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Julen

i

Nu er det Jul igen.

fejres paa nøjsom Vis. Mange af os faa r her en god L ære

Det har ikke været saa let at vænne sig til Tanken,

for R esten af Livet.

og det bliver under Krigen sværere og sværer e for hvert

Julen i Hjemmet kommer i Følge med en Mængde Tra-

Aar, der gaar. Vi lever_ i den Grad i Nuet, fra Radio-

ditioner, og disse Hjemmets gamle Skikk e lader sig næ-

udsendelse til R adioudsendelse, stadig paa Jagt efter det

sten alle gennemfør e -

sidste ny -

ke væsentligt ved ydre Midler, m en udspringer af Hjem-

der for Res ten efter et Døgn eller to har

mistet al Inter esse -

selv i disse Tider. De skabes ik-

at vi har svært ved at samle os om

mets Atmosfære og er et ubevidst Udtryk for den Aand,

clet, der ikke kun h ar Døgnfluen" Tilværelse. Men Uge

der raader i Hjemmet. Et Hjem karakteriserer sig selv

gik efter Uge, og nu er Julen ·cler altsaa. Den er ga mmel,

gennem den Maade, hvorpaa det holder Jul.
Det drejer sig her om en Række smaa Handlinger, der
Aar efter Aar gentages paa en bestemt Maade og i en b estemt Aand.
Se nu f. Eks. Stadsen til Juletræet.
Denne blev i m it Barndomshjem lavet bestemte Aftener før Jul under traditio nelle Former og saa gemt fra
Jul til Jul for atter at blive o phængt. Og naar m an nu
ser de gamle Ting, tænker man p aa dem, der lavede dem
eller anskaffede dem, og paa den Tid, da de blev til.
Disse Ting er n emlig blevet gamle og kan paa deres tavse
Vis føre stille Tale. I mit Barndomshjem hang altid paa
Træet en Abe lavet af Marzipan. Efterhaanden lign ede
den ikke en Abe længer e, da Lemmerne var ret defekte
eller slet ikke var der mere; den lignede nu nærmest en
haard Klump brunt Ler. Men det er ogsaa en bedaget
Abe, da den er omtr ent paa Alder m ed mig. Og det er en
h øj Al·d er - i hvert Fald for en Abe ! Og m ærkeligt er
det, at ikke B ørnene spis te den, da den va r ung, blød og
lækker! Børnene var vel artiger e dengang end nu!
Den gamle Abe vilde kunne fortælle meget.
Og endnu hænger paa Julegranen de Guirlander, jeg
som 4-aarig Børnehaveelev lavede ved at trække smaa

m en clog evig ny som de vekslende Aarsticler. Den er
kærkommen , m en dog ikke let at modtage, for den sk al
modtages som en Hædersgæst.
Julen nu er ikke saa munter og morsom, som Julen
var før Krigen. J eg læst e nylig i et Hovedstadsblad: »Det
muntre København er ikke m ere. « Det samme kan ogsaa
siges om Julen: den er ikke længer munter og lystig. Men derfor kan det godt blive en glad Jul. Glæde kommer indefra, h ænger sammen m ed og udspringer af noget
af ·de t bedste i vort Indre. Lystighed og Munterhed komm er udefra, er afhængig af ydre Betingelser som Fornøjelser, Adspredelser og Arrangementer og m aa ophøre,
naar disse ophører. Om de t skal blive en glædelig Jul eller ej, afhænger derfor af os selv -

ikke af andr e. Un-

der Krigen skinner Solens Lys lige gavmildt og rigt; de t
er kun clet kunstige Lys, der bliver dyrere og vanskeliger e at faa.
I denne Jul kommer cler ganske vist til at m angle

~t

og andet ydre Go de, cla clet efterha anden er ikke saa lidt,
man ikke længer e kan faa . Vi maa vænne os til en stadig
større Nøjsomhed; m en som Nøjsomhed ikke gør et Menn eske ringere, bliver en Fest heller ikke ringere ved at
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Halmstykker og brogede Papirstykker skiftevis paa en

anvende. Alle har her lige sto r Betydning, har samme

Traad. Og endnu ek sister er de smaa Vatmuffer, min Mo-

Værd; de bibringer der es uundværlige til Samvær e t -

der· for 35--40 Aar siden lavede, og den lille Studenter-

blo t ved der es Nærvæ r else.

hue paa Stør r else med en 2-Krone, som min ældre Bro-

Og saadan fremdeles. Alt gaar paa samme Vis fra Aar

der som Gymnasiast lavede for 30 Aar siden. Endnu fin-

til Aar. Og alt dette kan lige saa godt slce nu som før.

des de tre smaa Klokker, hvormed for ove r 40 Aar si-

Det er de m ange smaa Ting udfø rt med K ærligh ed og

den tre smaa Drenge ringede Julen ind. Og saadan kund e

Omsorg, der skab er den r ette Jul. Vi ser h er atter Smaa-

man blive ved -

og hver Ting har sin Histo rie.

tingenes Be tydning. Meget af det store, vi oplever, glem-

Saa sidder man da og ser paa de gamle Ting, og de
fortæ ller en lang og vemodig B er etning -

for at min-

mer vi; m en disse Detailler bliver. Det skyldes vel den
stadige Gentagelse eller det stemte og modtagelige Sind,

des e r altid vemodigt -

om hvad der engang er sk et og

der oplever det -

ikke kan komme igen -

og det hele opleves atter. Man

udøves.

ser sig sidde som lille Dreng i Stuen sammen med sine
jævnaldrende smaa Søskende omkring Lampen -

eller det varme Hjerte, hvormed det

Disse værdifulde Skikke maa ikke dø. Vi maa h olde

glo-

dem i Hævd og lade dem gaa vide r e til den næste Gene-

hed af Iver og Optage thed. Bordet er fyldt m ed Silke-

ration eller lade dem opstaå. i en ny Form. Hvis vi h ar

papir i forskellige Farver; Vat, Baand, Sølv- og Guld-

det Sind, der søger at tilegne sig Julens r eligiøse og m en-

papir flyder m ellem hinanden -

og m an kan endnu den

neskelige Kerne, komm er de af sig selv. Saa oplever den

Dag i Dag paa Fingrene m ærke Klæbrigheden af det f ed-

nye Slægt det samme, vi oplevede, og vi oplever for R e-

t ede Klister. Alt sker under den sikre L edelse af Mor,

sten ·de t samme igen gennem og ved Børnene. Livet giver

der hjælper de sm aa over Vanskelighederne, naar disse

os en Lejlighed til Repetition.
Det i m ennesk elig H enseende værdifulde ved Julen er

taarner sig for umennes.k elig højt op for de smaa.
Og saa tænker man da m ed Varme paa dem, der skab-

altsaa hævet over de ydre Betingelser -

og det samme

saa kan

gælder da ogsaa om Julens r eligiøse Kerne, Julebudska-

vi da faa dem takket derfor. Maask e lever de ikke læn-

bet. Det lyder lige stærkt og nyt, hvor m ørke end Ti-

ger e -

derne er -

te alt d ette for os. Maaske lever de endnu saa maa vi nøjes. med at tænke pa a dem.

Eller t ænk paa Julebesøgene. De t er Aar efter Aar de
samme Mennesker, der h er mødes.

ja, det lyder vel endda stærkest i svær e Ti-

der:
»Godt kan vi nu ved Nattetid

Alle h ører de til

Kredsen; mangler en, er det et Savn for alle de and re.

k ende som Børn vor F ader blid.

I Julen b edømmes Mennesk er nemlig ikke ef ter den

0 , Gud sk e Lov! «
E. Dinesen.

Maalestok, man til daglig indbyr des er tilbøjelig til at
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Lidt nyt om Hammershus
Hammershusknuden har skiftet Udseende i de sidste
Aa r. Store Træer er bl evet f ælde t, mange Bu ske har
maatte t v ige for Øksen, o g hvor d er før var fro digt Græs
og farvestraalende B lomster, træd er nu den isskurede,
n øgne K lippe frem i Lyset. Nogen Idyl er forsvundet,
nogle Tilholdssted er for de Nattergale, som h ø r er m ed
til e t Forsommerbesøg paa Hammershus, e r sløjfet. Men
Hammer shus har vundet ved Forandringen . Se Ruinerne
nu, naar De kommer over Slotsbroen, eller se d em ovre
fra Slotslyngen: d e syner anseliger e, d e h øje Bygninger
træd er frem i et rnangfoldigere P er spektiv med d e nylig
frilag te Udenværker foran.
Museumsinspektør P. Hauberg o frede e t langt Livs Arbejde paa at bevare Hammer shus for kommende Slægte r. Nænsomt hyggede han faldne Mure op og stived e
faldefæ rdige af. Man kan syn es, at h an i nogle Tilfælde
res taurer ede for stærkt; d er er Mure, d er ser m ege t
»nye« u-d; men han maa takkes for det Arbejde, han
utrætteligt gjorde i Aaren e fra 1885 til sin Død i 1928.
Han naaed e at sætte d et m este af Ruin erne i en saadan
Stand, at d e vil kunne staa i uov er skuelige Tider. Men
han naaed e ikke helt til Vejs Ende m ed d et, han havde
foresat sig. Aarene gik, og Døden satte Punktum for

hans flittige Virken. Den mægtige Ves tmur, d er er saa
stærkt udsat for Vestenvindens Kraft ude fra d et aabne
Hav, blev ikke sikre t, som d en træ nger til de t.
G ennem sit aarelange Arbejde fik Hauberg et Indblik
i Borgens Bygningshistorie og satte sig saa godt ind i
d ens Histori e som ingen anden. R esultater af sine U nder søgelser offentliggjorde han i forsk ellige Avisartikler
og i d en instruktive Afhandling i »Bornholmske Samlinger « VII (1912). Men m eget mer e end dette samlede han
i private Optegnelser til e t s tort Værk, hvori ha n vilde
fremlægge det, han havde lært af Aar ud og Aar ind a t
sysle med Ruinerne. J eg husker, hvor optaget Maleren
Bertel Hansen-Svaneke var af, hvad Hauberg havde læs t
for ham deraf i d en Tid, da han malede Hauber g. D esværre naaed e d enne ikke at give sit Arbe jde d en endelige G ennemarbejdelse, og Værke t er aldrig komm et. D et
er trist. Haubergs Værk var ikke blevet det sids te Ord
om Hammershus's Bygningshistorie. De sidste Aar har
vist, at dybere Forstaaelse af forskellige Enkelthed er kan
naas ved Sammenli gning m ed lignende Forhold andre
Steder, og at ny t kan graves frem, som Hauberg ikke
kendte, n y t, d er paa fler e Punkter ændrer Hauber gs Opfattelse. Men Værke t havde give t os et Indblik i mange

1. Den ny fundne Mur fra Smørhælderen 1iordpaa, som den blev

2. Trapp e ved Tinghuset. A . Kjøller fot.

frem gravet under Grønsværen. A. Kjøller fo t.
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3. Sydsiden af Slottets Kærne. Dam Johansen fot.

4. Mur e ved Lade- og Staldbygning, Blommetaarnet, Magasinbygnin gen. D. Johansen /ot.

5. Nyfund" e Mure og Portaabning, muret op til 1 m's Højde. A. Kjøller /ot.
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Enkeltheder, som kun Hauberg var
ind~ i, og det havde staaet som e t Minde
om et langt Livs Virke for Hammershus .
Efter Haubergs Død blev i 1929 noget
Arbejde paa Ringmuren, som han havd~
planlagt, fuldført; men derefter Iaa Arbej·det hen lige til 1938. Inspektør Haubergs Søn Arkitekt Hauberg havde faaet
overdraget Tilsynet med Hammershus
efter sin Fader, og under hans Ledelse
begyndte i 1938 d e U dgravninger og
I standsættelser, som her skal omtales
nærmere, og som stadig fortsættes. · I
1934 havde Hammershus faaet e n ny
Opsynsmand, den tidligere socialdemokratiske Folketingskåndidat i Bornholms 2den Kreds, Murer Søren Jensen,
og han var den rette Mand paa denne
Plads. I sine yngre Dage havde han været
med ved Restaureringsarbejderne paa
Hammershus under Inspektør P. Haubergs Ledelse; senere havde han arbejdet for Nationalmuseets Arkitekt C. M.
Smidt ved Arbejder paa f. Eks. Østermarie Kirkeruin. Ved alt dette var hans
Interesse vakt for de gamle Bygningsrester, og han blev nu paa Hamme rshus
den meget interesserede, der stadig havde Øjnene m ed sig og gik og blev stedkendt. Under de sidste Aars Restaureringsa rbejder blev han en udmæ rket
Arbejdsleder, der i ~ange Tilfælde kunde give Vink om, hvor de t muligvis vilde ·
lønne sig at grave.
Allerede i sine første Aar som Opsynsmand kom Søren J ensen til at arbejde for Arkitekt C. M. Smidt, d e r foretog Undersøgelser angaaende Vindebroer paa Hammershus. I e n Afhandling i »Fra Nationalmuseets Arbejdsmark « 1937: »By- og Borgbro « har Arkitekt Smidt indgaaende fremlagt Resultaterne af sine U ndersøgelser. Med
H ensyn til Vindebroen ved Indgangen
til Slottet, hvis Broklap, som alle b esøgende ved, var der, h vo r Plankeafsnitt et i Slotsbroen er, har han paavist, at
d e n rummelige Kælder i Portbygningen
tyder paa, at Vindebroen her har været
af Vippebrotypen. Kontrabalancen, der
optoges i d enn e Kælder, har kunnet
være af en saadan V ægt, at ·den har afbalanceret Broklappen. »Om her muligvis alligevel skulde have været Vindebrokæder og en Vinde eller et simpelt
Haandsving, kan naturligvis ikke konstateres. «

6. Luftfotografi af Hamm ershus Ruiner. Manteltaarnet

Colbergs Boghandel fot.

7. Luftfotografi af Hammershus Ruiner, set fra Sydvest. Colbergs Boghandel fot.
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De punkterede Linier viser de nyfundne Mure ved Hammershus.

Det nyeste og det interessanteste i Afhandling·en er
imidlertid Paavisningen af, at Hammershus har haft en
Vindebro til, paa Fæstningsmurens Vestside nær ved det
sydvestlige Hjørne. Her er der en Port, som sidder højt
oppe i Muren, og som foroven ender i en svagt tilspidset
Rundbue. (Den ses til højre for den sydligste Runddel
paa Vestmuren paa Billede 7.) Portaabningen blev til. muret paa Christian IV's Tid, da der blev anlagt et Batteri i Hjørnet inden for Muren (Batteriet ses tydeligt foroven til venstre paa Billede 6; det er derfra man har
den vidunderlige Udsigt over Slotslyngen og Vestkysten)
og Terrænet her blev fyldt med Jord. Porten har da ingen Betydning haft mere. I tidligere Tid derimod var
der igennem den Adgang til Kysten, oven i Købet en delvist ·dækket Adgang mellem de to Volde, som ses endnu
(se Billede 6). Ved Kysten her - ved den tørre Ovn er der dybt, saa at Skibe kan komme til Land. Porten
sidder imidlertid højt oppe i Muren; hvordan kom man
ud og ind igennem den? Jo, omkring Portaabningen er
der en rektangulær Fordybning i Muren, en Blinding, og
Arkitekt Smidt godtgør, at denne Blinding har skullet
optage en Vindebro, naar denne var »oppe«. Vindebroen
. har da spærret for Porten og yderligere forstærket denne. Den har kunnet hejses op og ned ved Hjælp af Kæder, der »fra Broklappens Yderende kan formodes at
være gaaet gennem to Huller foroven i Blindingens Hjørner, over Tridser eller Ruller til en Vinde i Portrummets
Indre.« Naar Broen har været hejset ned, maa ·d en have
dannet en skraa Nedgang til Jorden nedenfor og været
forsynet med Trin af en eller anden Type, og ad denne
»Trappe« har man da kunnet komme ud og ind gennem
Porten. En ejendommelig Vindebro ganske vist; men Udredningen giver Forklaring paa, hvordan denne Portaabning, der er anbragt saa højt oppe paa Muren, har kunn et gøre Nytte.
Under de senere Aars Udgravninger er det især Terrænet Øst for den store Magasinbygning, der har bragt
Overraskelser. Her opdagedes under Grønsværen en Mur
(a-b paa Kortet), som man ikke før havde kendt, fra
Smørkælderen omtrent i lige Linie til Ringmurens nordøstlige Hjørne (se Billede 1). Den er nu restaureret i
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omtr. en Me ters Højde. Den er ca. 1 Meter tyk og har
Portaabning sat med Munkesten (c paa Kortet), hvor
den gamle brolagte Slotsvej fører igennem Muren. Meget
taler for, at denne Mur som Fortsættelse af Muren fra
Blommetaarnet (4) til Smørkælderen (6) har dannet Borgens Ydermur mod Øst, saaledes at Tinghuset (3) har ligget uden for selve Fæstningen, kun beskyttet af Palisadeværk. Dette blev saa senere erstattet af Ringmuren,
der gaar fra Porten til Blommetaarnet i Syd og Ringmurens nordøstligste Hjørne (b paa Kortet) i Nord. Denne Ringmur er nemlig yngre end den nyfundne (a- b) .
Ogsaa Ringmur en fremtræder nu tydeligere end før, da
den for største Delen var skjult af Grønsvær og Krat.
Den er. i hele sin Længde blevet frilagt, og der er omtrent
ud for Tinghuset fundet en Døraabning i Muren (f paa
Kortet), sat med Munkesten, saa at man gennem den har
kunnet komme ned i Dalsænkningen, ligesom der i Ringmuren mellem Portbygningen og Blommetaarnet n ær
ved Portbygningen er fundet en ligeledes med Munke. sten sat Døraabning.Ringmuren har vist sig hen ad Nordøsthjørnet til at have et noget andet Forløb, end Kortet
viser. Den har fulgt Skræntens Kant og danner derfor
en buet Linie ogsaa her .
Paa Skrænten ses imidlertid endnu en helt »ny « Mur
(c-d paa Kortet) . Den udgaar fra et Punkt (d) paa Ringmuren mellem Porten og Blommetaarnet og gaar i Bugter hen til Tinghuset, langs dette og i en svag Bue til den
nyopdagede Fæstningsmur s Portaabning ( c paa Kortet) .
Billede 5 med Søren Jensen i det hvide Murertøj viser,
h vordan de to Mure støder sammen. Den P erson, der
kom over Slotsbroen og igennem Portbygningen og gik
videre ad den gamle Vej op ad c til, har altsaa haft Mure
paa begge Sider. Fra Portbygningen synes yderligere en
Vej at have ført op over Skr aaningen gennem Portaabningen e, hvor der er fundet en med Limensgadesten
lagt Vej.
Mens P. Haubergs Plan viser to Rum i Tinghuset, nemlig foruden Hovedrummet et langt, smalt Rum langs den
østlige Side, synes Udgravningerne nu at vise, at Tinghuset kun har haft eet Rum i den udgravede Del. Den Mur,
der for Hauberg stod som en Ydermur mod Øst i Tinghuset; synes ikke at have Forbindelse med dette, men at
være en Del af Muren d-c. Ved Tinghusets nordre Gavl
er der udgravet en Trappebygning med Trappe, som Billedet (2) viser.
Ved Tinghusets nordvestre Hjørne er der yderligere
fremgravet et Anlæg, som foreløbig ikke lader sig forklare. Der er det mærkelige ved det, at det bestaar af
Sten, der er stablet op uden Mørtel, hvad der kunde tyde
paa, at det er et Anlæg, der er ældre end de andre Mure,
her er omtalt. Er det Rester af et Anlæg, d er har ligget
her, før Fæstningen midt i det 13. Aarhundrede blev
anlagt? Stammer det fra et ældre Hammershus? Hammershus's svageste Side har jo været den østligste, hvor der ikke som ved de andre tre var stej le Skrænter, der gjorde Angreb vanskelige og lettere at afværge.
Først ved de sidste Aars Udgravninger af Mure paa denne Knudens Østskraaning har man faaet Forudsætninge~

8. Luftfotografi af Hammerslw.s Ruiner, set

9. Sydmuren med Hestestalden, Blommetaarnet og et Hjørne af Magasinbygningen. A. Kjøller fat.
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10. St. Lauren tius's Rist , Ærk ebispen af Lunds Mærlce, udhugget i
Sydmuren. A. Kjøller /ot.

11. Runddel paa Vestmuren. A. Kj øller /ot.

for at forstaa, hvo r store Anstrengelser man har gjort
sig for at sikre sig mod Øst. Imponer ende maa det have
set ud, da alle disse Mure stod i deres fulde Højde. Bemærkes kan her , at selve Indgangen til Hammershus er ændret i de sidste Aar, saaledes at m an nu følger
den gamle brolagte Vej, der begynder liat nordliger e end
den hidtil brugte og gaar i en Bue til Slotsbroen. Paa Sydsiden af Fæstningsmuren er , som det ses af
Billede 9, alt Buskads fjernet langs Ydersiden , saa at
man nu kan gaa langs denne Mur fra Blommetaarnet til
Sydvesthj ørnet. Man faar derved Lejlighed til at se Lundeærkebispens Vaabenmærke: St. Laurentius's Rist, indhugget i en af Granitstenen e, se Billede 10.
Fra Blommetaarne t ha r en Ringmur fulgt Klipp eknudens Kant mod Mølledalen. Billede 7 viser , at kun fa a
Rester er bevar et af den. Noget m er e, end her ses, er
der dog. Gravninger i de sidste Aar har frigjort Stykket
fra Blomm etaarnet sydpa a, der har være t afstive t af en
Støttepille (ved i paa Kortet). Ringmuren h ar her en
T ykkelse paa ca. 70 cm og er r es taurer et i ca. 1 m's
Højde. Den har et afrundet H jørne (ved g) , hvo r der
sandsynligvis har vær et et Batteri, og fortsætter m od
Syd til h, hvorefter den drejer ud ad Skrænten til og
ikke, som Haubergs P lan viser, omtrent p ar allelt med
F æstningsmuren. De n yeste Ud gravninger har "vist, at
den har fulgt Sk ræntens yder ste Kant og i det hele fra
Blommetaarnet til Sydvesthjø rn et af F æstningsmuren
h ar h aft en Længde af 252 m.

Samtidig m ed disse Ud gravnings- og Opbygningsarbejder er der arbejdet paa Ræv etaarnet, den sydligste
Rundd el paa den vest lige Fæstningsmur. Det var m eget
medtage t af Ves tenvinden og træng te til Ommuring af
mange Skifter o g Sikring imod Udskridning.
Ogsaa Runddelen Nord derfor træ nger til de t. Det
sidste Billede fortæller bedre end m ange Ord, hvor m edtaget den er. Mod Vest er den øvers te Del af Taarne t fa ldet n ed, som det ses paa Billede 7, og Billede 11 viser,
at m er e ser ud til at have Lyst til a t skride ned. Det er i
de tte T aa rn, der foruden de almindelige r øde Munkesten
er brugt gul e Munkesten, og det ses paa Billedet, at der
et Par Steder er pyntet op m ed Savsnit eller Savtakskifte, d. v. s. at Stenene er lagt i en Vinkel paa 45 G rader til Murfiaden, saa at de ses som Tænderne paa en
Sav. Den g rundige U nder søgelse og Res taurering af Hamm er shus begyndte fo r snart 60 Aar siden. Overm aa de
m eget er kl arlagt og sikret mod Ø delæggelse for lang
Ti:d ; m en der er Arbe jde nok til mange Aar endnu, Arbe jde m ed a t redde det faldefærdige fra at forsvinde og
Arbejde m ed at fors taa Borgens Historie til Bunds. Som
der er fundet n ye, ukendte Mure frem i d e senere Aar,
kund e Gravning andre Steder, f. Eks. p aa selve Slotspladsen, muligvis kaste Lys over m eget, der endnu er
dunkelt.
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Minder fra Sanct Bodils Præstegaard
Præstebørn har ofte den Skæbne, at deres Hjem flyttes
fra Egn til Egn i Landet. Følgen deraf kan blive, at de
savner en tryg Hjemstavnsfølelse, ·d er rodfæster Minderne dybt. Det bornholmske Udtryk: »de førte «, som de
kaldes, der ikke er født paa Bornholm, og Indflyttere,
som de er, hverken af de ind fød te r egn es med blandt
deres egn e, - eller selv tør gøre det, det Udtryk passer
nøje paa mange Præstebørn. Selv er jeg »en førter «. Man
maa dog være glad, naar man som jeg har haft <len Lykke
at leve al min Tid, hvor der er smukt i Danmark. Jeg
var nyfødt Spædbarn, da Stormfloden hærgede ved Køgebugt i Novbr. 1872, Vandet stod ind i mine Forældres
Stuer. Tre Fjerdingaar gammel kom jeg til Hillerød, hvor
Far var Kateket, mens Digter en Hostrup var Præst der.
- Der blev jeg kun, til jeg blev 4--5 Aar, og til mine
faa, taagede Barndomsminder hører den Gru, jeg følte
ved at gaa over en Bro og se dybt n ed i et sort Vand
under skumle Brobuer, vel Slotsbroen, og at jeg sammen
med min lidt ældre Broder, Henning, efterlignede Begravelserne paa Kirkegaarden, lige op til vor Have, ved at
n edgrave Brændeklodser, som vi under højtidelig Sang
bar imellem os hen til Jordfæstelse. Men da Far i 1877
blev Præst i Sønder Vissing og Voerladegaard og faa
Aar derefter Provst i Tyrsting og Vrads Herreder, kom
jeg til Himmelbjergegnen. Hjemme fra ·d en nu forlængst
nedbrændte og flyttede Præstegaards Jorder kunde vi se
Salten Langsø og Skovhøjderne ved Himmelbjerget. Sognet var rigt paa Oldtidsminder, i Kirken stod den vældige Runesten. »Tove Mi stives Datter, Harald Gormsens
(Harald Blaatands) den Godes Kone lod gøre dette Mindesmærke efter sin Moder« lød dens Indskrift, genn em
Præstekaldet løb ogsaa Gudenaa, hvor en Gang Vissing
Kloster laa, fra en Bakke i Præstegaardsskoven var der
Udsigt over den mægtige Mossø og Gudensø mod Øm
Kloster, Ry med den minderige Kirke var nærmeste Jernbanestation, dertil gik sandede Veje, andre ligesaa sandede ud mod den ikke r et fjerne jyske H e·de. Sognets
Folk var ægte, gammeldags Jyder, de bagte, bryggede og
kærnede selv og vævede Hvergarn og Vadmel og kom
endnu m ed Gaver til Præsten: Laksørreder fra Gudenaa,
Lam, Ost og Fjerkræ. J eg har ofte længtes tilbage til den
Barndomsegn, og for Hjemstavnsfølelsen havde det maaske været bedst, om vi var blevet boende der. - Det var
en dejlig Egn a t være Barn i, rig paa Rovfugle og vilde
Dyr, og vi Drenge fulgte tidt m ed Far paa Fisketure i de
mange Søer og i Aaerne m ed deres talrige Vandmøller.
Alligevel fortryder jeg nu ikke Omflytningen til Bornholm, hvor Far i 1884 blev Præst i Bodilsker og Nexø,
der dengang var et Dobbeltkald til 1921 under Præsten,
som boede i Bodilsker. - Paa Bornholm kom jeg til at
leve i 15 Aar, de rigtige Drengeaar og den første Ungdom. Men det faldt svært at forlade Jylland, min Broder
og jeg var nærmest utrøstelige ved at skulle saa langt
bort, for Børn er trofaste mod de gammelvante Steder.

Men saa kom Opbruddet og nyt at opleve, dog - det va r
und erligt at se sig tilbage, da Vognen e rullede ud ad
Landevejen mod Horsens m ed mine Forældre og os 7
Børn, clen mindste endnu et Vuggebarn. Ud acl Horsensfjorcl stocl vi saa paa vor første Sørejse til København
m ed Damperen »Zampa «, i hvis Hjulkasser Skovlene
malede stærkere end Vandmøllernes i Gudenaa ; næste
Morgen var vi i Hovedstaden.
Vi to »stor e « Drenge rejste forud m ed Far, Mo r skulde
følge e fter m ed »de smaa«. Vi sejlede over m ed »Erna «
af Nexø, ført af Kaptajn Mathias Davidsen , den prægtige,
dristige Sømand, <ler gik under m ed Jarl i 1890. Østersøen maa have været os huld, og vi sov vel trygt; Bornholms Klippekyst, Havet og alt det ny har nok vær et saa
overvældende paa een Gang, at jeg intet enk elt husker
om Havnene, vi løb ind i, før Nexø; alt synes ligesom
gledet forbi. Blandt dem, der tog imod os ve d Ankomsten, mindes jeg Købmand P eter Berg, med hvem Far og
vi fulgtes til Købmandsgaarden for at provianter e. H er
saa vi første Gang en rigti g bornholmsk Butik med brecl

Provst J en sen og Frue som n ygifte.
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Disk, sandstrøe t Gulv og Butiksjomfru. Et s tort Stykke
m ørkrødt, r øget R ensdyrkød forær ede Berg os, d et var
vi spæ ndt paa at smage. Endnu ser jeg for mig Far skæ r e
det ud til Smørrebrød i det tomme bartskurede Spisekamme r. Nærmeste Nabo og vo r første Hjælper i Præst egaarden var Husmanden, Anders Jacobsen, Odsh erredsSjællænder ligesom Far og en gæv trofast Mand, der efter
Fars Forflyttelse fik arbejdet sig op til Præstegaardsfo rpagter. Han var gift med en Bornholm erinde, og hans
Sprog var pudsigt, bredt sjællandsk blande t me·d bornholmsk. En Dag sagde h an: »Vi slavt ede en Aand den
anden Daw, hun var forlade roe saa feder, saa feder. «
Endelig kom saa Mor efter m ed den øvrige Familje, Hus
og B ohave blev ordnet, alt var gaaet godt, kun Tabet af
hendes Pragtek semplar af en Sparmania, der knækkede
Toppen under Overrejsen og aldrig siden kom i Vækst,
forvandt Mor n eppe nogensinde.
Vore først e Dage paa Bo rnholm var triste for min Broder og mig. Far var tidt borte og havde m eget at gøre.
Inter essant var kun, at Rugbrødet var langt mere velsmagende end det mørke, jyske Surdejsgrovbrød, og at
den ene af Gaardens to Brønde var en Slags Cisterne udhugget i Klipp ebund og m ed Brøndvippe. Ellers drev vi
kedsomt omkring og slyngede af lutter Ugideligh ed Folks
Tøjrekøller ind i Kornmarkerne, hvad vi senere maatte
høre for. En stegende hed Dag sendte F ar os den halve
Mil, der var til Nexø, p aa Indkøb, der skulde vi ogsaa
træffe ham og følges med h am hjem, m en vi Landsbydrenge for vild i Gaderne og gik langt ud ad søndre Landevej i Stedet for vestpaa. Vi følte os saa fremmede og
forladte, da vi endelig dødtræ tte og støvede trask ede
hjemad. Bornholms Sydland syntes kun at være Mark
efter Mark, uden rigtig Skov, uden Vandløb, Moser og
Indsøer og i Nord laa den øde Højlyng, hvor Træer endnu ikke var vokset op. - En Dag fulgtes vi m ed vor førs te Legekammerat, Johan Espersen, til Øleaa, som h an
viste for os som den store Aa, m en det var en bitter Skuffelse at se en stenet, næsten bundtør Bæk m ed et Gangbræ t, en gennemsavet Egestamme, som man balancer ede over i faa Skridt. Johan viste os ogsaa Stenbruddet
paa Slamrebjer g, hvorfra han fortalte os, at der var brudt
Sten til Bygningen af Dueoddens Fyr, som vi om Næt:
terne hav de set blinke milelangt sønderpaa. Det var dog
noget eventyrligt, og man længtes efter a t k omme helt
derned til H avet og stige op i Taarnet. Johan, der gik i
R ealskole i Nexø, m en sener e udvandrede til Amerika
og døde d er, var Søn af Mads Espersen , Ejer af Elisegaa rd, han skulde nu fratræde Præstegaardsforp agtningen. Det undrede os, at den statelige høje Mand, der gik
langt finer e klædt end jysk e Ga ardmænd, n æsten altid
bar den ene H aand hvilende paa Ryggen m ed Handsk e
paa, til vi fik at vide, at han var blevet enhaandet, ved
eget Vaadeskud. Det var m aaske en Ulykke, der voldte
sit til, at han ikke blev ved Gaarden. En .sener e Ejer af
E lisegaard var J ensen , uddannet i H andelen, m en blev
Landmand, siden han var hleven gift m ed K øbmand H ar boes Datter fra Rønne. H an havde sejlet som en Slags
Superkargo m ed Konsul Mich elsens smaa l slandsfarer e,
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og vi Drenge beundrede hans Mod, da vi hørte, a t han en
Dag var sprunget ned i Landevejsgrøften og h av de skilt
to Orner ad, der h avde mødt hinanden og sloges m ed
Hugtænder fraaclend e af Raseri. Saa modig overfor Dyr
var Far nu ikke, han var ræd for T yr e. En Dag var Far
og Proprietær Johnson fra Kannik egaard nede p aa Elisegaards Mark, hvor J ensens Svigerfader, Harboe, va r paa
B esøg og ogsaa var m ed. En Ungtyr skab ede sig noget
og Far bl ev urolig, m en H arboe sagde tørt : »Hvad vil De
bryde Dem om en lille T yr til 85 K roner! « J ensen blev
sen er e Direktør for den store Kornkoncern i R ønne.
Naa, m en vi var altsaa bosat i Præstegaarden , »paa
Præstegaarclen,« som man siger paa Bornholm. Far overtog ogsaa Driften af de godt og vel 20 Tdr. Land, der
endnu hørte til Kalde t. Noge t Mønsterbrug skabte Far
'dog ikke, skønt h an saamænd begyndte h elt p ænt. Han
købte i K øb enhavn to svær e, jysk e Sporvognsh opper
»Lotte « og »Snup «, lidt af et Særsyn blandt Bornholmerne, der holdt af a t vær e fint kørende m ed slanke
Heste ofte helt elegante i Løb, Æ tlinge efter Dyrskuehings te som »Slejpner « og »Max«. Øen havde vistnok
dengang nogle af Danmarks fineste Frederiksborgheste.
De smaa lodne, langhalede »Gævninge « m ed busk ede
Manker, en bornholm sk Hjemmerace, saas nu kun yders t
sjældent. En gammeldags Gaardmand paa Slamrebjer g
havde dog et Spand, - jeg har sener e set lignende Smaaheste paa Gotland. J eg saa ogsaa en gang to gamle, »glasøj ede« H este fra en Gaard oppe ved Dæuradal, det var
Aftægtsmanden fra Gaarden der kom langsomt agende
m ed dem. - Fader købte desuden en B esætning af røde
fynsk e Køer, som han vist var· en af de første der indførte paa Sydlande t. De vakte Opsigt, og endnu i 1925
fortalte en Mand mig, at den intelligente Hans Anker
Larsen, der havde hørt til Fars fineste Konfirmander og
som »Drønt« blev E jer a f Juelsgaard og en veltalende
folkelig Præ dikant, h avde røde fyn ske Køer , der stammede fra Præstegaarden s. H ans Anker var en prægtig
Kammerat, og vi kom m eget sammen paa Juelsgaard og
hjemme hos os. - Prale af vort Landbrug, som vi Drenge
tidt tog en H aand m ed i, skal jeg ikke, m en det var alligevel en Hjælp i Husholdningen. Det kneb ofte m ed P engen e hjemme, alt som F amiljen steg til elleve B ørn og
Fars Enspænderkøretøj k om til at se noget fatti gt ud,
naar han k ørte til Kir k e i Nexø. Godt at de t var billig t at
leve, skært Oksek ød skal have være t til at k øbe for 35
Øre Pundet , og Sild og »Fisk « (Torsk) var fantas tisk billigt. - For at tjene sig lidt Lommep en ge forsøgte Mor
sig m ed Opdræt af Kalkuner, hvoraf hun vented e sig
m eget, m en ud en Held. De dumme Kyllinger var næsten
ikke til at drive af Kornmarken, og blev de stor e, fløj de
op paa Karmen af den søndre lavva ndede Brønd og dump ede ned. Derfra blev de dog i Reglen fisket levende op,
m en Mors Stolthed, h endes mægtige Kalkunhan e, fo r svandt en Dag sporløs t. Efter lang fo rgæves Søgen blev
den endelig r eddet op af en F ernisbøtte i Kælder en, der
var den fløjet n ed ad et aaben staaende Vindue. Den var
udma gr et og skinnende blank med sammenklistrede F jedre, paa een Gang saa grinagtig og ynkelig, at Mor gen-
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Bodils Kirke og Præstegaard, set fra Vest.

saa den med graadblandet Latter. Historien om den ferniserede Kalkunhane, som ·Mor fortalte med sin pudsige
Humor, vakte medlidende Munterhed i Omgangskredsen,
maaske lidt Skadefryd udenfor. Den kalkunske Hane
fortjente nu den Skæbne, at den aldrig kom sig, den
havde hakket Hønsehanen pukkelrygget.
Bodils Kirke ligger højt og øjnes langvejs fra over Sydlandet. Ved den var der straks for os det ejendommelige,
at den havde baade Taarn og Klokketaarn, det sidste
med kønt Bindingsværk under Trægavlene. I den tykke
Kirkemur sad Jernringe til at binde Gaardenes Heste
ved, og under dens sydøstre Hjørne sa·d »Hvilestenen«,
en bred Stenplade med dejlig Udsigt over Balkabugten
og mod Nexø. Efter vor Tid er den blevet fjernet, der
sad vel undertid en Bisser og »svenske« og drak Brændevin, men den var hyggelig og vistnok historisk. - Kirketaarnet imponerede dog mest, grovt, vældigt og firkantet, som det er, opført af drabelige Sten, næsten ligesaa
ældgammel som den romanske Kirke selv. En trang
stejl Stentrappe førte os op til store raa og skumle Rum
indvendig; - øverst oppe, hvor et Bjælkeloft var brudt
ned mellem 3die og 4de Stokværk, og kun Bjælkehullerne var tilbage, der holdt Allikerne, »Kajerne«, til. Der var en mægtig Koloni af Kaj er, der, naar de kredsede om Taarnet, var næsten saa talrige som Raagesværmene over de smukke Skovlunde, man efter Haanden fik
Øje for i Landskabet.
»Kråger å råga å kajer
di floja så hojt
å di sjunga så hojt
op i askana å ner i dalana «
lyder det i den gamle Bornholmervise: »Åga te bys me
bråga. « Disse selskabelige livlige og altædende Fugle gid
de aldrig maa forsvinde fra den bornholmske Natur. Saa
talrige var Kajerne, og om Foraaret havde de Æg i saadan Masse, åt Drengene fra Sognet da gerne besøgte os.
Vi fik da listet den store, tunge Kirkenøgle til os, og op

i Taarnet gik det. Kviste og Skarn laa drysset paa Stengulvene, og vi Drenge k lavrede ofte halsbrækkende tilvejrs og »sjævlade Rødda « (plyndrede Reder); nogle fik
bagt Pandekager af Æggene hjemme, men som oftest
blev disse udpustet, trukket paa Snor og i brogede Klynger sammen med Skade- og Raageæg hængt op over
Drengesengene, uden at det mindskede Kajerne i Tal.
H ver Morgen, naar man vaagnede, kavede de i Toppen
af Kirkelindene, i Middagssol trippede de stille efter
hinanden langs Ryggen af Kirketaget som Peblinger til
Messe - kun i Vinterkulden blev de stumme.
En Dag senere hen havde mine yngre Brødre Besøg af
Kannikegaardssønnen, de havde faaet fat i Kirkenøglen
og var netop efter endt Redesjævling ved at forlade Kirken. Gæsten havde en Mængde Æg i Lommerne og havde
ogsaa, hvad Drenge forstod at hjælpes om, faaet lempet
en Bunke ind under det iturevne For af en gammel Kasket, der saa blev trykket fast ned om Hovedet. Tilfældigt kom Far ind i Kirken, Døren stod aaben. Gæsten
blev da meget befippet og ildrød i Hovedet. Far, der ikke
tog det med Kirkenøglen saa str engt, gik forbavset hen
til Drengen og klappede ham paa Kasketten og sagde:
»Naa, Goddag min Dreng, velkommen, men tag din Hue
af i Kirken! « - og en Strøm af Æggehvider og Blommer
drev ned ad Synderens Ansigt. Præsterne lod Kajerne i
Fred, først efter vor Tid er der maaske gjort en Razzia
for at udrydde dem.
- »Sjinskinj «, som Ringeren, Graveren og Bælgtræderen kaldtes ved Øgenavn, lod ogsaa Fuglene skøtte sig
selv. Han var en lille. krumbøjet og skægget Gamling
oppe fra et Hus paa Slamrebjerg. Hver Lørdag Eftermiddag kom han for at stille sin store Tvebak af et Lommeur og spurgte: >> Va e prostens klokka,« hvorpaa han
r ensede ud paa et vist Sted. Som Regel kunde han trille
afsted med Børen i al Skikkelighed, men i Rugetiden
kunde vi Skarns Drenge ikke dy os for at »kule « ham
med Kajeæg - engang fik han et knust lige i Mundvigen,
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saa det drev ham ned ad Skægget.
~-Han var r asende, m en kunde ikk e løbe efter os, det vi:dste vi
Lømler. Hvorfra »Sjinskinj « havde faaet sit underlige Øgenavn,
har jeg aldrig faa et opklaret,
men man har fortalt mig, at de t
var en Forvanskning af »J ens
J ensens Kones Søn = Jins Jinskes Søn« - og det er jo muligt.
Nag bar han nu ikke, og han gav
os gerne Lov til at ringe for ham,
baade den mindre Klokke og den
malmdybe store, der sagdes at
være fraHammershus(?), og som,
naar den kom i Sving, var nær
ved at løfte en af Fodfæst e i Rebet. I Højtiderne var det særlig
morsomt at være oppe hos »Sjinskinj «, navnlig om Julen, naar
han skulde kime Julen ind i klar
Frostluft. Saa var Sjinskinj i sit
Bodils Kirke før Ombygningen 1911.
E s, - han bandt et Reb om Tappen paa hver af de 2 K lokkeknebler og rystede saa med
sig, at der var nogle Aal paa Bunden, m en da Mogens
Armene og kimede løs, mens han sang sine gamle Soldasaa dem, blev han bange, han troede, der var Vandsnoge
terviser dertil. Han troede selv, at han spillede Melodiimellem. Da jeg smed en Aal op til ham i Græsset, for
erne med Klokkerne. Den ene Vise var: »H er kommer
han væk og skreg: »Ruf! sikken einj hålara! « Han var
de gamle Soldater med bare Ben i Støvlerne« - den andog ikke k ed af at faa Aalene med hjem i Sp.a nden til
Aftensmad.
den lød:
Sognets Lærere var Bergstedt i søndre Skole og Alfred
Om Morgenen af Halmen op!
Larsen i n ordre. Det var et smukt Syn at se Bergstedt
saa skal vi ha' vor Kaffe,
gaa op ad Kirkegulvet, han var Organist. Den høje, ranke
hej hop! hej hop! rask i Støvlerne!
Sønderjyde m ed det prægtige graa, krøllede Haar og
for Fjenden han er nær,
kraftige, rødmossede Ansigt var en Kunstnernatur og
en udmærket Botaniker, der har skrevet Bornholms
og vi faa vel med ham at skaffe,
h ej hop! hej hop! rask i Støvlerne!
Flora. For ham var det sikkert en Lidelse at sidde som
Lær er i e t lille Sognekald, og 1!ai:i kunde være bitter og
Med Lyst vi grib e vor t Gevær
og raabe : Kammerat,
sarkastisk. Alf red Larsen var Kirkesanger. Han var
vi faa hinanden kær,
Pebersvend og boede sammen m ed sin gamle svagelige
naar vi blir Soldat.
Moder. Han var ejegod imod h ende, og det var rørende
at se ham komme kørende m ed hende i Sygevognen. Folk
En tredje Vise var »Krillevillevibombom«, Sjinskens
med deres Snak havde altid saa travlt m ed at faa ham
Livarie, - det vidste Drengene i Sognet, der sang om
gift, men det blev han først efter sin Afsked og da han
ham: »Der kom engang en gammel Sjinsk, krillevillevivar over de 70. En Aftenstund var Mor gaaet over for a t
se til gamle Fru Larsen. Sønnen var ikke som ellers altid
bombom osv.« Trods alt lød nok Julekimningen for Soghjemme. Mor spurgte da, hvor Larsen var henne. Jo neboerne ligesaa højtidsfuld og glædelig som paa sin
sagde Fruen, Alfred var saamænd gaaet til Bals. Mor, der
Maade for Sjinskinj. Ingen forargedes, det var jo Juleklokkers glade Rytme. Den gamle Ringer var død forsom alle Kvinder var interesseret i alt, hvad der tyder
længst, inden vi kom fra Bornholm, og jeg har staaet
paa Giftermaal, blev glad overrasket og sagde, at det
var da rigtig morsomt. »Naa - ja! « - sagde gamle Fru
angrende ved hans Grav i andre Tanker end hine Dages.
Larsen,
»m en han havde faaet en slem Byld hag p aa HalHans Efterfølger blev Mogens Kjøller, der havde det
sen, og han havde hørt, at det var saa godt for at sli ppe
snildeste Haandelag paa at m eje, navnlig naar han fik
af m ed den at komme dygtig til at svede, og saa va r han
dygtigt med Malurtbitre, men trods sin Arbejdsdygtighed
fik han aldrig arbejdet sig op, han havde tretten Børn gaaet til Dans.« - Larsen var en forstandig, m en tør
de sidst e var Trillinger, de to, Drenge, blev døbt ·m ed
Lærer. Hans Kirkerøst, en skurrende Bas, lød ikke kønt,
Tillægsnavne: Elvmand og Tolvmand, en lille Datter,
og h an vilde hellere være Organist end Kirkesanger, m en
han gjorde trofast sin Pligt i alt. F ar og Larsen kunde
den yngste, blev opkaldt efter min Mor. En Dag var jeg
godt lide hinanden. Godt er det for Præst og Degn, at
paa Fisketur med Mogens i Øleaa, hvor vi afdæmmede
den gamle forargelige Offerskik nu er afskaffet, - for
e t Høl, som vi øste tomt med en Hakkelseskovl. Det viste

I4

JUL PAA BORNHOLM

d er es Familje .var den ydmygende. Naar der ved Højtistaar stillet i Runding, m en Larsen mente, at de burde
derne skulde ofres i Kirken og Præsten fik sine Offerstaa i H esteskoform.
- Var Bergstedt Botaniker, saa var der noget af en
sedler til højre, Degnen sine til venstr e, s to·d Far vendt
Forsker i Larsen , han var inter esseret i Stednavne og
imod Alteret i Messeh agl, mens Larsen i lang, sort Frakke
sang for til: »Af Højheden oprunden er en Morgenstjerne
i sin Ø's historiske Minder. Paa sine ældre Dage havde
klar og skær . . . Mig fryder overmaade! Liflig, venlig,
han et Stipendium til disse Undersøgelser. Højt opp e i
Aarene havde han den onde Skæbne at miste sit ene Øje.
s tor og herlig ... Rig paa Gaver! « Saa rejste Bønderne
Da han en Dag huggede Brænde fløj en Splint op og ødesig fra Mandfolkesiden for at gaa i Rundgang i Koret
og ofre. Naar ·de greb ned i Bukselommerne efter Offerlagde det. Jeg saa op til ham, da han va r ovre i Købensedlen, tid t m ed et polisk Smil til hinanden eller sendte
hav n for at faa de l taget ud, men han klagede ikke, from
og heroisk som han var. Han, der regnedes for paaholen Tjenes tedreng op for sig med den, blev vi, da vi var
vokset til store Drenge og sa·d i Kirken, røde i Hovedet
den, hjalp mig engang m ed et .Pengelaan til min Examensaf Undseelse og slog Øjnene n ed. - Men der var dem,
læsning, han var mig en oprigtig ældre Ven. Sin Violin
blev han ved at spille til de t sidste, da han højt op i de
der forsto d at være belevne med Offers edlen, og en Gang
halvfjerds døde p ensioner et. bosat og gift i København.
sendte en smart Gaardejer Far et forsinket Offer med led- Som en af Larsens pudsige Sider kan det nævnes, at
sagende Ord: »Onskyl, at dette Lille offer kommer i Utidde, men det var kommen mig ud af Øje, og min Tanke
efter hans Død kom der en Gave fra ham til Far, en brun
haver ej hvilet derpaa. «
Træfløjte. Far havde aldrig spillet en Tone og var nær
firs, men Fløj \en skulde han arve.
Larsen var kantet af Væsen og fik Skyld for at være
Mine Forældres n ærmeste Omgangskreds var Propriesmaaligt paaholdende. Nej, man skulde kende ham næ rtærfamiljerne i Sogne t: Johnsons paa St. Kannikegaard,
mere. Han holdt meget af Musik, spillede ret godt Violin
Jorks paa St. Krusegaard og Gamle Jespers en, der var
og havde lært Orgelspil og kunde traktere en F løjte
Enkemand og Aar forud havde overladt Gaarden til sin
efter Evne. Stor Glæde var det for ham, naar han om
Søn. Efter at denne havde solgt Krusegaard til Johs.
Vinteren kund e danne en Sangforening af Sognets unge.
Jork, en Provstesøn fra Povlsker, blev Gamle Jespersen
Da indøvede han flerstemmig Sang i Skolen. Underlig
boende til sin Død i det hyggelige, lille Hus, han havde
nok blev Sygevognen ogsaa efter hans Moders Død
bygget sig i den meget store Have. Han havde til Husbcstaaende i Sanglokalet. Da jeg som Student var hj emme
s
tyrerinde Fru Sehested, Enke efter en Nexølæge, hun
et Par Vintermaaneder, var jeg Medlem, Hans Anker
plejede ham med god Mad, som han elskede. Familjerne
Larsen sang første Bas, paa Sopranerne var Ole Hansens
dannede en Slags Klub, »de 4 Jodder«. Damerne spillede
smukke Døtre fra Langedeby, af Tenorerne Hans Kotidt en Whist, m ens H errerne fik deres l'Hombre; Tod·
foed Jacobsen og Matias Jensen var Matias den h øjeste.
dyglassene skinnede og tændte Stearinlys spejlede sig i
Han var dengang en Kraftkarl, og naar han r aabte udMahognipladen
paa Spillebordet. Herrerne drøftede
ove r Marken, skingr ede hans Tenor af Brystklang. I HøHenrik
lbsens
Skuespil
og diskuterede Politik og røg
s ten, da jeg arbejdede sammen med ham hjemme, hvor
mange Cigarer. J eg er vis paa, at Damerne aldrig kedede
han var en Slags Forvalter hos Far, begyndte et Venskab
sig, hver især var de ejendommelige Mennesker, og mellem os, der voksede og varede til hans Død. Han blev
Ej er af Lille Hallegaard ved Dæuradal og var Sogneraadsformand,
dygtig og myndig, en Sognekonge, og altid en Elsker af Musik.
- Jeg glemmer aldrig den sidste
"
Afsked m ed ham i hans og hans
udmærkede Hustrus Hjem. Matias følte sig da syg og frygtede
j
at miste Synet. Jeg søgte at trøste
ham, men min store Ven faldt
mig grædende om Halsen og vi
gensaas aldrig m ere. - Lærer
Larsen elskede, som alle Bornholmere, Naturen og sammen
med ham var en Tur i Højlyngen
noget værd. Han kendte Dalene,
Rokkestenen og Piltene, Lyngen
var endnu ikke blevet Turistomraade, næsten aldrig mødte man
Mennesker. Han opfordrede ogsaa Folk til at tage op og se HjorBodils K ir/te e ft er Ombygningen 1911. Cltr. Møll er fot.
testenene ved Skovgaard, som nu

JUL PAA BOR N HOLM

I5

var der nogen, der forstod at »underholde« og fortælle
en Historie m ed Pointe, saa var det Mor. Med glimrende
Hukommelse gengav hun pudsige Træk, som hun havde
opfange t i Samvær med de forskelligste Personer. Mor
gjorde aldrig Nar af nogen, m en hun h avde Humor, den
ægte Blanding af Alvor og Skæmt. Det var ligesaadan,
som naar hun sang Roman cer, som hun akkompa gner ede
sig selv til, hun sang dem med en yndig Stemm e, og man
forstod hvert T ekstord. Mor var indfødt Københavnerinde, m en havde bo et i flere Aar i Helsingø r, da h endes
Fader var Kommandant paa Kronborg. I de to livfulde
Byer havde hun udviklet sine selskabelige Evner, og
h endes Moder var gennemmusikalsk. De t va r derfor Samm enkomsternes Højdepunkt, naar Mor sang og derefter
Jork og Far, der begge h avde gode Sangs temmer, fore~rog »Gluntarne« og henholdsvis sang Magisteren og
Gluntan. De t var Mors Glæde, at alle vi Børn kunde
synge, og hun lærte os en Mængde Salmer og smukke
Sange. J eg er h ende uendelig taknemlig for aller ede som
Barn at have lært Heises og W eyses Romancer og Musik
af Beethoven , Mozart og Mendelsohn at kende. Det var
Synd, at Far, der ikke havde Mors Sans for Musik og i
lange Aar havde daarligt R aad, lod vort taffelformede
Piano forfalde, saa det tilsid st blev et H akkebræt. Familjerne gjorde livlige Skovture sammen til Almindingen
og en gang en 2-3 Dages Tur til H ammershus, hvor vi to
æ ldste Drenge fik Lov at tage m ed. Det var inden Hoteller var blevet bygge t, inden Turisttrafiken var b egyndt
og før der var tænkt paa Telefon og Jernbane paa Bornholm. Vi overnattede paa en hyggelig Gaard, hvor der
holdtes et jævnt Gæstgiveri. Ikke mindst af alt glædede
Mor Sognets Kirkegænger e, naar hendes klar e Stemme
klang r ent gennem Salmesangen.
Vi Drenge k om ofte paa Kannikegaard, hvor Døtrene
og den ældste Søn P eter var omtrent jævnaldrende med
os. Der var om Sommeren Lej lighed til Raagejagt, og
Hr. Johnson lærte os at skyd e m ed sine Bøsser. I F er ien
førtes der selskabeligt Hus med Besøg af Gaardens fornemme Familjegæst er fra København, og Fru Johnson
forstod at føre en stor Husholdning for mange, hun var
en glimrende Værtinde. Naar Landaueren, fulgt af en
Charaban c med de unge, rullede afsted paa Skovtur til
Almindingen, var der Rigeligh ed i Madkurvene i Magasinet. Ofte lyst e de hvide Studenterhuer op i Vognene.
Professor Munch-Petersens Sønner bar der es med størst
Ære, de var ypperlige videnskabelige Hoveder ; to af
dem blev Professorer og to ansete Læger. Om Sommeren
feriered e de i Nexø. Sønnen Peter og jeg var Skolekammerater i Rønne og kappedes dengang og senere i Styrke,
tilsidst om at løft e den svær e Landauer m ed Hjulene op
fra Jorden. Det kunde P eter, da han havde lært Landvæsen hjemme først, han spænd te længer e m edArmene end
j eg. Hvor var jeg vigtig, da jeg efter lidt Øvelse fik Vogn en lettet op. P eter blev senere en usædvanlig smuk Garder, m en fik Blindtarmsbetændelse i Tjenesten og døde.
Proprietær Johnson var en h øj, mørk, rank Mand, r egelm æssig smuk og p aa een Gan g elskværdig og fornem
af Væsen og nobel i Tænkemaade. Statelig var han, naar
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man saa ham om Sommer en i Marken, solbrændt og i
hvid Landmandstrøj"e m ellem lange R ækker af græssende
Køer. I den anselige Have, der gik over i en Skovklynge,
stod »det gr ønne Træ «, en h øj Lind, som Gaarden s Tj enestefolk dansede omkring paa St. Hansa ften. Den er
nu dræbt ved et Lynnedslag. Der va r Natur og Stemning
ved Kannikegaard. - Som Dreng var man ikke uden
Uhygge, naar man gik sent hj em over Broen i »Graanakke Stue,« »Graanakke « er n emlig Fanden selv . Folketroen sagde, at man kund e møde Liglam der ved Nattetid. Vejen til Gaarclen gik h er brat ned i en Sænkning
mod Aaen, der skar sig igennem d ybt n ede under Broen,
og selv ved Dag var der mørkt og skummelt under ludende Krat og Træer. I Skyggen af Ell etræern e blev
Støvboldene saa vældige og hvide som blegede Hjernesk aller. Her kunde vær e slemt at vælte m ed en Vogn,
men i Aaen kunde der af og til fanges Laks, der ogsaa
var velkomne paa Kannikegaard, til Anlægget af Nexø
Elektricitetsværk satte en Stopper for der es Besøg.
I Præst egaarden va r alt m er e tarveligt, men mine Forældre gjorde den til e t livligt Hjem. Mor va r ikke af
Præstekoner, der gik omkring til Folk og »virkede«.
Hun var Hjemmemenn eske og gik sjældent en Spadser etur, det skulde da vær e, naar hun og Fru Johnson havde
a fta lt a t m ødes paa H alvvejen m ellem Gaarclene for at
drøfte Husvæsen. Mor ans trengte sig ikke for at være
populær, men Folk søgte gerne til hende. H endes tr ofaste Raadgiverinde, Madam Petrine Andersen, som hun
kaldtes, en Skomagerkone i Nexø, hjalp Mor m ed Indkøb
fra Havnen af Fisk , og mine Søstre fandt i daarligt Ve jr
ofte Tilhold hos hende, mens de gik i Skole i Nexø. Mor
va r flittig m ed at holde Tøj et paa os tilsi·ds t elleve Sø clskende, der fik Lov til at tumle sig frit. Sine Medhjæ lper e havde hun længe, længst Mariane Mor tensen , der
holdt Orden og R espekt i Barnestuen fra purung, til hun
r ejste, kort f ør vi forlod Bornholm. Mariane va r opofre nde og tapper i Sygclomstilfælde, og hun forstod at
n eddysse mine smaa Søsk endes R ædsel for »Gr odan«, en
uhyggelig, ondsindet Kælling, der tiggede og gik og
solgte Bær, eller for Halte-J eppe, der i vild Sanct Veitsdans færdedes paa Vejene og indjog Børn Skræk . Om
Vinteren samlede Mor Sognets unge P iger hos sig til Syaftener, under Arbejde t læste hun op af en god Bog, og
efter Kaffedrikning spillede Mor til Sang. N aar der var
Storvask og i H østen, kom altid Maria Larsson, en svensk
Husmandskone fra Sognets vest lige Udkant, hvo r en Del
svenske Arbejder e va r vandr et ind, dygtige Slidere, men
desværre ogsaa hengivne ti l »en klar «, en »Sup « fra
Brænderiet i Nexø. Trods fattige Kaar var Maria en glad
Sjæ l, hun sang udmærke t og den halvgamle Kone dansede engang Solo paa Bryggersgulvet og sang:
»Kom så har min lilla van,
for du li så finer,
vi ska leve ve risengr o
socker och rosiner ;
tyck s du om m ej, vil du h a mej,
ja vil ga rna gifta m ej, for du li så finer. «

Store Ka11nilcegaard, B odilsker. H. H. Jen sen f o t.

Fra Sverige var ogsaa Nils Petter Bliksberg, en halvgammel, afdanket, svensk Dragon, der var blevet omvandrende Skrædder og vistnok aldrig fandt blivende Hjems ted. Han var en lang Karl m ed tyk t, buske t Overskæg
og krumme Rytterben, og m ed sin spidse Hat paa saa
han hel t krigerisk ud. Som i R eglen den Tids svenske
Soldater havde han lært en Profession, nu trak han rundt
paa Sydlandet og lappede og vendte Tøj; - og fik af og
til Lov at sy noget nyt. Hans Tale var blevet en Blanding
af skaansk og bornholmsk, med udpræget skaansk Sprogtone. Han medførte altid en Stenkrukke, fyldt med Snus,
som han indsnuste med en snorkende Lyd, og hans
»Mustasch « og sorte Næsebor bar Vidnesbyrd derom.
Bliksbergs Stolthed var Snittet - »det kommer uppan
p å tilschwiiringen,« var hans Valgsprog; om en Skrædder, bosat i Sognet, sagde han: »Han ii minschwiil en helvedens fii, for han forstårr sej inte på tilschwiirningen! «
- Ogsaa i Præstegaarden kom han og syede. Da han der
engang skulde sy e t Par Drengebukser, tegnede han med
Kridt Omridset af et halvt Bukseben paa Bordet, bagtil
gik T egningen ud i en Spids, Tøjet blev saa lagt ovenpaa,
og saa kom »tilschwiirningen«. Det var sjovt, naar Bliksber g kom, at sidde og høre paa, mens h an fortalte sine
ikke altid propre Historier fra Solda tertiden, især at
høre ham selv skoggerle ad dem. En af de pæner e b egyndte: »I mina unga dågar hadde .jå moen plaser av
hunga (Fornøjelse af Hunde) , sådan hadde jå engång
en stour hvider hung, han hedte »Bismarck «, och han
brugte ock komma och liigga sej hos mej i sangen - m en
så en natt borjar hungafan (den Fandens Hund) å gåva
och habba och farras, jå trod e minchwiil, h an ville bida
mej, « - hvorpaa der fulgte en Skildring af, hvordan
»Bismarck« h av de erobret Sengen fra ham m ed sit dunstende svær e Artilleri og tvunget h am til at rømme Leje t,
- og saa skoggerlo han. Som alle, der var hengivne til
»briinvin«, svær han paa, at nu efterat han havde faaet
dette Stykke Arb ejde, skulde det være Slut med den om-

flakkende Tilværelse. Han vilde etabler e sig. »Nu r esar
jå snårt h em til Sverige och hiimtar min fiidren earv !«
sagde han; - saa vilde han køb e sig et lille Hus paa
Slamrebjer g og en »symaschwin «. Lidt Høstkarl var han
ogsaa, m en naar han arbejdede i .Høgulvet, morede de
unge K arle sig m ed at begrave h am i H ø, saa han ikke
kunde komme op selv. - Etableret blev Bliksbjer g aldrig. Da han laa p aa D ødslej et skal en missionsk Præ!'t
have sagt til ham: »De er en stor Synder, Bliksb erg,«
hvortil han sva r ede : »Nej, Hr. pastorn, jå amen en li ten !«
Vi to ældste Dren ge skuld e forberedes hjemme til Optagelse i Rønne Latinskole og fik derfor til Lærerinde
Frøken Nanna Inger slev, Datter af Distriktslægen i
Præstø. Hun var kun 18-19 Aar og k om lige fra Frøken
Zahles Institut, men hun var fra et fintkultiveret Hjem
m ed mange Børn. I Udvikling var hun langt udover sine
Aar og en født Lærerindebegavelse. Aldrig er jeg bleven
saa grundigt og·levende undervist som af Frk. Inge r slev.
I Skolestuen hos hende var der Hygge og Harmoni. Hen. des smukke, blaa Øj.ne udstraalede Liv og Varme og uden
Terperi kunde hun lær e fra sig: Sprog, Historie og alle
Fag, som hun paatog sig paa.nær Matematik, hvori vi fik
en kummerlig Undervisning hos en r et lad Realsk olelærer i Nexø. Matematik blev da ogsaa mit elendigste
Fag i Rønne Skole og indbragte mig et saadant U tal af
Overlærerlussinger, at jeg hadede mine første Skoleaar,
til jeg blev »Overlæreren« kvit. Da Undervisningen af
os var forbi, blev Nanna Ingerslev en Tid lang boende i
Præstegaarden, hun og Mor var fort r olige Veninder og
trods Aldersforskellen sagde de »Du« til hinanden. Snart
efter blev Frøken Inger slev Lærerinde ved Nexø Realskole, som Far interesserede sig levende for, og han glæd ede sig, da N. P. J ensen, den fintbegavede P æ dagog,
blev Skolens Forstander. Dennes Kundskaber var alsidige, selverhvervede og omfattende, og han havde en
usædvanlig Evne til at vinde unge Mennesker for sig og
faa Indflydelse paa deres Udvikling. Fra Præstegaarden
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tog Frk. Inge rslev Skol evejen til Nexø. Morge n og Eftermiddag. I hvas Blæs t og Vinterkuld e var det drøj e Ture
hen og hjem. En Dag va r de t blæst op til Snefog, og min
y ngr e Broder, der ha vde forsinke t sig efter de andre
Elever fra Bodilsker, kom ikke r e ttidig hjem ; af at vade
sig fast i Driver var han bleven saa dødtræ t, at han var
ved at give op, da han blev funden og brag t ynke ligt forkomm en hjem i Seng. Disse Ture tog Frk. In gerslev tappert sammen med sine Elever fra Sognet, til hendes Arbejde krævede hende saa meget, at hun flyttede til Nexø
og tog Bopæl hos Forstander Jensens. Nexø Realskole
kom i udmærket Ry, sener e da J en sen blev Leder af
»Bornholms Højskole « fulgte Frk. Ingerslev m ed. Begges Virke der er ke ndt over hele Bo rnholm. N. P. Jensens Mindesmærke s taa r nu i Almindingen. Frk. Inger i;lev fl yttede hjem til Præstø for at styre Huset for sin
gamle Fader, der lever hun endnu i høj Alder , og er først
nylig hørt op m ed sin kær e Undervisning.
Vi lærte Bornholm at kende i a lskens Vind og Vejr,
Højlyngen, Klipperne og Havet, Somre og Vintre. Særlig
haard var Vinteren 1888, da Snedriverne laa helt op i
K ronerne af Æ bletræerne og højnordiske Fugle saas i
Haven, forsinkede Raager faldt ned og døde, og udfor
Rønne laa 11 Dampere indefrosne i Havisen. - Og, hvor
var der smukt i Lund en »Grye t« m ed de mange Bautastene. Den laa kun et lille Stykke Vej Nord for Kirken
og Engdraget ved Øleaa, der m yldrede det i Foraaret af
blaa Anemoner, som vi ikke før ha vde set, og om Somm er en snoede Kaprifolie rne deres gyldne Ranker op om
T ræstammerne. Oftest gik dog Turene til Balkabugten.
Folk kom der kun, naar en Vogn fra Omegnen kørte
derned for at læsse Sand eller kørte 'Kvindern e »til
Havs« for at banke og skyll e Vasketøj. Den første Ga ng
vi kom der , min Bror og jeg, va r det næs ten Havblik, og

Bautasten e i Gryet. Dam Jolia11 se11 /ot.
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kun flad e, Lynde og glasklare Bølger bristede paa Sande t.
Min Bror sagde da: »De t lyder ligesom , naar Glasrud er
knækk e r over! « Vejen derned var lang, m en som oftes t
ventede T ykmælksfade t os efter Badeturen, drysse t m ed
r evet Rugbrød og brunt Sukker. I Balkabug ten saa vi ogsaa første Gang et inclstrandet Skib Skonne1·t »Ges ina
von J emgum «. - Vi var vant til Landsbye r fra J ylland,
m en paa Bornholm laa Gaardene spredt og h avde Navn
allesamm en: Selvej ergaarde og Vornedgaarde kaldtes de
ogsaa, de t læste vi paa Offersedl erne, som vi hjalp Far
med a t aabn e. Nærmest Kirken laa Kirkebogaard og
Gaarden » I Skoven«, som den Gang ejedes af J ens Mahler Skov. Lad mig nævne »I Skoven « som en af de bornholmske Bondegaa rde, der først gjorde Indtryk paa os.
Vi blev bedt derned kort efter , at vi fl yttede til Øen, og
blev Kammerater med Sønnerne, der var p aa Alder me·d
os, og vi blev ved at komme til den Tid kom , da Sønner
er Hyttet hjemmefra og Døtrene gift. Ofte har jeg siden
tænkt tilbage paa den Hygge og Smag, der var i Stuerne.
Dagligs tuen f. Exp. var smukkere møbleret end i et daværende Embedsmandshj em , der var ligesom en fin ere
Tone og Anretning end hos Jyderne med deres brede,
elskværdige »Walkommen! « »Degnegaardsbonden« var
Peder Brandt, Sognets vittige Hoved, det Navn morede
en straks ligesom senere hans Skæmt, han vilde, han
skulde og - han kunde vær e morsom . »Bonde« va r h eller ikke halvvejs noge t Smædenavn paa Bornholm. »Skovgaardsbonden«, »Hallegaardsbonden«, »Slamregaardsbonden « kaldte Gaardejerne hinanden imellem, og m an
hørte pudsige Navne som »Væggeløsegaardsbondeu «,
» Vantapperegaardsbonden «, »Smørjeppegaardsbonden «,
ja »Hundelor tegaardsbonden «. Bonde er Hædersnavn
herovre og b etegner Selvstændigh ed. En Bonde paa Slamrebjerg, der først i r et sen Alder, og da h an var bleve t eD
Særling, havde arve t Gaarden
e fter sin ældga ml e Moder, skal,
da han var blevet Ej er og gik o g
slog sit Hø, have sagt for hve rt
Skaar, han to g: »Nuv e ja bone,
nuv e ja bone! « E t Sær syn om
Vinter en va r de t ogsaa, at Folk
kørte i lange K anetog, mecl Bjæ lder og Klokker paa Seletøje t, og
at Kanern e va r baadfor mede og
broget malede, ikke som J ydernes Slæder bare en Vognkasse
m ed Slædemeder uDder. - Va r
der Bindingsvæ rk i Gaarclene,
var de t ogsaa anderledes still et,
Tag ryggene ·var skarper e og
Vindskierne paa Gavlene brattere skraanende. Indenfor Stuehusgavlen laa »Siilijn«, ikke en
almindelig Storstue, men en vi rk elig Sal, viet til Ungdomsbal,
Bryllupsfest og Julegilder. Vi
Præstegaardssønner blev ogsaa
bedt m ed til Gilde om »Jyl«.

Helst k ø rte man »til Gildes« i l\'Iaaneskin. Naar Kan erne
svinged e ind i Gaa r d en , var Bønderne iført Kørep else
m ed Skindkrave, ikke som de nøjsomme Jyd er i grove
Kavajer. D e1· spændtes rask fra , og Hes tene prusted e efter Løbe t, saa d e t dampede i Fros tluften . Snart dingled e
P else ne paa Knagerne i Fors tuen og ud af Kørekaaberne
t raadte y nd efuld e Pigeskikkelser. Stort Aftensbord! og
saa gik Dansen ved P etrol eumslamper og tændte Lys,
s tillet paa H ylder og Dragkister i Salen ; først langt ud
paa Morgenstunden kom Frokos ten m ed Sild og o~er
skaarne Æg, salt Paalæg, Sypijn og de s tive Snapse. Overdrivelse og overfladisk og
kun hos d e fine ! - m e n hvo rfor
kun tale om Sliddet, al Landbrugssnak til Side, - et Gaardmandsgilde i forrige Aarhundred e, hvor var d et t vangfrit, festligt og velundt! Nok var Driftsvilkaarene haarde i 80erne og
90erne og Gilder hørte langtfra
til det dagligdags, m en den Bond e, som passed e sin Gaard, ikke
kørte til Kros og holdt sig fra
»d en skadelige Drik« og K ortenspil, kunde alli gevel »bo godt«og det gjorde mange i Bodilsker.
Min Fader, ProvstAnders J ensen , var Søn af Sognefogden i
Svebølle, Jens Ander sen. Slægten
var vestsjælla ndske Bønder, Led
efter Led , og Far og hans 9 Sødskende arbejdede sig frem til AnDøvre dal. H . H. Jen sen /ot.
seelse, de var legem sstærke Folk,
der blev gamle, d e fleste ældgamle. Far var en høj, smuk Mand, statelig i sin Præs tekjole,
selv da d en blev noget slidt, og han holdt paa dens Væ1·dighecl. Han f edtede aldrig for Folk og va r ikke som en
af hans Nabokolleger , en populær Landmandspræst, der
engang, da h an kom fra Kirke, gik hen og fly tted e sine
Køer i Præstekjole. Far h avde, fø r st e Klasses Eksaminer
og var godt hjemme i Sprog, h an oversatte f. Exp. fra
Fransk God e t's Bibelske Studier, skrev som Skolebestyrer
i Køge en god, lille Skolem a tematik, havde b eva r et sine
Kund skaber i Latin og Græsk og læs te adskillige unge op
i disse Sprog. Han interesserede sig levende for Skolevæsen, og d et havd e maaske egnet sig b edre for ham at
være Skolem and end Sognepræst. Nogen født Taler var
han ikke, han udarbejdede og indstuder ed e sine Prædik ener o g fulgt e n øje sit Manuskript, t alte læ nge og neppe
fo lkeligt nok, m en han kunde trøs te i Sorg og hjæl pe
Mennesker i Tv ivl og Anfægtelser som han selv, from i
Troen som han var, af Erfaring k end te til. Han var
my ndig, kund e væ re hvas og afvisende og straffede undertiden os Børn vel stren gt, m en han kunde ogsaa ligesom
»Sognekongen «, Matias J en sen, briste i Graad som e t
Barn. Kort før han blev Kandidat, hav de Far vund et min
da purunge Moder s Kærlighed, d et va r Forelsk else fra
første Møde, og trods hendes »fin ere « H erkom st, og hvo r

forskellige de to var, blev deres d et lykkeligste Æg teskab, der begyndte i smaa Kaar, so m med de man ge Børn
blev tra ngt n ok en Tid, men tilsidst endte i jævn Velstand. I mine sidste Skoleaar bl ev Far død ssyg af
Bughindebetænd else, og jeg glemmer aldrig min Fortvi vlelse, da jeg ef ter Besøg hjemm e maatte køre til Skole
i R ønne, m en ikke heller min Glæd e, d a Far omsider var
bleven saa rask, at han bad mig gaa hen og sto ppe ham
hans lange Pibe, Far maalte nemlig altid sin H elbred stilstand efter, hvordan Tobak smagte ham. Minds t af alt
glemmer jeg Mors Mod og Trøs t und er hans lange Syg-

dom, hun holdt sammen paa alt, og Far haabede til Gucl
og Gudskelov han blev 83. Far m aa tte idelig frem og tilba.g e m ellem Bodilsk er og Nexø, h vor den n y Kirkegaard
endda laa 'langt udenfor Byen. I de første Aar to g h an
Vejen tilfods, i de. sener e Aar tilvogn s og som sin egen
K usk. Da va r hans E nspænderkøretøj blevet fattigere
end Bøndernes, h vad d er n eppe gjorde h am populæ r.
Hvor var han flittig! I sin sidste Emb edstid paatog han
sig endda at være Lær er i R eligionskundskab paa Nexø
Seminarium.
Far var Estrupper og Højkirkemand, og d ermed sag t
var hans Præst evirksomhed vanskelig. Det var P r ovisori eaarene, i Landsogne t var F lertalle t af Gaard ejerne
Venstrem æ nd og mange Grundtvigianer e. D enne Modsætning førte tilsidst til, a t d en grundtvigske Ven strepræst, Marius J ensen, bosatte sig lige op ad Kirken og
drev Frisk ole der . - Og - saa de talrige fri r eligiøse
Samfund! - Lidenskaben for at ·danne For eninger gav
sig for d en Tids Smaafolk U d slag i at tilhøre disse Samfund: Baptisterne, Mølleria nerne, Irvin gianerne, Sulgerianetn e o. s. v. N u har v i Folkebibliotek er - de Dages
Sekterer e læs te kun B ibelen. Om Fars Strid m ed Baptisterne og d er es Barned aabsdiskussioner paa Møder og i
Blad en e har J ohs. Hagemann skreve t, at B aptis tpræsten
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P. A. Holm va r »sin lærde Modstander fuldtud jævnbyrdig,« og at »Provsten just ikke stod med P a lmer i
H aand efter den Holmgang;« og at den 16aarige J acoh
Hansen rykkede Baptisterne til Hjælp og slog »F ienijn «
med Skriftens egne Ord. M. Andersen Nexø har hen:Kastet, at Jacob Hansen »bandt Munden paa Præs ten. <~
Nuvel i en Kappestrid kommer de t ofte an paa, h vem der
er Kampdommer, jeg vil blot ønske, at enhver af de
stridende er bleven salig i sin Tro. Nok er det, at det var
Sjællands Biskop, Skat Rørdam, der efter d en elskvær digste Vi-sitats i Bodils Præstegaa rd ved sin Indflydelse
fik Far ka ldet til hans større og s idste Embede, Magleby
paa Langeland, i Paaskønnelse a f hans Præstevirksomhed. Da Far rejste fra Bornliolm havde han beholdt sine
Fjender og bevar et sine Venner cg va r ude a f Krakilerie t. - Bar Far og Jacob H ansen Nag til hinanden ?
Neppe! Det var Far der læste hans første Latin og Græsk
m ed ham, han kom en hel Del i Præstegaarden, og som
nybagt Student hjalp jeg ham lidt med, hvad jeg kunde
af Homer, han var 4 Aar ældre end jeg - og langt videre
i Modenhed og Selvstændighed, men vi kom dog til at
staa hjnanden nær. Men dette fører mig over mod Nexø.
Jacob Hansen bo ede i et lille, lavt Hus i Kildebakkestræde hos sin Moder, ·der var Enke efter en Møllebygger. Hans poetiske Moder, der aller ed e saa æ ldet ud, men
havde e t fint klogt Ansigt, hun elskede Blomster, og man
saa hende undertiden hente sig en Skovl H estegødning
ind fra Strædet ti l dem . Der bag de smaa Ruder sad Jacob
og læste og higede mod Berømmelse, regnet, som han var,
for at være Byens Geni. Glimrende begave t var han og
et vidunderlig talentfuldt Mennes ke. Han var noget for
sig og mege t for alle, som har kendt ham. Men han forstod neppe at vurdere sig selv og finde, hvad der var den
værdifuldes te Evne i hans alsidi ge Begavelse, mon han
valgte den rette? Jacob vilde være skønlitter ær Forfatter , han var en Kuns.tnernatur, opiJ.dnet til Lidenskab
for Digtning af den b egavede N. P. J ensen, der dimitterede ham til hans udmærkede Præliminæreksamen og
selv digtede. Jacob H ansen kas tede sig over saa mege t
og vilde spænde saa vidt, og hvad han selv gerne saa, der
dannede sig en hel Saga om h ans P erson. - Men ganske
overdrevent er de t, naar det er skrevet, at »han genn empløjede det gamle Testamente paa H ebraisk og det
nye paa Græsk for at kunne følge den moderne Bibelkritik, « og at han m es trede »Sanskrit og Russisk. « Der er saa mange Bøger til, hvis Indhold man straks
kender, b lot man har »kigget i Bogen« og begynder bagfra, men gennempløje det gamle Testamente paa Hebraisk, de t gør man ikke let, selvom ·m an som bekendt
begynder m ed at læse - bagfra. Med Sanskrit og Russisk va r de t vist ikke heller saa stort bevendt. Men han
blev uhyre belæst i Filosofi, i Lyrik og navnlig i Romaner, som han studerede for at lære den Teknik, der skal
til for selv at skrive dem. Nok herom, J acob, han var »et
dejligt Menneske,« han va r baade Naturelsk er og en vældig Læsehest. - Hjemme p aa Bornholm sad vi to ofte
paa Slamrebjerg og saa ud over Havet og drømte, det
var altid mig, der betroede Jacob mine F r emtidsp lan er,
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og ham der lyttede saa venligt og nikkede opmuntrende,
han stud er ede jo ogsaa Mennesker. Han ynded e Fiskelure i »Aalehavet « ved Ne xø, og paa en Fisketur sammen
m ed mig i Øleaa havde han en Gaffel m ed for at spidde
Aalene, saa barnlig kund e han være, men hans Vildskab
slog ud, naa r vi var paa Strandjagt m ed ga mle enløbede
Forladere og næsten aldrig r amte no get. - J eg skylder
Jacob Hansen, mere end nogen anden, Tak for Paavirkning o g u ege nnyttigt Venskab i den første Ungdom. Ovre
i Københa vn, hvor man næs ten altid fandt ham læsende
Russerne, Dostojevski og Tolstoj især , - altid i Oversættelse - eller skrivende paa Ark af Køkkenpapir, som
han hurtigt og hemmelighedsfu ldt gemte til Side, lærte
han mig m egen u den landsk Digtning at kende bl. a. Robert Burns Sange. »Friske Markblomster! « sagde Jacob og
rakte m'ig Bogen. Han tog inig med paa Malerisamlinger
og hvor der var smukt i København. Saa forsvandt han
en Tid - han rejste til Gaarden »R engsholm « i Nordjylland, vel nok for at tjene nogle Penge, men ogsaa han vilde jo saa meget - for at udvikle sine legemlige
Kræfter som han gjorde sig til af, da han kom hjem og
fortsatte sine »Stud ier«. Endelig kom saa hans første
Bog: En kritisk Tid, der blev vældig opreklameret i »Politiken «, neppe til Gavn for hans senere Forfatter skab.
Gid han med en af sine . mange andre udmærkede Evner
havde sikret sig en fa stere Bund i Tilværelsen og haft
Samling paa sig til at uddanne et Talent deri. Han kQm
ind paa et Liv, der splitte de hans Sind og ikke skaanecle
hans Helbred. Da jeg sidste Gang besøg te ham i Lyngby, turde han ikke gaa ud i stille R egnvejr af Fryg t for
at forkøle sig i sin Tuberkulose.
Da var det anderledes i Jacob Hansens unge Dage. En Sommerferie ved Midten af H alvfemserne havde
Nexøboen stud. polyt. Christian Jørgensen stiftet »Nexø
Roklub «, han var Kaproer i polyteknisk Roklub, og jeg
var paa K ampholde t i »Akademisk Roklub «. Christian
havde skaffet en 4 Aarers- og en 2 Aarers-Inrigge rbaad,
og han og jeg træn ede e t Hold op til' en Match mod
Klubkammerater af Christian Jørgensen. Jacob Hansen
roede med p aa Nexøholdet, men de fremmede vandt fra
os i finere Baade, og de var længere sammenroede. Men
vi genoprettede vor Ære som Roer e paa en egen Vis vi roede Bornholm rundt i den Fireaarers-Inriggerb aad
p aa 2 Dage. En Søndag Formiddag lagde vi ud fra Nexø
Havn i det fineste »Damevejr«. Jacob og Christian roede
tredje og anden Aare, jeg havde Tagaaren agterst i Baaden, og j eg tror, det var Christians Broder, Johan, der
ro ede oppe i Stævnen, unge Gornitzka, Bogtrykkerens
Søn, styr ede. Østersøen havde ligesom lagt sig til Rette
for en Langtur, og der stod den fineste Varmedis inde
over Krattene paa Klipperne. For at blive set og beundret holdt vi Hvil lige uden for Svaneke og Gudhjem, og
vi havde en vidunderlig Appetit til Frokosten paa e t
Skær undervejs. Vi roede videre, m en alt imen s, og inden
vi naaede Allinge, var det frisket op til Brise, der steg til
henad Kuling, saa der stod Sø og Skvalp ind imod Land.
Vi ro ede da ind i Allinge Havn o g holdt Skibsraad. Det
blev vedtaget at prøve at faa en Fiskerbaad til at slæ be
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os rundt om Hammer en . Men d e t skulde ko ste 15 Kr.
Det hav de vi ikke R aa d til, me n r o hj em igen kunde de r
ikke være Tale om . V i roed e ud af Havnen, m ens Folk
saa b e tæ nkeligt efter os tossede Fyre. Naa, d e t var ogsaa
dumdristigt nok, de t gjaldt na vnli g for J acob Hansens
Vedkommende, h a n svømm ed e r e t daarligt, men han var
m ed paa de n værst e. Vi m aa tte hold e os r e t langt fra
Land, da der stod m est Sø d e rinde und e r, me n ve d at .
lægge Aareblaclene flaclt paa Vandet, naar Søen kom for
krap, og ro til hve r Gang d e t smuln ede liclt af, holclt vi
Baaden i Bala n ce . Vi naaed e saa omsider Hamme r e n
rundt og kom i Læ af Land og holdt H v il ved »de n tørre
Ovn «. D e t v ar da ble ve t h e n ad Aften, me n i roligt Vand
naaed e vi Rønne, før d e t blev sent. H e r fik vi at vide, at
d e hj emme v ar blevet uroli ge for os og ha vde tele foner e t, om vi var blevet se t, de vidste ikke, at v i vilde ro
Øen rundt. Vi overnatted e, og n æs te Morgen luftede d et
nok e ndel, men vi v ar kry og v ilde ro hj em sønden om.
Det gik ikke ude n Uh eld, - Baaden v ipped e noget og
n ed en for Amage r fik unge Gornitzka Kva lme af at spise
Chocolacle og styrede os ind i e n lill e Brænding saa Baaden k æ ntrede, m en d e t var n æ r ved Land, og vi kund e
bunde. Aarerne bjærged e vi l e t og fik med Forsigtighed
de n tynde skrøbelige Nøddesk al trukke t ind, tømt paa
Stranden og skubbe t ud. Da d e n laa flot , h old t vi de n i
Retning udefter, jeg holdt Fangeline n og Christian passede paa hag ved Baaden, m e ns d e tre a ndre krøb op i
d e n agter fra , v i tilsidst. U d p aa E ftermiddagen var vi
naaet hjem i god Behold og kom i Ry. Mi g h entede mine
Forældre i Vogn, og d e t var h eldigt, da j eg ha vd e miste t
min en e Landgan gssko ve d Forliset.
Naturligvis var de t den iderige Christian Jørgen sen,
der hav d e taget Initiativet haade til Rom a tch e n o g L an gturen omkring Bornholm. Hans Moder var Fru Ane Jørgensen, Købmand Jørgensen s E nke, hvis rødmalede G aard
m ed en munter velbesøgt Butik vendte ud imod Torvet
og danned e Hjørnet af HaHa nds Aas. Den laa smukt m ed
Lindetræe r foran Fa~aden. J eg tror, at d er va r det liv ligste Hjem for unge i hele Byen. V i Præs te børn kom
d e r tidt, v i Brødre maa tte n æs te n altid d e rind paa v ore
Nexøvisitte r. Hun elsked e mine Søstre, d e r vidste d e,
var d e altid v elkomne, - ligemeget hvor travlt e nd Fru
J ø r gensen havde det, - ved e n v arm Kop Kaffe elle r fin
Cho colade til et R egnvejr var ovr e, en h el Søndag elle r
for a t ove rnatte efte r en Balaften i Byen. Fru Jørgensen
var Gæstfrihed en selv, og h endes rød e Ansigt formelig
gnistrede af Iver og F ornø jelse, naar hun sa mled e de
unge til Selsk ab er. D e va r sto re og gik med Rigelighed
og lystigt, for af h e nd es !J, liv lige Børn spilled e de to
æ ldste udmæ rke t, Christian Violin og Johan K laver. De
to, d e kunde spille Str a ussvalse, al muli g Dansemusik og
de k vikke Visemelod ie r , som var i Vælte n. Me n Chris ti an var ogsaa mere end blot en ferm Violinspiller. Han
var e t musikalsk Tal en t, og efte r dygtig Musikundervisning i Kø be nh avn, m e n s h an stud e r ede, k om h an til a t
spille saa godt, at h an søgtes til Samspil af k e ndte Violinister. Han var en Ingeniørbegavelse, opfindsom og en
skarp Iag ttager ude i Na ture n. I sin Skole ti d hav d e h an
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en Inse ktsam ling, saa righoldig og glimrende ordne t, at
d e n b eundred es af a lle, Dre n ge og vo k sn e; han va r e n af
d e fø r ste i Nexø, d e r kørte paa Cykl e. Han vilde væ re
m ed overalt - og snurri gt nok: i en Vinte rferie k ørte
han op og var Medlem sammen med mig i Læ r e r Larsens
lille, landlige San gfo re ning. D et gik n emt for ham a t tage
e n fin Ingeni ør e k samen, og han kunde sikkert vær e naae t
vidt som Civilinge niør; at han havde Ideer v iste han, d a
han en Tid arbejdede i Fællesskab m ed d e n sen er e Prof essor i H avn e bygning Jon Munch -P et e rsen ve d st ørre
Havn eanlæg. Ligesom Jacob H a nsen døde han skuffe t og
i e n ung Alde r. De. to hør.te ikke til ·d ein, d er lever for a t
blive gaml e, me n i d et lukked e Album slaar man h els t op
efte r de r es Billeder , og v iser man d e t for andre, er de t
dem , man h elst d væl er ved.
Leve t i Nexø ha r jeg aldrig og efte r min Skoletid i
Rønne k om jeg d er kun i Ferierne, me n B yens Profil
imod Ves t som d en var i d e unge Dage staar uforgle mmelig for mig. D et var e t skønt Syn at se d e t tarveli~e
hvide Vangege mme rhus ve d Indkørsele n til B yen m ed
Gr æslø kkerne bagved, omrandet ·af Sandste nsgærd e r, og
d e ma n ge Vejrmølle r, n aar Vingerne efte r e n Regnbyge
sus te rundt m ed Sejlen e stramme og graa af Væd e, til d e
blev skinne nd e hvid e igen i Solskin og Havbris. Nu e r
d e fles te af d e m n ed brudt som saa mange andre Sted e r
i Landet, og man se r sjæ ldnere Møllev inge r dre;j e rund t,
Mø lle brug er bl evet e t an d et, kun Tidens Kværn maler ,
so m de n altid h ar gjort. - I den h yggelige lille Søs tad
boed e ingen Storfolk, »d e fin e« leved e ikke som store
Ma tadorer, v ar man for flot· gik d e t a ltid g alt. De fi ne
to g A fstand fra - men misundtes n e ppe a f de jæ vne
n øjsom me Haandvæ rke r e, de r fand t Arbejdsglæ de ved a t
passe de r es H ver v, me n nok m e<l Rette af d e ludfa ttige,

hvis Kost var Sild, Søbe og Kartofler. Af Byens Historie,
dens Virksomhede r og Personligheder ·er der givet indgaaende og sanddru Skildringer af Amtsbogholder C. Johs.
Hagemann og Bo rgmester H. B. Harild, de er sikre Kilder, og - digtet af Martin Andersen-Nexø. J eg v il derfor kun omtale nogle faa af Byens Folk saadan som man
i de Dage saa paa sine æld re Medmennesker med unge
Øjne og ensidigt - og begyndte med en af d e fine, Borg·
mester og Byfoged Smit.
Han var ·den da landskendte »Stop nu lidt Smit«, der
som Politiassistent i Spidsen for det københavnske ridende Politi h avd e ledet en Razzia lidt vel vo ldsom t, og
og om hv em Revyvisen:
»N ej stop nu lidt Smit,
d et gaar for vidt Smit,
du rider skidt Smit,
du rider bedst paa en Gyngeh est, «
var paa alles Læber. Da Smit blev Byfoged i Nexø kort
efter, turde Musiken naturligvis ikke spille den lysti ge
Melodi ved e n Dans i Hotelsalen, hvor Smit var til Stede.
Det morede Smit og for at faa rigtig Fart i Dansen og
faa alle med raabte han: »Lad os faa denne her: Nej stop
nu lidt Smit! « og saa gik d et løs. Selv sang h an gerne
Vise n for sine Gæster og fik dem til at synge med. En
Dag vilde han i Embedsmedfør gaa ombord paa en svensk
Brændeskude i Havnen, h vor der var drukkent Spektakkel og Slagsmaal. Me n ·da han vilde træde over Skibs.siden sprang en lille svensk Skibsdreng frem med trukken Kniv og skreg: »Akta dig din javel! « Ham og det
h ele ordnede naturligvis Smit med overlegent Humør.
Han var ivrig Jæger og Rytter og havde stor Sans for
Nexø Ejendommelighed og Omegnens Skønh ed. Det var
Smit, der først banede Stier i Klintebakke rne og rejste
smaa Vejvisere til de kønne Steder og fik Folk til at vandre i Højlyngen. Han vidste, hvor særpræget Nexø er,
dets gamle Købmandsgaarde og Avlsbrugernes Længer
faar ogsaa nu som før Arkite kte r til at staa stille. Blandt »d e fine « var ogsaa d en noble Postmester , Kaptajn Engells gamle Frue, som trods alt moderne Byvæsen
blev ved at snakke d e t rigtig b rede, gammeldags Bondebornholmsk. En b eleven Herre kom en Dag og bukkede
og spurgte: »Hvorledes befinder De Dem, Frue?« »Aah,
Sj idt og L . . . !« fik han til Svar, og da h un og Postmesteren var kommen paa Besøg i P.ræstegaarden og
Mor viste h ende et K ludetæppe, hun havde lavet, sl og
hun H æ nde rne sa mmen og sagd e : »Duv, Faerr, søddan
skulje vi au gjorra m e våra gamla laza å l appa å inte
gje dom te horrana på gadan, som inte brry sej om dom! «
- til Forlege nhed for h e ndes korrekte, sirlige Ægtemage.
Noget for sig var B1·ygger Hans Berg, fra hvis Brygger gaard i Storegade Ølvognen rullede ud i Høstens Tid
m ed Bergs »Drikke «. Overalt paa Grøftekantern e langs
H østmarke rne og ved Vejsving saa man da Bergs Drikkefjerdinger og Ottinger , og h ans Hvidtøl m ed en Syp
Kornbræ nde vin fra Brænderiet var e n Nydelse til » Unjarna. « Hans Berg var hjemvendt Amer ikaner, inde ndørs

gik han altid i Skjorteærmer og udendørs i en Paa klæcln ing, som hans finere anlagte Hustru, Fru Gine, aldrig
kunde faa anderledes. Han udtrykte sig kort og knapt
paa Yankemaner og b egyndte altid sin Tale med »An! «
En Gang talte Far ved e n indendørs Begravelse, som
Berg overvæ rede, og ve d Slutningen af Talen fik Berg e t
saa vo ldsom t Hosteanfald, at Far blev ængstelig og
spurgte da de kom ud: »Hvad va r der dog i Vejen, Brygger Berg?« »An! Svalt en Skr å! « sva rede Berg, og da Far
havde mød t ham ved e n anden Lejlighed og Berg fortalte, hvo rdan han h avde set nogle Ki n esere blive hængt
fra Raaen af et amerik a nsk Skib, og Far mente, det
maatte h ave været uhyggeligt, sagde Berg: »An! sprællede lidt, saa blev de rolige! « Han h adede »Soksjalister«
og fry gtede »T ubb elkolos« (Tuberkulose) . Jeg k an e ndnu se ham for mig gaa og vande sine Køer i Løkken nedenfor Vangegemmerhuse t.
En særlig djærv Mand blandt Byens støt a rbejdende
Haandværkere, som ikke regnedes m ed blandt de fine,
men som netop var det, og af hvem Far var afholdt, var
Smedemester Findanus Pedersen. Der var en vidunderlig Stemning i den Smedje, naar man traadte ind, naa r
Bælgen blæste og Essen blussede og Hamrene dunkede
p aa glødende Jern, saa Gnis terne sprudede i det sodede
Rum, mens Arbejdet blev gjo rt efter F indanus' Valgspr og: »Lavet paa bedste Maade! « Igennem Larmen skreg
Mestersvenden Niels Larsens skarpe Røst, der kunde
skingre som en Ambolt mod Findanus' Bas, fo r Snakken
gik altid, mens der smededes. D er kom jeg tidt paa Besøg, mens min yngre Broder stod i Smedelære hos Findanus. Saa kom h an rokkende hen og hilste paa, og naar han
stod stille foran e n, hvilede hans Overkrop som paa en
Savbuk, saa skæve var de bleve t af Slid i U n gdommen.
Fortrolig og hjertelig slog han mig paa Albuen m ed
Haandbagen og spurgte altid: »Naa,Jensen, hvordan gaa r
det saa medHjernekisten?« Han tiltroede mig nok større
Mulighed e r , end j eg nogensinde har naaet. Det skuffed e
ham d e rfor, at det trak saa læ nge ud m ed min Eksamen,
og at jeg var gaaet til Søs i min Studentertid, m e n da jeg
l angt om l ænge var bleve t K~ncliclat, og Far h avde væ re t

Hjørnet af Nelrsø Torv og Aasen ca. 1900.
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i Smedjen og fortalt det, fik jeg ved mit Besøg hos Findanus en saa lidt fortjent, men saa inderlig paaskønnet
Lykønskning, som den kun kunde gives af et saa varmhjertet Menneske, der var en sand Mester i sit Fag.
Mærkelig var ogsaa Jacob Espersen, en gammel Søulk,
der, efter at han var gaaet i Land, drev lidt Klathandel
paa Bakken neden for Teknisk Skole. Hos ham købte
Skolebørn »Nik-nak«, e n Slags Smaavrøvl i Kagedaaser.
Lige .før man kom til hans Hus, stod der paa et Skilt:
»Bageri og Røgeri af L. Vest.« Det hed sig, at Jacob
Espersen smurte sit Hus over med Tran, - Fluerne sad
i alt Fald tæt paa Muren om Sommeren - ja der ymtedes om, at han ansaa Tran i den Grad for et Universalmiddel, at han endogsaa trannede sin Datters Stueorgel,
- og en Dag, da hendes Fader var borte og hun var ved
at tillave en lækker Lammesteg, som hun glædede sig til
at nyde i Enrum, skal han uventet p ludselig være kommen hjem og straks have lave t d et h ele til Labskaus.
De er døde nu alle disse gamle »Nexøbo «; - ogsaa
min Broder Henning er død med hvem jeg fulgtes gennem Barndoms- og Drengeaarene. Han udvandrede til
Amerika, men blev syg og vendte hjem og blev Landmand ved Aspebakken nedenfor Slamrebjerg. D er død e
han endnu ung. Hans Enke, Fru Hansine Hein, bor nu
paa Storegade i Nexø i Konsul Birchs gamle Gaard, hvorfra det smukke Smedejernsgitter førtes, der nu pryder
Opgangen til Bornholms Musæum.
Mit Hjem var ikke læ ngere paa Bornholm, og et kvart
Aarhundrede, saa lang Tid var der næsten gaaet, inden

jeg saa de gamle Steder igen. Jeg tog da Vejen til Fods
fra Rønne mod Nexø, jeg v ilde netop gaa den lange Tur,
jeg saa ofte havde taget, uden at blive træt og m ed en
Ferie i Præstegaarden i V ente. I min første Skoletid
sugede Hjemveen mig for Mellemgulvet , saa jeg var for
utaalmodig til at vente paa at køre hjem med Postvognen eller med· en forsinket Slagter fra Rønne Torv. Ve rdenskrigen var til Ende allerede for Aar tilbage, og
m egen Forandring var sket. Gaardene undervejs, mange havde faaet Tegl- i Stedet for Straatag, ja e ndo gsaa Kvist, og da jeg var kommen gennem Aakirkeby,
stod Højlyngens Aas i Nord som høj, mørk Skovtykning.
Storskov var vokset op, siden Mauritz Hansen i Bodilsker, der har saa stor Fortjeneste af Tilplantningen , manede sine Lyn grivere til altid at stoppe Fyrstikken i Jorden, naar de havde tændt Pibe, for at undgaaBrand i Ungskoven. - I samme Sommer kom jeg efter en Tur op til
Ølene og Varperne l angt ind i Skoven og saa lange Granstammer blive slæbt af Sted i J e rnlænker af Heste for
at køres til Savværk. - Alligevel herovre følte jeg mig
rigtig hjemme, skønt jeg jo er »en førter «.
Præstebørn - de har tidt Ustadighed og Uro i Blod et, og det k ender jeg mit til, - »Præstesønner er d e
værste,« siger man ogsaa, m e n - maaske d et do g e r godt
at være Præstesøn, naar man som jeg altid har boet med
vid Udsigt til Himmelen med d e ns Skyer i Drift, til Jorden med alt h vad der gror og færdes af levende - og
altid nær Kirkegaarden.

Julius Jensen-Hein.

Nedove1· mod Nexø
Cyklen s1trnm er, nu løber den føjeligt
nedover uden P edaler i Brug,
Vejtræer k ornrner og svinder fornøjeligt ;
»Far« hvidte r Gaarden, »Mor« soler Dug.

flø jlyngen nordpaa og Klipp en i Slamre,
Stenbrud engang for det knejse nde Fyr
yderst i Sønder ; - banker der Hamre?
Cyklen slingrer - pas paa dit Styr!

Raager i Græsset med Vingerne krydset
omme paa R yggen, spanker omtrent
r1uidt som Pastore r, i Tank e r neddysset,
ude e n Tur eft er Præstekonvent.

Rasle n ed ad Bakke! Cyklen surnrner;
Nexø v e d Havet , en lcær, lille Stad,
knunmer sig, rød som en friskkogt Hummer,
fin t rettet an paa e t sølvblanltt Fad.

Svaler, snart foran , snart rne d i Følge ,
glinser og vender i Flugten: »kvi-vit «!
Havet staar blaat i een ene ste Bølge, jeg er i Far s gamle Sogn paa Visit,

Hummer til Frokost serveres der neppe,
men m aaslce R ejer, en /risten de Gang,
fanget ved lav, lille Østersø-Ebbe
ude paa Lu.net i bmngyld en Tang.

Sognet Sanct Bodils! Gadebymøllen
knager i V ingern e, maler som før ,
d er gaar ·en »llorra « og slæber m.ed Køllen
he n gennem Kløv eret og flytter Køer.

Mark er rned Havre, B yg, Ru.g og Hvede,
flortynde Skyer og Himmelen blaa,
nu. lufter Søbris, vi er d ernede,
nede hv or Va111n~ emmerhu.~et lan.

Kirken er Nabo til Præstegaardshaven ,
Taarn et tog Tørnen i V endernes Tid,
nu l yd er Allike rs Formiddagshaven
kirf<egaards-/redelig, sommerlig t blid.

\
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Nexø

Der fan ger Pojkem e Krabber og Ulk e
blot m ed Papir paa den bareste Krog, var man f or skikkelig sefo I.il at skulke,
da man drev om som en rundlrindet Pog?

Omme i Avlsbru.gerlølclcen m ed Gærde,
stablet af Sandsten i Tavle og Flis,
h øres en Høle skære -0g skære
sindigt i Græsset paa Gamm elmandsvis.

Vinddri ver/laaden saa vi om Sommeren
helt n ed 1.il Balke vente paa Vind:
Finner for Anker, Slmder fra Pommeren ,
Russere; Tjallce, sty ret med Pind.

Æ ldgamle K of oed, d er stokdo·v nu nærmer
sig de halu/em s, tar kun Skaarene smaa,
ryst er paa Oldingearme i Ærm.er
uldn e og ringede, h vide og blaa.

Kuf-Evert »Siegeskran;:; von S tolpemi.inde«,
staar ud af Havn en , den tun ge Karros,
håh, hvor man stormløb engang h er og slcyndte
sig for nt kaste en Vorptrosse los.

Der ski11ner Kirken, lcallcet til Pinse,
Luften staar stille om Grav, Blomst og Bi,
Solskin faar Busbomløv til at glinse; og der til ven stre: Bergs Bryggeri!

Men se! som altid er Drenge i V e jen.
" Væk m ed dig Pøjke! « her fik en et Puf;
Se jl er nu sat, og han stirrer f orlegen
e ft er d en rullende Platt ysker-Kuf.

Der vipped Bryggere Tønder paa Skuldrene ,
h enover Gaarden dr ev Malt enunen tæt,
og gennem Porten kom. Ølvogne buldrende
ud paa det dundrende R endestensbræt.

Lade og losse gaar støt uden Larme11,
m en lwor er Tremaster, Barlcsk ib og Brig,
S lmder i Fragt/art og »ind paa Varmen «? bag alle Ha·v e er Tiden der gilc,

N u er d et »Carlsberg«, »Tub org « og »Stjerne«,
Smag maa jo skifte, og Tid sætter Sk el,
S tenbro og Forto v er m ere m oderne,
Fi sk eres V ærtshus er blevet H otel.

La11gfart e11s Mænd, de er gaaet fra Borde
alle f orlæn gst, - og m ed Mindet som Lup
skimtes de lmn, som var Fortidens store:
Hans og P. B erg. 0. E. Sonne og S tub.

Me11 h vorf or mindes vem odigt og savne? sk y nd dig til Havn en, h vor Livet er ung t,
- stir ned til Bunds et Par solklare Favne,
sp ejd saa til Søs mod et lysende Pun.lct!

Blot Røgeriet har Tra·ulhed paa Molen,
Ramme f or Ranune, bugn ende fuld ,
Ol over Ol tørres S ilden i Solen ,
sølvblank endnu, - m en røget - som Guld.

Sejler i Sigte i Daghori;:;onte11!
Damp erens Røg trælckes tynd som en S treg,
glæd dig, m ens Hverdagens Folie passer Donten ,
ledig og løs .~elv i Ferieleg.

Oppe paa Torvet, vendt i min Sadel,
ønslcer jeg Nex o Farvel,
tier m ed Ros og blues ved Dadel,
h er har jeg K ærlighedsgæld.
Jul. Hein.

Borgmester H. B. Harild
>Der findes Mænd, der ved deres Gerning har indskrevet deres Navn for Efterslægten; dette har H. B. Harild
gjort. Naar Byens Historie engang skal skrives, vil H. B.
Harild faa en Hædersplads i denne, og Borgmesterens
utrættelige Arbejde for Byen vil mindes længe med Tak
og Anerkendelse«. Saaledes udtalte nu afdøde Kommun elærer J. 0. Kofoed bl. a. i den Tale for H. B. Harild,
som h an i sin Egenskab af Næstformand i Byraadet holdt
ved det sidste Byraadsmøde, H. B. Harild deltog i efter
35 Aars Sæde i Raadet - det var den 21. Marts 1929.
Lærer Kofoeds Udtalelse rummer som i en Nøddeskal,
just hvad alle i Nexø dengang følte, og igen følte, da H.
B: Harild den 30. December 1942 afgik ved Døden 86 1/ 2
Aar gammel. Da følte vi alle, at en af Skovens gamle Ege
var faldet - en Ener - som ikke hvert Slægtled naar at
fostre. Tiden er ikke nu til at skrive Byens Historie, men i
den Række af Mindeartikler om afdøde store Mænd paa
Øen, som »Jul paa Bornholm« bringer Aar efter Aar,
bør en Artikel om H. B. Harilds Arbejde for sin By ogsaa findes.

Nexø Kom.mun elwntor, H. B. Harilds Barndomshje m. B erghagen f at.
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Landbrug.
Hans Berg Harilds Virke i Nexø By begyndte, da han
som 1 ~-aa rig ung Mand forpagt ede sin Moders Fødegaard, som en Morbroder, der afgik ved Døden, e jede .
Nogle Aar sener e købte den unge Landmand selv Gaarden, hvortil dengang hørte ca. 60 Td. Land. H. B. Harild
har selv engang skr evet om sin Start som Landmand (han
var som ganske ungt Menneske først i Købmandslære et
Par Aar): »at jeg valgte, Landbruget som Levevej, har jeg
aldrig fortrudt. J eg nød den fri Gerning, hvor man er saa
dejlig befriet for de Ubeh ageligheder, der følger med
Konkurrence, og hvor man er helt fri for Følelsen af, at
man gaar andre i Bedene ved selv at faa det mest mulige
Udbytte.«
Den gamle Avlsbrugerejendom var Byens størs te Landbrug og havde Ord for at vær e særdeles veldrevet. En af
de unge Mænd, H. B. Harild havde i sit Brød gennem
Aarene, var Forfatteren Martin Andersen Nexø. Han var
Vogterdreng, og han har i en Artikel om Bornholm skr evet følgende smukke Karakteristik af Harild som Husbond: »Min Husbond fra Vogteraarene før Konfirmationen, Hans Harild, lever endnu, viis og anset, en Pryd for
den lille By. Han var en alvorlig Mand allerede dengang
for et halvt Hundrede Aar siden; ofte hvilede hans Øjne
paa den lille Dreng, han havde taget Ansvaret for, og han
behandlede mig godt, tog mit Parti overfor de Voksne,
satte mig ved si n højre Side ved Bordet og kaldte mig
spøgende sin bedste Mand. J eg blev ikke ringere af det,
selv om det vel ikke skyldtes min Anstrengelse, at han
var en af Byens stør ste Avlsbrugere og en af dens stø r ste
Skatteydere «.
H. B. Harild var en særdeles virksom Landmand, de1·
med Liv og Lyst gik op i Arbejde t. Landbrugets Kaar,
fra han begyndte i 1873 til op i Halvfemserne, var ingenlunde lette, m en den dygtige unge Mand klarede sig godt,
viste, at han kunde staa paa egne Ben, og vandt sig Tillid
blandt Byens Befolkning, hvilket snart gav sig Udslag i,
at han fik mange Tillidshverv. Det første var saaledes
som Brandinspektør; selv m ente han, at han fik dette
Embede, fordi han havde let ved at skaffe de nødvendige Forspand i Tilfælde af Brand. I 20 Aar var H. B.
Harild Medlem af Bestyrelsen for Bodilsker Mejeri; vi
havde jo paa det T idspunkt endnu ikke noget Mejeri h er
i Byen, og i 4 Aar var han Medlem af Mej eriforeningens
Bestyrelse.

Ægteskab.
Den 20. Oktober 1882 ægtede den unge Hans Berg Harild den næstyngste af Borgerkaptajn 0. E. Sonnes smukke Døtre, Oliva Koefoed Sonne, og der er ingen Tvivl
om, at det har været et fashionabelt Bryllup i Byen dengang. Det va r 2 af Byens ansete og gamle Slægter, der

H . B. Harild. 11 /s 1856-·W/ 12 1942.

ble v knytte t sammen ved dette Bryllup. Der var iøvrigt
Bryllup i Luften d et E fter aar i 0 . E. Sonnes store gæstfri Hjem ; en Uge sen er e blev nemlig den yngste Datter
Emma gift m ed Købmand Andreas Casper sen. D et var
egentlig Menin gen, at d e to Bryllupper skulde hold es
samtidig, m en d ette blev opgivet i gen . Det blev saa besluttet at h olde 2 Bryllupper med nøjagtig en Uges Mellemrum. Ve d de t først e Bryllup - H . B. H arilds - kom
den store Vennekred s blandt Byens Borgere m ed, ved
d et and et al Familien fra Landet. - 0. E. Sonnes Hustru
var Datter af Major Hans Madsen Koefoed til Lauegaard, Stamfader en til d en stor e Lauegaardsslægt, saa
d er var en tals tæ rk Familie rundt p aa Øen s Gaarde.
De t unge Æ gtepar Harilcl flyttede ind i d et nybygged e
Stuehus i Torvegad e, som just var fæ rdigt til at tages i
B rug, og grundlagde det hyggelige Hj em , hvori d e leved e
saa mange lykkelige Aar og opleved e at holde Guldbryllup i 1932. I d e tte Hjem, d er ved saa mange Lejlighed er
var Samlingssted for d en stor e Familie, har en stor Vennekred s i Byen genn em Aaren e haft sin Gang. Fru Oliva
Harild var en dygtig og paapassende Husmoder, d er
virksomt tog Del i Hjemme ts Arbe jde, ikke minds t ef ter
at d e mange Tillidshverv m er e og mer e lagd e Beslag p aa
hendes Mands Tid. Hun d ød e i Augus t 1934.

Mange store T illidsposter .
.
Som all er ed e n ævnt kom H . B. H arild til at spille e11

Frn Oliva H arild, fød t Sonn e.

14 /s

1858-·10/ s 1934.

stor Rolle i d et o ffentlige L iv i Nexø. F ra Aarlrn ud1·et!skiftet til hans Afgang som Borgmes ter i 1929 bekl ædte
han en Række s tore Tillidsposter .
I 1898 kom H . B. Harild i Spar ekassens Bestyr else,
so m hans Svigerfad er K apta jn 0 . E. Sonne havde væ r et
Formand for fra Sparekassens Start i 1866, Of!; fra ] 901
til sin Død i 1942 funger ede han som F ormand. I 76 Aar
havde Sparekassen saaled es kun 2 F orm ænd, sikke rt et
Særsyn . Selv om H . B. Harild gennem Aa rene fik m an ge
Tillidshver v, saa vedblev dog Spar eka ssen at være hans
Hjertebarn, og hans store økonomiske Indsig t og n øgterne Vurderingsevne af mange F orhold har gennem Aar en e vær et Sparekassen til uvurd erlig Støtte. Han h.ar sin
st or e Andel i Sparekassens overord entlig fine Konsolidering og var m ed i Spidsen fo r Arbejdet m e·d d en store
smukke Bygning, Sparekassen opfø rte i 1908 og so m
præge r Nexø T or v.
D et østbornholmske Dampskibsselsk ab, hvis Virksomh ed og T rivsel er u ad skillelig fra Havnens og Kommunens V el, h ar ogsaa haft Harilds- Inter esse. Han sad i Bestyr elsen som Næstformand fra 1901 til 1928 og var, som
d en ægte Lokalpa triot han alle D age var, til stor Gavn
fo r Selskabet ved m angen en L ejlighed, n aa r det gjald t
om at værne Syd- og Østbornholms Inter esse.
Af mange and re større og mindre Tillidsh ve rv k an
nævnes Administratio nen af »J ohannes Birchs L egat for
Bornholm «. D a H. B. H arilds Ungdomsven, Di rektø r
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Spare lcassen for Nexø og Ome gn. B e rglwgPn /ot.

Johannes Birch døde og efterl od sig Funda tsen til d e t
s tore Legat, m ed en Kapital paa ove r 600.000 Kr., havd e
han indsat H . B. Harild som Bestyrelsens første Formand, en Stilling han beklædte m ed s tor Grundighed og
Punktlighed til sin Død. Det var ham altid en m eget stor
Glæde hvert A ar at være m ed til a t uddele omkrin g
25.000 til unge Bornholmeres U ddannelse. - I Bornholms Museumsforenings og Foreningen Bornholms Bestyrelse havde Harild ogsa a Sæd e gennem m ange Aar.

35 A ar som Kommunalpoliti/ter.
Havde H. B. Harild end mange Hverv, som gjorde ham
kendt ogsaa langt ud over Byens Grænser, saa var det
dog som Kommunalpolitiker i sin By gennem 35 Aar, at
h ans store Indsats kom til at ligge.
I Aaret 1891 blev h an indvalgt i Byraadet, og ses bort
fra et Tidsrum paa 3 A ar , fulgte nu en Period e paa 35
Aar til 1929, h vor Harilcl h avde u afbrudt Sæde i Raadet.
Der e r sket en betydelig U dvikling i Byen paa mange
Omraader i Løbet af disse 35 Aar, og som d en p raktiske
og dygtig e Mand, han var, fik han stor Indflydelse paa
m ange Ting. I mange Aar havde vi e t dygtigt »kommuna lt Trekløver«: H . B. Harild, I. S. K jærgaard o g K. A.
P e ter sen, de r i fornuf ti gt Samarbejde - omend tilhør end e h ver sit politiske P arti - h ver paa sine Omraader
og i sine Udvalg udførte e t vi rkeligt godt k ommunalt Arbejde, d er h ar baare t stor Frugt for Efter slægten. Man
behøver blot at mindes, hvor megen T id og Inter esse
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I. S. K jær gaard ofred e paa Værkerne, for a t faa et godt
Bevis paa, hvor stærkt de gamle gik op i d er es Arbejde.
Som nævnt laa store Opgaver for i H. B. H arilds 35
aarige Byraadsperiode, og han var m ed i Arbejde t for at
faa ·dem løst. I 1914 gennemførtes d en sto r e Havneudvidel se; endvidere var d er Anlæg af vore 3 k ommunale
Værker, stor e Opgav er, d er hve r for sig kr æved e g rundige Overvejelse1· og Beregninger ; Opførelsen af Sygehuset, som Harild i sin Amtsraadsp eriode 1898- 1904
fik sin væsentlige Andel i, fortjener ogsaa at nævnes.
Sløjfningen af Arbejclsgaarden, d er laa paa To rve t, og
d en paak rævecle Torveudvidelse, der gav os d et sto r e,
smukke To rv, va r han o gsaa en af d e ivrigst e Forkæmp er e for.

Borgmesters/mb.
Da Loven om folkeva lgteBorgmestre kom i 1919, faldt
Valge t enstemmigt paa H. B. Harild. Det syntes den gang
saa naturlig t og give t, for n etop alle indsaa, at man i H.
B. Harild fik en Borgmester, der ganske vist ikke tilhørte d et største politisk e Parti, men til Gengæld havde
en sjælden Indsig t i K ommunens Anliggend er og dertil
Lyst og Evne til at have med Byens Sager at gø r e.
I d en samme Ejendom i Ki ldestræde, so m hav d e vær et
hans B arnd omshj em, og som Kommunen havde erhver ve t
og indre ttet til nye Kommunekontorer , rykked e H. B.
Harild ind i 1919 som B yens førs te fo lkevalgte Borgm ester .

H. B. Harild va r Nexø Bys Borgmestet· i 10 Aar til
1929, da han paa Grund af Alder ønskede at træde tilbage, og i disse 10 Aar - vansk elige Efterkrigsaar lykkes de t ham ved maalbevidst Arbejde at konsolidere
Kommunens og Havnens økonomiske Stilling meget b etydeligt.
Det har gansk e naturligt ikke altid været lige let at
sidde som Borgmester, valgt paa en Mindretalslist e, som
den konservative var det dengang, m en p aa Grund af
den Maade, hvo rpaa H. B. Harild røgtede sit Hvet·v, gik
det gnidningsløst; han var i Byraad og Udvalg altid nobel i sin Færd, altid saglig i sine Indlæg, hvilket jævnlig
aftvang Modstanderne Anerkendelse.
Da den gamle Borgmester i 1929 trak sig tilbage efter
35 Aa rs kommunal t Arbejde, afholdtes p aa Holms Hotel en F est , h vortil Tilslutningen var meget stor, og der
lø·d ved den Lejlighed mange anerkendende Ord. Saaledes udtalte daværende Amtmand Ove Koefo ed : »Jeg er
vokset op i e t københavnsk Embedsmandshjem og saa
m eget til det Slægtled, der levede paa den Tid ; det var
en Tid, hvor man maatte vende Skillingen, f ør den blev
give t ud; ·d er var Nøjsomhed, F lid og Æresfølelse og derm ed: Sundhed og Glæde. Da jeg kom her til Øen og traf
Borgmes ter H arild første Gang, da slog de t mig: Det er
jo den gamle Embedsmandstyp e! Det gjaldt det ydre og
endnu i højer e Grad det indre. Det er et lykkeligt Land,
der tæller Sønner som H. B. Harild; han har ud fra et
alvorligt Livssyn, præget af Nøjsomhed, Pligtfølelse og
Æ r esfølelse, arbejdet for sit Land.«
I Sommeren 1924 ankrede Kongeskibe t op paa Nexø
R ed, og ved et Taffel ombord fik Borgmester Harild af
Hs. Maj. Kongen overrakt Ridderkorset som Anerkendelse og Tak for de mange Aars Arbejde for Byen.

Sidste Tid:
Som Afslutning paa denne lille Artikel skal anføres
følgende korte Omtale af den gamle Borgm esters senere
Leveaar:
H. B. Harild h ørte ikke til dem, der forbenede med
Alderen . Tværtimod, hans dybt religiøse Gemy t, forenet
m ed et sundt bornholmsk Lune, hindrede, at han stivnede i Snæversyn og Bitterhed i denne - ofte svære Periode. Han havde ti l det sidste den Lykke at bevare
sine Aandsevner friske, saa at han endog formaaede at
udfærdige de fra »JulpaaBornholm« 1937 og 1939 k endte Skild ringer af Nexø fra ca. 1860 og Forældrenes, særlig Faderens L evnedsløb. Han var da h enholdsvis 80 og
82 Aar og hans Hukommelse uden Brist. Men ogsaa herefter var hans Sind modtageligt og levende, med aaben
Forstaaelse af de nye Krav, den rivende Udvikling førte
med sig, ikke mindst da den stor e Krigs Trængsler kom
til.
Hans Personligh eds Styrk e forblev ubrudt. Frygtløs
og from var han, som Faderen , rede til at møde den Død,
hvor om h an s Tanker, med den tiltagende Svækkelse, naturligt kr edsede. For det er nu engang saaledes, at
»lykk eligst at hvile paa
er fuldendte Gerning.«
E. K.

Ti nya Urtarim
Forglemmigej.
Soda forgjæ tmigai,
blåivad titada ·d u au te mai,
n år ja om æ jnen gjik mijn van ta stai.

Skjaller .
P æjnsurt, du skalranes,
du ble m e å jlerijn som anr a gamla,
sjæddua pæjnaknaga torr å dalranes.

Andemad.
Flittua poggemad,
a najn kajn næjns å lægja dai for had,
då varkan ammar æjle lignar nad.

Grønkaal.
Porrua gronekål,
r edder på saul me gryn å groner loj
du e et hyvans vijnter -middesmål!
Blaa Anemone.
Blå anemona,
så tis alt, hodranes me kra i skona!
N arrnda soln dai fram? Du ska-nte tro-n a !
Martsviol.
Saitlawna sm å fiol, mijn ivna-sten,
ejn vårda straier-ed så kjænnt, då vedd ja,
du bier mai på dæjed ud-me r en.
Anemone apennina.
Blæ jlaida appenina,
vælkommen hid te vort, mai yjnes dina
blåvida blomsterstjærner, spæ å final
Klipperose.
Fikj, hiventorn, dit klæmål sin kulor
frå sjyens kli.ira sjær om Santa-hans,
n år hemmelijn i sjymnijns-stujnen glor?
Lyng.
Hør, longijn tizlar henom torra P ær (1/a):
Va e ejn onk a blomst erstakkal vær?
nai, lægjen law, då blara floi å bjær!

Kultidsbregne.
Brigna frå når-vedd-ja,
i flizijn hårfint præntad står dit blii mo dai e ja et fnogg ejn t o værs-da.
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Jal\ob Hansen
D et er i disse Dage 75 Aa r sid en, Jakob Hansen blev
født. Og til Foraaret er det 35 Aar siden, han begraved es
i København - paa Fattigvæsenets R egning. Han efterlod en Produktion paa seks smaa Bøger, som i usædvanlig ringe Grad havde fundet Publikums Interesse. Baade
disse Bøger og hans efterladte Noveller , som Vennen
Martin Andersen Nexø udgav tre Aar efter hans Død, laa
m ed udsolgte Oplag paa Forlagets Loft og blev gennem
en Række Aar udbudt i Prisnedsættelser for næsten ingenting. Læst blev d e stadig ikke.
Aarene efter en Forfatters Død plejer at være kritiske
for hans Ry; i disse Aar synker meget tilbunds. Og fem

Jakob Hansen.

og tredive Aar synes at skulle være nok til at glemme
nogle smaa smalle Bind, skabt gennem en halv Snes Aar
i Sygdom og Trang, Bøger, d er tilmed bærer Præg af de
ublide Kaar, hvorunder de blev skabt. Har Jakob Hansens Bøger overlevet disse kritiske Aar? Hertil kan man
baade svare ja og nej. De læses stadig lige saa lidt som
da han var i Live, det turde være givet. Men kommer
man til Folk, der holder af Litteratur, træffer man snart
her, snart d er en eller anden, der har noget at sige Jakob
Hansen Tak for, Folk, der ved, at hans Arbejde var
ufuldbaarent, men som ikke ·desmindre af de Skaar, han
har efterladt, har formaaet at finde ind til M ennesk_et
J akob Hansen. Og bag Medfølelsen m ed hans haabløse
Kamp, Sorgen over de rige Evner, der knustes af Kaarenes Ubarmhjertighed, gror Beundringen for denne ensomme Kæmper i en ulige Kamp og Taknemligheden for
d e Glimt af menneskelig Rankhed han har reddet, mens
han selv bukkede under. Jakob Hansen er ikke glemt. Jakob Hansen blev født i Hasle den 7. December 1868;
Faderen var Møller. Før Jakob fyldte to Aar, flytted e
Forældrene til Nexø, der blev hans Barndoms By, o g
hvor han h entede sine rigeste og friskeste Indtryk. Faderen døde kort efter. Af Moderen, der maa have været en
særpræget Personlighed, giver Andersen Nexø i sine
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Erindringe r et stærkt Billede: »De levede af d er es P enge, hvad d er paa Forhaand sikr ed e dem R espe kt og Velvilje ; Folk m ed Penge var fredlyste i d en lille By. Alligevel fandt man, at Enk emadam Hansen var underlig; hun
omgikkes ingen, sad altid hjemme i Halvmørket ved d en
store Alkove og læste eller drømte, m ed store Hornbriller for Øjnene og en stor Kat paa Skødet. Der var ikke
mange, der hade set hende, og d er hersk ed e d e besynd erligs te For estillinger om h ende og hendes Menasj e ...
Nu og da saa jeg Moder en sjokke ned ad Gaden m ed en
stor Spølkop i Haanden fulgt tæt i H ælene af den store
Kat ; hun skulde ned til Bager en og k øbe Brød og Fløde
til Kaffen. D er sagdes, at d e levede af Kaffe og Brød bestandig og overhodet inge n Husholdning førte. D er var
gaae t n oget i Stykker i Enkemadam Hansen, da Manden
døde, sagd e man. «
At d enne mærkelige Kvinde har præget Sønnen stærkt,
kan d er næppe være Tvivl om. Heller ikke, at Forholdene i Barndomshjemmet har været fremmende for hans
Tæ nksomhed og hans E nsp æ ndertilbøjeligh ed ; d e har afsondret ham fra Livet og gjort ham til en Drømmer , samtidig med at d e kan have skabt en Tilbøjelighed til Bitterhed og Foragt, d er sener e kommer til Orde i hans
Digtning. Men dette er dog kun d en ene Side af d e Indtryk, han har modtaget i sin Barndom.
I sit F orord til de efterladte Noveller »Golgatha« meddeler Andersen Nexø et Træk om Jakob Hansens Mor,
der supplerer Billed et .: »Moderen, d er gik for at væ r e
underlig, var ualmindelig fordomsfri ; _hun omgærde·de
ikke Drengen m ed Forbud m en lod ham vokse frit op o g tog vel imod hans Kammerater. «
Dette foraarsagede, at Jakob Hansen i sine Drengeaar
ikke var nogen Særling; han var med i K~mm~rater~es
Liv, og han var med som en udpræge t Førstemand.
Blandt Skolekammeraterne var d en et halvt Aar yngr e
Martin Andersen Nexø, hvis Skildringer gør, at vi nu har
saa levende et Billede af Jakob Hansen i Drengeaarene.
Vi ser ham i Klassen; under en Lærer, ·d er har svært ved
at holde Disciplin, tager Jakob Føringen ; med en lille
Kres af beundrende Kammerater griber han ind, naar
Roen i Timerne er altfor truet, .i kke for at gaa Læreren
under Øjne, men af en vis Ansvarsfølelse overfor Undervisningen. Selv var han lidt af en Pædagog. Han tog sig
af Sinkerne og hjalp dem med at stave. Selv havde han
ikke meget ud af Undervisningen, da d et var den almindelige Mening, at han vidste m ere end Læreren o g burde
sendes til Latinskolen i Rønne. U d enfor Skoletiden nød
Kammeraterne godt af hans Viden. Af Væse n var han
tilba geholdende, m en de samledes om ham af sig selv,
og under Stikkelsbærbuskene i Moderens Have for talte
han, h va d han havde læst sig til, for en Kres af vaagne
Ly ttere. Og kunde de ikke altid følge m ed, saa var han
ikke bange for at springe tilbage i sin Fremstilling, forklare og tydeliggøre, han var »udstyret m ed en mærkelig

sokratisk Overbærenhed«, »i Besiddelse af en mærkelig,
tung Taalmodighed«.
I sin Læsning var han langt forud for sine jævnaldrende; mens de ~ar ved »Rocambole « og »Paris' Mysterier «,
dyrkede Jakob den moderne Ægteskabsroman, indtil
han slog sig paa Bibelstudium. Og de t var ikke Drengene
alene, han delte sine nyvundne Erfaringer med; ogsaa
med voxne drøftede h an Problem erne paa lige Fod, og
han nød saadan en Anseelse, at mange kom til ham med
deres alvorli ge Anliggender. »Han bar som Dreng voksne
Folks Fortroligh ed og Bekymringer - og bar dem som
faa Voksne gør det; uden at vigte sig eller sladre af
Skole.«
Af Andersen Nexøs Erindringer om Jakob Hansen
fremstaar Billedet af en højtbegavet og modtagelig
Dreng, lige hungrig efter at lære som villig til at dele sin
Viden m ed andre. Det skønneste Minde har Nexø sat
ham i de Ord: »Tyve Aar gammel skyldte jeg ham, hvad
jeg havde af Overblik over Tilværelsen. Og det tjener til
Ære for hans unge Aand, at dette Overblik ikke var et
Ekko af hans men mit eget - og ofte gik imod hans.
Saa lidet despotisk var hans overlegne Ævne. «
Efter Konfirmationen var han et Par Aar i Snedkerlære, men kom saa ind i Nexø Realskole; h er tog han
alm. Forberedelseseksamen, og efter et Par Aars Læsning, tildels paa egen Haand, t og han Studentereksamen
i København 1890.
Videnskaben lokkede ham, og Evnerne havde han i
rigt Maal; »efter hans Venners Mening kunde h an have
dreve t det til noget overordentligt paa de forskelligste
Omraader : Matematik, Sprog, Skønlitteratur, Filosofi,
Religionshistorie lagde Beslag paa al hans Tid «, skriver
Chr. Rimestad i »Dansk biografisk Leksikon«. Det blev

hans Ulykke, at han vilde favne for stort et Stof; han
kunde ikke nænne at begr ænse sig. Han dyrkede Shakespeare-Forslrning, Bibelkritik, Sanskrit, tysk Midclelalderlitteratur - alt med videnskabelig Grundighed, læste
Bibelen paa H ebræisk og Græsk, kastede sig ind i omfattende Sprogstudi er, p lan lagde, som om han havde mange
Menneskeliv foran sig. En stor Ide laa bag disse Studier:
Han vilde skrive Menneskeaandens Historie, intet mindre, og til Brug for dette Værk maatte han skaffe sig et
sikkert Overblik over Tilværelsen i alle dens Former.
Han mente, at tyve Aar vilde være nok til Forberedelserne.
Men selvom han havde overset, at et saadant Stof er
for stort til en enkelt Hje rne, og at en saadan Plan ikke
kan gennemføres uden en vis Overfladiskhed, Tiltro til
andres R esultater og fri digterisk Kombination (H. G.
Wells har løst Opgaven paa denne Vis - og ikke løst
den daarligt!) - saa var der ogsaa det praktiske Livs
Krav, som snart meldte sig. At være fri Videnskabsmand
kræver store P engemidler, og dem var Jakob Hansen
ikke i Besiddelse af. Hans Mistro til den off:cielle Videnskab hindrede ham i at gaa den sædvanlige Vej, at paatage sig Skolearbejde o: I. Yderligere h avde han faae t
den Ide, at Mennesk e t burde sørge for sit Underhold ved
legemligt Arbejde ; han omgikkes med Planer om at faa
sig et lille Hus paa Bornholm, ernære sig ved Husmandsbrug og Fiskeri og saa benytte sin Fritid til videnskabeligt Arbejde ejendommeligt kortsynet overfor det
Faktum, at en saadan Tilværelse vilde splitte Kræfterne
endnu mere. En Overgang tænkte han paa at blive Officer for at skaffe sig Live ts Ophold og Fritid til at studere
i. Altsammen Planer, som blev opgivet, maaske i instinktiv Fornemmelse af deres Uigennemførlighed.

Ha sle Kir/te. Dam Johansen fot.

V ed Strande n Nord for Hasle. Dam Johansen fot.
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Og saa begyndte det hele at skride sammen for ham.
Han mærkede, at det store Stof b egyndte at skride under ham; jo flere Spørgsmaal han fik løst, des flere nye
dukkede der op. Og den ydre Verdens Krav aabenbarede
ham Tilværelsens Haabløshed ogsaa i Forholdet mellem
Mennesker og deres Kamp for Tilværelsen. Da han omsider gav sig til at skrive, va~ det ikke som Videnskabsmand, men som Digter. Og Værket blev ikke den store
Syntese af Menneskeaandens Vandring - men en tungt
erfaret bitter Viden om Menneskets Kaar. En dyb Pessimisme, en dyb Foragt - men bag den en saaret Medlidenhed med de fortrykte og forurettede, og til sidst: et
dybt Skrig af menneskelig Nød, et Dø·dsraab fra den, der
segner und er Byrden. Dette er Tonen i Jakob Hansens
Forfatterskab.
Hans første Bog, den lille Roman »En kritisk Tid «,
udkom i 1897, og den fik baade Opmærksomhed og Omtale. Det er en Bog, som er typisk for sin Tid ; i Dagbogsform skildrer den en ung Mands Indtryk af Tilværelsen
i nogle bevægede Maaneder af hans Liv. Hans E lskerinde
er blevet gravid, og de har hægge aftalt, at hvis dette
skulde ske, vilde hun b egaa Selvmord. Nu staar hun overfor Kendsgerningerne og har naturligvis svært ved at beslutte sig; det er ikke sært, at hun nu og da fristes til at
opgive Planen. Hvad der vakte Opsigt, var d en saglige
og lidenskabsløse Tone, hvori Manden omtaler de opdukkend e Problemer, og d en egoistiske Maade, hvormed han
hestyrker hende i det oprindelige Forsæt. Den makabre
Scene, hvor han længe efter Selvmordet søger ud til det
skjulte Sted og gør sine Betragtninger ved Ligets Rester,
faldt ogsaa mange for Brystet. Bogen kom i en Periode,
da der sattes vældigt ind i Kampen mod den »nedbrydende Litteratur«, og for Moralisterne var denne Bog et
Fund; de gjorde den til en Slags Generalnævner for den
Litteratur, de vilde til Livs. Man skulde tro, Folkets Moral var i alvorlig Fare, naar man saa det sværeste Skyts
rettet mod en lille Bog, solgt i et halvt Hundrede Exemplarer, mest til skikkelige Litterater, der saa sandelig ikke paavirker Sædelighedsstatistikken! !øvrigt skyldtes
Angrebene oftest Folk, som, hvis de overhovedet havde
læst Bogen, havde læst ·den daarligt. At Forfatterens Jeg
og Bogens Jeg er d et samme, er der ingen Grund til at
antage. Bogen er et Experiment i ren Saglighed, et Forsøg paa i en personlig Konflikt at se bort fra Følelse og
Tradition og bedømme Livsproblemerne rent kynisk.
Forresten har han i et Slutkapitel, der skildrer Samvittighedsnaget, vist, at dette ikke lader sig gøre.
Mere objektive Kritiker e saa straks, at Bogen viste
Evner, at den var et talentfuldt Førsteforsøg, og mere
er det heller ikke muligt at se i den. Den kyniske Hovedperson og det helt fordomsfri Syn paa Fænomenerne
vendte han senere tilbage til. Men først gjorde han Springet fra d en individuelle, psykologiske Fortælling til den
bredt anlagte Samfundsroman. Det skete med »Neropolis« (1899).
Det er oven i Købet en historisk Roman, hvor han har
faaet Anvendelse for en Del af den Viden, han havde
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samlet sig. Det kan ikke nægtes, at den kan virke lidt
t yngende, men alligevel er der saa meget Liv, saa m egen
Lidenskab i Bogen, at den stadig kan læses med Udbytte.
Den skildrer en blodig Periode i Roms Historie, og den
viger ikke udenom voldsomme Begivenheder: Oprør,
Gladiatorkampe, Korsfæstelser - men selv de voldsomste og mest bloddryppende Hændelser fortælles med en
behersket Ro; stilistisk staar den langt fra de traditionelle historiske Romaner med deres blomstrende Billedsprog. Tillige bringer den noget nyt ved at lægge Hovedinteressen paa de sociale Forhold, og i Forordet spaar
han, at Fremtidens Litteratur vil slaa ind paa denne Ve j,
en Spaadom, som unægtelig er gaaet i Opfyldelse.
Hans tredje Roman, »Universaldirken« (1904), foregaar i et helt moderne Miljø, nemlig i københavnske Forbryderkrese. En tidligere straffet Overretssagfører tager
sig af en Række Forbrydere, planlægger deres Arbejde
for d em og yder ·dem Støtte i d e mange praktiske Problemer, de støder paa und er Arbejdet. Han er et Stykke
af en Filosof, d er udtrykker sine Meninger om Mennesker og Samfund, ofte i Paradoxets fornøjelige Form.
Bogen selv er et Paradox; den rent saglige Fremstilling
fra »En kritisk Tid « overføres her paa Samfundsfænomener; et lille Samfund i Samfundet skildres, fordomsfrit, uden Skelen til, at det er Forbrydere, Udstødte, d et
drejer. sig om; det vises, at dette Samfund ha r sin Lovmæssighed, sin indre Sammenhæng. Denne ejendommelige Tone holdes hele Bogen igennem; kun i enkelte af
sine Noveller naar Jakob Hansen s Kunst en Fuldkommenhed som h er.
Resten af hans Forfatterskab bestaar af mindre Ting,
samlet i Novellebindene »Menneskenes Døtre (1900),
»Drømme, der svandt« (1902) og »De Levendes Land«
(1905) samt »Golgatha«, de efterladte Noveller, som Andersen Nexø ud gav i 1912. En sto r Del af disse Binds
Indhold virker magert og ufæ rdigt; det er ofte l øse og
hastige Udkast, som Jakob Hansen har givet for tidlig
fra sig, - Ting, som han har manglet Taalmodighed til
at udforme i Enkeltheder. Men rundt om i Novellesamlingerne glimter enkelte Ting som slebne Ædelstene mellem Skærverne fra V ærksteclet, og v iser hvor højt Jakob
Hansen kunde naa.
En Del af Novellerne skildrer Samtidsmotiver. Typen
fra »En kritisk Tid« ·dukker igen op, navnlig i »Menneskenes Døtre«; ogsaa h er gø r man vel i at holde i Erindring, at den fra Forfatterens Side ikke er fremhævet
som et Ideal, men tværtimod skildret med adskillig Ironi.
Saaledes præsenterer han den i »Et Kald «: »Min Familie
anser mig for en Flab, mine Venner for en flink Fyr, Charlotte for en Svend helt igennem. Det store u vidende Folk
definerer mig blot som Søn af en bedre Familie. Selv anser jeg mig næ rmest for en Gentleman. « Det er m ed andre Ord Halvfemsernes let bedærvede Type, en ung
Egoist, der experimenter er med Kvinder for sin Fornøjelses Skyld og hjærteløst, som Menneske ikke meget
værd, men med saa ansete Aner som Nietzsche og Søren
Kierkegaard. Med saa meget mere R et kan man opfatte
disse Typer som ironiske, som der ved Siden af staar No-
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veller, der bittert skildrer Mennesker , so m Tilvæ relsen
har knust og Medmennesker misbrugt. Ogsaa her er Tonen »saglig «, men Medfølelsens Harme faar d en rolige
Stil til at dirre. Den bedste af disse Noveller er »Madam
J ensen «, om en Kv inde, der synker ned i Fattigdom og
E lendighed og tilsidst affinder sig m ed sin Skæbne. Mens
d e samtidige sociale Skribenter h av de et solidt Fond af
Fremtids-Optimism e, er hos Jakob Hansen alt Haabløshed ; der var ikke skrevet bitrere om Fattigdom, siden
Pontoppidan skrev »Fra H y tterne«.
En anden Gruppe af Novellerne h ører endnu m er e udpræget Halvfemse rne til: d et er d e symbolske Noveller,
d er klæ dt i fj ærne Tiders og fremmed e Landes Dragt
skildrer Livets s tore K ræfter: Kærlighed en , Sandhed en ,
Død en. Ofte foregaar d e i et tidløst Æventy rmiljø.
Grundstemningen er ofte vemodig, stundom blodigt bitter , som i d en beds te af d em, »Go lga tha «, d er har givet
den efterla d te Nove llesamling Navn. Denne No ve lle giver

i Lignelsens Form Forfatterens Opfattelse af sin egen bitre Livsskæbn e. I d eres Sindbilledform kan disse Noveller henlede Tanken paa Harald Kidde; deres af og til
lidt overlæssed e Stil har tydeligt gaaet i Skole hos J. P.
Jaco bsen.
E n tredje Forfatter har haft stor Bet ydning for Jakob
Hansen i hans sidste Aar ; det er Amerikaner en E d gar
Allan Poe, hvis »H emmelighed sfulde Fortællinger « han
oversatte; d ette Værk h ører til d e betydeligste Arbejder
i vo r Oversættelseslitteratur. Hvor stor Poes Indflyde lse
paa Jakob Hansen har været, ses af Novell en »Fru Hald«
i »D e Levendes Land«, maaske Jakob Hansen s allerbed ste Novelle. Ogsaa e t Par Spøgelseshistorier i >; Go lgath a«
bærer tyd elige Spor af Poe.
E n særlig Inter esse kny tter sig ti l Jakob Hansens faa
Hjem sta vnsnoveller. Man kan ikke fri gø re sig for d en
Tanke, at om han havde koncentreret sig om dette Felt,
hvo r han ha vd e et ri gt Stof at øse af, vilde hans Indsat s
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i ·Litteraturen være blevet be tydeliger e. Men man maa
ikke glemme, at n e top her var F ar en for at staa i Skygge
af en betydeliger e Samtidig overhængende. Maask e er det
m ed velberaad Hu, Jakob Hansen er gaaet udenom dette
Stof - m ed de faa Undtagelser her skal omtales .
I »Menneskenes Døtre« skildrer clen lille Skitse »Stranding « et Skibsforlis paa Nordbornholm ; vi oplever det
ude fra de t forliste Skib, af hvis Besætning kun een kommer i Land ; Mandskab ets Dødsangs t skildres i knapp e
og barsk e Træk - man mæ rker, a t han fra Barndommen
har levet sig ind i R æ dslen for Under gangen i denne
uhyggelige Form.
Men først i »De Levendes Land« er de bornholmske
Motiver saa mange, at de præger Bogen. Novellen »Elise«
er en psykol ogisk og symbolsk Fortælling om Drøm og
Lykke; Hovedp ersonen d ræber en Ri val og mister derved den K vinde h an elsker. Me n Landskabet er udpræge t bornholmsk: det er sandsynligvis den høje og st ejle
Kyst ved Gudhjem eller Rø, Jakob H a nsen har tænkt
paa, naar han lader Georg styrte sin Medbejler ned fra
den høje Sti ovenover Klipperne. - Mere direkte Bornholms-Skildring er der i Novellerne »Det s tore Skisma «
og »Evolution«. I den sidste vender Fortæller en tilbage
til Fødeøen;. han mindes ved Indsejlingen Drengeaarenes
Nexø og Skolegangen ; m eget af de tte Afsnit synes at
være tegnet efter levende Model. Den lille Dreng Frants
skal efte r Sigende vær e Andersen Nexø. Større Interesse
knytter der sig til Erik, den store og stæ rke Dreng, som
Fortæller en føler sig stæ rkt knytte t til, og som han møder igen som en Særling, fuld af Mistro overfor Udviklingen og Samfundet. J eg tror, at J akob Hansen i denne Skikkelse har prøvet at skildre sig selv, og ikke i Novellens
lidet betydende Jeg. Men Novellen har sin størs te Betydning som et Kulturbillede fra Nexø omkring 1880, af
bornholmsk Skoledrengeliy, der her synes at have haft
en noget brutal K arakter. Den suppler er vore øvrige
Hjemstavnsskildringer - saadan et Træk som Strandingen genkalder baade Nexøs Novelle »Naa r Nøden er
størst« (Muldskud, 1900) og Fridtjof Bons »Niels Jørn
lodser « (Hjemstavns-Billeder, 1892) . »Det store Skisma«
hører i sin bidske Ironi til Jakob Hansens Mesterstykker ;
den skildrer saa uopdyrket et Æ mne som de sekteriske
Stridighed er i en bornholmsk Købstad i forrige Aarhundredes sener e Del.
I »Golgatha « findes som nævnt et P ar Spøgelseshistorier ; de e r hægge stedfæste t til Bornholm. Den først e
handler om et uopklaret Mord og Morderens Bestræbelser for at faa Liget i viet Jord. Den er kun løseligt stedfæste t. Den anden, »Den sjette Sans«, fortæller om en
Epileptiker, som under Anfaldene er en farlig Mo.rder ;
Novellen foregaar i et lille Hus ovenfor Fiskerbyen G"
der efter Beskrivelsen le t lader sig identificer e som Gudhjem. Det maa tilføjes, at Stedfæste t i disse Noveller
synes at være tilfældigt; der er intet, der tyder paa levende Mo·d eller, eller at det er sp ecielle bornholmske
Begivenheder, der h ar foresvævet Jakob ·Hansen. Mange af sine Noveller har Jakob Hansen skrevet for
at opretholde Livet, men han blev aldrig en Forfatter,
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der kund e leve af sin P en. H an har selv i en Novelle fo rtalt om, hvorl edes en Kuns tner udbyttes; det k an til Ge ngæld siges, at ingen F orlægger har tjent Guld p aa Jakob
H ansen . H an opnaaede a t faa sine B øger ud paa ansete
F orlag - m en Publikum svigtede. Og R esultatet blev en
kummerlig Tilvær else m ed Sult og Nød som stadige Husfæller. E nga ng prøvede han at tjene til Live t paa anden
Vis; han t og Arbej,de i en Grusgra v. Men sk ønt lian var
legemligt stærk, va r han u egn et til dette Arbejde, uva nt
m ed det h aarde Slid, og Sulten h avde all er ede givet Sygdommen e t fas t T ag i h am. H an fik en Blodstyrtning og saa ful gte den sidste haa rde Kamp. I ti Aa r hold t han
u d, men Brystsygen slap ikke Taget i ham, og tilsidst
bukked e han under. De t er værd at huske, a t det er i
d isse Aa r, h an skriver »Universaldi rk en « og de fl este af
sine Noveller ; tager man i Betragtning, at de er skrevet
af en dø dssygMand, m aa man imponer es af Præstatio nen.
Paa Dødslejet skriver han de »Fire Tuberkulosebreve«,
som findes i »Golga tha«. Der er ingen J ammer i dem ;
de t er rolige Ord af en Mand, der dødsramt taler sine
Lidelsesfællers Sag. Man rys tes af denne Skildring af,
hvordan det offentlige for faa Aartier siden behandlede
ulykkeligt stillede Medm ennesker. Fire Gange gentages
Mottoet: »Der er over et halvt Hundrede Kirker i K øbenhavn og kun 3 (tre) H ospitaler for Tuberkulose.« Og i selve Brevene fast slaas gennem enRække ska.rpe Smaatr æk ,
hvor ulykkeligt stillet Tuberkulosepatienten er - han
har Brug fo r Medmenn esk er og støder over alt paa Kontorer, et T r æk, som har vider e P erspektiv. E t Supplem ent til Tuberkulosebrevene er de Erindringer om Jakob Hansens sidst e Tid, »Et Dødsleje«, som hans Datter
Grete Hansen i 1929 offentliggjorde i »Tilskueren «. H er
ser vi stæ rker e end i Tuberkulosebrevene hans p ersonlige
Ulykke og Nød, m en vi faar tillige et rørende intimt Billede af Mennesk et Jakob Hansen og hans Forhold til sine
- nærmeste. H er, om ikke andetsteds, faar vi Bevis for, at
Kyniker en fra hans første Bøger ikke er et Selvportræ t.
Jakob H ansen s Bøger blev skreve t under de m est fortvivlede ydre Omstændigh eder ; dette forklar er fo r en
Del, at de kan virke ufuldbaarne. Men han va r ogsaa paa
anden Vis h andicappe t som Forfatter. Han va r fra Barndommen va nt til at n ærme sig Tilvæ r elsen ad Bøgernes
Omvej. En slaaende Karakteristik af Drengen J ak oh
Hansen give r Andersen Nexø i sine Erindringer :
»Upraktisk var Jakob ; han kunde ikke snitte m ed en
Lommekniv og heller ikke lære at slaa Knald m ed Klaffen eller ramme et bestemt Maal m ed en Sten . Mennesker forstod han sig ikke paa at bedømme; alle h an k endte, digtede han om i den ene eller den anden R etning, til
de lignede Mennesker, han hade læst om. Og •naar han
f ærdedes ude, gik han og saa n ed i Jorden, fordyb et i
sine egn e T anker ; de selvfølgeligste Ting i Naturen undgik ham. Nogen Iagttager var han ikke. Men i hans Hjærne myldrede det allerede dengang. Han bragte Bøgernes
Verden ind paa Live t af sin Omgangskreds, som det sener e blev Tanker og Ideer, han tvang den til at tage
Stilling til. «
I denne slaaende Karakteristik ligger Nøglen til For-

staaelsen af Jakob Hansens Skæbne som Forfa tter. Han
var »litterær«, bundet af det, der var skrevet tidligere.
Mens Nexø gik lige til Tingene med sikker Intuition og
Tillid til sin Personlighed og derfor kom til at præge det
nye Aarhundredes Aandsliv, blev Jakob Hansen aandelig talt i Halvfemserne, slap aldrig ud af der es Stil. Det
Livsværk han har eft erladt er som en brudt Søjle; det
staar som Monument over en rigt udviklet Personlighed,
der kæmpede og gik til Grunde, - men tillige som en

Anklage mod en Tid og et Samfund, der ikke kunde
finde Anvendelse for saa rige Evner som hans.
Christian Stub-Jørgensen.

Foruden d e i ovenstaa ende næv nte ~ p r e clte Bidrag t il Jako b Hansen s Biografi og Ka rakteristik findes en V urde rin g af ha ns Forfat·
terskab i Cai M. Woel: Troubadourer I, 1930 og en Afhandling om
h ans Liv og Digtn in g af August F. Schmidt i Bornholmske Samlin·
ger XXIII, 193.5.

Bag Klippernes Pynt og ved Hav stokken s S1is
min Baad ligger gemt imod Vinden,
og inde bag Klipp er jeg bor i et Hus,
hvor Barnet har Friskhed paa Kinden.;
m.in Ud sigt er Havet, min Kofte er v aad,
jeg røgter mit Garn, og jeg sty r er min Baad.
Naar Bonden han ligger før Dag i sin Sen g
og strækleer i Mag sine Lemmer,
jeg gaar af mit Hus, fra min Viv og m.in Dreng
i Koret af Fuglenes Stemmer ;
mit Liv e r paa HO'vet, min Kofte er v aad,
jeg røg ter m.it Garn, og jeg styrer min Baad.
Paa Østersøs Bølger jeg ser imod Land:

Det blinker og glitrer d et duv ende H av

Barnholme og saa »Øen« d erude ,

i Sollys fra blaanende Himmel , -

f ra Hammerens Fjeld og til Klitternes Sand

d et fraader og pislcer i skumhvide Tra v

derud stævner Fi slcer en s Slcude;

med Stormsprøjt i endeløs Vrimm el;

mit Liv e r paa Havet , min Ko/ te er v aad,

mit Liv er paa Havet, min Kofte er vaad,

jeg røgter mit G arn, og jeg st yrer min Baad.

jeg røgter mit Garn, og jeg sty rer min Baad.

Med R eb og med Kroge, me d Garn og med Net

Jeg gaar til mit Hus efte r Arbejdets Dag,

jeg trælclcer blandt Fiskenes Stimer,

min Baad ligger gemt imod Vind en , -

og Fangsten kern fylde mit Garn i et Dræt

ved Klipper og Kløft unde r Danriget s Flag

ved Da.g og ved Morge nsols T imer ;

gror Friskhed ens R oser paa Kinden;

mit Liv er paa Havet, min Kofte er v aad,

m it Liv er paa Hav et, min Koft e er vaad,

jeg røgte r m it Garn, og jeg styrer min Baad.

jeg røgter mit Garn, og jeg ,, ty rer min Baad.

Jeg drag er tit Laks ud af Bølgernes Skød,

Min K vinde, mit Barn og min H y tte, mit Hav

og Silden ved Midsommertide

er alt, hvad mit Hj ert e begærer,

i Skorstenens Røg faar den guldgule Lød,

og h erlig de n Lod er, som Livet mig gav,

som kendes i Verden saa vide ;

mit Hoved som Frinwnd jeg bære r;

mit Liv er paa Havet , min Kofte er vaad,

mit Liv er paa Ha vet, min K oft e e r v aad,

jeg røgte r mit Garn, og jeg styrer min Baad.

jeg rø gter mit Garn, og jeg sty rer min Baad.
Anton Kjølby.

Fem Brødre
Der var en gang. Saadan begy nd er jo alle Even tyr, og
s1adan kunde ogsaa denne Skildring begynde; thi sk øn t
d et er en sanddru Personski ld ring, jeg vil prøve at skrive,
er der lidt af en Ev entyi·glans over d e fe m B rødres Liv,
jeg vi l fortælle om. Udgaaede fra et Haand væ rkerhjem
naaede de ved Flid, K undskaber og R etsind at blive nogle
af vo r Fødeøs bedste Sønne r.
D er var enga ng i Svaneke en Sadelmager , som hetl
Hans Thornberg. Navnet lyder j o svensk , og han var ogsaa født i Råbelov ved Kristi anstad i Skaane 1823. Han
havd e læ rt Sadelmage rh aa ndvæ rk e t i Simrishamn ; m en
allered e som 2 laarig Svend kom li an til Bornholm. Først
arb ejded e han som Svend i Rønne, sener e i Svanek e, og
her nedsatte han sig som Mes ter i 184.9. Var Hans Thornber g saaledes »enj forder«, va r hans Hus tru af gammel
Svanekeslægt. Anna Lind var hendes Pigenavn, o g Slægten Lind var da meget udbred t, særlig i Svaneke. Sadelmagerhaandværket var jo i ældre Tid ikke særlig indbringend e. Hjemmet blev derfor, som e t Haandværkerhjem i d e Tider var i en lille By, og Børnen e kunde med
go d Grund synge m ed H. C. Andersen: ·»Her lærte jeg
rigtig for Alvor at skøn ne, a t Nøjso mhed krydrer den
fattiges Brød. «
Den æ ldste af Dren gene, Hans, blev f ødt d en 20. September 1863 og har saaled es i de tte Efteraar fejret sin
80 Aars Fødselsdag. I hans Barndom var d et jo saadan,
at Børn tidligt m aatte gø r e Gavn, og som den ældste af
Flokken maatte Hans give sin Haandsr æ kning i Hjemmet paa forskellig Vis. Han blev Lærling paa Faderens
Værks ted; Skoleundervisningen kunde nok have været
lidt bedre; men Hans havde gode Evner og udvided e
sine Kunrlskaber ved alle L ejligh ed er. Da han var 18

Brodrene Thomb ergs Barndomsh jem i Svan eke.
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Aar, va r lian udl æ rt Sadelmagersvend, og nu vilde hail
ud at se sig om og lær e mere andre Sted er. Ha n r ejste
d erfor til Køben havn, h vo r han arbejdede som Svend, og
va r sener e i and re Byer. Men Svend ønsker jo som R egel
at blive Mester, og saadan gik d et ogsaa Hans. I Gudhjem var d er ingen Sadelmage r , og vel va r Byen kun
lille, m en d en maatte ve l kunne b rød føde een Sadelmagermes ter , m ente Hans, og han nedsatte si g d er og to g
fat m ed friskt Mod. Han kom heller aldrig til at mangle
Arbejd e. Men Hans h avd e ogsaa andre Planer ; han v ilde
prøve at o mpl ante her noget af ·d et, han h avde set og
lært andre Sted er. D et ·var særlig Haand væ rkerforening
og Afho ldsforening, han tænkte paa. Men h er mødte ha n
stærk Mods ta nd. En stor D el af Gudhjemboerne va r jo
Fisk ere, og d e var i de Tider et konservativt Folkefærd.
Det, at han var »enj Svanikahorra «, var jo heller ikke
no gen Anbefaling. Der har vist aldrig hersket no ge t sæ rlig godt Nabos kab m ellem Svanekeboer og Gudhjemboer.
Svanekeboerne vi l jo r egne Gudhjem for e t Fiskerl eje,
og d e t v il Gudhjemboerne nødig h øre. D en gamle Fabel,
at Gudhj em solgte sine Byrettigheder for 10 Td. Bræ ndevin, s tammes vist fra Svaneke. Hans lod sig imidlertid
ikke kue og vandt sig o gsaa snart Venner og Meningsfæller og blev Formand baade for en Haandværkerforening og e n A fh oldsforening.
Til Fiskerne kom han i e t bedre Forhold, da han 1892
giftede si g m ed Boline Dich, d er va r af gammel Fisker slægt. Aldrig albued e han sig frem ; m en efterhaanden
lærte man at vurder e hans Evner og drog Ny tte af dem
til de t h eles Gavn. 1903 blev han Lægd sm and og 1918
Bestyrer af Bornholms Laane- og Diskontobanks Gudhjemafdeling. I 16 Aar var han Sandemand og har som
Giftefoged med god Samvittigh ed sm edet 40 Par i Hymens Lænke r. Han blev Formand for Gudhj em Van dværk, som vistnok h ar sat ham mange graa Haar i Hovedet, og fik andre o ffentlige Hverv. 1936 modtog han Fortj en stmedalj en i Sølv, en fuldt
ud fortjent Anerkendelse af hans
samfundsnyttige Arbe jde.
Den næste af Sad elm. Thornbergs Drenge hed Thorva ld. Han
blev født den 29. Marts 1865 og
blev efter sin Konfi rma tion Postelev paa Svan ek e Pos tkontor, sen er e i Hasle. Men d et hued e ham
ikke at sidde bag en Pult og bruge en Pen, sæ rlig naar Skoven
stod grøn og Fuglene san g. Da
han 20 Aar gamm el blev Soldat,
passede d et ham bedr e, og han
fortsatte ad Militæ r vejen og genn emgik alle Grader, til han blev
Oberst 1921 og Chef fo r 8. Regimen t. Fra 1. Juli 1925 gik h an
over i Reser ven o g blev som clen
enes te Bornholm er, der h ar vær et d et, Kommandant paa sin
Fød eø, en Stilling, han satte m e-

Brødrene Alfred, Vilhelm, Han s, Thorvald og Peter Th omberg. Th. Yh r /ot.

get stor Pris paa. Ogsaa han var nemlig m eget interesseret i sin Fødeøs Forhold, og i de 5 Aar, han var Kommandant h er, levede han sig ind i Forholdene og nød
at være Bornholmer blandt Bornholmerne. Han satte et
stort Arbejde ind paa at faa de gamle Skanser stedfæstet
og fredet og naaede at sikre de fleste mod Ødelæggelse.
Naar det kronede F. M.-Mærke nu findes paa de fleste
af Øens Skanser, kan man takke Thorvald Thornberg
for det. Da han i 1930 faldt for Aldersgrænsen, flyttede
han til København, hvor han fortsatte sine Studier om
de bornholm ske Skanser; men han naaede ikke at faa
sit paatænkte Værk om Skanserne færdigt inden sin Død
i 1937. Kun en Artikel »De bornholmske Kystskanser«
foreligger i »Hilsen fra Bornholm til M. K. Zahrtmann«
1931. - Oberst Thornberg var Kommandør af Dannebrog og Dannebrogsmand. Han var gift m ed Ulla Hansen , der overlever ham. I Ægteskab et er der 3 Sønner
og 2 Døtre.
Den tredje Søn hed Niels Vilhelm og var fø·d t den
1. O ktober 1869. Han drømte alle rede som Barn om at
komme ud i Verden og se og opleve noget, og kun 14
Aar gammel r ejst e han til Vestindien, h vor »Morbror
Christian « ventede paa h am. Han var Planter paa St.
Croix, og h er fik Drengen sin Virksomhed i en længer e
Aarrække. Han blev selv Plantageejer paa St. Croix, m en
solgte efter no gle Aars Forløb sin s tore Bedrift og r ejste
hjem til Danmark. Hjemlængselen h avde grebet ham ;
men da han havde været hjemme en kort Tid, trak det
milde Klima ham igen tilbage til Amerika. Han købte en
Frugtplantage paa Florida og boe de her til sin Død 1935.
Hans Urne kom efter hans Ønske til at hvile paa Svaneke
Kirkegaard. Vilhelm Thornberg var gift to Gange, først
m ed Agnes Lind, anden Gang med Ingeborg Søborg; i
intet af Ægt esk ab erne var der Børn.
Den fjerde Søn h ed Peter og var født den 1. Marts
1871. Han kom i Bagerlære, først i Svaneke, siden i
R ønne. Som Svend arbejdede h an flere Steder og n ed-
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satte sig, da han blev 22 Aar gammel, i Gudhjem som
Bagermester. I 18 Aar drev han sin Forretning dygtigt
og med Fordel, solgte den saa og blev Regn skabsfører
for Gudhjem Brugsfo r ening. 1920 blev han Direktør for
Gudhjem Sparekasse og har her gjort et dygtigt og omhyggeligt Arbejde. Ved Siden deraf har han især gjort
en Indsats for Afholdsfor eningen »Blaa Kors «. Uden at
have haft saa mange Tillidshverv som sin Broder Hans
har han i al sin Færd været Gudhjem en god Mand. Han
var gift med Thora Christian sen, som døde 1940. I Ægteskabet er der en Søn og to Døtre.
Den yngste af de fem Brødre h ed Alfred og blev født
den 22. Juni 1876. Han kom til at studer e og blev Student fra v. West ens Kursus i K øbenhavn og 1899 cand.
mag. i Fagene Græsk , Latin og Fransk. Efter i nogle
Maaneder at have været Vikar paa Herlufsholm blev han
1900 Lær er og Inspektør ved Rungsted Kostskole. 1907
va r han med til at stifte Nærum Kostskole og var Medbestyrer af den, til han 1915 blev Eneejer af den. I 25
Aar havde han sin Livsgerning her, gik op i sit Arbejde
med Dyg tighed og Energi og skabte sammen m ed sin første Hustru Clara Gr een gennem de mange Aar et godt
Hjem for et stort Antal Skoleelever. 1932 blev Skolen
n edlagt, og Alfred Thornberg underviste der efter i 8
Aar ved Holte Gymnasium. Han døde den 3. April 1943.
Han var gift anden Ga ng med No r a Møller. I første
Ægteskab var der een Søn og to Døtre.
Dette var en kortfatte t Fortælling om de fem Svanekedrenges Liv og Virksomhed. Hver paa sit Felt har de ved
Re tsind og Pligtopfyldelse gjort Fyldest, og altid har de
bevaret en va rm Kærlighed til der es Hjemø. Men Slægt
skal følge Slægters Gang, den Tid, Brødrene Thornberg
har være gode Repræ11entanter for, er snart udrundet.
Dog unge staar r ede til at fo rtsætte deres Gerning, og
jeg vil slutte med at minde om Grundtvigs Ord: »Lovet
være Himlens Gud, de ædles Æt dør aldrig ud.«

Otto ]. Lund.
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Elna Schone
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Et Aar e r snart forløb e t, siden Fru E lna Schon e døde.
Den l. F ebruar, endnu inden hun naaede 60 Aars Alderen, afsluttedes brat hendes tapre Strid mod den stærk ere Mods tander. Ogsaa i de t ydre en monumental Skikkelse vandrede hun ud en at skæve til nogen Side sin egen
Vej gennem Livet, og det Hjem, hun ha vde præge t m ed
sin Personlighed, mistede ved hendes Bortgang sit Samlingsmærke.
Fra sine Foræl-dre, K. A. P etersen og Hustni i Nexø,
arvede hun ikke blot sit ranke Sind og Trangen til kuns tnerisk Syssel, men ogsaa sin dybe K ærligh ed til og Afhængighed af den Ø, der havde fo stret dem alle.
Skønt forlængst bosat i Køb enhavn og med Aarene en
sjældnere og sjældner e Gæst h erovre, m ærkedes dog
tydeligt; ogsaa i hendes Digtning, hvor rodfæstet hun
følte sig i Klippeøen, og hvor stærke de Længsler var,
hvormed hun stadig droges til den »som enj moersjoge r
Unga. «
I den første Ungdom var det Farver og Linjer, der optog hende mest, Landskabet - Blomsterne. Ganske ung
r ejste Elna Petersen til København og fik der Anvendelse
for sine stiliserede Blomstertegni~er til Bro·d eri. En
Række Aar var hun ansat i Dansk Kunstflidsforen'ings
Udsalg, og senere, da hun gennem Uddannelse paa Kunstindustrimuseets. Haandværker skole var kommet et Stykke videre, aabnede hun sin egen lille Broderiforretning,
udelukkende med Ting, hun selv havde tegnet og farvelagt. Hun var en Mester i den Kunst at brodere, baade
med Farver og i Sølv og Guld.
Da hun først i Trediverne giftede sig med Gravør Max
Schone, æ ndredes hendes Tilværelse væsentligt. Hun forlod Forretningen for helt a t h ellige sig Hjem og Barn.
Og nu var det, at Musikken, som hun havde dyrket fra
Barndommen - og som Datteren Elisabeth skulde ta ge
op efter hende - kom til hende paany. Melodierne drog
Ordene m ed sig. Inspirer et af de gamle enkle Koral- og
Folkemelodier begyndte hun at .digte baade Salmer og
Viser (1926: »Åndelia Sånga « og »Nya Borrijnholmska
Vizer«) . Endnu i disse Aar malede hun Landskaber
(Akvar el), naar hun var hjemme i Nexø om Sommeren,
men mer og m er blev det de skriftlige Arbejder, der
fyldte h endes Tid.
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Elun Scl1011 e. A. K jøller fol.

Saa lige til har det ikke vær et at springe ind i denne
ny og k1·ævende Kunstart, og Kamp har de t kostet ikke
mindst m ed U dformningen af Stoffet, inden Fru Schone
fik den form elle Side af Sagen saa vi·d t i Orden, a t hun
kund e skab e et Digt som ,,Hammershus« (i Mindebogen
til M. K. Zahrtmann, 1931), hvor hun omsider naaecle
den Holdning, hun stilede imod.
Fra 1929 til 1939 udsendte Fru Schon e de 10 Aargange
af »Garnmalt å Nyt «, der vel nok maa be tegnes som hendes Hovedindsats. Her vil man da ogsaa m'øde h endes
sjælelige Indhold som i et broget ·Kaleidoskop: Digte,
Minder, enkelte Melodier og Tegninger - samt folkloristi sk e Smaating, der gør, at disse Hefter - tillige i Kra ft
af de Bidrag, det lykkedes hende at samle ogsaa fra andres H ænder - bestandig vil hævde der es Værd og Ber ettigelse.
I et m er e intimt, m en saare indtagende Arbejde : Billeder fra min Barndom - har Fru Schone endelig nedskreve t sine Minder fra 4 til 13 Aars Alder en. Paa Grund af
Emnets s tærkt fortrolige Karakter kom dette lille Skrift,
der tilmecl fremtræder i et udsøgt typografisk Udstyr ,
desv ærre ikke i Handelen.
·, I Taknemmelighecl vil Fru Elna Schon e mindes paa
Bornholm, og mange vil savne de kærkomn e Aarshefter ,
hun r egelmæssig t sendt_e herover ved Juletid. H encles
Gerning udsprang af Kærli ghed til den Ø, for hvis Egenart i Natur og Folkeliv hun søgt e at aabne sine Landsmænds Øjne. Derfor vil ogsaa hendes Navn leve efter
hende.
A. J.

FØR

Gammel Avlsbmgere jendom, Møll egade i Rønne.

NU

Samm.e St ed e ft er Omb ygningen. Dam Johansen fot.
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Bag Gærdets knortede Ælme
stod Klippernes takkede Form
mod Havet, som blaaned i Stille
eller rejste sig skumsprængt i Storm.
Fjærnt ude, knap til at gribe,
gi/r, S/r,ibe m ed lysende Sejl.
De blev til Drømme paa Vandring
dybt i det taagede Spe jl.
Der stod i Stuen derhjemme
et gammelt og taaget Spejl.
Jeg mindes dets ormstukne Ramme,
Belægningens Skrammer og Fejl.
Og dog har jeg elslcet den Rigdom
af Syner, som drog mig forbi,
som skimtede bag mig i T aagen,
saa ofte jeg saa mig deri.

Det stod i Stuen derhjemme.
Forlængst er de Dage forbi,
da mellem Grene og Bølger
mit Billed leved deri.
Mens Aarene blinded dets Flade
og Taager paa Spejlhinden faldt,
det favned dog stadig den Verden
og gemte i Taagen d et alt.

Thi bag mig, derinde, var Ruden
med Kallaens snoede Tragt
og Havens vajende Gr~ne .
med Frugtblomsters ødsle Pragt
og Himlens bundløse Blaanen
med flængede Skyers Flugt det stod der i Spejlets Taage ,
fomnderlig f jærnt og smukt.

Det er som jeg bærer det med mig:
Mit Sind er selv som et Spe jl
med Grene og drivende Shyer,
med Klipper og Bølger og Se jl.
Og Aarene taaged d en Flade,
der engang var vaagen og klar.
Den lever dog - lever derinde,
den Verden, d er var.
Christian Stub-Jørgensen.

Et Minde fra Højskolen
Til en rigtig Jul synes vi, d er h ører lidt Frost og Sne
ligesom paa Julekortene. Det pynter i Landskabet og gør
Vinterdagene mere festlige; men ofte byder Julen i Stedet paa mildt Graavejr med Taage, stundom paa Regn og
Blæst med daarligt Føre og mørke Dage, oftere er det
Fastelavn, som har det rigtige Julevejr.
Jeg mindes en Vinter paa Højskolen ved Ekkod alen i
90erne. Foruden Forstander N. P. Jensen havde vi som
Lærer H . P. Jensen, der tog sig af Fag som Regning, Sang
og Gymnastik, medens Forstanderen havde omtrent al
den øvrige Undervisning. Han var da i 40 Aars Alderen,
i sin b edste Kraft, og v i Elever agtede ham højt for ham
Flid og DygtigJ..ed, medens H. P., som kun var nogle faa
Aar ældre end de ældste af os Elever, ogsaa var dygtig i
sine Fag, men mere var vor Kammerat og forstod at lede
os paa en god og fornøjelig Maade, saa vi maatte holde
af ham. De to Læ rere arbej d ede derfor godt sammen.
Ved d en Tid, vi havde Fastelavn, og Skolen derfor
:holdt Ferie et Par Dage, var d et bleven rigtig Vinter
m ed et jævnt, tykt Snelag og nogen Frost. H. P . havde
da foreslaaet, at vi, vistnok om Lørdagen, skulde have
en Kanetur til Rønne for at se forskellige Virksomheder
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og Ting der, som var de fleste af os Landboere ubekendte. Naar de E lever, hvis Fædre havde Heste og Kaner,
vilde køre for os, kunde d e, der vild e hjem i Fastelavnsdagene, saa tage hjem efter Turen.
Den Morgen, vi skulde af Sted, tegnede alt paa d et
bedste: Det var straalende Solskin, næsten stille og let
Frost, en rigtig nordisk Vintermorgen, og Stemningen
hos os steg, da den ene Kane efter d en anden svingede
frem paa Pladsen foran Indgangen til Skolen, og Kaneklokkerne klang festligt. Vi fordelte os mellem de forskellige Kaner, og alle var snart p aa Plads. H. P . Jensen
va r kommen op i den forreste Kane; der var ogsaa Plads
til Forstanderen. Vi ventede en Stund paa ham.
Da traadte han ud paa Trappen, men uden Overtøj, og
d et saaes tydeligt paa hans Ansigt, at d er var noget i
Vejen. Han tog Overblik over Forsamlingen i Kanerne
og spurgte saa : »Har I gjo rt Gulvet i Gymnastiksalen i
Orden? « H. P . svarede nej. »Saa kommer jeg til at blive
hjemme og gø r e d et,« sagd e Forstanderen. H,~ r maa jeg
indskyde, at d en store smukke Gymnastik- og. Foredragssal blev holdt i Orden af os E lever under H. P.s Tilsyn
og Medvirken. Naar han fik 5- 6 af os m ed, og vi havde

Koste, Vand og Gu lvklude, gik det jo nemt fra H aan de n ;
men der var gerne n ogle, d er v ar uvillige til at d eltage i
d et Arb ejde, som han syntes, burde gaa paa Omga113
mellem os. V i, som var van t til at tjene og h ave Pligter,
følte os vist alle ilde til Mode ved, at det i Gaar var
glem t, og at d e t var en Skam for os, om Forstanderen
bl ev hj emme for det Gulvs Sk yld; han kunde vel mere
end nogen anden trænge til e n frisk Kan etu.r ; og der opstod e t Øj eblik pinlig Tavsh ed. Da kom d er et af di sse
muntre Glimt bag H . P .s Brilleglas, som vi k endte saa
godt, naar en eller anden Sag skulde ordnes. Han istemte
e n be frie nde Latter og svared e Forstanderen: »J a, d et
synes jeg lige, du passeride skulde gø r e.« D er va r v i5t
e nkelte, der trak lidt paa Smilebaandet ; men Forstande r e n gjorde k ort omkring, kom ind ad Døre n i en Fart,
og e t Øjeblik efter var h an d er igen, iført Rej setøje t,
kom om Bord i Kanen ved Siden af H. P. , og Turen
kunde begynde.
Vi kørte ind gennem Alminidngen, h vo r »Sneen har
dalet, tumlet og male t eventyrle t i d en sk ogdunkle Hej,-.<
som Bjørnson siger , hvor Ri m og Sne havde pudret Avnbøgenes fine Kviste og laa i tynge nde Lag paa Grane rnes
Grene, hvor Sollyset glimtede i Snekrystallerne paa Vejskraa nin gen, og Skyggerne blaanede inde m ellem Træerne. Saa kom vi fra Skoven ud paa Højderne ved Tingsted, h vo r Udsynet blev stort og frit over Land et , der
sænker sig stadig lavere n eda·d mod Rønne med Huse,
Gaarde og Smaalunde, indhylle t i d en h vide Sne, og i
rask Fart gik det mod Byen. Her var vi inde a t se B ro<ler sens Stenhuggeri, saa hvordan de n haarde Granit bl ey
savet i genn em og sleben, l avet til Monumenter og formet
til smukke Stenfigurer, d e r vist skulde sendes over og
bruges ti l Udsmykning af Københavns R aa dhus, og v i
var inde at se et Par andre Virksomheder , saa de n korte
Vinterdag var til Ende, inden Selskabe t opløstes, og h ver
kørte sine Veje. Der var n ok kun et P ar Kaner, d er om
Aftenen tog samme Vej tilbage til Skolen med d e m, der
agted e:. at tilbringe F eri edagene d er. Me n Tilbageturen
var ikke saa lysti g som Udturen; det var en kold Vinterafte n, al d en H e rlighed, v i da havde haft for Øj e, va r
skjult i MØrket, en kold Vind sus ede imod os, saa v i var
glade, da vi kom unde r Tag.
Vi faa E lever, som ikke tog h jem, tilb ragte !<'astelavns-

Bornholms Hø jslwle. Colbergs Boghandel fot.

Forstande r N . P. J en.sen. Ad. Møller fot.

dagene m ed fors k elligt indend ør s Fritidsa rbejde paa
Skolen og fik vist ogsaa bragt Gymnastiksalen i Orden
som en gavnlig Motion ; men om Afte n e n samled es v i i
Forstandere ns h yggelige Dagligstue. Endnu h av de man
hverke n elektrisk Lys, Biograf eller Radio til U nderh oldni ng; m en saa kund e Verdens Uro ell er Vin terens Uvejr
helle r ikke fo r styrre Hj emme ts Fred og Hygge; alt var
samle t indenfor dets Døre, Petroleumsl amp e n lyste
varmt over Bordet midt i Stuen, og rundt om va r d er
Siddepladser til o s alle; d e r v ar ogsaa et Klave r , og
Unde rholdningen var Sam ta le, Sang og Musik, m en alle rb edst, naar Forstand er e n oplæs te e t elle r ande t Digterværk. Som han selv v ar en Mand med digt erisk E vn e,
formaa ed e h an i sjæ lde n Grad at give et Digterværk Liv
og Skønhed gennem sin Oplæsnin g. Saal edes læs te han
en af disse Aftener Chr. Richardts »Tornerose«, h vo ri
find es n ogle enkelte ve lke ndte Digte som »Altid frejdig «
og »Lad Lykkens G-a.n ger springe,« m e n ·ogsaa mange an dre h e rlige Ting. Gennem h el e Digtet fr emhæves Kris te n t roens stor e Værd ogsaa for e t skønt o g daadrigt
Mennesk eliv, og det slutter med Ve r set: »Du, som sukk er dybt og bange, du, som vaager paa dit Lej e, du, so m
gruer for d e mange Live ts trange Torneveje, grib i Troens
stærk e Stren ge, da skal Tornemu r en spræn ge.«
Hans Markussen.
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Skonnert »Argo« af Hasle, Kaptajn Westh. ~G. W. Mo egre"en fot.
Billedet 'ejes af"Bornholms Museum.

Briggen »Bornholm« af Rønne, Kaptajn Emil P. Nykjæ r. Da.rn Johansen fot.

Skonnertbrig »Anna« af Nexø, Kaptajn A. P. Henningsen. Dam Johansen fot. Billedet ejes af Bornholms Museum.

Galease »Venus« af Rønne, Kaptajn C. 0. Kofoed. Bornholms sid ste
Sejlskib. Dam Johansen fat. Billedet ejes af Bornholms Museum.
-1

Søndre Hammer Syd for Nexø Havn, Mole til Smaabaade. Johansen fot.

Dam

»Lods« af Nexø, Nexø Ha vns Lodsbaud. Dam Johans en fat.

"""---.--~---------------="""---------

SIS »Erna« af Nexø, Kapt. lpsen, strandet paa Falsterbo Rev 1897.
G. W. Moegreen fat . Billedet ejes af Bornholms Museum.
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M/ S »Nordbornholm« af N exø, Kaptajn K. P. Jensen. G. V. Moegreen fat. Billedet ejes af Bornholms Museum.

Micha el Hans en 1943. Dam Johansen Jot.

De Slribe, Michael Hansen har sejlet med. Dam Johansen fot.

Bornholms sidste Skibsmaler
Inden for sit Vindue ved Nordre Strandvej i Neksø
sidder Michael Hansen og faar Tiden til at gaa m ed at
male Skibe. Tidligere var det ikke saa ualmindeligt, at
Søfolk dyrkede denne Interesse. Det hørte Sejlskibenes
Tid til. Paa de lange Rejser var det et udmærket Tidsfordriv at tegne Sejlskibe med alt deres Tovværk og alle
deres Sejl, saa at hver Enkelthed var, som den skulde
være, og saa at lægge Farver paa. En fremragende Skibs-

tegner var f. Eks. Jørgen Peter Olsen, som K. Thorsen
har fortalt om i sin »Rønne Søfarts Historie« (1939)
S. 159 ff. Nu er Skibstegnernes Tid forbi, som Sejlskibenes er det. Men endnu er der gamle Søfolk, der kender
alle Finesser ved Sejlskibenes Rigning og kan tegne dem.
En saadan gammel Sømand er Michael Hansen.
Han blev født i Neksø den 18. Marts 1877, og da han
fyldte 15 Aar, kom han iil Søs, og saa sejlede han med
danske Skibe, mest i indenrigsk Fart, til han 19.05 blev
Skipper paa Neksøskonnerten »Anna«. Den førte han i
ti Aar, til han 1915 gik i Land og blev Lods i Neksø, hvor
han derefter fra 1930- 39 var Havnefoged. 1939 lagde
han op.
Michael Hansen har tegnet og malet, siden han var
Dreng, mest Skibe. Men han adskiller sig fra de fleste
Skibstegnere ved at male Skibene med Olie paa Lærred
og ikke m ed Vandfarve paa Papir. Det interesserer ham
at male Skibet i Fart, at undgaa det skabelonagtige og at
vise, at Skibet er i sit rette Element. Som den erfarne
Sømand prøver han at give Himmel og Hav det Liv og
den Stemning, der passer til Situationen. Det er et m eget
stort Antal Skibe, han efterhaanden har malet, mest
efter Foto grafier, Sejlskibe af alle Typer og ogsaa Dampskibe. Paa ·et Lærred har han, som Billedet viser, malet
alle de Skibe, han har sejlet m ed; ·den Ramme, Maleriet
er indsat i, har han selv skaaret. Ogsaa Udskæring giver
han sig af med, og dette og Skibsmaleriet har hjulpet
h am over de drøje Aar, da Gigten fængslede ham til Stolen og gjorde ham det umuligt eller i hvert Fald m eget
besværligt at naa ned til Havnen. Blandt de Billeder,
her gengives, er ogsaa Maleriet af det sidst e bornholmske Sejlskib. Det er uden større Vemod, Michael Hansen
har malet det. Han ser godt det smukke Syn, Sejlskibene
va r ; men han husk er ogsaa, hvordan Livet om Bord va r
for Skibsmandskabet, primitivt, besværligt, ofte raat, og
følte i sin Tid Overgangen fra Sejlskib til Dampskib som
en umaadelig Forbedring af Tilværelsen. Han har sikkert malet de gengivne Dampskibe med samme Fornøj else og Interesse, som han har malet Sejlskibene.

Th. Lind.

Bællad1·ø111ma
Som Bælli dær jimma, vår va alt då rort,

]il H ælt ville v arra , ni ajle hanj t ro,

å Blomstema va då så granja.

i Kilmp for d e goa å rætta.

Om Glæ å Loklw der alri va biirt,

Jo, Lolclwn nok ville hos maj fæsta Bo,

ja, Lived va leet, må jfi sanja.

jfi ville te Hojbors na . sætta,

Å ajle va goa, de mente jfi då,

de ona å stygja i Slwmmekrog stå,

for jfi jijhj jii Solsjin /rå Miirnstu.nj en å.

jfi Glæ'n v ille tænna for st.ora å sm å.

]fi drømde så ota orn stort. å p ent,

Men Tiden hon l øvver, å År gjih å kom.,

jfi slmlje, når Å rn di va gåna,

Kvam mulde i Diina så jæjed.

om Slotted, som sto '<lær så sjært å rent,

Å va jfi jijlcj uræt jfi må taja om,

lunt østan for Sol å for Måna.

å søm.p elt å uzalt ble Ræjed.

Prønsæssan, dær bode, hon min slmlje ble,

Mit Drømmeslot mæn te en H y t a de ble,

å Ræjed, de stora, de folde" au me.

Prønsæssan -

ja hænje jfi alri fijkj se.
Otto ]. Lund.
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Gamle Billeder

1-fo ~le

gamle Præs regaard.

Hyu e ved Strandrn.

Det f ø rs te Bill ede v ise r Hasle
gamle Præs tegaard, som va r Bolig for Sogn epræste n i Hasle og
R utsk er, til P r ovst Licl1tcnbe rg
1904 bygge d e cle n nu væ rend e
Præstegaard. Den gam le Præstegaarcl laa paa H j ørnet af Storegade og Præstega d e og e r for.
længs t nedreve t. Fotografiet e r
ta get omkring 1870, af h vem vides ikke, og v ise1· d en c.laværcnd e Sogn epræst Th. Hertz i V induet; paa Tra pp e n s taar Fru
H e rtz og e n Frk . R ohwed er, ti lh .
e n Tje n estepige. Pasto r H e rtz
va r Sogne præs t i H asl e og Rutsk e r fra 1865 til sin D ød 2 0/ 111873 .
D e t a nd e t Fotog rafi e r ogsaa
fra forrige Aarhundrecle, og h elle r ikke om d e t vides, hve m der
har fotografer et d e t, lige saa lidt
so m det v ides, hvor d e n Hytte
laa, de r e r fotograferet. Bill eclet
v ise r e n la v Klippek yst, og d e r
gæ ttes paa, at d e t er ta ge t lige
No rd for Hasle. Huset, d e r jo e r
halv t indbygge t i Skræ nte n og
trods de fine Vinduer i Tilbygningen kun e r e n m ege t fa ttig
H y tte, ek sis te r er n aturligvis ikke
m ere.
D et tredje Fotografi ved vi
m e r e om. Det e r taget omkrin g
1890 af F otogr af B . Kjø ller , F ad e r til nuvær ende Fotograf A lfred Kj ølle r i A llinge, fra d en
nordlige af d e to Volde ved Indgangen til Hamme r shus Ruine r.
Bygnin gen i B aggrund en v il enh ver b esøgend e ved »Slottet«
genke nde; d en ligger d e r e ndnu.
Den store Bygning til h øj re m ed d en ude ndørs K eglebane,
som ses p aa B illed e t - hu ske r
d erimod kun d e æ ldre. Det
e r »Gæs tgive rgaarcl en Hamme r shus «, som mi.dt i Hal vf emserne
maatte vige for »Hotel Hamme r shus«. »Hammershuus Gjæs tgive ri « kalder det sig i 1870' e rne,
og d e t va r meget søg t baade a f
Øens Be boere og af Turister.

Th. L.
Gæstgivergaarden Hamm e rslms. B. Kjøller /ot.
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aJ Ji:multe Bo1•nbohnm·e,

afg·aaet veal Dotlen
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A.ar

Chr. Hen dil, 20. Jun i 187910. Oktobe r 19<12, Amtsforva lter i R øn ne 1933- 12.

Georg J ensen, 23. April 1878
- 11. Ok t. 194.2, Brugs f.mlclclc r i Nexø. t idl. Byraaclsme cl lem og Sygekasscfmcl.

l

1

Viggo Glistmp, 18. J an. 1882
-28. Ok tbr. 19,12, K øbmand
i Rønne.

Chr. Sinius Nielsen, 21. December 1878-4. Novb. 1942,
Av lsbr" tidl. Byraadsmedlem,
»Norne «, Nexø.

Jens F. Kofo ed, 11. A pril 1865
- 3. Novh. 19,12, fhv. Avlshr.
og Regnska bsf., tidl. Sogncog Amtsraadsmecll. Øst erm.

P. K. V. Pedersen, 18. F ebr.
1883- 15. Nov b. 1942, Navi-

Ludvig Bidstrup, 18. De cbr.
1863- 1. Decbr. 1942, Mejeribestyre r paa Pede rsker
Mejeri 1890- 1932.

Jørgen Andr: Dich , 4. F ebr.
1868-7. Decbr. 19<12, Lods
i Rønn e 1901- 33.

Car-l Peter Signius Hans"n,
15. Novhr. 1869- 18. D"cbr.
1942, Køhmcl. og F iskehdl r.
i Sva neke, tidl. Byraaclsmdl.

Hans Jørgensen, 6. Sept. 1852
- 19. Dec. 1942, f hv. Fisker
i Rønne og Opsynsmand ved
R ednin gsvæsenet, Dmb. F . i\1.

Emil Han sen, 3·0. Juli 1863
3. Jan. 1943, Læge i Gudhjem
fra 1891, tidl. Sogn eraadsformand.

Carl Rømer Nørregaaril, 12.
Maj 1863-21. Jan.1943, fhv.
Ejer af Ndr. Nørregd. i Rø,
tidl. Sogneraadsmedlem .

Carl Brandt, 5. April .1872_:_
17. J anuar 1943, fhv. Sp are. kassekasser er i R ønne.

Einil Rolide, 3. Maj 186728. J an. 1943, Sognepræst i
K lemensker 1904--35, P rovst
fra 1908. R. af Dhg.

gations læ rer, R ønne.
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Marius Bloch, 29. Aug. 1875
-14. Febr. 1943, Teglværks-

Chr. Poulsen, 12. Sept. 1873
- 16. F ebr. 1943, Fiskeh dlr.

Otto B endtsen, 2. Febr. 1890
21. Febr. 1943, Entre pre n ør,

Olaf Sanne Hanserl., 9. Juni
1825- 25. F e br. 1943, Ej er

ejer i A llinge, Borgmester

i Gudh jem, tidl. Sogneraadsog Amtsraadsme<l lem. Dbmd.

Svane k e.

af Pæregaard i Aaker si de n

1929-37.

Peder N. Hans en, 8. Marts
1878-22. Decbr. 1942, Før-

K. ]. 0. Nørregaard, 2. Juli
1859-8. Marts 1943, fhv.

P. A.Thorsen, 6. Apri l 18789. Marts 1943, Avlsbr. i Øster-

Avlsbruger i Rønne.

lars, le d ende ind enfor Husmandsbevægelsen.

Hansine Mortensen, født Pedersen, 27. Oktbr. 1882- 9.
April 1943. Indeh. a f »Bazar

R. M. Kjeldbælc, 12. Decbr.
1887-23. April 1943, Postkon trolør i Rønne si<l en 1933.

stelærer

i Østerlars siden

1916.

_

" " ..

-~---

1902.

Knud Petersen, 9. Ju li 1877
18. Marts 1943, Købmand
Me lsted i 40 A.ar.

~~--

Chr. Krag, 11. Sep lbr. 1870
- 28. Marts 1943·, Sogn epr æst
i Nylars 1906-36.

E. Sanne-Hansen, 21. August
1871-12. Maj 1943. Købm. i
N exø, Dir. for Det østbornh.
Dampski bsselskab sid en 1932.

du Nord«, Rønne.

,.
'
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Charlotte Ko/ oed; f. Funch,
21. Okt. 1860- 31. Maj 1943,

] ens Nias Espersen, 2. Fcbr.
1860-20. Juli 1943, fhv.

Ma thic1s Tranb erg, 27. Juli
1865- 3. Augus t 19 113, Køb-

tidl. Brandsgd. i Bodi lsker.
Genfortæ ll er af hornh. Sagn.

Pakhus fmd. i D e t østbornh.
Dampskibss elskab i Hasle.

mand i Gudhj em.
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Niels M. Nielsen, 25. Marts
1869- 6. Aug. 1943. Brugsf. udde ler i Aarsballe 18971904, i Kle m ensker 1904-39.

Chr. A. Jensen, 6. September
1869- 11. Sep tbr. 1943. fh v.
Manufakturhandle r i Allinge,
tidl. Byraadsmedlem.

H . I . Jensen, <1. Juni 185913. Septbr. 1943, Fabrikant i
Aakirkeby, tidl. Formd. for
Aakirkeby Bauks Bestyrelse.

Claus Johansen

Justus Dam, 18. F ebr . .J.875
- 28. Septb r. 1943, Snedkermes te r i Rønne.

A 11 ton S. Je n.sen Krogsoe, 14.
J an. 1883-1. Sep. 1943, Præs t
i Holbæ k, Lære r ved Nexø
Realskole og Sem. 1908- 10.

27-9 1877- 21-10 19-13

Maleren Claus Johansen, hvis Liv og Kunst er behandle t i »Jul paa Bornholm« 1938, døde den 21. Oktober i
Aar paa Amtssygehuset i Rønne og blev den 26 .. Oktober
begravet paa Ruts Kirkegaard.
Til Minde om ham skal her anføres de forstaaende,
smukke Ord, Kunstner en Oluf Høst skrev om ham i de
bornholm sk e Aviser i December 1938 i Anledning af en
Udstilling i Rønne af Claus Johansens Arbejder:
Maa jeg med nogle Ord henlede mine Landsm ænds
Opmærksomhed paa Claus Johansens Uds tilling h os Frk.
Ancher i Rønne. Den er et Besøg værd. Disse smaa Malerier og T egninger, man ser der, h ar fo rud en den Dygtighed, de er gjort med, en ægte Følelse ved sig, der,
r entud sagt, er en Overraskelse i disse Tider. Claus Jo_hansen er en beskeden Mand -

Beskedenh ed kan nu og-

saa overdrives. De t stille melankolsk e Graavejr foretrækker han, sjældent ses Sol i hans Billeder, aldrig den høj e,
klare No rdostvi nd, der gaar hen over Øen m ed sine nordisk gjaldende Farveklange, hans Billeder minder mest
om den Stemning, man har i tunge, fugtige Nætter, naar
Sydvesten

sukk~r

sin vaade AaJ1de om Ens Hus.

Denne jævne Mand oppe fra Nordlandet er forud en
Maler en Kunstner og have sin Interesse -

hvad der muligvis ogsaa kan

et Menneske, der tilsyn eladende

ikke har tage t Skade paa sin Sjæl. Alene det var maaske
en Vandring ud i St. Torvegade værd.
Oluf H øst.

Claus } oha11se11 eft er Maleri af Eli R asmussen . 1942.

J U L PAA BORNHOLM
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Krusehuset .ved Svanek e ca. 1900. V. My hre fot .

Indhold af 11.Aargang
Omslag efter Akvarel af Ernst Køie: Hammershus.
Titelvignet af Kjeld Nie lsen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B ornholmsk Fiskersang. Di gt af Anto n Kjø lby.
Med Vigne t af Be rte l Hansen -Svane k e . . . . . . . .

35

Fem Brødre. Af Otto J. Lu ne!. Med Fo tog rafier..

36

Elna S chone. Af A. J. Med Fo to

38

Før og nu li. i\~ø ll e gad e i R ønne

39

Spejlet. Dig t af Christian Stub-Jørgen sen . . . .. .

40

Et Minde fr a Høj sholen. Af Hans Mark ussen. M ed
F o tografier

40

1

Julen. Af E. Dinesen. Vignetter af Aage Back·
hausen

3

Lidt om Hamm.ershus. Af Th. Lind. Med Fotografi e r .... . ... . .. .. .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

5

Minder fra Sanct Bodils Præst.egaard. Af Jul. Hein.
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11

Fø r og nu /. Neksø Torvs Østside

21

Ned over mod N exø. Nexø. D igte af Jul. Hein.
Vignetter af Ole Hein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-t

Borgmester H. B. Harild. Af E. K. Med Fotografi er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Ti nya Urtarim. Af A. J. Med V ignet af Ernst Køie

Bornholms sidste Slcibsm.aler. Af Th. Lind. Med
Fotografie r

42

B ælladrømm.a. Digt af O tt o J. Lund ......... .

43

1're gamle Fotografier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

29

34 Fotog ra fier a f kendte B orn holme r e, døde sidste Aar .... .. .......... . .. . .... . ... .. .... . .

45

Jakob Hansen. Af Christian Stub-Jørgensen. Med
Foto ......... . .. . ... . ......... .. .. · · · · · · . ·

30

Claus J ohansen.. Af Oluf Høst. Med Fo to e ft er Maleri af El i Rasmussen

47

To Fotografier fra Hasle. Af Dam Johansen ....

31

Foto grafi af V. My hre

48

Studentern e fra Rønne Statsskole 1943 . . . . . . . .
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R ed ahtion: E. Gotzsche og T h. L in e!.

~

., ,.. ,7"' I..,, ,J< fi,

tt n·,,. t " ....
1,00

13 øgc r om Born h olm ( Bihli ogra fi )

Ji tn•t o ;:·

l~o1't'l'e :

Van dre hoge rne T: Bornholm, af K. H. Fri heri; .......... .. . . 1,00
Afstand e n e paa Born holm. af E1lm. A1Hl e rs cn . . . . . . . . . . . . . 0.50
Born holm, a f A m tman d Ove Koefoed (Sæ rtryk) .. . ... .... . l..>O
l3ornhol111 , Dieme rs Forer {m ed 2 Kort ) ............. • .... 1.1.>
Bornholm. af E. L e hmann ( med Kort og 2 Sk i tse r ) ....... .
Bornhol ms Amt (Sært r yk af Trap: Danmark ) i h .......... . .)")0
Born h ol m. Kort 1: 7.3.000, ved K . Thorsen {med 4Specialkort) 1.50
llo 1n!io lm , Gyld e nda ls Kort, l : lCl0.000 ...... .. . . . . ..... . l.C)
Bornhol m, Col hergs Tu r ist korl , l : 100.000 ............... . 0.1;;
Born hol111, General s tabskort, l : 100.COO . . ............... .
Bornhol m , d o. l : 4 0.000 (4 Blade it 1,80) .... ........ o p kl.
13orn h ol111, ..\laalehonlsbl. l : 20.000, ea. 16 13latle ii .... .. . . U30
Atlas Dan i cus Bornhol m, a f P. Hansen Resen ............. . 8,00
Almi1nl inge n , Tu ris tkort 1 : 10.COO ............ . ... . ... . . 0,1;;
Al ni ind in gen, do. l : 30.000 .. . . .... . . ............ . ... ... . 0.30
A l111i ntl ingcn, Ledet raacl fo r de Skov hcsøgcn d c ........ . .. . 0,10
Ch r isitan sø llogen, a f Sop hu s Ba n g ... . ... . . . . . .. ... ... . . l ,SO
Ch r is li ansø-Førcr, af Sop h us Ba n g . . ... . ..... ...... .. ... . 0")0
Ch r ist iansø Optegnelser, af Sophus Ban g ........... . ... . . . o,:;o
Chris t iansø, ud g. af Akademisk Ark i t ektfore n ing ...... . .. . 2,7.)
Hamm eren, Tu r is t ko rt l: 30.000 .............. . ...•..... 0,30
H a mm e rs h us Ru ine r, Fører . . ... . ..... .... .............. . 0.50
Paradishakkern e og I bsker Hojlyng ( med Kort) ......... . 0.7.)
Ronni:-, i\latrikel ko r t ........ . ... . ...... ..... . 4,50. 10,75, 13,00
Øster la rs Kirke (Set. Lanrentius Kirke) ......... . .. ..... . 0,50
D e fi r e bo rn h ol ms k e R u ndki r ker, af Hans Hjor th ........ . . 1.00
Ron ne K i rke, af Provs t Bostrnp .. ..... ... ..... ......... . 0.2.l
Ron ne . K ort ved K. Thorsen ... . .......... .. .... .. ..... . 0.3.)

uo

H i llcd,·æl'li:e1· :
Born h olm , fol. a f Sigvart Werner . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 hornh. Træsn i t a f A. Kofoed og 0. N i elsen . . . . .
l3o rn h o l111. Rader inger uf M. Ege og E. \Vest111a1111 . . .
ilornholm i Billeder, Dyhtryk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..
..
..
..

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

3.00
2,00
3,00
3,00

R onnc Sø fa rl s H is t o r ie , a f K . Thorsen ................... .
Bo rn h olrn s po l. Histo r ie f ra 18,1 8, a f K. H. Ko f oetl, 5 B in d a
Borrin gholms H is to ri e I - lI, af M . K. Zahl'l man n ...... .. . .
i Sh irt inµ:s h ind ......... . 19,70, Væls kb ind . . . .. . . . . .
Bor r in gh olms Krøn ik e 1671, ar R. P edersen Rav11 ..... .. .
i Sh i rti ngs bind . . . . . . . . . . 7,.30, Vælskbintl ...... . . . .
Bornholms ke Sam li nger, Bind I X-XI a ....... . .. .. . .... .
Bind XII- XXVII it ..................... . ......... .
Bo rn h o lms K i rkehistorie 1- ll, a f Karl i\I. Kofoed ....... .
Born h olm e rure ls H is tori e l 7·15- 1 923 af K. T h orse n ..... .
Hj e ms tavnsfored r ag om B ornh olm ...... . ............... .
H erm an Banl!S K u n s t r ejse paa Bo rn hol m . .. ............ .
Born holms og Ch ris t iansøs Fis k eriforenin g i 50 Aa r .... .. . .
Fol kel iv og l nds t i f. paa Born h olm , af P h . R. Dam ... • . .. .
Fm Ronne D i le tt antk omedie, af D r . Kahe ll ............ . . .
llam111 e rs l111s B irks Histo r ie, af K. E . S. Koefoed .. . . .... . . .
Det bornholm ske Sprog, af P. _\foil e r . .. .... ..... ...... . .
Bornho lms k e Fol kem in der, :if Skovfoged A. F. V. Seier ... .
Bornholms k e Fugle , af Skovfoged A. F. V. Seie r. Før 4,50, n11
i\1 in Hj e ms tavn. Bornholm .. . ........ . .... hf t. 1,25, kar·(.
Fra Syd born ho lm, af Peter Thorsen . . ... .. .............. .
Vor Hjemst avn, a f Peter T horsen ...........•..... .. .. . .
Øst e rl arsker Slægter af V. Sven ds en .. .. . . ... ... ... • ....
Bornh olms Forh istor ie, af P e t er T horsen ............... .
Lan gs Østkysten , a f Peter T h orsen .................... . .
Hon n e Lat ins k o le 1512-1912, af M. K . Zahrt 111a1111 ... ... . .
De dans k e Hn n e m indesmæ r k er, a f W imm er .............. .
Born h olms Old1 id , a f Vecl e l .. . ......... .. .. ........ .. . .
Bonn e Missionshotel, Jubi læ11mssk..i f1 . . ........... • .. ....
Born h ol ms B esiedlung, von Dr. Rllll. Taek .....•...... ca .
Bo rn holm s Amts raacl 1842- 19-!2 ....... . .............. . .

6,SO

ll i sto1•ie. ll.je1nstan1sl:.1•1•e 111 . , .. :

2,00
.3'.00

!,SO
2,00

;;,oo
3,00
3,00

;;,oo
3 .00
2,00

1..50
6,50
1.2:;
8,00
5.00
3,.50

.i,oo

Geo lo;.;-i:
Born h olms Geo log i, ar V. Mil th e rs, i1alb . .. .. . . .. . ..... . . 5,00
L iden geonostis k Vejvi ser over Do r n h olm .... . ..... . ..•. . ] .00
Geo log isk F ø rer, af A. Rosen krants ........... . .. . ..... . .
Das Grnndgch irge von Bornhol m , af K. Ca lliscn .. .... . .. . 10,00
Born h o lrner -Geo logerr M. Jesp ersen , af A . G ar hoe, før 10,00 n 11 5,00
D i e Gest e in c des Un1crkra 111hri11m s von Bo rnh o lm .... . .. . 6,0 0
Da n nl. G eologi, Il Bind , af K. Hørd:im . ..... .. .. ........ . . 2 ..)0

Bio g 1·afie1• o;.;-

St a111t.~n' ler :

C. N. Ha 11ge. Er in dringer 1870- 1924, in d b . .. .. . .... . ... .

.J..!)0

Johan Hanse n: En hornholms k Haand vær kers E r indrin ger,
ved Lektor Li nd ( in dh. 10,50) .... ................... . 6"50
Fors tand e r N. P. J e n sen - En Mindebog ... . .... .. .. . .. . 3,50
Stamtavle ove r tl e n hornh. Fam ilie Jes p e rsen, i n db. . . ..... .
Bornhol mergeologen M. Jes p e rsen , af A. Garbo e ......... . 10,00
Lensmænd og Kom man1l ante r paa Born h olm ..... . . .. .... . 0,7.3
P. C. Trand be rg, a f Karl M. Kofoed . . ................ . .. . 3,00
E n d arr sk Officers Kon gof æ r d, af Kay Larsen .... . ........ . 2,00
Fri is Hansen s om Sogn e præs l , af V. Chris t e nsen .. .. . .... . 0,50
M artin Andersen Nexøs Erin d rin ger, 4 Bin d i1 .... ....... . 5 ,7:)
D en born h olmsk e S læ g t Gronlreeh .... .. .......• . .... .•. .),00
St amtavle over Fam il ie n Juul ....... . ......... . .... ... .
Laucgaanl s-Farni licn ....... .... . . . . .... ........ ...... . .

:;,oo

D i g·ts a1111i11;:·•·1· :
3,00
12,00
22,00
3,75

8 50
3.00
3,50

l..')0
3.00
3.00
S,00
3,7.)

LOO
3 ,0 '.l
3,00
5,00
1,9:)
1,75

2,.)0

i.:;o
3,0)

l ,50
l ,7S
LOD
.3,73
1,00
l ,i."i
.)).)

6.00

Dh·N ·se :
Ju l paa Bornhol m 19-1 2 og 19-!3 pr. Aarga n g ..... • . . .... ..
J ul p:ia B o rnholm 1 9-H ...... ... ...... ................ . .
.Tu l paa Born holm 1933-40, p r. Aarga ng .... . ... ..•.. ...
B or rinjnhol marijn, ·i., 2. og 3. Aarg. il .................. . .
•L- S. Aa rgan g i eet B ind .. .. .. .... ..... ..... ....... .
6. Aa rgang . . ...... . ... . ... . ... . . ...... .. ... . . .... . .
Ga nun a lt ;i Nyt, 2.-5 . Aarga n g ii . ... .. . . ... . . . .. .. . . .. . .
6.- 10 Aarga ng å . ..... . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .
Born h olmske Sagn og Sag aer, af Ka rl M. Ko foed ......... .

Karna Blaknjl la, Kom edi e a f H ans H jort h ............... .
Born h o lm s Befrier. Jens Ko efoed , af K. E. S. Koefoe d ..... .
Vår Larkan rygg e r, af 01to J. L un d , n edsat t il . ... . ...... .
Slid ara, Fortælling a f O llo J . L un d .. .... ........... ... . .
Bo rnh olm e r Ra s, a f Kar l M. Kofoed . .. . . . . . . . . ......... . .
Bo rrin jh o lms k :i Sansager (Fo l keæven t yr og Dy r efabl e r )
ved J. P. Kn hre . ... .. ............. . .. . . .. .. .. . . ... .
Bornh olm s ke Sansager Of; Sange, af Kar l M. Kofoed
Bornho lm e rn ove ll e r, a f Ma rti n Antlersen Nexø . . .. . . . ... . .
Dansk- norsk T oldvæsen s Hisl orie i 18. A a rh ...... . ..... .
)fed Ka jak gennem Europa, af C. Gorn i lzka ..... .. ... . .. .
Per og Pel ra, Roman a f Josef Mar ia Fran k, nedsat l i l ..... .
Trekløve ret paa K li ppeø en (Bo rn e bog) .. . .............. .
H ann y p aa Born h olm ( Bornebog) ............. . . . ....... .
Sig u r d Flyn g, a f Karna B i rk Gronbech ................. .
Ronne Skalle- og Adresseb og ... . ................ ..... .
P sych ia t risch cn Erhlehre (Bornh olm ) von Eri k St romg ren ..
Born h olms Vejvise r 19.+2 ................ ..... . . ........ .
Bra folk og Stornm e n c. af Ono J. Lund .......... . . ..... .
Born h o lm erhisto rier og Noveller, af C. J. E. Aakerl und

3.00
2'\7:)
2,.JO
2 ..)0
3 ,.')0

1.3;)

Sti og Stjerne, af Pas t o r Ka rl J espersen . .. . . . . . . ..... .. . . 3,0IJ
Smil og Graa<L a f Kjo lh y ...... . ..... ... . . . .. .... ..... . 1,00
Skju l t e Ska t te, af Kar l M. Kofo ed ............ . .. .. .. . .. . . l ,00
Enj U r takos l, af Ollo J . L11nd og O l uf Høsl ..... . . • ...... 2,00
Lyn gblomst e r, af Ollo J. L11ntl . ... ........... .. ..... .. . . l ,00
V iser i born h . Fo lkemaal , a f K. A. P et e rsen ..... . ... ... . . o,:;o
i,;;o
U nder H im lens Hvæl v, af Chr. Sommer .... ...•. • . . .. .. •.
Landet mod Solens Opgan g, af Ch r. Som m e r .. . .. . . . ..... . -1,50
indb. i Væls khind ... ......... ...... .... ........ .. . . 10,00
Broged e B loms l e r, af Aakerlund ...... . ......... . .. ... . . 2,50
Bællam in je fra Mågleskå u , af J. P. Ku h re ......... .. .. . . . 1.00
Menneske!, Prosadigt af K . A. Madsen , ill. af Arne Madsen
l.50

llefte1· med iU clotlier:
Gamle bornho lm ske M el otl ie r, af Hans Hjorth . . . . . . . . . . . .
Vis e r i horn h . 1l11mlart, cl H e fter a 0,75 . . . . . . . . . . . . . . . . • .
l ·I gamle V ise r i lro rn h. l\'lun cl.1r t a f H. J oh ansen . . . . . . . . . .
22 bornholms ke Fo l ketlan se, af H. P . Ko foed . . . . . . . . . . . . . .
Sange i born h. Hjem s tavn smaa l, af K. H. Kofoed . . . . . . . . . .
Nya l1orri n jh o lm sk a V izer, af E lna Sch øn e . . . . . . . . . . . . . . . .
Å n delia Så n ga, af E ln a Sch one '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L ila Moe r og Pæ rsa V iza, af J. P. Ku h re . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Born h o lms Ta n go: Østers øens Per le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Born h olm s Ta p p('ns treg, a f P. Andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{indehol d er »Bornho lm s Dra p a «)
Nord ens Ca pri , a f Val de mar Olserr .. . " . . . . . . .. ... . ... . . .
Råsiipas ijn , sam let af Wessel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .
Born h olm s Pr is. af Wini h e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kong Peter l.s H o nnor marsch, af Dr. T h o rsen . . . . . . . . . . . .
Borrijnhol m, J\L K. Zahrtma11 n og H. H jorth . . . . . . . . . . . . . .
J Pihlama r ke n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klippe øen s Sa nge, sam le t a f N. Ch r . Stan gegard . . . . . . . . . .

2.50
3.00
1,00
3,00
1 ,00
1 ,50
1 ,50
0,9()
1,00
],00
1 ,00

l,SO
] ,00
l ,00
1,00
2.50

1.SO

Uol be r~·s Bo g~h andel

1.00

Edm. A ndersen, Tele/oner 122 og 1022, Postkonto 13077

l ,SU
-1,50

Ældre bornholmsk Litteratur købes og sælges

Industrien

H. P. RØN NE

Den nye hyggelige Marinestue udlejes

Urmager og Guldsrt'!ed. Tlf. Rønne 319

til Møder og smaa Selskaber

L

_J

Specialforretning i Kjoler
lste Klasses Bestillingsstue

Axel Sørensen
Elektro-In s la lla tør N ygade 1 3, R ø nne . Tel efon 569

Danske
Bordlamper (PH)
Danske
Lysekro11e r
Da nske
Støvsugere
Danske
Andre Didriksen, N ygade 15 (ved S t. T orv). T e ll. 9 9

Stryqejern
Radio

L_ _ _ _

_J

Enkelt, .sagligt, .smukt saadan bør det Kontor være, i hvilket De
modtager Deres Kunder og andre Besøgende. De smukke moderne EHA P A-Kontormøbler vil giv~ enhver det bedste Indtryk af Deres Virksomhed, og Dem selv
vil det være en daglig Glæde at arbejde
mellem disse Møbler, der imødekommer
alle Krav til Hensigtsmæssighed og Arbejdslettelse.
Se vor Udstilling af EHAPA-KontormØbler.

Co!bergs Boghandel! Rønne

'

Starmount Skjorten

er Verdens bedste

Skjorte. Skjorterne

K. OTTESENS

er vasket og strø-

·oAMEFR ISØRSALON

get i Haanden og

krymper derfor ikke
PERMANENT - JERN·

Faas med fast Flip
OG VANDONDULATION
MANICURE -

ANSIGTS·

MASSAGE -

ALT I TO·

eller med 2 løse

Flipper
NE OG

HAARFARVNIN~

ENEFORHANDLING FOR
BORNHOLM

Største Udvalg

AF SKØN-

HEDSP RÆPARATER FRA

Billigste Priser
ELIZABETH ARDEN

,;.">,/'
K rys/nlg o d e 22, Rønne . T lf. 912

~

\

Harald
Andersen
St. Torv, Rønne
Telf.

3~0

g~,,,,,,~,. Ve.st
LILLE TORV . RØNNE . TELEFON 981

Alt i moderne Binderi

-

Aarstidens bedste Varer

-

Blomster- og Frugtkurve

Blomster, Frugt og Grøntsager: Ring blot til »Erik«

I

I

G1.1JcJ
l°lled<ti}Je:
-ft.PseJ
BORNHOLI' s~
. · · ·1910
I s
191<
a~ 1".ra~ ...
.
STENTØJ OG
cisco 19
15
FAJAN E 'Plol"ti cl 'lio
e~t

l)·

~~el.I.i-:

l:J.rl.l~e}Jes

. 1935

G:-a~d P.r·
tre.rq0

l_

i

l~ :

Jt;~ttk~

~sl.ldsti]J ·

l:Ja:-celo~a 19 i~ge~
<9

Terracottafabrik, Rønne

I

I

A. m. b. A., Rønne Afdeling

~~f~e,-s

Telefoner 7CO og 703

A

N

KONTORER I:

D

Klemensker -

E
L

s

B
A

Østerlars -

BAGl~ RI

Telefon 100

~

Telefon 100

Østermarie -

OG KOI\DITOHI

Telefon 64

Laan og Kreditter ydes
Veksler diskonteres

N
K
E

N

·- - - - _ J

K . Anker Morten sen , Søndergade 3, Rønne

Telefon 264

Bornholms
Spare- og

Laaneliasse
I Modesalonen

t-Ast-.,.
Hovedkontor i Rønne: Tlf . Nr. 20

finder De altid et stort Udvalg i moderne Damehatte
KONTORTID fra 9-12 og 2 - 4

Afdelingen i Allinge: Tlf. Nr. 54

KONTORTID fra 9 - 12 og 2 - 4

Værdipapirer modtages til Opbe-

varing i aabent Depot

Parker Cyklen i
Auto-Centralen

BOXER UDLEJES

Der er Garanti for den!

Indskud m odtages paa 3 Maane-

Cykle-Reparation 1. Kl. Arbejde

ders Opsigelse og paa almindelige

Sparevilkaar.

Kaj E.11.ilaevt.., TE LEF o N

6 o6

RØNNE 804 -

NEKSØ 21

1 ste Klasses
Paalæg

Fineste
Selskabs-

Ii.affeers tat ning·

Smørrebr ød
kommer rigtig Kaffe saa nær
Konserves
som overhovedet muligt. Prøv
og døm!

Sve nd F rederiksen, Th. Grønbergs Eft.

v/ K. Morte n sen, St. Torvegade. Telefon 359

L _ _ _ _ _.___.

Telefon Rønne 118

Ella
Frandsen

Jørgensen

Sletten 15, (Hjørnet

St. Torvegade,

af St. Torvegade)

Rønne

Knud

Rønne Vin· og CigarHvad g ør det om

Gælder det en Raforretning har

alle

Maskerne paa Deres

dio e ller e n C ykle,
kend te

Mærker

bedste Silkestrømper

<;;aar De ikke forkert
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Flytte- og Transport-Forretning
Kastanievej 6 -

Privat: Søndre Alle 5 -

Pakning og Opbeva ring af Møbler

Telefon 788
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Import

Radio

Telefon Rønne 740
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kan give en ellers ret kedelig og ordinær Tryksag et Proeg af Elegance. Her
gælder dog den gyldne Regel. at jo
mere diskret den kulø rte Farve bliver
anvendt, desto finere og: dyrere synes

det. De skulde gore et Forsøq og lade

EN
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os anvende een eller Oere Farver i

VALGT MED SMAG

Deres næste Tryksag

C O LBERGS EFT. B OGTRYKKERI
Storegade 30. Rønne. Telefon Nr. 907

Har De Centralvarme, saa savner De
utviJsomt det varme Vand om Som-

KONTORMØBLER
OG INVENTAR

meren. Ved De. ol for en ringe Udgift kan De faa dette Savn afhjulpet?
Har De ikke Centralvarme, kan De
al ligevel faa installeret e t selvstæn-

dig t Varmtvandsanloeg m. Gasfyring
til Bad, Kokken og Haandvask, ogsaa
velegnet til Restaurationer. Damefrisørsaloner og Tandlæger. -

Det

koster ikke saa meget som De tror!

Kender De den store Fordel ved
Gas-Vaskekedler? Renlfgt. nemt og
behageligt. En Storvask koster kun
mellem 50-100 Ø re . - Udførligere
Oplysninger og Tilbud uden Forb.

K. E. HANSEN
Stettestroede. Rønne. Telefon Nr. 491. Blikkenslager

Østergade, Ronne. Telefon Nr. 644

aut. Gas og Vandmester

, __ _ _ _J

F orsikri ng sa kti es elsk ab et

NYE DANSKE
AF 1864
Afdelingskontoret

-I

Rønne

v. Inspektør H. C. Andersen

Store Torv, Telef. Nr. 545

G.W.Moegreen
Agentur

de bornholmske

FOTO FORR E TNING

Købstæder

STETTESTRÆDE 24,
RØNNE
Guldm . 1937

TELEFON 398

Skadesforsikring og

Livs-

forsikring
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ØENS ENESTE

Uamp-

Parueri
OG TRIKOHL-RENSNINGS
ANSTALT

Cederblad har det helt rigtige i Juleblomster
Smagfulde Sammen plantninger, Borddecorationer, Kurve, m . m. Største Udvalg i Jule kran se

Ld>n·bl.t>o'l>s Jffe /,. ,.,,~sterf'.n·t·et,.,h15

J. A. P EDERSENS Dampfarveri,

VED HAFNIAHUS -

Østergade 51, Telefon 820

TELEFON RØNNE 1092

....::_...

EN 5~~ MIDDAG
Eneste Missionshotel paa
Bornholm
2 Minutter fra Havn og
Til rimelige Priser

Banegaard
Nyrestaurerede Lokaler

spiser De a ltid

Værelser med Telefon
en god Middag i

Mælkeri-Restauranten
v/ Peter Rostkjær. Telefon 387

St. Torvegade 20, Rønne

SØN

dergade 3 -

olyfoto
St. Torvegade 3, Rønne -

Rønne

Telefon Nummer 254

Te lefon 240
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Mere end nogensinde sørger man i
Aar for at gi'le Julegave r med Kvalitetspræg . .. Gaver, d er kan holde,
Gaver der kan vare. BIG BEN staar
derfor forrest i Rækken! De n er Kvalitet helt igennem. Dens moderne
tekniske Finesser er patenterede og
hver lille Del er nøje kontrolleret og
efterprøvet.
BIG BEN har Vacuumfyldning, synlig Blækstand og en Guldpen, der
er garanteret i 30 Aar mod Slid o g
Fabrikationsfejl.
. 36.50

Giv en BIG BEN, saa g iver De en
Gave for Livet!

COLBERGS BOGHANDEL
Rønne. Tlf. 122 og 1022 -.,. Største Fyldepennelager og eneste Fyldepenne-Specialværksted paa Øen

