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Vinferna f
Kystbyen stænged sig inde, da Dagen for tidligt blev omme.
Mennesker samler sig lculdslcært om Lampen i Stuen mod Vest.
Ud imod Hav nen og Søen er Gaderne gabende tomme.
Alt er saa tyst, som om Byen lyttede efter et Komme .
Skulde den ude fra Ødet ia/ten vente en Gæst?
Flammen i Lygten paa Hjørnet er ensom og fattig i Skæret,
leger med puslende Slcygger af Grene paa Vejenes Grus.
Himmelens Lys er af Vinterens osende Mørke fortæret.
Ganske forladt ligger Byen med Gaderne aabne for V æret,
ligger og lytter i Angst mod det første og varslende Sus.
Ude om Skærene gungrer de sorte urolige Vande.
Stormen er vaagnet derude. Den fylder sin Stemme med Nat .
Og i en vinterlig Vildskab den stormer herind for at blande
Luften og Havet i brølende Slcum mod de stenede Strande.
Gennem de løvløse Grene flænger dens Hænder besat.
Rudernes Flammer forsvinder, som om de af Blæsten blev slukket.
Menneslcet søger sig Glemsel i Søvnens forjættede Land,
sover fra Uværets Rasen som Blomster med Hovedet duldcet.
Men i urolige Drømme de mærker, med Sanserne luldcet,
Gjaldet af Vinterens Vrede, der stormer den hjemlige Strand.
Ængstet de halvvaagner stundom og hører det hvirvle og tude.
Bjælkerne sukker for Presset, naar Vindene væher forbi.
Byger af sneblandet R egn slynges haardt mod den sortnende Rude.
Søvnen er naadig igen. Kun Strandvagten vandrer derude
iset i Brynet og bøjet mod Blæsten paa Kystbrinlcens Sti .
Ude om Skærene Vandbjærge bryder m ed lysende Bræmmer,
dundrer og fyger med Skum over Brinken, der løfter sig stejl.
Lyder der Nødraab fra Havet? Er det kun Vindenes Stemmer?
Strandvagten standser og lytter, og stadig hans Øre fornemmer
Stormen, der blafrer i Rummet som tunge og v anddrukne Sejl.
Christi:l n Stub-J ørg:cnscn.
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St. Hans-Kilde-Festen
•
l Svaneke .
I Svaneke ligger e t Skær af Fo rtid o ver d en hele By.
T errasseformig t beliggende op ad Højder paa Bornholms
yd e rste Østspids og med en vid U dsig t u<l over Øster søen ligger Byen langt fra A lfarvej og gemmer trofas t
paa sine Minder. Ikke alene d e ga mle Bind ingsværksgaarde og -huse, d e store H aver med hal vt sydlandsk
Plantevæ kst, med Vildvin og mæg tige Valnød- og Mo rbærtræer ludend e ud ove r S tengærderne, d e k rogede
G ad er, der sno r sig ud og ind mellem H use, Haver og
Klippeblokke, taler herom, m en ogsaa ga mme l Sæd og
Skik, der endnu værnes stærkt af Svanek eboernes Sind.
Saa d yb t gik denn e Trofasth ed, a t Aarhundre<lers L øb
og N utids J ag ikke lagd e d en Skik øde, so m kaldes S t.
H a ns Kilde-F es ten. Noget her i La ndet i vor Tid ganske
enes ta ae nde er denne Sva neke fes t, d er stammer lang t
tilbage fra H edenskabe ts D age. Andensteds paa Øen er
lignende Skikke ophørt. Kil de pyn t ning kendes fra de
danske Øer , bl. a. fra Sværtekilden i Ha ra ldsted, Midtsjælland, h vor Skikken ophørte omkr ing 1840. *) I Nørre
H veddi nge Sogn i Skaane samles U ngd o mm en St. H ans
Aften til D ans ved d e saakaldte Jomfrukilde r, h vor h ver
ofrer en Kobb erskilling eller Smaas ten i Kilderne. Men
i D anmark h ø rer Kildef es terne nu en svunden Tid til.
Kun Svaneke fes ten staa r livskraftig tilbage.**)
Som efter en uskreven L ov ud folder d et hele Sceneri
sig ens Aar efter Aar. Aare ts Ko nfirmander maa tage
d eres T ørn, som d eres F orfædre i mange Led ha r gjort
det fø r d em. F estplad sen er i Næ rhed en af Fyre t paa en
aabe n Plad s i Sydskovcn. Nogle D age før St. H ans gr aver Drengene fo rs kellige Huller. En høj Mast med Fl agstan g foro ven skal rejses som Mid tpunkt mellem 5 Støtter af Mandsh øjde, saaledes a t der sammen med to F lagstænge r som Indga ng dannes e n Syvkant. A fs ta nden fra
Midters tangen til hver Sides tø t te er 3-4 m og melle m
disse indby rdes 2-3 m. I en Afstand af ca. 3 m fra de to
Flags tænger , d er ma rkere r Indga ngen og m ed samme
indbyrdes Afstand so m mellem disse sk al opstilles endnu
to F lagstæ nger , saa a t der bliver en lille Flagalle. De to
yders te af disse forbindes lid t over Mandshøjde med et
Tværbræ t, hvo r paa staar sirligt malet : »Velkommen
til St. Hansfes t«.
E fter at dette A rb ejd e er udfø r t, og Sko lens Fane i
P r ocession af alle Skolebø rnene er bragt til S ted e og
opstillet paa P ladsen, trækker Drengene rundt i Byen
med en sto r Arbejdsvogn fo r at laane Havebæ nke og
F lag af Folk. Naa r denne Vogn ses med d e store D ren ge
spænd t fo r og en lang Hale a f s tørre og mindre Børn, de r
la rm ende fø lger efter, sk yd er p aa eller sætter si g o p,
ved vi i Svaneke, at nu er d et Skærsommer. Bænkene
k øres til en lille Havn bag Fyr et, Hullehavn, og her se r
man d a D agen fø r St. Hansaftensd ag P igerne ivrig t i
Færd med a t vas ke disse, a t d e ka n væ re rene til Feste11 ;
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St. Hans -Kilde n i Svane k e 1906 (Fred. Je nsen fot.)

d erefter bæres d e op til F es tpladsen til Bru g d en næste
Dag. A lt imens trækk er d en larm ende D rengeskare igen
rundt i Byen med den store V ogn fo r n u at samle sa mmen til et mæg tigt B aal i Klipp erne; nav nli g hos Kø bmæ ndene hen tes m ege t ga mmelt Sk rammel, tomme T ø nder , ga mle Sække, Papir og mege t a nd et, ligesom Byens
Folk ogsaa kan komme af med afklippet Tjø rn og a lskens R age lse ved sa mme Le jlighed. A lt d e tte stab les
o p til e t Baal paa d en e nsomme Klipp es trand bag Fyr et.
Dagen før Festdagen begynder P igerne om Efte rmi dd agen at »hinde Kilde «, som d et hedde r. De har væ re t
rundt med s to re Balje1· hos d e Menn es ker i Byen, d er
har H ave, fo r a t bed e om B lomster , so m de be red villig t
faar. F ør st bindes B lomsterkranse med F orb ogs ta ver
for Borgmesteren, Præs ten, Overlæ r er en, L ær ern e og
Lærerinderne. A f tyk Staaltraad, næ rm es t som H egnstraad, er lavet Ringe, en lille halv Me ter i Diame te r ; i
h ver enkelt a f d isse er ligeled es a f Staaltraad danne t e t af d e Bogs tav er, so m d er er Brug for. Rundt
om Ring og Bogs tav bindes nu e nsa rtede og e nsfar vede
Blomster ; eet Navn med Nelliker, et a nd et med V ioler,
e t tredi e med Stedmode rblo ms ter, et fj erd e m ed R øcltjø rn sblo ms ter o. s. v" e t A rb ejde, <le r maa gøres med
Omhu, at Blomstern e ik ke skal svaje liid og did . De rmed er K lokk en blevet henad 9 Aften , og Pige rn e sky nder sig hjem og i Seng.

S t. H a ns·Kilden i Svan eke 1932 (K. Th. Jø rgen sen fot. )
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Atte r ruller nu
et ejendommeligt
Stemningsbillede
sig op. Ved Mørke ts Frembrud,
sædvaulig mellem
10 og 11, trækker
Drengene under
megen Larm e t Par
store, flade Vogne
gennem Gaderne
ud af Byen ud paa
Landet til den 1/2
Mil borte liggende
Præstegaardsskov i
Ibsker. De skar
»plukke Egeløv~< .
Naa r Vognen er
St. Hans-Kild e n i Sva n eke 1932
fyldt m ed de t, sæt(K. Th. Jørgensen fo l. )
ter alle Drengene
m ed Und tage lse af dem, de r skal trække den, sig op og
under Hyl og Skrig kører de hjem. Efter a t de har være t
paa Festpladsen m ed Læsset, skal Pigerne vækkes. Drengene bevæbner sig m ed Tudehorn, Trornmer , Bliklaag og
andre Genstande, hvorefter de ved 2-Tideu om Natten
begiver sig hen til de forskellige Pigers H jem , hvor <le
udenfor holder e t Sp ektakel a f den anden Verden .
Pigerne op, i Tøje t i en Fart og ud paa Festpladsen
for at binde »L øvtaget«, d. v. s. 4 Guirlander af Egeløv,
de r fra de t øver ste af Midter stangen skal ga a ned ti l
henholdsvis en Sidestøtte i hver Side og de to F lags tænge r ved Indgangen. Sidestøtterne forbindes foro ven hele
Vejen rundt med Guirlander af Elmeløv og vild Kørvel.
Hele Natten a rb ejder de søvnige Pigebørn med at binde
Løvet fas t til Snore, Mete r efter Me ter. Drengene har
imens stille t Flags tænger og de andre Stæ nger op, og
ved Solopga ng gaar Pigern e i Gan g med at binde om
disse m ed Blomster.
Opad Formidda gen hj ælper n ogle vo ksne til med at
anbringe Guirlanderne. Den ene Ende af Løvtagets Guirlander bindes til Sides tø ttern e foro ven og i samme Højd e
ti l Indga ngens inder ste F lags tænger , de modsatte E nder samles i en Ring og hejses op ad Midter stangen, og
der ved er danne t det let buede, pyramide formede »Løvtag «. Sidestøtternes Guirlander anbrin ges - ligeledes i
Buer foroven hele Vejen rundt; Nav ne trækkene
hænges op ; for Bor gmester , Præst og Overl ær er paa
Midterstangen, de øvrige paa Sides tø tternes Inder side.
Inde midt under det hele opstilles 3 Stæ nge r , paa ca.
1 1/2 Mete rs Højde, samlede foroven og skraanende udad
ned til Grø nsvære t og paa de t fin este o mbundne med
Skarntyde- og Porcelæ nsblomster. H er under er en
Spand gr ave t ned i Jorden ; de n er fyldt med Va nd,
bestrøet med fine Blomsterblade og omgivet m ed en
bred, tæ t Krans af Kornbloms ter. De t er »St. H a ns Kilden«, en »fal sk« Kilde ganske vist, e t Minde om og en
E rs ta tning for den rig tige Kilde, de r i sin Tid fandtes

ved Vigehav nen. Langs den indvendige Side af Sidestøtterne og i Indga ngsportalen anbringes no gle a f de
r ene Bænke. Res ten stilles op hist og he r i Udk anten af
F es tpladsen. Velkomstskilte t ove r Indga ngen pyntes
langs Kanten foro ven og forneden m ed mørkerøde
Pæoner. De fire Flag i Indgangen og det over Midterstangen hejses; ved Middags tid staa r »Kilden « fæ rdi g i
al sin fri ske Skønhed og kalder paa Mennesker ti l Midsommerfest. De træ tte Børn kan nu sove nogle Timer,
indtil F esten tager sin Begyndelse. Men lan gs Gaderne
staar ved Hushjørner og Døre adskillige smaa »Ki I der«:
Blomster og Grene kunstfæ rdigt s tillet op af de mindre
Børn som Efterligning af den stor e Kilde. Vandet i det
lille Krus nedenunder er bestrøe t med fine Bloms terblade, og der bliver lagt adskillige Smaamønter de ri i
Dagens L øb. Den ne Skik m ed de smaa Kilder er ikke
gammel, en 30 Aar eller lignende. E t bem ærkelsesværdigt Træk i Svanekebø rnenes Karakte r er de t, at man
intetsteds ser noget Barn staa Vagt ved sin »Ki lde «.
Ved Tre-Firetiden om Eftermiddage n indfinde r F es tdeltagerne sig. Fra Byens yderste H use ude ved Fyret
gaar en Alle a f F lag langs Vejen ud til Festpl adsen, o g
selve Indga ngen til denne m arkeres af store F lag. E n
tæ t Strøm af Mennesker i Stads tøjet søger ud til »Kilden «, og snart er Festpladsen e t broge t Skue. Et smukt
Syn er denne harmoniske Blanding af Mennes ke r i alle
Aldre, fes tstemte og bundet af Traditionens Mag t. »K ilden « efterses og beu ndres. Folk sætter sig paa Bæ nkene; inde ved selve »Kilden « m aaske nok mes t de
ældre og syge for a t hente Helse i Midsommer ens Ki ldevæld . Der lægges Mønter i »Kildrn «, som Børnene Dagen efter deler im ellem sig. U ngdommens muntre Skæ mt
og Latter og de æ ldres Passiar sammen med de t hele
Naturscene ri og »Kilden « forto ne r sig til e t Fes tbill ede
af s to r F inhed og Stilfæ rdi ghed.
En ny Tradition i Festen er Tale a f Præsten og Sani>;
af et Børnesangko r. Sna rt begy nder e t Ho rn orkes ter at spille;
nogle unge faar sig
en
improviseret
Dans i e t Hjørne
af Fest pladsen,
mens m aaske m angen æ ldre Sva nekebo af de t hele
Tr ylleri vugges infl
i Minderne om sin
egen Ungdoms
glade Tid. Børnene
tumler sig rundt
om i Leg. »Slikmutter« gør sto re
Forretninger , og en
og andeu forvilder
•St. Hans -Kilde• i Lis ted 1932, opstillet
sig ind i Skove n
af Børn. (K. Th. Jørgen sen f ol.)
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Karrusellen med • Pepita• i Toppe n (V. Myhre fo t. )

og ud til Klipp erne for ogsaa d er at n yd e Midsommer.
E t Par Timer r ør er d e tte Liv si g; saa gaar mange
hjem, men kun for at komm e igen og se »Kilden « i den
synkende Aftensol. Mens Sommeraftenen lægger sig tyst
over d et hele Billede, begy nd er Na ttens Kogleri. Mod
d en dybblaa Himmel, ved de t stor e Ha v, paa .de forrev ne Klipper bag Fyre t funkler nu et m æg tigt Baal og
tæ nde r en sær Stemning af T r ylle ri.
En Mæ ngd e Menneske r s taar paa Vejen ved Fyret og
følger med ; d et er som at se ind i e t Krater af Ild, hvo rom D r enge ne underligt trolddom sagti gt løber hid og
did for at væ re næ r ved Ilden og &mide nyt Brændsel
i Baalet. Pludselig lyder e t Drøn eller to fra Fyre ts
Sirene; d et væ kk er Munterh ed hos no gle, Gysen hos
andre, m en Overraskelsen udl øses snart; det jager ve l
for Alvor Heksene ad Bl oksbj erg til , men er d og Disharm o~i at bringe ind i et vidunderlig t smukt Natur- og
Folkebillede.
L idt efter lidt daler F lamme rnes r ød e Skær mod Jord,
Mø rke t fald er tætter e, og langsomt river Menn es ker sig
løs fra Trylleri et og gaar hjem. Men paa Ho tel »Østers.øen« straa ler de r Lys fra a lle Vind uer ud over H avet,
og her t ræ des Dansen af d e unge i d en lyse Sommernat.
Saa ledes forme r St. Hans K ilde-Festen i Sva neke si g
nu ; om tidli ger e T ider s K ildefes ter kan der skrives et
Kapitel for sig. Enkelte Æ ndringer er af helt ny D ato.
I 1935 fø rtes for fø rste Ga ng - e fter Initiativ af Ove r·
lær er Ask - Sko lens Fane til Festplad sen i P rocessio n
af all e Sk ole ns Børn og plantedes under Sang et P ar
Skridt foran Indgangen til »K ilde n «; dermed er Begynd elsen gjort til en n y Tradi tion. Ga mmel er heller ikke
Skikken med Mød er: A fh o ldsfolkene begymlte, og de11
nuvæ rende P ræs t, Ejnar Olsen , har i ca. 14 Aa r - enten
i Forbindelse med A fholdsfol kene eller alene - talt,
m ens e t Børnesa ngkor und er L ærer Nielsens Ledelse
har sunget før eller e fter Møde t. K ildefes tens sær egne
Præg er do g ikke bleve t ud viske t herved.
Selv om Aar ets K onfirmand er gennem hele d er es
Barndomstid e r blevet fuldt fortro lige m ed d en Kunst
at »binde Kilde «, e r de t d og godt med en ledende
Haand ved Arbejde t, h els t en, d er ikke m æ rk es fo r
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m ege t. I mange Aar var det afdøde D y rl æge Jii.rge nsen,
d en uegenn ytti ge G rundlægger af Svaneke Nordsk ov; fø r
hans Tid vist ikke no gen bestemt ; efter hans D ød i 1918
ha~ de t væ r et Kommunelæ r er Vald. Hansen, Sva neke.
Den rig ti ge Kilde og d en oprindelige F es tplads laa
umidd elba r t syd for Vigehavnen. I sine »Li vserind ringer « (1887} S. 36 fortæller Madvig om sine Barndo msaar i Svaneke 1804--17 : »St. Hansdag fe irndes i selve
Byen ve d en lille Kild e mellem H av klipp e rn e, h vori d er
d a kastedes Blomste r, og paa en lille Slette i Næ rh eden,
hvor de unge Fiske re og Sømæ nd og Pigerne dansed e,
medens d er bevæ rted es fra V ogne.« D enn e Kilde blev
ødelagt af Stormfl od en 1872. Der e fter flyttede man til en
Plads umiddelbart vest for Vi gehavnen, h vor man i Mangel af d en ri gtige Kild e greb til at grave et Hul i Jorde n
og deri sæ tte en T ønd e eller en Ba llie, f yld t mecl Vand,
d er saa p yntedes paa gamm eldags Vis. E e t Aa r , 1878, var
Kild epladsen ved Ammunitionshu se t i Byens no r dre
K va rte r ; det Aar laa et Orlogsskib m ed Prins Va ldema r
og Kad e tter om Bord i Svaneke Havn. P r insen besøg te
»Kilden« med sit Følge og kastede de rm ed Glans ove1·
Festen og ri gelige Gaver i d en blo msters trøede Kil de. I 1884 elle r 85 laa K or ve tten H eimdal paa Frenn e R hed,
hvilk et ligeled es ga v P enge, og Officer erne m ød te i U niform, d og ikke i Galla; de t gjorde de rim od Bo rg meste r,
de r hav de d en Trekanted e paa og Slire; me n ha n gik
til da glig i U niform ; a ltsaa maatte de r no ge t ex tra til
ve d den fes tli ge Le jlig hed.
I 80'e rne va1· der Ae 1·e F lag end nu. Drenge ne laan te
he nimod e t hal v t Hundred e Flagstæ nger , ide t de havde
Flagall e helt fra Baad ebygger And er s Mun k Hanse n længe re ud var d er ikke Huse. Flag va r d er a f alle Slags
- Sta nd e re og udenlandske fra d e ga mle Skipp ere.
F ra 1879 blev Festplad sen henlagt til Sydskovcn, flyttedes omk ring _1920 i e n 7-8 A ar til Nordskoven paa en
P lads næ r vest for d en Skanse, d er ligge1· syd fo r Grynebækken ; siden da ha r d en a tter vær et paa sin nuvær ende Plad s. - I 80' ern e hented es L øve t i Skovsho lmsskoven ; inden Drengene ved Midnatstid s tar tede med 3
E nspænd er vogne laa d e - for at sove hed det sig - paa
en L o; da i Dams Gaard ved To r ve t.
For en Menneskealder siden eller cnduu læ nge re tilbage var der fl ere F orl ys telser knytte t til Fes te n end n u.
Gaml e F olk fo rtæ ller om en Danseestra de, livo r Da nse n
gik lystig t til Tonerne af en H a rm onika e ller en Lir ekasse. E n Ka rrusel med Hes te og »Slæder« var o ps tillet
paa P ladse n. Den blev truk ke t rund t af 2 Mæ nd. Musikken Llev i m ange Aar leveret af nogle stedlige Spillemæ n d. Da d isse d ød e, gi k K arrusellen r un dt til Tonerne
af en Lir ekasse. Naa r E j e ren, Ole Lind, ringede med si n
Klokke, holdt d e to Mænd op med at sk yd e rund t, og
L ind tog fat og b ragte den helt til at sta ndse. E n O mga ng kosted e 2 Skilling. U d en fo r K arrusellen var i passend e Næ rhed anbragt en S tø t te, fra h vilken et Rør af
T ræ sk r aan ede ned fra oven og ove r mod K a rru selle n.
E n Mand stod og sm ed Ringe i Rø r et, saa d e gled ne(l
med ned ers te Hal vd el ud a f R ør et. 5- 6 af Ringe ne var
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almindelige J ernringe, men een af dem var en gul Messingring. Under Farten søgte nu Drengene siddende paa
»H estene « at snappe disse; fik en af dem fat i den g ule,
havde han »fisk et Ring«, som det hed, og fik som Belønning en gratis Karruseltur. - I Toppen af Karrusellen
stod »Pe pita«; det var en s tor Dukke af Træ, udskaare t
af Ole Lind selv. Med en s tæ rktfarve t Kjole paa - rød,
grøn o. s. v., Farverne vekslede no ge t - og med Flag i
Haand kørte den rundt med Karrusellen. Hve rt Aar til
St. Hans fik den en r en Kjol e paa.
Mens Karrusellen svingede rundt paa F estpladsen, var
der en bestandig Valfart paa Gaderne frem og tilbage
m ellem denne og Karruselejerens Gaa rd, »K a rruselgaarden «, som den kaldtes ; de n laa e t Stykke oven for Havnen. - I det Skur, hvori Karrusellen stod til daglig, var
nu opstillet Borde og Bænk e. Ole Lind havde Borger skab som Væ rtshusholder, og han solgte da her Kaffe,
større Boller med Sveskekompot i Midten for to Skilling pr. Stk. og mindre med en Rosin i Midten for 1
Skilling pr. Stk., endvid ere Peberkager, Sukkerkranse
og »Tranbergs Brys tsukk er «, saadan kaldet, fordi de
va r lave t af en af Byens Bagere, Tra nber g. - Sene re
holdtes Beværtningen i et Telt paa Festpladsen. Ogsaa
»Sanne«, en ga mmel Kone, ha vde Beværtningslelt.
Fra en lidt senere Tid husker ældre Folk »Ane Lisbeth «, en Kone, der stod paa F es tpladsen m ed en stor
Kurv fuld af Æ bleskiver, hun havde bagt, og som hun
solg te. Uendelig nøjsomt og harml øs t va r det hele ; m en
man morede sig af Hjertens Lyst. Mange fik en glad Dag
ud af det for næs ten ingenting; man maatte blot ikke
glemme at kas te en Mønt i »Kilden«. En ældre Mand har
fortalt mig, at han en Gang som Dreng gik ti l Kildefest
med 7 Øre og kom hj em m ed 4. - Dagen efter Festen
kunde man se Skoledrenge ligge og r ode i F estpladsens
Grus for om muligt at find e et Penges tykke, der var tabt.
Mæ rkeligt er det, at der kun er skrevet meget lidt om
de nne sær egne gamle Svanekeskik. ]. N. Madvig omtaler
den, som nævnt, i sine »Livserindringe r «. I »Bornholmske Samlinger «, 8. Bind, 1913, S. 137, har Læge M. K.
Zahrtmann i en Afhandling: »Billeder fra Bornholms
Historie i Tilknytning til Middelalderens Kapeller« herom direkte kun een Linie, der lyde r saadan: »Svanikebo
ha vde der es hellige Kilde paa Kys ten i Helligvig«. - I
»Borrijnholmarijn« for 15. Aug. 1929 findes paa Bornholmsk en kort, li vfuld Skildring af Festen, und ertegne t
»En Svanikabo «, - saa vidt jeg ved K unstmaler Oluf
Hø st, der er født i Svaneke. - I »Ga rnmalt å Ny t«
1934 har Fru Louise Hansen , Møllebakken, Svaneke,
ligeledes paa bornholmsk Mundart skreve t smukt og
levende om Ki ldefeste n i hendes Barndom for ca. 60
Aar siden, hvor til Arkivar Hans Ellelcilde, Dansk Folkemindesamling, knytter en Kommentar. Af denne frem gaar, at Svanekekilden ikke nævnes af Ravn 1671, der imod i en Indber etning 1624 fra Præsten i lbskerSvaneke til Ole Worm. Endvidere, at Evald T ang Kristensen 1891 i »Da nske Sagn « III, S. 232, har en kort
Meddelelse herom fra Lærer N. B. Holm i Øster Tørslev

Vigehavnen, Svaneke, i Nærheden af hvilken den oprindelige Kilde var
(V. Myhre fot.)

ved Randers, samt at Oberst Th. Thornberg (f. 1865
i Svaneke) har givet en ud førlig og smuk Skildring af
St. Ha nspyntningen i Svaneke omkring 188 0 i Evald
Tang Kristensens Æ r esbog ved Hans Ellekild e.
Saa vidt Arki va r Elleki ldes Komm entar.
Om adskillige H elligkilder i Danmark foreligger A fhandlinger, bl. a. i de vedkommende Amters historiske
Aarbøger. Af den øvrige Litteratur, der omhandler K ildedyrkelse, kan i denne Forbindelse sæ rlig henvises til
A. F. Schmidt: Danmarks Helligkilder, forskellige Afsnit i Evald Tang Kristensens Danske Sagn samt Axel
Olrik og Hans Ellekilde: No rd ens Gudeverden, H æfte
5, hvor der er en Oversigt over den nordiske K ildedyrkelse og bl. a. e t meget smukt Billede af en Ki ldepyntning i Dalarne.
Om Svanekefesten har der i de sener e Aar staaet en
Omtale i de bornholmske Dagblade om hvert Aa rs Kildefes t, og i »Bornholms Tidende« 1934" Nr. 142, skriver
en Turist, Frøken Fred. Tolstrup, R oskilde, udførlig t om
sine Indtryk af F esten under e t Besøg i Svaneke.
Jeg selv har som Lærer i Svaneke oplevet Fes ten i
no gle Aar og udspurgt gamle Folk om den. P aa de t
Grund lag hviler min Frems tilling a f denne særegne
Anton Kjølby.
Midso mmerfest.
*) Ved Sværte k ilden h o·ld tes F es t hve r St. Hans og Frue Nat.
D er ble v fra e n næ rliggen de Skov h ente t Løv og grøn ne Gr ene,
der ble v still et op, saa der var som en Løvhylte omkring med Dør
ind til Kilden . En G arn vind e var opstille t og omvunde t me d Grø nt
og L ys sat i Hull e rne, sa a de t va r e n hel Lysekron e. Lidt ove r
Middag kom de ga mle og u nge med Kranse, B lo ms te r og Blade ,
som de s t røede i Kilden. V a r de l godt Vejr, dansedes d er ved
K ilde n og e ll ers i Ki ldegaarde n, pa a Loe n e ll e r i S torstu en til d en
lyse Morgen. A lmu en o fre de P enge ti l Ki lden , som Sogne præst en
d en næs te D ag tog u<l af Offerblo kke n ; di sse udde ltes til Sogne ts
faui ge. Men saa ble v der nogle Aar l raadt sa a megen Sæ<l og K løver
n ed, a t Man<len i Kild egaarde n ble v k ed af de l, og o mside r hø rte
S kik ken op, omkring 1840. - J vfr. »St. Knuds H ell igdomme i Haraldste <l«, Kbh., S. 9, 11 og 12.
** ) I A u g. F. S c h m id l: D a nmarks Hell ig ki lde r nævnes
K ild epyntni ng ved adskillige danske H e llig kihle r forud e n Svæ rte kilden. J eg har henve ndt mig til kendte Mæ nd d e pa agældende
S te de r og e rfare t, a l P yntninge n overall e r ophø r t.
V etl K o ng H aagens Kilde i Hornbæ k, No rdsj æ ll and, e r Skikken ophø rt for ca. 150 Aar siden. D e unge P iger drog d a ud til
K ilde n og pynte de e n oprejs t Stang med Blo mste r , og de r fes ted es
til de n lyse Morgen.
I Kj e lds trup ved Slagelse a flø stes Kilde pyntnings fc ste n fo r ca.
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Svaneke
Vi bor i en By ud mod Klipper og S lcær
ved Havd ybets brusende Vande ,
hvor Skumsprø jtets Brus i det argeste Vejr
Fra det gamle Svaneke (V. Myhre fot.)

slaar højt mod de stenede Strande.
Vi bor i en By, hvor i Soldagens Glød
det grønnes langs Gader og Gy der ;
mod Stengærdets Hæld finder Morbærret Ly,
og Valnød mod V ejen sig skyder.
Vi bor i en By m ed et Storhedens Skær
af stolte og henfarne Tider,
da Master og Vimpler og Faner og R æer
stod tæ t ind mod Bolvæ rkets Sider.
Vi bor i en By m ed en fribaar en Æt,
paa Knæ ej for Lovbud og T ynge. -

Silderøgeri i Svaneke (V. Myhre fot.)

Ad Ste jlhedens Klø/ t bruser Stridhedens V æld
om Stenblohlcens Tunghed og Klynge .
Vi bor i en B y med et Mindernes Sprog
af Bindingsværksgaarde bag K irke,

i

J
-l

Stilhedens Blund nu ved Vinter og Vaar ,
Drøm om et Fremtidens Virke .
Vi bor i en B y under Kors/lagets Dug,
vort Kærlighedspant og v ort Sm ykke,
om Danmark , v or Moder , v ort ældgamle Hjem
staar fast v i i So rg og

i

Lyldce!
A n ton K j ø l by.

Baadene gaar ud (V. Myhre fot.)

4-0 Aa r side n af Husflidsfes ter. Ved Kiltlefesten St. Hans Afte n
mødtes Egnens unge t il Dans; endvide re var der opstillet e n B øsse,
b eregne t til A lmisser for de fatti ge.
»Kilde pyntning ved H e ll ig A nde rs Ki lde i La ndsg rav e rind re r
jeg fra min Dren ge tid for ea. 40 Aar side n ; me n <le t e r forl æ ngst
gaa e t af Brug; de t ho ldt i hvert Fald op, da de r kom Pumpe i Kil de n omkring ve d Aarhundredskiftet » (St ed navne udvalgets Sekre tær
ca nd. mag. G unn ar Kn ud se n ).
V ed R egisse Kilde n i Frørup paa Fyn find e r nu ikk e me r e Kildefes ter S ted.
St. Hansfeste n ved Helligkilden i Rørkær, Sø nderjylland, e r for læ ngst forsvund e t, og omkr. 1860'ern e ophørte de n Sk ik at komme
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P enge i en B lok ve d Kilden, naar man havde drukk e t af denne.
Om Set. Knuds Kilde ved Hjørring m eddeler Loka lhis to rike re n,
Postmester K 1it g a ard : D e r holdes ikke Kilde fester ved Se t. Knuds
Kilde, men Museet i Hjørriug, lier i 1903 is tandsatte Kilde n, har
en Kildekrukke, som stilles ved Kilden Set. Hans Afte n, og de r
kommer da nogle Smaabeløb deri, som indgaar i Musee ts Kasse.
Der bl ev fo r ca. 30 Aar siden for søgt at o plive de gaml e Kildefester , og der var ogsaa i nogle Aar noget »Halløj « derude, men
saa fa ld t det bort, o g d e t havde heller ingen Forbind else med tidliger e Tids Kildebesøg. D e t vides, at ma n i 1903 har bra g t e t syg t
Barn til Kilde n Set. Han s Af te n ; de t e r det sidste Vidnesbyr d om
Dyrkelsen .

Den sorte Mølle, »Saga«, Syd

Rønne (Radering af Ernst Køie)
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Nogle Optegnelser om L. Hjorths Terracottafahrik
og dens Grundlægger.
L. Hjorth's T erracottafabrik i Rønne blev grundlagt
Aaret 1859 af Lauritz Adolf Hjorth, f . 27/12 1834.
Grundlæggerens Fader Lars Hansen Hjorth, som var
født 9/11 1794 paa Hjortegaard i Østerlars, flyttede i
1823 til Rønne, hvor h an blev gift med Maren K irstine
f. Knudsen, Datter af Avlsb ruger og Brændevinsbrænder H. A. Knudsen, Skarpegade, Rønne.
Lars Hjorth byggede sig e t Hus og oprettede h er en
~medie. Huset va r den Gang det yde rste i Østergade og
laa ud mod den aabne Byvang, og dette, nu over 100 Aar
gamle, Bindingsværkshus, som stadig præsenterer sig
smukt i Gadebilledet, blev Lauritz Hjorth' s Barndomshjem. ')
Som den yngste af 3 Brødre vo ksede han op her i
fri e, landlige Omgivelser , og naar han siden m indedes
sin Barndom, da var det som oftest Enge ne og Byvangen - Moders Ko, som han vogte<le der , og Faders
Blæsebælg, som han fik Lov at trække; Markens Blomster og Fugle og de skiftende Aarstider - alle disse
Natu rbilleder, der stod malede i hans E rindring. Han

L . Hjorth v ed Drejeskiv en

10

havde gode Forældre, o g en lys og lykke lig Barndom. -Skolega ngen toges ikke alt for alvorligt i de Tider;
naar der var vigtigere Ting at passe i Hjemmet, gik dette
forud; men et godt Nemme gjorde, at han fik tilegnet
sig de nødvendigste Kundskaber, og 14 Aar gammel
slu ttede han Skolegangen og blev konfirm er e t.
Efter sin Konfirmation tog Hjorth Hyre med en af
de smaa Skuder , der sej lede med Øens Produkter, P o tter, U r e og Kartofle r fra Hav n til Havn i Øste rsøen ;
dette var jo i de Tid er den sædvanlige Overgang for <le
unge Knøse, et Udviklingsstadium, inden de bestemte
sig for nogen fast Livsvirksomhed. Bl. a. sejlede han
med Skipper Ølsted og med den senere som Skibsrheder
saa bekendte Mogens Chris tiansen.
Sømandslivet tilfredss tillede dog ingenlunde den un ge
Knøs, og efter e t Par Aars Sejlads sagde han Søen farvel; det kunde nok gaa an at sejle med U r e og Potter,
men det m aatte dog være mere tilfredsstillende at lære
selv at fremstille disse Produkter.
Sejladsen blev opgive t, og en kort Tid hjalp han sin
Morbroder Møller paa dennes U rmagervæ rks ted, m en
gik derefter i Lære h os en af Byens mange Pottema gere.
At forme det bløde Ler blev da hans Livsopgave, dette Forvitringsprodukt af selve den bornholmske
K lippe, som laa færdigt i Jorden, og som besad saa
eventyrlige Egenskaber og rummede saa mange Muligheder.
Allerede i Barndommen havde Ler e t sp ille t en Rolle i
Hjorth's Liv; i de lange Dage, da han gik med Vogterstaven, h avde hans bedste Unde rholdnin g været Lere t,
som han gravede frem i Engene. Han prøvede sig frem
m ed det, om han kund e faa den bløde Klump til at ligne
Moders Ko eller Møllerens Hest eller Gøgen med den
lange Hale. Og i Fader ens Smedeesse prøvede han at
bræ nde disse sine første Skulpture r. Faa Haandværk er vel i det hele ta get saa tilfredss ti llende for Udøveren - saa skabende, som Lerm agerie t, hvor Raamaterialet tages lige op af Jorden og behandles af de samme H ænder gennem a lle de n ødvend ige Processer til en f ærdig Vare; og faa af vore Fabrikanter har vel haft Lejlighed til at uddanne sig i sit
Fag saa h elt fra Grunden af, som Tilfælde t blev for
Hjorth's Vedkommende.
Leret blev i de Tider opgrave t langs Aaløb eller i Havbrinkerne, hvor det var le ttest ti1 gængelig t; eller man
gik lodret ned i »Skakter« paa flad Mark, hvo r man
vids te, at Ler et var at finde i Dybet. Man optog Materialet om Efteraaret og lod det ligge og overvintre paa
F indes tedet, hvor R egn og Frost i Forening skørnede
og udblødte Leret, som saa brag tes hjem til vider e Behandling, inden Foraars tørken kom i Luften.
I Pottemagerie t foregik der efter Æ ltningen , idet Leret
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L . Hjorths Barndomshjem i Østergade, Rønne. Rekonstruer et af Ernst Køie

bredtes ud paa et Stengulv og i Timevis blev genn emtrampet med de bare Fødder, hvorefter den smidiggjorte
Masse blev hengemt i fugtige Kældere til Lagring.
Saa fore toges den egentlige Formning - altid paa
Drejeskiven, som sparkedes rundt med den ene F od,
m edens den roterende Lerklump formedes med H ænderne. (Denn e tusindaargamle Arbejdsme tode har staaet
sin Prøve og lader sig ikke erstatte af no gen maskinmæssig Drejning, naar man vil fremstille Former m ed
et levende ker amisk Præg.)
De form ede Kar forsynedes nu m ed Hanke, »Tude «
eller »Ben« og stilledes til Tørring i Lufttræk eller i
Nærheden af den altid lune Ovn.
Den afslu ttende Proces var Brændingen, og -- ide t
her kun beskrives den m est primitive Form for Pottemageri, som dette dreves for hundrede Aar siden Varerne blev brændt f ærdige i een Brænding.
Denne Brænding bestod i en langsom Opvarmning af
de raa Varer indtil en bestemt Varmegrad, hvorved det
kemisk bundne Vand uddrives, og hvorved Varen, efter
en langsom Afkøling, fremtræder i en helt ny Skikkelse.
Det skøre og le tforvitrende Kar, der gik i Ovnen, tages
ud som en forholdsvis haard og klingende Gen stand,
der ikke m er e lader sig paavirke af Fugtighed eller
Varme, og hvis Form overhovedet ikke mere lader sig
forandre.
Et Kar fremstillet paa denne Maade vil imidlertid
altid være porøst og derfor uskikket til at optage Indho ld af flydende Form, hvorfor Overfladen maa dækk es med en haard, uporøs Hinde, og dette opnaaede man
ved at paaføre det endnu ubrændte Kar et Overtræk,
som under Brændingen sm eltede til en glasagtig Skal
(Glasuren).
Den simpl este Glasur, som anvendtes af de gamle
Pottem ager e, bestod af et le tsm elteligt Me ta lilte, f. Ex.
Blymønnie (ofte tilsat pulver isere t Vinduesglas) , og
den simpleste Maade a t paaføre den var at overstøve
det vaade Kar m ed Glasuren i Pulverform - en uøkonomisk og i høj Grad sundhedsfarlig Me tode, da Mønnien er m eget giftig. Siden lærte man at udrøre Glasur en i Vand, ti lsat e t Klæbestof (sædvanligvis Kalveblod), og at d yppe Genstanden e heri.
Brændingen foretoges i Ovne af 2 til 4 Kubikmeters
Størrelse; disse va r m eget enkelt konstruer ede, enten

»klinede « eller murede af Raas ten, foroven indsnævrede
til en Skorsten, der lige naaede op over Tagryggen paa
den lave Værkstedsbygning.
Naar Ovnen var fyld t m ed de skrøbelige Va rer, som
stabledes ovenpaa hinanden m ed Varsomhed, blev Ovndøren mure t til og Ilden tændt. Det i Forvejen kl øvede
og t ørrede Skovbrænde kastedes ind i e t Fyrhul ved
O vnens Bund, og den kraftige Flamme, de r dannede
_sig, fyldte hele Rumme t og trak bort gennem Skorstenen, saa man i sene Nattetimer kunde se Flammerne
staa højt i Luften.
Ovnen tændtes gerne henad Aften, de træ tte Arbejder e gik til Ro og overlod Fyringen til den m est kyndige Mand, som Natten igennem holdt Vagt. Med korte
Mellemrum indfyrede han sine lange, harpiksduftende
Brændestykker, varmede alt imedens Kaffedunken ved
Ovndøren og ris tede sine m edbrag te Sild i Ovnens Gløder, m ens Vægteren forkyndte Natte time rn es Skriden .
Saa gryede Dagen, og en ny P erson optraadte paa
Skuepladsen ; det var »U dbrænder en«, e n Slags Embedsmand, der gik paa Omgang og havde til Opgave at lede
Brændingen s Afslu tning for samtlige Pottemage re i
Byen. 2)
Denne overtog nu Kommandoen, undersøgte Va rmen,
trak med en lang Jernkrog Prøver ud af Ovnens glødende Indre og gav sine gode Raad ved Fyrin ge ns Afslutning.
Afsætnin gen af Var erne foregik lige saa primitivt som
hele Frems ti llingen. De Varer, der ikke solg tes paa Stedet, b lev afhændede til Potteskipperen (naar Pottemager en da ikke selv var Skipper ) for en fast Pris pr.
Ovn eller for 2 Sk. pr. Stk. uanset Genstandenes Art og
Kvalitet. (Denne enkle Betalings form er ikke uden
Sidestykke, f. Ex. har de bornholmske Fiske re lige op
til vore Dage solgt de res Fangs t ti l Kvaseskipperne for
1 Kr. pr. Snes, enten saa Torsken vejede 1 eller 6 Pund.)
J eg har søgt a t skitsere, hvo rdan Pottemagerhaandvæ rke t blev dreve t i de Tider, da L. Hjorth begy ndte
paa sin Livsgerning. Ganske vist ha vde den tyskfødte
Joh. Spi etz allered e i Begyndelsen af Aarhundrede t, og

F a brikken, Afte nbillede 1892
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Fabrikke ns Persona l e 1873 (L. Hjorth Nr. 3 fra højre paa B æ nken)

siden hans Sønne r, indarbe jdet en bet yd elig bedre Procl uk tion og frem s tillede - ve d H jæ lp a f bedre Lerbl andin ge r, bedre Glas urer og mere praktiske Ovne - en
lang t værd ifulde re Vare end d e ga mle Po t tere; men d els
ho ldt han sine Arbe jdsm etoder hemme lig t (han maled e
sine Glasurer om Natten og for laa sed~ Dø re) , og dels
var d e indfødte Lermagere vel saa ko nservativt indstillede, at de ikke kunde tænke sig at forandre Arbejdsmaaden, der var gaaet i Arv fra Fo rfædren e.~)
Efter Familien Spietz's Tid uddøde ogsaa d enne sær lige Va retilvirkning, hvoraf nu kun enkelte Stykker
find es pa :i Museerne eller hos private Samlere.
Hjorth kom i Læ r e hos Pottemager Frederiksen, hvis
Værksted laa paa Hjørnet af nuvæ rende Klokkegade og
Ste ttes træd e. Han var d en unge Lærling en god Mester,
m en ingen stadi g Arbejder ; h an havd e, so m Skik var,
foruden sin Bedrift i Byen tillige e t lille Avlsbru g, d er
skulde passes, og en Fiskerbaad, hvormed han to g til
Søs i Torsketid en. Under hans h yppige Fra vær overl od
han gerne sine Forr etninger til d en opvakte L æ rling,
efter at denne havde tilegnet sig no gen Indsi gt i Faget.
De førs te Aar gik fredeligt og fornøjeligt; m en Læ retiden blev brat afsluttet, idet Frederiksen kom ulykkelig t af Dage paa en af sine Sej l ture.
L æ rlingen fortsatte dog Arbejde t nogen Tid paa d et
gamle Værksted, men flytted e siden til en anden Mester
Fredrik Sonne i Øster gade (nu Politikontoret) og derfra til E dv. Chr. Sonne, Storegade, h vor han afslutted e
L ær etiden 1856.
Udover d e Havnebyer, som Skipperne besøgte, havd e
Hjorth ikke set m ere af V erd en end sin egen Fødeø. Nu,
da han var fri Mand, vilde han ud at prøve Vingerne,
og d. 22. Sept. stod han - udruste t m ed Ransel og en
god Madkurv - ud af Rønne Havn. Han tog m ed Skippe r Ølsted til København, og h erfra kan man følge
h ans Færd D ag for Dag gennem en efterlad t D agbog,
han havd e ført, og som giver e t godt Bill ed e af hine
T ider s R ejseliv.
T uren gjorde han fra Københ avn m ed Sejler til Stet-
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tin og de rfra med en 6 Timers J ernban ek ør sel (Hjortlt's
første Møde med d e tte Befordringsmiddel) ti l Berlin
fo r at søge Arbejde. I Berlin arbejded e han i 10 Maanecler paa Sehuma nns Porcelæ nsfabrik og tog samtidig
U ndervisning i Mode lle1·ing paa Akademie t der. D e rfra
gik Turen, snart til Fods, snart be nyttende d e forskelligs te Be fordringer, gennem Tyskland, Sacl1 se n og
Bøhmen m ed kortere E ngagem enter paa Fabrikke r und ervejs. I Schweiz slog han sig ned for nogen Tid og
arbejded e paa en Steingutfabrik i Ziirieh til Sept. 58.
Herfra g ik Turen ge nnem Nordfrankrig, op langs
Rhinen gennem den bekendte Stentøjsegn i W es terwald
med Ophold i Kø ln, og tilba ge ti l Schumanns Fabrik i
Berlin.
Dagbogen indeholder mange inter essa nte Afsnit, do g
af m ere priva t K arakter, som viser, h vor ganske anderled es m an ved denne primitive Rejsemaade læ rte Land
og Folk a t k ende, og h vo r Venskaber knytted es for hele
Livet.
D en 2/3-59 gik Turen hjem ad i gen over Stettin og m ed
John Sonnes Laksebaad over Øster søen til Bornholm.
Mange Indtryk havde fæstnet sig i Hjorths modtagelige Sind paa d enne R ejse, og efte r Hjemkoms ten beslutted e han a t forsøge oprette t e n egen V irkso mhed
for F r emstilling af fine L ervarer.
I Hjemmet i Øs tergade lagdes da G mnden til d e t
Værks ted, d er skulde fa a Betydning for G rundl æggeren selv, som for hans Slægt og alle d e m ange, der
gennem A arene fandt d eres Levebrød ved de nne Virksomhed.
Begyndelsen var saa enkel og besked en som muli gt.
I d en »øs tre Stue « blev d en førs te Drejeskive opstillet
(denne opbevares endnu paa Fabrikken), og i e t Hjø rne
af Haven indretted es Slæmmeri ti l Rensning af Ler e t.
De tte bes tod kun af en Trækasse m ed Sigte og to i Jorden nedgraved e Sukkerfade. I Bryggerse t opførtes en
lille Bræ ndeovn.
Hvorled es d e første Experimenter er forløbne, kan
ikke fa stslaas, m en enhver, d er har haft m ed Keramik
at gø re under saa primitive Forhold, kan levende t æ nke
sig alle Vanskelighedern e; dog var ede de t ikke læ nge,
før d e første fejlfri Stykker kunde tages ud af Ovnen.
»Te rracotta« var en he lt ny Vare, ligesom Nav ne t var
ukendt paa Bornholm indtil d enne Tid.
Be tegnelsen, som stammer fra Italien, bet yder simpel t hen »bræ ndt Jord «, og Nav ne t er anvendt bl. a.
for d e antikke græske og rome rske Vaser fra de t 5 te
Aarhundrede. Ved T erraeotta forsta as en L erva r e,
fremstille t af fint slæmme t Ler , ofte med maled e D ekorationer paa den glat polered e Overfl ad e o g bræ ndt ve d
en forholdsvis lav Va rme. De t skill er sig fra andre
kendte Le r varer ved ikke at være d ække t m ed Glasur,
m en have en omhyggelig t poleret Overflade, d er ers ta tter Glasurens udglat tende Virkning.
Lerm a teriale t, d er ben ytte des, var hoved sageli gt gulbræ ndende L er fra Onsbæk, enten alene eller tilsat rødt
L er fra Risegaard i Aaker, naa r en rødligere Farve tone
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ønskedes ; eller m ed Tilsætning af Kaolin og Kridt til
de hvide Forsiringer.
Af de første Ting, der fremstilledes, k an nævnes:
Vandkølere og Smørkølere, hvor Lerets porøse Overflade gav en kraftig Fordampning af Vandindholdet,
hvorved Afkøling opnaaedes; Fyrtøj, der var smaa fritstaaende T ændstikholdere med en ru Overflade til Afstrygning af de gammeldags Svovlstikker ; Urtepotter,
Tobakskasser, Potpourrikrukker m. m.
Disse Genstande forhandledes blandt Venner og Bekendte, ligesom Potteskipp erne gern e tog nogle Varer
med til at pynte paa den almindelige Salgsvare.
I Aaret 1862 blev Hjorth gift med Agnethe W ol:ffsen,
Datter af Fabrikant H. Wolffsen (der grundlagde Fajancefabrikken Søholm i Rønne), og_ samme Aar købtes
Ejendommen i K rystalgade, hvor Fabrikken gennem
Aarene har haft til Huse (Købesummen 2000 Rdl. blev
laant i den nystiftede Spare- og Laanekasse i Rønne) .
Krystalgade har i væsentli g Gr ad skiftet Ka rakter i de
siden forløbne Aar. Da Hjorth's Fabrik blev grundlagt,
henlaa Gaden endnu, som saa mange af Byens Gader,
m ed sin knudrede Brolægning og to dybe R endestene,
der tog Vandet fra Østerkva rter og Torvet. Ved store
R egnskyl gik Vandet over alle B redder, saa Gaden omdannedes til en ufarbar Vandflod, der tog m ed sig de
løse Rendestensbrædder og a lt r ørligt Gods, og førte det
m ed sig ned ad Nørrekaas til, hvo r man m aa tte søge
sine Ejendele, naar Katastrofen var ovre.
Gaden karakteriser edes fomemlig a f Ad olf Dams
s tore rødkalkede Gæstgivergaard, samt paa Sydsiden af
e t langt Bindingsværkshegn, der omgærdede Hjørneejendommens Have, den Gang t ilhørende den kendte
Familie J es persen,4) og som naaede helt til nuvæ rende
Dyr læge Veilbæk's Ejendom. Det var en af disse gamle
Haver, hvor Hyld og Provencer oser lænede sig o p ad
R egnet, og store Morbæ rtræer dryssede der es Overflod
ud over Gaden. Den modsatte Hjørneejendom tilhørte
Lysestøber Spelling, en kendt Skikke lse gennem mange
Aar; herfra blev en Del siden købt og tillagt T erracottafabrikken.
Fabrikkens østlige Nabogaa rd, hvo r Odd F ellow
Logen har opført sin Nybygning, havde sin Historie.
Her havde Christoffer Spietz (Søn af den bekendte Joh.
Sp.) m ed sin Broder i mange Aar Fajancefabrik og Udsalg. Efter hans Død overgik Ejendommen til hans Husbestyrerinde H ansine Hansen - kalde t Sine Spie tz -·
der i en lang Aarrække hav de Udsalg af Spie tz' s Fajance
ved Siden af sin Kolonialhandel.
Den af H jorth købte E jendom havde indtil 1829 tilhørt den bekend te Kaperkaptajn og Toldinspektør Ridder Wolffsen, og var siden overgaaet til en Slægtning
Adjunkt Hasselriis. Den bestod af et 7 Fags Beboelseshus samt en mindre L ænge mod Nord og en r e t stor
Gaa rdsplads.
I Sidelængen indrettedes V æ rks tcd ; i Gaa rden blev
bygge t en »Hodda« til Lerslæmning og Oplagsrum, og
i Trefagsstuen til Gaden ind re ttedes Butik og Lager af

færdige Varer. Udsalgslokaler i de Tider opfyld te ikke
Nutidens Krav;
Kunden gik ind ad
Porten, op ad en
høj Stentrappe og
ringede paa Dørklokken, hvore fte r
han blev vist ind
gennem F orstuen ti l
Butikken.
I Fabrikkens Arkiv findes endnu
Kassebøger, hvo r
Salget er indført,
f. Ex. K ri gs r aad
Kurtz· - en Tobaks- D et indre af Ovnen
kasse, fremmed Herre fra Kbh. en Bl omste rskaa l
2 Mk.!
I Aarene 1861- 65 er Fabrikken vokse t m ed jævn
Fart; J ournalerne viser, at Mandskabet fra et Par Medhjælpere er vok set til e t P ersonale paa 10 P erson e r dog hovedsageligt Læ rlinge. I 1871 blev den gamle
Værkstedslænge ers tatte t m ed en to Etages Bygning
m ed Brænderi i Stuen og Dreje- og Formes tue ovc npaa
m ed Plads til 15 Mane!.
De fremstillede Va r er hav de ogsaa skiftet Karakte r,
Brugsgenstandene gled i Baggrund en eller tabte den
enkle Karakter ; Urtepotterne fo rsynedes med Løvefø dder og pyntedes med Relieffer af T horvaldsens »Dagen «
og »Natten«, og de drejede Opsatser afløstes af Blomsterkurve, kunstfærdigt fle ttede af Lerstrimler og baaret
af en springende Delfin som Fod. Oven i Sk aa len anbragtes yderli gere en lille Amorfigur m ed P il og Bue for
at gør e det saa yndefuldt som mulig t.
I de første Aar havde alle Varerne kun den g ullige
Farvetone, som Ler et fik i B rændingen ; imidlertid fremkom uundgaaligt misfarvede Stykker, som var usælgelige. For at faa en brugbar Vare her af blev disse Genstande »laker ede« i brun eller sort Farve; Lakeringen
var en omstændelig Proces, som udfør tes af ældre Kvinder (det eneste Kvindearbejde paa Fabrikken) , men de t
var en solid Overfla debehandling, og de laker ede Genst ande fik et nobelt Udseende.
Efterh aanden fandt man dog disse sorte Gen stande
for dys tre, og for at live op herpaa begyndte man med
den første Dekoration af Overfladen. Kunstnerisk e
kunde disse Dekorationer ikke kaldes, de bestod i Overføringsbilleder, hvortil Trykkene frem stilledes paa Fabrikker i Tyskland, og de forestillede Alpelandskaber,
Ridderborge fra Rhinen o. I., ofte indrammede i Rosenkranse i pragtfulde F arver. Senere afløstes disse naive
P yntebilleder af haandmalede Dek orationer i Oliefarver, som hovedsagelig udførtes af Damer udenfor Fabrikken, eller Genstandene sendtes til Dekora tør er i København, hvilke t var ret omstændeligt.
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Af Fabrikkens første Arbejder ca. 1862

D enne Dekorationsmaade var dog heller ikke tilfredsstillende, og da de antikke græske Vaseformer i
rødt Ler efterhaanden blev en Hovedartikkel, fordrede
disse en anderledes stilfuld Behandling, og en særlig
Malerstue med faguddannede Folk blev snart en Nød vendighed.
Hjorth var en god Modellør og Tegner, men han havde
ingen Uddannelse i Penselføring.
Hjorth's Broder (senere Skoleinspektør i Rønne) var
den første Dekoratør, men det blev i>nart nødvendigt at
engagere Porcelænsmalere fra København til at forestaa
Arbejdet.
I 1874 købtes en Del af Naboejendommen mod Vest,
og her indrettedes en god Malerstue med Plads til 8- 10
Mand, samt en ny Butik og store Lagerrum.
I de første Aar, da Hjorth arbejdede alene, assisteret
af et Par Medhjælpere, r espekteredes ingen faste Arbejdstider. Sommerdags gik Drejeskiven allerede fra
Kl. 3-4 om Morgenen; siden, da Personalet blev større,
regnedes den normale Arbejdsdag fra Kl. 6 Morgen til
8 Aften, afbrudt af d e nødvendige Maal tider - en hel
og to halve Timer.
Gennem opbevarede Journaler kan man følge Bevægelserne i Arbejdstid og Løn op igennem Aarene ; omkring 1880 var Arbejdsdagen fra Kl. 7 til 7.
··1
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Alle Arbejdere, baade Drejere, Formere og · Malere,
blev antaget som Lærlinge efter Konfirmationsalderen
og oplærte af Mesteren eller Overmaleren. Læ r e tiden
var 5 1/2 Aar; i denne Tid fik Lærlingen i Kostpenge 3
Kr. om Ugen, samt smaa Procenter af det udførte Arbejde. Svendenes Arbejde lønnedes væsentlig efter Akkordpriser for hvert færdigt Stykke, og herved kunde en
Mand tjene ca. 15 Kr. i Ugens 6 Arbejdsdage. Begrebet
Timeløn kendtes ikke, men en »Dagløn« beregnedes til
2.75 a 3.00. Arbejdsmændene havde 10 Kr. ugen tlig.")
Det var en fast Regel, at de »udlærte « unge Mænd
ved denne Fabrik altid gik ind i Arbejdernes Rækker
med de Rettigh eder og Pligter, som d ermed fulgte, og
dette Forhold satte i Tidens Løb et. vist solidt Præg paa
hele P ersonalet. Der udviklede sig en kammeratlig Tone
blandt Arbejderne indbyrdes, og ikke mindst m ellem
Mester og Arbejder.
D ette faste Personale (1870-90) bestod helt igennem af interessa nte og intelligente Mennesk er, velkendte i Byens Historie; saaledes kan nævnes:
Theodor Kofoed (sen ere k endt Købmand i St. Mortensgade). Hans Lund (sen ere Overdrejer p aa lpsens
Fabrik, Kbh.). Peter Holm (Fo r stander for Baptistm enighed en, Byraadsmedlem i Rønne). Hans Kruse
(Organist ved samme Menighed). Mathias Kofoed
(Buntma ger i Nygade). Michael Ander sen (s tartede
senere Fajancefabr ik paa Lille Torv) . Brødrene H. og
K. Samson (H . S. senere Professor i Chikago) . Hjorths
Fætter Andreas Møller, Hans Hartvig, Adolf Berggreen, Mathias Bengts en m . fl.
Fire af Folkene oplevede 70 Aars Fødselsdag, to fejrede
deres 50aars Jubilæum ved Fabrikken.
Af Malerstuens Mandskab kan nævnes:
Overmalerne Aamodt og Cordsen (meget kendte Skikkelser i Rønne); ligeledes Andr. Rønne (Menighedsforstander og Inspektør ved Teknisk. Skole i Rønne) .
A. Andersen (sen ere Købmand og Kirkevæ rge) . Ole
Boss, med flere.
Foruden de faste Folk paa_Malerstuen var flere Tegnere
og Landskabsmalere tilknyttet Fabrikken for kortere
eller længere Tid. - De t kan endda nævnes, at Berømtheder som Holger Drachmannc) og Kunstneren
Kr. Zahrtmann har ydet Fabrikken deres Arbejde og
Inter esse, den ene som Landskabsmaler , d en anden ved
Tegning af antikke Vaser og Dekorationer.
Arbejdet gik sin rolige Gang i de Tider uden større
Forskydninger. Forskaanet, som man var, for baade
Krigs- og Krisetider, Arbejdsstandsninger og Overenskomstforhandlinger, kunde Budgettet lægges fra Aar
til Aar.
Indkomsterne var smaa baade for Arbejder og Mester,
men Livsfornødenhederne var indstillet derefter. De
personlige Skatter var særdeles overkommelige, o g Bidrag til Sygekasse og en Al d erdomsunder støttelse blev
tilbageholdt af Lønnen, da Mestrene selv havde indstiftet og administrerede disse Institutioner.
Arbejdsdagen var lang, men ikke kedelig, og Konver-
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Sortbrændt T e rraco tta 1880

sationen gik i Takt m ed Arbejde t. Alle Tidens Problemer drøftedes med Iver - Videnskab og Politik, Litteratur og Musik, Religion og Filosofi - , og Bølgerne gik
til Tider højt paa Grund a f Gemytternes Uoveren sstemmelse.
Selv om P ersonalet var fa st knyttet til Fabrikken,
modtog man dog stadig friske Pust fra Omverdenen.
De t unge Mandskab maatte jo, naar Tiden kom, rejse
til Hovedstaden og trække i Kongens Klæde r, og for
nogles Vedkommende forlængede~ Opholdet i K øbenhavn, ide t de tog midlertidigt Arbejde ved P. lpsens
Fabrik eller ved andre, mindre Virksomhe<ler, som var
opstaaet (Wendrich, B1,1dde-Lund); men ef te r at have
luftet sig en kort Tid m eldte de sig i Reglen til Tjenest e
igen og overtog deres gamle Arbejd splads - og hjembragte da Samtalestof for en hel lang Vinter.
Disse Folk var festligt inds tillede, og man lod ikke en
given Lejlighed gaa tabt til F est. Hver Gang e n ung
Mand gik ind i »Svendenes« R ækker , fejredes Begiveu·
he den m ed e t »Svendegilde« - til Tider ved en Bolle
dampende Punch og varme Æbleskiver, eller e t »Gaasegilde«. Værkstede t blev da pyntet med Flag og Grønt,
og der blev talt, deklamer et og sunge t og musice re t paa
medbragte Ins trumenter. Til andre Tider forlagdes
F esten til »en Aften i Sommerlys t«.
Fabrikken besøgtes af mange originale Størrelser.
»Jørgen Ra gg« kom m ed sin Sandsæk paa Nakken, stillede Sækken i Forstuen og glecl stille ind paa Væ rkstedet. Han talte sjældent, nikke de kun lidt undseligt
til Folkene - saa lidt paa Arbejde t, og listede a f igen.
»Visemøller « havde mere Levemaade; han mødte op
med sin Skindtaske med Sangene i til de forskellige
Aarstider: To smukke Foraarssange, eller: En lille Julesang - med Engle og Harper o. s. v. ; og han foredrog
gerne e t Par Vers for at stimulere Køb elysten. - En
Gang faldt hans Besøg dog uh eldigt ud. Kruse, der var
en varm Afholdsmand, syntes ikke rigtig om den
Atmosfære, der ombølgede Møller, og da en Flaskehals
stak ud af hans Lomme, spurgte K . noget indiskre t,
hvad der var i Flasken. »Det er min Eddikeflaske!« »Aa, lad mig lugte til den Eddike !« - »Nej, lad os nu

være Venner, lad os nu være Venner! « sagde Møller og
trak sig fornærmet ud ad Døren.
Den gam le Smed Hovald Holm') besøgte ofte Ste<le t ;
han udbre dte sig om alt de t gode Smedearbejde, han
havde udført i sine Dage. Saa gav han ogsaa gode Raad
for Sundhedens Bevarelse og viste, at han kunde skriv e
sit Navn uden at ryste paa Haanden. Dette fine R esultat
tilskrev han en vis Slags Bitter, samt tidlig Nattesøvn
og r egelmæssigt Arbejde.
Martin Andersen (Nexø) kom som nybagt Skomagersvend og besøgte en Kammerat paa Fabrikken ; h an
havde et stille, indesluttet Væsen og saa svag u<l. Han
kaldtes gern e »den brystsvage Skomager «.
De t m este Arbejde, som udførtes paa Drejerstu en og
Malerstuen, var fint Præ~ isions arbejde, der krævede
skarpe Øjne og en sikker Haand; det er derfor r e t uforstaaeligt, i vor »oplyste« Tid, at man kunde klare sig
med Lysforhold ene, som de den Gang bødes.
Indtil »Mikkelsdag« maatte man nøjes m ed Dagslyset,
og Arbejdstiden blev da kortet lidt af, naar Vejret var
mørkt. D. 20/9 »tændtes Lamperne «, hvilken B egivenhed ogsaa gerne fe jredes ved en festlig Aften (Lysegilde).
Lampen var ikke P . H. den Gang, men en P etroleumslampe af ringe Kaliber (fem Liniers Fladbrænder h ed
denne Type), som hang i en Jernkrog lige for Ansig te t
af Kunstens Udøvere. Stødte man til Lampen, faldt den
paa Gulvet, og s tænkedes en Draabe Vand paa den ,
sprang Lampeglasset (og saa maatte en Lærling løbe til
Glaser Madsen efter et nyt) - og dog præstere<lcs der
under disse primitive Forhold Arbejder, som ingen
kunde yde Magen til i Retning af Akkuratesse nu om
Stunder.
I Aarene 1870- 80 var den røde Terracottafarve blevet den fremherskende; i det røde Ler udførtes da
Kopier af Thorvaldsens Figurer og Relieffer, samt en
Del antikke Skulpturer; men alt overvejende b lev dog
de t græs ke Vasearbejde. Modellerne hertil udførtes i
det væsentlige af Hjorth selv, i nogle Tilfælde dog m ed
Assistance af Billedhugger e i København som: Hammeleff, H. C. Brix og senere Nic. Schmidt.
De græske Vaseformer, hvortil Originalerne fandtes i

Figurer fra H . C . Ande rsens Eventyr, modelleret af Nic. Schmidt 1885
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Museerne i Ind- og Udlandet, blev dek orerede efter de
originale Forbilleder og i de rette Farver. Der maledes
nu ikke m ere med Oliefarver, m en an vendtes en Emaille,
som e fter Paamalingen blev indbrændt i Ler et i en dertil kons trueret Muffelovn.
Denne nye Emaille far ve blev opfundet paa Fabrikken
e fter længere Experimentering af Hjorth og Overmaleren i Forening, og den gav de dermed dekorer ede
Vaser e t langt værdi fulder e Udseende end den tidliger e
anvendte Oliefar ve, og da den b lev brændt ind i Ler et,
var den fuld stændig uforgængelig.
Omkring 1880 var Produktionen af Terra cotta paa
sit Højdepunkt; da var der skudt en ny Gr en frem forud en de før nævnte, nemlig Miniatu.rerne.
Alle Vaseformerne blev nu tillige fremstillet »en
minia t ure « (i Størrelse 3- 5 cm) og dekorerede og
brændt ligesom der es større Søsk ende. Desuden blev
modelleret et U tal af Amoriner og andre Nipsfi gurer,
som formedes i Tusindvis, og som fløj ud over saa at
sige hele Verden. Særli g var en Aftager i Berlin umættelig i at beordre disse Smaating. Barn i Vaskeballe Dreng med Slæ de - kyssende Amoriner o. s. v. var B etegnelserne for dem, og nu maatte un ge, fingern emme
Piger engager es til at udfør e dette Pillearbejde, og en
Formes tue for Kvinde1· samt en ny lille Ovn blev indr e tte t he rtil.
Endnu lever i R ønne ældre Damer, der som un ge
Piger var beskæftige t ved dette Arbejde.
For en Fuldstændigheds Skyld skal endnu nævnes
Kopi erne af oldnordisk e Urner, der dannede en Afdeling for sig blan dt Fabrikkens Modeller. Efterligningerne af de gamle Bronze- og Jernalderskar, sær lig
fra de bornholmske Gravfund, fremstilledes m ed en
bronzeagtig Patina, og disse enkle, kraftige Karformer
dannede en god K ontrast til alle de sarte gr æsk e Vaseform er. - Det ka n nævnes, at da vær ende Amtmand
Ve del ganske naturligt omfattede disse Modeller m ed
særli g Inter esse, efter som den gamle Oldforsk er m ed
egne H ænder havde udgravet et stort Antal af Originalerne hertil.
Vil man nu se tilbage paa, hvad der gennem disse Aa r
fremstilledes m ed saa m egen Flid paa de t gamle Værk-

16

sted, og bedømme de ts Værd, da afhæn ger jo det sete
af Øjnene, som ser.
Med Datidens Øjne saa man m ed 1-E refr ygt o p til al t,
h vad Fortiden havde skabt af skøn ne og gode Ting;
og kund e man naa til at fremstille noget, der va r omtrent lige saa godt, syntes man at have naaet et t ilfredsstillende Resultat.
At ef te rligne ægyp tiske eller græske Kunstværker, at
kopiere Thorvaldsens b edste Skulpturer o. s. v. be tragtedes den Gang som de t højeste Maal, man turde
stille sig.
Og Varerne fandt sine Libhavere; de bleve beundrede
af høj og lav, bleve prisbelønnede ved de talrige Udstillinger i Ind- og Udland, hvor de blev præsenter ede, og
de solgtes over hele Ve rden.
I Aarene 1870-85 havde F abrikken gen nem Udstillinge r skaffe t sig gode og va rige Forbindelser i London,
Berlin og Wien og havde desuden Aftager e i Stockholm,
St. P etersborg, Hamborg, New Yo rk, St. Thomas og
Sydn ey i Au strali en.
I Slutningen af Aarhundredet blev Markedet m er e
indskrænket; da forhandledes en stor Del af Varerne
gennem en Repræsentant i Italien, som anbragte dem
paa ca. 30 forskellige Pladser i Italien, Østrig og ved
den fransk e Middelhavskyst; og ikke mindst de an tikke
Vaser var h er en efterspurgt Vare.
I Begyndelsen af Firserne var Turismen her paa Øen
endnu i sin Barndom, og man regnede ikke m ed den
som nogen Indtægtskilde; m en lejlighedsvis skete det
dog, at en Damper kom til Rønne m ed Selsk ab er fra
Sassnitz eller Greifswald. Det var oftest vi denskab elige
Udflugter af Geologer og Arkæologer m e d der es Professorer som Fører e, der kom for at studere Øens Ejendommeligh ede r ; og de fandt altid Vej til Fabrikken for
at se de t bornholmske Værksted og købe de ts Frembringelser. At Hjorth talte godt T ysk og kunde give gode
Raad angaaende Ture paa Øen, var l1 eller ikke uden
Be tydning.
De t va r store Dage naar et tysk Rejseselsk ab - m ed
de sk æggede Professor er i Spidsen - tonede frem. De
oldnordisk e Urn er og Afstøbninger af bornholmske Runest ene var Hoveda ttraktionen ved der es Indkøb, men
mangen en lærd Doktor rejste ogsaa hj em med k ostbare, r igt dekor erede Vaser og efter lod Va luta i skinn ende tyske Guldmark.
Det varede do g ikke længe, før Bornho lm blev rigti g
opdaget af Turisterne, og gennem de e fter fø lgende Aa r
oparb ejdedes et Hjemmesalg, som bødede noget paa den
Afslappelse, der begyndte at m ærkes paa de udenrigsk e
Markeder.
Trangen til en Genfødelse af Varerne i s toflig H en·
seende m eldte sig efterhaanden , og ved Siden af den
gamle Fabrikation fo retoges de rfor stadig Forsøg fo r
a t finde en ny, solidere Lervare. Man kunde ikke se bort
fra, at den gamle Vare var et skørt og sensibelt P ro dukt,
som maatte behandles m ed Nænsomhed, og trods al
Forsigtighed havnede meget de raf i Brokkassen, inden
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det blev solgt; eller d e t blev knust u nder Transporten
til de fjerne U dsalgssteder . Tillige var Overfladen altfor modtagelig for Støv og Smuds, der skæmmede Genstandenes Udseende, og som kun lod sig fjerne ved Ombræ nding.
Det havde maaske ligget nær, om Hjor th havde slaaet
i nd paa Fremstilling af d e t saakaldte Majolika - Lervarer med blanke, farvede Glasurer, som imidlertid var
kommet frem paa andre herværende Fabrikker (Wolffsen, Viggo Andersen m . fl. ); men dette blev dog ikke
foretaget. Dels vilde d enne Udførelse kun passe daarligt
sammen m ed Fabrikkens øvrige Varer, og dels yndede
Hjorth ikke at slaa ind paa Veje, som andre havde
traadt.
I det »sortbrændte« T erra eotta fandt man, omkring
Aar 1900, en Afløser, der i nogen Grad opfyldte d e stillede Krav. Dette nye bestod af en Serie Krukker,
Skaale o. I., modellerede i kraftige F orm er og i en mere
moderne Stil. De spinkle Hanke og anden unyttig Forsiring var helt udeladt, og Genstandene var beregnet
paa baade at gøre Gavn og at hygge i en Dagligstue.
Disse Ting blev brændt paa en Maade, saa de blev
vand tæ tte og fik en graasort, halvblank Overflade, som
mindede om poleret Basal t eller sor t Skifer. - Fremstillingen heraf var noget i Retning af den gamle J ydepotteindustri, ide t Varerne under Brændingen blev udsa t for en saa kraftig Røgpaavirkning, at Lerets Pore r
fyldtes m ed en uforbrændelig Grafit, som gjorde det
haardt og tæt.
Det sorte Terraeotta havde sin Blomstringstid i de
fø rs te Tiaar a f det nye Aarhundrede, men blev efterhaanden fortrængt af billige E fterligninger i Gibs eller
le tbræ ndt Ler, overmalet med sort Farve.
Fabrikkens yngre Kræfter syslede stadig videre m ed
d eres keramiske Experimenter, og der arbejdedes en
Overgang med Begusdekorationer, med Lusterglasurer
og med haardtbræ ndte L er va rer; m en man blev dog
snart klar over, at man for at opnaa en virkelig l ødig
Vare maatte ind paa at brænde ved højer e Temperaturer
e nd de hidtil anvendte; og herved k om man ind paa
Fremstilling af d e t æg te Stentøj.
Ved »Stentøj « forstaaes en L erva r e, der er haard som
Sten, tung og ko ld at føle paa, som har en beha gelig
halvmat Overfla de, og som er fuldstændig uporøs og
modstandsdygtig m o d al kemisk Paavirkning.
De tte R esultat b eror paa e t Sammenspil mellem Ler
og Brænding. L eret skal kunne taa le den høje Varmegrad, d er er nødvendig (1200- 1300 °), uden at smelte
eller deformer es; men d et skal tillige have Evne til a t
»sintre«, d. v. s. fortætte sig, ide t Lerets enkelte Partikler i den s tærke Varme indgaar en fuldstæ ndig Forbindelse m ed hinanden. Herved forsvinder alle Porer i
Massen; Genstanden svinder betydeligt i Maal, faar
større Vægtfylde og bliver stenhaard; og de anvendte
Glasur er faar paa Grund af den høje Varme, de maa
gennemgaa, en æ d lere Karakter.
\ lierede i 1902 blev d er bygget en lille Prøveovn til

Stentøj omkr. 1916

Brænding a f Stentøj, og de forskelligs te Lerso rte r og
Blandinger blev gennempr øvet ved de stigende Varmegrader.
Der brændtes ved Nat og ved Dag, men d et gik ikke
lige godt den første Tid; enten n aaed e man ikke d en
ti lsigtede h øj e Varme i Ovnen, elle r Fyrkanalerne sm eltede sammen paa Grund af uh eldig Konstruktion, og
fordi det anvendte Materiale ikke Ya r ildfast nok. -Utallige vare de Mi sfostr e af L er , som maatte tages ud
af d enn e Ovn. Naa r Leret ikke sm elted e sammen, ku nd e
d et blær e op til en svampet Masse, h vis F orm kun havde
ringe Lighed m ed det, der var tilsigtet.
En ande n Ubehagelighed vis te sig ogsaa, idet en eller s
vellykke t Genstand ef ter Dages For l øb kunde staa o g
springe i Stumpe r m ed e t højt Knald; Aarsagen he rti l
viste sig a t være Uensarteth ed i Sammentrækningen af
L er et og Glasuren, h vo rved en Spænding op stod, som
før eller senere maattc udløse sig i en Spræ ngning af
Genstandene.
Den lille Forsøgsovn afløstes snar t a f en større, og
d e første vellykkede Stentøjsarbejder blev udtaget af
d enne Ovn i Hjorth's Fabrik (fo rm entlig det første virkelige Stentøj, d er var fremstillet her i Landet) i 1905;
dog skulde der gaa baade Aar og Dage, inden man
kunde sige at væ re helt H erre over d enn e va nskelige
Produktion.
I Aarene inden Krigen fremstilledes endnu det fine
r øde Terracotta, Thor valdsens Basrelieffer, det so rte
Terracotta, de o ldnordiske Urner og det nye Sten tøj
Side om Side - ef terhaanden et r e t broge t Selskab.
Stentøjets Fremkomst vakte naturligvis Tilfredshed,
og Hj orth fik den Glæ de i sine sidste Aar at se denne
Vare blive anerkendt og solgt; dog aned e han vel ikke,
at Stentøjet snart skulde blive d e t alt beherske nde i
Fabrikkens Produktion gennem et langt Aaremaal.
I Marts 1909 fejred e Hjorth sammen m ed sine Arbe jder e og Paarørende Fabrikkens 50aarige Jubilæum
ved en li lle Fest. - Ved den ne L ejlighed udtalte d en
gamle Fabrikant sin Glæde over de t god e Forhol d, der
altid havde været til Stede, og oprullede i »levende
Billed er « Fabrikken s Historie i d e forløbne Aar. Fest-
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gode Aai; dog ikke slaae t stø rre op, end at den ku nde
bær e sig, da den uundgaaelige R eaktion ind traa d te, og
den gode Vare, man havde i ndarb ejdet, ha r baa re t Virksomheden oppe gennem adsk illige van skel ige Fo rh old.

Paa V æ rks ted e t . I Midte n L. H jorth

lig heden marke1·edes yderliger e ved Inds tiftelsen af en
aa rlig (lønnet) Sommer fe ri e fo r hele P ersonalet. Hjo r th
har he r være t forud for sin Tid ; 25 Aa r efter kæmpes
der endnu drabeligt fra Arbejderorganisatio nern e for a t
faa lignende Bestemmelser indfø rt i de forskellige F ag.
Hjorth var nu en gammel Mand, der havde sin bedste
Tid bag sig, m en endnu kunde man træffe h am besk æ ftiget ved sin D rejeskive ; han kunde endnu insp icer e sin
Virksomhed og holde de forsk ellige Traade i sin Haand.
Arbe jdstempoe t var dalet, og Haanden, som fø r
havde ført Modellerpinden saa sikkert, var begyndt at
ryste lidt; m en den Inter esse, hvorm ed han alle Dage
havde omfatte t Arb ej de~, var lige frisk.
F ørs t i 1912 gik det ned ad Bakke m ed H elbredet , og
Kr æfterne svigtede ; H jertet vilde ik ke m er e, og d. 9de
December brast hans Livs traad.
Med Grundlægger ens Bortgang maa Fabrikkens h istorisk e Tid siges a t være afslu ttet.
Krigs tiden, der ful gte snar t ef ter, omformede hele
det gamle Billede. De udenrigs Forbindelser oph ørte
m ed eet Slag, og de u destaaende P engefo rdringe r blev
um ul ige at i nddrive, saa Frem tidsudsigterne t egnede sig
en Over gang særdeles mørke.
For holden e bedredes dog atter ; der i nda rbejdedes
e fterhaanden e t godt in denlan dsk Ma rked fo r de n ye
Va r er, og e f ter faa Aars Forløb m ed førte den almindelige Opgang i Skand inavien ogsaa et stor t Opsving i Fabrikkens Omsætningsforh old.
T il H eld fo r Indehaverne blev Virk somheden disse
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Gaar man i Dag gennem Fabrikkens Lo kale r, da mødes her nyt og ga mmelt.
Lagre og Udsalgslokale r er helt forn yede, en ny Malerstue er opført, og de t gamle Bræ nderi e r forn ye t efter
en Brand i 1918; m en de gamle Le rkæ ldere og Slæmm eriet ligger endnu i sin oprindelige Skikkelse, og en d~
nu gaa r Drejeskiverne der es Gang i den ga m le Værkstedsbygning fra 1872.
Endnu slynger sig Roser og Vinr anker op ad Murene
i den gamle Have og fortæller om ham, der plan tede
dem - og grund lagde de t h ele; plantede og grundlagde
med Fortrøstning til den, der ene giver Væk s t.

P. Hjorth .
1) Fader ens Sme d ic blev d reve t vid e re af den ældste Søn P e te r,
som paa sine ga ml e D age ned lagde den og efte r daværemle Past or
Chr istensens Ti lskynde lse ind relted e Huse t til Bø rne hj e rn . D ette
fø rste Bø rn ehj em i Røn ne dreves i en Aa rræ kk c a f Martha Hj o rth,
D a lle r a f den næstæl dste Søn Sk oleinspek tø r H j orth; og h e r d øde
Past or Christe nsen, unde r e t a f s ine hyppige Besøg, i A a ret 1903.
Huset ej es nu af H. P. Bi ds tru ps B yggefor retning.
2) Som Vede rla g for A rbejde t u dlever e des h am e n P o r tio n M iddagsmad - saa kal de t " Udb ræ nd ermad « - i R eglen Æ rte r og Flæsk,
fo r ham selv og hans F amilie.
3) D e n F or bedri ng a f Po tle mage rie t, de r se ne r e ind t ra ad te (o mk ring 1860), skyldtes B orn holmere, der h avde læ r t F aget ved F a b rik ker ande tste ds, f. E ks. Wo lffse n, P . A nde rsen, Sonrre; de for stod at s læ mme L e re t, indførte bed r e Ovn e og Glasu r e r. D er es Produk te r ka ld tes »gu l Faj ance« t il F o rskel fra Pollemager var e r .
4) E n a f de sto re K øbmaoclsga a ul e, de n str a kte sig he lt ti l Am t·
m andsboligen i S toregade og ej edes a f Sandfl ugtskommissær J espersen, h vis Daue r var gift med Etatsr aad, Læge Za hrtma o n, Kunstmale r K r. Za hrtmanns F o r æ ldre.
5) Ifølge J o urna le rne modtog H olge r D r aeh ma nn fo r La ndskabsma li ng: 0/u -72 - 20 Rcll., 20/9-73 - 50 Rdl., 25/ 9-73 - 76 Rd l.
udbe talt.
6) D e næ v nte Lønn inger e r he r om r e gne t e fte r de n ga mle Møntfod Rdl., Mk. og Sk ., de nye P en ge Kr. og Ø re k om fø rs t i Bru g
1876.
7) H. boede paa H jørn e t a f Snell emark og Gr øn negade, hvo r
en Sme dej er nsvej rha ne endnn for tælle r om ha ns Virksomhed.

Før
og

Kysten N o rd for Rønne Havn 1868 efter Maleri af Fru Marie Daugaard (Born holms M u s eu m)

Nu

Kysten Nord for Rønne Ha vn 1936
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Øleaa.
Du springer op, fra »Ølene«
i Tundravaar
og fylder H ølene,
saa Bækforellen slaar;
dit Snevand f raader hvidt
nær »Gamleborgs« Granit
og bruser blaat i »Ringborgs« Skif]erskaar.
Du er ej Flod, e j Elv,
kun Øleaa, dig selv,
Strøm snoet i Sol, en durglad Streng.
Lad Løvfrøkvæk gaa træt,
Mors Mællt faa Føl gjort mæt, Græshoppen fedler endnu paa din Eng.
Graa Vift af Flaggermus
og Uglens Mørlmingssus
gaar over R øgen i dit Sommerhø.
H vor Marehalm bandt Klit,
blir hele Havet dit,
du aander ud i aaben Sø.

Ja , snart ved Brinlt og Sten
stod vi paa bare B en
glad i vor Aa og f ølte fr em en Stund
og listed' før et Spræl
i Haanden Sølv for el ,
hvor røde Alger pletter sølvgraa Bund.
Og kom en Tordendag
m ed Bulder og l ynnedslag,
m ed H virvelvind og Himlen uvejrsblaa,
løb Sltylregn til, da sprang
Strøm højt til Bro og Spang,
og du blev Bjærgstrøm, lille Øleaa.
Her ælted halvvildt K væg
med Klove Stien !dæg
som løb i Ellekrattet , sort og krum ; hv or Foden gled som smurt,
stod spættet Gøgeurt
og Vammelduft af Kaprifolium.
I Græs paa gæret Py t;
laa Regnbu'sltæret gydt,
en glohed Dag starik svovlet T ør vesmuld,
gul Solskinssalve flød
paa Smørblomst , og for Stød
af uvan T y r sank sv ampet El omkuld.

Med Graad dog næsten saa
vi Børn fra Gudenaa
en Dag nær Høst , hvor »Uss e l« da du var:
tynd Strøm i Rislerend
krøb under Spangen hen
til Stillevand i dine Klippelrnr.

Vi svang en lystig Krop
til Kirsbærtræets Top
og aad som Stære - Fuglebær m ed S ten og fulgte Søster Trop
da sad hun hanket op
sky som en bitte Ugle paa s i n Gren.

»Alt, Mossø, Himmelbjærg!
uh! Øleaa, du Dværg!«
Min lange Bror og jeg, den drøje Fyr,
stod op og gik i Seng,
hver som en flytt et Dreng,
vildfremmed mellem Gaarde, Folk og Dyr.

V ed »Gryet «, v or Bautalund,
paa Engens sv ale Bund,
v ar ædle Svampes søde Findested,
hvidt Laag og brun Lam el! tit bar vi hjem m ed Held
en Kurv at gøre Mor lyksalig med.

Men Trøst v i fandt for Savn,
din Ø tog os i Favn
m ed Højly ng, Klippe, Skov og Sandflugtsstrand
dens Hjærte fandt vi nær,
min Broders Grav blev her;
han sank som Træ før Løv fald , hugget an. - -

Om A skene i »Gryet «
sad V edbend fast som syet
til Barken h elt til Toppens slanke Spir,
og Bøge stod i Sol,
omsnoet af Kaprifol,
som gyldne Støtter om den graa Menhir.*)
*) N a vn p aa Ba utas ten i d e k e l tisk e S te nsæ tn inger i Bre-
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Men Øleaa! - - Høst kom,
da laa du tørketom
saa knapt du kunde spejle St jerners Lys,
og »Gryet« blev ful og led,
da rislede os ned
ad Ryggen Dødningsangst og Rædselsgys.

Her har i Sne vi rendt
med Kælk, med Buen spændt,
naar Morgenrøg stod aarle op og steg,
i Strøm slog Isen Klink,
og Julestjerners Blink
skar gennem Kvistemylr med Spurveneg.

Oktoberslud drev raa,
bag Graastensdiger laa
Skovæblerne - i Skæpper -- drysset hen,
da stred vi os mod Blæst
og Rusk til Lys og Fest
i Gaard, hvor der var Datter og en Ven.

I al v or Drengetid
fra Sol til Sengetid
mens Raager byggede, og Svaler fløj,
gik her vort glade Liv, i Broderleg og Kiv
løb vi fra Træslwpar og lappet Tøj.

Ad dine Broer drog
de glade Kanetog,
mens H ovskæg svingede, og Sneklamp røg;
den døde aged' ud,
kold, kistelagt i Skrud,
ad Vintervejen, strøet med grøn Efeu.

Fra du med Strøm tar Raus,
fra Højlyng ud til Havs
er kort dit Løb, kun dine fem smaa Mil,
men lille Øleaa
hvor har du, - hvid og blaa, slwbt mig et Drømmeland, m i n lille Nil!
] u l. Hein.

Min frofasfe Ven.
I Vinduet laa du saa brun og saa skøn.
] eg fanged' et Glimt af din Ynde,
skønt endnu var jeg for ung og grøn
til den Slags Leg at begynde.

Du skærped' min Tanke , du gav mig Mod,
du dulmed' mig Sorgens Kvaler;
thi ingen anden som du forstod,
hvad Hjerte og Sind husvaler.

Men Tiden den iler med dansende Trin,
og stedse mod dig stod min Længsel.
Da voved' jeg Skridtet, og du blev min.
Bortvejret var al min Trængsel.

Var Hjernen saa træg som en stenet Vej,
du gav den igen dens Evne.
De tusind' Ting, du gav Liv for mig,
er slet ikke til at nævne.

] eg gemte dig frydefuld til mig ind.
Din Varme ej Mage kender.
Din Aande strejfed' min Mund og Kind,
naar du laa i mine Hænder.

Og
det
Ja,
saa

var du end ofte en Smule sur,
sætter Kulør paa Livet.
snorked' du stundom i Mol og Dur,
er det dig alt tilgivet.

Du koglende Fe, min Livsens Trøst!
Hver Gang, jeg var værst i Knibe,
da kæmped' vi sammen en herlig Dyst,
min trofaste Ven - min Pibe!
]. P. Ku h r e.
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Uda-arbai.
Vinteren er ved at vige for d en gryende Vaar. Solen
stiger højere for hver Dag; dens lysende Varme faar
daglig mere Magt og Fylde.
I en lun Skovkrog stod en K l ynge Piletræer (Palmer).
De r ødgraa Knopper forvandledes til gyldne Rakler.
Sum-sum! der kom en Bi, der kom mange, sugede
Nektar og fyldte Kurvene med Blomsterstøv; sum-sum !
hjem til Fremtidsslægten i Halmboet ved Skovbr ynet!
Og Menneskene glædede sig, naar Bierne viste sig med
boiser. De t var et usvigeligt Varsel om, at nu kom Foraaret, Sommeren og dermed alle de udendørs Arbejder,
der næsten regnedes som festlige, befriende.
Du-main blev efterhaanclen Sneen for stærk, saa Far
maatte ud og skovle den fra de klinede Lervægge; ellerB
vilde de trækk e alt for megen Væde.
Majnfolken tørnede ud fra d en støvede Tærskelo,
Økserne blev slebne, Savene filede (kan h ænde savfilarijn - Musvitten - samtidig prøvede Stemmen), og saa
gik det ad Skoven til. Træ skuld e skæres og kl øves,
noget til »Gavn«, andet til Brænde, og bedst var d et,
m ens savajn (Saften) var i de t. Gavnti·æ, der hugged es
i Februar, raadnede ikke, sagde <le Gamle. Brændet
stabledes efterhaanclen i keglefo rmed e Stakke. Stengjiirn, der slyngede sig om Have, Løkker og Skov, skulde
efterses. To Mand fulgtes ad, en paa hver Side, og lagde
d e nedfaldne Sten paa Plads. F lere Steder var en stor
Sten (»Springsten«) lagt paa tværs i Gærdet, sa a der
dannedes en Slags Stente ved Skovstierne. Sten var i
det hele taget anvendt i vid Udstrækning~ I H!\ven laa
huo-ne
Stenbænk e under tæ tte Løvtag. Ved Damkanten
b
va r anbragt to store Sten, biinkestenana, hvor m an »hankede Klær«, og en mindre ved Siden, so m piblana kund e
lære sig til ved. Bibæ nkens seks Ben stod i runde, hugne
Stenkar , Gæssene drak af e t trekante t Stentrug, bråjnjungens Støtte var fæstet til en h øj Granitsten, mens
bråjnlr.ared besto d af fire Kvaderste n (Sa ndstensplader) .
Uden for Porten laa rytaraknaitijn, en a lenhøj, firkantet
Stenblok , der ben yttedes, naar man s teg til Hest. Væsentlig fra en gammel Stranding stammede d e paa Gaar-

Den gamle Gaard

dene almindelige Stenborde, der næsten alle havde <let
ene Hjørne afhugget - efter Sigende for at slippe smertefrit ud en o m Strandingsreglementet. Og højere steg Solen, Jorden dampede, det blev tormånad (Marts) og Saatid. Tre fo rer i tor gjer ejn rommer .
(langstrakt) vår, lyder et Ordsprog, et andet: Tormånads
rain e lissegodt som fåramøj paa jorn. V idere hed d et:
Arter slrn sås i ennajn på tor å me lwlla hoa, dvs. i Slutningen af Marts, naar Jorden var saa tilpas tø r, at
Hestenes Hove ikke sank mere end lial vvejs ned.
Fraue-da (25. Marts) skulde Kaa le n gerne være i Jorden. Naar li.aura/aulijn (Vipstjerten) indfandt sig, var
det Havrens Saatid, m ens Byggen maatte vente, til Kirsebærtræerne stod i deres hvide Blomsterflor og Gøgen
(12. Maj) kukked e : kolr.- lcok! så bjøg!
Hvert Jords tykke havde sit særlige Nav n, som vel i
nogen Maade svarede til dets Ejendommelighed: Lyres,
Kjæjlarijn, Vassi jn, Dæulabiddajn, Skaven, Honkelsager, Madvi-oger, Tjykkan, Harahojijn, Kjijles-æ jnen o.A.
Gode Ønsker ledsagede Sædlægningen, hvis Afslutning fejredes med Nydelsen af vårkagan. Fuglevarsler
for d e kommende Maa ned er og Høs ten toges i Betragtning: Byggede Skaden* h øjt, blev <let en vaad Somr:i:ier;
galpada lr.rågan, var Regnen paa Trapperne, og sa ng
ærijnsfaulijn (Engsnarren) i den d uggede Sommernat,
va r de t saa sikkert, at Laderne blev fulde. »Torden paa
Ba1:kvist« vars led e ligeledes et godt Aar. Hvis Rugen
Valborgsdag (1. Maj) var saa vidt, at d en kunde sjyla
ejn råg, tegnede den godt.
Tiden l ider. Snart grønnes Skove og ti lsaaed e Marker. Tidligt lærte vi Børn at ke nde Byggen med sine
h øjrevend te Bladspidser fra Havrens venstrevendte. I alt det grønne lyste Gaardens n ykalked e L ænge r ; som
Naturen smykkedes mod Sommer en, maatte jo ogsaa
Bygninge rne pudses op, be tids og fes tligt.
H omlajn voksede i store Spring, saa hujnakjaisijn
*) Paaskcdag var denne F ugl paa Bloksbjerg og Ljeolc som Dri kkekrus for H eksene!

R ytaraknajt
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blev den for lav og Stængerne maatte sættes til. Torrujam og lyngriv a fik en Omgang Slibesten. Bretor·
ruen blev skaaret derude, hvor J ernalderkrigeren hvilede m ed Sværde t ved Siden og de hvide og r øde Gøge·
urter voksede. Lyng brugtes til opkjølnetoi og rygjalyng. Engene skulde rønses for nedfaldne Grene fra
Skovkanten og Tidslerne stikk es. Nøje to ges Tiden i
Agt i alle Henseender. Naaede man f. Eks. ikke at faa
Kaalen udplantet og rodfæstet til St. Hansaften, maatte
man ikke komme til Kildefest !
En solvarm Dag i Middagss tunden, naar alt a andede
Fred og Hvile, kunde Gaardsrummet pludselig fyldes
med Biern es glade Sværmem elodi, og snart blandedes
Kaneklokkernes Ringlen deri, idet der fra gam mel Tid
formentes, at de villigere samlede sig ved denne Lyd.
Naar de saa var kommet til Sæde i Valnøddetræet, lcjøre
ijn på dom med en Dusk statat (Mentha viridis), bundet
t il en lang Stang, for paa denne Maade a t genne dem ind
i Kub en. Et andet gammelt Raad var at indgnide Kuben
m ed Hjertensfryd (Melissa officin.) .
Saa kom da den Tid, da Agerhø, Enghø og K løve rhø
faldt for saisijn - og Havens Lavendler, Roser og St.
Jacobsliljer for saisen (sisarijn). Roserne tørredes til
Potpourri, Lavendler og Liljeblade overhældtes m ed
Brændevin og brugtes til Saarbehandling. - Ved Høst·
ningen af Enghø benyttedes en høstræjna (et Bræ t, der
bar den kørende og var forspæ ndt med to Heste) til at
samle Høe t sammen i vælter paa samme Maade som en
Hesterive, der ikke egnede sig saa godt til Enge, hvo r
der voksede mange kattatarma (Pengebladet Fredløs) .
Sædhøstens glade, travle Tid va r dog Udearbejdets
største Fest. Larse-Da (10.August) skulde Rugen normalt
være i Baand, og Hveden blev høstet snart efter. Enkelte
Aar kunde der saa blive e t lille Pusterum, mælhøst, før
Foraarssæden var moden. Slaaningen og Bindingen af
Rug og Hvede var ikke le t, saa var Foraarssæden nok
saa rar at behandle. Den skulde h elst læines (Straaene
r ettes lige) eller råites om Formiddagen, og naar den saa
havde faae t en Middagssol, var den t jenlig til at rujla op
og bær es sammen i Stakke. - Leen skulde holdes go dt
skarp, hares, derfor maatte hver maiara foruden m ed
Strygespaan vær e forsyne t m ed sula, hiirastæu og harh ammara. Den lille Sten, der h ang ved h iirsulan, blev
u dsøgt med Omhu og var helst en lille F lintesten med
Hul igennem. Der afsluttedes m ed e t maiaragjijle, hvorved der trakter edes m ed Æbleskiver (hoppenhåller,
fedthålsl~ager) og Punch.Ved Hjemkørslen ( ijn-iignijnen)
af Sæden kørtes der ofte m ed tre Vogne for at faa bedre
Fart i det, saaledes a t der stadig blev læsset en Vogn
paa Marken og en aflæsset hjemme, m ens en tom Vogn
gik im<'. llem. Denne sidste kørtes a f en yngre eller ældre,
hvis Arbejdskraft var ringere, dersom da ikke moer sæl
tog Tømmen og kjøre imæl. Ved alt H øs tarhcjde vaagedes der omhyggeligt over, at intet gik til Spilde.
Efter Indhøstningen var der endnu mangt og m eget
at ordne uden Døre. Med spændt' Forventning imodesaas saa ledes Fiskedagen, naar oen (Vodde t) blev tage t

Oktoberpl øjning. Radering af Ernst Køie

ned fra Loftet, bødet og maaskc forsynet med nye
Stokke. En o kan vel bedst sammenlignes med en stor,
grovmasket Netpose, der, nedtynget af nogle mindre
Sten, blev trukket gennem Vandet af to Mænd, hve r
m ed en til Nettet fastgjort Stok. Naar de havde gaact en
Omgang rundt, b lev oen hale t op i Græsset, og snart
sprællede gyldne Suder e og blanke Karusser Side om
Side med en e nkelt Gedde, som bidsk snappede efter
ens Fingre. Den første Dræt blev sendt hjem til Køkk ene t for at være parat til ujnarna, naar man vaa d og
hal f orgåzjader kom hjem efte1· Fangs ten. En Del af
denne solgtes til Udsætning i andre Damme. Klæv agång
å fiska vång var hver Ejendoms faste Tilliggende i de
Tider.
Bredtør v og Lyng skulde ligeledes hentes hjem. H eraf lagdes noget hen til »Tagrygning«, mens Resten kom
i torruhuzed. For at holde Ilden i K akkelovnen sa ttes
en Bredtørv i en Bue over Brændeknud en. Gafler og
Knive pudsedes hver Lørdag Aften blanke mod en Tørv.
Ogsaa Brændestablerne va r bleve t tilstrækkelig tørre til
at samles ind og saa kom Humle plukningen. Alt
imens gik Ploven ude paa Marken Fure op og Fure ned,
Dag ud, Dag ind. Højt oppe i Luften hang Glen ten paa
spilede Vinger, og Skovduens klaprende Vingeslag hørtes. I Skoven rødmede Brombæ rren e og Nødderne brunedes. Mikkelsaften var de t en fast R egel, at dræjn <1
paia fulg tes i Nøddeskov. Før Egernet »importer edes«
ti l Bornholm, kunde man p lu kke Nødder i Skæppevis.
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Men hermed var Syslerne i det fri ingenlunde udtømt.
Adskillige Nytteurter baade i Have og paa Mark spillede i gamle Dage en ganske anderledes Rolle end nu,
som f. Eks. Malurten, der skulde vær e skaarct Mikkelsaften. Valnødder, Æbler og anden Frugt bjergedes i Hus
hver til sin Tid. En klar Oktoberdag blev Gaardens Folk
forsynet m ed en lille Pose, bunde t m ed e l Baand om
Livet, saadan som ausaplokkarna brugte det, og man
gik i Gang med aggernploknijnen. Agern, der indsamledes i Tøndevis, var e t saare vigtigt Foder emne til Faar
og Svin om Vinteren. De anvendtes ogsaa som Kaffesurrogat og r egnedes for meget styrkende. Under »P lukningen« udsaa man sig nu og da en hiventorn til at lave

Spolepinde af i de lange Vinteraftener.
Vintersæ den k om forholdsvis sent i Jorden: 27 . Oktober gi k under Navn af dejn stora rau-sådajn. Ind til
November vogtedes k raiturn auerlut (over alle Stubbe) ,
og i den Tid tonede vii.utehorrens: Ha driv hjim! ove r
Markerne, saa de t gav Genlyd mod Bakkerne.
Straatagene var nu rygjada (belagt m ed Lyng og Bredtørv paa Rygningen); Stuer og Stalde lokke de »Folk og
F æ « ind i deres lune Hygge. l. November: skujle h ver
ko stå i klaun å hvert sjev ligja i haun - hed det for e t
gammelt Ord. Vinter en stod for Døren ; Tiden for i jnaarbaid kund e tage sin Begyndelse.
A.M.

Lidt om I. P. Møllers Barndom samt hans første Optegnelser.
Fra den kendte Visedigter og F olkemindesamler, Urmager I. P. Møllers Haand foreligger fo ruden de faa
trykte Ting (hvoriblandt: »Folkesagn og andre mundtlige Minder fra Bornholm«, 1867) adskillige OpLegnelser fra forskellige Perioder. Æ ldst af disse er sikkert en
lille Notebog paa et halvthundrede
Sider, paabegyndt 1833, altsaa det
Aar, da Møller kom i Lær e h os Urmager August P eter Hansen (»Agos tijn«) i Rønne, 15 Aar gammel
(smlgn. Bornholmske Saml. XX S.
160-61).
Foruden en Del Afskrifter, hvoraf
enkelte fra en sener e Tid, nogle faa
T egninger og andet for Offentligheden ligegyldigt Stof, indeholder
H eftet, der er overladt mig af Møllers Dattersøn, Raadhustjener Carl
Lau, Rønne, no gle sparsomme Dagbogso ptegnelser1 for Aarene 183336, hvorimellem er indskudt 5
»Sannsager« (Borgesøe, Hammershus Slot, Under Hammershus, Læse
Aae og Bonde Veede), der m aa siges
at være af en vis Interesse, - ogsaa
fordi disse Førsteforsøg varsler særdeles lovende om den
vordende Folklorists tidlig vakte Forsker- og Samlerglæ de.
Forudsætningerne h erfor kunde synes ringe nok, naar
der ses hen til Møllers minimale Skolegang før 10 Aarsalderen og dens totale Ophør efter denne Tid. Dog kan
man ikke sige, at han paa nogen Maade har maattet
savne den Næring, der først og fremmest betinger Mu-
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ligheden for al Folklorisme, den mundtlige Overlevering, en Kilde, han sikkert i rigt Maal har øs t af under
sit 3-aarige Ophold hos B edstemoderen paa Tingsted i
Ves ter Marie . - En af hans Døtre, Frøken Dagmar Møller, Allinge, har til Dansk F olkemindesamling leveret:
Nogle Optegnelser angaaende I. P .
Møllers Levned, hvoraf den væsentlige Del af n edenstaaende Træk
til Belysning af hans Barndom e r
hentet.
Allere de 10 Aar ga mmel tog J ens
Peter (f . 5/5 1818) Ophold hos Faderens Stedmoder paa Tingsted.
Her vogtede han Bedstemoder ens
Køer og Faar, der efter Høsten
sammen med E gnens øvrige Kreaturer gik »auerlut « (frit over alle
Mar ker ). Paa denne Maade har han
ikke kunnet un dga a at k omm e i
Forbindelse med andre Vogterdrenge og Tyendet, naar Dyrene
hentedes hjem eller skulde malkes,
og det slaar næppe f ejl, a t de t er
Minderne fra disse Aar, der bl. a.
h ar levere t h am Stof til hans første, ypperlige Viser, som
Va utehorrijn og Halstødijn. 2
Tingsted var i de Tider ikke blot en øde og fauig
Egn (vilde m an tigge paa Tingsted, maatte man selv ta ge
Mad m ed), men ogsaa Hjemsted for alsken s Røverpak
og Tyvebander (H akkeled) , der spillede Kort om Dagen og stjal om Natten. Hjælpere skal de have h aft hele
Øen over og i Byerne Hælere, der aftog Kos terne og
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afhændede dem ovre. Ogsaa Jens Peter s Bedstemoder
modtog ved et Par Lejl igheder Besøg af maskerede Banditter og maatte for at redde sit kære Skatol for Molest
udlevere 20 Rd., 2 Sølvbægere, et do. Hovedvandsæg, og
hvad d er ellers var af Værdi . Bedstemoderen skældte
dem ud, men de svarede, da de gik, at hun kunde vær e
glad ved, at hun slap saa godt. Skønt de bestjaalne
m ente at kende Ransmændene, vovede de dog ikke at
gøre Anmeldelse af Frygt for Hævn. En Nat blev endog
Vaskekedlen, der var af K obber, taget ud af Muren og
kørt bort. E t saa at sige samtidigt Billede af disse utaalelige Tilstande afgiver Mordet i Vestermarie 26/11
1833, hvorom nærmere bl. a. i Bornholmske Saml. XVII
s. 92- 115.
I de ensomme, mørke Vinteraftener har disse og lignende Begivenheder, Sagn og Fortællinger sikkert givet
Jens Peters Hjern e nok at tumle og fantasere med. Men
ledige var de iøvrigt ingenlunde. Der var jo daglig Krea turerne at røgte, U lden at karte og spinde. I »Sjymnijnen«, naar den gamle hvilede sig lidt paa Bænken,
kunde Drengen staa paa Kælke n ed ad Bakken lige uden
for Huset, m en saasnar t Lyset blev tændt, maatte h an
ind til Karterne. Bibelen og Salmebogen var hans eneste
Læsning, Skolegang var unø dvendig, mente Bedstemoderen. Af d enn e Luksus havde han kun nydt nogle
Krummer Aarene forud, mens Forældrene boed e i Arnage. Undervisningen besørgedes af en »Omgangslærer «,
som i Kirken tillystes at kunne ven tes paa den og den
Gaar<l til den og d en Tid; saa k u nde d e, der ønsked e
d et, indfinde sig her. Da J ens Peter en Dag sammen med
en jævnaldrende lille Pige stillede i den berammede
Gaard, maatte de sidde paa en Kiste i en kold »Sal« og
vente paa Læreren lige til Aften. Denne havde foretrukket at blive paa en and en Ga ard, hvor der var Selskab.
Om Sommeren afholdtes overhovedet ingen Underv isning.
Men alt i alt var d et tre gode Aar, Møller tilbragte hos
Beds temoderen. Ha n satte stor Pris paa hende, og hans
modtagelige Drengesjæl har uden Tvivl i denne Periode
modtaget stærke Ind t ryk og Paavirkninger, d er skulde
faa blivende Betydning for hans sene re Forfatter- og
U dgivervirksomh ed.
H er forlader vi da for denne Gang I. P . Møller.
Efter de 3 Aars Forløb flyttede han til sine Forældre
Rønne, blev konfirmeret og ko m i Urmagerlæ re, h vorom nedenstaaend e Smaastykker kor telig fortæller . Om
disse og de 5 smaa »Sannsager « blot de tte :
Det kan kun forbavse, at den purunge Møller til Trods
for sin forsømte Undervisning er i Stand til at udtrykke sig skriftligt saa hæderligt, som Tilfældet er.
U dover at have besørget Tegnsætningen og f jernet
enkelte ubetydelige - saakaldte Re tskrivningsforsyndelser har jeg ikke foretaget noget Indgreb i Teksten,
d er saaledes foreligger i d en Form, som I. P. Møller,
ganske naturligt noget paavirket af det gængse Bogsprog, for 100 Aar siden gav disse Optegnelser.
A. J.

D en nordlige D el af Grummekule gaden.

Tegnet af Tømmermand Nicolai Stibolt 1852

Dagbogsoptegnelser.
Aar 1833 d en 21 Junii kom jeg i Lære hos August
P eter Hansen, U h r ma ger .
Samme Aar blev Kjøbmand H. H . Colbergs Stuehus
bygt pa a 2 Etager høj t og Provst edammen solgt til 0 . P .
Ra sch, Dbm."
A nno 1834 va r h er i Rønne Opløb af første Borger
Compagnie for at udfrie Marcus P. Rasch, som blev
fastsat, fq rm edels t at han ved Exercisen gik frem for
Commandanten, og d a d enne ikke vilde lade ham løs,
blev d er stukket Brand paa en Ladelænge, som var
fu ldp akket med K l øver , h vorpaa bemeldte Ra sch blev
sluppet ud af Arresten. Samme Aar om Efteraaret kom
en Mæ ngde T ælle-F oustager o~ en Del løs brændt T ælle .
Ved at bjerge 2 Foustager fik jeg cirka 13 Rd. ; i alt fik
vi i kontante P enge cirka 80 Rcl., og naar vi b er egner
d en løse Tælle med, blev det cirka 100 Rd.
Samme Aar blev Rønne Raadhus b ygt, Rønne Nordre
U dmark solgt.
1835 blev Grummekule-Dammen 1 solgt til Kjøbman<l
Niels Mik kelsen. I dette A ar b lev Havnen anseligt forbedret, Broen udflyt og H avnen gjort større . Sy [n]der
Kaas anlagt i dette Aar til Fiskerhavn.
Ao 1836 om Efteraaret kom i Søen en Del Brædder,
h voraf jeg fik 1 Br æt.
Havnen fo rbedres Aar fra Aar. D e tte Aar udgik
Skipper H. Kofoed til Grønland og kom tilbage samme
Aar.'
Samme Aa r var her Officer er fra Kjøbenhavn for at
undersøge og approb ere Ammuniti on.

Sannsager.
l. Borgesøe
ligger midt i den kongelige A lmindi ngssk ov. H er stod i
gamle Dage en Herregaard. En gang sendte de Bud efter
Sted ets Præst, at han skuld e berette et sygt Menneske,
og for at forhaane ham, lagde de en Soe i Sengen og lod
Præsten ko mme t il den. Men Præsten blev saa vred, at
han, da han kom udenfor, manede Gaarden ned, at der
blev en bundløs Søe. - Nogle Karle proherte engang at søge Bund udi Søen,
og til den Ende bandt d e 24 H øvævle sammen og lod

25

Jul paa Bornholm
løbe ned i Søen og band t en Plovkniv derved; men idet
de fik den op, var Plovkniven borte og en Hestepande
paabunden i Stedet, hvorpaa stod, at dersom de lode sig
forstaa med sligt Spøg, skulde de komme selv ud efter.
2. H ammershus Slot.
De tte Slot vilde man i Begyndelsen bygge i Almindingen, men alt hvad m an her byggede, blev om Natten
bortflyttet, og ved nøjere Undersøgelse fandt man, at
det blev did henflyttet, hvor det prægtige Slot Hammershus har staaet, og hvor endnu ses Rudera. Ved
sidstnævnte Sted satte man nu stærk Vagt for a t erfare,
hvordan det der foregik om Natten, og en Mand, som
just satte sig paa Muren, faldt i Søvn, og om Morgenen
saa man, at hans Kjoleflig hængte ud gjennem Muren ,
og en 3 Alen Mur var færdiggjort over ham. Nu forlod
man det forrige og bygte Slotte t sidstnævnte Sted .
3. Under Hammershus
gaar en Munding ind under Bakken, som er 6 Alen bred
yderst og bliver smallere inder e. Denne Gang, siger man,
fø r er til Helligdomskilden i Rø Sogn. 2de Karle sloge
engang om, hvo af dem der snares t kunde komme til
bemeldte Kilde, den ene oven paa Jorden og den anden
ad bemeldte Gang. Men Fanden, som midt under Slottet haver sin Bolig, led ikke, at nogen kom derind, hvorover h an kvalte den Karl, som skulde gaa ad bemeldte
Gang; men til Tegn førte han ham først frem, og da han,
som løb oven over Jo r den, kom til Kilden, sad den anden paa en Sten og var død. - Ligeledes slap man en
Gaas derind; den kom ogsaa frem ved Helligdomskilden .
4. Læse Aae.
I denne Aa, som er den største paa Landet, boer en
T rold, som her kaldes Aae-Bobben. - Denne h aver den
Vedtægt, at han hvert ? ende Aar skal have en Mand til
sig i Aaen , og de, som der omkomme, kommer ikke mer
til Syne. Da det en gang hændte sig, at ingen druknede
til den bestemte Tid, hørte ma n ham raabe: Tiden er
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omme, og Manden er ikke kommen. En Gaardmand, som
boede lige oven paa Aabakken, stod og vaskede sig i et
s tort Kar med Vand, og saa snublede han hændelsesvis
og faldt i Karret og rullede ned over Aabakken, og saaledes fik Trolden sin bestemte Mand.
5. Bonde Veede.
Hans Fader boede paa Bondevcedegaard og avlede
ham med en Havfrue. Denne gav sin Søn stor Forstand,
besynderligt at han havde den Egenskab, at han kunde
see de Underjordisk e, hvilke t gjorde, at han blev en
stor Fjende af dem.
En Høj [, som] ligger der i Nærheden, hvor de Underjordisk e boede. H er r ed Bondeved engang forbi og saa,
hvorledes de havde stillet Højen op paa fire Støtter og
dansede der under. En Jomfru, som saa Bondevcede,
gav ham et Bæger, at han skulde drikke ; men Bondevede kjende det alt for vel, at det var Gift, som der var
i, og kastede det over Hovedet, idet han lod, at han
vilde drikke; m en nogle Draaber, som faldt paa H estens
Lænd, tog baade Hud og K jød af. Bægr et b eholdt han
og red, alt hvad han kunde, fo r fulgt af en stor Mængde
Underjordiske, hen imod Kirken , og da han havde en
ung Hingst at ride paa, spr ang den ind med ham paa
den indviede Jord, og han blev da fri for dem.
1) D isse bør sa mm enholdes med '.de fyldige Minder fra Rønne i
Johan Hanse n : En bornholmsk Haandvæ rk ers Erindringe r, ud givne
ve d T h. Lind, Rønne 1934, ide t den fi re Aar æl dre Møller tiltræ der
sin Læretid kun nogle faa Uge r, før Johan Hansen komme r i Glarmeste r læ re h os J. P. Boos.

2)

Om de nne se: Borrijnbolmarijn , 2. Aarg., S. 99-102.

3) H. H. Colbergs Stueh us er Købmd. 0. P. Raschs Eftf.s Ejendom paa St. Torv. - Provstedammen laa ved Hjørne t a f Torvegade og l e lli kegade; den blev til fyldt, og Pladsen e r nu en D e l
a f Thol ande r s Ejend om (St. Torv- Torn egad e) ; de nne ejedes 1833
af Købmand O. P. Rascl1 (1790-1875), Farfar til den 1933 a fdøde
Købmand a f samme ' avu.
4) Grumm ekule damme n laa No rd for K o nsul Exsteens Eje ndom.
G ru mme kulegade n e r den sene r e St. Torvegad e.
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Kommandantgaarden i Rønne.
Gamm el Købmandsgaard, købt 1844 af Stat en til Bo lig for Bornholms Komma nd an t

Bornholms Kommandanter gennem hundrede Aar

P . H. Scho ning. 1842-1866

M. E. Fallesen. 1866- 1876

C. L. 0 . F. Posse lt. 1876- 1887
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I. C. Blom. 1887- 1892

G. V. E. Cronc. 1892-1897

F. V. Krag. 1897- 1901

C. M. C. Viale. 1901- 1906

W. F. Laub. 1906-1910

H. D. Petersen. 1910-1916

V. Kofoed-Hanse n. 1916-1921
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0. B. Schouboe. 1921- 1925
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Th. M. Thornberg. 1925- 1930

J. T. Waagepete rsen. 1936-

A. P. C. StUrup.

Officererne ved Bornholms Væbnings Artilleri og Rytteri 1891
H. C . Koefoed. !. 1860. Sekondløjtn"
sen<>re Ritmester. Ejer af Koefoedgd "
Østermarie. til 1918.

C. R. Bohn, 1827- 1905. Kaptajn,
KompaanicheL Told~ssistent i Rønne,
senere Toldkontrolør i Gudhjem .

V. M. Davilzen, 1839-1917. Kaptajn, Kompagnichef. Ejer a f Baadstadgaard, Rø.

Lucianus Kofod, 1829 - 1904. Kaptajn, Tøjmesler 1881-91. Folketingsmand 1858-64, 1869-81.

H. M. Nielsen, 1863-1932. Løjtnant.
senere Kaptajn og Tøjmester.

N . C. G . d'Obry Willemoes . !. 1867.
Sekondløjln" Redaktør af Bornh. Avis,
nu Redaktør i Ribe.

L C . Blom,
Komma.nda.nt.

1827-1916.

Oberst,

M. G. Koefoe d, 1833- 191 7 . Ritmester. Eskadronschef. Ejer af Brogaard,
Østermarie.
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Gudhjem efter en gammel Tegning fra 1870'erne, signeret K. (Born holms Mus~um)

Gudhjem nu
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Lidt om Skolevæsenet i Vestermarie for hundrede Aar siden.
I Vestermarie begyndte det ordnede Skolevæsen
Efteraaret 1836, da der blev ansat 2 eksaminerede Lærere, Lund i nordre og Knudsen i søndre Halvdel af
Sognet, førend Skolebygningerne var færdi ge. Ved de
nuvær ende Lær eres Velvilje har jeg haft Lejlighed til
at blade i Skoleprotokollerne, men i Kirkeskolen findes
ingen Bøger fra den ældste Tid. I Smørenge Skole derimod er alle Protokollerne tilstede. De er i Tidsrumm e t fra 13. Okt. 1836 til 30. Sept. 1876 (incl.) ført af
Lærer Knudsen m ed en Sirlighed og Omhu, som man
vist skal lede e fter Magen til, og de giver utallige smaa
Oplysninger om Egn ens Befolkning. Mærkelig nok fremgaar det ikke direkte af Bøgerne, hvor Under visningen
begyndte, m en jeg maa antage, at Skolen h ele det første
Halvaar holdtes hos Didrik Funk, 14' Selvejergaard,
Klint, for der staar ikke noget om Flytning. Den fø rste
Skoledag havde Knudsen 1 Elev, P eder J ørgensen, 14
Aar, Søn af J ør gen J aeobsen, 26' Selvejergaard, So se; de
to følgende Dage kom tillige hans Søster Bodild Kirstine,
næste syv Skoledage endvidere 2 Piger og en Dreng fra
Smørenge, siden 4 til, deriblandt en Søster til de to første Elever, 12 14 Aar. An tallet af Elever s teg fremdeles
lige til Juleferien, da der var indmeldt 48 Børn, de to
sidste ligesom Nr. 32 fra Nylarsker. Den 3. Januar 1837
er Undervisningen begyndt igen m ed e t s tørre Antal
Elever, en ældste Klasse m ed 64 og en yngs te med 9.
Nr. 32, Hans Andersen, var i Skole 5 Dage i 1837; han
døde d. 13. Januar. De to Klasser er blevet undervist
samtidig lige til 8. Juli 1843. Blandt de nye Børn er en
Søster til de to første fra Sose, 8 14 Aar. Der er først
ved en Fejltagelse skrevet 5 Aar, men det var en Broder til hende, J ørgen Peter, som kom i Skole sen er e
hjemme, der var saa ung. Nogle Aar efter er de senere
Smørengebønder Lauritz Thorn og Lars Westh kommet
i Skole i næsten lige saa ung en Alder. I 1839 fyldte en
daværende Elev 20 Aar. Det var Jørgen P eter Hansen,
Søn af afdøde Hans Probjørn Clausen; h an »gik paa
Omgang« ligesom en Broder til ham. De var altsaa
hjemløse.
Men det var om Skolevæsenets Begyndelse, h er skulde
fortælles lidt. Øverst paa Skole-Journalens dertil indrettede første Blad har Skolepatronen m ed stor og
karakteristisk Skrift indført den første lnspektionsPaategning: »D. 23de Februarij, besoegte jeg Skolen i
Sondre Distrikt og fandt mig meget vel fornoje t undtagen, det forekom mig, at der i s tuen var meget kolt. L: M: Kofoed. « Tæt n edenunder den lemfældige Paatale, som er gjort vægtigere ved et NB, staa r med halvmikroskopisk Skoleskrift: » (Verten, D. H. Funk, skulde
besørge Skolestuen opvarm et. K.) «. Det er især Børn
fra Smørenge, Klint, Myreby og Lyngen, der har besøgt
Skolen i det første Halvaar; Sose er sparsomt repræsenter e t. Men den 12. April 1837 flyttedes Skolen ifølge

Vej. Radering af Ernst Køie

Protokollen fra 14. Selvejergaard til 26. (som nu hedd er
Aagaard) , hvorefter der kommer en stæ rk Tilgang a f
Sosebørn, m en ret stærkt Frafald af tidligere E lever.
Hen paa Sommeren er der stort Frafald over hele Linien.
I andet Kvartal 1837 er der - paa Papiret - 68 Børn
i ældste K lasse og 56 i yngste. I Journalen har Præsten
skrevet en kort Beretning om den befalede Eksamen,
som afholdtes 28. April og 1. Maj, og hvortil 52 Børn
mødte. Den er underskrevet af Grønbech (Præsten)
samt L. M. Kofoed, Christian Hansen, Christen Piil og
Jens Sehow.
»Fra 16. til 28. October incl. holdtes ikke Skole form edels t dens F lytning«, staar <ler skrevet. Denne F lytningsfe rie maa vist forstaas saaledes, at man h ar ønsket
at indvie den nye Skolebygning ved den Eksamen, som
skulde afholdes sidst i Oktober, og Halvaaret p aa 26.
Selvejergaard var udløbe t d. 12. Oktober. Ved denne
Eksamen, som afholdtes Mandagen den 30. Oktober
1837, m ødte kun 10 Børn. I Præstens Beretning h ed der
det, at »Sognepræsten m ed Skolepa tronen og Skoleforstanderen I. Kofod vare nær værende«. Underskrifter: Grønbech, L. M. Kofoed og I. Koefoed (Jørgen
Koefoed, 9. Selvejergaard). I November begyndte mange
Børn igen a t give Møde i Skolen .
Af Bøgerne fremgaar, at der har boet en Møller A. H .
Nielsen paa 16. Selvejergaards Grund. Har der staaet en
Mølle? Særegent for bornholmske Forhold e r det, at
mange af E gnens Bønder h avde Officersrang. Der var
Kaptejn Sorth, Kæmpegaard, og Løjlnanterne H . Kjøller, 24. Sgd " Muller, Nylarsker, J. P. Sose, Hullegaard,
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J. B. Westh, 10. Sgd., Johan Kofo ed, 10. Vdg., og P . Ibsen, So se. H. S. Dam, So se, og P. J en sen, Gildesgaard,
som først kaldes Gaardmænd, nævn es sener e som Løj tnanter. Udbygger H. C. B oss i Smørenge kaldes fra 1839
Ser gea nt. Navne af særlig bornholmsk Præg er Elna
Stobba (i Fattighuset) og Karna Raage.
Skolelodden i søndre Distrikt var 6 Tdr. Land stor;
noget af den var Eng. Skolebygningen var opført i det
nordvestlige Hjørne af Lodden ; den va r anselig efter
den Tids Forhold, i Stil med Datidens nye Stuelænger
paa større Gaarde, Bindingsværk og Halmta g. Nøjagtig
hvorledes Skolen tog sig ud i Efteraaret 1837 kan jeg
ikke fortælle; mit Bekendtskab med den begyndte ca.
40 Aar senere, men formentlig havde den da ikke undergaaet nogen væsentlig F or andring. Hovedbygningen var
ca . 27 m lang og henved 8 m br ed. Et mindre og to lange
Fag i den østre Ende var Lo og Stald, 6 Fag i Midten
Beboelse, mod Syd med Forstue, hvorfra ogsaa var Indgang til Skolestuen, de vestligste 4 Fag. Mod Syd laa
Haven ·med Stengærde om, m od Nord den lille Gaa rds-

plads m ed et Udhus, parallelt med Ho vedbygningen,
med Lervægge paa godt 1/2 Meters Tykkelse; dets
Længde er godt 81/z og Bredden 41/z m. H almtage t paa
Udhuse t gik e t Stykke ud over Gavlene. Mellem de to
Længer va r Vippebrønden ; B r øndkarm en va r 4 store
Sandstensplader, og i den ene var Aa rstalle t 1837 indhugget. Billedet paa Omslaget af dette H efte, e t Indtryk
fra Snejulen 1892, viser den vestlige Del af Skolen. Der
var da nylig kommet P lankeværk om Gaardspladsen i
Stedet for de t tidligere Stengærd e. Fra 1880, da Sose
Sk ole blev opr ettet, blev den gamle søndre Skole kaldt
Smørenge Skole. Fra 1916, da en ny Skole var bygge t
lid t nordliger e, har den gamle Smørenge Skole i s tæ rkt
fo randret Skikkelse været Avlsbruger ejendom.
Vestermarie nordre Skole, som efter Thingstedskolens
Oprettelse altid kaldes Kirkeskolen , var af samme Type.
Hovedbygningen staar end nu, temmelig u fora ndre t, som
en Del af Skolekomplek set.
Ernst K øie.

Bemærkninger paa en Reise
til Bornholm

allerede paa Skibe t overraske ~ 2f bornho lmsk Gjæstfrihed. E n ganske fremmed Mand - Captain Sonne 2 tilb ød mig si t Huus ti l
Logis og ledsaget af
ham ilede jeg over
B rinker og Skraaninger h er imod Havet
til hans pyntelige Bolig lige for K irke n,
hvo r jeg i en ga nske
fremmed Kreds modtoges med ukons tle t
Gjæstfrihed og in te t
savnede af Familielive ts Beqvemmelighecler.
Rønne har nogen
E . G. Tauber
Ligh ed m ed Dra gør
kun at den er af størr e Omfang, Huus fra Hu us adskilt
ved m ellemli ggende Haver og med et Folketa l af omtrent
4000 lndvaanere. Af Bygninger udmærke sig 3<le, som
tilhøre Capitain Wol/sen, Cancellieraa d Lohmo1111s Enke
og Byfoged Pingel.~ Blandt dennes Jndtægter næv nede
man en Sum af Byens Kasse for at holde til Alme ne tjeneste en Hingst, en Tyr og en Orne. Jeg va r saa held ig
under mi t Ophold i Rønne at blive Vidne t il e t I irkebryllup og derved gjøre Bekjendtskab m ed de bornholmske Natio nal-Dragter. Fruentimmernes Hoved pyn t eller
den saak aldte bornholmske Nølle (en hv id Hue m ed
Kniplinger og røde Silkeblomster i Panden og e t bredt

fra 3die til 8de August 1829 af E. G. TAUBER
Den her gengivne Ber etning om en R ejse til Bornholm
1829 er forfattet af daværende Direk tør for Sor ø Akademi, tidligere R ektor i Kolding, sener e i Frederiksbo r g, Erich Gjørup Tauber (1782-1854) . Beretningen
har ikke været trykt fø r ; den opbevar es i Manuskript
paa Universitetsbiblio teket i Køb enhavn (Add. 241 a og
b, 8vo) .

Første Blik paa Øen og Modtagelse i R ønne.
Al t længe h avde Solen beskinne t Ruths Kirke. Dania
skred frem i r as k Fart og k astede sin Røgskye lang t
bag sig i den r ene Morgenluft. Ved Udgangen af Skjærene ved Rønne Havn kom adskillige af Indvaanerne
os imøde i egne Seilsbaade og hilsede med Hurraraab.
Dania løsnede sine Velkoms tsku d, som besvaredes fra
Kastellet i Rønne, og de tte syntes at ha ve været et Sign a! for hele Byen til at strøm me os imøde. Kysten blev
levende, saalangt vi kunde øine. Skibsbroeu fy ldtes m ed
Menneske r i den Grad, a t vi neppe kunde trænge sig
frem. Hurra-Raab gjenlød og besvaredes. Selve Træer,
P lankeværker og Tagr ygge vrimlede af nysgjerrige Tilskuere. Man h avde ven te t et større An tal, end der kom
100 Studenter vare meldte for under Ørsteds1 Ledsagning at anstille mineralogiske Undersøgelser. J eg blev
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Tømme rmand Kofod m. 2 D øttr e
Commissionær Hasle
Skibseaptain R ønne (en Bornholmer)

Udfiugt til A lmindingen.

Hjuldamperen •Dania•, købt til Danmark 1825. Gik i Rutefart mell. Københ.
og Aarhus, senere mellem Aarhus og Kallundborg. Træsnit I Kronborgmusee.

Silkebaand i Nakken) var d e t mes t særegne ved Pynten
hos Barnefadde rne.

Selshab paa Dampskibet.
Etatsraad Lund Committerede i Rente kamme r et
W olff hagen
Ka mme rjunke r Ko/ od Auskultant i Ditto
Jus titsraad Winther Contoirchef for Matrikulvæs1>
n e t i Do
Justitsr. Schmidt do i tydske Cancelli
Dr. theol Kofod, Sognepr. v. H e lliggiæs t K. m . Kone

1

Klipper, K lippe r ! raabte den lystige L" da v1 mange
Miil ude i Søen ø ined e d e n h øiryggede Nordkyst af
Bornholm og saae Ruths Kirke h æve sig høit op over
Hammerens (*) anselige Field, og »Klipper, Klipp er «
gjenlød e ndnu bestandigt i mit Øre som e t Trylleord
og Løsenet for min Reise efterat jeg var steget i Land
paa d e n fl ad e Sandkyst ved Rønne og temmel ig uti lfredsstillet h avde gjenn emstreife t d e ns brolagte og ubrolagte (**) Gader. J eg besluttede indtil vide re at lade
Bornholms Hovedstad ligge mig uheseet og ubet ragtet
i Rygge n. J eg længtes efte r at betragte bestige og befø le
di sse graal adne mosbegroede K egl e r, som man kaldte
Klipp er . Vel havde jeg allerede fra Havet af gjo rt Bekje ndtskab med dem, men de t var for flygtigt til a t
begrunde nogen tydelig Forestilling og igie nnem Kikk e rte n seete v are de for Øiet ikk e meget forskiellige

(*) Dette Ord betyder paa bornholmsk et klippefu ldt
Forbierg.
(**) K jøbstæderne p . B. ere en ten aldeles ikke e ller
kun i e nkelte Gade r brolagte.
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Rønne H avn 1820. Rekonstrueret af Arkitekt K. Thorsen.
f Nuværende Toldbod. li Dampskibshavn. llI •Jajtahavn• . IV Inderhavn. V Havnebakken. VI Gl. Badeanstalt . VII Yderhavn. Vlll Pakhuskaj
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Rønn e 1810. Tegnet a l 0 . J. l<awe rt.

fra vo re sæd va nlige Ka mpestene, slæ ngte m ellem hi nanden i Dynge r, kun at K li ppe rne hist og her va r e gjennem vævede med grønne Kantninge r af Mos og Hedeplanter. Men ganske anderledes saae de efter mine
Rei se fæ llers, de indfødte Bornholmeres, Beskrivelse ud
n ærved og min Phantasie dannede sig efter denne en
besynderlig Virvar af ny og ukjendte Naturscener, Va ndfald, Rokkesten e, Biergkrys tallcr, Drybst enc, Sølvklipp er, Diamanter skjulte i Gaaseæg, Kort al den over- og
und erjordiske H erlighed, som de misundelige Gnom er
pleie at skjule for os Sle tteboere. Min brave Bornholmske Vært, Capitain Sonne, - der som alle Bornholmere
følte sig stolt af den Ro es, jeg som en Fremmed, tillagde
h ans F ædreneland - styrkede mig fuldkommen i deu
Idee, at opgive Reisen til Christians-Øe (hvortil Dampskib e t gav Lejlighed) og hellere at see den største og
vigtigs te Øe tilgavn s end dem begge ikkun halvt. Og
lovede han mig, naar jeg vilde antage ham til min Fører
og ikke ændse nogen legemlig Ans trængelse i de t kor te
Tidsrum af 3 Dage (da Dampskibet d vælede ved Øerne)
ei allene at bereise med m ig det Jndre saavelsom Kys terne af Bornholm, men gjøre mig opmærksom paa de vigti gs te Naturmærkværdigh eder som gjør de tte Land saa
inter essant for Fremmede.
Jeg to g m ed Glæde mod Tilbuddet og den øvrige Tid
ved Frokostbordet anvendtes til a t gjøre de nærm ere
Aftaler, hvoriblandt vare :

tour, som nu tilbød sig for mig. Gjæstgiversteder findes
intets teds paa Bornholm, men hvert Huus er red e til
den Fremmedes Modtagelse og hve r Huusfader sætter
en Æ re i at være hans Vær t. Min Captain, der ikke
kunde fornegte sin gamle Sømandsnatur, uagtet han i
nogle Aar ha vde ombytte t en borgerlig Handelsbedrift
i Rønne m ed det omflakkende Sømandsliv, var med sin
store Seilsbaad stukke t i Søen, saasnart ban havde øine t
de h øie Rø gs kyer fra Danias Metalmast og ha vde, da
han hørte, at ieg intet bes temt Adressebrev havde, m ed
ægte bornholmsk Gjæs tfrihed indbudt mig, at tage tiltakke med sit Huus. De tte var indrettet som en veludrustet K ah ytte med smuktmalet Bo sk ab i alle Værelser
og en vakker ung Kone syslede i Kjøkken og Kjælde r.
Et P ar smaa bornholmske Heste, der som Katte ere
vante til at springe paa Kli.pperne, blev førte ud af Stalden og spendte for en lille p yntelig Vogn, der var saa
smalsporet, a t den uden Fare k unde hoppe op og ned
i de snevre Klippeveie. Jeg fik H æderspladsen paa de t
midters te Sæde, Horra paa det første og min V ært paa
de t sidste og saaledes gik Farten rask fremad ad Almindingen til, hvo r vi vilde bringe H olzførs ter en, Captain
Rømer til Rømersdal den førs te Lyk ønskning til han s
nye Justitsraadstitel, som Kongen havde benaadet ham
med i Anledning af Ferdinands og Carolines F o rmæ ling
4 Dage forud.
Manden, som vi besøgte, var en r ask og rørig 60 aaringer, som har Fortjenes ten at have b eplante t Jordsm onde t imellem de golde nø gne Granitmasser og Klipperevner, jeg troer mere end 500 Tønder L and foruden
med Naaletræer af forskj ellig Art m ed Løvtræer af Bøg,
E eg, Ask, Birk o. s. v" som alle staa er i frodigs te Væxt.
Vi sadde i en god P asiar m ed Holzførster en ved en
Kop Kaffe, da de to Etatsraader og de 2 Jus titsraader
pustende og s tønnende kom op fra Echodalen, hvor de
vare s tegne af Vognene for at nye de t sjeldne Naturspil
af e t musikalsk E cho, som jeg til endnu større Fuldkomm enhed Dagen efter fandt i Dynd-Dalen ved R øe-Klipper, hvor Maale t ved e t n æs ten musikalsk Affald sank
efter Tones tigen , saa Stemmer tordne, brøle, lyde, hvi ske

1 Kl. 5 om Morgenen er Enhver r ede til at tiltræde V and ringen elle r K jørslen
2 Jngen Invitationer modtages ti l Jndskræ nkning i R eise tiden
3 Natteqvar teer søges i det seneste 3 Timer efter Solen s
Nedgang
4 Ko lt Kjøkken med t ages i en Reisekurv
»H orra skal kudske for os« r aabte Captai nen i ægte
Søm andstone ud af Døren og Horra de t er den bornholms ke Benævnelse paa Drengen ;, : Gaa rdskarlen
traadte ind fo r at e rholde de n ærmer e Instr uetioner.
Captain S. en munter og levelys tig Mand, der i m an ge
Aar havde fø rt eget Skib paa I sland, havde, som han
sagde, den he le Sommer længtes e fter en saadan Land-
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fra K lipper og Lunde, som om e n Hær var stille t der
med tusind Munde. Det var ikke de t stavelsesrigc fjerne
Echo, som lyder fra Koldinghuses Ruiner eiheller den
langsomme, længeventede Tone, som kommer fra Tranekjæ r Slo t. Det var e t Musikchor a f 100 gjækken de
Nympher og Dryader som syn tes a t drive et hemmelighedsfuldt Spil med den eenso mme Va ndrer .
Ry tterk nægtens T op bes taa r a f fl adliggen de Gr anitm asser, i F o rm af collosalske Ligstene, og gla t afslebne
paa den øver ste Side, som om vedvarende Va nds trø mme
vare gangne over dem. E n fo r tr æffelig Udsigt ha ves fra
dette Bjerg især over Landets sydli ge og sydvestli ge
Dele. Norden og Østen dækkes fo r en Deel af een derfra udgaaende B jergryg. Over skuet fra dette Standpunkt
seer Bornho lm ud som en stor Have, gjennemvævet af
Skovlunde, Bakk er, Agr e, E nge, Bønderbyer og K jøhstæder og begrændset a f de t fa rli ge Hav, hvo rpaa Skib e
i hundredeviis udfolde deres hvide Seil.*
E n ynd ig Sommeraften gav dette Sk ue ny Y nde og selskabelige Glæder gjorde Aftenen t il een af de beh ageligs te, j eg tilbr agte paa Øen. Skab er en af de bornholmske Skovplantninger Justitsr aa d Rømer vidste at fortælle Noget interessant om en hver Gjenstan d og den
komiske Maade, hvorpaa Captainen paa Dampskibet
misfors tod eller lod som han m isforstod alt hva d der
hørte til Geognosie eller Antiqvite ter gav A nledning til
m egen Latter. Glæden fik e t ny t Omsving, da mine
vakkre R eisefæller hemmeligen h av de lade t bringe det
høilovlige Kongelige Rentek ammer s Madkurv og Flask efoder op paa Klippen, en ypperlig Madkurv af Bonitet
og Indhold a f officiel Cb ar akter da den pleie r at med gives Matrikel-Commissairerne paa deres Reiser , e t Skriin
m ed stærktb eslagne Messingkanter o g Hjørner , som af
Etatsraad Ewer var forsyn e t med P ortviin af bedste
Sort. Dugen blev bredt p aa Rytterknægtens Ryg og vi
n edlode vore trætte Lemmer imellem de mosbegroede
Stene. Vi ti l talte vexelviis Mad k urven og de t messingbeslagne Skriin og tils tode een stemmigen at de gode
Kammerfolk forstaae at gjø r e Forretninger, som sig bø r.
E ndnu m aa jeg fø r jeg forlader Almindingen omtale
Prinds Chris tians F est. 4 De bornhol mske Piger talte endnu m ed H enrykkelse om denne Prindse fest, thi de ansee det som der es Skjønheds Triumph at de have behaget den skjønnes te Ætling af den danske Kongestamme.
De spillede ei heller no gen ube tydelig Rolle ved Landets F es tligheder og Prindsens Nedl adenhed vidste at
betage dem deres naturlige Frygtsom hed. R ønne P iger
vare de, der fø r st dristede sig frem paa Skuepladsen,
54 af dem i hvide Klæ der modtoge H s. k gl. H. m ed en
Sang, da han den 14 Juli 1824 om Aften en holdt sit

* Hammervan det er de t egentlige F arvand for de paa
Østersøen seilende Skibe fordi de t er r ener e for Grunde,
end Farvandet sønden for Øen. J eg saae det m edens
jeg var der opfyldt bestandig m ed h enved 50 frem og
tilbageseilende Skibe.
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Kysten ved N e b be Odde, Nord for Rønne, ca. 1890
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Indtog i Rønne igjennem en Ærepo rt som va r opr ejst
fo r ham ved Byen s øs tre Port, og paa samme Sted toge
de ved h ans Afreise - som offentl ige T idende r m eldte »tause, men r ør te Afsked m erl den høie, saa h ulJe
P ri nds« . Selv for Landsbypigerne va1· disse Dage e n
Fes t. En dnu den samme Dag H s. Kgl. H. indskibede sig,
afsang Øster-La r ske r o g Gudhj em s un ge Piger en Sang
til h am. Men stæ rkest lever dog i F olkets E rin dring
Sommernats-Festen, som Prindsen gav det h ele Øefolk
for sin egen R egning paa Almindingen.

Reise til Hammerhuses Ruiner.
J eg sov sødt i mit kah ytag tige Sovekammer i Røn ne
Natten imellem den 4de og 5 te August. Jeg havde forstuvet min F od ve d at løbe ned fra Klipperne og det
ængstede mig ved Hjemkomsten Noget, at dette Tilfælde
skulde ber øve mig Evne til de Fo d vandringer , som er e
uomgængelig fornødne for den, der r e t vil gjør e sig bekjendt m ed de bornholmsk e Na turm ærkvæ rdigh ede r.
Men Badning og Gnidning før Senge tid havde bra gt Naturen ti lbage i sin gamle Orden og da de paa Røn ne
Gader musicerende Sviin vaagnede mig ved Mo r gengry,
var jeg saa forfrisket, som om jeg n ylig var staaet o p
fra Examensborde t i Sorøe.
De gule H es te med sorte Manker og Haler af ga mmelnorsk Race hoppede ud af Stalddør en og Solen va r
ikke kommet m eget høit op paa Him len, da vi i stær k
Trav trillede hen ad de bløde Jordveie, som under Navn
af Rønne Gader føre t il den no rdl ige Side af Havnen
hvor Veien dreier op til Hammer en.
Den første Gjen stand, der tiltrak sig min Opmærksomhed var Flyvesandet langs med den ves tlige Kyst
paa en Strækning af omtrent en Fjerdedeeh niil mell em
Rønne og Hasle.
Flyvesandet langs m ed Søkys ten ved Rønne er nu
n æsten dæmpet ved H jælp af Marehalm og Klit tag, som
voxer godt og for at sikkre Agr ene er e i et Bøsseskuds
Afstand fra Stranden h øie Diger opførte, som er e beplantede m ed levende H egn. Større Omfang og Magt
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har Sandet norden for Steilebjer get, h vor den hele Odde,
Sandhammeren kaldet viser Spor af Flyvesandets ødelægge nde Virkninger og udgjør et s tort Sandhav, der
t ruer m ed aldeles at ove rfyge og ødelægge Sand vigs og
Allinges rige Agerland.
Hele Vestkysten imellem Rønn e og Hasle er opfyldt
med Kulgruber af forskiellig Dybde og Bonitet. Min Tid
ti llod mig ikke selv at besee Kul-gruberne, men een af
mine Medreisende fortalte mig, at dette er r et interessant. Man iføres en Bier gmands Hjelm, sidder ned ved
et Toug ridende paa en Træsadle. Sehakten ved Terkilds
Mølle er 30 A le n dyb og har 4 Stoller (Sidearme) hvoraf
een paa 130 Alen.
Vi besluttede at giør e en Baadfart fra Fiskerleiet
Vang til Hammershuses Ruiner og imidlertid lade
Hestene nyde Hvile i Slotsladegaa rden h os den gamle
Ko/ od, en Æ tling af Bornholms Befrier fra det svenske
Aag, ] ens Ko fod. De t er i kkun i stille Veir at man kan
beseile den vestlige Kyst af Bornholm, saa stæ rke ere
Brændingerne ellers imod de næsten lodret staaende
Klipp er. Men i saa skjøn en Sommer mor gen som den
der faldt i min Lod at nyde den 5te August 1829 og som
h ør e til Sjeldenhederne i indeværende urolige og r egnfulde Sommer veed jeg ingen Nydelse a t anbefale til
E lskere af Naturskjønheder, saa ærefrygtbydende og ophøiet, som den at roe i en lille Fisk erbaad langs m ed de
majes tætiske n æsten lodrette K lipper , som udgjøre
Bornholms Gr ændser mod Havet paa Øens vestlige og
no r d lige Side. Klipperne bes taae af en smuk fiinkorne t
Granit, stund om isprængt med brune i det sorte sig t ab ende Glimmerblade eller gjennemvævet af Aarer af
mørkerød Farve og prydet h ist og h er m ed yn dige Bjergk rys taller. En dyb Taushed her sk ede. De t var som vi
b egge min Fører og jeg vare h ensunkne i stille Betragtning af Naturens h erlige Mes ter værker. Paa vor venstr e
Side det umaadelige udstrakt i en stor speilklar F lade,
paa Høire uhyr e Granitblokke taarnede paa hinanden i
a fvexlende snart lodre tte, snart ternede Masser. D ybe
Kl øfter og Grøfter findes hist og h er , som alene er e t ilgjengelige fra Havet af og derfor ere uforstyrrede Boliger for en utallig Mængde Søfugle. Een af disse Bier ghuler siges at s taae i Forbindelse med Slottet, som dog
er aldeles usandsynligt.
Slottet selv har havt den mest imposante Beliggenhed j eg nogen Sinde har seet. Dets Grundvold udgjør
en s tor rund næsten lodret affaldende Granitk lippe,
hvis Fod mod Ves ten beskylles af Havet og paa de øvrige Sider omgives af dybe Dale. Ef ter Øiemaalet hæver
den blotte Klippe sig over 200 Fod over Vandspeile t.
Vi landede i en Kløft paa den vestlige Side af Slotsru inerne ved det saakaldte Sa lomons Kapel.

Slotsvange-Gaarden.
Min Vært h avde lovet at vise mig en ægt e bornholmsk
Bonde, ein Mann von aehtem Sehrott und Korn," og tillige at skaffe mig en gjæstfri Vederkvægelse efter Morgenens Anstrengelser og han førte mig derfor til en an-
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S lotsvangegaarden (Ham mers h olm), set ha Stejlebjerg
Maleri af A. de Lorange 1860 (Bornholms Museum)

selig Bondegaard nogle Bøsseskud fra Slotsru inen, som
eies af Hans Ko fod , en Descendent a f den ved Printzenschi olds Mo rel berømte ]ens Kofod. Gaarden va r af anseliger e Bygning end sædvanligt er paa Bornholm og
alle Om givelser af Marker, Lunde og Enge røbede en
ve lhavende Bondes fredende Haand. Store Steentrapper f ør te fra Gaardspladsen til Vaaningshuset og da vi
indtraadte i den store Bor gstue vel behængt m ed RiAer
og an dre Skydegeværer , modtoges vi venligen af en
P iblaraspa, som b ød os tage Sæde paa een a f de lange
Bænke indtil h en des Fader kom.
Bonde-Magnaten lod os vente nogle Minutter p aa sig.
E ndelig traadte han ind, en temmelig kj æmpemæssig
Figur med et veldannet æ rligt Ansigt, en to-alenlan g
Stok i Haanden, B eenklæderne heftede i Seler uden pa a
Vesten og over denne en aabensta aende Bonde-Kofte .
Ha n syntes a t være omtrent en 70 Aar, talte h oit i en
syngende Tone, som h avde nogen Lighed m ed det
Svenske. Han lod sig af Captainen underr e tte om, hvem
j eg var og ryste.de derpaa kraftigt Haanden paa mig,
bedende mig og min Reisefælle n edlade sig paa Bænken ,
medens han m ed Ryggen støtte t mod e t Skab tog
staaende P lads foran os m ed H ænderne fo ldet over sin
lange Stole Det var en giga ntisk Figur m ed e t smukt
regelmæssig t Oldingeansigt, som ud ta lte Kraft og Selvfølelse. I Begyndelsen havde j eg ondt m ed at forstaae
hans bornholmske Toneart men da han udtrykte sig me d
temmelig Ordrighed kunde jeg ikke lettelig forfeile Meni ngen af det han sagde. Han afbrød ofte sig sel v midt
i Talen for at irettesætte Gaardskarlene som efterhaanden traadte ind og tause bænkede sig ved et af de nederste Borde i Borgers tuen. Der es forknytte Svar røbede
Agt for ha ns huusfaderlige Myndighed.
Bordet var dækket med bornho lmske Skinker og
hjemmelave t Kornbrændeviin o g vor Vært havde ladet
sig underr ette om hvad Slags Folk - som h an ka ldte
det - der va r e komne i Besøg til La ndet m ed Dampskibe t, da h an henvendte sig til mig med de t Spørgsmaal: »Med Fo rlov er han og virkelig Etatsraad? (( »J a.
Hs. Maiestæt Kongen h ar havt den Naade at tillægge
mig Rang m ed Etatsraader. « Det Tvivlende i hans Mine
forsvandt o g han spurgte vider e hvad Slags Embede jeg
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havde. Jeg var i Forlegenhed med at forklare ham hvad
en Directo r for Sorøe Academie var for en P erson og
vendte derfor Svaret om til det Spørgsmaal om han
kjendte Holberg. Og da han med et muntert Griin sagde
at han ikke alen e kjendte ham m en havde læst a lle hans
Komo edier sagde jeg : For de P enge H. fortj ente ved
sine Comoedier kjøbte han et Baronie og dette Baronie
skjænkede han til Sorøe Academie for at der skulde opdrages og oplæres en Hob unge Folk til Kongens Tj eneste. Han Er det hans Bestilling at varetage de t, da har
han faae t et godt Kald, dersom ellers Adelens Børn nutildags due mere end i forrige Tider.
Bondens Datter den føromtalte Pibla gjorde Honneurs ved Bordet og da han havde tildrukket os en Velkomstskaal af det store sølvlaagede Kruus, kom Talen
paa Prinds Christians Besøg paa Bornholm i 1824·, hvor
han ogsaa gjæs tede Kofod paa sin Gaard hvorom denne
med synlig Selvtilfredshed fortalte os saaledes : »J eg
stod ved de tte Skab, da Prindsen traadte ind ad Døren
med en heel Hob Folk. Han spurgte mig en h eel Dee!
om min Gaard og da jeg havde brag t ham h vad Huset
formaaede, sagde Prindscn, lad os nu faae e t Glas Viin
af mit F laskefoder, men det vil vi drikke af det Sølvbæger, som Kong Frederich Den Tredie har skj ænket
hans Olde fader. Den har han vel endnu. »Jo, Der es Kongelige Høihed«, sagde jeg og langede den frem af Skabet.
Da tømte Prindsen de t halve af Bægeret i et Drag og
rakte mig derpaa Resten«.
Denne Nedladenhed, saa vel som den Udmæ rkelse
Prindsen havde vist ham ved Festen p. Rytterknægten
at lade ham kalde, fornøiede Oldingen overordentlig og
han talede med varm Begeistring om den smukke og
vakre Prinds. Paa det Spørgsmaal af Prindsen »hvorledes gaar det ellers her paa Landet ?« havde Bonden svar et godt og slet som man vil D. K. H.! Amtmændene
passe ikke paa Herredsfogderne og H erredsfogderne
ikke paa Procuratorer . Hvor over Prindsen smilede og
saae ti l Amtmanden og H erredsfogderne, som var i hans
Suite.
Bægere t, som Kong Frederik III har skjænket J ens
Kofod er over 8 Tommer høi t, i Form af en Pokal paa
en høi Fod og udvendig paa denne saavelsom Skaalen
rigelig forsynet m ed ophøiede Zirater og Udbullinger.
Ogsaa vi n øde Æ ren af at drikke af de tte Kongebæger.

Steilebjergets Fyrtaarn.
J eg samta lede endnu en Stund med den vakkre Bonde,
da S: mindede mig om, at Vognen var forsp end t og Dagens Timer sparsomt maatte benyttes, naar vi inden
Natten skulde komme til Hvile hos min gamle Discipel
Præsten i Øster -Larsker. Hans Ko/ od fulgte os til Grændseskjell et af sin Mark og trykkede os ved Skilsmissen
va rmt i Haanden.
Vi maa tte snart forlade Vognen for at komme op paa
Steilebjer ge t, der ikke lod sig bestige tilfods og anseea
for a t væ re 272 Fod6 over Have ts Overflade. Paa de tte
Bie rg overseer man den hele nordlige Dee! a f Dorn-

Fyrtaarnet paa Stej lebjerg 1802-71 (til 1851 Stenkulsfyr, derefter
Lampelyr). Tegning af I. P. Svendsen 1812 (Bornholms Museum).

holm noksaavel som fra Hamme rshuus. Paa Toppen af
Bjerge t findes et Fyrtaarn, hvo r e t Blusfyr unde rh oldes
der r e fl ec te res mod Søen fra en stor Messingplade. Taarnet er 6 kantet og huult i Midten for igjennem Kanale r
at lede Lufttrækken ind i Skors tenen eller Huulh eden,
der er bedækket m ed en Steenkulsrist. J o me re Træk
der er, desbedre blusse Kullene, derfor tillukkes ved
Træskodder, som styres ved Snore, de Sideaabninge r i
Taarne t, som vende fra Vinden. Treale ns høie Vinduer,
forenede m ed Bly, som i e t Gevæxthuus o mgive Værelset til alle Sider, for at Fyret kan skinne derigjennem.
Ruderne sidde løse i Blye t og musicer e derfor bestandi gen , som i e t gammelt Kirkekapel. Fyrpasser en sagde
at dette var n ødvendigt, da de derved hedre kund e udholde pludselige Vindstød. En Skieppe Steenkul fo rbruges per Time. Til Adskillelse fra dette Fyr ha r de t
paa Christiansøe en roterende F lamme. Bornholms Fyr
har været tændt siden 1802 og har vistnok forebygget
mangt et Skibbrud og Stranding, der ellers ei ugjerne
sees af Jndvaanerne, der bruge de t Udtryk: De t staaer
godt! der betyder: Skibet løber ikke fra os.
Vognen holdt ved Foden af Steilebjer ge t og vi kørte
uden nogen betydelig Dvælen igjennem Sandvig og Allinge - to ube tydelige F lækker forbi Fiskerleie t T eign
til
R ø-Kilde eller H elligdommen
et Forbjerg paa den nordøs tlige Side af Øen m ed nogle
fortræffelige Naturmærkværdigheder af Klippe Søiler,
Sø-Grotter, og en Kilde, der formedelst <len helbredende
Kraft man i Fortiden tillagde den har givet Stedet sit
Navn.
Her besluttede vi at dvæle e t Par Tim ers Tid for at
nyde en skjøn Sommeraften i en paa yndige og m ajestæ tiske Naturscener lige riig Egn. Hestene bleve indsta ldede hos en Bonde i Nærheden af Stranden og vi
vandrede ti lfods igjennem Dynddalen, der begrændses
af majestæ tiske Ege og gennems trømmes af en rivende
Skovbæk, der danner et Va ndfald. Det e r her hvo r de t
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H arnrner s h u s R u ine r omkr. 1 8 90 (før Hote l • H amrner shus• bygge d es)

mes t mærkelige Na turspil og a fvexlende Gjenlyd fin des,
som jeg nogensinde paa mine Vandringer i Fædr elandets
Egne har truffet paa. Naar vi raabte, va r det som hele
Dalen paa engang blev befolke t, og tusinde Stemmer
brølede, tordnede, hviskede fra K lippe til Klippe fra
Lund til Lund, de af os udtalte Ord Hvor til det K ogle ri e? - Koglerie - K oglerie - Koglerie. Veien var
ligesaa romantisk skj øn , som besvæ rlig at va ndre. Stundom aabnedes en Udsigt til Havet igjennem en sm al
Steenrevle, der tillod os at be trag te den vilde Natur i sin
hele H erlighed, men of tere omgaves vi a f tæ t Skov og
m aa tte med Livsfare ved Understøttelse af enkelte Ro senbusk e eller Dvær gbirke ned glide fra Afsats til Afsats
paa steile Klippevægge, hvor et F eiltrin maatte sætte
os ud af vider e Stand til at fortsætte vo r Ban e. Det var
den nordbornholmske Natur i sin hele r ædselsfulde
Pragt. Endeligen n aaede vi Stranden, h vor tæ t ved H avet den hellige Kilde udspringer af Klipp erne. Mægti ge
Granitkolosser laae hen slæng te i Havet, som om de var e
udkaste te af Titanernes H ænder og paa disse maatte
m an krybe, glide og sp ringe for at n aae det Sted, hvor
Kilden sp ar somt udgyder sine Vande i det indstrømm ende Hav. Vi kunde af Mangel paa Øse ikke komme
til a t smage dens Vand. Jkke langt fra Kilden er p aa
en P æl fastgjort en Bøsse, h vori milde Gaver indsamles
til Sognets Fattige.
Paa begge Sider af Kild en , dog paa venstre i nogen
større Afstand hæve sig tvende lodre tte fri tstaaende
Klipper om trent 70 Fod op af H avet, som Steenstøtter
af en temmelig paa faldende Form. Den ene har en uhyre
Piedes tal af Gr anit hvorpaa den hviler i Form af et
uhyre Qvadrat, den anden ligner i Afstand, især set fra
H ave t af , en eollosalsk Mennesk efigur m ed Fo rhoved,
P ande, Næse og Hage og e t anseligt Skj æg af vilde R øn
og Dvæ rgbirk. J eg h avde just sat mi g ned til H vile som Kaptainen spøgefuld t bem ærkede - i dens ene
Næsebore, da Baaden fra F iskerleiet som vi fo rud havde
bes tilt til at r oe m ed os uden omkring K lipperne i ndfandt sig. Vi stege da forsigtigen n ed af Stenmandens
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Ryg for at gj æste et Par ligesaa vidunderlige Naboer af
ham, de underjordislce Sø-Grotter, som er e bekj endte
under Navn af Saltovnen . De er e 2de den vaa de og den
tø rre Ovn. Aften solen kas tede et mil d t L ys p aa Havspeilet da vi stege om Bord og vi m aa tte e fter alle Bornholmeres Sigende takke vor gode Lykke, der havde fø rt
os i saa stille en A ften til R ø-Klipper , thi hav de Havet
ha vt mindste Bevægelse vilde Klippehulerne vær et h øist
vansk elige at beseile og havde en Luftning fra Nordost
reist sig vilde det have vær e t gansk e umuligt saavel fo rmedelst Brændin gens He ftighed, som fo rdi K lippehulerne under saadanne Omstændigheder sædvanligvis fyldes ganske med Va nd. Min Vært vis te sig ved denne Leiligh ed som en er fare n Lods. Med en Ly neeus's' Blik vidste h an at opdage de under Havfladen skjul te Klipp estykker og at comma ndere Roerkarlene snart til H øire
snart til Venstr e for at undgaae disse. E ndeligen va r e
vi paa Skuepladsen for vo r Baad fart og en m ø rk K lip pe
opsperrede sit vide Gab fo r at modtage os. Fiskerne
kaldte den Salt-Ov nen eller den vaade Ovn og F ormen
a f den var ei ulig med en Bager ovn e lle r en h vælvet
K jælder. J Begy ndelsen va r alting lyst og smuk t. Man
beh øvede ikke at hæve Hovedet i Veire t fo r at be tragte
de smukke Drybs ten e (S talac tites) som i F orm af Smaatr agter hævede sig frem af Klip pelof tet, thi de t afspeilede sig alt i den klar e Vandflade. Disse D r ybstene ere
ga nske besyn derlige langagtige Steen piber aabne indvendi g buede foroven o g smalle fo rneden som en Trag t,
saa m an tydeligen k an skj ønne at de maa vær e frem k omne ved H æ rdelsen af den igjennem Klip pen i Aartusinder nedsiven de F u gtighed. Der es Masse er t emmelig po r øs og utæt (et P ar Stykker, som jeg a fbr ød fra
Klipp en gik itu for mig i Vognen). Af Fa r ve er e de hvidag ti g glinsende. K lippe tage t va r a f temmelig ulige Besk affenhed, snart hvælvede det sig i en anselig Runding,
sn ar t saa vi kunde staae opreis te i Baaden snart sænkte
de t sig dybt n ed imod Vandfladen saa vi maatte lægge
os ned paa Maven fo r at skride u skadte frem under de
fremragende Klipp espidser. E fterhaanden fo r sva ndt og
Dagslyset, som i Begyndelsen i tilstrækk elig Mængde
træng te ind igjennem Hulens Aabning og vi maatte m ed
Aa r er og Stænger fa mle fremad imellem Klipperne.
Endeligen - vi var komne mid tveis i G r otten , der er
30 Alen - fandt vi pa a at prøve, hvorledes Eehoe t vilde
lyde i de tte fryg telige Svælg. Men formodentligen kund e
Jordaanderne ikke lide disse gjentagne An gr eb p aa der es
skjulte Helligdom , thi ved Siden a f det hule fryg telige
Gjenlyd hævede sig paa samme T id nogle fo runderlige
hæse Stemmer fra Hulens Baggrund og inden jeg saae
mig for h avde jeg m odtage t et P ar saa vældige Ørefigen
af en u synlig Mag t, at H atten faldt af H ovede t p aa mig.
F or mine Ø r en l ød en vedvarende Susen og Brusen som
fra e t fj ernt Vandfald, stundo m allene afbrud t ved fornævnte hæse Skrig. J eg hævede uvilkaarligen H ænderne
i Veire t som til Forsvar mod m ine usynlige F jender,
og jeg opdagede da snar t, a t det ikke var Jo rdens Aa nder , jeg havde a t kjæm pe med, m en L u ftens, det er:
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en utallig Mængde Søfugle Aalekrager, Havgasser og
Pokker ved m ed hvilket Navn.
Vi vare endnu ikke nøiede m ed vore underjordiske
Opdagelser, men da vo r e Fiskere sagde, at der i Nærheden var en anden Ovn, som kaldes den tørre Ovn eller
Svarte-Unen (Sorte-Ovn) af de t bestandige Mørke som
der fandtes, og som man tilfods kunde trænge ind i, da
dens Stade i Kl ipperne var en Deel høier e e11d Havfladen: kunde vi ikke bare os, m en m aatte see hvorledes
denne saae ud. Men den tiltage nde Aftenskumring hindrede os fra at betragte m er e end Mundingen af samme
og vi beklagede, at vi ikke ha vde m edbragt en Fakkel
eller i de t mindste et Surroga t for denne, et Lys, et Fyrr eblus e ller sligt.

Bobbe-Aaen.
Hvad man egentlig kald er Skove, d. e. Strækninger,
bevoxne med anselige tykstamm ede Træer, mangler
Bornholm ganske. Derimod har den mange yndige
Lunde, som giver Landet Anseelse af en stor Have. De
skovri geste Dele af Landet ere Egnene paa den no rdostlige Kant af Landet i Rø- og Øster L arsker Sogne. Om
Almindingen s Skovplantager er tilforn talt.
Disse Smaaskove, som frodig voxe i Fj elddalene, give
Nordkysten af Bornholm et frisk og levende Udseende.
H er findes Lunde af Birk, Eeg, E lm, gjennem vævede af
Buske af Røn, Hassel, H yben, Hagetorn og Slaaentorne.
Ogsaa Frugttræer, især Kirsebær findes his t og h er adspredte i Skovene. Vi fand t e n sand Vederqvægelse i
disse Frugter, da vi steg op fra Svarte-Unen. Efter en
Timestids Fart igjennem disse Skovegne befandt vi os
pludselig paa Høiden af en temmelig betydelig Præcipits ved hvis Fod en temmelig s tor Aa styrtede frem,
der ved den regnfulde Sommer var bleven mer e vandrig end sædvanligt og dannede ved adskillige Fordybninger i Bjer get et anseligt Vandfald. Det var Bobbe-Aaen.
Nedkjørslen er malerisk smuk, idet Veien slynger sig
langs m ed Bredden af Afgrunden, hvorigjennem Aaen
vild t sl ynger sig frem over afrevne Klippestykker. For
en Sletteboer syntes de t et Vovestykke at kj ør e ned
langs med Siden af denne steile Afgrund, thi fik H estene
Magten fra Kudsken , vilde disse ufeilbarligen nedstyrte
p aa de nedenunder fremragende K lippespidser, hvorfra
nepp e Mennesker eller Dyt· efter Sandsynligh ed vilde
komme levende tilbage. Frygt fo r en slig Nedfart saavelsom det inter essante Syn af de his t og her fremragende
Bjergkrystaller, som spillede i Aftensolens Straaler m ed
gule og røde F lammer, bevægede mig til at gjør e Nedfa rten tilf'ods og lykkedes de t mig ved Hjælp af den
m edtagne Hammer at af hugge fra Klipperne een af de
saakaldte Grise tænder, som jeg endnu bevarer som en af
de inter essanteste spolia opima8 i mit bornholmske R eisekabinet. Klippevæggene, som om give Aaleie t paa begge
Sider, hæve sig, især paa den Side hvor Veien gaaer, til
en lod re t Høide af ove r 20 Alen .
Øster-Larsker Præstegaard.
Det aftenedes s tæ rkt, og jeg maatte derfor opgive mit

Ønske at be tragte Østersøens grændseløse Flade fra
Gudhjems stolte Forbjerg. Gudhjem er et Fiskerleie paa
Landets østligste Kyst, hvorfra er den nærmeste Overfart til Christiansøe. Denne K lippe-Øe med sine skinnende-hvide F æstningsværker viste sig imidlertid tydelig nok fra Veien af, skjøndt vi m er e og m er e holdt mod
Høire for des snarere at naae vort Bes temmelsessted.
Solen var alt længe dalet i Østersaltets Vover, da vi
naaede vort Natte-H erb er ge. Ei lidet overraskedes Præsten,0 min gamle Discipel, ved mit Komme og vi fornyede i venlig Samtale E rindringen om m angen hellig
Forbindelse, medens hans unge Hustrue bredte Dugen
paa Bordet for a t fremsætte til Vederqvægelse for de
træ tte Reisende, hva d Huset formaaede.
Det er et vanskeligt Hver v for en Jkke-Jndfød t at
vinde Jnd vaanernes Tillid og end vanskeligere at gjenvinde denne, naar den er tabt, det vær e endog ven
Strenghed i sine Pligters Opfyldelse. Øeboernes Charakter er Stivsind og de an tage le t et fj endtlig t Sindelag
mod Enhver, der saar er deres Nationalfølelse eller arbeider deres Nationalfordomme imod. Min Ven gav et
sør geligt Exempel herpaa. Han va r gansk e kommen paa
tvert med sin Menighed. Hørende til det str enger e Partie af Theo loger, der hylder en s treng Sædelære, irettesætter og r evser med Ordets Myndighed alt hvad der
strider mod denne, ei allene aabenbare Laster, men Forsømmelse a f Kirkegang, Communion, Sabathens H elligholdelse osv havde han stødt an mod Bornholmernes
Yndlingslas t, den kj æ re Brændeviinsdrikken, og derved
paadraget sig mangehaande Forfølgelser og Chikaner af
disse. Betynget med en sto r Studentergjæld , k unde hans
oeconomiske Forfatning under saadanne Forhold saa
m eget mindre fo rb edre sig, som nogle Niddinger havde
fond en L eilighed til at bestjæle ha m for en Sum Penge,
som han i længere Tid h avde opsparet til e t vig ti gt Øiem ed og Sammenholdet blandt de misfornøiede Medlemm er i Menigheden gjorde Opdagelsen vanskelig.
J eg dvælede ei længer ved disse Skyggesider i min
Vens Embedsliv, end hans Fordring paa Medfølelse
gjo rde de t til Pligt for mig. Med m ere Tilfredshed fo r tal te han mig om sit lykkelige Huusliv - han eiede en
vakker Kone og en nydelig lille Datter, Moder ens Billede, f ør te mig i den tid lige Morgens tund omkring i sin
Ha ve, hvis smagfulde Anl æg var hans egne Hænders
Arbeide og hvis Løvhytter bare fraværende Venners
Navne.
Tæ t bag Præstegaarden hævede sig en smukt formet
Klippe af sammenhængende lysegraa Granit med hvide
Aarer, hvis Overflade var afglattet ved Vandløb fra
høiere Stæder og som i Rifterne prydedes med mørkeg rønne Enebærbuske. »J eg vilde give 1000 rd ti l jeg
havde den paa Sorgenfri « havde Prinds Christian sagt
til min Vert ved et Besøg hos h am for et Par Aar siden
og denne havde smilende svaret: »Og jeg er strax villig
til at afslutte Ha ndelen, naar D. K. H. selv vil lade den
bortføre«.
Vi besaae inden vor Afreise Kirken, der er een af de

39

Jul paa Bornholm

Randkle veskaaret. Tegning af 0, J. Rawert 1815

4 m ærkelige runde Kirker paa Bornholm. Den havde
det Udvendige Formen af et Krudttaarn m ed et Taarn
som en Sukkertop.
(Den 6te August 1829)
Randkleven med fler e Naturmærkværdigheder.
Vi vendte atter vo r Fart imod Havet, da Lande t paa
den østlige saavelsom nordlige Side af Lande t tilbyder
Skuet af de interessante Naturmærkværdigheder, hvortil
jeg regner: Sølvklippen, Randkleven , Paradis- og Helvedes-Bakk en, Frederiks Stenbrud ved Nexø, DiamantKloderne i Rispebjerget og Cement-Bruddet i Limensgade. At beskrive disse Gjenstande vilde blive for vidtløftigt for disse B lades Hensigt, de r allene er at opstille
en Ledetraad for Hukommelsen, hvortil mine Fremtidserindringer kunne knytte sig. J eg vil derfor indskrænke
mig til at give en kort No tits om hver af disse Gjenstande.
Sølvldi[!pen er de t interessanteste Naturphænomen,
jeg har seet. Et næsten lodret opstaaende Forhierg paa
Østkysten af Bornholm imellem Fiskerleierne Gudhjem
og Meels tad skinner det i Øiet n aar Morgen Solen saaledes som under mit Ophold staaer paa, med en n æsten
blændende Glans fra den rene mælkehvide Qvarts, hvor-
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af det bestaaer. Da Mater ien var temmelig sp r ød, lykkedes de t mig m ed Hammeren at afslaae et ei ube tydeligt Stykke, som jeg gjemmer til Erindring i min lille
bornholmske Mineralie-Æske.
Randkleven er en Klippe-Rift der har nogen Ligh ed
med de saakaldte Geeler i Norge. Næstefter H elligdomm en ved Røe kilde saae jeg ingen stol tere Klippe paa
Bornholm end Randkleven.
Paradis- og Helvedesbalclw rne (en halv Miil nordvest
for Nexø) ere derimod m er e stortklingende Navne i det
mindste i Sammenligning med sidstnævnte. Hiin antages
at være 180 Fod over Havet og b egge hestaae af temmelig høie tildeels ubestigelige Klippevægge, m ed en
Bje rgslette i Midten.
Steenbruddet ved Nexø har Beqvemmeligheden a f
Nærliggenheden ved denne Kjøhstads Hav n og har et
horizontalt Sand-steens-lag langs med Jordens Overflade,
der drives for Kongelig Regning og lever er Bygningsstene, Trappesten, Gulvfliser , Gravmonumenter og nogle
Mølles tene. Skade at Steenlage t ikke er r iger e. Man
frygter for at det inden rum T id vil blive forbrugt,
dersom ikke nye Aarer eller Lag skulde blive opdagede.
Rispebjerget ligger mellem St. P ovls og St. Peders
Kirker paa den sydlige Deel af Øen og er Sædet for de
Bjergkrystaller, der ere bekjendt under Navn af bornholmske Diamanter. Krystallerne ligge inden i en forstenet Leerskorpe, der ligner Gaaseæg eller smaa hollandske Ost. Naar disse synder slaaes indeh oldes i Midten
en Huulh ed af no gle Tommers Diameter og denne
Huul hed er besa t m ed en Mængde smaa Krystaller,
hvoraf de fleste vel er e umodne, m en enkelte ved Slibning kunne erholde en Glands liig den af bøhmiske
Stene. Skade, at Moden nu ganske har bragt denne Artikkel ud af Kurs. J Frederik den Femtes Tid skal dennes Dronning Lovise have baaret en Naal med bornholm ske Diamanter. Limensgade. Porcellainsjorden
hvoraf fl ere Skibsladnin ger aarligaa rs føres herfra til
Porcellainsfabrikken i Kjøbenhavn faaes deels herfra,
dee ls fra Kanegaarden i Knudsker Sogn, m en i Særdeleshed ved Gr ødbyaaen i Aaker Sogn.
Svanilce er en besynderlig Klippeby, Husene ligger paa
Klipper. Gaderne gaae imellem Klipper (de kunne derfor ei brolægges) og Havnen er et Bassin i en K lippe og
kan derfo r ei fordybes .
l. H. C. Ørs ted, der Ac r e Gange besøgte Bornh o lm og unde rsøg te Øens geologiske Fo rh old.
2. So nne boede i e n Gaard, der laa ord for Kirken, b egr æ nset af Kirkepladsen, Rude n og Vio lst r æde.
3. To ldinspek tør Ridder Caspar Wo lffsens Gaard laa i Grøn negade, nu e n D e l af Fabri kken »Søholm«s E je n dom, Toldinspektør
Ch r. L ohmanns i Østergade, Ve st for T ea tre t, Byfoged J. C. Pingels danne de S t. Torvs No rdsid e, nu K øbmd . S . P. Sill eh oveds Ej en d .
4. Prins Ch ristian (senere Chr. VIII) besøgte B orn ho lm 1824.
Hans D agbog om Rej sen er aft rykt i Ilornh. Saml. XVI.
5. E n Mand af den god e, gamle Skole.
6. 74 m.
7. Græsk Sagnfigur; hau kunde se gennem Sten og Jord.
8. Ri g t By tte, egentlig om den romersk e Feltherres Bytte, naar
han, efter at have fældet den fj e ndtlige Felth erre, b emægtigede
sig den nes Vaaben og Rus tning.
9. P. L. B. lugerslev (1791- 1875), d e r var Sogn epræst i Øs te r larsker og Gudhjem 1824-34.

Po1tfræffer ai kendfe Bornholmere,
ais!aaef ved Døden sidsfe Aar

Hans Johansen . I. Novb. 181813. Oktober 1936 . Tidl. Arrestforvare r i Svaneke .

H. P. KoPfoed. 4. Novb. 187823. Oktober 1935. Pens. Lærer,
Allinge.

Johs. Bruun. 22. Febr. 1854 - 23.
April 1935. Cand . pharm. 1 andlæge
i Rønne.

Laurits Hansen. 26. Aug. 188922. Oktb. 1935. Bygmester i Østerlars.

H. L. R. Blum. 22. Decb 186420. Novb. 1935. 'mtsforvaller i
Rønne 1902- 13. R.

I

Il
!

. I'

·1
·J

I
l
. ':l
I

Hans V. Kofoed. 17. Juni 18679. Decb. 1915. Tidl. ejer a f Gadegaard, K•mdsker.

frøken Agnete Dam. 15. Juli 1864
-5. Janua r 1936. Fhv. Skolebestyrerinde , Rønne.

fians Sonr.e. 20 Januar 1855-3.
1936. Rentier Mølle by ,

A . P. Lind. 15. Septb. 1856- 16.
Decb. 1935. Tidl. Ejer af Siegaard
i Klemensker.

Hans Ma rcher. 9. Oktb. 1887- 24.
Decb. 1935. Meje ribestyrer, Bodilsker,

Januar
Nexø.

Olaf Lund. 30. Septb. 1886- 10.
Januar 1936. Konsul, Rønne.

Hans Brandt. 17. Juli 1861- 13.
Janua r 1936 Tidl. Ejer af Lundegaard i Østermarie.

Lars Ødbergsen. 16. Aug. IS5517. Februar 1936. Fhv. Redn ingsbestyrer. R. Dm. Nexø.
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Villy Hn/m. 27. J uni 1888- 20 Ja·
nua r 1036. Ove rtolJ be ljenl i Hasle.

H . Amoldu s. 23. Aug . 1862- 28.
Ja nua r 1916 . Tidl. Ejer af Høj e·
gaard i Ny ke r.

C. V. Wiwel. 30. Novb. 1867 - 27.
Ja nua r 1936 Byfoged ng Borg me·
sier i Svane ke 19 10- 10. R.

Johs. Er thmnr111. 12. J uni 18723 1. Ja nu ar 1936. Kons ul, Grosse rer,
Rønne.

4. Oktb. 1857- 1.
Fe brua r 1936 Tidl. !~j e r af Eges·
gaard i Bodilsker.

Ra smus M ad sen. 2. Maj 1859-

P. L. Lindholm. I. Novb. 186924. Fe bruar 19: 6. Skomagermester
i Rø nne .

L. P. Mauri/sen . 20. April 188626. Februa r 1936. Politibelje nt i
Allin ge.

Chr. Larsen . 5. Febrn a r 1860-1.
Apri l 1 9~6 . Stenhugge rmes ter. 1 idl.
Borgmester i Allinge.

Vi l/:. K ri s/innse11. 20. Novb. 1862
-3. April 1916 Fh v Fiskedbe tje nt,
Rønne.

S. /(. Knbl'll. 28. Novb. 184 t - 6 .
Ap ri l 19'6. Læge i Rø nne fr a 1872.

Edv. Hrm sen. IO. Sept b. 1856 - 10.
April 19' 6. Pen s. Lærer, S va ne ke.

Ch r . V. Jør gensm. 15. J u ni 1870
- 17. April 1936. Toldforval ter i
Ne xø.

i 1'o ulske r.

Jo//um B randt.
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23. Fe br ua r 1936
Tid l. Ejer af
As pesgaa rd i Pedersker.

Jørgen M adsen. 6. Juli 1859- 23.

April 1936. T idl. Ejer af f rigaa rd

fio/ge r A. Han sen. 7. Febr. 1867
-25. Ap ril 1936. ingen iør, Aakirke by.

Chr. Hj or th. 14. J uli 1862- 4. Maj
1936. Proprietær , D bmd. Magle·
gaa rd , Øste rma rie.

Axel Dam. 4. Ma j 1863-8. Maj
1936. Dr. pll il. Folketingsmand,
Lærer ved Nexø R<a lskole og Seminari um 18!H - 99.

Hans A. lna. 15. Marts 1847 - 30.
Juni 1936. Fhv. Lods, Nexo.

Cnrl N ielsen. 8. M:i j 1856- 13. Maj
19 J6. Fhv. Bankdi re kt ør, Røn n e.

0

J . P. Mnrchu. 18. Decb. 1865- 1.

Juli 193<>. Fhv. Postmester i Nexø.

Ca rl Sjøberf!. 4 ,.No~b"."°18G3- 13.
J uni 1936. Res ta uratø r, Rønne.

lnarilz Hansen. 9. Septb. 18586. Aug. 1936. La ndbrugska ndidat,
tidl. Ejer af Rav nsgd. i Østerma rie

H . C. 8erg- M 1wch. 19. Novb. 1872
- 16. Juni 1936. Tidl. Kob mand og
Konsul i Nexø (Billedet fra ca. 1915)

0. Mnliing. 22. O ktb. 1888-20.
Aug. 1936. Dyrlæge i Hasle .

•
Ma r/in Mndsen. 23 Marts 186724. Juli 1936. Husmand. Bakkeh uset, Nyla rs.

Niels Andersen. 19. Febr. 1866 -9. Septb 1936. Bygmester, Aak irkeby.

Jørgen Bendtsen. 18. Decb. 186126. Septb. 1936. Distriktsforstande r,
Klemensker.

Anthon Kofoed. 22. Jul i 1877-3.
Oklb. 1936. Avlsbruger, Bakkehuset, Klemensker.
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Indhold

af 4. Aargang:

T itelvig'1c t efte r Rade ring af E rnst Køi e
. . . Side
Vinternat. D igt af Chrislia n Slub-Jørgensen
S1. Hans-Kild e-Fes le n i Svaneke. Af An t on Kjølby. Med 6 Fot ogntfie r . . .
Svaneke. Digt af Anton Kjø lby. Med 3 F oto grafier fr a de t
gamle Svaneke
Den sort e Mølle , Be nm øll en »Saga «, Syd Rønne. Rad e r ing af
Ernn Køie.
Nogle Optegne lse r om L.Hj orl hs T erracot ta fab rik og de ns G run dlægge r. Af P. Hj orth. Me d 11 Fot. og 1 Tegning a f Ernst Køie
F ør og nu I. Kysten Nord for R ønne Havn 1868, efte r Male ri a f
M. Da ugaard, og 1936.
Øleaa . Di gt af Ju l. H ei n .
Min trofaste Ven. D igt af J. P. Ku hre
Uda-arbai. A f A.M. Med 2 F o tografier og 1 Rade ring »Oktobe rpløjning« af Erns t K øie . . .
. . . . .
Lidt om I. P. Møllers Barndom sam t hans fø r ste Opteg nelser. Af
A. J. Me d 2 Fo tografie r og Vigne t af Ernst Kø ie
Kom mand antgaarde n i Røn ne . Fotografi
B or nh. Kommandante r gennem hun drede Aar. 14 Fotog rafie r
Offi cer c me v. Bornh. V rebn ings Artill eri og R ytteri 1891. Foto.
F ør og nu IL Gudhjem i 1870'erne, efter en Tegning, og nu, efter Foto grafi 1936 .
. . . . .
. . . . . . . .
Lidt om Sko levæsene t i Vestermarie fo r hundrede Aar siden. Af
Erns t K.øie . Med en Radering »Vej « af samme. . . . .
Bem æ rkni nge r paa en Re ise til Bornh ol m fra 3 die til 8de August
l '329 a f E. G. Tauber. Med Billeder . . . . . .
Po rtrætter af ken dte Bo rnholm ere, død e i de t sidste Aarsti d .
Ra de ring af Ernst Køie .

1
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8
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10
19
20
21
22
24
27
27
29
30
31
32
41
44

O mslag, den gamle Skole i Smørenge, e ft e r Akvarel af Ern st Køie.
Bi la g: Kone , der bøder Garn . Maleri af Ernst Køie.

Rad ering ol Ernst Køi e

•
5

U e dakt i o n :

E. Go tzsche og T h. Lind
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til enhver Teknik indenfor den grafiske Branche. I et halvt
Hundrede af Verdens Lande anerkendes vore Farvers fortrinlige Kvalitet og konkurrencedygtige Priser - Ogsaa
dette smukke Hefte er trykt med Farver leveret af

SADOLIN & HOLM BLAD Als
Nordens største og ældste Farvefabrik

Bornholms
Laane:: o~ Diskonfobank

HOVEDKONTOR I RØNNE
Kontortid Kl. 9 - 12 og 14- 16
Afdelinger i Allin~e, G udhjem, Østermarie og Kle mensker
Kontortid 14 - 16

B 0 R N Do-L MS K
Bøger om B orn l1olm (Bidrag Lil Bornholm s Bib liogral1)v. E. Koefoed og E . Gøtzsche, er neds . t il 1,00 .
KORT

OG

FØRE R E :

Afslandene paa Bornholm, af Edm . Andersen ..
Bornholm, af Amlmand Ove Koefoed (Særtryk)
Born holm, af Daniel Bruun (Særtryk) . .. .. . ... .
Bornhol m , D iemer Før er (m ed 2 Kort ) ...... . .
Bornho lm, af E . L e hmann (m . Kort og 2 Skitser)
:Paa B ornh olm 'l 93G (Turistfører m ed 1li Kor t ) ..
Born ho lm s ~ml (Særtl'. af Trap : Danmark), ib.
Gr 1ebens : Die Ins el Bornh olm (med 3 KorL) .. . .
Schusler : Das diin . Tnse lbad Born h olm (m . 11Kort)
Bornholm, 1 :150.000 (med 7 Bykort) .. .... .. . .
Bornholm, Færdselskort (7 Bykort, 5 andre Kort)
Bornholm, 1 :75 .000. af S. v . B rn ckdor.IT .. .... . .
Bornholm , Gyldendals Kort, 1 :1 00 .000 . . .. .. .. . .
Bornholm, Colbergs Turistkort, 1: 100.000 .... . .
Born holm, Generalslabskorl, 1 :100.000 .... . . ... .
Born holm, do . opklæbet paa Lærred .......... . .
Bornhol m, do. 1 :lt0.000 ('1 Blade i:t 1,50) . ...... .
Bornhol m, do. opklæbet paa Læned . .... . . ... . . .
Born holm, Maalebords bl. 1.20 .000, ca. 16 Bl ~ a
Atlas Danicus Born holm, af P . Hansen Jlesen . .
Almindingen, 1' uri Lkorl 1 :10 .000 . ... .. .... .. .. . .
Almindingen, clo . 1 :30 .000 . ..... .. . . ... . ..... . ... .
Almindingen, Ledelraad for de Skovbesøgende . .
Christiansø Bogen, af Sop hus Bang ... . .. .. ..... .
Christiansø - Fører, ar Sophus Bang ... . ... . .. . .. .
Chri s Liansø Oplegnel er, af Sophus Bang . ... . .. .
Ch r isLiansø, Reis e fli ll rer, a f Soph us Hang ... .. .. .
Chr is tiansø, udg. af Akademisk Ark itektfo r en . . .
Hammeren, Turistkort 1 :30 .000 . .. .. .. . . . .... . .. .
Hammers hus 11.uiner, rører . .. .............. . .. . . .
Hammershus, Fi.ihrer durc h die lluine .. . ........ .
Paracli s bakkerne m . v., af K. A . Peter sen (m . Kort )
Paradisbakkerne m . v .. af Vil h. Jensen ( m . Kort )
n.ønne. Kor I . ................... . .... .. . . . . . .. ..... .
Ø Lel'lars Kirke (Set. Laurentius Kirke) ....... .
De 11re bornholm ke 11.unclkirker, af Hans Hjorth
n.ønne Ki rke, af Provst Bos tr up ... . _........... . .

0,50
1,50
2,50
1 ,1 5

1,50
1,50
5,50
2, 10
1,75

1,00
1,80
1 .50
1,00
0,65
1,20
3,00
6 00

11 :oo

1,50
8,00
0,75
0,25

0, 10

1,50
0.50
0, 50
0,50
2 75
0:25
0,50
0,50
0 75
0'75
0:25
0,50
1,00

0,25

B ILL ED V ÆRKER :

Bornholm, fol. af Sigvart W erner. Udg. af Da n marks Naturfredningsforen ing . . . . . . . . . . . . .
EL Dusin bornholmske l\IoLiver efler OriginaltræsniL af A . E. Kofoed og 0 . J . Nielsen . . . . . .
Bornholm, Raderinger af :M ogens Ege og E.W esL1nann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,00
2,00
3,00

H IST 0 RI E, H JEMSTAVNS LÆRE m . v. :
Bornholms p oli t iske Hi storie fra 1848 ti l vore
Dage I (181t8- 52) . . . . . . ... . .. ...... .. ..... . 3,00
Bor-ringholms Historie I-II, af l\1. K. Za hrLmann 12,00
i Sh irtingsbind . . . ....... .... .. ... . ........ . . 19,7 0
i Vælskbinrl ..... .. .. .. . .. .......... . ....... . 22,00
Borringholms Krønike 1671 , af n.. Pedersen n.avn 3,75
i S h irtingsbind . . . ...... .. ...... . ... . ... . ... . 7,50
i Vælskbind .... ... ......... . . . .. . . . .... . .... . 8,50
Bornh olmske Samlinger, udg. af Bornh . Sam fund
Bind I X- X f fl. .. . . ... ... ... . . ...... . ........ . : 3,00
Bind XIl- XXTIC i:t . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :3,50
Born holms Historie l-lI, af J . A. J ørgen en .... . .
Born holms Ki r k e hi storie 1-11, a f Karl M. Kofoed
Bornholmerurets His Lor ie . . . . . . . . . .. . ........ .. . .
Hjemstavnsforedrag orn Bornho lm .. .... .. . ... . . 3,00
Herman Bangs Kunstrejse paa Bornholm . .. . ... . 3,00
Bornholms og Chri st ian øs F i ske riforen. i 50 Aar 5,00
Bornholms og Ch ri sLian søs Fors ikring forening
af Fiskefar l Øjet·. Jub ilæumssk rift ...... . . . . 2 75
Folkeliv og Inds lifl. p. Born holm af P h. n.. Dam 3'75
F r a ll ønnc D il ettantkomedi e, af Dr. J<abel l . . .. . . 1 :oo
llammers hus Birks Historie, af K . E . S. Koef oed 3 00
Del born h olmske Sprog, af .P . Mø ller . .... ... .. . . 3'.oo
Born h. Folkem inde r , af Skovfoged A. I•' . V. Seier 5 00
Born holmske Fugle, af Skovfoged A. F. V. Seier 1l:5o
Mm HJems Lavn : B orn h olm .. .. . . . ... . ... ....... . 1,25
Fra Sydbornho lm , af PeLer Thorse n .. . . .... .. ... . 2,50
Vor Hjem s Lavn , af Pe ter T horsen .. . ........ . ... . 1,50
Rønne Latinskole 1512-1912, af l\'C. IL Zah rtmann 1,00
De danske Runemindesmærker, a f Wimmer . .. . 5,75
Bornholms Oldtid, af Vedet . . . . . . ... ...... . ....... . 1,00

Colber~s Bo~handel,

LITTERATUR
DIVERSE :

I Jul paa Bornho lm 19::J:J - 36 :

4 Aargange kl
2.50
Horrijnholmarijn (Bornholmsl< Hjemstavnslidende ), udg. af P. l\IØller, 1 ., 2. 'og 3. Aarg. a 2.50
4 .- 5. Aargang i eeL Bind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50
GammalL å Nyt (E L l ided borrinjholm . t Åarshefle ) , red . af Elna Schøne, 2., 3 ., 4 . og 5.
Aargang a .... ...... .. .. ... ...... ........... . 1.00
6. og 7 . Aargang il .. ..... . . . . . .... .. ... . ... . 1,50
Bornholmske Sagn og Sagaer, af Karl M . Kofoed l;,50
Karna Blåkuj ll a, Kom edie af Hans Hjol'Lh .. . .. : 2,00
Vår Larkan ryggar, ar OLLo J. Lund . . . . . . .. ... . 3,00
Bornho lmer n.as, af l\arl l\I. Kofoed ... . . .. .. .. . . .
Bornh . Sansager og Sange, af Karl M. Kofoed
Bornholmern ovell e r , af Mari in Andersen Nexø ..
Af deL dansk- norske Toldvæsens Histot·ie i del
18. Aar h., af F. Jørgensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00
Med Kajak gennem Eul'Opa, af G. Gorni tzka . . . . . . 5,00
Pet· og Petra, Roman af Josef l\Iaria Feank . . . . . . G,50
'r reklØvercL paa J<I i ppeøen (Bø rn ebog) . . . . . . . . . . 2,00
Hr. Povls Ordonnans (Børnebog ) . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00
rtønne SkaLte- og Adressebog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00
I · .Bornholms Vejviser 1933 . H.esLopl. sælges for 1. 50 .
G E O L OG I :

Born ho lms Geologi, af V. l\Iillhers, indb .. ..... . . 5,00
L iden geognostisk Vejviser oYcr Bornholm .. ... . 1,00
Geologisk Fører, af A. 11.osen kran ls .. .. .. ...... . . o.:rn
Da Grun!lgebirge von Bornholm, af K . Callisen 10,00
Bor nholmer- Geologen M . J espersen, af A. Garboe 10,00
Die GesLeine des Unlet·kambriums von norn l10lm,
af Kaj Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00
BIOGRAF IE R

OG

S TAM TAV L ER :

Johan Hansen : En bornholmsk Haandvæ rkers
Erindringer, ved L eklor Lind (ind b. 10 50) 6,50
Forslander N . P . Jensen - En l\Iinclebog .. . . '. . .. 3.50
Stamlavle over den b orn h. Fami lie J e. persen, ib. 5.00
.Bornholmergeologen l\1. Jespersen, af A. Garboe 10,00
Lensmænd og l<ommanrlan Lcr paa Bornho lm .. . . 0.75
P. C. Trandberg, af Kar l M . Kofoed . . . ... .. ... . . . 3,00
.Born h o lmske Særl inge, af J\ar l M. Kofoed . . .. . . /1.75
En__dan ·k Orl1cers Ko ngofærcl, ar Kay L~u·sen . .. . 3,73
Fr11s Hansen som 'ognepræsl, af Vil lads Chri strn en .. ...... ...... .... .... .. ... ... .. . . . .. . 0.50
D I GTSA M L ING ER :

SLi og Stjerne, ar P a Lor J\·arl Jespe t·sen . .... .. .. . 3 00
Rmil og Graad, af Anton KjØlby . . . ... .......... . . 1 '.oo
'kjulLe . ka LLe. ar Karl 1\1. Kofoed . . ... . . . .. .... . . ·I 00
I•:nj UrlakosL, ar Oll o J. Lu n d og Oluf llØs L ... . . . 2:00
L yngb lomster, af Oll o J . L u ncl .... .. .. .. ..... . ... . 1,00
Viser i bornh . F olken1 aal. af K . 1\ . Petel'sen ... . . . 0,50
Somme1·vers fra Svaneke, af Va ldemar l\ Øl"(.lam
(med Tegn inger ar .l.'.:rns L K Øie) .. .. ... . . . . . 10,00
lJnder Him lens Hvælv. af Chr. Sommer . .. . . .. .. . !1.50
.LandeL mocl Solens Opgang, af Chr. ~ommer . . . . (50
indb. i Vælskbind . . ... . . . . .. . .. . . . . . .. . .. . . 10,00
Brogerle Blomst e r. af Aakerlu nd . . . ... . . ....... . . . ~.50
Bæ llaminje frå l\lugle ·kuu, af J . P . 1\uhrc· .... .. . . 1.00
H EFTER

M ED

MELOD IE R:

Gam le_b ornholmske Melod ier, af Hans IIj orL h . . 2,50
Viser 1 b~rnh. Mund a r l, af IL Jol1an e n, 4 HefLer a 0,75 .. . . .. . .. . .. . . . .. . . ... .. . ... .. . . . . . . 3,00
·J 00
J 11 gamle Viser i bom il . Mundart ar H ..J o han sen
22 bornholmske F o lkedanse, af H. P . Kofoed . .. . 3'. oo
'angr i bornh . Hj em stavn ·maal, ar K 11. l~ofoed l ,00
·ya borrinjholmska Vizer, af Elna Schøne ..... . 1,50
1'.ndeliga Sånga, af E lna Schøne .... .. ........... . 1.50
Lila l\l oer og P æ 1·sa Viza. af J. P . Kuhrc .. ... . . . 0.90
l3ornholms 'l'ango : 0slersøens Perle ... . ..... . . . I 00
Bornl1olms T a ppen Lreg, af P. Ander en .. .. ... . 1'. 00
( indeho lder » Bo rnholm s Dra pa« )
Nordens Cap r i, af Va lclem ar Olsen . .... . .. . . ... . . . 1,0 0
ltti.sap ås ijn, saml el af Wessel . .. ... . ... .. . . ... . . . 1,50
Bornh ol ms Pris, ar W inLher . . .... . ....... . ...... . 1,00
Kong P eter I. s Honnørmasch, af Dr. Thorsen .. . . 1,00
Borrijnholm, 1'eksL : l\l.. K. ZahrLmann, Musi k :
Han s Hjorth . . .......... _....... . ........ ... .
»8jØl<al"inj « og »Bornho lm s Drapa« p a a Grammofonplade, inds unget af A. Holm Nie lsen 3,50

I
Rønne

Æ ldre b o rnholm s k L itteratur køb e s o g sæ lges E drn. And e rsen, Te l e fon 122, Pos tkon to 1 3077

AN DELS BAN KEN
A. m. b. A.

Rønne. Telefon 700
Ko'ntorsteder: Østerlars:. Telefon_100·. . Østermarie, Telefon 64

De gamle Dæk bliver som nye v e d Paalægning af Slidbaner Lager af Autogummi, Exide-Batterier. Auto-Service -

Største

Vognsmøring ved

Trykluft og Autoløfter. Vognvask, Parkering, .G.arager Shell Tank, Autoolie r -

Aaben Dag og Nat !

Edv. Løvgreen -

Auto Service Station

Staalegade 7-9 .· Rønne . Tlf. 804 -

Sla~feriefs

Aut. Ford Forhandler

BORNHOLMSK KERAMIK

Vdsal~
. "'

Østergade -

Rønne

Fører kun 1. Klasses

Kød
Pølser
Paalæs!
Slas!ferivarer

~.

A/S MICHAEL ANDERSEN
[
& SØN

Varerne forsendes overalt I

E. Haagensen

RØNNE LILLE TORY
SANDV IG VED HAMMERSØ

MODERNE

MENNESKER~
Danske Bordlamper (P. H.) -

BELYSNING

Lysekroner fisk) -

~

Danske

Danske Støvsugere (Nil-

Danske Strygejern -

Radio

Axel Sørensenu Rønne
Nygade 13 -

Telefon 569

L. Hjorths Terracotta-Fabrik ... Rønne

RØNNE MUSIKLAGER

Telefon 122

har altid stort Lager af gode, brugte Pianoer til smaa Pri ser Leveres med fuld Garanti -

Ratebetaling

Colbe1ts!s Boi}handel
Hornung & Møllers Udsalg for Bornholm

Jule~aver!
Stort U dvalg i Guld- Sølv- og Pletvarer Skeer og Gafler -

Forlovelsesringe -

Nye Mønstre i

Kikkerter -

Barometre

Læseglas. Moderne Armbaandsure, Consolure, Stueure, Nipsure, !Briller i meget stort Udvalg -- Lægerecept ekspederes !

H. P. RØNNE
L. Torv: Th. Jensens Eft. Leverandør til Syge kasser og Varelotteriet

Telefon 319

Vi holder Jul

Rønne
Vin;: o~

Ci~ariorrefnin~

og i Hat' bli"e" det en billig
Jul, fol' "i hat' gjol't "ort Juleindhøb af Kolonial"at'et' hos

Alle kendte Mærker i
Vine og Spirituosa,
Cigarer og Cigaretter

Stort Udvalg i Piber

H. H. LAV.

Hage Kofoed.

Telefon 706.

Nellikegade. 'Celefon Rønne Nt'. 146.

opfyldes bedst ved Indkøb af
af fikse og praktiske Julegaver
Spisestel, Kaffestel, V inservicer,
Krystal og Keramik i stort og
s mukt Ud valg

Kjoler, Hatte, Jumpers, Tørklæder, Tricotlinned, Strømper,

Altid N yheder .

Billige Priser .

Handsker, Tasker, Paraplyer,
Kimonoer.

Alt faar De til de

rigtige Priser i

G las-, Porcelæn- og Udstyrsforretningen St. Torvegade 2.
Rønne.

E. KJ ELLB ERG
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MODE SALO NEN
Nygade 15, Rønne. (v. St. Torv)
Andre Didriksen

X

Øk'er:Nu/z:J

§a???~Ø~

~o/a1/IZ/e 22 $~n .9/2

Enefo rha11dU11g for Bornholm af Skønlzedspræpara/er f ra

Telefon Rønne 865

K. E. HANS EN
Blikkenslager

,,

Autoris eret Gas- og Vandmester

Ch r. D'1deriksen
Bogbinderi & Protokolfabrik
Set. Mortensgade 4

Sanitets-,
Bade-, W.C. -, CentralvarmeI:

og Vandværksanlæg

Leverer

Stettestræde 16. Rønne
Te l e fon 491

alt Bogbinderarbejde i

prima Udførelse. Pressetryk i Guld
og Farve. Eneste Presseforgyldningsa nstalt paa Bornholm

Bornholrn.s
Spare:: o~ Laanekasse
Hovedkontor i Rønne -

T elefon 20, Kontortid fra Kl. 9-12 og 2 - 4

Afdelingen i Allinge

Telefon 54, Kontortid fra Kl. 9- 12 og 2 - 4

-

Værdipapirer modtages til Opbevaring i aabent Depot!

Indskud modtages paa 3 Maaneders Opsigelse og paa almindelige Sparekassevilkaar -

Boxer udlejes!

STAALEGADES SLAGTERFORRETNING
E. Sjølander ...

Pefrea
Hansens Kondilori
Anna Margr. Hansen

Rønne
Telefon 93

Rønne ". Telefon 152

1' " 1

I
I

'11'1' 11

A.'W.Gelles I
Depol

I

1

I

11 1

rrnrn1I

Parjulfteri
K osmetik ... Frisørartikler ... Sæ ber ... Toile ta rtikler e n g ros.
Salonmontering ... Permanentapparater ... C hampo-Ovne
Tørrehjæ lme ... M o to rblæsere ... Vaske bæ kke ner ... S taalmø ble r t il Salon, Kontor og Forretning o. s. v.

A. W. GALLES DEPOT
Magstræ de, R ønne. Telf. 699

I

!•

9

IIarkfrø

9
9

Havefrø
Saasæd

Har De Brug for en fiks Folder eller Brochure - et virkningsfuldt
Skilt - Plakater - Salgsbreve - R eklamekort - Festsange - Fakturaer og alle andre Forretnings -Tryksager til de rigtige Priser -

Vi har den gode Ide! -

M oderne Stil og absolut fineste Udførelse

Colber'sjs Eff. Bosjfrykkeri, Sforesjade, Rønne

Øens
eneste
Damp-Farveri
og
TrikohlRensnings-A nstalt

J. A. Pedersen
Bornholms

Østergade 51

Mar~arinejabrik

Telefon

AIS

820

Kul
Koks
()inders
Briketter

Chr. Bidsfrup
R ø nn e - Ind e h a v e r M . Th. B id st rup

Største Import -

Største Lager

B edste Kvaliteter -

anbefale r sig- med 1. Klasses

hjemmelavef

Paalæ~

Smaaretter. A lt i Kon serves !

VAL D. J E N SE N
St. Torvegade 64 . Telf. 627

I___ _ __ ~

Billig ste Priser

I

Dampskibsselskabef paa- Bornholm ai 1866
Daglig direkte Postrute fra Rønne til København med de store moderne
Skibe M/S »Hammershus«, M/S »Bornholm« og M/S »Frem»
B IL LET PR I S :

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

6 Rejser Tur og Retur paa Kahyt 125 Kr. og for 4 Rejser Tur og Retur 90 Kr. Bør køb es af
alle Forretningsdrivende og andre, der har Lejlig hed til hyppigere a t besege Hovedstaden
_ _ _ _ _ _ _ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

POLYFOTO
RØNNE -

Grønber~s

Kaiie

er den bedste

Faas overalt paa Bornholm

Svend Frederiksen
Th. Grønbergs Eftf.

Tlf. Rønne 1 18

NEKSØ

4 8 forskellige Billeder . . . . . . . . .

Kr, 2.50

Prag tfulde Forstørrelser . . . . . . . . .

Kr. 2.50

DORIC

EVERS HARP
med Blæklaas

o Vacuumfyldning
o Gennemsigtig Beholder
o Dobbelt saa stort Blækindhold

o Automatisk Blæklaas
o Indstillelig Guldpen
o Livsvarig Garanti
Gennemsigtig Beholder

Bemærk Blæklaasen

Doric Eversharp m / Blæklaas .... . . Kr. 58,00 og 65,00
Tilsvare nde Pencil .

Kr. 28,00

Andre Eversharp Fyldepenne .. . ..... .. fra Kr. 12,50
Andre Eve rsharp Pencils .....

. fra Kr.

3,50

Colbergs Boghandel, Rønne

Ved Anskaffelse
af en ny Ovn eller Kamin vil det altid være fordelagtigst at vælge en af vore Typer. Støbegod;et 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.

Bornhollfts

Maskinjabrik
Rønne. Telefon 140 & 554

GENNEM EN FORSIKRING
•

I

AF1864
AFDELINGSKONTOR ST. TORV RØNNE Telf. 545
Inspektør: H. -C. A N DER S EN ·

