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På Lynginj
Her ja har fåd mit Jem å her vil ja au bo,
regnas me te di sømple å små.
Sæl om Jorn men gjer sparsamt me Fø te min Ko,
kanj' ed livel pånå rabba å.
Her e Ene å Lyng, her e Kløpper å Sten,
her e Knajla å Tauer å Sæw.
A på Hæjlan, som Krøgla, står Borkjen så pen,
me sit fina å flagrenes Læw.
Her au Larkarna sjynga så hæjlut å gla,
mens a Jorn ligjer najen å vid.
For di mena om Lynginj, de samma gjor ja,
å vi lære å takka for lid.
Her kanj Hønnan udrøgga sinj spraglua Kujl,
å om Vinjterinj hijta sin Fø.
Her kanj Lynginj got trives i uzlesta Mujl,
i denj fedesta ville hanj dø.
Der
fina
Her
her

vel anra fijkj mera, fijkj granjare Klær,
Huz, stora Hawa, kansje.
e Solsjin å Løjne i ulada Vær på Lynginj, her vil ja hælst b le.
Otto

J. Lund

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~

Jul paa Bornholm

En Førders Betragtninger
Bornholm er beskrevet og besunget og »betalt«
flaa alle Leder og Kanter.
N at u r e n er lovprist i alle 'l'onarter, H i s t or i en er gennemforsket, og de lærde har præsteret den obligate Uenighed, Sagn e ne er optegnede og lagt til Grund for Digtning, K ir k e r n e
er und ersøgte, Ruiner og 0 l d tid s m ind e r
udgravede, G ran it t en studeret, analyseret og
malet, B y er n e besungne, B e f o 1 k ni n gen
skildret og karakteriseret videnskabeligt og digterisk, S i 1 d e n er røget og Lak s e n sat frem
paa Festbordet - - er der mere tilbage? Er der
Muli.g hed for andet end Gentagelser?
Jo: en Ting, endda en væs,entlig, savnes
endnu. Bornholm har givet et stort og ærefuldt
Kontingent til fællesdansk Kultur og Aandsliv i
Videnskab og Kunst. Men end nu venter vi paa den
D i g ter, som kan give os en dybtgaaende og
san dfærdig Skildring af den typiske bornholmske
Bonde - det mest bornholmske af alt bornholmsk . Der ligger en ypperlig og saare taknemlig
Opgave og venter paa sin Løsning. - Mærkelig t ,
at Opgaven ikke allerede er løst. - Og saa er der en liden Provins i det bornholmske Kontinent, som endnu ikke synes mig rigtig
kortlagt. Den har udfl ydende Grænser, som en
moderne Storby. Men den e r der.
Vi har jo H j e m s t av n s s k i 1 d. r i n g e r,
baade paa Vers og Prosa, af fødte Bornholmere,
baade saadann e, som lever derhjemme, og saadanne, som er bosat i det fjerne og ser Hjemstavnen gennem Hjemlængselens gyld.entvemodige
rraageslør.
Og vi har Skildringer af de farende Svende, som
er he r faa Dage eller Uger og overvældes af den
rige Naturs sommersolbestraalede Skønhed og
maa give Form for de hastigt opfattede Indtryk.
Og af dem, der Sommer eft er Sommer lokkes tilbage til de samme St eder, der for hver Gang
aabenbarer dem nye Skønheder, n ye Overraskelser. Men foruden de født e Bornholmere og de flygtige Gæster er der en tredie Slags Mennesker, der
hetræder Bornholms Jord - nemlig de »f Ør cl e« :
de Ikke-Bornholmere, der er fastbo ende, har deres Hjem og deres Livsgerning der ovre , knyttet
dertil for Livstid eller dog for en Aarræk ke .
For dem tillader j eg mig at m elde mig som Repræsentant. J eg har boet paa Bornholm i 29 Aar
og agter at blive der til mine Dages Ende og engang lægge mine Ben til Hvile i Bornh olms Jord.
J og gætter paa, at det ku nde have sin Interesse
for de »fødte« at høre lidt om, hvordan en saadan
»FØrder « ser paa Bornholm og Bornholm erne,
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Bornholmsk Gaard (Skyttegaard i N y lars ker )

h\·ilke l lnclt r·yk de gjord e straks, og hvot·dan dette
lncl leyk har· ;-rnclret sig og urlfor·met sig i Aaee11cs Løb.
Jeg tør· ikk e gener alisere. For jeg ved , at IndLryU::ene har· formet sig højst forsk elligt for de
fo rskell ige . Jeg maa tale for egen Regning. Altsaa : j eg maa v æ r e b e s k e d e n og sige .i e g !
- Men jeg tør· dog nok sige. at j eg er e n af d e
mang e.
II

De personlige Forudsætninger vil altid være afgørende for de første Indtryk.
J eg er født og opvokset paa Landet i Jylland, og
efter en Række Læseaar i Køb enhavn blev jeg
Lærer ved en Højskol e paa Fyn, hvor Folk i al
Skikkelighed h edder J ensen og Hansen og Peder sen og Sørensen og forres ten kalder hinanden
ved F ornavn, hvor Gaardmænd og Husmænd og
Haandværk er e er paa lige Fod m ed hinanden og
kun siger De til Præsten, Doktore n og Herredsfogeden - samt Apothekeren, for han kan jo ogsaa Latin. Men ellers er de alle Dus. Og hvor en
Bonde i Kørep els vild e vække forbavs et Opsigt og
fremkalde det SpØrgsmaal : hvad Dag mon han
skal gaa fall it!
Saa kom jeg fra dette demokratiske Land til
Bornholms Højskole og blev straks tituleret »Hr.
Forstancleeeo«. Det mind ede mig om Soldatertidens »Hr. Premierløjtnanten« . Ell er dog i al Fald
»H r. Håns en«.
J eg Hk indmeldt 25 unge Bønderkarl e som El eve r, og stej lede ove r Navne 1 i s ten. For der
var Dam - Pibl - Schou - Munck - Kuhre Stender - Spanner - Brandt - Rømer - ja en,
der ligefrem var en Engell, dog med to L' er , for uden naturligvis en større Samling Kofod'er med
fl ere eller færre E'er - men kun ganske enkelte
m ed - sen.
Og da Fædren e eller Brødrene kom kørende
med dem, var de a 11 e i Pels, og de fleste havde
Heste, som enhver Lensgreve kund e være bekendt
at sætt e for sin Gallakareth.

~
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J eg vat• s tum af Forbavs else - og spændt paa
Fortsæ ttelsen!
En rrid efter bl ev vi budt til et stort B o n d eb r y 11 up. Første Forbavselse : de t s tod paa et
Hotel i Byen , skønt Bruden var fra en m eget stor
Gaard. - Anden og endnu st ørre do.: all e Da merne var i flunkend e Silke, og alle He rrerne, paa
nær mig og en til , var i Kj ol e og Hvidt - og de
kunde b æ r e dem! - Tredie Forbavselse : efter
Middagen Borddansen - og derefter de stilfuldt
o p f Ø r Le D an s e, og k u n saada nne.
J eg maatte som salig J eppe knib e mig i Arm en
og føl e paa min hul e 'rand for at blive kla r over,
om de t va r j eg ell er ikke j eg - om jeg var komm en i Selskab m ed Grever og Baroner , eller om
dette virkelig var et Selskab af Bønd er! Jeg havde , paa fynsk og jysk Maner, ment , at
jeg selvfølgelig skulde vær e Dus med Eleverne
som j eg var vant til. Men de sagde De til mig eller tiest »Hr. Forstander «. Det kund e j eg ikke
finde naturligt. Saa vild e j eg ogsaa sige De til
dem. Men de bedyr ede mig, at j eg selvfølgelig
skuld e sige Du , og de sige De. For saadan var det
jo OYeralt, at Husbond og Ma dmor sagde Du til
'11 j enes tefolk og Daglej ere og fik De igen.
Adskilligt ande t i samme Retning fik jeg jo
l<larh ed over. Og alt dette gik i den Gra d paa
hrers ar mir1 rrankegang og Følemaade, at jeg
hurtigt blev klar over , a t de bornholmske Bønder var e t utaalelig aristokratisk og hovmodigt
Folkefærd , og dertil overmaad e reserverte og
tillukkede. rrre Skridt fra Livet her! Og da jeg jo
vat· h envis t ~il at have mit Arbejde hovedsagelig
lJla ndt dem , vat• der ikke and e t at gøre end hul'ti gs t muli g t se at komm e bort igen. For hvad
hj alp KaLurens Dejligh ed , naar Befolkningen var
haabløs umulig !
De t rnr Begyndelsen. Den va r i k k e lovende !

III
l.!:n Del Førd e kommer dlerW og ikke videre. De
kan ikke komme paa Bølgelængde m ed Bornholmerne og søger h erfra hurtigst muligt. De opdager aldr-ig Bornholm - som mange, f. Ex. Studenter, lever i Køb enhavn en Aa rrække uden at
opdage København.
Nogen stødes mer af det tillukked e, det reserverte, end jus t det aristokratisk e, andre af det
st ejle og stædige - paa Forhaand muligvis indstillet af det ulyksalige Ords prog om Bornholmere
og Skibsmaster.
Men man skal immer stikke Finger en i Jorden
og lug te hvor ma n er. Man skal søge om bag Plan keværke t. Man skal gaa paa Opdagelsesr ejse og
gø re Observationer.
Ja : na turligvis gjorde j eg i ungdommelig Nidkæ rh ed mere velmente end vellykkede Forsøg

Bornholmsk Bonde (Tegning al Ernst K ø ie)

paa a t indføre demokra ti ske Tilsland e paa Born holm . Lad de t hvil e i Fred und er Glemselens
Grøn svæ r! Selvfølgelig pr ell ede Forsøgene a f mod
aarhundredgamle rrraditioners Mur. Men Ungdommen skal jo altid h ave nogle Horn re ndt a f
sig. Og det er godt saadan. Hønen tage r ingen
Skad e af, at Æge t vil lær e h ende Anstand. Baa dc
Høn en og Æge t lær er· af det. - det sids te mes t. Men efter en Række Iagttagelser og Erfaringer
begynclle »das Ding an sieh« at dæmre fo r mi t
indre Øj e. J eg kom m ere og m er e paa Bølge længde m ed Bornh olmerne, ef terhaanden som jeg
lær te der es pragtfulde Sprog, og lærte at f orstaa
noget af deL der siges paa dette Sprog, og de t der
ties paa det. Selvf Ølgelig ka n der n ævnes en Mængd e Ting,
hvo,ri Bornholm ern e er som alle andre Dansk e. -Der er kloge og dumme, elskværdige Gemytt er
og trætt ekær e Kværulanter, føjelige og stæ dige,
aabne og lukkede, muntre og sure. Der er Undermaaler e, som i naiv Æ rgerrighed albu er sig fr em
til FØl'stestillinger m ed barnagtig Fryd over at se
deres Navn i Avisen, og som presser Ærens og
Mag tens Citron til sidste Draabe, uden smaalige
Samvittigh edsskrupler over , hvorvidt de nu ogsaa
fyld er Stillingen og fortjener Æren. Og der er
Dygtigh eder , der skubbes frem af deres Fællers
Agtelse og Tillid, fordi de har vi r k e 1 i g Indsig ~ og m ed villig t rrj enersind giver deres Evn er og Kræfter for at gøre Gavn og tjene Samfund.et og Sagen uden at tænke paa egen Ære eller
Fordel.
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er Konge paa sin Gaard og selvfølgelig lader sin
Nabo være Konge paa sin, saadan maa den Mand ,
de sætter til Forstander paa deres Højskole, være
Kon ge i sit Rige, og det kunde ikke fald e dem ind
at hindre hans Selvudfoldelse. Opnaas den fælles
Bølgelængde ikke, træk.ker de sig tavst m en ube tinget tilbage, opnaas den , viser de i Gerning de res Tillie! og en ubrydelig Trofasthed, der ikke
tager sentimentale Former i Ord , m en praktiske i
offervillige Handlinger.
J eg bøj ede mig i glad !ErbØdighed for denne i
bedste Forstand fornemm e, aris tokratiske Holdning, der kun kund e være Udslag af gammel ,
værdifuld og selvstændig Kultur. Og erkendte det
bol'l1holmske !

Bornholmsk Bonde (Tegning af Erns t Køie)

Dette turd e være ens mellem Skagen og Gjedse r, Esbj erg og Christiansø.
De t er ikke dette f ro 11 es, der interesse r er.
Men lad mig nævne nogle faa Observationer, hvor
de l bornholmske Sæ r p r ro g glimtede fr em . J eg maatte ved nærm er e Bekendtskab med
mine fø rste 25 Gutter m ed de fine Navn ~ , som
med deres sen er e Efterføl ger e erkend e, at det
var udmærkede unge Mænd og Kvinder , der gennemsnitlig stod over, hvad j eg var vant til. Og
al de var særprægede, var a n cl e r 1 e cl es. Men i
hvert Fald: de Hj em , der kunde sende saadanne
unge paa Høj skole, dem maatle der være noget
ved! Bornholms Højskole ej es af et Aktieselskab
m ed en Bestyrels e. Dette havde været 'l'iifældet
m ed en Række Skoler ovr e, og det var i Reglen
gaaet galt, fordi Bes tyrelsen idelig blandede sig i
Fo rs tandereoo Dispositioner og gjorde ham ufri
og hans Stilling utaal elig, saa det Ødelagde Skolen. Men naar Forstand eren købte Skolen og fik
fri-e Hænder gik cl.e t udmærk et. J eg havde haft
sæ rlig Lejlighed til at iagttage dette paa n ært
Hold i et Par Tilfælde. Derfor var jeg betænkelig
ved at gaa ind i Arb ejdet under de Kaar. Men min
Formand forsikrede, at i den Retning havd e j eg
intet at frygte.
Han havde Ret! Aldrig har denne Bestyrelse
lagt mig et Halmstraa i Vej en! - Som en Bonde

6

J eg lærte en typisk , gamm el Storbonde at
kend e. Navne skal ikke nævnes. Der mødte mig
cl et p a L ri ark al s k e i sin smukkeste Skikkelse, bestemt bornholmsk særpræget.
Han var som en Fad er for sine Folk, og ikke
minds t for de mange Hu smandsfamilier, der h ørte
und er den store Gaard , og hvoraf de fl este havd e
Yæret der i mange Aar , i Reglen fra de var unge.
-- De kom til h am med der es Glæder og Sorger,
de res Bekymringe r og Spekulation er. Og de fik
forstaa ende Raad , Vejledning, Hjælp, Irettesæ ttelser , Opmuntring, alt eft ersom de trængte til det.
Selv Æ gteskabskonflikter , som Præs ten stod magtesløs ovel'for, maatte han klare. De havd e ub etinge t ~Pillid til ham og gav ham deres fuld e Fortroligh ed.
Og selv om denne Mand var en af de beds te,
saa fandt jeg hos de mange, j eg lærte at kend e,
det samm e i m er eller mindre udpræge t Grad , al det aristokraliske hos Bønderne ikke er Køretøj
og Klæded ragt, men noget virkeligt, levend e,
nedarvet og trad1itionsbaaret. der kun undtagelsesvis udarter , men normalt er a f hØj Værd i - og
atter: absolut særpræget !
Desværre er den mode·rne Civilisations Damptroml e ikke til Gavn for det.te patriarkalske »Ad el
forpligter«.
Men nu disse Husmænd: blev de ikl;:3 underkued·e og trællesind ede, hvor Skellet er saa m eget
dyb ere end andre Steder?
Saa m ærkeligt det lyder maa j eg svare ~ej . Og
h er staar vi atter overfor noget særpræge t bornholmsk.
J eg mindes en af førnævnte gaml e Storbondes
Hus mænd , som j eg havde Lejligh ed til at lær e
mege t nøj e at kende. Han var ogsaa gammel og
barket og forslidt. Da han va:r ung og giftede sig
med sin Hj ertenskær, fik de en Lynglod, oversaaet
tæt med store Sten, og med Klipper i. De byggede
sig en lille Stump »Huzarødda« og sled og slæbte
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i Fritiden. Nu var det blevet til en nydelig Ejendom med tre Køer, med Grise og Fjerkræ, gode
Frugttræer, hyggelige Stuer og velplejede Dyr.
De havdre opfostret seks Børn, nu alle i gode Stil linge.r med egne Hjem, men de hang ved deres
Bamdom.shjem m ed rørende Kærlighed.
Han var samvittighedsfuld og retskaffen til det
yderste, talte aldrig ondt om nogen, tænkte ald~· ig
højt om sig selv. Han forsømte aldrig uden abso lut tvingende Grund Søndagens Kirkegang. Hans
Hustru var i fl ere Aar meget svag. Han passede .
hende m ed rørende Omhu og var lykkelig over
hver Glæde han kunde skaffe h ende - og hver af
h endes Dage var fyldt m ed Taknemlighed mod
ham.
J eg har sj eldent set noget smukkere end For holdet m ell em denne Husmand og Bonden!
For en o ve r f 1 ad i s k Betragtning maatte
vore Dages Husmandsbevægelse m ed dens faste
Organisation komme til at staa i den skarpeste
Modsætning til Bondestanden. En mere indg a ae n d e Forstaaelse undrer sig ikke over, at
det modsatte er Tilfældd . Modsætningsforholdet
m ellem Husmændenes og Gaardmændenes Organisationer har været mi n d r e skarpt her end
de fl este andre St eder, hvorimod Samarbejdet
har været rigere og mere frugtbart. Ganske vist
har Led elsen paa begge Side r være i fortrinlige
Hænder. Men bag ved ligger den særlig bornholmske f o r n e m m e S e 1 v h æv d e 1 s e, hvorom
h ele Bornholms Histo-rie er et eneste Vidnes byrd:
at Ret skal væ re Ret, og at man maa unde andre
den Ret man selv kræver.
1

En Mærkelighed syn es det, at der kun har
været meget faa bo·r nholmsk fødte Embedsmænd
og andre i ordførend e Stillinger paa Øen. Kun to
Amtmænd og en eneste Kommandant, ganske faa
Præster, lidt fl ere Lærere og næsten ingen juridiske Embeds mænd.
Men samtidig har mange Bornholmere beklædt
høj e Emb eder og fremragende Stillinger i det øvrige Land og i andre Lande og Verdensdele. Ja
h ele Embedsslægte·r stammer derfra, saa vi kan
opleve det Kuriosum at faa en »ført« Amtmand
med det gode Navn Koefoed, stammende i lige
Linje ned fra selve Befri eren.
Dette et Par Observationer. De kunde suppleres
med mange fl ere. Og andre har gjort andre.
Vi har søgt at fange enkelte Glimt af det bornholmske, hvor det synlig t traadte frem som s æ rp r æ g e d e V æ r di e r. Og i alle Tilfæld ene har
vi stødt paa et mærkeligt Samspil af Modsætninger - som gør at andre Øjne undertiden kan se
noget helt andet i det samme Fænomen. Der er
rigt Stof til Uenighed !

Havet g l i t rer (V. M yhre lot.)

IV
Lad os nu prøve at samle Iagttagelserne og se ,
om vi kan komme dem lidt nærmere ind paa
Livet. Naar man kører paa den stor e østjyske La nde rnj, saa ved man, at den fo rtsæ tter s ig Landet
igennem, vi der e ud over 'l' yskland og andre Lande,
til Gib raltar, til Sicilien , til Konstantinop el. Det
giver en egen Stemning over Vejen. Tager vi blot
Trippet over til Ystad ell er Simrishamn, da strækker Vejene sig Nord paa saa langt som til Rom.
Pa.a en bornholmsk Landevej ved man, at i LØhet af en halv Tim eg Bilkø rsel er Vej en ikke
længer.
Det giver ogsau en egen - men en a n d e n
Stemnin g. Det er saa. smaat. En Puslingø , en lille
hitte fjern Del af et Puslingland.
Men sa.a usigelig smukt. I sin Lidenh ed en Afspejling af baade Danma rk, Norge og Sverige.
I et oplagt Sind ma.a det vække en egen øm
Kærlighed og vemodig Skønhedeglæde.
Saa snævert ! Have t stænger ! - Saa dejligt og
rigt det er, saa knuger det. De større Evner faar
ligesom ikke Luft under Vingerne. Der er Tungsind i Snæverheden:
H a v e t st ænger - og Havet d r ag e r ! Det
er st ort, som Øen er lille. Det har den daarende
Vildskab, naar det tordner mod den forrevne Klippekyst, og det har den lokkende Havfruesang,
naar det gli tr er m ed venlige Smaabølge.r og dan ner fristende Broe·r af Solguld elle·r Maanesølv.
Det st ænge·r - og det aabner . Det er Vej en
ud til h ele den broge de v e,rden , ud hvor d et
s to r e find es, hvor dier er Luft under Vingerne.
Altid er Havet bagved. Det indgaar som Baggmnd i ethvert Landskab. Det bØlge,r bag alle
Maal og all e Drømm e og alle Længsleir i Bornhol m erens Sind.
Saa st.ejlt som Hav og Klippe staar mod hinanden ud e i Naturen, staar Havlængslen og Hj emkærligheden der - en ten i Kamp eller i Forsoning.
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For det er jo ikke bare det, at noget er saadan
eller saadan - men det er M a ad e n h v o r p a a
det er saadan. Det er den egne Form, Farve, Ton e,
Stemning - Maaden at reagere paa, at tænke,
føle, handle paa, være glad og bedrøvet paa, elske
og hade paa. Noget uhaandgribeligt , ud efinerbart.
En l~nbo og en Bornholmer kan gaa ud i den
samme Mark og lade sig fylde af samme Naturindtryk - m en de vil gøre det paa hver sin Maade.
De kan sidd e i et muntert Lag - og Fynboens
strømmende Munterh ed vil være helt forskellig
fra Bornholmerens noget havsalte Vid. I en fortrolig Samtale paa Tomandshaancl, ved et politisk
Mød e, ved en Gudstjeneste - Maaden at tage det
hele paa vil være forskellig.

Brænding (V. Myhre fot.)

Detfor· gaar saa mange Bornl10lmere til Søs og
e r' paa en særlig Maade hjemm e paa Søen, fordi
Havet har formet noget i deres Sind. En Del bliver
ude, kommer fr em, faar Vind under Vingerne - og
lever i Hj emlængsel. Andre kommer hjem igen og lever i U elve.
- Deraf dette Drag af 'J'ungsind, af Reserverthed, af sjælelig Blufærdighed, som giver sig saa
mange Udslag, og dette Spil af slærke Mod.sætninger i Sindets Dyb, som hos udprægede Naturer
kan frembringe en Spænding, der ofte nærmer sig
Bristepunktet. Deraf det stærkt 1 y ris k e Drag,
der har ondt ved at frigøre sig og tage Form.
Deraf en egen Ensomhedsfølelse. m ed Længsel
efter større Samfund.
En ført Iagttager aner eller skimter den indre
Samme.nhæng i den Kendsgerning, at Bo·rnholrnern.e er de m est danske af alle Danske - m en har
vanskeligt ved at hejse Flag. At de er ualmindelig
gode og lydhøre rrilhørere, baad e til Ord og Toner - men giver kun spat1somt Bifald tilkend e.
Og endelig skimter han Forkla.ringen af det
højst mærkelige Fænomen, som de religiøse Forhold danner, og hvo.r maa.ske Bornholm ernes For skellighed fra alle andre Danske stærkest viser sig.
V

Ja - man kan gøre mange Iagttagelser og
drage mangfoldige Forbindelseslinjer og Sam m enligninger, mer eller mind,re rigtige.
Men man komme·r jo alligevel aldrig helt ind
til Sagens Kærne. J eg er ikke saa dum at tro, at
jeg er trængt til Bunds i bornholmsk Folkesind.
Der e1· jo ikke to Menneslrnr i Verden, der kan
trænge helt til Bunds i hinand en. Endmindre kan
da et enkelt Menneske naa Bunden i en Befolknings Sind. De t er jo kun de observerbare Fænomene1', man kan tage under tankemæssig Behandling - Livet selv lader sig ikke sætte i Rea gensglas.
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Men de tte uhaandgribelige, u udsigelige, denne
l e v e n cl e b o r n h o 1 m s k e S j æ 1 dirrer i
Sagn og Ov ertro, i Koefoeds Sammensværgelse, i
Rømers granitstej le og arbejdsglade Livskamp,
Madvi gs Grammatik, i Sonnes Brugsforeninger, i
'l'randbergs flamm ende Vækkelsestaler, i Herolds
skønn e 'l'enor, i Grønbechs kunstne.riske Form for
videnskabelig J?orskning m ed den tunge Ensomhedsfølelses Længsel efter Fællesskab, i Zahrtmanns blaa og gyldne Farver og Michael Anchers
Fiskere, i Bondens og Bor gerens aristokratiske
Selvhævdelse og i Sømandens Hj emfølelse paa
Havet, i Mænds og· Kvind ers ordknappe m en dybt
ind erlige Kærlighedsliv - og i den u svigel igt trofaste Kærlighed til Hjemstavn og til Fædreland.
Har man først hørt denne sjælfyldt dirrende
Unde rtone og oplevet dens Vibreren i ens eget
Sind, da er man knyttet til Bornholm og Bornhol m erne med en Lænke, der vel som Asernes Glej p ner er finere end en Silketraad , m en dog saa
stærk, at ingen Fenrisulv kan rykke den over.
Men da er ogsaa en stakkels F'Ørd er paa en
Maade et ulykkeligt Menneske. For Bornholmer
bliver han aldl'ig. Den inderste Streng af Hjemf Øl el sen mangler. Og dog kan han ikke løsrive sig.
Prøver han det, og rejser bort, blive!' Hj e.rterødcler smerteligt hængende. Næppe hans Børn, først
hans Børnebørn bliver Bornholmere ved Indblanding af bornholmsk Blod.
Og alligevel føl er han, at hans Liv er blevet
riger e og m er e indholdsfyldt ved Samspillet med
dette begavede og særprægede danske Øfolks dirrende, levende Sjæl. Lænken er bleven en Kæde
af Kærmind er :
jo stærkere den binder,
des friere den gør!
A n cl r. Hans en.
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De derude.
Der vank er i Verden saa vide
vel tusind graahærdede Mænd,
som bagved Daglivet s Møje og Slid
kun bærer det eneste Ønske :
at se deres Hj emstavn ige n.

En Fædrelandssang af de b edste.
Jeg husker ej hvilken det blev;
men der blev stille, og Sømand en sang.
De graanende Gutter lytted,
mens Taaren ad Kind erne drev.

Men nu er de bundet derude
af Armod, af Alder, af Hjem.
Dog Længselen drager saa vidt over Land,
og mød er et Pus t dem fra Danmark,
da vælder den dobbelt frem .

De slugte hver Nyhed fra Hjemmet.
De tal te og spurgte om alt . ..
Det Skib, som Sømanden sejlede med,
var kommen i Ballast fra Danmark,
han havde blandt andet fortalt.

Med Ungdommens higende Længsel
de rejste mod Syd og mod Nord,
m en inderst inde i Hj erte og Sind
der ruged de tusinde Minder,
som bandt dem til Hj em landets Jord.

Saa bød han Farvel, og de takked'.
»Hils hj emme fra mig - og fra mig.
Vi naar vist aldrig at sku e dig mer
vor Fædren ejord, vor Vugge,
men Danmark - vi glemmer dig ej.«

Og hvo,r end i Verden de stævned,
modi solrige Øst ell er Vest,
hvor Guldet hamres af Klippen ud,
der lærte dem Tid en at skønne,
at Fædrenes Jord er dog bedst.

Mens Skibet endnu laa i Havnen,
en aldrende Mand kom ombord
en Dag og bad, om han blot maatte faa
en Spandfuld af Ballastens Bunker,
- det var jo hans Fædrene Jord.

Jeg hørte en Sømand fortælle
et Træk fra en Langfart engang.
Han sad som Gæst i Danskernes Klub
og spøgte og lo og fortalte,
- da bad man ham synge en Sang.

~>Se, nu er jeg graanet og gammel,«
han sagde, »og snart fa.ar j eg Fred.«
- Bevæget Gaven i Haand en han tog »0 Lykke, nu faar j eg i Graven
en Stump af mit Fædreland med.«
J . P. K uh re.
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Lars Hansen.
En bo r nholmsk Maler.

Lars Hansen hed den første bornholmske Maler. Han blev født i et Smaakaarshjem i Rønne
1813, kom efter Konfirmationen i Malerlære i
København og blev efte·r 41/z Aars Læretid Svend.
All erede 15 Aar gammel blev han optaget paa
Kunstakademiet, som han i den følgende halve
Snes Aar besøgte om Vinteren. Samtidig lagde
han sig, mest paa egen Haand, efter at male Port r ætter og fik e.fte·r haanden en hel Del Arbejde
som Po·r trætmaler i Køb enhavn og Provins en.
1841 rejste han til Sverrig, hvor han levede i over
en Snes Aar, først et Par Aar i Gøteborg, derefter
i Stockholm. Han var i Sverrig en an.set Portrætmaler, der ffk Bestillinger i forn emm e Kredse,
ogsaa hos Kongehuset, og befandt sig øjensynlig
vel i Stockholm. Men hans Helbred var aldrig
s.tærkt, tidligt følte han sig gammel, og 1 862 forlod han Sverrig, da hans svækkede Syn gjorde det
vanskeligt for ham at male, og ogsaa fordi Bestillingerne tog st ærkt af - han giver som Grund
hertil , at Fotografering da blev almindelig. Han
var en 'rid i København, hvor han udstill ede et
Par Malerier paa Charlottenborg, tilbragte Somm er en 1863 paa Bornholm og r ejste om Efteraaret samme Aar til Italien, hvor han tilbragte
fem Aar. 1868 kom han tilbage til Danmark og
levede sine sidste Aar paa Bornholm, hvor han
døde i Rønne d. 10. August 1872 , kun 59 Aar
gammel.
Lar~s Hansen kom aldrig frem i forreste Række
som Kunstner. Det er kun lidt, Kunsthistorien
ofrer paa ham; Ph. W eilbach ha.r skrevet hans
Biografi i Dansk Konstn erlexicon og i Brickas
Dansk biografisk Lexikon, og derudover er h an
\rnn omtalt i Bogtrykker Dr. phil. F r. G. Knudtzons Ungdomsdage (Memoirer og Br•eve XLIX).
Knudtzon har i sin Ungdom truffet Lars Hansen i
Italien og omtaler h am som en Særling, der er oplaget af mærkelige 'l'vangsforestillinger. »Gamle
Hansen« var hans Kendingsnavn (Lars Hansen
var dengang 54 Aar ! ) . »Han var Bornholmer.
Hans Maal røb ede det; men han havde opholdt sig
nogle Aar i Stockholm og har maaske ogsaa derfra faaet sin Udtale og Udtryksmaade paavirket.
Han sagde altid »visselig« og ledsagede gerne
dette Ord med en pegende Bevægelse. Skøndt han
ikke længere var ung, var hans strid e Skæg og
Haar kulsorte; men over hans m agre og farveløse
Kinder laa ret skarpe Fuger,« sige•r Knudtzon om
h am *). Et andet Sted: »Hansen blev h elt igen. ) Paa L . H.s Pas, udstedt i København "/10 63, anføres delle Signalement: Væxt middel, Bygning ligesaa. Haar brunt" Øine blaae.

L ars H ansens Sel vportræt. 1862.

B ornh. Mus . fot.

n em betragtet og behandlet m ed den st ørste Agtelise af all e Skandinaver.« »Hvor der var Brug
for en ordnend e Haand, henvendte man sig til
Hans.en.« Men selv om Lars Hans en ikke var en af de
s tor e Kunstn er e, var han den første Bornholmer ,
der blev en kendt Kunstner, og det er rimel igt, at
i hvert Fald hans Landsmænd i snevrere Forstand
kender lid t til ham. Han best emte i sit Testamente,
at en Del Malerier, 'I'egninger og Papirer skulde
skænkes et kommende Museum i Rønne, og 1899
kom disse Ting til Bornholms Mus eum , i hvis MalPrisamling hans Malerier er ophængt. Blandt
Papirerne fandte.s nogle »Erindringe r af Lars
Hansen«, 23 tæt beskrevne Foliosider, og af disse
of'f entliggøres her det, som kan have almen In teresse. Del øvrige er nærmest Angivelse af, hvad
der er malet de forskellige Aar, og tages ikke med.
Erindringerne gengives m ed Lars Hans ens Stavemaad e, og det vil ses, at hans Sprog e.r en Del
præget af, at han har levet en længere Aarrække
i Sverrig. De er for største Delen ned.skrevne i
Rønne i Sommeren 18 63; om Aarene 1863-71
ligeledes i Rønne i Februar 1871. Af de andr e
Papirer er en Række Breve fra Lars Hansen fra
Italien t il Familien og en Del fr a Folk, han har
malet, Oehl enschlager bl. a., og andre, f. Eks.
Henrik Ibsen, som han omgikkes meget i Italien .
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ERINDRINGER AF LARS HANSEN,
opt egnede under Sommeren 1863.
Den 25 Juli 1813 er jeg født i Rønne paa Bornholm og var den 2den im ell em 8 Sødsken, 6
Drenge og 2 Piger, af hvem d,en Æ ldste var født i
April 18 11 , og die n Yngste i Novemb er '1831 .
Min Farfader, Tobias Hainsen, som døde t idligt,
havd e været Smed i nønne og min Morfader var
Bonde og h ed La.rs Hansen.
Min Fader, Hans Tobiasen var i sine yngre Dage
Sømand (Matros) m en paa en langvarig Reise i
Nord.s øen, var paa hans Been udbrudt 9 Huller ,
og hvilket Been ald.rig senere blev lægt, det behøvte Pasnin g, hvorfor han maatte ophøre med at
fare, og gav sig til at fiske ved Rønne; han eiede
dog ikke sel\' nogen Baad og heller ikke Part i
nogen.
F iskerbaadene vare den rrid meget smaa, ikke
større end at en Mand kunde ro dem imod Vinden
i en lille Storm imellem den aabae Østersøes hØie
Bølg.er, hvoraf »Bornholms Hullet« er bekjendt
mellem Søfarende; i Almindelighed havde en
saadan Baad 2 Mand. Vintertiden var og er den
vigtigst e, den Tid da Laxen er ude i Havet, og
nogen Dag maatte ikke gjerne gaae over uden at
besøge den 2 Miil fra Land væ1~ende Fiskered1skab,
mangen Gang i Storm og Frost, da hver Draabe
Vand som kastes ind i Baaden fryset', Seil og
Touge blive stive og uhaandteerlige og Personerne
selv saa overisede at de knapt kund e rør e sig, m ed
lange Istapper i Haar og Skjæg. ·
Min Faders Forvovenhed omtaledes ofte af de
andre Fiskere, og i min tidligste Barndom følte
jeg Stolthed der over; men da j eg senere fik Begreb om den Fare som dermed var forbunden blev
det mig en Kilde til overord entlig m egen Uro.
J eg skjulte dog dette saa godt som muligt, selv
for mine Forældre og Sødskende; thi j eg skam m ede mig ved at have Følelse. Og om j eg nogen
Gang adspurgt e de andre, for Storm tilbagevendende Fiskere, om de h avde seet noget til min
Fader, saa skeet.e det altid med den størst mulige
udvor Les Ro.
Engang, jeg var vel da imellem 12 og 13 Aar,
havd e det været Storm et par Dage saa ingen Baad
kunde tage ud, men da min · Fader den 3die Dags
Eftermiddag, syntes at mærke at Veiret bedagede
sig lidt, blev jeg sendt ned paa »Bakken« for at
see om Veiret var saa at de kunde tage ud . Jeg
fandt dog Kjendet egnene saa at det ikke var til at
tage ud, Bølgerne sloge over det hØie Bolværk.
Min Fader gik dog selv for at overbevise sig , men
fandt vel at Søen gik 11Øi fr a de forregaaende Dages Blæst, men at Stormen dog h avde sag·t et, og
vilde derfor ud, den eneste af alle Fiskerne. Da
jrjg imidlertid forudsaa den pinlige Uro, hvori jeg
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vilde befinde mig m edens han var bor te, saa bad
jeg m ed en munter Mine at maatte følg e m ed,
hvilket og t.ilstodes mig, den enest e Gang at jeg
var ud e m ed ved Laxer edskaberne, det gik dog
vel og vi fik 3 Laxe. Hjemad var Vindeff med og
jeg fi k lov at styre Baaden. Bølgerne gik dog end nu saa hØie, at da Baaden kom ned im ell em dem,
skjultes saavel Landet som Kirken med sit rraarn
og Spir, hvilken er bygget paa en høi Bakke ved
Strand en , og endskjøndt Baaden da ikke var
mange Bøssesku d fra Land.
De ælstc Børns Tid var meget optagen med at
tillave rengjØre og passe Fiske redskab, samt m ed
at løb e omkring i Byen for at udbyde til Salg den
fangede Fisk , om Sommer en barfod et og barho!..
ved et ; desud en maatte de ffildre Børn passe de
yngre saml gjø re anden Husgjerning, ' saasom
vind e Garn, spole t il Væven, da T øi til Klroder tilvidrnd es hjemme, saavelsom en De el til Sa:lg. 2
Gange i Ugen bagtes ' Rugbrød for de af Byens
Indbyggere som bra.g te deres raa Brød dertil , og
hvilket alt vor Moder forrestod , og hvortil behøft es Hjelp.
~ 2 eller 3 Somm ere vogtede jeg Kjør for nogle
af Byens Indvaanere soin havde Jord i Byvangeri
for a t Fo·rælcLrenes Ko kuncLe faa være med. Imid lertid besøgtes dog Folk- elle·r Borger-Skolen
saameget som rriden tillod . Under største Delen af
min Skoletid var der kun en Lærer (Kl okkeren)·
for alle Byens Drenge og P iger, og· Lærdomsgjenr::tandene indskrænkede sig til Balles Lærebog,
Bib elhistorie sam( Skrivning og Regning.
Senere ankom en Pastor Garde til Skolen, som
af de viderekomne Drenge darurnde en si:erskildt
Klass e, og h er forøgedes Undervisningsgjenstan dene med Fædrelandshist orie og Geografi , og af
egen god Villie læste han Tydsk med de som Ønskede det.; og omendskjøndt j eg da havde maattet
forsømme Skolen mindst 11z Aar saa anbefaled
Klokeren mig dog som den Øverste i Skolen, og
jeg fik saaledes Lov at benytte mig af Pastorens
Undervisning. Det var d.o g ikke meget jeg fi k indh entet i den korte rl'id, saavidt j eg erindrer Vz Aar,
i hvilken 'rid j eg ogsaa gik og læste h os Provsten
for min Oonfirmation. .
Der begyndtes vel i Skol en med tydsk Gramatik, men da ingen af Børnene forud havde noget
Begreb om Gramatik, saa ophørtes snal't dermed
og indskrænked es til at oplæse og over sætte Læse stykker.
11'r a mit 5te Aar, da jeg første Gang saae a t en
Pige tegn ede en Fugl paa 1'avlen , var rregning
min kjær este Beskjæftigelse. 1'egnematerialierne
vare dog kun faae saavelsom Farverne, Saften af
Grønkaal, gule og røde Murstenstumper som m ed
Vand reves imod en anden Steen, samt d·et Blaa
som Moder brugte til Vadsk; Pensler gjordes af
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Kunstnerens Fader. 1833. Bornh. Mus. fol.

Kunstnerens Moder. 183 4 . Bornh. Mus. fot.

Yorcs eget Haar, so m med en 'l'raad lt·a ks ind i en
Pen pose; det vigtigste var et Stykke chincsisk
'l'usk som opdagedes i en Æske m ed a.llehaande
gaml e '1 ing og som Moder troed e at være et Stykke
so rt Lak , men som ved Forsøg i Lyse t hverken
vilde brænde eller smelte. Da j eg fik Gravurer at
laane saa copierede jeg dem ganske som de vare
med Pen og Tusk , og om de vare illuminerede saa
efterlignede jeg dette ved at lægge ll'arve derover.
Jlyer Skilling. som j eg fi k benyttedes gj erne til
Tegnemalel'ialier og al Tid j eg kund e faae W min
Raad ighed anvendtes for at tegne. Vel bl ev, paa
min Mod ers Klage, at jeg forsøm te huslige Beskjæf'ti gelser for min T egning, bes temt at Søndagen al en e maatte benyttes dertil. Delle Bud overholdtes dog ikk e strængt og glemtes snart ganske.
De Bud ell er Forbud som ellers .gaves overl:].oldt
je-g samvittighedsfuldt.
I mit 14de Aar ved Paaske 1827 blev j eg con nrmeret og dermed ophørte min Skolegang. Pasto r Garde havde vel talet t il min Fader om at
lad e mig gaae paa Latinskolen hvor han da muligt
vilde kunne skaffe mig en Friplads; men min Fader saa sig dog ikke istand til a t kunne skaITe de
nødvendige P enge til Bøger, bedre Klæder og
andi·e dermed forbundne Udgifter, hvorfor det
maalte opgives.
Jeg beslutede da, som og jeg tidligere havde
nævn t at ville blive Maler, og min Fader forhørte
nu hos den bedste af Byens 3 Malere, en respec-

lab el Mand som gik m ed s in e Malcrpollel' og
Penslet· i Haand en og malede Vinduer og Døre for
Byens Bebo ere, samt malede ogsaa Uhrskiver og
Fouterale r til de b ekj enclt e Bornholmske Uhr e;
m en han svar ede at der ikke var Arb eid e i Byen
for fl ere Malere end der allerede Yar, hvorfor han
ikke kunde modtage mig. Det blev da Tale 01~ at
komm e Lil Kj øbenhavn , hvilket min Mod er dog
ikk e syn tes om , men forreslog at -jeg som kun var
spink el af Bygning burde blive Skræder. Skræderne og Skomagern e pl eiede den Tid og vel
endnu at lage hj em til Familierne som vild e have
Arb eide udført, de fik da Kost og Dagl øn saalæ nge
Arbeidet var ede. Til en saadan Mand, som kom
hj em til mine Fo rældre naar han bl ev kaldet og
hans 'rid till od det, for at vedligeholde Faders og
Drengen es Garderobe, var det a t min Mod er vilde
have mig.
J eg havd e dog aldeles ingen Lyst til at blive
Skræder, m en vedholdt mit Ønske at blive Maler .
Sommeren gik imidlertid hen.
Vist ikke i Ledigh ed; thi de tidligere omnævnte
huslige Beskj æ fligelser hvilede nu tungt paa mig;
min 21;.4 Aar ældre Broder var kommen i Snedker lære, den næst efter mig, 2 % Aar yngre, en god,
uforskrækket og forvoven Dreng, h avde paa Vaaren kommet i 1'jeneste hos en Bond e som Vogt edreng, paa den modsatte Side af Landet, hvor
han var bleven ilde b ehandle t, kom derfra hjem,
udmagret og syg af J(oldfeber, og da Forældrene
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i deres Ukyndjghed vilde curere ham derfor, blev
ban, sand1Synligvis de·r ved, paaført en inflamato risk Sygdom, som efter store Lidelser endt hans
Liv. ( Efterat nemlig et uskyldigt, til intet tj en ende Middel var brugt, og det ingen Virkning
gjord e, havde min l?ader ladet ham drikke et Glas
Brændevin (Vi Børn fik et par Gange daglig 14
Glas Brændevin eller lidt mere) , tog ham ved
Haanden og løb med ham 1/z Miil saa stærkt han
kunde, da han mod Slutet var saa udmattet at han
næs ten maatte bæres, blev saaledes lagt paa Sengen , hvor han sov ind, vaagnede senere m ed en
voldsom, pibende Hoste, som foraarsagede ulidelige Smerter i Bryste t, hvilket vedvared e til hans
død. Lægen blev seent kaldt, og fik ikke lov fo r
vor Moder at anvende spansk e Fluer, som han
proponerede, hvorfor han indskrænkede sig til at
give engelsk Salt. - Om mine Forældre havde
nogen Tan.ke om at den seneste Behandling mod
Feberen, kunde været Aarsag til denne dødelige
Sygdom, er mig ubekjendt; vel udspurgte Lægen
om hvad de havd e gjort mod Feberen, da det før ste ganske uskyldige Middel omtaledes, m en ikke
de t sidste.
Min Fader havde et livligt og føls omt Gemyt. J eg selv havde en livlig Fantasie, og var meget
sensible, saavel for legemlig Smerte som for
psychiske Indtryk. Hvadsom paalagdes mig søgte
jeg altid at opfylde eller efterkomme, og omendskjøndt Pryglesystemet var i fuldt Flor i Skol en ,
erholdt j eg dog aldrig Revselse. Seende den barbariske Behandling som de andre Børn, undertid en af tvivlsom Grund , bleve underkastede,
havd e jeg en Følelse af, om en slig Behandling
skulde overgaae mig, vilde jeg enten dØ deraf,
eller vilde siden ikke kunne leve for Skam og
Krænkelse. - Kun en Gang erindrer j eg, i yngre
Aar, al Mod er vild e tvinge mig til at bede om Forladelse for noget, hvor jeg fandt at jeg inte t urigtigt havd e gjort, eller havde noget at bede om Tilgivelse for. Uden at opnaa sit Forlangende, og
m ed 'l'aarer i Øjnene lod hun mig dog snart i Fred.
Begge mine Forældre døde i 1850 'l'alet.
I August samme Aar fødtes min yngste Broder,
da min ældste Søster var n æsten 3 Aar gammel;
under slige Omstændighede.r, og efter hvad tidligere er anført. kund e h er saal edes være nok for
mig at gjøre.
Ved Sygdomsfald i Familien kom Byens Læge
dertil , og da han saae hvad jeg t egnede saa
nævnte han at hans Kone ogsaa t.egn ede, og at
j eg· kunde gaa og vise h ende mine T egninger, og
da h end es Fader var Hofkobb er stikker Lahde i
Kjøbenhavn, saa kunde det være muligt at jeg
kunde komme til ham og blive Kobberstikker .
Lægen s Fru e var saa god at laane mig nogle Gravurer for at copiere samt sendte mine Co pier til
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Faderen. Han svarede dog tilbage at siden Lithographien havde taget Overhaand havde han ophørt med Kobberstikke.riet; og siden jeg var uden
Formue vilde han raade mig til at lære Malerprofessionen samt søge Plads paa Kunstacademiet.
Min Fader reiste da med mig til Kjøb enhavn, og
j eg blev der henvist til en Maler, men da Mal erne
havde lidet eller intet at gjøre om Vinter en , saa
maatte j eg reise tilbage igj en for at komme det
føl gende Foraar. Lahde medgav mig nogle Gravurer for at t egne efter under Vinte1~e n. (For
Penge som Lahd e havde laant af. Herr Eibeschutz
havde han kjØbt nogle Huse hvor mange fattige
Familier boede, og for Revenuen deraf saavelsom
af en lille Pension levede han i gode Omstændigheder med sin Familie; og yttrede·en Gang senere
al han maatle ønske at tidligere have forladt Kunsten. Den Maler, til hvem j eg blev recommendere t maled•e i cl.isse hans Huse ) .
Vaaren 1828 førLe min Fader mig ater til KjØbenhavn , og jeg blev da i Magistraten indskrevet
i Lære paa 41/z Aar , hos den af Lahde anbefalede
Maler, som skulde under denne Tid give mig
Husly og Fød e, hvorimod min Fader forpligtede
sig at klæde mig.
Denne Maler var en saakaldet Frimester, der
som Svend havde gjo rt 'l'j enesLe 1807 paa Vol den saasom Artillerist, og havde derfor, saasom
fl ere andre, faaet rrill.adelse, at. uden at gjØre
i\leste rstykk e, arbeide for sig selv med egn e Hænder samt hold e en Dreng. J eg var dog den første
Dreng han havd e bavl; thi tidliger e havd e han selv
baaret sine Malerpo tter hen hvor han fik Arbeide.
Uenne Malers Kunstfærdigh ed indskrænk.ede sig
lil at stryge Plankeværk og deslige, samt skrev r et
smukt med Pens el paa Skildter, og en af de første Dage jeg var hos ham forsømte han ikke at
ytL1·e : ja naar Du kan lære at skrive saaled·es da
vil Du derpaa kunne reise h ele Verden rundt.
Nogle Aar senere, da der var Tale om en navn given Præst, som han ikke omtalte med synderlig
Agtelse, og hos hvem han en Gang havde henvendt. sig for at faae sin Døbeatest, da sagde han
at Præsten havd e rakt ham den m ed disse Ord:
see h cw min gode Mand , med denne kan De reise
h ele Verden rundt.
J eg mærkede derved at den tidligere W mig
benyttede Udtalelse ikk e var Orginal-Opfind else.
- Denne Maler var gift med en noget Brys tsvag
Kone, rnen som ogsaa kunde vise sig m ege t bister ;
de havde en en es te Datter , noget ældre end jeg.
De holdt ingen Pige, og Konen gik selv paa 'l'or vel med Kurven paa Armen for at gjØre Indkj Øb
til Mad, og de fles te andre 'l'ing som skulde udrettes faldt paa min Lod, saasom at h ente Vand,
hugge Brænde, bære Skarnfjerdingen n ed, børste
Sko og Støvler samt øvrige Klæder m. m. Ved
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Herskabets eget Bord fandtes jeg ikke værdig at
spise, og havde derfor mit Bord for mig selv; og
om jeg nogen Gang levned e af Søbemad, saa blev
den strax slaaet i Vadsken for, som jeg syntes at
mærke at Mesteren ikke skulde faae at see hvad
hun Madamen havde givet mig; og Suul erindrer
jeg ikke at jeg fik saa meget at j eg levnede noget.
Var der nogle Søndage ledige fra Arbeide saa
ha.vd e j eg gjerne ønsket at faae side hjemme paa
Verkstedet for at øve mig i at male og tegne eller
læse, m en, især om det var Eftermiddagen, kom
gj erne Madam en, og vel ikke directe befalede mig
at gaae ud, men med den mest bistre Mine og
rrone og m ed en tilsvarende Holdning tilsagde mig
»Du kan jo -gaae ud«! Jeg var af en altfor timid
Caracter til at gjøre nogen Indsigelse imod hendes saa bes temt udtalte Ønske. Da jeg saa kom
hj em om Aftenen , spurgte hun gje.rne med samme
Mine og 'rone som oven anført: »Har Du spist«?
- Svaredes da nei, saa skar hun vel Mad, men
gav mig det paa en Maade at da jeg havde en Skilling saa kjøbte jeg helst Brød derfor og spiste
nde ...
Mes teren arbeidede kun lidt dre første Aar jeg
var der og endnu mind1re de sidste Aar; traf det
sig at m ere Arbeide kom paa en Gang, saa havd e
han Pe·rsoner W at hjelpe, som Frimester havde
han ikke tilladelse at holde nogen svend, som just
ikke vare Mønstere, hvad Kunstfæl'dighed. angik
og heller ikke i moralsk Hens eend e; og deres Conversation var intet mindre end inspireret af den
Helligaand. Dette var især Tilfældet i Begyndelsen af Læretid1e n, mod Slutet af samme blev det
dog bedre i de senere Henseenden. Mesterens
pecunaire Forhold forbedr ede sig ogsaa i den
senere Tid, saa han skaffede et bedre Locale for
sig og sin Familie, hvor Konen døde mod Slutet
af Læretiden. Efter at jeg kom fra ham gik det
ater tilbage for ham i saa Hense.ende, og 20 Aar
derefte.r besøgte j1eg ham paa Va·r tou , ifølge hans
Ønske.
I Octob er 1828 eirholdt jeg Adgang til Kunst acad,emiet, hvilket jeg siden besøgt e Vinteraftenerne da Arbeide ikke hindrede. Mine pecuniaire
Omstændighe.der va.re under Læretid en meget
knappe, saa at. dien største Sparsomhed maatte
iagttages. En liden Indtægtskilde fandt j eg paa
for mine Behov til Tegnematerialier, idet jeg med
Sauge som j eg gjorde af Uhrfjederstumpe.r , kløvede de sædlvanlige Sortkridtstænger i fire tynde
Stænger og solgte disse paa Academiet, hvilket
der for.skaffede mig Titel af Gros·se.er. Det var dog
et vanskeligt Arbeid e saa j eg ikkun fortjente 4 a
6 Slc pa.a de 2de Aftentimeir fra 8 til 10 , i hvilke
j eg b eskj æftigecLe mig drermed.
Dette stille Arbeide som udførtes paa det kolde
Værksted, et Loft, gjorde at j eg som var temme-

ligt tyndt klædt ( omt.r ent lige Somme'r og Vint er )
blev fuldkomm ent igjennemisnet, især FØdd,erne.
Den øvrige Tid af Døgnet var jeg ogsaa nødt til
at opholde mig i Kulden; thi Madamen taalte mig
ikke i Herskab ets Værel ser, og dette foraarsagede
at jeg om Vinteren, især henimod Vaaren, fik
m eget ondt i hØire Sid e, ind en for de nedre Ribben, formodentlig i Leveren. Da j eg i Sengen bl ev
opvarmet forsvandt det Onde og om Morgenen da
jeg stod op mærkede jeg intet dertil, men en Time
der efter, da jeg var bleven kold begyndte Sm erten
ater, m en forsvandt igj en da j eg fik noget Varmt
at spise eller drikke, men kort derefter kom
Smerten ater og var værst om Aftenen. I de før ste
Aar kunde jeg efter nogen 'l'ids Forløb faa Smer ten bort ved at binde et Stykke rrøi om Livet, og
gik ganske bod da Sommervarmen kom; m en i
de sidste Aar af min Læretid var dette Onde saa
haardrnakket at det vel mildnedes, men gik ikke
bort om Natten elle.r da jeg spiste Var mt, samt
vedbl ev t il ove.r Midsommeren ind en det forsvandt,
og hved hvert Skridt j eg tog værkede det som en
Bøld . - Vel omtalte jeg d·e tte Onde for en Med arbeid er, som raadte mig at binde et Belt.e om
Livet, m en for Mesteren eller hans Familie, som
aldrig havde vist nogen Inteir esse ellerr Deltagelse
for mig, erindrer jeg ikke at have omtalt dette.
Efter endt Læeetid, Efteraare t 1832, da j eg blev
no.get mere Herre over mig selv återkom ikke
dette Ond e, uden ved nogen tilfæld ig stærkere
Forkj ølelse og da fik j eg det snart bort igj en ...
J eg gjorde nu min Svendeprø ve og blev Malersvend. Vel havd e j eg ikke af min Mester kunnet
lære noget Decorationsmaleri, m en ved at stjæle
mig til at see lidt paa Steder hvor slige Arbeider
udførtes, og aftegne hvad jeg kunde overkomme,
og ved at anvende de tte pa.a Arbeid1er so m j eg udførte for Mest eren, havde jeg deri vundet god
Færdigh ed, jeg kund e saaledes paatage mig Arbeid e hvorsomhelst i denne Retning, men nu forrestod Vinteren da slige Arbeider ikke udfør es.
De\ll almindelige Læretid for Malerlærlinge var 5
Aar, da de bleve Svend e om Foraa.ret; jeg slap
med 4% Aar, paa de t at Mes teren ikke skuld e have
nødig at føde mig den sidste Vinter·, i hvilken Tid
de.r var mindre eller intet Arbeide. Jeg havde des uden begyndt at male Portraiter, som fuldførtes
paa. en Søndag, og ihvo rvel hØist ufuldkomn e
kund e man dog see hvem de skulde forestille,
desuden var al min Trakten rettet paa at stud.e re
mig længe·r e frem paa Kunstens Vei.
En Familie tilbød mig nu en Bolig i deres Huus
under Tag.et samt Middagsmad ved deres Bord,
og brilliante Udsigter for Leilighed at studere
Kunsten forrespegled es mig. Om noget Vederlag
fra min Side var der knapt Tale, saavid t j eg erindrer; jeg troede at Velvillie imod mig var det
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e nes te l\IIoliY fo r deres rl'ilbud, og modtog del der for med Glæde, isærdeleshed da jeg ikke havde
noge t andel Valg. At jeg siden ved Arbeider af
alle Arter, (som man fordrede af mig) mange
Gange betalle hvad jeg fik var iklrn ande t end jeg
selv maatte ønske, og deraf vil jeg nævne: fl ere
Po.rtraiter, Malerarbeidet i ilefe Huse samt alt,
Bes tyrelsen af disse vedkommend e, (Mand en var
ved Apoplexie bleven svækket saavel i rrale som
Tænkning ) Gaardskarlsarb eide m. m. , m en Maaden hvorpaa dette fordred es vai· ikke altid saa cle lieat ; ogsaa her var del Qvinden som isæ1· spillede
Plageaand, og med hvem jeg fik alene at gjøre,
da Manden d øde efte,r et Aars Forløb . Af Mangel
paa nogen ande n Udsigt til at kunne studere Kunsten forblev jeg dog i denne Stilling indtil Vaaren
1837, da jeg syntes at Krænkelserne med Afsigt
paaførtes mig og hvoraf jeg blot vil nævne et
Exemp el: Madamen vidste at en ung Dame sad
for mig for sil Portrait, hun sendte da sine Støvlet·
ind til mig for at jeg »skulde børste dem«. Med
den størst mulige Rolighed bad jeg Pigen at sætt e
Støvlerne fra sig og vedblev mit Arb eid e.
Nu fandt jeg dog at d·enne Tils tand ikke kunde
fortfare længere. At mundtlig til Vedkommende
fr emføre min Proposition om Forand ring i disse
Forhold, følLe jeg ikke Kraft til , da mine Nerver
i den senere 'l'id vare bl evne svækkede, saa at, om
jeg med et oprør t Indere vilde tale m ed et paatage t ydre Lugn og Ro saa fik jeg Kramptræknin ger i Kind erne , og risikerede saal edes at spill e en
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daarlig Figur. J eg valgte derfor , a t skriftelig
fremstille de gjensidig bestaaende Forh old som en
Kilde til bestandige Ubehageligheder, og bad
h ende imod en vis Betalin g a t leie mig detle Værelse; og om hun ønskede at jeg fr emdeles skuld e
udføre Arbeide for h ende, da at b etale mig derfor
after Overenskomst . - Først send tes da en h en des Venind e til mig, som skildrede de t vovelige i
at kaste dette Sikre bort, og at jeg ikkun kund e
faae blive i Huset paa den Maade som hid til , og
gik med den Formaning at n øje belænJrn hvad jeg
gjorde.
MH Svar derpaa blev ogsaa skriftligt, nt jeg
havd e fuldkommen vel betænkt hvad jeg hnvd e
skrevet, og viste endnu bestemtere det Urigtige i
at lade Forhold en e bestaae som hid til.
Ved en gamm el Dame, som j eg ansaa for min
Veninde , lod Madamen nu sige mig: At hun ikke
kunde undvæee mig, sam L om jeg vilde forbliv e
der i Huset saasom hidtil saa vild e hun fritage
mig for slig e Forretninger, som j eg ønskede at
være befriet foe , og Damen raadte mig tilfØlge
h end es Mening at j eg burd e gaae ind derpaa. Jeg
havde- und ertiden søgt om and e t m en ikke lykke ts
at erhold e noget , saa at jeg forbl ev deri Huset paa
disse Betingelser indtil jeg reiste til Sverrige; i
hvilken Tid jeg ei fandt noget at klage over . Dog,
som vil sees af det følgende gjord es langvari ge
Udflygter til Provindserne under denn e 'l'id.
I Aaret 1832, fra Juli Maaned havde jeg malet
7 Portraiter og tegnet et, for de tte sidste samL for
3 af de malede Portraiterne fik j eg Betaling med
11 Rdlr. I 1833 tegnede jeg et Portrait og maled e
H , hvoraf d,e 11 indbragte mig 67 Rdlr., desud en
fik jeg for et Maleri efter en Gravur 6 Rdlr. ,
iblandt Portraiterne befanLes : Kobb erstikker Lah des, hans 2 ældr e Døttre' samt min Læremesters
Portraiter, af hvilke 3ne stø rre; desuden eopie redes for Øvelse 3 Portraiter efter Juul.
1834 maledes 32 Po,rtraiter , hvoraf 28 betaltes
med 84 Rdlr. og t egn edes 8 for 14 Rdlr. 3 Sk. ;
iblandt de malede P: befandt sig mine Forældre'
og min ene Broders, (de øvrige Sødskens PorLrailer maledes senere) stø rste Delen af disse P: mal edes og t egn edes paa Bornholm. Desuden male des et Familiemalerie i Kjøbenha:vn ( 4 P ersoner ),
hvorfor vel var accordeeet Betaling, m en ud ebl ev.
Det var Venner til Fruen , i h vis Huus jeg boede.
183 5 malede jeg 32 Portraiter , hvoraf 25 be taltes, samt tegnede 15 ; m ere end det halve An tal deraf maledes paa Bornholm under Aug ust,
September og October .. .
1 836 maledes 2 1 Portraiter, hvoraf 12 betal les, sam t tegnedes 7 hvoraf 5 b etaltes .. Var paa
Bornholm i Mai, Juni , Juli og August m en dette
Aar var Bestillingerne der faae, saa min hele Ind tægt for Aaret indskrænkede sig til 102 Rdlr.
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JhYorvel jeg var vaccin eret i mil 3die Aar havde
jeg dog de nab,irlige Børnekopper i en lindrig
Urad , saavidt j eg erindrer , paa Vaaren 1836.
'1837. b esøgtes Academiets Malerskole, (i Ja11ua1· og Februar ) som da forrestodes a.f Professor Lund, og hvor jeg maled e 3 større Studier.
i 1 PorLraitter maledes i Kjøhenhavn, hvoraf 9 belaltes, samt fra 21de Mai til 16de September 20
paa Falster og 2 paa Laaland , hvoraf et ikke betailes. Iblandt Portraiterne kan nævnes 2de større,
Pastor Lund i Riserup samt Kamm eraad Grandjean
pa.a Vennerslund , og af de mindre Amtmanden
Kamm erherre J essen og Biskop Møller, (hvilke
begge lithograph eredes i det kgl. Stentrykkeri )
Amtmandinden, Hofjægermest.er Colbj ørnsen og
Provst Vinding med Frue. Pris.erne vare dette Aar
ror største Deelen ai de mindre Portraite,r '10 Rdlr.
for hvert. Og j eg afbetalte da min Gjeld, 80 Rdlr. ,
som j eg h avde paadraget mig und1er de forregaaende Aar.
1838. a rbe.ide jeg under Mar ts Maaned paa Malerskol en og udførte 2de større Studier. Malede
13 Portrailer i Kjøbenhavn a 10 Rdlr. samt fra
.Juli til October i Nakskov og Omegn, hvor 14 Portraiter a 15 Rdlr. maledes , hvoriblandt kan nævnes: Greven og Kammerhe·rren Christian Reventlov, Greve Einar Reventlov og Grevinde, Baronesse
Knuth til Rudbjerregaard og hendes Søn Carl v.
Knulh, og Pastor Berg; 2 Porl.raiter mal edes uden
Befaling. Den derpaa følgend e Vinter malede jeg
cl større PorLrait, Knæstykke af Professor, Bloms termaler Fritzsch, hvo·r for han gav mig et af sine
størr e Blomstermalerier, som dog først blev udleveret til mig eft.er hans Død , da jeg var i Sverrige. Dette Portrail bl ev paa Auctionen efter F.
:.;;olg L til en privat Mand , og siden af ham indkjØbt
roe Samlingen paa Frederiksborg Slot, hvorfra det
s kal være redd et ved Branden og ført til Rosenborg. Dette Portrait har jeg veJ ikke set sid en ko rt
efler j eg mal ede det, men erindrer al Malemetoden var stærkt paavirket ved Fritzsch 's excentriske
Meddelelser om Farverne ; men endskj øndt han
var meget excentrisk i sine Udtalelser var han det
dog mindr e i sin Malemetode , saa at, da j eg havde
anlagt Portraitet ytrede han: » Sackernoth ! det
skuld e j eg ikke have vovet.« (Han var Kiel er , Søn
a f en Murer. )
J eg anlagde n emli g Portrai terne overordentligt
varmt, med klare og gj ennemsigtige Farver. For
Landskab er isæ1'deleshed , og vel ogsaa for Blomstermalerier kan det være at anbefal e, men ikke
for Portraiter; og jeg led længe under Trykket af
denne Metode, alt for længe! - Und er det jeg arbeidege paa F.s Portrait kom Thorvaldsen og besøgte ham, og var saa god at udtale sig om hvad
jeg gjorde. Da han blev en halv Times rrid og taled e med F. saa fik jeg Leilighed til at gjøre en
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lille Sk id s af hans Hov(\d paa e t Stykke geaaL
Papir.
1839 maled es ikkun 2 Por ~rait e r i Kjøb enh avn,
som b etalt es m ed 21 Rdlr. , samt et større Dame
Portrail ud en Betaling. - Opholdt mig fra Jun.i Lil
Octob el' paa Laaland, hvor maledes 14 Portraitcr
a 15 og 20 Rcllr... I October fra Laaland til Møen,
hvor jeg bl ev opholdt indtil April 1840, og hvor i
Stege mal edes 4 Portraiter, hvoraf jeg vil nævn e
I<jøbmand Hag·e med Frue, Forældre til de i Danmarks nyere politisk e Hi store bekj endte Brødre
Hage ...
1840. i April til l\j Øbenh avn , hvor mal edes
Grosserer Svitzers med Frues Portraiter . . . rrog
til Møen ... I October til Mo seby paa Falst er .. .
I\ om paa Efteraa.ret tilbage til Kj øb enhavn .. .
Paa en af Oehl ensehlågers Forelæsninger , da
han talede om Ideen, at den kom ud en at man
vidste hvorfra, (og gjord e· en inspirer et Gest ) ;
jeg fik der ved den Id ee at male ham i Øieblikket
af Id eens Conception. Paa m in Anmodning derom,
var han saa god at indvillige i at sid e for m ig,
hj emme i hans Bolig paa Ves tergade, hvor hØie
Huse ligeoverfo r knapt tillod noget Lys at trænge
ind , saaledes meget ufordelagtigt. Han malede i
Slobrok m ed bar Hals, Blikke t opadvendt, Pennen
i hØir e og støttende Kind en paa venstre Haancl ,
hvis Albue hvilede paa Bøger af hvilke ha:n især
havde valgt Æmner for sine nordiske Digtninger;
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et paabcgynclt Manu skript liggr ncl e for ha m , hvor paa, c f'ler h ans eget Valg, Jæsns følgend e 2 Lin i.c r
af c l Digt h an da skrev paa:
l~n d skjØ ndL ham blinde Hødur skjØd
Er Baldur ikke ganske død.
EJ'Le r delle Maleri tegnede j eg e t lille Portrait
og Lithographi c1· efter Male ri c l, dcels af Foren.ingen for Kunslens Opmu ntr ing:· so m P e ndant til
'l'hon·alcl:sens Porlrait af Horace Vernet, og andre ;
all m edens jeg var i Sverge. Dette Portrait tilhør e r nu hans ælsle Søn.
18H gjorde j eg en Gjentagelse af cle Uc s ictsln ævnte Portrail , hvilket j eg tog m ed mi g da j eg i
August r cis le Lil Svergc. Oehl e nschlii.ge r havd r
den Godh e d al f"orære mig sine incl lil d en 'l'id ud komn e Værk e r, gav m ig d R cco mmcnclatiorlsbrcf
til sin Ven, Digteren Baron Bes kov i Stockholm
saml omfavned e og kyssede mig id et e n 'J'aare
rand t n ed ad ha ns Kind , hvilk e t m eget overrask ede
mig; thi en sli g Mectrølelse havd e j eg ikke erfaret
ho s noget andet Mennes ke. Da j eg d et følgende
Aar b esøgte Kjøbenhavn tog j eg hans Portrait
m ed mig d er til for om muligt at endnu fuldkomm e
det mere, i hvilken Hensigt j eg bad ham om at
ville side en Gang for mig, og hvori han havde
Godh eden at indvillige. Han var da all e r e de udfl ytt ed til Fasangaarden ved Frederiksberg, hvo1·
de meget hØie Træer som tæt omgave d enne Bolig, gjorde det endnu uford.e lagtigere at male d e r
end paa Veste.rg.ade. Dette Portrait tilhører mig
endnu og hænge·r tillig1e med de flest e af mine
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øvrige Malerier for Nærværend e ( '1863 ) i Stock holm. Desud en malede jeg de nne Vinter ('184 0fd ) e t PortraiL a f en lill e Pige halv Figur , na tu r lig StØ1Telse, hvilket var paa det Aars Udslilling
tilligemed det førstnævnt e Porl1·ail a f Oehlen schliigc r. De fo1Tegaae ndc Aa1· haYde jeg ogsaa
havl Mal e ri e r paa Udst illin ge n, saasom Pod.r aitel
al' Blomslcrmalc r Fritzs c h, 'I'utcins Familiemalc r·i e m. 11. I clcll 0 Aat· ( 184 1) srnles del som om
KjØb rn harn ikk e Yilcl c g ive mig nogeL al fol'ljonc;
lhi ik ke e n c ncs Lc Beslilling ind løb . lj'o r· mit eget
Underhold bch øft es YCl i kke m egeL. m c11 da j eg
af ege n Erfarin g saae hvo1· van skrligl del ,·ar·. a t
ud en J\und skab 01· og Opd·ragclsr komrn c f1'('111 , saa
ø n.skcclr jeg al saa meget de l stod i min Magl a l
bidragr til al di sse maatlc bliYc mine min.drcaari ge Sødskcnde til Deel , og Omslæncligh ed e rn c
ford r·ccle at jeg saa snart muligt målte søge al faa
dem l'ra Hjemmel: og desuden paalagde m ine Forældr es trange Kaar mig Forpliglelse1·. Rc iserne
Lil de danske Provindise r, Bornholm , Laaland,
Fals te r og Mø en havde indbrag t mig_ noge t, og
mulig skull e Yel de øvrige Provindser ogsaa kunnet bes kjæftigcL mig; m en j eg tænkte at de r i de
nordli gern Nabolande mulig kunde væi·e endnu
mere al gjøre, hvorom j eg dog aldeles ingen
Kundskab havd e. Ef ter Samraad med min Ven
Fritzsch b esluLede j eg at reise til Sverrige. J eg
h avde ogsaa hørt at alle Veie bare til Rom, og
lænk.Le at Veien over Sverrige mulig kunde bæ re
lige saa hurtigt dertil som nogen and.en.
J eg maa dog h er endnu n ævne at paa Reiserne
i Provindserne gjordes Landskabs- og andre
- Skidser og Studie r , saameget som Tid og Omstændigheder tillode. I de t tydske Sprog havde
jeg erhvervet mig nogen Sikkerh ed samt studerede det franske. Havde gjort nogle Studier og
Udkast til Hislorie og Genrebilled er og mal e t et
Mal eri, Vulkan i sit Værkste d, sam t copie ret P e rseus og Androm eda e f"ter Eck e rsberg, e l Portrait
efter van Meyte ns i kl: Galleriet, samt et større
Dam epor~raiL med Hænder i Mollkes Gale ri, og
havde vund et Academiets Sølvme dalier.
I Begyndelsen af August sendtes Oehlenschlli.gers Po r traiL Søeveie n W Gø t.h eborg, og for at see
Land.et , tog jeg selv Lanclvcie11; og Høganiis
Sten kulsværk samt Galle riet paa Kullagunarstorp
besaacs. ( Reisepengene vare laan Le. ) I GØ theborg
blev j eg temmelig snart beskjæ fLiget, dog mest
med mindre Portraite.r. Paa Opfordring af nogle
af den polytekniske Skoles Eleve r og andre, holdt
j eg el cursus Forrelæs n.inger i Linearperspectiv,
hvil ke t jeg lod Eleverne efter t.egn e paa samme 'I'id ,
paa det det ikke skul de gaae d em ud af Erindringen. Tillige indr.et.ted es en T egneskole, hvor der
tegnedes efter naturlige Gjenstande; snart meldte
sig ogsaa flere unge Dame1r som ØThskede at del -
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Lage deri, hvorfor jeg maatte indrette en særskildt Afdeling for dem. Paa en Reise 1842 til
KjØbenhavn indkjØbte jeg adskillige Gibsafstøbninger for ciJenne Skole. Alting var dog temmeligt
improviseret, formedel.st min Stilling paa reisende
Fod. Et lille Maleri forestillende denne Skole af
Dame.r som i dette Aar ( 1863) var udstillet paa
Oharlottenbo·r g viser dette; en af Damerne be nytter min Re,isekuff ert, stillet paa Ende, saasom
'l'egnebord. I Gøtheborg mal ede jeg ikkun 2de
Port1raiter i naturlig Størrelse ... !alt maledes og
tegnedes i Gøtheborg fra Begyndelsen af August
1841 indtil,Begyndelsen af August 1843 75 Portraiter. Smaia Brystbillede1r betaltes omtrent i
Gjennemsnit med 70 Rdlr. og mindre Knæstykker
med 120 Rdlr. Riksmynt svensk ( 4 paa en Specie).
De,suden havde jeg malet ovennævnte lille Mal eri
samt nogle Landskabs>Studti.er. I det første Aar gjordes en Udflugt. opad Gøt.ha Elv til 'l'rolhattan samt
opad Søen Vennern til Kinnekulle; og under det
andet Aar til Udc!Jevalla og Gusfafsbørg før at bade.
Bestillinger af Portraiter ophørte nu i Gøtheborg, hvorfor j eg b esluttede at reise til Stocklrnlm, hvor , som j eg hørte, Oberstleutnant Sødermark, der havde væ.ret fl ere Aar i Italien, havde et
stod Rygte som Portraitmaler. Af Hensyn til Familie Anliggende·r tog jeg Veien over Kjøbenhavn
og Bornholm, og seilecl:e derfra med en svendsk
Skoru1:ert til Oar11s hamn; og da jeg havde hørt Blekinge omtale som et af Sverges smul<lrnste Land skab, saa reiste jeg derfra Landveien til Oarls crona. Der kjendte jeg en Officeer ved svendske
Marinen, Bystrøm, hvis sygelige Hustru jeg havde
malet i Gøtheborg. I Carlscrona blev je,g i 12 Dage
og havde all erede efter Opfordring indr ettet en
Tegne.skole for et halv Suees ung'e Damer , hvo.rtil
Maleriet fra Gøtheborg, som j eg havde med, mulig gav Anledning, samt malet et mindre Pol'trait;
men da ingen fl ere Bestillinger indJøb paa Malerier, saa besluttede j eg at reise derfra for at inden
Vinteren kunne komme til Stockholm, og hvortil
jeg ankom den 5t Octobet' 1 843 .
Ved min Ankomst dertil var Beskov, til hv em
jeg havde Recommendationsbrev fra Oehlenschlåger, reist til Italien, hvor han forblev et par Aar.
Det gik ikke saa hurtigt at der blive bekjendt og
beskjæftiget. Sødermark havde naaet en høi Re putabon som Portraitmaler, (han ara.ngerede Por traiterne med Smag og havde en let og ret behagelig Oolorit) m en saasnart jeg fik Tilfæld e at
vise P odraiter af der boende Personer, saa kom
Be·s tillinger. Podraitet af den daværende danske
Minister Moltke var et af de første, dog kun lille
Brystbillede. Af større Portraiter med Hænder udførtes denne Vinter af den i den nyere svendske
politiske Historie b ekjendte L. J. Hj erta ... Ind til Begynd elsen af
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1 8li-4 spiste jeg Middag paa R estaurationer,
men da bl ev j eg indtroduc er et i Huset hos en
»Øfverslinna« Dorph, en Præ stdatte,r fra Skaane
og Enk e efter en Commend em-Captain i Søetaten,
80ID •havde vær et Finne til Fødsel. Hun var bl even
tidligt Enke m ed 11 mindreaarige Børn og i trange
Kaar .. . I dette huus vedbJ.ev jeg at spise Middag
indlil 1855, da Hu set opløst es . . . .
Her var et slutet Bord af omtrent 16 P ersoner
og vel dierover, saa at nøiere Bekj endtskab gj ordes der med mange, saasom med en stor De el af
Sverges Søof.'fic erer og andre; ogsaa Udlændinge
som Præster ved franske r eformerte Kirken Herr
'!'rottet, som, medens han et par Aar var Ungkarl,
spiste der; en engelsk Læge, tyd ske Handlende,
som nedsatte sig i Stockholm som Grosserer,
hvoraf jeg vil nævpe Herr Johns som bl ev dansk
Consul. Der·var ogsaa unge Damer i Logi og Kost,
hvilke kom t il Stockholm for at fuldende deres
Opdragelse; sædrvanlig var deres Ophold der da
1-2 a 3 Aar ...
Paa Vaaren 1844 døde Carl XIV Johan (Bernadotte) og Oscar steg paa T ronen. J eg fik da Op fordring at male hans ælste Søn Carl's Portrait,
og da man nu ville have de nye Maje,s tæte,r i stØl're
lithographerede Billeder, og deres Po-rtraiter vel
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vare m a lede ar li e re. navnlig af Sød e1rmark , men
man ikk e Var' fornø ic t mrd Lig h e den i Dron inge os
Po1·trait , saa bl ev del overdrage ! t il mig at tegne
de t., (de l' var rl'ul <:> om al ma le de t, men da man
ønskede det fæ r·digl saa snart. so m mulig t. for a l.
kunne blive Lithog1·aph ere l saa fo r·eslog jeg at
lrg ne d e t ) . Ko ngen næ vnlr da at. han vill r jeg
sene1·e s kull e mal e saavel harrs so m Dronningens
.P ortraitc l' i s t.ore Billeder , og hvorom j eg s kulde
faae næ rmer e Ordre. Denn r Somme r mal ed 0 jegdesud c 11 P orLra ilr r· af cl C' a ndr· r 3 P r i11d s 0r. Gusta f'.
Oscar og Augu st . h vi lke }i. Podr·a ite1· Dr o nning
.Josephin e h awle i sil Arbrid sncreh C' . llissr P o1·lr·u.iter udf'Øl'l<' j eg d ecls paa. Slott e! i Slockholn1.
d eels p aa. Ha.ga Lystslo l. Det var mi g af T.nle t·esse
al see delte i Sand h ed h yggel ige Hj e m. hYot· l\un s te r og Videnska b dyrke des og Mus ik uclfør· Les a f
Mc cllernmcwnP. Senere havd r j eg vel e t pur Bes ti llinge r ( Pol'Lrni t.e r· af Ca.ri X TV ), h vo rfo1· j eg
var· kald et t il Kong Oscar for aL tale m od hain ,
m on om de tidlige r e næ Yn te størrr Portrai ter af
ham selY og Dro nnin ge n fik j eg al drig »rHct·tn ere
Oedro«. - J eg havde imidle r tid Ai· be id e nok , s na rt
m or e e nd jeg kunde O\'Prkom m e . da jeg ikke var
slærk . . .
Pris e rne vare dette Aar· fol' s tØL't'c P ortraite r·
m ed J-frcnder 300 Rd l. . og f'or mindre 150 a 200
Rd l r . svendsk.
Jog blev ve l ogsaa opfo l'd ret til at h el' g ive Und e r·visn in.g, m e rr da j eg nu vat· Lils lrækkeligt b e s kjæfLi ge t m ed at male, og s om n ævn t ikke var
s tærk, saa ben ytted e jeg h elle r lidt Tid til at r e c 1·ee r e mig, saml Lil min in tele cLu ell e Dannelse ...
1 8!~ 5 mal edes kun e t Knæs tykk e, nat ul'lig Stø 1· r·else, af Fru e I-Tj erta ; s tør re Brystbill ede t· male des . . . Større Drys tbill edel' b etaltes m r d 275
Rcllr. sv. . . .
1 8l~G. Blandt. Pol'lrailer mal ede de tte Aa1· ka n
nævnes . . . Baron J. 0. Adcls v;.:i-i.rd. ( næs te n hel
Vi g ur, 11 a tmli g S tørrelse , b e talte s m e d ~)00 , d en
høi cs tr Be laling, som j eg har faael for :\ rbeid er,
fldlr. sv : '1 850 mal e des h an.s F rih e ri n de . pe nd ant
d e r til for en li gnende B e tal ing ) . ..
J eg 1·e isle d r nn e Som m er Kanah ·c ic r1 ti l Gøth e borg og Kj øbr nha rn og. uagte t mit1 Macl m od e1·s
Fnu·aad e 11 , sc ne ee til Bornh olm. og m ed e 11 kgl:
s \·e ns k Slup s om ko m i Rø1111 c H1:1xn seil edc j eg
ulcr lil Carlsliamn . . .. Al.c l' komrne n ti l Stockl1 olrn l'ol't.salles de d er paabegrncll e Arb e idr 1· .
'1 84 7 maled.es cl pat· Po l'lrai le 1· af Car l XTV J vh an, b es tilte af Kong Oscar .. .
184-!:L Paa Vuare n havde jeg Coldfeb e1· s om afkræfted e mig. De n berømte Læge . Ge ne ral - Direct.em', Professo r lf uus havd e været saa god , at uad SJllll'gL opfordre mi g til at h e nvende m ig t il h am
naar j eg øn s ked e Raad ; han a nord nede for m ig al
d rikk e Emservand : paa mit Spørgsmaal om det da
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ikke rn r bcJsL al re ise Lil li:ms og drikke de t paa
Stedet saa fan d t ha n vel at det var d et bedste om
jeg .i kke frygtede at K1·ige n som Danma rk havd e
m ed 'J'yds k land ku nde volde mig Ub eh agelighe der; da jeg ikk e frygtede noget saa rcis le j eg da
ti l Ern s , dr·a k Vand og baded e del' en Maane d. li e r
m odtog jeg l"1td e rTeLtelse om de Danskes Udfald
ved J•'rnd.r r icia . . . Opholdt. m ig 12 Dage i Berl in
da e n Ud flu gt gjordes Lil Postclam: Ved e n F estivit et ho:- P o rlra imalc l' Ma g nus gjo i·d es Bekjcndlskab m ed Brl'li ns Kunstnere samt m e d Kau lbach.
s om nu malede paa Vestib ulen i det u ye Mu seum .
'J' op; fr·a Berli n ove1· Visma1· til Kj Øb enhavn, fo r
det· a.l s lipp e m od 5 Dages Caran tin fo r Coleran
som da va t· i 'l'ydsk.lancl; da man de rimod i Svergo
havde '10 Dages Carantir t. 5 Dage va r jeg saaled es
fri i Kjøbenhavn , og b esøgte da Oehle n sch li.lger
for sidst e Getng i Selskab m ed Professorinnan Mos sand e 1· fra Stockholm . Der efte1· reiste jeg til
S toc kholm . ..
H\62. . . . Visitk ort.photograpltierno optog nu
gans ke baacle Publicums Tanke t· og Kasse r ; i disse
3 s idst e Aal' h avd e en r1 01·sk Pholog-raph Hanse n
opholdt s ig i Stockholm , som h avde rI'itel af Hoffpho togrnph . l di sse Aar h avd e j eg de rfor utalige
Vis iLer , og især· uncl e1r d el fø rs t e, af Folk som ville
pholog rapheres. da mit \lavn nu var t.e mm eligt
he kjend t i Sve rge .
Men da Bes till inger af Ma lerie t' nu ophørte , og
min Ateli e r ,·ar fordæ rvet samt min Leiecontract
udløben delte Aar. saa beslutede jeg at forlad e
Stoc kholm: laante Huus for mine Mal erie r m. m.
hos e n gammel Ven , og r e iste t il B ornh olm , se nere
til Kjøb enhavn, hvor· en stø rre Deel a f Vinteren
tilbragt.es; og efte r 22 Aars forløb viste jeg a te r
paa Vaaren 1863 e t par mindre Mal erie r , : e n tid liger e nævnt rr egn eskol e i Gøth eborg og mit eget
Port.ra i t paa Ch a rl ottenborgs Udstilling i Kjøb en ha Yt1. . . .
Som m c1•e t1 18 (;3 tilb t'agte jeg på Bo1·n.holm .
b\·0 1· jeg n ed,s kre,· de l fo ra n optegnede sam t s tuderede del itali e ns ke sp rog, m ed h e nsyn til at jeg
havde bcsln tLeL at 1·e ise Lil ltal ie n , og h vilken 1· cis c
j eg tiltrådte rra Kjøb e nharn de n 7d Octob e r. og
som g ik 0Y0 1· S le tlin , Ber lin , Drns cl e n, Pr·ag, W ie n.
Ma r'bu rg . Nahros i11a, P aclua, Bologua. F lorc ns,
Lisorna. Civitta ,·ecchia og R om. hvort il jeg a nkom den 15 \"o,·rmbe 1· ...
Niu· j eg uncltage 1· mit pot·trail. som j ep; legned r
t il fore ninge ns album, malede j eg in tet de r: j eg
havde ikke kraft cte rtil ; j eg m iHte h elst være i be ncge lse . stun ege l l\1·æfterno t illode. Li vet til byd er
ogstt d<:>r såmeget st.o f til beskjæfligelse og afvex ling og- desud e n brs kjæfl igeclp. jeg mig med lec turc . sttm ege t mi1te svage Øj n e Lil lode . I begynd e lsen af Mai 1864 re iste jeg til Neapel h vor jeg
gjorde mig hel.;jenclt m ed denn e stads samlin ge r
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og heelige omgivelse1'. Pompej m. m. Tog i selskab me(l maeinemalel' Sørensen til Sorento, hvoe
jeg i selskab m ed ham maled e ma.eineskidse 1· i 14
Dage. Sørens en indsygnede i stærk dysenteri , og
jeg blev i 5 Uger sygepasser , nat og dag. Reiste ,
i begyndelsen af October, over Neapel til Rom.
Efterår et, vinteMn og våren, ere i Rom de interesanteste tider, kunstn.erene ere da. samlede der,
og de reis ende fra hele Joeden strømm e der samm en . Skandinaverne føle sig her som en familie,
hvortil bidrager den fælles fore.nin.g med et biblioth ek på h enved 7000 bind og nogle af nordens
aviser . Da den daværend e bibliothekar, docent
Didrikson reiste derfra den 23 Marts 1865, o·v er tog jeg, som vicarius, denne post ved foren.ingen,
hvormed sccrelair og oekonomie fo rvalter poster ne ere forenede. Med undtagels e af nogle sommermåneder, da Emil Bloch overtog de dermed
forbundne fo rretninger , i hvilke n tid jeg opholdt
mig i Aricia, for estod j eg denne post indtil i Juni
1866 , da fore 1ti11gen erholdt en anden 01·di.na.ir
hibliolh ekar. I Aricia levede j eg tilsammen med
norske digter en H. Ibsen og hans familie, l igesom
i 'I'rascati, i sommeren 1866. Revisionscommisaren J. Brander i Stockholm, som jeg t idligere har
omnævnt, og som j eg havde gjort tjenest er, havde
lånt 8000 Rdlr. svensk af' mig (for at jeg hos ham
skulde have dem sikrede). I Juli dette år gik han
fallit tilligemed Fade ren, Broderen og Svogeren,
hvilke havd e tegnet borgens forbinde lse. Uddelingen var så ringe at den ikke rakt e til at betale ren terne i 4 år .
Sommeren 1867 reiste j eg til Schveiz, over
Simplon; besøgte verdens udstillingen i Paris og
Log over Mont Geni t ilbage til Rom. Min sundheds
til stand havde ikke bedret sig og mine Øjne bl eve
svagere , jeg r eiste derfor fra Rom 1868, til Dan mark , for om muligt at s tyrke min e nerver i dette
friskere klima, hvor j eg navnlig har opholdt mig
på Bornholm, mit fød ested. I disse år har jeg dog
ikke fonnærkt nogen bedring, tvertimod fØlei· jeg
at kropp en bliver ældre og ældre, og s tærkere
briller må benytt es for at kunne se, så jeg må antage at min kuns tners virksomhed er slutet, og vel
snart også livet .
AF LARS HANSENS BREVE.
Det. virker ganske ejendomm eligt bland t Lars
Hansens Breve at find e et fra Oehlenschliiger og et
fra Henrik Ibs en. Br evet fra 0. er fra de Aar, da
L. H. malede han s Portræt og lydet• :
Høistærede !
'I'il ringe Giengiæld for Deres skiønn e Forærip.g
til mig sender j eg Dom her mine Skri fter : n emlig:
rrragod ior 9 Hæfter ( : hvad der haves : ) . Levnet
2 Dele. Digterværker 10 Dele. Øen i Sydhavet. 4.
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Samlede Digte - 3. Reis en - 2. N orgesr eise n 1.
Fyens reisen - 1. Naar Ør varodds Saga udkommer
skal jeg ogsaa have den Ære at sende Dem den.
- Endnu har jeg at be,de Dem om den Godh ed at
besørge mig en smuk Ramme til mit Portræt, inden det kommer paa Udstillingen.
Med største Hengivenhed og Tak .for Deres
Godh ed
Deres
d: 1 3 Marts '1841 .
A. Oehl enschliiger.
Den »skørnrn li'o ræring« maa vel være Maleriet
af Digter en .
Brevet fra Henrik Ib sen er skrevet fra Frascati
den 6te Juni 1866 t il »Kjære Hr: Hansen !« og
handler om den skandinaviske Forening i Rom.
Her skal kun gengives et Par l.1inier af personlig
Karak t e I'.
»Det gj ør mig ondt at Der es Fod endnu holder
Dem fast i Rom. Dere,s Værelse staar smukt indrettet og venter Dem h er; Værtsfolkene forhører
sig jævnlig efter Dem og vi længes eft er at se
Dem hemde. Luften er vidunderligt forfriskende;
dvæl ikke længere end højst nødvendigt inde i
Stad en! . . Lev vel og velkommen snart. Deres
venskabeligst forbundne
Henrik Ibsen.
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DEN OMKRING 1920 NEDREVNE STUBMØLLE VED GUDHJEM
Radering af E r n s t K ø i e

Paa Møllens i Bornholms Museum opbevarede Stenbjælke er indskaaret:
ANNO. 1731. Den 7 September
BLIFDENNE

MØLE OP SAT HER
I I
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Bornholms Amtmænd gennem hundrede Aar
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Amtsgaarden i R ønne. Opført i Aarene efter 1800 af Købmand Hans H. Siemsen. Embedsbolig for Bornh olms Amtmand siden 1840

l

Ludvig Vilh. Henr. Kra b be 1798-1857. Amtmand 1836-1849.

Jul ius He n rik Wegener 1807-1865. A:ntmand 1849-1865
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Emil Ve del 1824-1909. Amtmand 1866-1871.

Peter H olten 1816-1897. Amtmand 1871- 1894.

r~

r

An t on Groothoff 1847-1923. Amtmand 1894-1902.
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Axel Bille-Brahe 1358-1935. Amtmand 1902-1913.

I

Kn ud Valløe, f 1867. Amtrr:and 1913- 21.

Ove Ko ef o e d 1871- 1933. Amtmand 1921- 31.

Balthazar Øllgaard 1876-1933. Amtmand 1931- 33.

Poul Christ ian v. Stemann, f. 1891. Amtmand siden 1934.
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"D r ik ka å Brø"
Ud ar d en aabnc , øvct•s[(' l lalvdøt· til Bt·ygger set
ncldet· hvidgraa »lm« i lange Sl ør op mod den
blege EfLeraarshimmel, snor og hvirvl et• sig tyndere og lettere , Lil den bl iYe t• borte i den lyse
Lul'l . - Der brygges i min Ba1·rHl0111s gaml r Gaard;
den hilrc, humlekrydr ecl e Lurt piri·er i '.'fa~sen og
f~·lder Sindet med glade F'on·cnl11i11 ge 1· so m altid ,
mu:u· Mor »reclcle« Lil Brygning og Dag11in~· i clc
gode gamle Dage.
»nrikka« og »B t'Ø« va1· ne rnli1-1>· lo rnrgr.t. Yig·Lige Faktorer i mldrc 'l' idcws Hush oldning, Selvfo 1·syHingcns Guldalde r. En Husm oder, hvis
»Di·ikka« ikke var »gjol't« (gæ r cL) - ell e r surl,
og h vis Brød va1· »sl eL, klroggj nt" ft·i'.'tfaldt« ell er
søclL, kom derfo r snart i Vamy. Byg og Rug, Hove de mner ne Lil 01 og Brød. n n· dop; ikke altid
saa go de, som de skuldP nl.'l'l'. Kæ rn en til 'l' id er
u I i Istr æk kel ig udvikle t. T »de våcla 1\.red« f. Eks.
( 1855) begyndte Avlingen i Slamra fø rst den 1 O'
Maj, og i » de torra ÅTe d« ( 1868 ) var Indh østn ingen allerede sluttet cl. 17' Aug u s t; Hved es tnbben s lod helt grøn af Hønsrgræs. Naaede Kærnen
saal edes ikke at m od nes i fugtige Aaringer, kunde
det hænd e, at 'I'Ørken mer e skrumped e e nd moda ede den i de tørre Aar .
En vigtig Kulturpla nte ved Ølbrygningen vat·
llunil cn. 'J'i l hve r Gaard omtrent hørte en Huml eplad s ( »Homlaj n « ), h vor Planterne stod i Rækk e r'. 'J' il at b egynde m ed s noe de de sig - altid til
ltØjre, mod Sol e n - op ad vil d Kørvel ( »Hujnakjai s«) ; men naar d e nn e kom i Blomst, skulde
nankc rne stænges. Ved hvet· Plante stødte Far et Hul i Jorden m ed
e n »Jarslång« og salte Huml es tangen n ed , all
m en s Mor g ik der m ed s in h vide »Flaggcrhal « ,
ogsaa kaldet »'l'r5.nb e rghat«. og h jalp Ranke rne
».lid paa Len« m ed HØ.ires noningc n. Mon ikke den
µ;a rnl e 'l'alem aade : Nu kommer »Homlaj r1« ( D: det
bedste) l1ar s in Oprind els e f'ra, at d e t var den, de r·
gav Øll eL s in ej e nd om m elige ~mag ( »satte Fa9on
på' cl« ) . - Huml eplukning-en - saa vel so m »Ågernapl olrni j n c n« - h ørte da ogsaa Lil Aarets FestJ\r·b cjdsdage. Efter at være a fskaaret forne den
Jørtedes de op fra de r es Plad s tillige med Stængerne og strøges med Hæ 11d c rn r f'ri af d isse. Koppern e plukked es d erpaa af i Haandfuld e, tørred es
og gemtes he n i en Sæ k paa »'l'ijl ed« til Brygni r1gen .
Sær·lig Omh u vi ed·cs naturligvi s Malle t. Det Byg,
so m var bes temt hertil, maatt e ikk e tæ r s kes, før
del h avd e »åsvedclacl«, o : før Kern en var h oldt op
m ed al aand e og va t· i fulds tændig· Hvile. Det
skulde være »strit« (levende mellem Fingrene)
og fuldvægtigt (hollandsk Vægt ) . I Begyndelsen
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Bagerovn ved Husmand s h us

V . Myhre fol .

al' Mods ble~ ,- c l s tØ l'l'e Kvantum Byg. bereg11l' I Lil
!t ele Aarcls Fot·brug, »Sl<°td i S tøv« <.>: sat Lil Ud blødni ng i ri Pat· stoi·e 'rræbalje1·. H er stod det
uoglr Dage\ ind e n det blev baaret op p aa Loftc l
oYer Dag·li g·stu e11. som paa de tte Part.i rn r· Jcl'idi11cl
og d 0rf'o 1· m aal.lc ove l'd æ kk es . Eft,01· al vff• r·c br:edt
ud i c l. Lag paa 3-!i, 'I'ommers 'l'ykkebc (' 'or· gamle
Pi ge hmgl e som Maal Højd en fra Finge 1·s pid scrn.e
t il Mell cmhaandens første Led ) dækked es det Lil
m ed S i\'maaLLcr og rræpper for al fa,a Varme Lil
Spiringe n. Naal' det saa var »pa.sseli g udløvve d«
(spit·e t ), bl ev del igen baaret n ed i Brygge rset for
al anbringes OYCll paa »Kj ølnegaltijn« og tørr es.
» Galtijn« l ig nede nærmes t e n lill e Bage rovn af
.Jern: i de n fo1·egi k Op fy1·in gen. Man maa nu fo r
al fo rs taa Fr·emgangsmaad cn tænke s ig h ele 1ndr cl.ningrn indmul'e l. i Va:-ggen - ligesom Bage ro,·n og Vask e kedel. T passend e Afs tand fra Jc1·11ll'OmlP11 ( »Galti.jn.«) paa de med smaa Hull e r· geu nernbor·ed(' »Flftgana« ( B1·ædder ) lagdes alt.saa
Mal tel til 'l1 yl1· 1·i 11 g som i e n l ille Hvælvin g m ed e n
sn æ Yer· fil'lrn rrl,e t Aalrning. Genn e m dc11nr va r· ogsaa J\dga.ngc11 - paa al le 4 - l'or d e n P e r·son, de r
slrnlclr ti ls0 Pl'O cessen . Ifrer F ormiddag, m e rL"
de nnp sto d paa. sagd e o,·e nnænlf e gam lr Pige li l
111 ig : »Sr 11u , mijn Belli, kajn du n u komn1a tl
ltt'tjla Lyzed for mig!« Staaende paa en Stol med
»Pråzijn« i Haande,r1 lyste j eg saa for h endP und c l'
h e nd es la ng l fra behagel ige Hve n· m e d al »rØra
Maltc d« ind e i det sorte, h ede Hummer, til det
»s pragada i'ecl«. ~Øje maaLte der stadig passes
paa , al Varmen de1·i nd e bl ev tilpas. Eftc t• e ndt
rr ørrin g blev Mall et baarnt op paa Loftet ige n og
gemt i »Maltbæjnkj ijn« .
Havd e niar1 »Hjimknu·n« . mal ede In a n seh·
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Malten; ellers sendtes den til Mølle og blev malet der.
Den Dag Brygningen skulde foregaa, blev »RØ staskrikkijn« , en gennemsavet Tvege af Asket.ræ
med tre Ben under, sat frem med »Røstabaljan«
paa og to »Røstadoklrnr« af Halm lagt i Bunden,
oven paa det lidt løs Halm og der·over igen en Sten.
Sluttelig blev hele »Røstajn« skoldet af i et Par
Hold ko.g ende Vand.
Humlen blev ko.g t i en Gryde; det malede Malt
kom i ejn »Så« (mindre Balj e) med kogende
Vand, og her skulde det staa en lille Tid tildækk et for at »froes« (trække, mæskes) , før det sam men med Humlen blev hældt i »Røstabaljan«. Om
Sommeren tilsattes ogsaa et Par »M&lurtstjælka«,
for saa holdt »Drikkad« sig bedre. Tappestaven
sattes i en passende Stilling, saaled es at Øllet
kunde rinde i en fin Straale fra »Røstajn« ned i
»Ølsåjn« . »RØstajn« blev stadii g overh ælcJ:t med
kogende Vand. Det første Udtræk, som løb ned i
»Såjn« , kaldtes Urt, dvs. selve Øllet; cliereft.er
fulgte »Drikkacl«. Alt i Bryggeriset var indhyllet i
Damp, gennemtrultlrnt af Maltets sødlige, Huml ens
skarpe og Enekvistenes frisk e Duft Øllets Sirlen
ned i »Såjn« hørtes som en lille Bæks Sladren, og
naar saa Bryggerspigen kom fra »ljlarijn« (Ildstedet ) med en glødende J ernkæde lig en mægtig
St. Hansorm og puttede ellen i et Drikkeank er med
Vand i for at faa det gjort godt rent og det dundrede og brusede som en arg Trold i en Æske,
da syntes vi Børn, at der var noget vist eventyrligt
ved Bryggedagen.
Naar Jærnkæden »fikj åregjert« i Ankeret,
skulde nyt frisk Vand med Enekviste i hældes paa,
saa var det » ka.r t« (i Orden ) til at opbevare
Brygget i.
Øllet h ensattes til Afkøling i »Øl -såjn« og
» Drikkad« i » Drikkabaljan«. Bryggerspigen »fornåm i'ed« med en Finger, om det var passeligt til
Gærtilsætningen. Det var jo nemmere at have ·de
23 ° paa Følelsen end at bruge Grade.stok. Naar
saa Gæren var sat til , skulde det staa t ildækket og
lunt til næste Dag. Nu blev Gæren skummet af
m ed en »Lertalrik« og Øl og » Driklrn« »tvilnad«
(hældt) paa Anker gennem en »Trætrattara«.
Noget Øl blev hældt paa Flasker, godt tilproppet og gemt en Tid. Naar man skænkede det op,
blev Glasset halvt fuldt af Skum, og hvor smagte
det dejligt! Som hundrede Syoaale stak det i
Næsen.
Hvis en Gaard leverede Øl eller »Driltlrn«, som
befandtes for tyndt, straks var Folkevittigh eden
µarat, og saa hed det: Der brygja de Øl, Drikka,
Drikka-Drikka, Søvva- Drikka, Ette-Drikka å ded,
som har løvved .Vedderijn (Kapløb ) me Vand!
Gæren fra Brygningen blev omhyggelig gemt,

til der skuld e »res te« Bagning, og det var en Ære
for en Bryggerspige, om hun havde Gær at dele
med andre, hvis Gær var sluppen op.
Dagen før Bagningen var der en Del Forholds regler at iagttage. » Unpålana« : » R&gan«, » U nkåstijn (en frisk Enekost ) og »Sk&rabranijn«
skulde lægges i Vand i Dammen . Bagebrændet,
som ofte b estod af Tjørn, skulde slæbes hen ved
Bryggersdøren. I Melhuset stod Pigen og sigtede
Rugm el til Fremstilling af Halvsigtebrød. Var det
til Jul eller anden Højtid, bagte man tre Slags
Brød: Rugbrød , Halvsigtebrød og »Møllesaitad«,
hvilket sidste var særlig læklrnrt. Om Aftenen
skulde Dej gen lægges, hver Slags i sit »Daintr&u«.
»Man skal skue en Pige i et Dejgtrug og ikke i en
Springdans« , h edder det. Her kunde en Pige rigtignok ogsaa faa Lej lighed til at bruge sine Kræft er og vise sin Dygtighed, for det var ikke· smaa
Krav, der stilledes til hendes Arbejdsevne, før
Æltningien var tilbørlig fuldbragt. Over Dejgen
lagdes Dejgklædet og Puder, for at den kund e
hold e s,i g varm og »hawna« godt. Morgenen efter
blev den »dainad« (æltet igen), omhyggelig skrabet af rrruget med »Dai.spailijn« og Brød ene
slaaet op.
» Konna dannar BrØ«, siger Ordsproget. Efter
gammelt Snak slog nemlig en lille, tyk Kone altid
smaa , runde Brød op, og- en lang, »smart« Kone
formede lange, smalle Brød.
Alt imens bl ev Ovnen hedet, hvorved det gjaldt
om at faa Hjørnerne godt varm e og »sk&ra om«
(flytt e Ilden ) . Noget Halvsigbedejg blev udrullet
til en tynd Kage, »Skojlek&ga«, og bagt umiddelbart inden for » Unsmujn«. Denne Kage m ed frisk
Smør paa og Kaife til var en sand Himmerigsmundfu ld og blev spist, naar Brødet yar sat i Ovnen og den værste Travlhed overstaaet.
Naar Kindstenene ( »Kjæistenana« ) inden for
» lJ nsmujn« skinned e hvide, var Ovnen tilpas
varm. Med R&gan og »Kåstijn« skrab edes da 'I'rækul og Aske ud. En Bikugle blev tændt og sattes
lil'ændend e ind i Ovnen, der saaledes var oplyst,
naar man skulde sætte Brød ene ind med » Un shoddan«.
Disse Bikugler, de saakaldte·, godt æblestore,
» Bikjylarna« , dannedes efter Bislagtningen, ved
at man kogte de døde Bier sammen med lidt
Voks og med Hænderne formede Massen til Kugler, der opbevaredes paa et Bræt, anbragt ud en dørs paa e t Par Bjælkehoveder. Det er i det hele
taget betegnende for hine Tid er, at hver Mulighed
nyttedes fuldt ud, og at intet gik til Spilde. Saalecles ogsaa med Ovnens VClJrme og dens Rum. Rødbed er blev aldrig bedre, end naar de ovnstegtes,
Vandgrød kogtes udmærket derinde, ja gule Ærter og Flæsk maatte ogsaa gøre Følge. Ved Julebagningen blev en stor Le.rkrukke fyldt
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med Æbler, Svedsker, Ro siner , Kringler, Suld;er
og Krydd erier ( »Fyjljn« ) ; et Laag af Dejg lukkede for » U nbobban«, KælenaYn cl Lil den ne lækre
Blanding. 1\u kunde man med go d Samvittigh ed
sæ l le » Unfjæln « for Ovnsmunden og kline til ved
Ka nterne m ed Ler.
::\aar Brødet, duftende og nærend e, var taget
ud og paa Overskor pen smurt m ed en Flæskesvær,
forsømte man ikke at gøre Brng af Ovnsrummet
til 'T ørrin g af Rug, nyYaskel Uld - rllet· 3 - 4· Skpr.
Ki rsebær elle e P æ rer til Vinterbrug.
Og gen nem hele Huset bølgede Duft en af ·det
fri ske nye DrØd , 'rilfrecl sh ede n bredle sig over
Sind e ne, ikke m indst hos Husmode ren; for nu var

der en gocl Forsyning at tage af, sæl'lig naar Brø de t »hadd e sjikkad« sig godt. Men at Yæ re den
fØ l'ste til at smage paa det ny Brød Yar ikke a l an befale. Den, de1· gjorde det, skul de skæld es ud for
a.1J e de Ulykke1·. der ind traf inden næste Bagning.
- J eg anl.ager, al denne rrrusel W Baggrund har
haft Betim eligheden af at spise sig gennem den
gam le Brødbeholdning, inden man g ik i Gang med
at sælte rrand i den n y. Fot· al undgaa, at denne
blev angrebel af Mus og Fugt igh ed. a nbragtes
Brødene paa en særlig Rebh ylde ( »Brøbændeled«), oph æ ngt under en af Hanebjælkerne oppe
paa Lo ftet.
A.M.

Gudhjem gamle Prædikestol
Mell em de midd elald erlige bornholm ske Kirke bygninger , som i 1880erne og 90erne maatte
fald e som Ofre for 'ridens '!.'rang Lil s tørre Kirkerum , var ogsaa St. Anna Kapel i Gudhj em. Det
vae bygge t omkr. 1300 og tj ente i næs ten 600 Aa1·
som Guclshus for Fiskerbefolknin.gen i Gudhj em
og Mels ted, indtil det i 1896 blev nedreve t. Kun
de l nede1·s le a f Murene af Kapellets æld s le Del fik
Lov at bl ive s laaend e som· et Minde om den gaml e
Lill eputkirke (Kirkerummet var 16,8 X 5,2 m )
og er fr ede t under Nationalmuseet. Et Billede af
Kirk en find es i »Jul paa Bom.h olm« 1933 S. 34.
Af Inventare t bevaredes den trefløjede Alter tavle fra 15. Aarh. s sids te Halvdel og P rædike s tole n fra 1789. Tavlen er af Egetræ og h ar en
udskaaren Gruppe (Ma rie paa Dødslej et, omg ivet
af de 12 Apostl e) i Midten, paa Fløj ene udskaarn c
Helgenfi g urer. Da den stod m ed sin e s tærk e Far Yer og meget Guld , har den Yærct en Pryd for
Kil'lrnn. Nu er den overmalet og noget defekl ,
m en endnu af stor Inter esse. Præd ik es tolen , som
afbild es paa denn e og den føl gende S ide, er kun
halvand et Hundrede Aar gammel; m en som et
Slykk e folk elig Kuns t et værd ifuld t Stykke. Den
er af Egetræ og mal et m ed br oged e Farvet·. og
de ns kostelige, naive, ud skaarn e Evangeli s tfi g u rer syn es at fortælle, at den skyldes en frn ge1·n em Ma 11"d af Folket, der har ha ft stø n·e Vilj e end
Evne til a t g ive de h elli ge Mænd Skikk else .
Foroven er u dskaaret:
2 Kno N : V I : !10: '11 I nE G: C HnI ST IA N. 7 . I
GUB: A:v UNDAHL. I EP I S:N:E:BAL L E
Forneden:
P RÆ F : C: H E IB E R G: I P RÆ P : M: L: H I 0 R T H I
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P A ~ ' I ' : I : .P: PR AH L. 1789 . I LUC : XI: 28. Y D f A C:
.T: S: BOHl'\ CUR . P . IA COBSEN
( 2. J<røn iker nes Bog 6. Kap. Vers 40- 41. Konge
Chr islian 7 . Kommandant A. v. Un dahl. Bi skop N. E.
Balle. Am Lmancl C. Heiberg. P rovst M. L. Hi orL h. Præst
I. P . Prnhl. 1789 . Lucas 11. Kap . 28. Vers . D egn T. S.
B ohn. Ki1·1<eværge P. J acobsen .
Mu ligY is e r P . Jacobsen Navnet paa clen Mand, der
har skaareL Prædikeslolen , h vis C U fl ka n læses
curnviL og ik ke curalor. )

Baade AlterlaYl en og P rædikes tolen find es nu i
Bornholm s Mu seum.
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rrrina hon va nok got trædeva År,
å en sammen va bon au, som de går.
Hon bod e der nera i Røsen enj Sta,
å hadd ecl sem ænj bådcl e h æjlut å bra.
Enj p ener Huzakorr hadd e hon au,
å aulcl e bådde Kan! ofl er å Rau.
Henj es Høns gjor e Æjg å Fåred ga rro ,
men i Hodclan der va et tomt Grizabo.
En Framficl gj ekj 'l'rina å tænjte som så,
vår vad gråua artit ja Griz kunje få.
Ha.nj kunj e ble båd.de t e Gaun å te Gl æ,
kunj e læua på Næjler å i vassens Grån Sæ.
Et Såulakå.r kunj e j a då kaj la mit,
å Pølsa å Sølla å Græua å F et..
Der bl e nå.cl å ta te når Vinjterinj kom - kansj e ja au Manj fijk j når ded spores om.
Så gj ekj hon e nj Da for å kj eva enj Griz,
hon skujle h ælst hå.nj te en gaddeli Priz,
å derfor så måtte hon lånt omkrenj ,
å kom t e Hans Jørn'sa, der sønjan Lensænj.
Hans Jørn va enj Knaga m e Øij å tre Kjør,
å Griza i Krøclda å au et Pa r Sør.
Hanj gjikj ena å trødde i Møj m æst te Ørn,
Kvinjfolk e nåd Kram , sedclan mente Hans Jørn.
Her 'l'rina nok kunj e enj Griz livel få,
å Prizen clenj kunj e vel au rabba å.
rral - fjaurtan Kroner va Prizen vel nu;
m en Jørn Jo saj prut.aner h elt t e sju,
å så va de livel enj brogu er Galt,
slunørader va hanj å skræj for Gjevalt.
»Hanj e lid fortry ter, som ni nok kanj se,«
m en Unj erøgg ota di bæste kanj bl e·.«
I-Ion lånte enj Korr å tåu Grizinj m e,
å traskada j emad a Røsen te.
Denj fosta Natten hos Trina hanj lå,
hanj lanjtada, Stakkalinj, demm e.så.
Men så tåu nok rrrina sinj Griz på Sjød,
å så fijkj hanj Flaska å sin åu enj Sød,
å Grizinj ha.nj syntes, a alt va så væl,
hanj bl e snart så kjelinj som va de enj Bæl.
som hanj då vauste, hanj vauste i Sprinj ,
fijkj Dæjler i Nakkanj å Rompan i Rinj.
Å
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Swinahæij 1.
liden Aria n i h er nu ska få,
Swinahæijl å Kjærlihed hon mæj ler.
e vel så sant som ma jed anjed pånå,
Dæk! skår vel ente n3d hæjler.

f jåurtan Da ætte Håns J ørn hanj k om,
de va bara Grizinj hanj ville se om;
m en 'l'rina h on live! så glå åu då ble,
værn ve d va detta k unje føra t e.
Hon gå.- ju Kaffe å då cled va tåcl
di snakte om Griza å alt secldan nå.cl .
Å

De sjede ret ota, m æn Sommarinj gjikj,
a J 0m saj et Ærne te Røsen flj kj .
Om Grizinj hanj trivtes hanj ville nok se,
va mera hanj tæ njte, hanj tajcle m e.
Om Morlensclå. Slajtarinj kom me sinj Kniv,
å så måtte ju Grizinj lada sit Liv.
Nu 'I'rina fijkj Så.ul så de kunj e fo rslå,
hanj vaj cl e haltalte Lispunj, pånå.
Men P ølsegjiled de ble'nte ret sto r t.
Hans Jørn skujle m e, h erm e va ded gjort.
Hanj fæ j des å komma, å hanj åd for to
ii gjekj ente jern m e enj svøltinj Kro.
Då hanj hadcl e tømt båddie 'l' alrik å Fad ,
gå hanj 'l'rina Hån å sa T ak for Må.cl,
1 spor e na : »Vil du føll a me j em te mit?
du kanj passa Griza, ded hilr jå set.«
Då 'l'rina, ble rø, å h on viskada blØj:
»Ja, J ørn, ja ska vaska å lappa dit Tøj,
ja J emm ed ska hojla så h æjlut å p ent,
i't ble en bra Konna; vis seclclan e'd m ent ?«
»Min 'l'rina, vår e du då arti å jøs !«
nu svard e Hans Jørn, å hanj gå. na enj Kjøs.
A herm e va cl enj Tinj en klappacl å kl art,
di holte så Brojlep å cl ed i en Fart.
Dorra J em e så h æj lut som nanj vil se,
i Krødda gå Griza å Kjybba me .
I Vaggan enj Horra på fjå.urtan P unj ,
å J ørn hanj grinar me sjæuer Munj .
»En Lokka de va nok, a Trina ble min,
for Kvinjfolk e vilast te å passa Swin,
ja got Jivel vad, a de gjikj som de gjikj ,
et Swinahæij l, jå maj en Konna fij kj. «

Denj Kjærlihed e livel lorlist å alt,
denj kanj sæl benøtta enj broguer Galt.
0 t

t o J. L u n d.

Sænehugten o. 1860 efter Maleri af A. de Lorange. (Ejes ef Sparekassekasserer H . lpsen, Allinge.)

A. Kjøller fot.
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Sænebugten nu med den i 1891-92 anlagte Havn

A. Kjøller fot.
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RØNNE SKYDESELSKAB
1860

2 6. J UN I

1935

De t var i 1 860 som nu en ynde t Fornøj else at
skyd e Lil Fugl eller Skive, kun var det dengang
ikke ForeningsbesLyrelser , der stod for Ledelsen ,
n ej , enkelte P esoner søgte Tilladelse og fo ranstalted e saa Skive- ell er
Fugleskydning , hvorom
føl gend e forkortede Avertissem enter i Bornholms
Avis af 1860 fortæll er en
Del , der ikke er uden
Interesse.
»Anden Paaskedag eft er
endt Gudstj enes te
agtes afholdt en Skive skydning hos Gaard eier
Adolph Mlille'r i Øst erlarsker. GeYin slern e er e
5, hvoriblandt et Fortepiano i mahognie Kasse,
et Taffeluhr o. s. v .. hvilke staae til Eftersyn i
Østerlars ves tre Skole.
Der skycJ eg til 2 Skiver,
en for Rifler og en for
glatl øbend e
Gevære r ,
samt til en løbende Ræv
m ed Hagl. « ( B. A. %
1860.)
Ell er en Fuglesk ydning
d. 8. Juni :
»GeYin sierne blive 1s te,
4 Sølvspi sk eer; 2den , et
pol er et Spisebord; 3die,
e n do. Sc n ·a nlc ; 4,cl e, en
do. Lænestol med Krølhaar og Fj edr e; 5 te, et
do. Spill ebord. Dis tancen
100 Al en , og Fuglen vil
blive sat ovenpaa e n
Stang, der er 14 a 16
Alen h Øi. :\umreL bclal es m ed 5 Mk. Stedet bliver
Skove n ,·ed Ko rdlyst ( Nord i Rønne ] .
Æ rbødigs t L. Ch ristiansen,
Sn edkermest er. «
(B. A. '·/" 186 0. )
l<:11 clel ig e n tredj e Gang (B. A. 1 8 /" 1 8 60 ):
»S kiYcskrcl ning agtes afholdt a nd en Pintseclags
Efl erm iclclag ved den ny Møll e no rden Rønne. Gevins lcr: L. en Jag tclubblet c. 18 Rdl. 2, en Kugl erifiel e. 16 Rdl. 3 , en Do . c. 14 Rdl. Numret beH. P. Mortensen,
tal es med 3 Mk.
Sm ed. «
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Vi tager ovennævnte som Bevi s for den Inter esse, der var raadende, da Guldsmed Kolling efter
Sam tale m ed forskellige Borger e indbød til et
Møde paa Raadhussalen i Rønne, og geng iver ord r et Referatet i Bornholms
Avi s af 6. Juli 1860.
»Rønn e, den 5te Juli.
Efter Indbydel se fra Hr.
Guldsm ed K o 1 l i n g
samledes i forrige Uge
en stor Deel af Byens
Indvaan ere for at s tifte
et Skydeselskab. Det vakt e en saa almindelig Deeltagelse at der strax tegnedes ca. '100 Medl emm er. Man valg te en Be styrelse bestaaende af
Dhrr. Byfoged B j Ø t' ns e n: Kjøbmand L ands c h o f f, Assessor J ens c n og Guld sm ed K o 11 i n g, hvilke det overdroges at foranstalte en
Fuglesk ydning den 2den
Jul i, samt senere at ud arb eicle og for elægge Selskabet et Udkast til Love
for samme. Fugl eskyd ningen fandt Sted ifo rgaars og afhold tes i H1·.
Lintrup s Lund· ) øs ten
for Byen , der tilbyd er et
særd eles
passende og
meget smukt Local e. Kl.
7 Morgen sam ledes Deeltagerne paa Raadhuse t og
march er ede dereft er m ed
Musik i Spidsen til Skydeplad sen , hvo rpaa Skydningen b egyndte. Der skødes usædvanligt godt,
m en desuagtet var det endnu Kl. 7% Aften eft er
at omtrent 800 Skud vare faldne ikke lyk kedes a t
n edskyde m eer end Rin ge n og Hovedet. Der s tand sedes da og saamange Medlemm er m ed Damer
som Pladsen tillod deeltoge nu i e t smukt arran ge ret Aftensbord , ved hvil ket det gik m eget livli g t
li! og mange Skaaler udbrag t es. Sener e cland secl es
til omtrent 12 i et dertil indrettet T elt. Igaar Kl. 4
paab egyndt es atter Skydningen, der i Løbet af
· ) senere »Sommerlyst«.
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godt 2 'l'im e t· tilencl ebrag tes, idet
Hr.
Kj øbmancl
A . P. 0 o 1 b e r g
for H r. Lærer
I. 0 u r cl t s neds kød Drystplaclen. Da S id st nævnte paa G. af
Upass eligh e d
ikke kom Lils le de deco re r edes
Hr. 0 o l b e r g
m ed Fugleko ngen s
In s ignier
og i en særdel es
munter
Stem nin g u nder :\1usik og Sang til bragtes dernæst
en
T imes tid ,
Guldsmed Otto G . Kolli ng. S e l skab ets S ti!ter
h vorpaa
man
en edes om samlcdP at spise Lil Aften. H e r \1d vikl ed e sig især en
Uemyllig h e cl og et Liv som det sj æ ld e nt lykkes
al skabe, og mang l e t Ønske for Selskab e ts Beslaaen i l~n i gh ed og Brod erligh ed blev udtalt. Om 1rc nl Kl. 10% drog Selskabet m e d Musikken i
Spid se 11 lilbage h l Bye n , udbragte et Leve ror
F'ngl ekougen ud enfor h a ns Bopæl og s ta 11dsede
0nd elig ved Raadhuse t, hvor man e fte r e t Leve
fo 1· S els kabet og et do. ror Bes tyrelsen sk iltes fra
hverandre .«
Som del l'rem gaa1· ar OYe nn ævnle Re l'e1·at, !tal'
Slal'lcn jo været g od nok. Een og a 11cl cn vil maa skc f1 ncl e. at Resultatet ar de 800 Skud den første
Dug nu· r inge, m e n de t maa jo erindres . at d e r de
l'ø1·s tc Aa1· blev s kudt m rd S la ng riffe l og g lall øb ne
<le\'ærer.
l rir fø1·ste Love fandt es føl gend e :
l\ugle 11 maa ikke være m ere e nd sexte nlØd ig.
li:11hve r har under Lad nin ge n og Skyd ningen a t
iagttage de n s tørst mulige Fors igligh ecl m e d s it
Gevæ r og l\rud l.
Jn ge n m aa .paasætte Fængh cc tt c n. fø 1·011d Gen-c1·el e r lagl paa Anlægspæle n.
For (h e r~r æ cl el ser e rlagdes Bø de 1'. der tilfaldt
Byens Fa ltig kasse : disse Bøde r e r dog fra 1885
lil f<:llclel Forenin gen.
Saa se n t som 1893 ve dt oges. at d e t· s kydes med
R emingto n, dog at de t t illacl es de nu\'ære nd e Med lemmer , som er Ej ere af S tangrifler. al b enytte
disse ti l deres ege t S kud. saalæ nge de er Nfedlemmer af Sel skabe t. - Genn em de svundn e 75 A.a r h ar Borge t·s kabet
ude n sociale H ensyn slu ttet sig til Selskab et f'o r
.i E ni gh ed og Broderlighed at hold e en Fridag .

Pladsen I illacler ik ke at br in g e · e n F ol'leg nelsc
OYer Pore 11in ge ns tl - 900 Medl emm er i d o svundne
75 Aa t', m e n e n saacla 11 vil n ncl es i de n l ill e Pyramid e, som F o 1·e11iJJ geu modlog ,·ed Fest e n d e n 19.
.hmi 1935, og som a fbild es he r. De paa de nn e anbragte Sølvplad e!' bære r Na\'n e n e paa [i'o r e nin ge ns Fugle kon ger. og Fugle n e r rrops tykk e l, cl e r
,·ar anbragt paa Ba nn e r e t \'e d dets Indvi else.
Urunde t p aa d e ls Y ægt bl eY de t se nere ombytte t
m ed cl rropsly kk e af ' l'ræ.
Af Jn·acl der ka n ha\'e Inte resse af Sels kabets
His to rie gP nn ern cl o 75 :'\a1· s kal h er anføres e t
Par Ting.
Et af Fore ninge ns rør·sle .Yl edlonnn e r rnr Løj tn.
.\.n ch er.
26. Mal'ls L8 GI f1·0 111 sc11cl e 1· Amlm a ncl , Ka mm e rh err e \.\"r.gon C't' l<'o1·s lag orn. al Fore r1i 11 ge n
s kuld e søge Op re I lclsr al' en fri villig S ky l te rore ning .
1864 h e ns lill edo B e s1~· 1·else11 Lil F or e ninge n, om
de n Øn?kecle Fugleskydningen a fh old l.
Fra 1860- 1881 HH' Ue\' in s le rne R in gen. Ho \'ede t, Hal sen, Hal en. v. \"inge. h. Vin ge og Plad e n.
1882 forøgedes de m ed Sce pteret og Æbl e t. 1886
m e d Kronen , 1888 m ed ,·enslr e og h øjre Æg og
slutteli g i 'l892 m ed ,·e ns tre og højre Ha l efj ede r.
Gennem Aarene har Gevinstern e all.id væ re t af
Sølv og de l'Ørslo '15 Aar g rundigt rorhanclle l og
p rolo kolle re l, f. Eks. (; ~ pi sesk ee r u 4 Lod : 30 Rd.
I Potag esk e h 8 Lo cl: 15 Rcl .. e ller i '1875, da der
bl ev regne l m ed Kro 11 c1·, og By foge d Ol ivariu s var
Form an d , Sukk er skaal og Fl ødekand e : 120 l\r.,
J Potageske: 4.0 Kr.; d e l Aa1· bl rv Købma nd A. P.
Sch or l\ onge vocl ege l Skud.
V e d 25 Aar s
Festen '1885 fik
Foreningen si t
smukk e Bann e r.
d e r var tegn et
af Dek orationsmaler Oorclsen,
det blev fr ems tillet h er i R ønne
og Pri se n
var ca . 200 Kr.
1904 holdtes
der Gen eralforsamling fo1' Køb
af
»Sommerlyst« og eventuelt Anlæg af
Cykl e - og Spadser esti, m e n en
Aktiet egn ing af
mindst 5000 Kr.
lykkedes ikke.
I Aaret '1906 B agerm. W. Svends en. Foren. nuv. F o rmand
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1905, har fra 1926 være t Fol'e ningens Formand.
Foreningens Kasser er er sid en 1925 Bankfuldmægtig Hauschildt.
SKYDE SELSKABETS KONGER.
1860: Lærcl' J. Curdts ved Ky!bm. A. P . Colberg.
·186 ·1: Taffelurmager J. Espe r sen ved Kø hm . Nicis

Madsen.
1862 : LØjlnanl Kofoed, Vellcnsgaa1·d, Nyker, vccl Fuld-

mæglig Suhr.
f 863 : l\apl. Claus Colbe1'g vecl Skov1·ider Balslø,·.

Fra Skydningen 1923

186!1:
1865:
1866 :
1867:
1868 :

F uldm. Suhr ved eget Skud .
Provisor Daugaard ved Fuldm. Su hr.
BrancldircktØr Lohma nn vecl KapL. Wesl 11.
J\øbm. N. Madsen vcrl Mod elsnedker An dersen .
Proku rnlor Pel ersen ,·er! Propr ietær H. rtasc h,
Jydegaa rd.

fl yt led es S kydningen til Stampe11 , og fra 191 2 har
Skydningen fund et St ed ved S t.rand e n nede n for
»Yill a Nova«.
Kun to Gange - '191 5 og 1917 - a fh o ld tes
inge n Fug leskydning paa Grund af Ve rd e nskri gen.
Kongens In sig ni er va r fra Begyndelsen e n
Guldfugl i Silkebaand, men da Baa nd e t ge nnem
Aat'e ne bl ev en Del slidt, skæ nkede Juveler G. lfol lin g i Aaret 1912 Forenin ge n den nuvær e nde
smukk e Kæ de.
SluLtelig vil vi i !E l'b Ød ig bed mind es nogle af
de Horgern, de r s tod for Foreningens Ledelse. De,
som nu ik ke er m ere, men som paa m a nge Maade r gjorde en god Borgerger ning i Rønn e.
By foged Bj ØL'l1sen , Købmd. og Borge rrepræsenlanL M. J. ·r.,andsch off, Kaptajn Wichma nn , Adj unkt, se1tc r e Rcldor , Chr. Koe fo ed, Købmd. A. P.
Colberg, Købmd. Arboe, Adjunkt, sene r e La ndinspektør H. M. Lu nd, Po stmest e r Henningsen, Byfoged Oli varius, Kammerh erre Fallesen , Kø bmd.
A. P. Sch or, H err edsfoged P e te rsen , Amerika nsk
Konsul C. Bidstrup , Direkt ør Brod e rse n, Købmd. ,
sen e r·e Konsul , Brønniehe, Byfoged W øldicke,
Sadelmagerm. rrh. Espersen.
Hr. Dage rrn. W. Svend sen, d e r bl ev Med lem

Ved Skydningen 1935

1869 :
1870 :
1871:
l 872 :
1873 :

187 4 :
1875:
1876 :
1877:
1878 :
1879:
'1880:
1881:

1882 :
1883:
1884:
1885:

1886:
Fra Skydningen 1933
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Prokurator P etersen ved Propr. H. Rase II .
KapL. L intru p ved LØj tn . V. Lintrup.
Taffelurmg. J . Espersen Yed Gaardejer Jensen.
Barberm . Mochau ved ege t Sku d.
F orpagter Chr . J esper sen, Ladegaard, ved Forstkandidat Krebs.
Kap t. E . Han sen ved Handelsgartne r Sørensen.
Købm. A. P. Schor ved eget Skud.
Skindfor hand ler AgertofL ved eget Skud.
Kon su l J. Rasch ved Købm . A. P. Schor.
L øj tnan t J . Stender ved Købm. H. B . Sommer.
T errakottafabr. E . Sonne ved Dyrlæge Peter sen.
Konsu l J . Rasch ved l\Øbm . A. P. Schor.
Avlsbruger 0. Stibolt ved T errakoltafabr. Slibo!L
Dekorationsmaler Cordsen ved eget Skud.
Bogtrykker Colberg ved Fabr.ikan t Slibol L.
Bestyrer Schcrby, Bu skevær ket, ved Handelsgartn er Sørensen.
Købm. J oh annes Rønn e ved T obaksfa brikant
P. Østerbye.
Par tikuler 0 . Mu nch ved Gaardeje r Lyngberg,
Kai by.
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1887:
1888:
1889:
1890:
189 1:
1892 :
189:3:
·1 89/i :
1895:
'1896:
1897 :
1898:
1899:
1900:
J 901 :
1902:
19 0:l :
·190/i:
1905:
1906:

Commi s T erkeldscn ,·cd Købm. H. J. Kofoed .
J< onsu l J. E spersen vcrl Fabri kan t Slibolt.
Købm. 0. P . nasc h YCd Købm . Monrad.
Købm. 0. P . llas c h ved Købm . Monrad.
MØll ccj cl' Andersen vc rl cgeL Skud.
Købm. Ahl s lrand vc cl Bagc rm . Chr. Hanse n .
Fuldm . P . Anderse n ved cgel Skud .
Bagcl'm. J<u rts ved F ab rik a n t SLiboll"
DL"oj c rn1. J. P. Kof oed ,·cd Bagcrm. Chr. Ha nsen .
Avl sb rn gcr 0. S ti bo lt ved DirekLØr Brodersen.
~ad c lmagc rm. Th . E s pe rsen ved cg el. Sku e!.
Dl' . Dircks ved J<øbm . Pcp kc.
Bol e lforpagler Il. An c llct· vc cl Købm. T c rk cls cn.
Fol og rar Yh r ved L æ rer J en se n.
h ons u l Ly ngberg vNI Købm. F ran d se n.
Di l'c kl ØI' Brodrrscn YC rl cgeL Skud .
8ncd kcrm. GrØnbcrg Yccl D ircklØr Bl'odel'SCn .
Sadclm agcnn. Th. Es persen Yed cgcL Skud.
Bank<l il'C'k lØt' nas mu ssc n ,.('(I KØbm. T e rkc lsen .
( ;a al'<I C'jC'I' C. Colberg \'NI h Øbm. Frand se n.

l 907: Købm. Th. Grønbeeg ved Sadelmagcl'm cs tcr
Th. Espersen.
1908: Malcrm. Mogensen ved Skærcriej cr A. Koroecl.
1909: Vognl'abr. M. Es persen ved L æ rer 0. Kofoed .
191 0: Skibsmægler Pepke ved L ærer 0. Kofoed .
'.I 911: Ju ve le r G. Kolling ved Ga ardcj cr Juul-Dam.
l 91 2 : Konsul C. Lund ved Savværksejer i\lli.illcr. Alm ind in gen.
191 3: Dire kLØr Kyhn v ed MasJ< inmesLer Hansen .
1914: Bankd irckLØr Nielsen ved Bankbogh . A. Lu n d .
1915: Gru nd cL paa Krigen ingen Fugleskydnin g .
191.6: Kl rodchandler A. Jakob se n ved Mej eribcsLyr er
Christoffe rs en.
191 7: Ingen Fug leskydnin g .
1918: Rcs lau r aLø r 1\1. Koch ved Købm . P. Gram .
1919: I< øbm. Exsleen ved Vognmand H. Byde r.
192 0: Holelej er, Konsu l R. Anc h er Yed Gaardcj c r Axel
Kofoed.
'19 2 1: KØb m. Sill e h ov ed ved Læ r er Ole Kofoed.
1922 : I<øbm. V. Gli slrup ved I se~kr æ mmer Math.
Nielsen.
19 23 : Bankd ieekLØr H. C. Lund ved L ærer 0. Kofoed .
192/i: Bagerm. Svendsen ved egeL Sku d.
192 5: Hote lejer J. Lyngbyc ved Direktør Bc r gstcd.
J 92 6 : Ølhandl er H. P. Han se n ved Smedem . E . Larse n.
1927 : Dire klØt' J. Nørregaarcl vccl Bagerm. Svendsen.
1928 : D irck l ør RØrdam-Holm ved Kon su l Olaf Lund .
1929 : B ygm. Joh . Hansen ved Bygm. Janu s Kofoed.
19:30: Direktør Joh. Lyngbyc ved Konsul Olaf Lund.
·J 9 3 ·1 : Slagterm. Carlse n ved Bygm . Anth. Kofo ed .
J 93 2 : Tsrn kræmm er i\llalh. Nielsen ved Rep r æsen tant
S. Chr is lensen.
19:l3 : F or\'altel' Chr. Lind ved Bagcl'ln. Sven dse n.
I 9::l!\: Hagrrm. Svend sen YCd Maskinfabr. J . Peterse n.
19:!5: l n,.; lall a l f'll' Søren se n YCd S lagl crmcs tcr Cal'lscn.

BORNHOLMSK_BONDEGAARD. Maleri af O lu f Høst 1933. Bornholms Museum.

35

FØR
Allinge Kirke omkr. 1860. Efter Maleri al A. de, Lorange. (Ejes al Sparekassekasserer H. lpsen, Allinge.)
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Thomas Rrboe.
En mærkværdig Strandings Historie.

)

Hvor meget et uforskr ækket Mod, forenet med
Klogskab og Overlæg kan udrette, troer jeg, følgende Tildragelse skal give et mærkværdigt Beviis
paa. Men førend j eg fortæller den, maae jeg i
Forveien giøre Læseren lidt nøiere bekiendt med
det kiekke unge Menneske, som deri spiller saa
vigtig en Roll e:
'l'homas Arboe, en Søn af Uhrmager I. P. Ar boe her i Rønne, yttrede i sit femtende Aar en
særdeles Lyst til Videnskaberne. Hans Fader talte
med mig derom; og med megen Fornøielse antog
jeg ham Anno 1791 i den latinske Skole, hvor
han giorde ypperlig Fremgang. Efter en Maaneds
Forløb kommer han ganske sorrigfuld til mig, og
tilkiendegiver, at han ei kunde vedblive Studeringerne . Da han læste med den største Fyrighed,
Lyst og Fremgang, var denne hans Beslutning mig
ganske uforventet. Han saae bleeg og sygelig ud;
jeg spurgde om hans Helsen; og h erved opdagede
jeg Aarsagen til hans Beslutning om at forlade
Skolen: Han havde fØr sin Skolegang været Dreng
hos sin Fader, en flittig og duelig Konstner, som
dog med mange Børn er i ganske maadelige Omstændigh eder. I sine Fritimer var det Sønnen
umuligt at afslaae sin Faders Begiering, om at
tage De el med i Uhrmagerarbeidet; h erved berøvedes han Tiden, til at lære sine Lectier, og maatte
hertil, anvende den største De el af Natten; den
øvrige Deel havde han i nogen Tid tilbragt i æ ng·stelig Urolighed, saa at han troede, at om dette
længe skuld e vedvare, maatte han blive ør i Hovedet. Endelig af gik han med sin Faders Villie til
at plØie Bølgen. Jeg mistede ham nødig; thi han
var allerede bleven mig kiær, baade formedelst
sine indvortes og udvortes ypperlige Egenskaber.
Min Velsignelse fulgt e ham ; mit Hierte spaaede
ham Held; thi han havde et aabent Udseende,
hvoraf fremskinnede hans uskyldige Hiertes Godhed og Oprigtighed, Sundhed og Raskhed; han
kunde svømme som en Sælhund, og havde Kræft.et· som en Biørn.
Et Beviis herpaa maae jeg anføre : I Ianuarii
1796 laae han i London med Skibet Langeland,
hvorpaa han , 20 Aar gammel, Liente som Matros.
Ikke langt fra Stranden, hvor Skib et laae for Anker, var et Hververhuus, hvor uden for det engel ske Flag vaiede. Daglig hørtes de blodigste Slags maal og voldsomste Handlinger 'af disse Menne skelighedens Afskum, de berygtede Presgængere,
der n esten i Fleng angreb alle Nationers Søfolk,
nr~ar de kun saae Leiligheden og Overmagten. En
Aften i Tusmørket, gik Arboe med en and.en Ma tros forbi det forhadte Huus; allerede længe i

Brig • Finmarken• . M aleri fra l 795 (Bornh. Mus.)

B orn h. Mus. fot.

Forveien skeelede de til denne Voldsomh eds Bolig, og aftalte den Plan til deres Forsvar , som de
i rrilfælde af Angreb vilde vælge . Deres Abnelse
indtraf; fir e Dievle omringe dem, udtordnend e
med vældig Røst det Spørgsmaal: Hvem er I ? - ·
Svar et var: danske Matros er. - Hvor er eders
Pro tection ? - Vi have ingen; vort Skib ligger
faa hundrede Skridt herfra; vi ere udgangne i
Skibets rrieneste; vil I erfare Sandheden heraf,
saa gaaer med om Bord. - Herpaa fulgte et engelsk Snudedrag, som eft er fattig Leilighed blev
besvaret af kraftfulde Hænder, der fægt ede for
Frih ed, lignende Løvinden, der kiæmper for sine
Unger. Dengang - som saa ofte i denne syndige
Verd en - syntes Vold at skull e seir e over Uskyldighed . Efter lang og haard Kamp , slæbtes vore
Stridsmænd ganske udmattede til Indgangen af
det forband ede Huus, hvor de vidste, eller formodede, at umenneskelig Behandling og voldsom
'l'vang vilde for estaae dem. Ved en pr oforma
Overgivel se i Fiendernes Hænder, havde de sam let Kræfter, og lurede paa en gunstig Leilighed til
at vri ste sig af Mennes~erøverne s Hænder. Den
viis te sig, og bl ev brugt med saa megen Snildh ed
og Styrke, a t de ved et nyt Forsøg slide sig løs af
Barbarernes Klør; flyve til Bolværket; rulle n ed
paa Hovedet, ubekymr ede om at brække Hals eller
Been, krympende sig sammen som et Pind sviin.
De faldt i en Baad; Kniven op af Lomm en , Fangelinen skaaret over, ilede de til der es Skib, ganske
forslagn e, saarede og fortumlede , men in derlig
glade over den tilkiæmp ede Frihed. Med FornØielse betalte de Eiermanden af Baaden, der
siden kom om Bord, for at fordre sin Baad igien,
den sædvanlige Priis for rl'ransportation paa Londons Revier e. Røverne, der ei vilde brække Hals
og Been, stod e skamfulde tilbage, fraadende Skum
og Forbittrelse; forband ende deres Fienders Mod
og Hurtighed vendte de om,' for at lure paa et nyt
uskyldigt Rov. 0 ! der ere Mennesker ved Londons
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Strand, grusomme som den blodtørstige Tiger i
Afrika' s sandige Udørk!
Søemanden tumler fra det eene Land til det
andet, f~a den een e Fare til den anden. Med b em eld te Brigskib , Langeland kaldet, ført af Skibscapitain Christian Peder sen Rønne, løb vor Søe mand ud fra P etersborg midt i September 1 796.
Skibet havde 9 Mand Besætning, og fire Passager er; disse vare : en Italiener Osterino (om jeg
rigtig har hørt Navnet), som en Tid lang havde
været Sanger ved Th eatret i Petersborg, var gift
m ed et dansk Fru entimmer , en Søs ter til Viinhandler Peter Møller paa Christianshavn, denne
hans Kone, deres Datter 10 Aar, og en J ornfru e 20
Aar gammel.
Efter at Skibet lykkelig havde passer et den finske Havbugt, mødte dem en vældig Storm , so m
saa ofte ved J evndøgns-Tiden pleier at rase. Den
vedvarede i 4 a 5 Dage, omspillend e a f S. V. til
V. og N. V. Om Natten Kl. 3, den 28de Septemb er , stødte Skib et, og blev staaende; Stormen og
Bølgerne rasede med saa m egen Voldsomhed, at
i faa Minuter var den sto.r e Skibsbaad med en
lid en Jolle kastet over Bord, det m este af Dæk ket og Plankern e opbrække t, Kahytten fuld a f
Vand, og Skibsdækket saa oversvømm et, at Vandet gik en Mand over Hovedet. Man havde troet
at være 8 Mile fra Land; men Gisningen var urig tig, da den r egnful de og usigtbar e Lun havd e berøvet dem Solen s Straaler i alle de for egaa ende
Dage . I denne kummerfulde For fatning, m ed den
visse Død for Øine, svævede saaledes disse ulykkelige Mennesker imell em Haab og Frygt, indhyl l ede i en stormfuld Nats Mørke og Forskrækkelse.
Kahytten var i Laas , ingen Udgang mulig, de 4
Passagerer m ed Skib sdrengen vare der ind sperr ede og sadde i Vand n es ten indtil Halsen , uagtet
de refaerede til Vinduerne og de h Øieste Steder.
Ligesaa sørgelig var deres Skiebn e, der vare paa
Dækket; Kapitainen, Styrmande n, og 2 Matroser,
k røbe op af Vandtene, og biergede sig i Merset
af Formasten. Stormast en gik over Bord, en Mand
blev ved den Leiligh ed qvæs tet, tuml ede længe om
paa Dækket, og fandt sin Grav i Bølgerne; strax
efter havde en anden samme Skiebn e; en tredie,
der var en god Svømmer, sp rang frivillig over
Bord, i Tanke at svømme i Land ; efter at have
kiæmp et en Tid lang m ed Bølgerne, tabte ha n
Kræfterne, gik under , og fo rsvandt.
J eg vil nu tal e m ed Arbo es egne Ord , saaledes
som jeg ved a dskillige mundtlige Samtaler h a r
udlokket dem af ham:
Under al denne skl'ækk elige Forfatning og den
Jammer, som omringede m ig, følede j eg ikke
mindste Spoer til Skræk ell er Angest; mine Tanker vare fuldkommen samlede, og min Kamm erat,
Ole Haagen.sen, der va,r en No rdmand , som blev
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hos mig paa Skib et og ei vilde gaae til 'I'ops, overlagde med mig, hvorl edes vi paa bedste Maade
kunde bierge Livet. Som t roe og ær lige Kammerater lovede vi hinanden, ei at ville skilles ad , m en
trolig staae hinanden bi, og følges ad i Liv og
Død. Mege t bl ev vor Mod n edslaaet, da vi saae
vor tr edie Mand, der ogsaa var en god Svømmer,
at bukke under for Bølgernes Magt. Vi lærte, ved
hans Exempel, at vorde opmærksomme paa vort
Forsæts Fare og Vanskelighed, og beslu ttede at
oppebie den lyse Dag, da vi bedre kund e oversee
alle Oms tændighed er, og i Særdeleshed vogte os
fur de mange Planker, Oliefustager, og Tønder,
som hve r t Øieblik bl eve kastet over Bord, da Dækket var opbrud t. Skibets Last var Olie og Talg. Vi
stak i Vand indtil Halsen, og havde yderste Nød
fo r at h olde os paa Skibet, da Bølgerne slog med
en rasend e Magt. Vore Kammerater i Merset vinkede til os, a t vi skulde krybe op til dem; men der
var yderste Livsfare ved at komme til Vandtet, og
vor faste Beslutning var , at springe over Bord fo r
at. svømme i Land. Morgenrøden brød frem,
stormfuld og urolig. Vi saae Land omtrent en li den Fierdingvei fra os. Kysten var sandig, øde,
ud en mindste Spoer til Mennesker eller Boliger.
Vi bl eve herved end nu mere opmuntrede til at
springe over Bord ; al vor Opmærksomh ed var
h envendt paa a t fØlge efter en lid en Planke, som
vi kunde hvile os paa, naar vore Kræfter vare udt ømmede. Vi saae r ønder og Fustager i Mængde;
men dem maatte vi flygt e fo r som for Fiender, da
de til vor Hensigt vare ganske utienlige, og le tte lig ved den voldsomme Søegang kunde slaae vore
Hovede r itu. Imod den Tid , vi skuld e seile af,
bortkastede jeg min Overkiole, aftrak min e Støvler, samt undre Klæder , paa lange Buxer og en
tynd 'frøie nær, som sluttede tæt om Livet, og en
Kachet paa Hovedet. J eg anbefalede mig til Gud,
var mu nter og uforsagt, ingen Bekym ring eller
Frygt for Døden nagede mit Hierte. Imidl ertid
saae min Kamm erat og jeg en liden Planke, be qvem til vor Hensig t, ·at rive sig løs og tumle om
paa Dækket. Vor Beslutning blev, at følge den ,
dog m ed Var somhed; den var fuld af Spiger, hvis
voldsomm e S tød havde væ ret clræbende. Vi syn tes at bemær ke , at Stormen en lid en Smule havde
lagt sig. Og da Planken gik over Bord, gik vi, i
Guds Navn , strax bag efter. Vi h oldt os, efter Aftale, saa nær samm en som muligt ; dog mærkede
jeg, mine Kræfter at være stærker e end hans, og
at jeg skiØd større Fart h enimod Planken, end
han. Bølgerne gik med utrolig Kraft taarnh øie
over vore Hoveder, og begravede mig saa dybt i
Afgrunden, at jeg havde al min Konst og Eftertanke nødig til at holde Veiret, medens Vandet
skyll ede· over. Med Bekymring saae jeg min Kammerat sikke tilbage; uforsigtig havde han glemt at

Jul paa Bornholm

/;

~

·~

'~&:·1

\ ~'
\

(

\ ,\

- ~\'! '\
I

)
.,

'"I!,. '
: ·~:1
'1' .,,,,

~: 'I
\ . i-.":-;..
~· \\"
\

I

M .

\

I

JI

" ''

\.

' \ 'I

.

-

'\'

\

'" ., ,\'

.

\\.

"-·

"-

~

,.

\

'-

.

"

•Forlis•. Tegning af Oluf Høst

trække sine Støvler af, før han sprang over Bord;
de vare viid e, og rummede derved meget Vand.
Han giorde sig i Havet forgieves Umage for at
blive af m ed dem, og udmattede sig derved ikkun
desto m eer. Han anraabte mig om Hielp; mine
Kræfter vare nesten udtømm ede, og neppe kunde
jeg redde mig selv. J eg saae ham med en ængstelig kummerfuld Mine, at udstrække sine Hænder
til mig, og at synke. Min Sorrig i dette dræbende
Øieblik var utrolig, den berøvede mig nesten al
Eftertanke, da en Bølge i det samme begravede
mig. Og nær var det, at jeg dengang var bl evet
der, da min Sands nesten ganske forlod mig, og
jeg indslugede en Mængd e Søevand. Da j eg dukkede op igien, saae jeg mig temmelig nær hos den
forønskte Planke. Dette oplivede mit Mod og mit
Haab; j eg anstrængede alle mine Kræfter, og i det
Øieblik, da de nesten vare ud tømme de, slyngede
j eg mine Arme om den kiærkomne V en, der blev
et Midd el til at frelse mit Liv. Jeg lagde mig med
Maven tvers over samme, u dspyede en Mængde
Søevand, og smagde med inderlig Glæde Hvilens
Sødh ed eft er saa haard en Kamp og Møie. Min
Fred varede ei længe; en af de forfærdeligste Bøl ger opløftede mig, og styrt ede mig hovedkuld s paa
hiin Side Planken, som jeg nødvendigviis maatte

slippe, eller rettere med yderste Vold blev reven
fra. Ved min Opkomst saae j eg mig et langt Stykke
fra min Befrfor; men da Havet efter den skrække lige Bølge var temmelig rolig t, mine Kræfter styr kede, og min Fyrighed antændt ved friskt Mod,
attraperede jeg anden Gang min Understøtter,
men maatte bruge Forsigtighed, for ei at saares
af de spid·se Søm og Spiger, som stak ud paa Planken. Jeg drev paa tvers for Bølgerne, og blev anden Gang kastet fra denne mig saa dyrebare Ven;
dog kom jeg snart til den med mindre Møie og
Fare, end forrige Gang. Jeg m_æ rkede nu, at der som j eg kunde faae Planken til at drive paa langs
for Bølgerne, skuld e jeg ei være saa lettelig udsat
for a.t kastes af. Jeg arbeided e derfore med Beenene for at styre Planken i den Direction, jeg ønskede; det lykkedes mig; og nu drev jeg efterhaand en nærmere til Strandbredden. Omsider fØlede jeg fast Bund med Fødderne, og gav Slip paa
den lykkelige Planke, der i det guddommelige
Forsyns Haand blev min Befrier. Men endnu forestod mig det vanskeligste Arbeide; der var endnu
et langt Stykke tilbage at vade, (det, som Søe manden kalder lav Grund) og da Vinden bar lige
paa Land , brækkede Bølgerne med en tilbagesugende Kraft saa voldsom, at ingen derom kan

39

.,_..

Jul paa Bo rnhol m

giØre sig nogen Forestilling, uden den, der har
være t i lige Fare og Søegang. Hver Gang en voldsom Bølge overskyllede mig, bl ev jeg kast et om,
og drev n est en ligesaa langt tilbage, som jeg var
kommen fr em. J eg blev saal edes , vel over 20
Gange, tumlet frem og tilbage. Endelig vandt j eg
Seier , og b emægtiged e mig den forønskte Strandbred. Mine kraftløse Arme nedsank, mine vak lende Fødder kunde ei længer bær e mig , mit udmattede Legeme slængde sig i Sanden , men mit
glade Hi ert e opløftede sig til den All erhøieste,
hvis faderlige Beskiermelse saa underlig h avde
styrket og opholdt mig.
En T ime h avde den stærke unge Mand kiempet
med Bølgerne. Eft er at have forfrisket sine Kræfter ved en kort Hvile, il ede h an op ad Stranden ,
for at opdage Huse ell er Indvaanere; alt var Ør ken af Sand , ud en mind.s le Vei ell er Stie; end ik ke
fandt es Spor af Menn esker ell er levende S kabninger . Og h er mødte ham nye Fare : h an geraadede ved hvert andet Skridt i Qviksand , hvori han
nogle Gange sank saa dybt, at han n eppe ku nde
redde sig ud igien. Da hans Afmagt var s tegen til
det Yderste, møder han et Menneske, som han
tro ede nedsendt af Himm elen , for at frelse h am ;
det var en preusisk Drago n, som havde et Slags
Strandvagt. At see et Menneske, var aller ed.e i
hans Forfatning en Opmuntring, der vakte ham til
nyt Haab om Frelse for sine ulykk elige Kammer a ter. Med Besværlighed fik han af Dragonen at
vide, paa hvad Sted han var strand et; det var den
preu siske Kyst, 12 Mile til Lands Ves ten fo r Danzig; til Sø es noget længer; paa en Kyst, som Sø emand en kalder de østlige Uldsække. Pr euseren
var m enneskelig nok til a t unders tøtte vor udmatt ede Vandringsmand, og bar ham endog et kort
Stykke paa sine Skuldre, veil edte ham igiennem
m egen Qviksand og ma ngfoldige Yloradser , h vo rigiennem det havde vær et ham umuligt paa egen
Haand at hitte Vei. Omsider førde han ham til et
enkelt Huus, hvor han fand t nogen Hvil e og Lise
efter den haard e Dyst, han baade til Land s og
Vands havde prøvet. ·
Han bekiendtgiorde strax 'l'ilfældet for de Bønder og Indvaaner e, som s trømmed e til, og bad om
en Baad, for at frelse 9 Me1meskers Liv , som endnu vare om Bord i den elendigs te F'orfatning. De
barbariske Indvaanere yttr ede ganske aabenh ier tet det Ønske, at det var raad eligst a t lade de
Ulykkelige salig h en sove, da man desto l ettere
kunde b emægtige· sig de Druknedes Efterl aden skaber. Arboe tilbød dem forgieves an seelig Betaling ; man svarede: at der var ingen Baad at faae
paa 2 Mil e nær ; ha:n maatte skattere sig lykkelig
ved a t være fald en i saa fro mm e Hænder : var han
strand et 1 Miil ves tligere, var han fald et i nogle
lndvaaneres Klø e,r , som ufeilbar havde dræb t ham
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og all e hans Kammerater. Herm ed lod den uforsagte Mand sig ei afspise; han und erretter sig om
den nærmeste Bye; den va.r 2 Miil derfra ; et us selt Sted, ved Navn Liba. Ved Løfte om en. anseelig Betaling, faaer han et Bud til at lØbe til
denne Bye, og at indber ett e denne Stranding, m ed
Begiering om at faae en Baad til at bierge 9 Menn esk er s Liv. I 7 langsomme Timer ventede han
paa Svar og Hielp. Den Uroligh ed og Angest han
følede for sine Kammerater, var ub eskriveli g. Endelig om EftermiddaBien Kl. 3 ·ankom Baad og
Mandskab ; den var bl even kiørt 2 Miil over Land.
Man iil er til Strandbred den. 0 ! hvilket trøstefuldt
Syn for de brave Søemænd, die r i Merse t vansm ægt ecle af Kulde , Hunger ,og T ør st, og efLe.r saa
lang Tid.s Forløb intet Haab havde om Redning og
Fr else. M_ed ind e.r lig Krænkelse saae de Dagen
forl øbe og Aftenen nærme sig, bandende der es
utro e Kammerat , der lod dem vansmægte i saa
megen Kummer og Elendighed.
Imod Aftenen lagde Stormen sig noget. Otte
Mand sprang i Baaden ; den utræ ttelige Arboe
vild e med, m en d·et bl ev ham ei tilladt. Man gik
om Bord, og kom tilbage kun med een Mand.
Herover blev vo.r raske Yngling ganske rasend e,
sprang i Baad en , lod sig ved inge i1 Magt rive der fra, fi k et mindre An tal i Baaden , og biergede h er ved de tre Søemænd , som sad i Merset. Da han
kom i Land, var h a n saa udmattet, a t han sank afmægtig ned paa SI.randbred den , og ei efter sit
Forsæt og ind erlige Ønske kunde komme med fo r
at bierge de 4 Passagiers, hvis Forfatning var følgende: Da Skib et stø dte om Natten Kl. 3, laae de
i de re::; Kojer , nes ten ganske afkl ædt. Med eet
fyldes Kahytte n med Vand. Paa Udgang var ei at
Lænke. Døren i Laas, og Luge rn e for Kah ytv.in duerne, Mørke og Dødens An ges t all evegn e. I
denne gyselige Forfatning tilbrag tes 15 Ti mer ;
lh i del var nes len mørkt, cla Baaden sidsle Gang
g ik om Bo rd . De n li den Skibsdre ng , som var incl sperret ho s dem , var r esolveret nok til a t krybe
op, og hale Lugen fra. Da det imidlertid var bleve t, lys t, t røst ede han d:e øvrige m ed den glade
Efte rretning , at han kund e see Land ganske nær.
Han var dristig nok til al springe ud af Ka hytvin due t ; m on omkom strax for Øinene a f de Ulykkelige , der ingen a nden Skiebne ventede sig. Fortvivlelsen skal h ave indgive t, den ulykkelige :Vland,
hvis Hi erLe ei kunde udh olde den Jammer , h an
saae paa sin Kone og Barn, den Beslut rung, at
springe ud af Kahytvinduet tilligemed sin Kone
og Datter. Men all er ede nu mangl ede ham Kræft er til at udtføre dette skrækkelige Forsæt. Alle
hensank til Slutningen i en fuldkomme n Følesløs h ed og Besvimelse; den lid en Datter paa 10 Aar
var den eneste, som havde nogen Følelse og gav
rr egn paa Liv. Da Baaden ankom , fik man til Lykke
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fal paa e t S lykke Toug fra Flagspillet; nogle af
Baaden maatte igiennem Vinduerne kryb e ind i
Kahytten , ombinde Touget under Arm ene paa
Passagererne, og hisse dem ganske døde og følesløse ned i Baaden. De kom dem først efter
nogl e Dages Forløb; Hr. Osterino især var m eest
afmægtig. Efter 14 Dages Ophold og Pleie, reiste
de friske og sunde til KiØbenhavn over Land , da
Sø en for dem havde alt for m eget Afskrækkende.
Arboe og de øvrige Skibsfolk bleve ved Stran dingsstede t, for at hielpe til at bierge, i 6 Uger.
De reisle siden til Danzig, og ankom til KiØbenhavn den 26de November 1796. Da han nogle
Dage havde opholdt sig i Byen , stod h an færdig til
at reise hi em , siden han ingen Und erholdning
havde, og eft er Strandingen var nes ten nøgen og
mangl ede alt. Et uformodentlig t Bud komm er til
ham fra Vii nhandler P et er Møller paa Chris tian shavn, a t han uf'ortøvet maatte komme ud til ham,
for at tal e med de Passagerer, som han havd e
bierget. Han bl ev af dem im odtaget paa det k ier ligste, og und erstøtte t m ed 40 Rcllr. til at Lage s in
Styrmands -Exam en for; hvilk en han ogsaa med
mege n !Ere erholdt den 2 1d e Ja nuarii 1797. Der-

p 0 r træt t er

efter reiste han hiem til sine Forældre, for at tilbringe Vinteren paa sit Fødeland. I Dag, den 21de
Martii , gaaer han til Kiøbenhavn, for igien at gaae
til Søes.
De h øimocli ge Romere belønnede den Krigs mand m ed en Borgerkrands, der r eddede en Borge rs Liv i Krigen. 0 ! hvad Hæd er f ortiener ei
dette un ge Menneske, der med saa mandigt Mod
reddede si t ege t og 9 Menneskers Liv! Dog, den
bedste Løn for ædel Handlin g er Handlingen selv.
n ønne paa Bornholm d. 21. Mart. 1797.

0. S. A n d r e s e n.
l·: l'lel'Skr i t'I. D en her gengi v ne Slrandingshi sLorie
findes i i\Iaancdssk rifLet '.\I in er Y a for Apri l 1797
(S. 29- 111, ) og er fortal I af cl avæecndc Flck l Ot' ved
L alinskole
Chrislop h er
Sc ht·Øder
n ønnc
And e esc n ( L760-1832; se Bornh . Saml. V CI S. 82
og .Ju l paa B ornholm 1933 S. 2 0 ) . Th o ma s Arh 0 e var f'Ødl i nønne 3 ..Jan . 1776; han bl ev 180!1
Ski ppcr i J\ øben haYn m ed Grnsserei· H. P . Koefoed
( El al srnad ind e K oefoecl s Man ri ) som Reel er og sejlcdr bl. a. paa Veslindien : cjcrlc Hu s i Nyh avn, bl ev
.\lrrl br,.; l ~, ,·e 1· a l' »Bombebøssen« og dØclc 12 . Sep . 183 6.
(.Jul. Bifl sln1 p : ~lamlav l c 1 · oYer Familicl'llc Hau berg
og Arboe . 191 l. S. lili ) .

af kendte Bornholmere, afgaaet ved Døden sidste Aar .
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Andreas Michael Dam. 28. April
1857 - 7. Novbr. 1934. Fhv. Fyrme·
sier paa Hammerens Fyr. Tjent i Fyrvæsenet ca. 40 Aar.

Th. A. Wicllmann. 25. Maj 1 86~ 12. Novbr. 1934. Bagermester, Rønne.
(Fot. 1924)

J. C. M. Dam. 27. Oktbr. 1856 12. Nov. 1934. Sandemand i 26 Aar.
Tidligere Ejer af Vasagaard i Aaker.

Peter Kofoed Larsen. 7. Decbr. 1864
- 19. Decbr. 1934. Sandemand i Bo·
dilsker fra 1917.
(Fot. 1923)

P. A. Esbensen. 3. Januar 1882 18. Decbr. 1934. Læge i Hasle.;

20. Decbr. 1934 . Savværksejer, Aaker.

-.....

~.·.",,,
...
~I
"tt1."
-

~.
Søster A/fonsa. 20. Septbr. 1889 JO. Decbr. 1934. Forstanderinde for
.Søstrene:'.laf det kostbare Blod",
Rønne.
(Fol. 1931)

Jørgen P. Holm. 9. August 1875
18. Decbr. 1934. Havnefoged,
tidligere~Byr aadsmedlem , Hasle.
(Fot. 1928)

-

Johs. P. Møller. 23. Decbr. 1866-

41

Ros;nius Hjorth. 20. Febr. 1864 24. Decbr. 1934. Tidligere Ejer af
Dalegaard i Ny ker.
(Fot. 1920)

Jens Chr. Jensen. 7. Maj 1859 29. Decbr. 1934. Fisker, fh v. Sogne·
raadsmedlem, Fiskernes Tillids m. ,
(Fol. 1921)
Listed.

Johan Pedersen. 15. Marts 1871 31. Januar 1935. Motelejer, Rønne.
(Fol. 1933)

Hans Pedersen. 13. Nov br. 1862 I. Februar 1935. Amtsraadsmedlem.

V. H . Rase/i . 17. Maj 1868- 13. Marts
1935. Jægermester, mangeaarig Formand f . Landøkonomisk Foren. Tidl.
Ejer af St. H allegaard. (Fot. ca. 1924)

William Dam. 8. Novbr. 1849 -18.
Marts 1935. Tidl. Ejer af Brogaard
i Aa ker, Sandemand , Lægdsmand,
Kirkeværge.
(Fot. 1924)

Ejer af Staalegaard i Nyker.

w

~

Chr. V. Rønne. 25. Februar 187011. Fe bruar 1935. Missionær, Brandins pektør, Sergent ved Bornholms
Væbn ing.
(Fot 1920)

Enok Math . Jacobsen. 3 Ja nr. 1859
-20. Marts 1935. Mejeribestyrer paa
'. Vaddam" 1900-1908. Aarsdale.

A. Ch r. York . 24. Maj 1849 - 29.
Marts 1935. rand. phil. Fhv. P rpr.
(Fot. 1925)

A. Hald . 15. Febr. 1878- 4. April
1935. Overlæge ved Bornh. Amtssygehus fra I. Febr 1910.

L. Clzr. Rasmussen. 14. Maj 18608. April 1935. Tidl. Ejer af Hoppe·
gaard i Østermarie.

M. V. Hansen. 31. J anuar 1875 -

M . Victor Juhlin. 15. April 18756. Maj 1935. Fhv. Murermester, For·
sikringsrepr. Rønne.

Harald Bidstrup. 23. Marts 1883 17. Maj 1935. Arkite kt, Forst. for
T e knis k Skole, Næstform . i Hes tyrelsen for Bornh . Museum i Rønne.

Th . Andersen. 2 1. Decbr. 1877 19. Maj 1935. Bagermester, Sandvig.

17 . April 1935. Lærer, Mandelsskole·
fors!. Har s iddet i By· og Amtsraad
i en Aarrække.
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A Pontsen. 26. Juni 1887 - 2. Marts
1935. Ba rbermester i Røn ne.

Johan Østerbye. 30. August 18527. Juni 1935. Fhv. Konditor. Byggede
Hotel Helligdommen.
(Fot. 1915)

M. J. Davidsen. I. Maj 1872 - 10.
Juli 1935. Bygmester i Svaneke.
(Fot. 1912)

Jørgen H. Nielsen. 15. Decbr. 1865
-12. Juli 1935. Købmand i Rønne.

Hermand Th . Mogensen. 10. Januar
1881 - 14. Juli 1935. Smedemester,
Havnesmedien, Rønne. (Fol. 1925)

1·
I
I

S. Sørensen. 17. Oktober 1880 19. Juli 1935. Sagfører i Nexø.

Georg Mortensen . 7. August 187926. Juli 1935. Købmand i Rønne.
(Fot. 1931)

Chr. Andersen. 3. November 18704. Sept. 1935. Stationsfors!. i Aakirkeby. Ansat ved Banerne I. Novbr.
1900.
(Fol. 1925)

N. P. Jensen. 7. August 1860 - 9.
Septbr. 1935. Regnskabs!. i Rønne.
(Fot. 1920)
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Cecilie M argr. Bidstrup. 26. April
1845- 14. Sept. 1935. Professorinde,
Rønne.
(Fol. 1929)

Hans A 11ker J(o/oed. 21 Juli 1066
4. Oktbr. 1935. f hv. Ejer af Svanemøllen, kgl. Vejer og Maaler i Svaneke 1925-1935.

Adolf Ulsen. 28. Maj 1869 - 11.
Oktbr. 1935. Fhv. Købmd. i Rønne.
(Fot. ca. 1910)
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Almindingen, T ur isLkort 1 :1 0.0 00 . . . . . . . .
Almi nd ingen, clo. :t.30 .000 .... . . . . .. . .
Almi nd ingen, Lecletraacl for cle Skovbesøgende
Chris Liansø Bogen, af Sophus Bang . . . . . .
Christiansø -Fører, af So phu s Bang .. . . . .
Christia n sø Optegn elser, af Sop h us Barig . .
CheisLiansø, Elei sefi.ihrer, af Sop hus Bang . .
Christ iansø, ud g. af Akademisk Ark itekt foren .
Hammeren, T uristko rt 1 :30.000 . . . . . . ... .
Hamm e rs hu s Huiner, Føre r . . . . . . .... . . . .
Hammers hus, Fuhrec durc h die Ru .irre .. .... . .
Paradisbakkerne m.v., af K.A.Petersen (m. Kort )
Paradi sbakke rne m . v" af Vilh . Jens e n (m. KorL)
Rønne, Kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Østerlars Ki rke (Set. Laurenlius Kirke ) .... . .
De fire bornholms ke Rundk irker, af Hans Hjol'Lh
Rønn e Ki rke, af Provst Bos trup . . . ... . . . . . .

0,50
·1 50
1'.50
2:50
l , 15
1,50
1,50
5,50
2, 10
L75
1 00
1'.80
1, 50
'l ,0 0
0 65
1'20
:1'.oo
6,00
11 ,00
1,50
8,00
0 75
0: 25
0, '10
1,50
0,50
0,50
0,5 0
2, 75
0, 25
0,50
0,50
0,75
0,75
0,25
0,50
1,00
0,25

B I L LE D V Æ R K E R:

Bor n holm, fol. af Sigvart W e rner . Udg. af Danmarks Natu r frednings forening . . . . . . . .
Et Du s in bornholmske Motiver efte r Originallræsnit af A. E . Kofo ed og 0 . J . Nielsen
Bom ho lm, Farve mderinger af Mog en s Ege og
E. Weslmann . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,50
1,50
'i,00
5,75
1,00

DIVERSE:

Borrij n h olmarijn (Bornholmsk HjemsLavnsLiclen d e), udg. af P.Møller, 1., 2. og 3. Aarg . a 2,50
4.- 5 . Aargang i eet Bind .. . . . . . . . . . . 3,5 0
Garnmalt å Nyt (EL !ideel borrinj holmsl Åarshefle), reel. af E lna Schøne, 2., 3 ., 4. og 5.
Aar gang a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
6. Aargang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50
Bornho lmske Sagn og Sagaer, af Ka r l M. Kofoed 11,50
Bornholms Befrier, Jens Ko efoed. Fortælling . . 2,5 0
Karna Blåkujlla, Komedie af Hans Hjor t h . . . . 2,00
Vår Larkan ryggar, af Otto J . Lund . . . . . . . .
3,00
Bornh olmer Ras. af J\arl M . Kofoed . . . . . . . .
·
B ornh . Sansagei· og· Sange af Karl M. Kofoed
Bornholm ernoveller, af Mar tin Andersen Nexø ..
A l' de l dansk- norske T oldvæsens Hislorie i del
t8 . Aar h., af F. J ørgensen . . . . . . . . . . 3,00
Med Kaj ak gennem Europa, af C. Gomitzka .. . . 5,00
I Bornholms Vejviser 1933 . Reslop l. sælges for 1,50. I
GEOLOGI:

Bornholms Geologi, af V. Milthers, indb . . . . . . . 5,00
L iden g eognosLi sk Vejviser over Bornh o lm ... . 1,00
Geologisk F ør er, af A. Rosenkrants .. .... . . 0,3 0
Das Grundgeb irge von Bornholm, af K. Callisen 10,00
Beilriige zur KennLniss des Granitgrunclgebirges
vo n Bornh olm, af Karen Cai lisen . . . . . . 7,50
Bornholmer-Geologen M . Jespersen, af A. Garboe 1.0,00
BIOGRAFIER OG

STAMTAVLER:

J ohan Hansen: E n b ornholm sk Haandværkers
E r indringer, ved Lek tor Lind . . . . . . . . 6,50
in db. i Vælskbi nd . . . . . . . . . . . . . . . . '10,50
F orstander N. P. Jensen - En Minclebog .... . . 3, 50
Slamtavle over den bornh. Famil ie Jespe rsen, ib . 5,00
Bornholmergeologen M. Jespersen, af A . Garboe 10,00
L ensmænd og Kommandanter paa Bornholm .. 0,75
P . C. Trancl berg, af Karl M. Kofoed . . . . . . . . . . 3,00
Bornh olmske Særlinge, af Karl M. Kofoed . . . . !1, 75
3,75
En dansk Ofiicers Kongofærcl, af Kay L arsen
DIGTSAMLINGER:

3,00
2,00
3,00

HISTORIE, ... JEMSTAVNSLÆRE m.v.:
Borringholm s HisLori e I-II, af M. K. Zahrtmann 12,00
i Lo Shirtingsbind . . . . . . . . . . . . . .
19,70
i lo Væ lskb ind . . " . . . . . . . . . . . .
22,00
Borringholms Krønike 1671, af R. P edersen Ravn 3,75
ind bund et .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,50
clo. i Væl skbind .. .. . . . . . . " . . . . . . 8,50
Bornholmske Saml inger, udg. af Bornh. Samfund
B i.nd IX-XI, pr . B ind . . . . . . . . . . . . . . 3, 00
B ind XU-XXII, pr. Bind . . . . . . . . . . . . 3,50
Bornholms Hi sLorie I-II, af J. A . Jørge ns en . ...
Bornholms Kirk e hislori e 1-11, af Karl M. Kofoecl
Bornho lmerurels Historie . . . . . . . . . . . . .. . .
Hj em s tavn s foredrag om Bornholm . . . . . . . . . . 3,00
Herman Bangs Kun strejse paa Bornholm . . . . 3,00
Bornhol m s og Christiansøs Fi skerifor. i 50 Aar 5,00
Bornh olms og Ch ri s tiansøs Fors ik ringsforen ing
af Fi s kefartøj e r, Jubilæumsskrift .. . . 2, 75
Folkel iv og lnclslifL. p. Bornh olm, af Ph. R. Dam 3,75
Fra Rønne Di leltantkomedie, af Dr. Kabell .... 1,00
Hammers hus Birks Hislorie, af' K. E. S. Koefoed 3 00
Det bornholmske Sprog, af P . Mø lle r .. .. . . . . 3:00
Bornh. Fo lke minder, af Skovfoged A. F . V. Seier 5,00
Bornh olm ske Fugle, af Skovfoged A. F . V. Seier 4,5 0

3, 00
Sti og Stjerne, af Pas tor Karl Jespersen ..
'i,00
Smil og Graad, af Anton KjØlby .... ... .
Skj u lte Skalle, af Karl M. Kof oed . . . . . . . . . . 1,00
2,00
Enj Urlakost, af OtLo J . Lund og Oluf Høst . .
Lyngb lomster, af OL to J . Lu nd . . . . . . . . . . . . 1,00
Viser i bornh . Folkemaal, af K . A. P etersen .. 0,5 0
Sommervers fra Svaneke, af Va ldem ar RØrdam
(med T egninger af E rnst KØ ie) . . . . . . 10,00
Under Himlens Hvæ lv, af Chr. Sommer . . . . . . ti,50
L a nd et mod Solens Opga ng, af Chr . Somm er . . !1,50
indb. i Væ lskbind . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ,00
Ny Digtsamli ng : Brogede Blomster, af Aakerlund.
HEFTER MED

MELODIER:

Gamle born ho lm ske Me lodier, af Hans Hjorth . .
Viser i b ornh. Mundart, af H. J ohansen, !1 Hefter a 0,75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 4 gamle Viser i born h. Mundart af H. J oh ansen
22 bornholm ske F olkedanse, af H. P. Kofoed . .
Sange i bornh. Hj e mstavnsmaal, af K. H. Kofoed
Nya borrinj hol mska Vizer , a f Elna Schøne . . . .
Ån del ia Sånga, af Elna Schøn e . . . . . . . . . . . .
L il a Moer og Pærsa Viza, af J . P. Ku hre . . . . . .
B ornh o lm s Tan go: Østersøens P erle . . . . . , . .
Bornholms Tappenstreg , af P . Andersen.. . . . .
(indeholder »Bornh olms Dra pa« )
.~,.
Nordens Capri, af Valdemar Olsen .. .. . . . ~ . .
Rasapasijn, samlet af W essel . . . . . . . . . . . .
Bornholms Pris, af Win t her . . . . . . . . . . . . . .
Kong Peter l.s Hon n ørmarsc h, af Dr . T horsen . .

2,50
3,00
1,00
3,00
1,00
1 50
1'5 0
o'.90
1,00
1 00
'
1 00
1' 50
1:00
1,00

Ældre box·nholmsk Litte1·atu1· købes og sælges.

tJOLBERG·S BOGHANDEL.RØNNE
EDM. ANDERSEN. -

Telefon 122 -

Postkonto 13077.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

BORNHOLMS
LAANE- OG DISKONTOBANK
HOVEDKONTOR I RØNNE
KONTOR TID KL . 9-12 og 14-16
Afdelinger i Allinge, Gudhjem, Øster·
marie og Klemensker. Kontortid 14-16

Udfører alle almindelige Bankforretninger.
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NYE DANSKE AF 1864
HOVEDBRANCHER

Brand- Liv- Ansvar- Ulykke- Automobil samt alle øvrige Forsikringsarter
Siden Selskabets Stiftelse i 1864 ialt 1udbetalt 1 7 5
Million e r Kron er i Erst a t n i nge r . Heraf siden
1920 1 2 0 M i 11 ioner Kroner eller gennemsnitligt

30.000 Kroner daglig Erstatning.
AGEN TUR I ALLE KØBSTÆDER
Nye Dan skes Hjørne v . Stormbroen i Kbh .

AFDELINGSKONTOR ST. TORV RØNNE Telf. 545
Inspektør: H. C . ANDER S EN

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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ANDELSBANKEN
A. m. b. A.

Rønne. Telefon 700
Kontorsteder: Østerlars, Telefon 100. Østermarie, Tel efon 64

fVlfi)

1
.
-

Spar Penge!
D e gamle D æk bliver s o m nye ved
P aalægning af Slidbaner. - Størs te
Lager af Autogummi, Exide -Batterier, Auto-Se rvice. - V ogn smøring
ved Trykluft og Auto l øfte r. V ognvask, Park ering, Garager. Shell Tank,
Autoolier.
A aben D ag og Nat!

Edv. Løvgreen - Auto Service Station
Staalegade 7 -9 . Rønne. Telefon 8 04. -

Autoriseret Ford-Forhandler.

BORNHOLMSK KERAMIK

Møbelværksted

I mit Værksted er installeret alle
moderne Maskine r, hvorfor jeg
kan tilbyde Dem 1. Kl. Arbejde
til yderst konkurrencedygtige
Priser.
Hurtig Levering.
Forlang Overslag og Tilbud !

AIS MICHAEL ANDERSEN

Karl Jørgensen

.

& SØN

-

Rønne. Østergade 47. Telf. 416
RØN N E

LILLE TORV

SANDV IG VED HAMMERSØ

u

T""
...-

Danske Bordlamper (P.H) Danske Lysekroner
Danske Støvsugere (Nilfisk) Danske Strygejern - Radio

AXEL SØRENSEN. RØNNE
NYGADE 13

TELEFON 569

H. P. RØNNE
L. TORV: TH. JENSENS EFTF. TELF. 319
Leverandør til Sygekasser
Varelotteriet

og

Julegaver
Stort Udvalg i Guld, Sølv- og Pletvarer ... Nye Mønstre i
Skeer og Gafler ... Forlovelsesringe ... Kikkerter ... Barometre
Læseglas. Moderne Armbaandsure, Consolure, Stueure, Nipsure, Briller i meget stort Udvalg ... Lægerecept ekspederes

M . K. ZAHRTMA-NN :

ALLINGE
BOGHANDEL
Telefon 56. Stort Lager af

Borringholms Historie.
Kom plet i 2 B i nd . . . . . . . Kr 12,00
Indb. i Hels h irting. . . . . . . » 19, 70
Indb. m. Skindryg og Hjørner " 22,00
D ette smukke Værk bør e jes af e nhve r Bornholme r

Gave
Børne

Colbergs Boghandels Forlag

._______J
Den bedste Hilsen

Lædervarer, Attachetasker,
Visittasker,Seddelbøger og
Portemonæer. Nyheder i
Æskepost. Fyldepenne m.
ægte Guldpen fra Kr. 5,00
Papirvarer. Kontorforsyning

til Slægt og Venner er:

*Jul paa Bornholm
Opgiv Adressen og Deres Boghandler
sørger for Afsendelsen.

RØNNE VINoG
CIGARFORRETNING

~
Vi

hold~r

Jul

og i Ha" bli"e1' det
en billig )ul
fol' "' hal' gjo1't "o1't
)ndhøb af Kolonial-

Alle kendte Mærker i

"a1'e1' hos

Vine og Spirituosa,

Hage Kofoed
Nell ih e 9 ad e. "C el ef o n Rønne

Cigarer og Cigaretter

L

Stort Udvalg i P iber

TELEFON 706H.

H. L Au

1 46

L

,
. r
DameFnes

~uleønsbef'

opryldes bedsl ved lndbøb ar ribse og prablisbe
Julega~er.

Kjoler, ~aUe, Jumpers,
Tørblæder, Trico~linn ed,
Slrømper, ~and.sber, Tasber, Paraplyer, Kimonoer
All raar De hl de righge Priser i

Alt i Køkkenudstyr
Spisestel, Kaffestel, Vinservicer,Krystal,Keramik
i stort og smukt Udvalg
Altid Nyheder
Billigste Priser

~1~1~;.:.1111P.~1~s~1t~.~l~""~1~1""W,gl~l~~;,l~fa1ri~~.b~~.~l;,I~
~LI~l~~~~l~gl~lllg,1""1,,R~l~I~~

M0 D ~SALON~N
Ny gade

15.

Rønne

(Lige ved Slore Torv)

ANDR~ DIDRIKS~N

E. KJ E L L B E R G

~

RØ NNE
MISSIONSHOTEL
~

CHR.DIDERIKSEN
BOGBINDERI
I

&

PROTOKOLFABRIK
TELEFON RØNNE 865

Eneste Missionshotel paa Bornholm. 2 Minutter fra Havn og
Bane. Gode Værelser. Badeværelse. Bilgarage. Hyggelig
Restaurant. Bedste Køkken. Pension kan faas . Telf. 387 & 783.

SCT. MORTENSGADE 4

~I~

Leverer alt Bogbinderarbejde
i prima Udførelse. Pressetryk i
Guld og Farve. Eneste Presseforgyldningsanstalt paa Bornh.

~I- E. HANSEN
BLIKKENSLAGER
Aut. Bas- & Vandmester

K. Ottesens

1,

Damefrisørsalon

~

Tele~on 912

Sanitets-, Bade-, W.C-,

bringes i ve lvillig trindring

Central varme- og
Vandværks-Anlæg

Permanenl-. dern-og Vand-Ondulalion

~u r hg og properQebening

Stettestræde 16

~nerorhand ling

Rønne. Telefon 491

t lisa belh Ardens Sbønhedspleje- P ræpara ler

ror gornholm ar

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111
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BORNHOLMS
SPARE-OGLAANEKASSE
Værdipapirer modtages til
Opbevaring i aabent Depot

HOVEDKONTOR I RØNNE
Telefon 20 -

Kontortid 9-12 og 2-4.

AFDELINGEN I ALLINGE
Telefon 54 -

Kontortid 9-12 og 2-4.

IND S KUD modtages paa 3 Maaneders O psigelse og p aa
a lmin delige Sparekassevilkaar.
Boxer udlejes.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111
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PETREA
HANSENS
KONDITORI
ANNA

MARGR. HANSEN

RØNNE
T ELE FON 9 3

St aa l egad e s S 1aqt e rforretning ·
E. S j ø 1 a n d e r . R ø n n e . T e 1 e f o n 1 5 2

-

.

I

arrumer1
~risørarlibler

Kosmelib .

1111

,.I

Salonmonlering
Tørrehjælme

~
. Sæber . ToilelarLbler en gros.

Permanenlapparaler . . Champo-Ovne
Molorblæsere

Vasbebæbbener

Slaal-

J

møbler hl Salon, Konlor og

11

~orrelni~g

0.

S.

V.

11
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A.W.GALLES DEPOT
MAGSTR/lD~ RØNN~ T~L~~ON 699
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Markfrø
Havefrø
Saasæd

Bornholms Frø- & Saasæd-Central Als
Frøavl og Frøhandel

TELEFON RØNNE 699

5'11111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11
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Colbergs Eftf. Bogtrykkeri • Storegade, Rønne
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Trikohl-

Rensnings-Ans~t-~HOLMS

MRRGSRINEFSBRIK
I
AIS

J. A . PEDERSØNI
Østergade
Telefon

5~

82~

j

Kul, Koks
Cinders

S t ø r st e

Im po rt -

S t ø r s te L a g e r

Bedste Kval i teter . billigste Pr i ser

Briketter

cHR. BIDsTRu p
Rønne. Indehaver
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tv1. Th. Bidstrup
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31 A
anbefaler sig med lste Klasses

hjemmelavet Paalæg
og Smaaretter. Alt i Konserves.

VALD. JEN SE N
St. To rvegade 64 . Telefon 627
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Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866
Daglig direkte Postrute fra Rønne til København med de store moderne
Skibe M/S »Bornholm« og M/S »Frem«. Fra 1. Maj indsættes paa Ru~
ten Selskabets store og meget moderne Nybygning.
B IL LET PR I S :

Kahyt 15 Kr., Dæk 7 Kr. (Børn under 12 Aar det halve). Aarskort for

6 Rejser Tur & Retur paa Kahyt 125 Kr. og for 4 Rejser Tur og Retur 90 Kr. Bør købes af
alle Forretningsdrivende og andre, der har Lejlighed til hyppigere at besøge Hovedstaden.

.____ _ _ _ _ _ 11//l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Aage Jensens
Karosseriværksted.
Nørregade-42. Rønne
Telefon 196

~

Nybygning af
Last- og

Grønbergs Kaffe
er den bedste !
Faas overa l t paa Bornho l m

Person-Automobil-

Karosserier

SVEND FREDER I KSEN

Specielt anbefales:

Th. Grønbergs Eftf. Telf. Rønne 118

Opretningsarbejde.

]
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Den
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'll

~.JI;

DEN er Idealet af en Fyldepen, idet
den kan indstilles til 9 forskellige
Haardhedsgrader og saaledes tjene
mange forskellige Formaal. Med sine
rene, kantede Linier og sin fint afbalancerede Konstruktion hviler den
let og naturl;gt i Haanden. - Faas i
forskellige smukke, smagfulde Farver?

Li"s"arig
Gara n til
Indstillelig Doric Eversharp
Fy .depen .. ..•....... Kr. 58.00 og
Doric Eversharp Pencil .......... Kr.
Andre Ever,harp Fyldepenne fra Kr.
Andre Eversharp Pencils fra .. .• Kr.

U.00
28.00
t l.SO

3.SO

DORIC

EVERSHARP

Colbergs
Boghandel
Rønne
Fyldepennemagasin.
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7 3 .d Anskaffelse af en ny
Ovn eller Kamin vil det altid
være fordelagtigst at vælge en
af vore Typer. Støbegodset er
extra svært og solidt, og vore
bekendte runde Magasinovne
holder 25- 40 Aar uden væsentlig Vedligeholdelse.

Vore firkantede Ovne og Kaminer er forsynede
med patenteret brændselsbesparende Ristesystem, saaledes at Brændslet udnyttes til det
yderste.
Desuden fremstiller vi Komfurer og alt forefaldende Bygningsstøbegods. - Til vore Ovne
kan De altid faa Reservedele til rimelige Priser.

Bornholms Mask inf abrik
Rønne . Telefon

140 &

534

~

Nu kommer Neufrofon Guldsegl-Super til Bornholm. De ved, Apparatet med Neonrøret som Indikator. Et lille
Neonrør viser ved sin varierende Flamme det Øjeblik, da Indstillingen paa en Station er helt nøjagtig. Det
er morsomt at se, og det er legende let at arbejde med.
Og disse Apparater kan fa a s ov eralt paa Bornholm - der findes Forhandlere i alle Byer·

GULD SEGL-SUPER
Apparatet er foruden Neonrøret fosynet
med alle tekniske Finesser. Der er Planskala med Stationsnavne i alfabetisk Orden, saa at Indstillingen bliver let og ligetil. Helautomatisk Fadingkontrol gør Lytningen konstant. Det overordentlig smukke
Kabinet gør Modtageren værdig til Hæderspladsen i Deres Stue.
Bordmodellens Pris:Kr. 495.Denne Modtager findes ogsaa i et overordentlig smukt Grammofonskab. - Pris

Kr. 880.-

