en ikke nem t
al lliLle nd al'. :vian har paa:;taaeL, aL Mæh 1s Lft h skulde b etyde, at dette Fiskerlej e ligger
pau e t Sled mellem Lo andre. Men det gør j o alle
Bornholm:; Fiskerlejer. Bedre syn es den Fo l'kla1·ing, at NavHc t b e tyde t· Stl'and m ed Klit ter .. Den
:;ids Lc S tavelse, som maa kunne be tyde Stra nclbeed, find es i fle r e Navn e paa Klippekyst e n. Men
Jt,·orfor sige r Folk Li sta med ko r t let a? Der
c• 1· noge t at spekulere over. Og hvad betyd er
Sandvig? Ja, det er jo ganske ligetil , m ener Folk,
nten 11vis Sa n vi er en gammel bornholmsk Udlalo. lrnn Navnet ikke have noget hverken m ed
»Sand« ell er »Vig« at gøre. Og Neksø? Bornholm ern e siger N a j s e eller N e k s e; det er ikke
muligt at h øre lwerk en »Ø« eller »SØ« i Navnet.
Hvod"or en Klippe ved Allinge h edd er Ørneklippe n, det kan forklar es. Den har Øren! Dens fuld:;læ ndige Navn er K attaø rn ak l øpp an.
Hvorledes det forholder sig med Ørnestenen ved
Rønne. tør jeg ikke have nogen b estemt Mening
om. men vil blot gøre opm ærksom paa, at den fra
e n Side set har et lignende Omrids som et MeI<neskeøre.
Hovedvanskeligh eden ved Tydning af Stednavn e bestaar· i, a t man i R eglen ikke kan faa
Oplysninger af dem , som først h ar brugt Navnene.
:\ifen der er Mennesker, der vil g ive det Udseende
af, at de ved alt, ogsaa hva d alle Stednavne bel rder. F . Eks. Rasmus P edersen Ravn. Han forLæll e r , a t Maglegaard hedder saaledes, fordi d en
ligger »maglig« for AYling o. s. Y .• at » Vell in gsgaard« er »saa kaldet af Vælling, som udi store
Gaarde spises i Hobe tal« , at »Gylla nds Gaarde«
»er Guld værd« . at »Vallensgaard« kommer af
Yall c. - Bornholmerne siger Vaj 11 a n s går,
og clct kan lyde . som om Navnet er sammensat af
::3 Substantiver. Ravn paastaar ogsaa, at Kyndegaard h edde r saaledes »af det den er af Folk bekendt« . at Allinge kommer »af Ænder og lEllinge,
. som der udi Havnen og åmkring kunne sig vel
11æ1·c og opholde« o. s. v. i den Dur.
Hr. l\a l'I :.VI. Kofoed trrctl er i RaYns Fodspor.
Uel var Yisl Hr. IL der engang forklarede, at
» Luclseløkkc« h avde Navn af, at Planterne i denne
Løkke havd e Yæret befæn gt m ed Bladlus. Hvorl"or ikke prøve at sæt te Navnet i Fo!'bi ndelse m ed
KYindenavneL Ludse, Lucia?
Hr. K. M. I\. har fo rklaret, at Blykobbegaard
b eLycler Blik-oppe-Gaard. Forkla ringen vilde vinde i Sand synligh ed, h vis Hr. K. ogsaa kund e paavisc en Blik-nede-Gaarcl. At sætte »Viesgaard« i
Forbindelse m ed en h edensk Helligdom er dristigt,
m en endnu dris tiger e er det at paastaa, at Sålne

3 \5

JUL PAA BORNHOLM
har ~favn efter en Kone, :;om hasdc e n Sal og som
hed Lena og 80m paa Grund af Salen blcY kaldet
Sa l -Lena. Dette Spøge lse bedes godllC'tbl'nlcll mancl ned igcu.
l•'or en Del Aar· siden udkom <'r t Bog. som h ed
»Del bornh olm ske Sprog« _ a l' 111·. P. )l rmcr· i
Gudhjem. Bornholmsk var cle ntt·ang c l ar de Sprog.
som Hr. P. :M. ikke beh ersked e. og de l C' t' clc rfo 1·
LilgiYeligL. aL Bogen er fuld af' )f i8fo l'slaachier.
Dengang havde Hr. M. ikk r la g l Mærke iil. al
Bornholmerne alLid na'vnrr· ,·issC' Uaa r·des ::\an1c
uden at tilføje den bcs LemLc Artikel. L mange rl'ill'ældc er dette leL at forkla r·e, ll c mli~ naar førs le
Led er en Eje rs Navn m ed Ucllili,·-s : man sige r·
,io 'l'rines Ko og ikke rl'rines Koen. I andre rl1ill'ælcl c ligger Forklaringen ikk e saa lig e for men paa delte Omraad e e r d e r· iaJlfald gjol'l e n
god Begynd else Li l Opklaring af' Folk, der kende r
bor nh olmsk Sprogbrng. AI 11 r·. M. dengang Yild c
fork lare Sål n e som »~adl ernc« . el' lidt mærkelig l. da det ikke :slemmer· med u dtalen : m en end nu mæ l'kelige re er Hr. M.s ll'ol'ldaring af :\avnet
Bo r ri j n j h o 1 m. »Borrijnj« skulde hentyd e til
Gamleborg i Almindingen. saaledcs a l forstaa, at
d isse to Stavelser skulde være »Borg« m ed t ilfø j e t beste mt Hankønsartikel. Hert il maa man
have Lov til at bem ærke. at d e t vild e vær e underli gL. om d en bestemte Al'tikel bl ev sat m idt ind i
eu Samm ensætning; m an siger dog f. Eks.
S k u '"' gå r og ikk e Ski\wijnj gåe. Endvid er e maa
del Yære tilladt at antyde, a t e l Hunkønsord som
»Borg« ikke kan faa Lilføj ct e n Hankønsartikel.
End elig ha r man Lov at gøre opmærksom paa, at
Lyd en ijnj , som lign er Hank ønsartiklen . u tvivlsomL stammer fra Lyden un d.
Ravn har en ligesaa m æ rkelig Fo rklaring af
Navnet »Borringh olm«: d e t skal være noge t m ed
en Ring. fordi Land e L har S kikkelse som en Ring.
Han har ikk e taget Hensyn Iil. aL de r ikke e r noget
Hul i Midten , h elle r ikk e Lil, at Land et ikke er
cirkelrundt, skønt deltE' f'r cmgaar a f d e forresten
forkerte Maal , som han opgive t' .
Lad os foreløbig sla~ os til Ro med d e kyndige
Folks Formodning om , a l Navnet h entyder til
slcjl Kyst. Saa. blive r man ikke Uve nner m ed den
al mindelige Men neskefo1'nufL
Resp ek t fo r· Ov0rl mge 7'ahdmann. som sk ri,·er
»Borringholm« ! Det e r en gamm el dansk Skrivemaad e. der ret godl gc ng iYe1· den bornholmske a llsaa rl e n 1·i g ligs lC' - l ' dl a lr. !)og ka n man m l
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sige, aL hvi s man skulde tage Hensyn til .\TavncLs
opt·indC'l.i ge Fonn. maatte man hellere skrive 1Jor1·indholrn .
l »'rurisll'or·e ningen for· Dan1nark«s Aarbog
l D:2(i hm· J Ir'. SYcnd Aakjær prøve t paa al løse d en
8\'ff'l'C' OpgaYt' al forklare bornholmske SLcdnavne
ud e n. som del s~·i tes. aL haYe andel Ke ndskab li!
Bo rnh o lm end d el. man kan faa af cL Landkort.
Hr. s,-_Aa. har· sØgl eft er Navne, der mind e r om
O;'d i Ol d11 01·d isk og andre Sprog. som har· nogC'L
al g Øt'e m ed Bo1·gc og 'l'cmple r. SLo rmæ nd og
Gucl es laluc r o. s. ,._ Kun el Par ar HesullaLcrne
sknl jeg tHl'\· nc.
JG11 Uaurd ilC'ddC'r' Smørmoscgaar·d. og dt•L
'.\avn sk uld e Lyde paa, at d er her i ældgamle rrider stod e n Gudestatue, som man smurte Smør
paa: om del Yar d en Tids Maad c a L moclYirke
ll empern c ,·cd 0 Yerproduktion af Landbrngsl'rembringelser paa, skal j eg ikke kunne sige.
'l'roncrdige Folk fo rtæller imidle rtid , at Gaardcn
ha r· faacl si l i'\a,-n paa følgende :Maacle: lj'or omtrehl halv hundrede Aar siden blev Gaardens J ord
t'o rbcdrcl Yecl Hjælp af Mose m ergel. og man
kaldle den da spøgefuldt Sm ørmosegaard i Tilslulning li! e n rralemaad e om. at Køe rne h a t·
været i S m å r m å z z a j n j , hvilket vil sige, al
de malke r go dt. Da Navnet jo var lige saa godt
som a ndre Navne , »Smørenge« :f. Eks., blev det
del officielle Navn.
De r nævnes ogsaa »Basta« i Øste rlars, og efter
m ege n Søgen i d e romanske Sprog kommer Arti.ldens F'orfatte1' til det Resultat. at Navnet Lyd e r paa, at d e r i gaml e Dage bar staaet en Borg
her. Hvis d el er »Villa Basta« ved Nybro , der e1·
'l'ale om. saa er d erom at berette, at en Mand fo r
faa Aartier side n lod opføre forskellige Bygninger og Lil Slul denne Villa, som han de rfor kald te
Basta , d. Y . s. »nok«. Navnet be tyd er altsaa ikke,
at der hat· s taae t en Borg i Oldtiden- m en det er
rigtig l. al d e t e r af r om ansk Oprindelse.
'l' il disse BeLrng tninger vil e n og anden sige, at
det e r le L n ok at kritisere, og at jeg jo dog ikke
kan lyd e de gamle Stednavne. Ak nej , det ka n jeg
ikk e. Før jeg ka n sige basta, maa jeg d e rfor anmod e de Bo rnholmere, som har de fomødnc
sprogli ge, h islo1'iske og topografi ske Kund ska be r ,
om 'l'i d ef'IC' r a nd en a l fo rsøge paa a l J~·se lidl op i
de l Mø r·kC'. d er orn g iw r Yore gam le Slcdn aYn e.
E RNST KØIE
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døde i det sidste Aar.
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L. P . Nielsen~ 28. s~P'tb._1.8so....:i6.

Chr Pihl. 25. Juli 1838 - 6. Oktober
1932. Isenkræmmer i Rønne, Forligsmægler 1905-32.

Jørgen Kofoed. 14. Febr. 185220. Decb. 1932. Smedemester, Ejer
af Vestergaard, Vestermarie

...

Decb. 1932. Friskolelærer i Bodilsker, Ejer af .Dalsbakke" .

A. P. fpsen. 9. Juni 1853- 24. December 1932. Urmager i Rønne,
Legatstifter. Billedet fra ca. 1913.

ff. M. Nielsen. 24. April 1863-26.

December 1932. Kaptajn, Tøjmester.
Rønne.

Ha ns Morfe1Zsen . 17. Marts 1862
- 27. D ecember 1932. Snedkermester. Missionæ r, Sandvig.
·-·-·1

I

'l

'
!

I

ff. P. Møller.

31. Marts 1859-3.
Januar 1933.: Havnesmed i Rønne.
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Th. Lund. 7. Juli 1865-5. Februar
1933. Sparekassedir., Dir. for Dampskibsselskabet paa Bornh. af 1866.

Carl Sommer. 3. Oktober 187210. Januar 1933. Bagermester, Cigarhandler, l{ønne.

___

" .."
·· ·-- ." ---~ ~
S. Borch. 13. Oktober 1849-17.
Februar 1933. Læge i Allinge 1896

- 1926.

Simon .11ads;;;;. 13. November 1857

Mal/i. Jensell. :.li. Marts 1868-3. Fe·

- 30 J an uar 1933. Købmd . i Rønne.

bruar 1933. Ejer af L. Hallegd . i Bo·
dilsker, Sogneraadsfmd. 1917-31.

L. M. Skovgaard. 4. J uli 185821. Februar 1933. Smedemester,
Bankdirektør, Nexø.

C. M. Sclzor. 31. August 1861-23.
Februar 1933. Købmand i Rønne.
Billedet fra ca. 1910.
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J. Fager/und. 14.Jan.1859-28. febr.

Cllr. 1H. Kyluz. 20. Oktober 1848-

1933. Driftsbest. !or de bornh. Jernba·
ner l!l00-1929 Billedet fra ca. 1900.

24. Marts 1933. Skibstømrer i Rønne
Billedet fra ca. 1916.

Herma11 Hansen. li. August 1846
- 13. April 1933. Ejer af Ll. "Myre·
gaard og Søndregaard i Nylars.

N. J. Aakerlu11d. 2. Juli 1863- 28.
April 1933. Malermester i Masle.
Billedet fra ca. 1910.

Ueorg Kolling. 11. Januar t&>i30. April 19.13. Guldsmed i Rønne.
Billedet fra ca. 1898.

c:l11a 0 11varius. 12. Decb. HS4217. Maj 1933. Boghandler i Svaneke.
Billedet fra ca. 1900.

Anthon Sommer. 8. Marts 186222. Maj 1933. Ejer af Lisegaard,
lbsker, Sogneraadsformand.

N. W. Bech. 30. November 18493. Juni 1933. Skibsfø rer, Rønne.

Ove Koefoed . 12. Aug. 1871-9. Ju·
ni 1933. Amtmand paa Bornholm
1921-1930. Billedet fra ca. 1921.

Andrea Peterse11. 31. Oktober 1869
19. Juni 1933. Lærerinde i Allinge
1899-1933.

O. P . Rasclz. 12. September 1855
-8. Juli 1933. Købmand i Rønne.
Billedet fra ca. 1917.

J. P. Kure. 12. Septb. 1877-26. Juli

K. Bramsen. 9. August 1870-14.
September 1933. Skovrider i Al·
mindingen 19 13-33.

Chr. A. Nielsen. 29. Maj 1876-15.
September 1933. Snedkermester i
Rønne.

P. H. A. Holm . 10. December
1878-12. September 1933. Hav·
nebetjent i Rønne.

1933 Ejer af Pilegaard i Nyker,
Sogneraadsformand 1920- 33.

B. Øl/gaard. 30 Marts 1876-:
9. J
Oktober 1933. Amtmand paa Bo.r n·
holm 1931-33.
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DAMPSKIBSSEL
Daglig direkte Postrute fra Rønne til København med de store moderne Skibe M /S »Bornholm«. M /S »Frem« og S /S »Heimdal«.
(M/S »Frem« er nu, ligesom M/S »Bornholm, forsynet med rindende ko l d t og var m t V a n d til Servanter i alle Kamre.)
BILLETPRIS: Kahyt 15 Kr., D æk 7 Kr. (Børn under 12 Aar det halve). AARSKORT for
6 R ejser Tur & Retur paa Kyhyt 1 25 Kr., og for 4 Rejser Tur & Retur 90 Kr. Bør købes af
alle Forretningsdrivende og andre, der har Lejlighed til hyppigere at besøge Hovedstatlen
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TELEFON 20

KONTORTID 9 -12 og 2-4.

TELEFON 54

INDSKUD modtages paa 3 Maanedes Opsigelse og paa
almindelige Sparekassevilkaar.

...

...

Bokser udlejes.

V æ r d i p a p i r e r modtages til
Opbevaring i a a b e n D e p o t
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FORSIKRINGSAKTIESELSKABET

NYE DANSKE AF 1864
BRAND- LIV- ANSVAR- AUTOMOBILsamt alle andre Arter af Forsikring.

AGENTURER I ALLE
KØBSTÆDER

INSPEKT O RAT F O R BORNHOLM :

INSPEKTØR H. C. ANDERSEN. ØSTERGADE. RØNNE
TELEFON RØNNE 545

PETREA HANSENS

l

KONDITORI
ANNA MARGR. HANSEN

*
RØNNE
TELEFON

STAALEGADES SLAGTERFORRETNING
DET FINEST E KØ D E.

SJ ØL AND ER.

DET BEDSTE PAALÆ G

RØNNE.

TELE F 0 N

I 5 2

931

DANSKE BORDLAMPER (P. H.) DANSKE L YSEKRONE;-i
D:1A N S K E S T ØV S U G E R E ( N I LF I S K)
DANSKE STRYGEJERN .

RADIO (L. K.)

AXEL SØRENSEN
N Y G A D E 1 3. RØ N N E. T E L E F 0 N N R. 5 6 9

'

TH. JENSENS EFTF.
L. TORV.

H . P. RØNNE.

TELF. 319

Leverand. til Sygekasser og Varelotteriet

JULEGAVER
STORT UDVALG i Guld-, Sølv- og Pletvare r ... Nye
i Sker og Gafle r
Læseglas

...

...

Fo rlovelsesringe

TELEFON

NR .

56

... K ikkerter, Barom etre,

M o derne Armhaandsure, C o n s olure, Stueure, N ipsure.

BRILLER i m e get s tort Udvalg

ALLINGE
BOGHANDEL

Møns tr~

...

Læ gerece pt ekspederes.

Born~olms V~rLføjsmagasin.
_ _ _ _ _ _ _ ISENKRAM

-

-

_ _ _ _ _ _ _ KØKKENUDSTYR
_ _ _ _ _ _ _ BYGNINGSBESLAG

Stort lager af :

t
t

GAVE BØGER

MATHIAS NIELSEN. RØNNE

BØRNEBØGER

_ _ _ _ _TELEFON 327

t
t

BILLEDBØGER
SKOLEBØGER

000000000000000~0~~

Lædervarer:
Attachetasker, Visittasker,
Seddelbøger, Portemonæer
Nyheder i ÆSKEPOST ... FYLDEPENNE
med ægte GULD PEN fra Kroner 6.50.

PAPIRVARER ~~~

Den bedste Hilsen til
Slægt og Venner er :

»Jul paa Bornholm«
Opgiv Adressen og Deres Boghandler sørger for Afsendelsen.
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RØNNE VIN~'~-'er: .;)~~ft·:·
.
OG CIGARFORRETNING
"~·

Alle kendte Mærker

lsle Klasses Kolo-

i Vine og Spir ituos a

nialvarer

lJ billige

Priser.
C igarer - Cigaretter

*

STO RT UDVALG I

PIBER ---

STORT UDVALG
KONSlRVlS

H. H. LAU
TELEFON

706

AAGE KOFOED
T ~L~~ON R ØN N~ 146

I I'e 'e '-• ""• ~. '"-•

I

. I

DAMERNE S .
JULEØNSKER

I
STØRSTE UDVALG
b eds~

paa Øen af F R U GT og Aarstidens

oprAdes

Grøntsager samt Konserves findes hos

d LJ L~CA V~ Q,

CON RAD MADSEN
NYGADE 18. RØNNE. TLF. 37

ved lndbøb ar ribse og prabhsbe

KJOL~R

". JUM P ~RS ". TØRK L /tD ~ R
STRØMP~R ". 1-1AN DSK~R ". TASK ~ R
TRICOTLI N N~D. PARAPLYrn"KIMONOrn

Spe ci alitet : DESSERTFRUGT

•
SE MINE VINDUER

Alt faar De til d e rigtige Priser i

tv10DESALONEN
N Y G A DE 1 5. RØ N N E.

(Lige ved

St. Torv}

ANDRE DIDRIKSEN

CHR. DIDERIKSEN

RØNNE
MISSIONSHOTEL

BOGBINDERI&
PROTOKOLFABRIK
TE L E F ON RØNNE 865

Eneste Missionshotel paa Bornholm. 2 Minutter fra Havn og
Bane - Gode Værelser - Badeværelse - Bilgarage - Hyggelig Restaurant - Bedste Køkken - Pension kan faaes. -

I

*
Leverer alt Bogbinderarbejde
prima Udførelse " . Pressetryk i
Guld og Farve. Eneste Presseforgyldningsanstalt paa Bornholm

*
TLF.
387
783

Værksted: Set. Mortensgade 4.
Butik: Vestergade 3. ". ". ".

I

I
MIN HJEMMELAVEDE

l<ON FE <T
er fremstillet af de FINESTE
PRODUKTER og saa

er

S~: ~ ~,S~E~Nl~!!iii
KOTØJSMESSEN
LAGTERGADE

Flere og flere gaar nu om
i Skotøjsmessen og køber deres Sko, da det er

Bornholms største og billigste
Skotøjsforretning

den altid FRISKLAVET
Altid sidste Mo de paa Lager .

JENNY SKOVMOSE
KRYSTALGADE. TELEFON 760

•

Se mine Vinduer
og hør mine Priser før De køber.

Leverand ør til Var e- og Landbrug s lotteriet

ANDELSBANKEN
A. m. b. A.

RØNNE
Tefefon 700
Kontorsteder:

ØSTE R LARS

ØSTERMARIE

Telefon 100

Telefon 64

Spar Penge!
De gamle Dæk bliver som nye ved PAALÆGNING AF SLIDBANER
Største Lager af Autogummi
VOGNVASK

Vognsmøring

v~d

...

Exide Batterier

.. .

Auto-Service.

Trykluft og Autoløfter.

PARKERING
GARAGER

Shell Tank.

Aaben Dag og Nat.

BORNHOLMSK KERAMIK

I

Autoolier.

Køb Møbler
hos en kunstnerisk uddannet Haandværker, der kan
udføre alt efter Deres personlige Smag!

AIS MICHAELANDERSEN
& SØN

RØNNE LILLE TORV
SANDV IG VED HAMMERSØ

AAGE DAM
I NDBOARKI T EKT

St. Torvegade 30. Rønne. Telefon 707

PARFUMER
Kosmetik, Frisørartikler,
Sæber, Toiletartikler en gros

t
SALO NM O NTERI NG
Permanentapparater - Champoovne - Tørrehjælme
Motorblæsere - Vaskebækkener - o. s. v.

S TAALM Ø B L E R
til Salon

-

Kontor og Forretning

o. s. v.

t

A.W. GALLES DEPOT
TELEFON

....

699

...

MAGSTRÆDE

...

TELEFON

699

COLBERGS EFT. BOGTRYKKERI
STOREGADE 30.

RØNNE.

TELEF. 51

Alle Arter Tryksager, 3 og 4-Farvetryk, i fineste Udførelse, faas hos os til bi l ligste Priser
Nye Maskiner.
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ER TRYKT

A. L. V. MANNICHE : Danmarks Pattedyr.
Prof. SCHIELDROP: Teknikkens Vidundere.

Mode rne Skrifter.

C 0 LBERG S

E F T F. B 0 G T R Y K K E R I

ELLEN GLISTRUP
ST. TORVEGADE 1 5. RØNNE

A lle E fteraarets nye Bøger er nu paa Lager. Julekatalog h e rom udleve r es gratis. I Aar findes en utrolig
Mængde Julekort i nye D ess.

Parker, Mont Blanc og
indrammede Billeder.
Stentøj, alle Mønstre.
Ny smuk Billedbibel

O r ion Fyldepenne. Mange smukke
Musik til Julens Melodier. Hjorths
Bronce-Rammer til Julefotografiet.
til 9,50 Krone.

HER
FINDES

TIL HELE FAMILIEN
Juleheft er, Almanakker og Lo mme bøge r.
Bille dbøger, Spil og Male bøge r . FotoApparater, T asker og Album. Smukke
Raderinger fra Bornholm. Musikinstrumenter og Grammophon-Pla d e r. Lynlaastasker, Skriveunderlag og M apper.
Stilfulde R a mme r til Andr. M oes Træsnit i S erien
B ornh . Bye r . F o rh. af H o rnung & Møllers Pian oer, A .
Bentsen, Vejle , og Johs. Andresen R inkjøbing Orgler.

NEXØ
NY BOGHANDEL & MUSIKLAGER
TELEFON 72.

VILH. E. JENSEN.

TELEFON 7 2 .

F

0
R
enhver Smag

F RUEHATTE
UNGP I GEHATTE
BØRNEHATTE

T
I
L
enhver Pris

TØRKLÆDER
KJOLEBLOMSTER
P E RLEKÆDER

.fVs.'
KanlJe høre !Or.rlrel/en,
Hør den nye Neutrofon Jubilæumsmodtager og sammenlign den med andre. De vil straks blive
klar over, at her er en Modtager, der fuldt ud opfylder de Krav, der stilles nu. NEUTROFON
er konstrueret efter de allernyeste Principper, og suppleret med en Række egne Opfindelser, der i høj Grad har forøget TO NESKØNHEDEN og FØLSOMHEDEN. Ved Hjælp af kun
een eneste Knap tager De Station efter Station, klart, rent og med god Styrke. Prøv det selv
- bed Deres Radioforhandler om at lade Dem høre NEUTROFON JUBILÆUMSMODTAGEREN

l[(uTHOFa:N

NEUTROFON ER DANSK AR BE JD E OG PAA
HØJDE MED DET BEDSTE UDE NLANDSKE

POUL PETERSEN
ROLIGHEDSVEJ 10. KØBENHAVN V

Eneforhandling for Bornholm: - - -- - - - - - - - - - - - - -- - -- - - COLBERGS BOGHANDELS RADIOAFDELING. RØNNE. en gros, en detail.
I

-~

BORNHOLMS
LAAN E- OG D S<ONTOBAN<
-[--

H 0 V E D K 0 N T 0 R I R Ø N N E. K 0 N T 0 R T I D 9 - 12 og 14 - 16.

AFDELINGER I
ALLINGE

" . GUDHJEM

... ØSTERMARIE

...

KLEMENSKER

Kontortid 14 - 16.

UDFØRER ALLE ALMI NDELIGE BANK FORRETN I NGER

Grønbergs Kaffe
er den bedste.

KØR

Chevrolet

Faas overalt paa Bornholm

DET ENESTE RIG T I GE
Telf. Rønne 118.

Svend Frederiksen.

Ferd. Jørgensen.
Rø n n e

...

Te 1 e f o n 2 5 0 .

T h. G r

ø

n b e r g s E f t f 1.

EVERSHARP
Verdens fornemsfe Pen og Pencil,
et virkeligt moderne Sæt Skriveinstrumenter med de samme
yndefulde, rene Linier, som kendetegner moderne Arkitektur,
moderne Automob iler og moderne Juve lerarbejde.
De vil hurtigt opdage, al disse ma ngekantede Modelle r falder
lettere og bekvemmere i H aanden, er glimrende afbalancerede og i eet og alt fremstillet med ~V~ R S HARP ' s
verdenskendte minutiøse Omhu. De repræsenterer i Virkeligheden et revolutionerende l=remskridt paa Skriveomraadet.
•Doric" Pen~e Kr.44,00 og48.00
Andre Modeller fra .. .. Kr. 16,00

• Doric" Pe ncils ...... Kr. 28,00
Andre Modeller fra .. Kr. 3.50

COLB ERG S BOGHANDEL. RØNNE. FYLDEPENNEM AGASIN.

HANDELSBANKEN I RØNNE
F l LIAL

AF AKTIESELSKABE T KJØBENHAVNS HANDELSBANK

E G :E N KAPITAL 7 2 MILLI 0 N ER KR 0 N E R
l

I n d s k u d p a a An fordring, B a n k b o.g med e 11 er uden Lomme c h e c k s,
Indlaan med Opsigelse modtages. Hjemmesparebøsser i Bogform udleveres.

*

Køb og Salg af Værdipapirer
samt Indløsning af Kupons
og udtrukne Ob ligationer .

*
B 0 X E R

I ALL E
STØRRELSER UD LE J ES

l

EN

"KODAK"
giver ·Glæde langt
ud over Øjeblikket
Hvad enten De giver eller faar
en »KODAK« som Julegave, til
Fødselsdagen eller ved en anden Lejlighed, saa har De ikke
blot Øjeblikkets Glæde, men en
vedvarende Fornøjelse selv Aar
frem i Tiden.

\tf• I

Det er nemlig morsomt at tage
Billeder - og nemt ovenikøbet.
Tænk blot : Selv at kunne tage
klare, smukke Billeder af Familien
omkring Juletræet, af Vintersportens Glæder, af Foraarsskovture
og Sommerens muntre Badeliv!
Og ikke blot det at tage Billeder er fornøjeligt. Det er en næsten endnu større Glæde i
egne Billeder at mindes alle de interessante
Situationer, man kommer ud for mellem Aar
og Dag - at vise de smukke Billeder, selv
Begynderen med Lethed kan tage med en
»KODAK« og paa Kodaks hurtige »Verichrome« Film, til beundrende Venner og Bekendte.
De skulde aflægge os et Besøg endnu idag, saaledes at vi, selvfølgelig uden Købetvang, kan vise
Dem, hvad en moderne »Kodak« kan præstere!

PRISER :
Box Camera fra 11,00 Kr.
Klap Camera fra 38,50 "

''

KODAK ''

KODAK OPLAG : C OLBER GS B OG H AN DEL.

RØ NN E

Jg Ps F 0 L K E U D G A V E
DE BEDSTE FORFATTERE, DEN SMUKKESTE UDSTYRELSE
Warwick Deeping (hvis Bøger paa Dansk er trykt
i 90.000 Eksemplarer): Sorrell og Søn, Tilbage til
Livet, En jævn Mand. En . varmhjertet, optimistik Forfatter.

M. Paludan Muller: Emigranten paa Gyldensteen,
~

I'

Adelspræsten, Kongelig A~v og Gæld, Landsdommeren paa Langeland. Fire gode danske historiske Romaner.

JESPERSEN·OO·PIOS·FORIAG I
KOBENKAVM - OU.0

L

-----

t

._.._.,,__

r
J
~-o,.t...e..

~O DE

LA ROCHE

JALNA

Emil Ludwig:
Napoleon I, IL

Carit Etlar:

Gjøngehøvdingen
(trykt i 179.000 Eksemplarer).
Dro nningens Vagtmester. B eg g e rigt
i 11 u s t r e r e t a f P o u l S t e ff e n s e n.

Illustreret 6 Kr"
indb. i eet Bind

Mazo de la Roche: Jalna.

12 Kr.

store canadiske Slægtsroman, der i en Romankonkurrence sejrede over 1100 Manuskripter og belønI
A.J. GEJLAGER.
nedes med 10.000
I FRU GYLLING
Dollars.
I~

Verdens-

oplag 800.000.
.._

.xs>ERSl!:N OG PIQS

ro~

_

Swett Marden: Jeg vil fremad
og Vi unge Mæ nd (kun indb.).
Disse to ,Bøger, der sælges for een Bogs
Pris, har hjulpet Hundredetusinder fremad.

Familien paa J alna.

I

Jalna-Arven. Herren til J alna.

A. J. Gejlager:

Fru Gylling,
Herrevælde, Sagnet gaar, Degnens
DaUer. Vor betydeligste og populæreste

a 4 ,75, indb. 7
JESPERSEN OG PIOS FORLA.0

--'

Kr.

- - ·1

~~

DEEPINO

folkelige Forfatter.

SORRELL OG SØN .
iii:

Alice Rosman: Hans Datter.

Den

CW'!'?Sii

En hyggelig og hjerte-

varmende Bog. Som »Sorrell og Søn« er Bogen om en Far og hans
Søn, er dette Bogen om Far og Datter.

Pr. Bd. Kr.3, indb. i Shirt. ellerVælskbd.Kr.4,75

JESPERSEN OG PIOS FORLAG

JESPERSEN OG PIOS FORLA.G

J

