JUL PAA BORNHOLM

1944

C O L B E R G S B 0 G H A N D E L . E D M. A N D E R S E N . R Ø N N E

Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen

Omslag efter Akvarel af Aage Backhausen:
Udsigt over det sydlige Bornholm fra Gamleborg i Paradisbakkerne

*

Colbergs Eftfl. Bogtrykkeri -

Rønne

Christian Stub-Jørgensen:

JYL PAA BORRINJHOLM

Stille Bar/røst, Marleen haar
aa Natten svaart som Rawnijn.
Men dejn gamla Rijnarijn
gjikk op aa drau i Klawnijn.
Klokkesaangijn ouer Bøjn

Ujne Bored sidda di
ver Bæstefarsa Fødder,
mens paa Dyggijn hajn faar lajt
ejn Jylaræw aa Nødder.
Me di nye Dolclterna

vounar ]ylamijned.

aa n ye Dyrn der læjes.

Kvæjlen bler saa lys aa mijl,
naar Jyln gaar ijn i Sijned.

I Krogijn dikkar Klokkan støt,
aa Stu jnerna di fæjes.

Ujne blæja Lojter gaa

Kjyjln lclingrar udanfor.

Folk me Salmebøjer.
Hused liggjer svaart aa slykjt,
m en se hvor Pivan røjer .

T e Haws ejn Sjøfoul skræjer.
Maanajn ouer Næsed staar,
hulkjæwtader aa blæjer.

.lyln ha vi tad me vos hjim

Vi jnen gaar i Syjnan -

m e Lys aa Dygg paa Bored .
Lojnt staar Koen i sin Baas

vi Snevær, æ jle hvoddan?
Kjælkajn hæjner røstuer

aa gomlar Jylafored.

paa sit Søm i H oddan.

Laaiiga, lysa .lylakvæjl,

H orrijn staar paa Tra.ppesten

som altfor house svijner.
Mod dit mijla, hvida Sjær
ejn gammajl ser saj blijner.

aa høddrar, blæjer, valijn.
Liint mod Norr i Bakluma
galpar Ræwadiilijn.

Men Bællana i Lysed gaa
me Sijn, som lcajn begriva' d.
Di hii dorres ajen Jyl ,

Hvoreder majed aa tii me
saj ijn i Sæwn aa Drømma
- en Jylakvæjl, som nu e gaaen,

der sjinner divt i l vad.

men alri te aa glømma.

faa

BODERNE
Ved forrige Aarhundredes Slutning tog alle Turister
op Nordlands, til Rø eller Almindingen. Sydl andet laa
upaaagtet h en - det skulde da være, at Dueodde og dens
Klitter maaske b esøgtes en Solskinsdag af et »dannet
Selskab « med Madkurv i Landauer eller Char-a-bancs,
eller der kom e n Vognfuld Høstgildefolk, der steg op i
Fyrtaarnet og saa Regnbueskære t spille i de fintpudsede
Prismer om Fyrlampe n og morede sig, naar P igerne blev
svimle af a t stirre ned ov e r Gelænde1·e t ude om Rundgangen og af den va rme, kval mende Oliedunst. - Balkabugten, der nu er næsten altfor overmyldret i Badesæsonen, gæstedes nærmest kun af N exøboern e og d en u midd elbare Omegn - ingen tog Solbad eller turde vise sig
med bart, brun et Skind i Shorts eller Brystholdere; d er
stod aldrig et Telt re jst i Ly af e n Havbrink elle r op til
en Skovkant.
Stranden fra Snogebæk til Bode rne vn kun til for
p ilende Ryieflokke, R ødben og Præstekrnver og Maagerne omkring en Bonde, naar han en Gang om Aaret
h ented e sit Læs Sand hjem. E n Turist her var et Særsyn,
medmindre da en U dlæ ncling i grøn Slængkappe og med
Pølserne i Rygsækken kom vandrende i Havstokken for
af lutter Grundighed at t rave Bornholm rundt - uden at
l evne. - Med Lyden af Vinden og bristende Skumfraade
sydende i Ørene, med maaske en Damper i Horizonten og
en overbordskyllet Pakkasse drivende ind med Blæretangen gik det strandlangs, uden at møde e n modgaaende ell er overhale nogen forude. Baade Mennesker og Heste var
dengang bange for d e dristige Cykleryttere paa halsbrækkende Væltepetere. og Generalstabens Kort var der
ingen der brugte paa Udfulgter. Kun Geologerne, der
aarlig kom paa Exkursion, lærte Syd landets smukke Aae r
at kende - Øleaaens lunefulde, bugtede Løb omkring
Rispebjærg igennem Skiferbrinker, fulgt af Ellekrat og
blomstrende Buske, og Læsaaen med dens stejle, l odrette
Skifervægge, hvor Trærødder af Ask og Røn flette r sig
som Liane r ind i Revnerne; og hvem andre e nd Lokal historikerne og de oldkyndige Skolelære re besøgte f. Eks.
Jættestuen i Ugleenge, den gamle Valplads, hvor Bornholmerne led Nederlag mod Lybekkerne i 1535.
Navnet Boderne lød tillokkende for mig, der maatte
nok være et umaadeligt Rum af Hav og Luft omkring
det lille Fiskerleje paa Sønderstranden, og d et maatte
vel være et Sted, hvor Laksefiskere i gamle Dage havde
opslaaet deres Boder; det fristede mig yderligere at høre,
at to Aaer, Grødeby Aa og Læsaa, udmundede der lige
ved hinanden. Ret sent en Eftermiddag m ed le t Barfrost
mellem Vinter og Foraar spadserede j eg d erfor til Boderne fra Bodilsker. - Det var et godt Stykke Vej, og
det var allerede v ed at blive mørkt, da jeg naaede det
lille Landingssted med nogle faa optrukne Baade og et
Par Smaahuse ved Grødeby Aa; jeg fandt lukkede Døre
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Af Jul. Hein

Kysten ved Dueodde ( Knud Ove Christensen f ot.)

K ysten ved Boderne

og ikke et Me nneske ude. De r var afsides og ensomt og
ikke andet at høre e ncl Søgangens Dunken mocl Havstokken. Jeg stod med en underlig Følelse af, hvordan her
maatte h ave været at strande i de Dage, da d er inte t
Fyr va r paa K ys ten , og Hytterne hviskede til Havet :
»Bring Vrag og Drivgods! « Var d e r saa trist nu, da det
dog var ved at blive stjerneklart, h vo rdan saa, naar Havtaagen gled ind og slugte alt - og her kun var Raakulde,
og Tørverøgen fyldte d e klamme Smaastu er! - Det var
b levet for sent til at se sig om, og jeg vendte om nordp aa - ikke just skuffet, men med noget a f d e t, jeg havde
ventet, frisk og skrup sulten af Strandlufte n og med d e t
Forsæ t at komme ige n, naar det blev Sommer ; - men
der skulde gaa mange Somre, før det skete.
Siden da havde jeg siddet paa adskillige Skolekatedre
og h avd e faa e t Hus og Hjem og e n veltilkørt Cykle, som
nok taalte e n Tur langs S trande n, selvom et Skvæt Saltvand slog op om Ringen e. J eg sta1·tede med Boderne som
Maal og kørte strandlangs ad d et stenfri, hvide Sand, d er
i Magsvejr ligger fa st som e t Gulv. Det va1· nemt at komme ove r ved Øleaaens Mu~ding og morsomt ved Slusegaarcl, hvor d e r drives Ørredfiskeri, og i det d ejligste
Sommervej r steg jeg af ved Boderne og Smaahusene om
Grødeby Aa. Aal ejet er h e r ud mod Havet skaaret dybt
ned og kan rumme en stor Vandmasse, men nu i Sommertørken laa Aavandet stille og lunkent med Udløbet

næsten stoppet af Tilsanding fra Havet. Ferskvandet
flød ud og blandede sig med det salte saa tyndt og grundet, at man baade kunde springe og vade over det, lige'
som ogsaa over Læsaaens Munding. Om Vinteren og Foraaret derimod gaar Aaerne med rivende Strøm, derpaa
tydede de højtliggende, solide Gangtræer fra Bred til
Bred.
Nærved et Gangtræ kom jeg i Snak med en Fisker som dog vist ikke var af dem, der tog længst til Søs. Han
sad med en Kaffemølle og malede Korn ned i et Blikkrus
til sine Kyllinger. - Da jeg havde smaat med Tændstikker, spurgte jeg ha_m, om man kunde faa noget at købe
her i Boderne. »Nej! « - der var ingen Købmand, og
vilde han have Tændstikker, saa skulde »den Karen«,
som jo kom fra Byen, have taget dem med selv. Manden
var halvgammel, lang, tør og rødskægget, med meget
stift, uredt Haar og blegblaa, gnavne Øjne i et magert,
fregnet Ansigt - just ikke venlig. Strandboens Misundelse mod Bønderne deroppe i Kløvermarkerne og i Læ
bag Frugthaverne og Smaaskovene kom ogsaa snart til
Orde. Han rasede mod »de Store«, cler havde faaet Lovene givet saadan, at Fattigfolk nu skulde stjæle Ørreden i
Aaen, om de vilde have den, mens de Store kunde fange
løs i November og December, naar Ørreden gik op. Nu
blev tilmed Vandet i Læsaaen saa tilsvinet af Spild fra
Mejerie t, at Ørreden døde i alt det Skidt og Møg. Her
fiskedes en Del Aal, der blev solgt til Opkøbere. En
Mand havde lige paa een Dag fanget 41 gode Aal, og jeg
saa en Dreng komme forbi os med et sandet Bundt paa
fire pæne Aal. - En saadan Mand som en nu afd ød Laksegrosserer i Rønne var en Kæltring, sagde Fiskeren. Han
havde betalt de fattige Fiskere 25 Øre for Pundet, men
selv to g han 2 Kr. og 50 Øre, og Aal havde han~so lgt til
den russiske Kejser for 15 Kr. Pundet. Men den Grosser er fik ogsaa en Død, som saadan en Kæltring fortjente.
Han døde af Lus - »der va så många luz i di'en, så di
krev ud å næza å munj« - men det hjalp vel ikke alligevel, for han havde vel haft Børn, som kom til at arve
hans Rigdom. - Da Historien om Lusesygen var den
samme, som min gamle Rektor, Christian Grønbech Koefoed, yndede at fortælle som et Sagn, der gik om den rom erske Diktator Lucius Cornelius Sullas Dødsmaade,
gad jeg ikke høre længere paa den sure Snak om den
mere moderne bornholmske Lusius og drejede Samtalen
hen paa Sommertørken. Ja, der var Mangel paa Vand i
denne Sommer - »for Bornholm hanj e torr! « - og en
af de største Idiotier - efter hans Mening, - som Menneskene havde gjort sig skyldige i inde i Byerne, var at
anlægge Vandværker, naar de samtidig fyldte deres
Brønde til. For at stemme den rødskæggede mildere bød
jeg ham min Tobak, jeg havde kun 3-4 Stop i Tobakspungen; det tog han imod, men sagde, at jeg burde jo
haft et hal vt Pund med. Da jeg lovede ham e t Par Cigar er, hvis jeg kom igen, blev han venligere : Der kom nu
mange Folk herned og badede ved Bo derne, ja i Hundredevis, »men hanj behavada dom nuv inte!«, deriblandt
var der ogsaa en hel Del Pigebørn, mest fra Aakirkeby;
han knurrede noget ad disse grande Sommerfugle, som

der kom saa mange af, men skævede dog ikke uinteresseret hen efter nogle paa Stranden. Nu var her baade
Redningsstation og en Øhavn til Baadene, og paa Strandmarken i Øster ned mod Raghammer Odde laa der en
Feriekoloni paa 45 Drenge af det frivillige Drengeforbund. Om Feriekolonien udtalte Fiskeren, at til saadan
noget Skidt vilde Bønderne gerne give Brænde, Drengene kunde faa Lov at tage saa meget de vilde i Skoven,
men til den fattige Mand vilde Bonden ikke en Gang
sælge et lille Læs »hu-nej!« - Jeg gik nu fra Fiskeren
og slog et Slag ned om Redningsstationen og Drengenes
Lejr ved en Fyrreplantage . - Paa Strandmarken undre~
de det mig at se Elletræer staa grønne nede i Hulninger,
hvor Græsset ellers va r vissengult; de trivedes bedre end
Piletræerne, der kan blive r et tykstammede, men næsten
alle staar m ed Toppen udgaaet af Strandblæsten. Da jeg
kom tilbage fra dette Svinkeærinde, sad den rødskæggede endnu ved Gangtræet. Han snakkede virkelig fredsommeligt med en Dreng nede fra Le jren og var ved at,
stille sine Fødder i Blød i et lunkent Dyndhul i Aaen for
at ferske dem ucl; Neglene paa Storetæerne var gule og
hornede som Næb. Vi fik os en ny Passiar bl. a. om Sol,
datertiden; ligesom jeg havde ogsaa han været til Orlogs.
Han havde ligget inde paa Panserskibet »Ivar Huitfeldt«;
hvor han havde oplevet, at en Soldat havde siddet i
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Læsaa ved Udløbet (Niels Andersen /ot.)

B r ummen; han selv havde væ r e t en af dem, der var sat
til at pumpe Luft ind i et mørkt Hul op ti l Maskinen,
hvor den fængs lede sad i kvæl e nd e Hede. Synderen
havde ved en Landlov pryglet en Løjtnant. - Minderne
fra Orlogsti den var ellers gode nok; de havde faaet gode
Sager at spise, og Skibsøllet var udmærket. Engang var
han ogsaa med til at slukke en Brand oppe i Taarbæk,
hvortil Panserskibet h avde sendt Slukningsmandskab i
Land ; bagefter havde de saa faaet udskænket Gammelrom i e t Blikmaal saa højt som hele hans Shagpibe. Alt imens var en Baad ro e t ud fra Land i 150- 200 Alens
Afstand og roed e straks <lerpaa ind igen med et langt
Tov slæbende agter. Fiske ren gjorde opmærksom paa,
at længe re henne paa Stranden stod der en Mand, der
holdt i et andet Tov. Denne var en Fisker, der samme n
med ham, der roede ind, var ved at fange Tobis i et Vod.
Tobis bruges til Mading for Aal. Laksørreder kunde ogsaa fanges udfor Kysten, en halv Snes gode Stenkast fra
Land; naturligvis kom der ogsaa Baade ind med store
Laks; d en største, som den rødskæ ggede havde set,
vejed e 56 Pund, ikke særlig lang, m en meget tyk. I Nov ember og December gaar Laksørreden op fra Havet for
at kaste Rogn i Ferskvand, og paa den Tid fiskes d e r
meget i Aaerne fra Aagaard og Munkegaard. Rognen
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sælges til Yngel. Laksørreden stryges unde r Buge n, og
Rognen st;ømmer ud, men alle hv ide Æg - de døde maa straks tages op med e n lille Klemme og fjernes. Efter denne b elær ende Samtale tog v i Afsked med hinanden, og jeg h e ntede min Cykle og vadede barbenet
med den over Læsaaens Munding for at se mig om opad
Aaløbet. Da jeg havde sat Cyklen i Skyggen ind e i en
Fyrreplantning, stødte jeg paa et Hus stø rre og h yggeligere end de andre ved Stranden; d e t laa n ede under en
lille Banke, lunt inde melle m skyggefu lde Asketræer, og
gennem Ruder i en lill e Læ nge ud mod A abrinken saa
jeg Save, Økser, Høvle, Baandkniv o. s. v. ophæn gt her maatte vel bo en Haandværker. Det va r rigtigt nok
ud fra Huset kom der langsomt gaaende en m eget
gammel Mand i Skjorteærmer. Vi hilste paa hinanden han var Snedker- og Tømrermester i Bod e rne. Han var
85 Aar, sagde han st øn ne nde og mege t lidende af Aarefo rkalkning; han viste mig si ne Hænder og Haandled ,
hvor der under den rynk ede Hud sad Udvæk ster som
hele Tapper. - Varmen plagede ham slemt, b eds t h a vd e
han det altid i k øligt Vejr, en skrøbelig gammel Mand
va r han, m e n j eg mærkede snart, at hans Forstand var
klar, og at han var værd at tale m ed. - Han gav mig
venligt Lo v at gaa, hvor jeg vilde, opad Aaen. Af d enn e
ejede han det e ne Løb; Læsaa deler sig n e mlig i to et
Stykke overfor U dmundingen, den mindste Arm hørte
I sine Velmagtsdage havde den
til Snedke rhuse t. gamle Meste r bygge t mange Lader paa Bornholm og
opført Huse og Gaarde, nej, han havde ikke altid si·ddet hjemme som nu. Adskillige . havde spurgt ham, om
han ikke ogsaa havde arbejdet ovre i Køb enhavn, jo d e t
havde han, men da kun paa en vis Maade: Han havde en
Gang besøgt en Bekendt derovre, som ogsaa var Snedker, og hjulpet ham m ed at faa nogle Skuffer i Stand,
som Københavneren ikke kunde faa til at passe. Elle r s
havde han ikke arbejdet ovre, m e n Baade bygger det
havde han ogsaa været, sagde han med Stolthed og stødte
sin Stok i Jorden. »Ja, jeg har hygget over hundre·de, ja
m eget over hundrede Baade! « Han havde hygge t dem
oppe i Land, og naar de var færdige, var de blevet kørt
ned til Stranden. Han havde lært sig selv Kunsten, da
han var hleven Enkemand og havde maattet sende sine
Børn, der da var store nok, ud blandt gode Folk. Først
havde han kun bygget smaa Skibsjolle r, men eft er Haanden. var han naaet op til at bygge større, søgaaende
Baade. Hans Ry var blevet saa godt i Rønne, at d er en
Gang kom r ejsende en svensk Skipper fra Brantevik paa
Rønneboernes Anbefaling, og til den flinke og kontante
Skipper, der behandlede ham udsøgt, havde han hygget
en Baad. Den gamle Bygmes ter sagde, at Folk var enige
om, at de Baade, der kom fra ham, l ækkede aldrig, og
havde han engang maalt, saa p assed e de t. Han hav de da
ogsaa faaet andre Kunder i Sverige, de havde indbudt
ham derover, og han havde b esøgt Egnene omkring Sølvesborg. En Dag havde hans Venner der trukk et ham
med h e n til en stor svensk Baadebygger - og d enne
Baadehygger maatte han beundre, for han havde hugget alt Tømmer til med saa primitivt Værktøj, at h a n
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selv umuligt kunde gøre ham det efter, - men saa tætt;
som hans egne Baade var Svenskernes nu ikke. Det nedsættende man ofte hørte om Svenskerne passede ikke,
der var lige saa pene og redelige Folk derovre som her
paa Bornholm. - Foruden sin Profession havde han drevet Fiskeri paa Laksørred. Han selv, Aagaards og Munkegaards havde Sluser i Aaen. De kunde tømmeAaen
over i Hovedløbet eller i Biløbe t, som de vilde. Ørredfiskeriet kunde indbringe meget; i det sidste Aar, han
kunde fiske, havde han haft 1000 Kr., endda der ikke
var andre end ham selv til at passe Fangsten, men i gamle
Dage var det helt voldsomt, hvad der kunde fiskes. En
Søndagaften i Opgangstiden havde han hørt, at der var
gaaet megen Laks op i Grødeby Aa. Han gik derned med
sin Laksekrog og huggede straks en fire Stykker, han var
nemlig saa øvet, at selvom Laksen var gaaet i Dynd,
kunde han føle den med Krogen. Det var nogle jævnt
store Laksørreder han fik, men han var ikke tilfreds, da
han kom hjem. Ud paa Aftenen i Maaneskin gik han saa
opad Læsaa og hen til et Sted, hvor der gik rask Strøm
paa lavere Vandstand, for paa saadanne Steder staar
Laksørreden helst og gyder Rogn. Han huggede til med
Laksekrogen, cle n største Fisk han tog vejede 14 Pund,
og da det lysnede ad Morgenen, havde han liggende 23
Lispund Ørred. Han havde altid handlet med de tre Laksegrosserere, Brødrene Rønne, den yngste af dem syntes
han at nære mest Forkærlighed for, men de havde alle
behandlet ham pent. Bedst havde han tjent i Krigsaarene, da han fik 2 Kr. 50 Øre for Halvkiloet, han vilde
dog ikke paa min Forespørgsel nægte den Mulighed, at
en vis Laksegrosserer kunde være død af Lusesyge. Rigtig Laksefangst havde han ogsaa drevet paa Søen,
men faaet megen Kulde; det havde maa8ke givet ham
Aareforkalkningen; og dermed pegede han hen paa et
Par umaadelig lange Fiskerstøvler, der med Fodsaalerne
vendte opad var stukket n ed til Soling paa 2 Pæle i hans
Havedige. - I de 3 sidste Aar havde min gamle Hjemmelsmand ikke magtet at udrette noget. Hans Søn havde
nu overtaget hans Virksomhed og byggede for mange
Folk. Denne Søn havde faret vidt omkring og sejlet som
Tømmermand med store Sejlskibe fra Amerika og været
Jorden rundt adskillige Gange. Han boede nu som gift
paa sin Faders Sted og passede ogsaa Fiskeriet, men han
længtes ofte efter Amerika igen. Derved dukkede et
Minde op fra min Skoletid: en Høstdag saa jeg paa Gaden i Rønne e n rank, ung Sømand med hvid Straahat
over et sortkrøllet Haar springe smidig op paa et Vogntrin, skønt Køretøjet var i rask Fart. Der blev han
staaende og kørte med et Stykke Vej igennem Byen i
Snak med nogle unge i Agestolene, maaske han bad dem
om at tage en Hilsen med hjem fra ham og melde hans
Ankomst; j eg hørte, a t han var fra Boderne og var kommen ind fra ·de lange Rejser; dette gav mig vistnok den
første Impuls til at komme derhen, hvor en saadan Sømand var fra. - Det kunde godt være ham, der nu var
vendt hjem og bofast i det lille Strandleje. - En anden
Søn havde den gamle ogsaa, han holdt mange Blade, og
en Dag havde han taget en hel Rulle med hjem til sin

Kysten v. Risegaard i Aaker (Efter Maleri a f BertelHansen·Svaneke)

Far. De Blade havde han saa læst, og i et af dem stod det
anført, at der var 1100 Trosbekendelser til, og at, naar
kun den ene af dem kunde være den rigtige, saa maatte
alle d e andre blive gale. Det havde givet ham noget at
spekulere ove r. Præst en i Sognet havde en Aften væ r et
hjemme hos ham - han havde ventet en anden Tale, end
den han fik; Pastoren havde blot sagt , a t man kunde
vænne sig til saa meget; nu havde han da ogsaa vænnet
sig til ikke at kunne gaa omkring. Det eneste Stecl han
kunde naa hen til var Bakken, og i mange Aar havde
han ikke været indenfor hos. nogen Nabo. Tiden kunde
nu falde lang, og han takkede for Passiaren, for han
hørte daarligt, saa at mange vilde ikke tale med ham,
men han saa godt og kunde læse og ryge en hel Del Tobak, - nu var det alligevel nok b ed st, at vi tog Afsked
m ed hinanden, ja saa Farvel da. Jeg kunde gaa frit op langs Læsaaen og glædede mig
over d en idelig t skiftende lunefulde Skønhed, der altid
er over de smaa, bornholmske Aaer, e nten deres Løb
gaar gennem Granit eller som her i et Leje med graa
Skiferbrinker. Da det var Tørke, kunde jeg gaa langt,
n ede i selve Aalejet . En Mangfoldighed af forskellige
Træer flettede d eres Rødder ind i Skiferrevnern e, som
de vel endda havde sp rængt større, og Kaprifolierankerne snoede sig op om Stammerne. Navnlig fik jeg d og
Glæde af de vilde Kirsebærtræer, der i Mængde groede
baade nede i Aalejet og ludede udover det; jeg fik l æsket
en Tørst rigeligt af Bærrene. Noget højere oppe laa en
Mølledam, der var gaaet tør, og ved den bilder jeg mig
ind at have se t, hvad der var en gammeldags lille Vandmølle. Den sidste Mand jeg talte med ved min Tilbagekomst
til Stranden var e t tungsindigt Medmenneske. Med Hænderne foldet oppe om det øverste af et Skovleskaft og
med Hagen støttet stod h an og stirrede ud over Havet.
Han havd e en Søn, der som amerikansk Soldat havde
været med i Frankrig unde r Verdenskrigen. D e n gang
havde han dog hørt fra ham gennem d en engelske Feltpræst og faaet Brevene oversat i Aakirkeby. Men siden
va r Sønnen faret til Søs, og nu hørte han aldrig mere fra
ham, maaske var han nu bleven et daarligt Menneske;
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Fra min Marehalmstot
ved de sandede Boder
har jeg Himmel og Hav, blaat i blaat,
bort mod W eichsel og Oder
og Søgangen - køn gammel Sømandsmusik
uden Noder.

han selv havde vær et for fattig til at give sine Børn en
god Børnelærdom. Han boede nu langt borte fra disse
Børn, han længtes efter dem og vilde gerne flytte til dem,
men Husene var for dyre andre Steder. Det var en gammel Strandbo uden Glæde, en der havde faaet Taagen
ind i Sindet og ikke lader sig trØste.
Endnu var d er Tid til et Bad, mens Eftermiddagssolen
varmede, og fl ere og flere, satte Borgerfolk og livlig Ungdom, kom cyklende ned fra Nabosognene og Aakirkeby.
De maatte have det varmt deroppe i Aakirkeby omkring
den gamle, graa Domkirke med Dobbelttaarnet! Badet
var vidunderligt paa stenfri Sandbund i Bølgeslag og
varm, sydlig Paalandsbris. Trap har Ret, som skriver
efter et Par Ord om Smaaskovene langs Grødebyaa og
Læsaa: »Kysten er sandet mellem Vandkanten og Skrænterne, Vest for Boderne barsk og fyldt med Granitsten,
mod Øst stenfri og smilende med fint Sand, meget indbydende ti l Badning,« og i Trap læses ogsaa: »Ved Aaløbene navnlig ved Boderne findes »de bornholmske Diamanter,« Bjærgkrystaller - de søges nu ikke meget, men
fandt en Tid ret stor Afsætning (1792 afsattes 1080
Stk.), da d e brugtes til Smykker. «
En dejlig Sommerdag havde j eg ved Boderne, og ti l
Minde om den har j eg gjort et lille Rim:

Vel kunde der digtes Oder i større Stil om »de sandede Boder « med Rim som f. Eks. Havhestekoder, for
Neptun Næptun hedder han for Resten paa bornholmsk - jager jo ogsaa her forbi med sit Kørespand i
Storm, saa Skummet fraader om Hovskæggene, - m en
det duer ikke at være for stor i Munden »her paa Landet.« Jeg har hørt om en vidtkendt bornholmsk Maler,
at han, skønt hensunken i dybeste Beundring foran en
anden Kunstners vidunderlige Billede, ikke kunde finde
stærkere Lovord end: »De e' s'gu pent!« Boderne er sikkert ogsaa et Fiskerleje for bornholmsk af Tankegang
og for ædrueligt til at ønske sig lovprist indtil Overdrivelse, selvom to af Øens smukke Floder udmunder sammen der, og selvom det i Følge Trap er Findested for de
bornholmske Diamanter - men man tør nok sige, at der
er pent, ja meget pent.

Jul. H ein.

DANMARK

Af Elna Schone ·

(Mel.: D. L. Rogert: Kong Kristian.)
Vort Land, vort Hje m, Du dansk e ) ord vort Fædreland!
l fagre Øer, Du frie Strand,

Du dan sk e Tunge, F ædr es Røst ,
vort Modersmaal!

Du Vikingæt!
Vi filr e n god og vægtig Arv -

Med Geni.lang dybt fra H ed enold

Du blaa og barsk e salte Vand -

vort sunde Blod , vor stærk e Mar v.

Du t oner nu saa mangefold.

hvor Bølgen ru.Iler støt og tyst

Byg højt paa vore Fædres Værlr:

Ja, Du er rig til Fry d og Fest ,

fra Kyst til K ys t!

Gør Danmark stærh!

men Hverdag bedst!

De Bølger nynne r Danmarks Navn

Og blev vi kun en lille Magt -

T hi skønnest er Du uden Pragt -

og bærer Skib mod fre mmed Havn -

vær uforsagt, vær u forsagt!

bevar din rene danske Dragt!

de bærer langt til fremmed Havn

Vi har, rned Fred og R et i Pagt

I Dig er Aanden s Liv og Magt

vort Navn!
Velsignet være Du, vort Land,
vort Fædreland!

n edlagt.

dog Magt!
Vaj frit , Du hv ide -

røde Flag,

·vort Dannebrog!

Hvor Bonden høster Korn og Guld

Hvor blir vor Sommerhimmel blaa

saa mndeli9 af dybe Muld -

Vort Land, vort Hj em, Du danslce J ord vort Fæ dreland!
H er stod vor Barndoms Paradis

naar Korset tegnes lyst derpaa,

med Guddomsglans, i Nordens l s -

og Havet giver Havets Søn

og Marken bølger som din Du.g

og h e r de lød, d e gamle B ud,

hans fulde Løn.

m ed gylden Ru.g -

som lcom fra Gud.

Naar Iwer med Flid har dagligt Brød

vor Bøgeskov end mere grøn

Saa ton da højt fra S trand til Strand,

er Dagen lys og Søvnen sød.

m.od dig, vor Fane, rød og slcøn.

fra Barnemund, fra Mø og Ma nd:

Og da er Modgang: Kamp og Nød,

Dig elsker Iw er en Danmarlcs Søn

V elsignet være Du, vort Land,

e j Død!

~

Du danske Mnnd, du danske Mø ,
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HANS RØMERS DRØM

I

Der gik en Mand mellem Tuer
og krøb/ede Buskes Krus
og drømte om brede Kroner
og Løvets favnende Brus.
Han gik mellem vindslidte Smaakrat
og Klipper og øde Kær .

D.ær sidder i Løvskjulet Fjælstavn
og Ravnen i Egetop,
og højt over R!Jtterknægten
gror Naaletræerne op.
Og Blæsten fra Højl!Jngens Veje
bruser i Kronernes Fang

Men dær hvor han gik og drømte,

og S!Jnger for den der vil l!Jtte
sin hundredaarige Sang.

dær suser hans Hundredaars-Trær.

En Klage fra svundne Tider

den bærer med paa sin Færd,
en Sang om Tuer med spredte

forblæste, forbidte Trær,
om nøgne Klipper der spejles
i sorte, ensomme Søer.
Thi lang er Blæstens Erindring.
Den mindes alting fra før.
,..f'~)
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AAVANDRING
Som e t af de smukkeste af vore bornholmske Vandløl.i
flyder D yndaleaaen gennem K lemensker og R c:1 Sogne o g
passerer paa sin V ej et helt Galleri af smukke og afvehlende Landskab er. Paa disse Sider sk al jeg, gennem Billeder og Tekst, prøve at føre Læser en m ed paa en Tur
langs Aaen i hele d ens Længde og gennem d en s skiftende
Omgivelser.
Aaen har sit Udspring midt i Klemensker Sogn, nemlig i Præstemosen Øst for Stationsbyen. Herfra rind er
det lille Vandløb, der skal blive til Dyndaleaa en, mod
Øst langs med J ernbanelinjen, d er følger d en paa en
lang Strækning. Straks ser man dog ikke noget til Vandløbet, ikke engang en Grøft; man har lagt Rør ned, og
d e munder først ud i d e t idylliske Mosehul »Trommerahollet « en Kilometers V ej Øst for Stationsl.iyen. Og d er med er vi ude i et af vore smukkes te bornholmske Moselandskabe r.
Fra Trommeraholle t har Aaen, som stadig er tilgrøftet,

Tekst og Fotografier af Frede Kjøller

kun et halvt Hundred e Meter til d en næste Mose »Gåzamaen « og h erfra igen k un et kort Stykke til d en lange
Dammegaardsm ose. Mellerii d e to sidste løber den i en
aab en Grøft, d e første synli ge Spor af Dyndaleaaens Begyndelse. Trommeraholl et og Gåzamaen er omgivet af
Bakker og Smaalunde og paa Bredden kranset af en yppig P lantevækst. Langs Gåzamaens Bredder er det Tagrørene, der dominerer; d e smukke brune Duske duver
og gli t rer i Solskinnet og rasler i den lette Brise; de
danner en herlig Kontra st til de sølvglitrende Smaabølger, der iler hen ove r Vandfladen. En ypdig Plet.
En af Jordejerne, jeg løb paa hernede, fortalte mig,
at her altid var dejlig lunt; de omgivende Bakker var
Skyld heri. Morsomt nok danner alle d e Bakkerygge, jeg
h er stod og saa paa, Vandskel, saaled~s at jeg ikke behøvede at gaa mange Skridt, før jeg vilde staa i nye Afvandingsomraader.
Dammegaardsmosen er en smal, men r et lang Mose,
den længste paa Bornholm vil jeg tro (ca. 1 km) . Dens
vestlige Del er stærkt tilgroet; her er en Grøde o g Frodighed der maa virke tillokkende paa ethvert Væsen,
d er sætter Pris paa V andplanternes dunkle og skjulende
Dække. Man skal ikke gaa ret længe, inden man opdager, at fler e Øjne, end man m aask e har Anelse om, følger ens Færd. I Vandfladens tætte Lag af Alger og Flyd eplanter ser man t yd eligt d e mange Stier eller R ender ,
Fuglen e har traadt t værs over Mosen, og er man lidt heldig eller udviser lidt T aalmo dighed, vil snart en og anden
V andhøne eller Vildand røbe sig. Langs Bredden rager
Mosefloraen op i tætpakkede Grupper; ·d er er Lyse-Siv,
Dunhammer og Sværdlilje, Alm. Fredløs og Bj ørneklo,
Bredblade t Mæ rke og slanke Kattehaler, d er som røde
Fakler hæver sig ove r Træn gselen.
L ængst i Øst bliver Mosen bred er e og mindre tilgroet,
tilsyneladende dyb er e. En primitiv Badebro vidner om,
at Stedets unge Mennesk er her søger Forfriskning paa
en varm eller anstrengende Dag. Paa modsat Side ligger
Splitsgaard Trinbræt, et velegnet Udgangspunkt for Ture
i Egnen.
Fra Dammegaardsmosen løber Dyndaleaa en i en anse-

lig Grøft mod Øst, følgende Banen gennem den smukke
Sprækkedal Kleven. Inden man drager videre, bør man
imidlertid ulejlige sig op paa Bakkerne Syd og Nord for
Vandløbet. De er vel ikke særlig anselige sammenlignet
med Moræ nebakker andre Steder i Landet; men efter

bornholmske Forhold er de dog ikke ringe, i hvert Fald
V ed Trommerahollet

IO
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er de en Fryd for Øjet, og de byder et smukt Skue over
et tydeligt Morænelandskab samt en prægtig Udsigt over

Udsigt fra Klipperne over Kleven m od Rø Plantage

Sprælclcedalen Kleven. Til højre for Banen løber Aaen. I Baggrunden slcimtes S p ellingemosen
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Uds ig t over Dam.m.egaardsrnosen

Foraar i Kleven

·~
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Mosen. - Disse Bakker er en Del af det Bakkesys tem og
de Morænedannelser, Geologerne kalder Splitsgaardslinjen, og de udgø r den nordlige Part af det fremtrædende Parti, d er strækker sig fra Aar sballe til Splitsgaa rd. Fra U d sigten er de t ganske paafaldende at se,
hvo rledes Bakkerne fra alle Sider skraaner ned m o d
Aalejet - eller Dalbunden, om man vil. Det er aabenbar t, at vi her h ar med en af Istidens Floddale at gør e.
Smeltevan det fra d e l smasser, der har ligget over Egnen,
har samle t sig her, er strømmet vider e gennem Sprækkedalen K leven og har fulgt d et Leje, Dyndaleaaen nu
har. Sprækkedalen har altsaa været et isdækket F lod leje og spillet samme Rolle som d e kendte østjydske
Tunneldale (Fjorde) . Forskellen ligger bare i, at Smeltevandet fra K leven-Omraadet har valgt en Afløb sr ende,
der i Forvej en var tilpasset, hvorimod d e østjydske Afløb formodentlig har dannet d eres Leje uden at indrette
sig efter de foreliggende J ordbundsforhold. Indløbet t il
Kleven kan man næsten fristes til at sammenligne med
en Tragt, d er har opsamlet Smeltevandet; saadan pege r
Landskabets L injer h er h en imod. Er man k ommet h ertil, bør man igen en gang kravle op og .n yde Udsigten fra
de forreste Klipper, inden man tager Vejen ind i Slugten. Her har man n emlig en Udsigt, hvor Dammegaardsmosen præsenterer si g fuldt saa kønt som noge t andet
Sted. Længst i Vest lukkes Uds igten paa d en sm ukkeste
Maade af K lemens Kirke og Stationsbyens røde Tage .
Som alleredes omtalt f ølger Aaen, d er endnu kun er
en lille Bæk, Banelinjen fra Dammegaardsmosen o g ned
igennem Kleven. Hele Vejen er den tæt bevokset m ed
Gr øfteplanter af alle Slags, ligeso m ogsaa Baneskraaningerne frembyder et prægtigt Skue af forsk ellige Planter. I Vandløbet er Mynten maaske d en Plante, d er e r
almindeligst ved Sensommertid, i al Fald h vo r Aaen l øber gennem aabent Land. Den staar paa sine Steder saa
tæt, at den ligefrem d anner hele Buketter, d er vokse r op
over og bulner ud over Grøften. Mellem Buketterne
staar saa andre Planter: Pindsvineknop, Sværtevæld,
Fredløs o. s. v. D e fylder Mellemr ummene ud saa d an, at
Grøften i sin h ele L ængde er et Vildnis af Grøde. Det
største og mest frodige Blomsterflor mø der os dog p aa
Turen gennem selve Kl even; her er Vegetationen frodigst, og særlig om Foraaret en sand Fryd for Ø jet. Det
er ofte faldet mig ind, at d er her før Banens Bygning
maa have været ganske vidunderlig fredfyldt og idyllisk;
thi vel har Banen mange F ordele; m en den pryder just
ikke i Landskabet.
For nogen Tid sid en talte jeg med en Mand, der for
første Gang havde besøgt K leven, da h an, som Medlem
af et Udvalg, havde bese t Sted et med Henblik paa Banens Anlæg. Det Skønhedsindtryk, han her havde h entet,
st od levende for ham endnu, og i sit stille Sind havd e
han tænkt, at det i Grunden var Synd at lægge Banen
her. Hele D albunden paa d e smallest e Sted er, som j o nu
er opfyldt o g opdæmmet, havde været et frodigt og prægtigt Krat, hvor man i h ve rt Fald om Foraaret maatte
væ r e iført Støvler for at slippe igennem. Men Banen
sku lde bygges, og d et skulde ske, h vo r Passagen var let-

test. For at gennemføre dette maatte man hist og her
foretage Sprængninger; de er dog ganske ubetydelige, og
for Landskabets Udseende fik de ingen Betydning; de
smukke, stejle Klippevægge, som vel de fleste Bornholm ere k ender , staar der stadig, og den frodige Vegetation i Klipperne har heller ikke forandret sig. Derimod
er den oprindelige Bundvegetation i Sprækkedalens øvre
og smalles te Løb naturligvis borte.
Med Mellemrum er Klippesiden afbrudt af Kløfter,
hvorigennem man m ed lidt Besvær k an bane sig Vej op
over Klipperne. Disse Kløfter er tæt bevokset med Krat
af forskellig Slags; især Asken trives udmærket, man
ser dens Frugter hænge paa Grenene i tunge tætte
Kvaste.
Vender man Øjet mod den mo·d satte Side, altsaa Sydsiden, bliver Billedet noget anderledes. H er rækker Solen
sjælden ned, og det ses. Bregner, Mos og Græsser stritter op over alle Ujævnheder i Klippen, og R adeløv, ogsaa kaldet Engelsød, hænger som et frodigt Skæg ud
over de skyggefulde og mosgroede Klipp esider. Ganske
pragtfuldt staar disse smaa Bregners grønne Fa1·ve til
Mossernes, der har en hel anden Tone, og de blaalige
Klipp er. Igen en af Naturens uendelig smukk e Farvesammenstillinger, saadan so m vi stadig træffer dem - igen og igen .
Hvor den sydlige Væg viger ud fra Banen, breder langs trakte Enge sig, de fortsætter gennem Spellingemosen
og videre ud mod Spellingegaarcl. For- og Efteraar kan
de staa helt under Vand, og kommer der rigtig stærke
R egnskyl, gaar der saa stærk en Strøm gennem Grøften
fra Dammegaardsmoserne, at Planterester og Smaafisk,
i Særdeleshed Skaller, skylles ucl over Engene i Tusindvis.
Bag vecl Engene ligger smukke Bakkedrag, nogle dækk et af Moræne og dyrkede, andre hvor Klippen stikker
frem og er bevokset med Krat: Birk, Avnbøg, Hassel
o. s. v. Omtrent midtvejs m ellem Indløbet til Kleven og
Spellingemosen passeres et forladt Stenbrud; et smukt
Klippeparti er skamferet ; m en Sporene er delvis fjernet,
og Vegetationen er vokset op saaledes, at Skandalen ikke
er særlig iøjnefaldende. Stedet er nu Voksested for flere
uden for Bornholm sjældne Planter, bl. a. Aks Ærenpris, Pyramide Læbeløs, Bjerg P erikon o. fl. Arter. I
Foraarsmaanederne ha1· Allikerne annekteret de gamle
Revner og Huller mellem Stenblokkene som Rugesteder,
hvorfor man i denne Tid altid ser nogle af Fuglenes
Vagtpos ter sidde fremme paa ·de øverste Klippefremspring.
Som hele Sprækkedalen har en rig Flora, saaledes har
den ogsaa e t rigt Fugleliv, som det imidlertid vil føre for
vidt at komm e ind paa her.
Medens man e r ved Stenbruddet, vil det lønne sig at'
gø r e Turen op i Højden og ta ge Landskabet i Øjesyn. I sær
ved Efteraarstid, naar Træerne staar i al der es luende
Pragt, er ·disse Udsigter skønne. Da er der ogsaa andet
end de faldende Blade, der luer; thi overalt staar Buske
og Krat fulde af de skønneste Bær og Frugter; smukkest
vel Benved'en med de smukke blegrøde Kapsler og den
orangegule Sten indeni. Gennem h ele Dalen vokser de i
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Vegetation ved en Tørvegrav -

Gaaseurt. S pellingemosen

Landslcab over Kleven

Lælore Klynger -

Brombær
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Mængde; men desværre bærer de lettes t tilgængelige
stærke Spor af Rovdrift; de er tydeligt nok efter t ragtede.
Gr enene er mange G ange ligefrem flænse t af Busken,
der er m er e eller mind r e ødelagt. F olk vilde gø r e Busk en
en T jen es te - og Vandr er en m ed - hvis de vilde medfør e en skarp K niv p aa saadann e Ture og saa bruge den
hensyns fuld t; da gj ord e Plukningen ikke saa stor Skade.
E fterhaanden er vi nu gennem skiftende Land skab er
naae t til »Borgen « ved Spellingemosen. Borgen selv er
en Klippekn ude, der springer frem ved den vestlige Ende
af Mosen. Om Navnet h entyder til tidliger e Befæstningsanlæg, er vistnok usikkert; saav idt jeg ved, foreligger
der hve rken sk riftlige eller arkæologiske Beviser herfor.
Ejendommeligt er det, a t der tvær s over K nuden s østlige Del, n etop der hvor den b egy nder a t skraane stærkt
ud m od Mosen, fi ndes en Vol-d l - l 1h Meter høj og 2-3
Meter i Bredden , som ga nsk e tydeligt ikke er dannet
saaledes fra Naturens H aa nd. H vordan den er fremkomme t, eller hvad den ha r tj ent til, har j eg in te t Begreb om.
Den bestaar af Jord og - saavid t jeg k an sk øn ne - løse
StenbloJ<k e. En Rævegr av i Voldens østlige Side synes
ogsaa a t tyd e paa, at Volden indeholder saa·danne. Mod
Ves t er der ikke A ntydning af nogen tilsvarende Vold,
skønt Opsti gningen til Knu den sker lige saa let herfra
som fra Øs t. Mod Syd vil O pstigningen vær e van skelig;
det vil de blive en r egulær K la tre tur.
De t øverste af selve Knolden ligger bart ; h vor en lille
Smule Jord har samlet sig, vokser Lyng og Slaaen ; <le
sidste volder nogle Steder Vandrer en Besvær , naar han
vil op. Hele Borgen er omgive t af et frodig t Kra t af K irsebær , Røn, Kaprifol, Vild Æ ble, Hyld o. a.
Neden for Borgen har vi saa Spellingemo sen, et h erligt Stykke Na tur, der ganske vis t fo r Tiden er stæ rkt
ramponer e t af Tørvegravning; m en det er den Slags Naturmishandling, der ingen større Skade gør - nogle faa
Aar og Tørveg ravene er igen tilvok set og begunstiger ny
Tilgang af F iske- o g Fuglevildt, foruden at den vandf yldte Mose igen giver et prægtigt Bidrag til Landskab ets
Skønhed.
Det er iøvrigt morsomt at se, hvad m an finder i saadan
en T ørvem ose, bl. a. st or e Mængder af velvoksne Træstammer. Et nøjere Studium af Jordlagene vilde kunne
fortælle meget om tidliger e Tider s Plantevækst i Mosen .
Det vilde ikke blive noget kedelig t Kapitel.
Gansk e dejligt var der i Mosen den September eftermiddag; da j eg gik derigennem. Solen glitrede i Mosen s
Vand, Ilinger løb hen o ver de lange Græsser og krafti gtbladede Vandplanter. Al Senso mmer ens Y nde laa over
den. I Grave ne laa Flokke af Krikænder, smaa, m en hurtige i Vendingen; de lettede flokkevis p aa rapp e Vinger ,
tog en Runde over Mosen for saa at gaa ned igen uden
at tage større Notits af m ig. Mosen er i det hele taget
rig paa Fugle og frembyder da ogsaa ideelle Betingelser for dem . En mindre Koloni af Stormmaa ger holder
eksempelvis til h er i Foraar smaanederne, hvor de finder
Redeplads p aa de anselige Stargr æstuer, der ligger sp redt
i Mosens østlige Omraade.
Ogsaa en rig Flora fremviser Spellingemosen for den

Vibefedt

Parti over »Fal_d et« i Dyndalen

Landskab nær Spellingemosen

Storblom stret Kodriver i Dyndalen

J U L PAA BORNHOLM

15
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der belagt med Vedbend, og F lor aen er overalt udpræget
Skyggeflora: Bregner, Skovsyr e, Feber-Nellikerod o. a.
lign.
De sidste Par Hundrede Meter før Faldet skifte r baade
Aadalen og Aaen Udseende. Det er Klippern e, der nu
giver Skrænterne Karakter; de træder frem her og der
og i selve Aaløbet hele Vejen. Nu lyder der ikke en h yggelig . Pludren længere, n ej, det er nu en hidsig P lasken
og Summen, m ens Vandet skummende skyller hen over
og ned over Stene og Klipper, der i sære fo rvredne Stillinger ligger strøet rund t i Løbet, vaade og mosgro ede.
Nu er Aaen en bornholmsk Aa.
Ved Vandfaldet begynder den egentli ge Del af Dyndalen - eller i hvert Fald den mere kendte Del. Dyndalen er et af de skønneste Steder paa vo r Ø, skøn paa alle
Aarstider, men dog m est seværdig om Foraaret. Intet
Sted er det bornholmsk e Foraar saa v idunderl igt som
her. Her er en For aar sflora, der slaa r alle Rekorder. Desværre har Ramsløgene her som mange a1rdre Steder
faae t Indpas og erobrer Aar for Aar ~ye og kraftige Bidder af Skovbunden, og cler hvo r Ramsløgene gr or , finder
man ikke andet. Men alligevel, Dy ndalen ejer en Charme,
som er særlig for den; den har sit eget Særpræg; enhver,
der: har besøgt Stedet nogle Gange og lært dets Egenart
a t k ende, vil give m ig R e t heri.
Og m ed disse Lovord vil j eg slutte Turen langs Dyndaleaaen. Der kunde visselig fo rtælles meget endnu;
men Beskrivelse er kun lide t sammenlignet med Oplevelse. Og de t er en Tur, der bør opleves. Der er en Ch arm!! over en saadan Aavandring, som kun den, der har
gjo rt Forsøget, kan tale med om. Aaen er Naturens egen
Vej, og følger man den med aabne Øjne og aabent Sind,
da vil man erfare, at Naturen selv er en Turieder over
al Sammenligning, og da kan man være vis paa a t se og
opleve noget.
0

inter esserede Vandrer. Nævn es kan f. E ks. Leverurt,
Mele t Kodriver, Vibefedt o. a.
Fra Spellingemosen glider Aaen videre gennem et
smukt og afvekslende Landskab, m ed Skov og Klipper
til begge Sider, ud imod Rø- All inge-Landevejen veJ
Spellingemosen. Hidtil har Aalejet kun vær et en s tor
Grø ft; men herfra h ar Aaen grave t sig et dybt Leje til
begge Sider, omgivet af Skraaninger, der er vanskelige
at forcere, saa s tejle er de. Nederst i Kløften risler Aaen
af Sted, sladrende og pludrende m ell em store og smaa
Stene, fuld af Ørreder og fuld af al den dansk e Aa 's
Poesi; thi paa denne Strækning kunde Aapartiet godt
have været ethvert andet Sted i Landet, hvis da ikke
Plantevæksten røbede den bornholmsk e Jordbund. De
stejle Skrænter er gennemfuret af Regnkløfter , og Aaen
selv er ganske overhvælvet af store højstammede Løv- •
træer , m est Elm, der rager ovenud af Kløften og dann er
et højt Tag ove r Aaen. Skraaningerne er de fles te Ste-
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EGEBY STUBMØLLE
Paa Hjemvejen fra Rønne i Skoleferierne blev jeg altid let om Hjertet og kunde gaa raskere 1il, naar jeg nærmede mig Egeby i Udkanten af Aaker og om lid t vilde
overskride Bodilsker Sognegrænse. Aakirkeby laa da
langt bagude, og her stod den ældgamle lille Egeby Stubmølle, Vartegnet for, at nu var der kun en Milsvej hjem
og det ned ad Bakke. - Der var aabent Udsyn vidtomkring fra Hedestrøget: Højlyngen i Nord, i Syd sa a man
ned over Smaalyngen og langt til Havs, men her var ogsaa d en sid ste, magre Rest af Aaker ellers saa folkerige
og veldyrkede Sogn. Mulden laa saa tyndt over Granitten,
og Lyngen groede saa lavt og trevent, at graa, skaldede
Granitplader stak op igennem den alleveg~ e brændende varme i Sommerhede og iskolde i Barfrost, Dansepladser for Støv og visne Græsstumper, naar Tordenbyger t rak op i Hundedagene, og for Fygesneen i Vinterstormene.
Nogle Minder deroppe fra har især fæstnet sig i min
Hukommelse: En Aften, da Pintseferien var falden sen t,
blev min Broder og jeg hentet hjem fra Rønne i Kannik egaards Landauer sammen med Sønnen. Vi tre Drenge var
alene, havde fri og laa sorgløst henslængt i den n edslaaede Vogn. Det var det mest velsignede Vejr, uden en
Sky lyste Fuldmaanen ned over Egeby, Gyvelen var aller ede i Blomst omkring paa d et brune H edes trøg, Østersøen laa blaa og blank i Syd, og midt imod Gyvelens
Pragt stod den sorttjærede Stubmølle. Op til den laa
endda d en brøstfældige maleriske Rønn e, h vor der for
nu snart tresindstyve Aar siden boede en uhumsk, troldeagtig Stodder, d er, om han viste sig ude, lignede en va ndrende Kludebunke. Hans Øgenavn var »Grisen« - m en
om hans U dyder gik der Frasagn, sære nok til at faa en
Drengefantasi med ud paa Eventyr. Altsaa - et af disse
Glansbilleder, som man generer sig lidt over , m en som
man hemmeligt gemmer paa.
Jeg husker ogsaa en Efteraarsaften, da den gule Postkaret, d er gik i daglig Rute mellem Postm es trene, H enningsen i Rønne og Kaptajn Engell i Nexø, standsed e ved
Brevsamlingsstedet i Egeby. Jeg var paa Tilbagevejen
fra en altfor kort Ferie og trøstede mig ved at sidde paa
Bukken i Snak med Kusken om Hestene, mens vi saa
ned over Ryggene af de to brune, der travede af Sted
med os vesterpaa. Da vi holdt ved et pænt Husmandshus, hvor en rød Postkasse sad som et Frimærke paa et
hvidt Brev og kendetegnede Brevsamlingss tedet, kom
Beboerne ud og ekspederede Posten. Der var pudset op
i Haven og rent omkring Huset, Krat og Buske stod
brogede af -alle Efteraarets Farver, og Mand og Kone,
der tog imod os, saa ud som to unge nygifte: Manden i
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hvide Skjorteærmer af groft Lærred, og hun med smukke solbrændte Arme og smaa hvide Særkeærmer under
de runde Skuldre. D e var lige k ønne begge to, mørkhaarede og brunøjede. Det har vel nok været, da jeg var
kommet i den Alder, da Sansen rigtig var vaagnet for
menneskelig Skønhed. Det kønne Pars Skæbne har jeg
ikke siden kunnet følge, - men da jeg mange Aar efter
i gen kom forbi Huset paa Vej til Fods imod Nexø, var
Postkassen der i kke m ere, men der stod tegnet nogle
Kors paa Døren med Kridt. Mon de boede der endnu ?
Var der maaske Tyfus i Huset, eller havde anden Ul ykke
ramt dem selv eller deres Børn, ·det kønne unge Par, som
jeg dengang havde set saa raske og sunde?
Der var Tillokkelse nok for mig til at se Egeby igen
og gaa rigtig omkring deroppe paa Højdedraget, og for
en Snes Aar siden tog jeg paa Cykeltur derop fra Nexø.
Det var en lummerhed Dag hen i August, blot af og til
kom d er dovne Va rmepust, de t var Hestefluevejr; h vor
d er stod en frisk Gødninghob tabt paa Vej en var d ei.

Stubmøllen i Egeby, Aaker. H. Zangenberg
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Deii store Ask ved Skovgaard i Bodilsher. Fredet B/ 9 1933 af Bornholms Amt og Gaardejer K . A. Je11sen (l ·ejgrænse11 gik midt gen nem Træstammen}, fældet ved Vejomlæg11i11ge11 i de sidste Aar.

Den .< lore Ask ved Skovgaard.

dækket af en kulsort Spyfluesværm, der eksploderede
som antændt Krudt, naar man kom næ r. K lægerne stak
Køerne paa Marken, og store, flimrende Guldsmedde -»Fandens Rideheste« - var paa Vingerne . Næsten hele
Tiden havde jeg cyklet opefter og standsede derfor for
et Hvil ved Foclen af Skovgaardsbakken. Det svalede dejligt at komme ind undei- den uhyre Ask ved Landevejen
med en mægtig Skygge omkring sig. Fæstet med umaadelige Rødder til alle Sider, liavde Kæmpetræet overlevet
- Gud ved hvor mange Trusler af Lynnedslag og h aft
Lø vfald efter Løvfald paa den Plads, som det prydede.
Gid den var undga ae t de moderne Vejudvicleres Skaanselsløshed og den r egulerende Ingeniørlineal.
Da jeg var kommen over Bakken, svingede jeg ind ti l
vens tre for at se »Hjortestenene «,« <le 17 Bautastene,
~er staar paa en rund Lysning i. L unden ovenfor Skovgaarcl. Første Gang jeg saa Hjortestenene var paa en Vinterdag, da j~g gaaende fra Rønne var bøjet ind mod
Skovbrynet, hvor jeg pludselig skimtede stor e Stene i
Sneen; men det var blæsend e og koldt, dengang kun en
flygtig Opdagelse; jeg lovede blot mig selv at komm e
igen. Nu da jeg længe efter atter stod der, var Stemningen bleven en anden. Sommereftermiddagens Ro havde
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sænket sig over det viede Mindested. Gr æsset var grø nt i
Skyggen af Løvet, og mi:dt paa Grønsværet mellem Bautastenene laa en ung Karl paa 18-20 Aar og sov. Det
var saa stille, at jeg hørte hans dybe Aandedrag, han
mærkede slet ikke, at jeg gik omkring, m en han laa og
sov med et Sølvm· i Haanden; han havde vel sa t sig for
at sove en Timestid og vaagne paa Klokkesle t. Jeg listede
bort, underlig stemt ved Modsætningen mellem det unge,
levende Menneske, der laa og fik sig et Blund, og de urgamle Steue, de1· havde staaet i Tusinder af Aar.
Det var blevet saa stegende varmt, da jeg nærmede
mig Egeby Stubmølle, at man kunde have troet sig paa
en Hede i Spanien. Blaa klokkerne segnede slapt ned ved
Vejkanterne; havde Lyngen groet tæt nok, h avcle der
kunne t komme H edebrand ved en Gnist; de skaldede
Stenplader va r oph edede, og Gyvelbuskene hang døsigt
n ed med sorte Bælge. - Da jeg svingede incl mod Stubmøllen , kom jeg til at tænke paa Don Quixote, »Ridderen af <le n b ed røvelige Skikkelse«; saadan saa maaske
cle Stubmøller ud, som han rendte Dystløb imod; m en
monstro alligevel den lille, bornholmske Stubmølle havde
Kraft nok i Vingerne til at kaste clen bedrøveli ge Ridder
af Sadelen og slaa hans skindmagre Stridshes t, Rosinante, omkuld ? Mø llen stod paa sin Skrik som tilforn.
Vingerne gik saa smaat, standsede en enkelt Gang, m en
tog saa atter en Tur rundt, alt som Vinden dovnede hen
eller det luftede op med Varmepust. Lugtende og svedende af Tjære, knirkende og skrøbelig levede Egebymøllen
videre med Oldingevarsomhed. Men Huset, hvo r »Grisen « havde boe t, var ikke længere uhumsk; det var bleve t r e tte t op og s tod nu som et lav t, lille Hjem, præget
af r en Tarvelighed og Nøjsomhed i de magre Omgivelser. Mens jeg stod og kiggede op og ned ad Møllen, kom
dens Ejer ud fra Huset i let, rask Gang, en spinkel, venlig Mand. Han bød mig velkoniqien til at se hans Mølle,
om jeg havde Lyst, jeg var vel ovrefra, og der kom jo
sommetider Folk og spurgte, om de maatte have Lov ogsaa at se Mølleværket indvendig. Ja, værsaagod at gaa
m ed! Vi gik op til Døren ad en snurrig, smal Hønsestige
- e l tyn<lt sejgt Pindeværk; man kunde lige knibe sig
ind ad Døren, saa jeg spekuler ede paa, hvordan man fik
en Sæk Korn med ind. - Møllen va r delt i to Rum ove "

Bautastene vaa Hjort ebakken i Bodilsker ( Dam ] ohanse1i fot.)

hinande n. D e t n eders te var meget lavt, derinde stod
Kvæ rn en med Ringk a r omkring, et gammeldags Stykke
Bødke r a rb ejde. Der var sma abitte, m el ede Rude r i Brædde klædningen om Møllen , og Manden tog op fra Gulve t
e n lige saa melet Lygte, en sand Musæumsgen stand, gad
vidst hvor gammel ; den brugte han, naar han a rbejdede
om Vinte r e n. Mølleværket var jo i Gang, cler lugt ede af
male t Korn, og fra en Tragt løb Grutning langsomt ud.
l e n Bjæ lke i samme Unde r rum stod indskaaret A a r stallet 1784, og lidt læ n gere henne paa Bjælken læste
man 1791. I 1784, fortalte min Hjemmelsmand, var Møllen bygget og ha vd e d a staaet Landev ejen n æ rm er e end
nu, d e rfra var de n saa vistnok ble ve n flytte t d e 7 Aar
sen e r e til dens nuvære nde Stade. Til det øver ste Rum
kom vi op ad e t Par Stige trin; deroppe var Maskinerie t:
Aksen forbund en med Vinge rn e, paa Aksen var d e r e t
Egetræshjul m ed T appe r paa, d er lign ede Rivet æ nd er,
staa ende v andre t ud fra Hjule t, d er stod lodret, og disse
Tænde r greb ind i en Slags Kurv af Stæ nger, som v ar
forbundet m ed Aksen ned til Kvæ rne n. Men lad mig
ikke vove mig for dybt ud m ed Beskrivelsen af Mølleværke t, saa jeg laver en Himstergims til en V ejrmølle. Alt var graahvidt og m el et indendør~ , Vægge og Gulv.
Mølle r en viste stille omkring og fortalte om hve r enk elt
Ting som en , de r viser no get frem, han selv h æger om og
er glad ved , m en som andre maask e finde r m er e gammeldags og »morsom t « end n yttigt. Man forstod, at han omgikkes alting i Værke t m ed Varsomhed og k endte hv er
en Kæp i ·d et; de t kund e nok se spinkelt ud, m e n det
holdt alligevel, det var jo altsammen af Eg, undtag en
na.turligvis Yderklæ dninge n, d er maatte hav e væ r e t fornyet og tjæret mangfoldige Gange, altsaa, siden d e n franske Re volution. Slid af N æ vegreb og Gnubbe n imod med
Trøjeærmer og Arb ejdstøj havde poleret alt Ege træ i
Rækværk og Stolper blankt, mens de skiftende Møller e
havde gaaet og passe t deres Dont. Ud af en Glug saa jeg
ud over Sydlandets Høstmarke r, og Mølle ren udp eged e
mig Omegnens Gaarde, de n anselige Brandsgaard i Aaker
og Skrædergaard i P edersker, Hjemsted engang for Sønn er, der stude red e.
D e rpaa kom vi i Samtale om »Grisen « og om den Mystik, der havde været om denn e i svundne Dage. Grisen
v ar saamænd et Skrog og havde hutlet sig igennem til op
i d e firs, og da han dø·de, var hans gamle Kone komm et
paa Fattigv æse net. - Sid en var Huset ved Møllen blevet
b eboet af »Jylkattana « (»Pindsvinene«) , »sjita Folk«
- sagde Mølleren - der gik omkring og stjal. - Sønn en, »den unge Jylkat «, saa godt ud, me n vilde »inte
sjødda nogget «
derfor lavede han Ska rnsstreger. Han havde en Tid været borte og derpaa ægtet en
norsk Enke, som han vendte hjem med. Me n der blev
snart noget i Ve jen mellem dem, han vilde da skilles fra
Konen og kom til Schjørring paa Byfogedkontoret i Nexø.
Schjørring saa paa Papirerne og opdagede - hvad han
ikke vilde have tro et - at Jylkatten virkelig var gift;
han sagde da: »Stakkels Pige, stakkels Pige !« - De to
r endte naturligvis fra hinanden.
Efterat Møller e n saa var flyttet ind og havde faaet

Huse t gjort i St and, k om den unge J ylkat i gen e n D ag
og hav d e lagt sig ud e n for v ed sit gamle Hje m. Mølle r ens
Kone blev bange, og M ande n gik ud til Jylkatte n og sagd e: »Sta a op, d u maa gaa d in Vej !« Jylkatte n svarede
d ertil: »Du h ar d et godt! « - »Ja, det kunde du ogsaa
hav e, bare du selv vilde, d e t e r din egen Skyld! « »Ja,«
sagde J ylkatten, »d e t e r ogsaa min ege n Skyld,« og der med gik han bort. »Han va r p e n,« sagde Mølle ren, »naar
han ikke va r fuld! «
V ed a t tale n æ rme r e m ed M øllere n mærked e jeg, at
han bar paa e n Sorg. F or halv and et Aar si.den havde han
mistet sin Kone, da hun v ar 52 Aar. Hun døde af en
Blodprop i Over ga ngsalder e n. Børn hav d e d e ikke haft,
men hun ha vde væ r e t saadan en god og forstandig Kon e,
og jo læn ger e Tiden gik, d es m er e sa vn ede han hend e.
Hun havde en gang sagt: »Naar jeg e r ove r 50 A a r, e r
jeg ikke mer e bla ndt d e levende,« og d et havde ogsaa
passe t. Hun var blevet syg en Onsdag, og om Fredagen
var hun d ød. Hun hav d e aldrig ke ndt Familie eller Hje m.
D a d e var b leve t gif t og var komme t til at b o i E geb y,
hav de hun først syn tes, åt d e r v.ar saa forfaldent og e nsomt paa H ed es trøge t; m en de hav d e ikke boe t der læn- ,
ge, før hun sagde, da d e ha vd e faaet Huset i Stand: »Her
e r blevet saa p ent, min V en, h e r fl y tte r jeg ikke fra, før
d e skal b æ re mig paa Kirkegaarde n! « V ed sin Død sagd e ·
hun: »Du har vær et saa god imod mig, min egen Ve n, at
du kan vær e go d imod e n til ; tag dig e n ny Livsl edsager-
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inde, for der hvor jeg kommer hen, er der inge n Misundelse, og der skal ingen Misundelse være, naar vi ses
igen! « - Nu havde han nok en flink Husholde rske, m en
han føl te sig ensom og gik altid og savnede sin Hustru.
Saa tav han, og da jeg ikke vidste, hvad jeg skulde sige,
bad jeg ham, om jeg maatte blive vejet. Det gjorde han
og vejede os endda begge to paa sin Decimalvægt. m eget
n øjagtigt med melede Lodder og smilede lidt ad, h vor
I.et han selv var.
Om Stubmøllen sagde han, at den bragte ham ikke
stor Indtægt: ved at mal e Skr aaning for d e omboende
kunde den indtjene e n 400 Kroner; han havde saa lidt
andet foruden. Han havde maaske e n enkelt Gang tænkt
paa at nedlægge Mølleriet, men Folk vilde gerne, at han
skulde blive ved, og han selv var glad ved, at Møllen
blev staaende. Et Par Malere, de riblandt e n v ed Navn
Jerner, havde været der og siddet og malet, m e n hvad
der var kommet ud d eraf, vidste han ikke.
Til Slu t fik jeg at høre, at Møllerens Bedstefar endnu
levede i Amerika, snart 99 Aar gammel. Da han va1· 78,
havde han være t hj en:ime i Besøg paa Bornholm, og nu

for ikke længe siden h avde d e hørt del'Ovrefra om den
gamle. Han h avde sagt : »Naar jeg e n gang d ør , vil det
b live, som naar et Lys gaar ud! «
Endnu staar Stubmøllen og Møllehuset p aa d en gaml e
P l ads. Efte r E jerens D ø d blev Mølle n købt af »Forenin ge n Bornholm«, d e r vedligeholde r den paa Stedet. Om
jeg nogensinde igen kommer forbi ad L andevejen, v il d et
blive til Glæde a t gense mit Vartegn, men jeg vil staa
ved d et og savne den ven lige Møller, der nu aldrig m er e
fæ rdes oppe p aa Hedestrøget. Ved at mindes ham og
hans Hustrus Tilfred sh ed i Nøjsomhed k ommer jeg til at
tæ n ke paa e t Ver s fr a en Korsang i en græsk Oldtidstragedie, som Digte r en Ni els Mølle r h ar over sat:

-

»R etfærd lyser i røgede Hytter:

det rene Hjærte hun ene ærer ;
de h øje Sale, hvis gyldne H ynder
et Spor af smudsige Hænder bærer,
m ed bortvendt Aasyn hun hastig bytter
for lave Steder m ed Helg i Stue. «

"Almenakka å Bonapråtika"
»Forr i Tie r « var Forholdet mellem e n Bykøbmand
og h ans Landkunde r nok saa personligt som nu til Dags.
Dengang ble v Kunderne ofte »gjæstbøna« p aa Kaffe,
»Ujnarna« elle r »Hveddebrøma me ejn søder Syp «
(Kirsebærvin). Til Gen gæld fik Købmanden lidt Skænk i
Form af Frugt, Ædelgran til Kransebinding, en K rukke
Honning eller andre eftertragtede Landbrugsprodukte r.
I Høstens travle T id blev der selvfølgelig ikke Lejlighed
til at køre til Byen. Det regnedes nærmest for en Skam
at svigte Arbejdet i denne P e riode. Husmoderen maatte
de rfor sørge for at have godt indhandle t i Forveje n.
Siden kunde altid »Bællana « h ente d e t manglende, elle r
man laante sig frem h os Naboen. Var d ette gensidigt,
kaldt es det: at laane sammen.
Otte Dages Tid før Jul godt og vel kørte Far og Mor
til Bys »å handlada te Jyl «. Naar saa alle de gode Sage r:
Svesker, Rosiner, Risengryn, Klipfisk, Rom osv. fra Vogn en ble v baaret i Hus, var d er blandt alt det andet en
Pakke, som var meget kærkomme n : Julegave n fra Købmanden . D en bestod gerne af et Pund Chokolade, e t
Stykke Sæbe, et Sæ t Spillekort, Appelsine r , Bolsje r og
- fornemst af det h ele - en ny Almanak. Med sit blanke, »gr ajna « Omslag virkede den h elt fes tligt og forjættende i d e n graa Decemberda g; for bag dens Blade
dulgtes jo Nøglerne til Fremtiden. - Strengt taget skulde den lægges til Side og først studer es J uleaften d e r var nemlig »net Læznij n«, Julehistorier, i den - ;
dog Fristelsen va r nok for h aard, især for d e Gamle, og
saa blev der kikk et i Smug, bar e for lige at se, hvor tidlig Fastelavn kunde forventes m . m.; men vel særlig for
at und er søge, hvordan Vejrspaadommene tegnede sig ! -
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En ofte tilbagevendende Passus i disse gik ud paa, at i
daarlige Vejrpe riode r vilde de r dog n æs ten altid indtræffe enkelte gode Dage. - Maanen og dens Faser d en , der var sat p aa Himlen til at bestemme Tiderne var vel nok noget at det vigtigste, Almanakken gav Oplysning om . Selv om man ikke som i Oldtiden blæste i
Basun, naar Nymaanen v ist e sig, blev Nytaarsnyet do g
altid hilst med Glæde. - Slog m a n samtidig op i Salmebogen og traf en Bryllupssalme, kunde man roligt r egn e
m ed, at der var Giftermaal paa Trapperne, ligesom d er
varsled es F ødsel eller Dødsfald i Familien, hvis der udp egedes en Daabs- eller Begravelsessalme. - P e n ge paa
L omme n og e t Stykke Brød i Haande n, d en Stund Nyet
tæ ndtes, forme ntes at sikre e n di sse t o gode Ting i d e t
nye Aar.
I det h ele taget skuld e mange af Hve rdagen s Gøremaal h elst udføres i Ny, saaled es ogsaa Aareladning. Studsede m a n Haare t, eller satte man Skalotter, fremmedes i saa Fald Væksten e fte r Ønske. Køde t »kjæwnada« først rigtigt ud, naar de r slagtedes i Ny og i kke i
Næ. - I d e n m ørke Vinter tid gjaldt d et om at udnytte
Maanens Lys til sin Fordel. Man b esøgt e saaledes Slægt
og Venne r »i lyzer Måna «. Forlod man i Gildeslag Lokale t e t Øjeblik, motiverede man gerne e t saadant Svinkeæ rinde m ed, at det kunde vær e rart at vid e, om Maanen
va r staaet op. Naa r Maanen var i Aftagende sag de man,
at »dæjn trækje r p å Awtanijn«. Om Mandagen , Maanens
D ag, h ersked e der - som enkelte Steder endnu - Fordom mod at paabegynde større Arbejder . Ogsaa som
Vejrprof et spillede d enne Jordens trofaste Ledsager en
vigtig Roll e. Laa dens Segl paa Ryggen , kunde der for-

ventes daarligt Vejr, og var den omkredset af en Øgaard,
betød d et Vejrforandring. - Naar man derfor h avde
A lmanakkens Spaadomme, Maanen samt sit priva te Baromete r: »Aitijn« (Gigten} og andre Fornemmelser at
s tøtte sig til, kunde Vejr og Vind da ikke komme aldeles
bag paa en, og da særlig .ikke, hvis disse Forteelser faldt
saa nogenlunde i Traad med hinanden. Hvis Almanakken f. Eks. lovede Storm og det samtidig »klødde i Håzzabåna-stajn (Ringmærket efter Strømpebaandet) , saa
blev det altsaa Storm, og bebudede Almanakken østlig
Vind - og man ti llige »hadde ont for Hållbruskajn«
(Hjertekulen), skulde det ikke slaa fejl, at Østenvinden
»va i Faggana « (var i Anmarch) . Disse og mange andre
overleverede Forestillinger havde dybtforgrenede Rødder i A lmuetraditionen. Kunde man dokumentere sine
Forudsigelser med den staaende Formular: ded e ætte
gammalt Snak, skulde d et nok vise sig, at der var noget
om d et.
Yderlige fandtes i de fleste Lanqbohjem en BondePraktika (Bonapratika ), der gav Oplysning om: mangt
og meget at foretage sig alt efter Aarets Tider. Af dens
gode Raad og Opfordringer var mange sat paa Vers,
hvorved de bed sig bedre fast, særlig hos dem, der ikke
var rigtig »hawdkomna« (stærke i Hukommelsen).
Ja, Almanakkens Dage var som »Varpijn«, Dagens
smaa Begivenheder som »Islætten«, snart lys, snart mørk,
kædende sig ind mellem Traadene. Alene det, at hver
Dato havde sit Navn, gav Tiden en egen Kolorit. Naar
f. Eks. 10. Marts hed Ædel, var det, som adledes denn e
Dag i ens Bevidsthed. Festdagene var som Mærkepæle
og tillige en Spore i det daglige Arbejde. Var Tiden knap
mellem Jul og Fastelavn, som det kunde ske i visse Aar,
saa maatte Rokken snurre flittigt, naar Knud havde
»kjørt Jyln ud«, for Væven skulde helst op » te Fastelan«. - Naar saa Garnet var spundet og »Varpan« sat
op ved Bjælken, sendtes Børnene ud at lede efter »Hujnakjaisabla « (Vild Kørvel) til at »smitta me « (mærke
med), for man skulde have Tal paa, hvor mange Alen
man »la op« til Vævning. Maaske var denne Skik et
Levn af Fortids Tro paa, at Arbejdet saa blev signet af
Foraarets første Grønt. Oftest t vang dog den tidlige
Aarstid Væversken til at nøjes m ed Stempelhlaat.
Om Februer er der fremdeles at anføre, at der efter
gammel Snak kom ligesaa mange Fogdage efter Kyndelmisse (2/2), som de1· var Taagedage efter Jul. Synger Lærken før d enne Dag, skal den græde bagefter. 22/ 2 kaldtes
»Pær m e dæjn varma Stenijn«. Fra da skal det tø ligesaa
meget over som und er Jorden. Kanske de t er i Tillid hertil, at d e overordentlig talrige Raager d e følgende Dage
indfa~dt sig h erovre, Rågamassijn kaldet efter Mathiæ Dag. I vore Dage er den sorte Fugl vel nærmest
Standfugl. I Februar maatte ikke siges Rotter, Mus eller
Lopper, men smaa graa (sorte} , hvis man ønskede sig fri
for dette U tøj. - »Skodd-års Far e sjæ jlan brar, å Skoddårs Broer e sjæjlan goer«, lød det advarende til de unge
P iger , d er maaske i deres Utaalmodighed kunde lade sig
friste til at tage sig selv til R ette paa Skuddagen . Fastelavnsmandag bagtes »Palthæsta « (tykke Klatkager}
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eller »Oppenhåller (Æblesk iver). - Tøj, vasket Hvide
Tirsdag, blev som rimeligt va r, skinnende hvidt.
Med Marts er Foraare t r yk ket n ær: 40 Riddere (9/3)
skulde det gerne være Solskin saa længe, at tre »tømmaløza Kjælijner « kunde sadle en Hest (Tømma = Tommel}, og som Ve jret var den Dag, kunde det ventes at
blive i fyrretyve Dage, m ens Tamperdagsvejr bestemte
Vejret for tre Fjerdingaar. Om den tredje Torsdag i
Marts (Tor-månad) hed det f. Eks.: Tredde Torsda i Tor,
trør (træder) Tranan p å dansk Jor ; tredde Torsdajn ætte
dæjn, gjik Far å Moer lyza Awtan i Sæjn. Paia å Dræjn
vænte te tredde Torsdajn ijæn ætte dæjn. - Pløjningen
skulde gerne i Gang, thi »tre Forer i Tor gje ejn rommer
(lang) Vår. - Fraweda (25/3) skulde Kaalen saaes (fo r at
være udplantet og rodfæstet til St. Hans, ellers kom man
ikke til Kildefest!). Samme Nat lavede Skattegravere der es aarlige Chance. Men da Gravningen maatte foretages
absolut stiltiende, forpurredes Foretagendet ligesaa r egelmæssigt. - Naar Faarene havde »ønnt« (læmme t},
var de t saa sin Sag at besigtige Lammene, fo r traf det
sig, at det første, ens Øjne faldt paa, var sort, betød d et
Dødsfald i Familien. Saa var det nok saa ufarligt at overvære »Sjønnijnen« af Gaaseæggene, der foregik ved Dørsp rækken mellem to »Halldøra« en klar Solskinsdag.
Baade Smaa og Store vu her interesserede Tilskuere,
for hvis d er var tilpas mange »kiara «, vankede der Pand ekager. Bona-Pratikan indleded e April med fø lgende Vers:
N u bliver ald Nature n ung,
Den } vrd de r for lr e11 laae saa t1t11g.
Sig OJJ af Søv n e l e tte r Nu Ploven gaaer og R ok h e11 staaer,
Og Bonden t raul e Dage /aaPr ,
Og Hyrden hort e Næ tter.

Og den tilføjer paa Pro sa: Alle Ting kunne eJ gi øres
paa een Ga ng.
Som bekendt skulde Skærtorsda gs kaal en ko ges paa ni
Slags Grønt, og vilde Børnene ikke spise den, fik d e ingen Æg Langfreda g. Disse to Dage kaldtdes »Sjærdana «,
og det hørte sig til at væ re so rtklæ dt Lang fredag. - Der
er nu Grøde i Markens Vækster, i Særdeleshed Græsset:
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der es Vandring over N attehimle n midt i Hundedagen e,
-og nu maner »Bonapra tikans« e nfoldi ge Rim til a t vær e
med i K ampe n mod M ørke ts onde Magte r:
Den gyldne Aager mejes om.
Dens K om i Rader sættes;
Den Lade som. tilforn v ar torn
Man atter seer at mæNes;
Scw endes med en rolig Hø st
Ald L ivets sor te Plage.
0 B ond e! Haabet giver T rost
Og grønner Aldren s Dage!
Den Sæd du saaer i Ung d om. u d
Fri villig gro er og trives,
Det Gat du gior, det lønn er Gu.cl Mag du.! at Ondt oprives.

De n ga111lt> Gaard.

St. Jørgen s Dag {2 3/4) er h vert Græss traa saa godt som e t
Hvedekorn, hed d e t sig. Me n Maj Maaned stod jo ogsaa
for Døre n, og allerede Valborgsdag (1/s) kunde man spaa,
at de t vilde bli ve et godt A ar, h v is Rugen d e n Dag kunde
skjul e en Raag e. - 12. Maj kom Gøgen , og da havd e al i·
»Fjælstawnijn alle sin e Trille r paa Fløjten . N u v ar d et
Tid at spise Spege fl æsk. Havde man ikke H øn en saaet
Sara-Dag (1 6/5), kunde man ligesaa godt spare sig U lejligheden. Til K irkegangen Pinsedag skulde d e n ny Somm erhat indvies, om det saa baade r egnede og blæste.
Med Juni er vi midt i Sommeren . D e t Somme rtøj, man
ikke har n aaet at faa sy e t til St. Hans, henlagdes til
næste Aar. Læ rred e t skulde i Tide bleges, eller s k om
der »Jorslaw« i. St. Han s N a t, skal man have e n Rønkvist i Lomme n og Husløg paa T age t til Væ rn mod onde
Magte r og Ild. Og selv om ogsaa St. Hanskildens V a nd e
havde lægende Kræfter, maatte man d og selv gøre sit til
at v ogte Sundhed og bevare H elbred: leve i al Nøjsomh ed og ikke sove for m ege t ; derfor ta le1· ogsaa d en
gamle Bog i et simpelt V e r s til Juli Maaned om Æ dru elighed og Sagtmodighed:
Skye Bræ11devii11! bliv ilrke v red!
Drilc i/cire stra:>.: 1war du er heed!
Thi v iid du har en Ma ve.
Lev 11øjsom i den varm e Tid!
Til Opslri.ør du en lækk er B id
og Løn d erfor sf..:al have.

De t var da h elle r ikke lutte r Goder, d e to Sensommermaanede r havde at skænke Mennesken es Børn. U d
for 23. Juli stod: Hundedage n e begynde r , og da maatte
man belave sig paa noget af hvert: Når Arkijn bygjer p å
Himmelijn (sætter lange, smalle Skystriber), frå Sønder
te Norr, ska Boninjn hosta Rawijn, mens hajn e torr - for saa blev d e t Regn inde n tre Dage; ligesaa hvis Hundene aad Græs, m e ns en Storm kund e b efrygtes, hvis
Katte n hvæssed e sine Klør paa Træstammen. - Var det
Regnvejr 1. August, bl ev Nødderne »sjænda «.
Larsa-Da ska Rawijn varra i Bån! Snart e r Høsten
inde. St. Laurentius græd e r Stjerne taarer, alt mens Sol ens Glød kølnes og Plejaderne, de onde Syv, b e.g ynde r
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N aa r Hundedagen e endte (23 /s) , fulgte 12 T æve- eller
Ka ttedage, efter Sigende d e vær ste af disse urolige D øgn.
- N u fik man trav lt m ed at »slagte« Bie rne og klippe
Faaren e. D e t Væ dde rlam, d er skulde l ægges til, b eh o ldt
en »T elægjelok« paa R yggen. D e n gamle maatte lade
Livet, og »V æ r a polsan « blev spist Mikkelsaf ten. Samme
Dag r egn ed es Malurte n for tj enlig til at sk æ r es og »Paia
å Dræjn« fik Lov at gaa i N odcleskov.
Ved Gallitider (1 6/10) v ar Æ blerne gerne m odn e til
Neelplukning. Sem (23110) ansaas for p assende til at saa
Rugen paa og bar d e rfo r ogsaa Na vn e t »dæjn stora Raw så dajn «. Alleh el gensdag (1 /11) skulde »hve r Ko varra i
K lawn å h vert Sjev i H avn. «
Atter snurrede R okke n i Stue n. Efteraarsulde n, T oed ,
d e r fo rtrinsvis brugtes til Strikning, skulde helst være
opspundet til Jul, mens Foraarsulde n, Loed , egn ed e sig
b eds t til » Valmansvævnijn«, da d e n »krympte« bedre.
Dagen e ble v korte og regnfulde. Dog, saa læ nge d e t ikk e
havde vær e t »Kjæ rfyjle (Va ndfylde i K æ r en e), bl ev de t
ikke Frost.
E t gammelt Ord sag de : Vorherres Adven t hun o s paaga ar Sondag for Barbara (4/i2), m e n s V erde n staar. Var
m an først inde i D ece mbe r Maaned, gik Tiden hurtigt, og
Jul etra vlhed en meldte sig, f ør man rigtig vid ste af de t.
»Far å Moer kjor e igjen te Bys å handlacla t e J y l«; atte r
tegn edes Julemærkerne paa Bjælke rne i Stue n for d e t
komme nd e Aar. Ny:taarsaften - anbefalede d e n gamle
»Pratikan« - burde man ryst e Æbletræerne, spytte i
H æ nderne og b estryg e Træerne m ed d em , »thi da holde r Haren sig fra at gnave.« D en slutte r Maaned ernes
Parade m ed de nne App el:
Med Snee og l is det gamle A ar
T il nogle T usend andre gaaer ;
Gid Ny eaar nu os giore
I K raft, at Marlr og Eag og By
Ma a see i Flid o.< alle 11y
Imen s v i os k an røre.

De n gaml e Almanak blev dog ikke gemt h e n og glemt
for ·den n y. Tvæ rtimod, naar 4-5 Eksemplarer var samle t, slog man et Bind om d em. Paa den Maade gjorde de
stadig Tjen es te som Belæring og Unde rholdning for e n
Slægt, d e r ikke var forvænt med Lekture af d et overvældende Omfang, der staar til Disposition for Nutidens
Børn. Inte t U nder, at d e ligefr em sledes op, før deres
Mission v ar fuldbyrde t.
A. M.
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Turr;et i Aul<irkeby. Dams Gaard, opført 1778.
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Torvet i Aakirkeby. Posthuset, opført 1910 {Grønvang Nielsen fot.)
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ALLINGE
Man kan jo næppe sige, at A lli nge hører til de Byer ,
d er udvid er og forandrer sig mest, men sammenligner
man Bye n som den er nu og som den var i min Barndom,
i Firserne, kan man alligevel sn a r t se, at den e r vokset.
I de senere Aar er der bygget en Del i Udkanterne,
men ser man bort fra disse Villaer og Sommerhuse, gik
Bygrænsen dog i Hovedsagen d engang som nu; der var
bare længere mellem Huse ne. Dog er d er k ommet hele
nye Kvarterer til siden dengang. Ved Veje n op til Kirkegaarden (Pilegade) . var Smed Sonnes, n u fhv. Bage r
Holms, Ejendom det øver ste H us paa den Side, og H usene
i Rosengade (der før, v istnok fejlagtigt, ka ldtes »Kattadalijn «) er ogsaa opført senere. F r a Anton Sonnes, nu
Herman Mortensens, Snedke ri til Fattighuse t var der i
m in Barndom ingen Bebyggelse; Lundegaarden ovenfor
Fattiggaarden er ogsaa bygget siden da. Husene omkring
den nu forsvundne Nørremølle er ligeledes n ye; Møllen
laa dengang langt fra de nærmeste H use. Nybygget er
ogsaa hele Brogade og Colbergs Hus, hvor de r i min
Barndom var en stor Løkke.
Til d en anden Side er hele Villakvarter et omk ring
Præstegaarden bygget i de sidste 40 Aar. Hvornaar Bryggeriet er bygget, ved jeg ikke, men en gammel Kone ha r
fortalt mig, at i h endes yngre Dage var d er ikke noget
Hus ove nfor Bryggeriet.
Mellem Allinge og Sandvig, »mæ l Byana« som man
sagde, var der meget faa Huse. Nu gaar Allinge og Sandvig jo saa godt som ud i eet; dengang var cler aabent
Land m ellem de t yderste Hus i Allinge, Doktor Danchells, og de første Huse i Sandvig. Paa Vej en passe rede
man e t Hus paa Vippebakken, e t paa Korsbjerget og et
i Jordd alen, det var alt. Hvad Sandvig angaar var d en i
min Barndom en lille pæn By med mange smukt vedligeholdte Avlsbrugergaarde med pyntelige Haver; nu er
mange af dem forsvundet og de stor e Hoteller er bygget hvor de laa.
Ogsaa i den Del af Allinge, som de ngang var b ebygge t,
er der sket mange store Forandringer; d e r e r bygget
mange nye Huse, ikke blot Beboelseshu se, men ogsaa
Teknisk Skole, Missionshus, Menighedshj em, Metodistkapel, Apo tek, Sygehus osv. Mange Huse er bygget om
eller moderniseret. Hele Kvarterer e r kommet til at se
helt ande rledes ud, end de gjorde dengang. Navnlig Havnegade har helt forandret Udseende. D engang laa der
mange Bindingsværksbygninger ved Havne n. Fra d en
nuvære nde Boghandel og nordpaa laa d e r et langt Hus
m ed mange Fag Vinduer mod Gaden; der boede et ældre
Ægtepar, der levede af ·deres Penge, som man sagde.
Efter at først det Stykke var solgt fra, hvor der nu er
Boghandel, blev Resten af Huset efter de gamles Død
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solgt til to Familier. Der hvor Banken nu ligger, laa d er
et lille gammelt Bindingsværkshus med Have, omgivet
af et Sten gærde. Nord for d e t l aa der et l angt lavt Bindingsværkshus, der baade var Posthus og Toldkammer.
Gadenavne var ikke i Brug, men der var forskellige
Kvarterer, der havde N avne. Man sagd e »i Løsebækj«,
»i Foulasaangijn«, »i Kattadalijn «, »norr henna«, og ellers nævnte man Gader ne efter hvem der boede: ved P ær
Hans, ved T ofte Holms, ved Male r Peder s - eller: Male r
Pede r s Bakka, Ana Hammer s Bakka. Stor egad e var d en
eneste Gade, man kaldte ved Navn. Mens jeg gik i Skole,
kom Navneskiltene, og v i Børn løb rundt for at se, h vad
Gaderne var kommet ~il at hedde. Det var d engang Stor ega·des Navn blev forandret til Nygade ; d en h ar siden
faaet sit gaml e Navn tilbage.
Gaderne var selvfølgelig ikke saa gode og saa godt
vedligeholdt som nu. Navnlig i Udkante rne af Byen var
der en Del Hjulspor og Vandpytter. Rendestenene var
aabne; kun h vor man skulde gaa elle r k øre over dem,
var der et »Ræjneste nsbræ « lagt løst over, saa d et kunde
løftes af, na ar Re ndes ten en skulde fejes. Børnen e havde
megen Fornøjelse af at sejle m ed Pinde i Rendestenene ;
naar det havde r egnet eller i Tøvejr førte de te mmeli g
meget Va nd.
Ga delygterne v ar Petroleumslamper, og d er var langt
imellem dem; i Byens Udkante r v a r der slemt mørkt om
Aftenen, naar det ikke var Maaneskin. En Mand i Byen s
sydligste Del hav de spurgt et Byraadsmedlem, om d er
ikke kunde komme en Lygte i Fuglesangen paa Bakke n
n ed mod Løsebækgade, men han fik det Svar: »Naj, v i
sætter ikje Lojter paa Lannavæjn! « Men si·d en k om der
dog Lygte baade paa den Vej og oppe i selve Fuglesa n-
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ge n - m en s jeg var ung, blev der sa t fle r e Lyg ter op.
Rundt omkring ve d Gaderne saa man Brønde, d e saak ald te B ybrønd e; det va r F æ ll esbrønd e for de Folk, so m
ikke selv ha vd e Brønd i Gaa rden e. I di sse Brønde maatte
alle h ente Vand, men hver Brønd tilhørte s it Kvarter,
og Kva rte re ts Be boe r e hjalp hinande n me·d at r ense
Brønden om Sommer en; vecl den Tid , da d er ikke var
saa meget Vand i B r ønd en, skulde den nemlig r enses. Saa
blev alt Vandet h ejst op, og Kvarteret s Folk ba r hj em,
hvad d e h avd e B ru g for; d erefter blev clen tomme Brønd
fejet og skylle t i Buncle n, og de t va r ede ikke læ n ge, før
de r kom Va ncl i den igen.
Nogle af disse Bybrønde h o ldt altitl Vand , me n andr e
var ve d at vær e h el t udtørre t i de tørre Somre, og d a
va r F olk lige ved at slaas om Vanclet. Ved e n af Bybrø nden e sad Konen i Nabohuset ligefrem og h oldt Regnskab
m ed, h vor mege t Vand de andre Na boe r h en ted e, saa
hun kunde sige: »Saa maanga Sp ajna ha di h æ nt ida, aa
saa maanga h a di h ænt! «
Paa Pladsen foran Missionshuse t laa dengang »Fo ul asaangsbrojn «; det var en Brønd med Brøndvippe, og J e r
kom Folk la ngt fra Byen for at hen te Vand, naar de
skulde koge Æ rter. Der var n em lig godt »Artevand« i
den Brøncl ; det var ikke alle Brønde, hv o1· de t var lige
godt, saa Folk kunde ikke altid faa Æ rte rne til at
ko ge ud.
Nogle Brønd e var Vippebrønd e med en lang B r øndv ippe; andre ha vd e foro ven e n Trisse, h vorover d e r gik
e t Re b m ecl e n Spand i de n e n e E nde og e n Klod s i den
anden; atte r andre hav d e e n Brøndvinde m ed en lang
K æd e, lier ved Hjæ lp af e t Haandtag (e t »Sno «) rulled es
op omkring en »Rujl «. Naar Brønden e var indrettet p aa
denne Maade, skul de man ikke h ejse Va nd e t op med sin
egen Spand, me n h æ ldte Vande t fra Brøndspanden over
i den, man b a r d e t hj em i ; saa risike red e man ikke at
ta b e sin Spand i Brønden. Vecl d e fleste almindelige Bybønd e skulde m an h ejse V andet o p i den m edbragte
Spand m ed e n »Brojnkrog«, som laa ove r »Brojnkarech.
Spanden kunde jo n emt gaa af Kroge n, især naar de t va r
Børn, d e r h entede Va nd, og d e t var d e t tit. N aar man
saa ikke kunde fi sk e den tabte Spand op med Krogen,
rnaatte man i Byen og laan e en særlig t indre tte t T a n g, e n
»Jarnhaand «, som kunde tage Spanden op.
Det var de m a n ge Av lsbrugergaarde, som gav Byen
dens Præg. De laa allesa mme n m ed Stu e husenes (»Stouhuzen s«) Gavl · til Gaden og med Stuern e mo<l Nord og
Syd. U d m od Gad en laa Forlæ n gerne med Staldene. B ygnin gerne var Bindingsværkslæ nge r , k alkede hvide eller
gule; man bla nded e Vitriol (»Fetræl«) i Kalken for a t
faa d en gul. Bindingsværke ts Stolp e r var tjæ r ed e, og
G aarcle n e h av de ofte tj æ r et Foclmu r. Straa tag saa man
sjældent; d e t fandtes kun p aa to Huse i Løsebæk ; ogsaa
d er er det nu forsvtmcle t. De fl es te af de gamle Gaarde
ha,rde e n V indfløj paa en af Gavlen e.
Avlsbrugergaarden e h avde som Regel to Porte, en mod
Vest og en mo d Øst. Inde i Gaarden fa ndtes H estegange n og Møddingen, som for det m es te var overbygget.
Desuden var Brønden inde i Gaard en ; der var i Avlsbru-
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ger gaard en e mange smukk e gamle Brønde m ed B1·ønclvipper ; nede i d e dyb e Brønde voksede d e r ofte Bregne r.
Ved Brønden stod d er e t langt T ru g til at vande H es te
og Kreaturer i ; de t kaldtes »Oljan «.
Til Gaarde n e h ørte s tore Have r med gamle F ru gttræer , der bar d ejlig Frugt ; d e r var mange Haver m ed
store Kejserinde p æ r etræer og fine røde Æ bler af Sorter,
man aldrig ser nu. Haverne var ofte indhegn e t med Stengærd er. Saale<les var de r et h øjt Ste ngærde fra de n nuværende Spare kasseb ygning til d e n n æ rmesteAvlshrugergaa rd, mens d e r østernede var e t lavt Stengærde; ogsaa
der h vor A p ote k e t nu ligge r , var der en stor Have me·d
Sten gærde om.
Naar d e gamle Av lsbrugergaa r de fik opført e t n y t
Stue hus, blev de t i Regle n lagt til Gad en, hvor der før
ha vd e vær e t Forlæ nge, og saa brugtes d e t gamle Stuehus
til Folkestue og Bryggers. Flere Ste tler staar endnu cle
ga mle Stuehuse inde i Gaarde ne. Man ge af Avlsbrugergaa rde n e e r selvfø lgelig forsvundne eller ombyggede,
n avnlig naar man kommer ind mod lie n indre By. M en
mange af Gaard ene ligger dog e ndnu næsten som de laa
d engang.
I Løseb æ k ligger endnu d en Gaard, som i min Barndom ejedes af J ohan Olska, e n E nke, der vist va r ret velhavende; nuomdage vilde man n ok have k aldt h ende
F rue, m e n Frue title n var jo ikke saa almindelig d en ga ng.
Den en e Staldlænge til Gaden er bygget af en sen er e
Ejer ; dengan g gik Løkke n h elt n ed, og d er sto d F r ugttræer ud til Gaden. Ligeove rfo 1· laa e n af Bye ns to Byskrive r gaai-de som d en ligger e ndnu ; d e t er d en, Professor Paludan for tæ lle r om i »Bornholmske Samlinger «
(1920). N u ejes d e n af Hans Ch r . Dam .
L æ nger e inde mo·d den indre By laa en Gaard, hvor
d er den gan g var Bageri; de n Iaa m ed e n BindingsværksForlænge til Gaden. Se nere overtog K æmne r Mads Ipsen
Ej endomme n. For hen vell e t halv t Hundred e Aar siden
fik Gaarde n e n ny Gav l, og d en n y L æ nge til Gad en
blev bygge t.
Avlsbruge r Chr. Holms Gaard e1· endnu, som de n har
vær e t gennem fl er e Slæg tl ed; d et er d e n e n es te af d e
gamle Gaarde, d er som Avlsbrugergaard i længere Tid
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er gaaet i Arv fra Far til Søn; d e andre h ar der vær et
handle t med, og mange af d em har skiftet Ejer fler e
Gange.
D er hv or P ension at Klostergaarden, fø r Riis' P ensionat, nu er , laa Konsul Hjorths Gaard . D en s tore Stuelænge til Gaden har Konsulen bygget; i d en gamle Stuelænge inde i Gaarden blev d er indrettet Brygger s og
Folkestue.
Paa d en anden Side Gaden, nu Holms Vognmandsforretning, laa ogsaa en stor Avlsbruger gaard ; det gamle
Stuehus staar endnu, m en Bindingsværks-Forlængen
imod G ad en er afløst af en moderne Bygning.
Vi nberggaarden, der nu e r Mødrehjem , e r endnu, som
d en va1· d engang.
Ogsaa i Søndergade laa der Avlsbrugergaarcle. N uværende Mølle r og Handber gs Gaard var ogsaa Byskrive rgaard ; d e gamle kaldte d en altid »Byskrivaragaarijn«.
Omkring Aarhundred skiftet flyttede en Sagfører ind i
<len, og siden er den almindelig blevet kaldt Sagføre1·gaarden. Den bar ingen Staldlænger m ere; alle Læ ngerne
er indrettet til Beboelse.
V ed Si·den af ligger Kaspersens Gaard, hvor den gamle
Stuelænge endnu staar som Bryggerslænge. Der boed e
i min Barndom en Mand, som hed Holm ; han kaldtes
Gammelholm, da d er boed e en Mand af samme Navn pa'.l
d en anden Side Gaden, han var yngre og blev derfor
kaldt Nyholm.
Paa den store Plads udenfor Kirken laa ogsaa en Avls-
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brugergaard; der boede en pensioneret Skolelæ rer Bohn.
»Gamle Bohn«, som Folk kaldte ham, sk rev alle de gamle Allingeboers Skøder , »Ujnantag« og T es tamenter. D e
gamle kunde ikke skrive noget selv, i h ve rt Fald betroed e d e ikke sig selv til d et; d e fleste kund e ikke skrive
ande t end d eres eget Nav n . Naar gamle Bohn gik paa
Gaden og han m ødte et Barn, sagd e han altid: »Kajn du
skriva e t Firatal ?« og saa skrev han m ed sin Stok e t 4 tal
paa Gaden; saa maatte Børnene prøve med en Pind, om
de kunde skrive d et e fter. En Søn fik Gaarden efter
ham; han indrettede d en til Hotel, men Krigen forstyrred e j o de t hele, og H otelle t blev solgt. D e sidste Aa1·
stod det ub eboet, indtil d et for god t en hal v Snes Aar
siden blev r evet ned.
Mellem Sparekassen og Posthuset var d er ogsaa i min
Barndom Stald længer til Gaden. D en Avlsbruge rgaard,
der laa nærmest Spareka ssen, har endnu de n gamle Stuelænge beva ret inde i Gaarden. D en var lav, m ed blyindfattede Ruder, m en altid smukt vedligehold t. D er var
ikke Gardiner eller Blomster i Vinduerne, m en rent og
propert, kalket, malet og skur et; der var Bilæggerovne i
Stuerne og Sjalusier i Vinduerne. Ogsaa Gaarden og Loen
var rene; Manden by tted e Træsk o, naar han gik paa
Loen og fodrede D yr ene. Der var en »H oclda « østerude,
hvor d er var »ljlara«; der kogte d e altid der es Mad. Der
var baade en Port øs ternede og en veste r oppe; ad d en
østre Port kørtes altid Gødningen ud. Ma rkern e laa langt
væk, og de kørte kun smaat, d e var »baange om Øjen«;
Konen lukkede Porten op, naar hun ve ntede Manden,
og lukked e den igen, naar han var kørt.
D er hvor .n u P os thuset ligger , var d er ogsaa en A vlsbrugergaard ; den havde i Modsætning til d e andre Gaard e Stuelængen ud til Gaden (ud mod P ladsen mellem
P os thuset og Havnen ); Forlængerne laa samm en m ed
Naboejendomm ens mod Øst og Vest, saaled es at der ud
til Gad en mellem Spareka ssen og Po sthuset laa to samm enbyggede St ald læn ger.
De t nuvæ rende Højers Hotel va r ogsaa en Avlsbruge rgaard m ed en lille Butik; i d enne Ejendom va r d er Gæstgiveri. D engang kom der jo ikke saa mange Turister. De1·
va r et Hotel ved Havnen, »Hotel du Nord «, m en ogsaa
til d et hørte der et Avlsbrug; Manden drev Avlsbruget,
og Konen passede Hotelle t. Der var mange d er havde
H es te d engang, og en Ko var d er _næsten til .h vert eneste
lille Hus. Selv Doktoren havd e Avlsbrug og t o Kø er.
Der h vor »Prima« nu ligger , var der ogsaa en Avlsbrugergaard, »Risegaarden« kaldtes den , for Manden d er
ejede den h ed Riis. Han havde Jo r d paa d en nordre Side
af Kampeløkken, hvo r der er en Bæk m ed store Træer
paa Skrænten; den kaldte man for Risebækken. Risegaarden var ombygget, Stuelængen laa til Gaden, m en
de r s tod lidt af den gamle Længe, som h avde haft Gavlen til Gaden. N u er d er kun Forretnings- og B eboelseslejligheder.
Gaardenes Indre er blevet lavet m eget om siden dengang. Mange Avlsbruger ejendomme har faaet Stuerne
d elt eller lagt om, undertiden ogsaa for a t kunne leje
ud til Turister. D en en este Gaard, d er endnu er indrettet

som d engang, er saavidt jeg ved Kastanjegaarcl en ; i min
Barndom hed d en altid Johan Holms Gaard.
De fleste Huse i Allinge havde et stort Værelse, som
kaldtes »Salijn«. Det var altid paa d en østr e Gavl, og de
fleste Steder gik det over hele Husets Bredde; i mindre
Ejendomme var d er undertiden et lille Gæsteværelse og
en Forstue, som var taget fra Salens Bredde, men Salen
va r dog d et s tø r ste Værelse i Huset. Min Bedstemor fortalte, at i hend es Hjem kaldte d e Salen for »Huset«. Ogsaa i smaa E jendomme var d er overalt en Sal. I Løsebæk
fandtes Sal i hvert Hus, hvor der var en Ko eller to.
Mens man byggede Borgerskole, blev to m indre Sale i
Byen udlejet til Skolestuer; det ene var Julie Pili ls i Løsebæk, det andet E. J onassens, dengang Staffensens Sal.
Mindre end Salen var »Storstouan«, som man nu nærmest vil kalde Dagligstue; senere sagde man oftest »Bæststouan «. I alle Huse var der en Storstue og en Lillestue.
S tu erne var kalkede, nogle blaat, andre kun hvitlt. Møblemen tet bestod udelukkende af Træmøbler, mest brunmalede e ll er rødrnalede: et lille Bord, n ogle Stole, en Slagbæ nk - og saa Brændekassen ved Kakkelovnen. E t Skatol og en Kommode havde de i d e fleste Hjem, men d er
var ogsaa mange, der havde deres Mors Dragkiste. Mange
Steder sa a man rundlaagecle Kister, hvori d er mest opbevaredes u syet Tøj, Tøjres ter (»Lappa «) og Garn til
Str ikning og Vævning.
De fleste Sted er var der et Skab i Væggen og en Hylde
und er Bjælken; paa d enne Hylde anbragtes forskellige
Ting; Tobak og Svovlstikker holdt sig god t tørt, naar d e
s to d paa »Fjæln«; det samme gjaldt Salt og brunt Sukker. Paa Fjæln plejede der ogsaa at ligge en Sukkertang
til at knibe Kandis«knajla « itu med og Lysesaksen til a t
klippe af Vægen paa Lyset med. Under Lofte t nærmest
Kakkelovnen var der to runde Stænger, hvor m an kunde
hænge Tøj et, naar man kom vaad hjem efter en Byge;
d enslags Stænger fandtes næsten overalt.
Gulvene i Stuerne var hvidskurede og strøet med Sand.
»Sangrova « havde Folk forsk ellige Steder; nogle havde
<len under Bryggersbordet, andre i en Krog i Bryggerset.
»Vaskelms « sagcle man aldrig, det hed altid Brygger s.
Nogle havde Sandgroven under en Lofts trappe. I Kirken
var der Sandgrov under »Lajtaratrappan« inde i Kirken
ved Siden af Daaben.
D e fles te Billeder, Folk havde paa Væggene i der es
pæne Stuer, var af Kong Frederik den Syvende; enkelte
havde ogsaa Christian den Niende og Dronningen, og
andre m er e moderne havde den russiske Kejser og Kejserinde Dagmar. I mit Hjem havde vi liggende e t Album
med mange smaa Portræ tter af hele Kon gefamilien, baade smaa og stor e. Gamle Billeder fra Krigen havde Folk
ogsaa hængende; man sagde, at den gamle Doktor, som
selv havde været med i 1864, var saa inter esseret i de
Billeder, naar han kom paa Sygebesøg.
Gardiner for Vinduerne brugte man ikke i de gamle
Huse; man brugte Sjalusier, en Slags Maatter af Straa
flettet sammen med Traad; de kunde om Dagen rulles
sammen og stilles i en Krog af Vinduet. Eller ogsaa brugte man » Vijnusforhæjn« af mørkt Tøj, d er blev hæ ngt
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for Vindue t, naar Lampen var tæ ndt, og toges ne·d om
Dagen. Mange Vinduer var blyindfattede og k un de ikke
lukkes op; i nogle smaa gamle Huse var Vinduerne hel t
gr ønne. I fl er e gamle Huse fandtes og findes endnu Hal vdøre til Køkken et.
Soveværelser fandtes ikke; Folk sov i Stuerne eller i
»Kammersen «. D e gamle laa i Stuen og de unge i Kamm er set. Et Kammer s var e t meget lille Værelse; der va r
kun Plads til en Seng og en »Kjista «. I Arbejderhj emmene, der var adsk illigt fattigere end nu , var der i Stuen
en Seng for de voksne og en Slagbænk, hvor Børnene
sov.
Folk plejede at have smaa rund e G las i Dørene; saa
kunde Konen se ind til Børnene fra Køkkenet uden at
skulle lukke D ør en op. Og naar man om Aftenen skulde
gennem en mørk Stue, kunde man finde Vej efter Lyset
i Døren til Stuen ved Siden af.
Til Husene var d er Halvtagsudhuse, »Hodder«; en
Hodda var der til n æs ten ethvert mindre Hus. D erinde
havde man Vaskehus og Brændehus; nogle havde ogsaa
en Lokumsbænk i Ho·d dan. Nogle havde ogsaa Høvlbæ nk
i Hodclan, saa de kunde staa der og klampe ·Træsko op.
Der var enkelte gamle Haanclværkere, som klampede
Træsko op for fremmede, men d e fleste Folk satte selv
Klamper paa. Bællana slog mange Klamper af, og der
skulde »goa Pijna i Klampana «.
Foruden Hoddan var der ved næsten hvert Hus i Allinge en »Grisabo «. Den va r ikke b eregnet til Vinterbrug. Den var sat op af Granits ten, som man kaldte
»Graahajlssten«, med nogle gamle Brædder til Tag, d ække t med Græs og Pjaskbræ nde for at lune for Grisen .
Lokumme t fandtes i gamle Dage ved Møddingen. Man
brugte i!lgen Spand, men Dyngen (»Stakkijn«) blev raget ud paa Møddingen, naar d en blev for høj. D en slags
Lokummer blev forbudt i min Barndom; der skulde anskaffes Spand og lukkes for. Dog fandtes flere af d en
gamle Slags Nød tørftshuse langt ned imod vor Tid.
Avlsbrugerne havde deres Jorder liggende spredt over
hele Byvangen, »Vaangijn« kaldtes den. J orden i Byvangen var delt i »Lykkjer«, og alle disse Løkker ha vd e
Navne, saa Avlsbrugerne kunde hitte R ede paa deres
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.Tord. Jorderne laa ofte langt fra Gaardene; e11 gammel
Kone i Løsebæk havde sin Jord paa Storløkkebakken, og
hendes Nabo havde Jord i »Kjæ r ed «; andre Folk i Løsebæk havde Jord paa Byggehøj, atter andre mellem Grønnedal og Sandkaas.
Syd for Allinge fører »Udlykkjevæ jn« fra Sygehuset
op til Landevejen ; syd for d en laa Udløkke rne. Nord for
den laa »Borkjelykkjan«, ·derefter »Aangerslykkjan « og
nord for den »Grommelykkjan«. Vesten for Nymølle
førte »Brinkavæjn« op til Jorderne »pa·a Brinkijn c<.
Ovenfor Landevejen ved Udløkkevejen laa »Rainerslykkjan « og paa den anden Side »Kjæ red « laa Storløkkerne.
Mellem Vejen til Kæret og Brinkevej en laa »Lijlalykkjan « med et lille Engdrag, d er hed »Snarpan«. o r<l
for Brinkevejen laa de to Høje L erhøj og Stenshøj den førs te kaldtes ogsaa af nogle »Lehøj« fordi Byle<ld et skulde have været h er. Men Byledclet var vis t, hvor
Doktor Borchs Villa nu ligger. V ed Stenshøj holdt d er
Underjordsfolk til, fortalte man.
Omkring disse Høje laa nogle Marker, de r kaldt es
»Sporrijn «; de laa indtil 1898 under Va nd om Vintere11
og brugtes af Ungdommen til Skøjtebane; senere er de
blevet uddrænet. Længere ve's tpaa, paa den anden Side
Gildesaaen eller som d et nu kaldes : Aamindet, laa et
lille Hus, de kaldte »Savlan«. I Nærhed en af det laa
»Byggjerslykkjan«. Hvor Villakvartere t ved Vester gad e
nu ligger , laa »Nylykkjerna«, og ovenfor dem igen
»Krajnsalykkjan« med »Krajnsh øj«.
Følger man Pilegad e op forbi Kirkegaarden, kommer
man mrdt op gennem Allinge Vang. Hvor Vejen deler
sig, fører den mod Syd til Kokkeløkken, mod Nord til
Moseløkken. Syd for Vejen ligger Teglværket med »Rujnelykkjan«; nord for den ligger først »Pilalykkjan« og
nord for d en, ned bag Kirkegaarden, »Kampelykkjanc<.
Ovenfor Kampeløkken laa Kajbj er g og Esbernahajla,
o g sønden for d em Byggehøj og »Halnedaskouijn «.
Syd for Avlsbrugergaarclene i Løsebæk la a »Tomesalykkjan«. Løkkerne syd for Byen langs Stranden kaldtes
Strandløkkerne ; d e t var m est Klipper, men cler blev
avle t Sæd mellem Klippe1·ne, og naar Sæden var inde,
blev Køerne sluppet d erud. Nord for Byen var der o gsaa
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Strandløkker baade vest og øst for Vejen til Sandvig.
Vejene i Vangen va r ikke alle lige gode. Men naar
man skuld e gaa i Mark en, var d er mange Genveje. Hvor
m an skulde gaa over en Aa eller en Bæk , laa d er genle
nogle stor e flade S ten, saa man kund e hoppe fra den ene
til den anden ; d e kaldtes e r »Vad «. Ved Kamp el økkcaaen var d er fl ere Steder, h vor man kund e komm e over
uden at gaa til Broerne. Ovenfor Kirkegaarden va r d er
for e t Marksk el, et »Dæ je«, so m de r v ar m ell ern alle
smaa Jords tykker i Vangen; naar man skuld e skynde
sig, gik man ad »D æj ecl « til Ka mpeløkke Aa og va dede
over til l ampe løkken.
Paa Vejen syd for T eglvæ rke t, op mod Aamindet, var
der ogsaa et Sted, hvor man kom ove r Kampelø kk eaaen
paa nogle flad e Sten; de t kaldtes »Be rrevad «. Over <let
førte Vangeboernes Kirkes ti ; den gik gennem Markerne
og skuld e holdes saa bred , at man kund e gaa ad den med
en Kis te .
Det va r som sagt A vlsbruget, der prægetle A llinge i
min Barndom. Men efterhaanden blomstrede Stenhuggerie t op. Li:clt Stenhuggeri havde der været før ; der var
Stenværk baade paa Langebjerg og i Mo seløk ken læ11ger e tilba ge end jeg kan husk e, men d et var v is t m es t i
det smaa. Og der var mange gamle Mænd, der slog Sk æ rver til Gader og Veje. Men sidst i Halv fje rdse rne tog
S tenarb ejdet for Alvor fat. Det va r en Ma nd, som hed
Berg, d er satte Gang i Stenbrydningen. De t· var en Stenbane d er h vor nu Dr. Borchs Villa ligger , og hvor d er nu
er Meje ri, laa d er en Stenvæ rkssmedje. Stenen fik de fra
Bergs Br~d ; han begyndte Stenbrydning baade i Storeclal
og ved »Sjælamossajn«.
Stenhugge ri et førte mange Fremmed e ti l B ye n. D et·
kom en D el d ygtige Stenhuggere fra Nexø; da sener e
K. A. P e tersen begyndte sit Monumenthuggeri, søglc
Nexøhugge rn e selvfø lgelig Arbejde hos ham. Eller s va r
de tilflyttede Stenhuggere mest Svenskere. De drak og
lavede e t farlig t Spektakel, og Politibetjenten kunde ikke
klare dem alene. Nogle af Byens Folk, kaldet Stokkepolitie t, maatte derfor ud og hjælpe Betjenten, naar d e t
var galt. Svenskerne sloges m ed Kniv, sagd e man. D er
kom ogsaa fler e ita lienske Stenhuggere ind, som bosatte
og blev paa Bornholm .
Alle Folk, d er havde e t Kanimer at le je ud, fik Loger ende. Nogle af disse var pæne og ordentlige Folk, m en
adskillige var meget drikfældige og leved e m est af Brørl
og Bræ ndevin, som d e købte i Pottevis.
Da der senere kom Stenværk nord for Kampeløkken
paa »Esbernahajla « (Mo hrs Værk), fik Stedet i daglig
Tale Nav ne t »Fyjlebakkajn«. Der var adskillige der drak
dengang, og paa »Fyjlebakkajn« var der jo alle Slags
Folk ; blandt Skærveslagerne var der mange, som tjente
lidt m en drak mege t. D e gamle kunde ikke lide, at vi
brugte d e t Navn ; d e t var et st ygt Ord, og saadan hed
det jo ikke.
Ogsaa ved Byggehøj blev cler brudt Sten, og d er blev
b ygge t en Smedje.
Siden er der jo kommet adskillige andre Stenhuggerie r
til, og d er er i Allinge bleve t udført mange store og smuk-

ke Stenarb ejde1·. Navnlig cle t store Hamme rvæ rk har
præge t Byen, og ikke altid paa en heldig Maade. I Begy ndelse n beskæftigedes der ca. 800 Arbejdere, hvoraf dog
e t Par Hundrede havd e Arb ejde ved Anlægget af Sæ nehavn en. Men efterhaanden sygnede V æ rket h e n, saa der
kun var 25- 30 lVIancl i Arbejde; mange maatte søge
ande tsteds h en eller se at finde Arbejde i de smaa Ste nhugge rier, der oprettedes runclt omkring. Efte r Ve1:de nskrigen blomstrede Værke t op i gen. D e fles te andre V æ rker har kun holdt nog le Aar og er saa gaaet i Staa. Kun
Værke t i Moseløkken har holdt h ele Ticle n.
D er hvor Linds Skære ri nu ligger, begyndte K . A . P ete r sen om kring 1880 et Monume nthuggeri og Sl ibe ri ; d e t
var Bye ns første Monumentforretning. D e r hrugtes jo
ikke saa mange Granitmonumenter dengang. Værket gik
aldrig rig tig godt og maatte ophæves alle red e i 1885. J eg
kan huske, vi gik den Vej over Marken til Kampeløkken
for at komme til at se de fine » Mijnen « der stod.
Egentlige Fattigkvarte rer fandtes der ikke i Byen,
men rundt om laa der hist og her e t e nkelt lille fatti gt
Hus. D e r var mange fattige Fo lk i Byen . Det var navnlig
Folk d er ha vde mange Børn, saa det kneb med at skaffe
Føden for d e faa Øre, Mande n kunde have i Dagløn. Og
saa var der Hjem , hvor Manden ·v ar forfalden til Drik ;
Brænde vinen va r jo billig dengang, ca. 35 Øre Potten.
Ofte var de t Sygdom, der slog e t Hj em ned, og det va1·
snart lige galt, om ·d et var Manden elle r Konen, d e r blev
syg. Konen hjalp jo ge rne til med at skaffe Føden og
paatog sig forskelligt Arbejde; der var meget at gøre ved
Markarbejde før Høstmaskinernes Tid, og mange Kone r
arbejdede m ed Silden, som skulde rø ges, »gjik i Sijln «
som man sagde.
Men Folk var bange for at modtage Hjælp af Kommunen, »komma paa Bøjn « som det hed. D e r var jo denga ng ikke anden Hjæ lp at·faa end Fattigvæsen et; og d e t
var Folk bange for; d e sultede helle re e nd de bad om
Hjælp. Til Jul ble v de r delt lidt Penge ud af e n Institution, som kaldtes den fri Fattigkasse; det ble v ikke r egnet for Fattighjælp, men Folk vilde dog nødig være ved,
at d e havde faaet Penge af Hjælpekassen.
Folk var nøjsomme i gamle Dage. Man saa Folk spise
bart Brød baade til Mælk og Kaffe. Mælken var heldigvis billig; sød Mælk kostede 9 Øre Potten. Nogle Stede r
fik Børnene ikke Sild til deres Kartofler, men kun lid t
Lage at dyppe Kartoflerne i. Selv Brøde t blev la vet simplere til de fattige; d en Bager, der vilde lave de t billigste
Brød, fik Le veringen. En Kone havde e ngang af en Fejltagelse faaet saadan e t Brød hos sin Bager. Hun bar d e t
ned igen og spurgte, hvad det var for Brød. Ja, hun
maatte da undskylde; det var en Fejltagelse at hun havde
faaet e t Brød, der var bagt til de fattige. Me n saa tog
hun Brødet m ed sig igen: N ej, faar de saadant Brød,
sagde hun, og intet at smøre paa, saa vil jeg hellere beholde det og lade de fattige faa mit Brød, for vi har da
Smør at smøre paa vort Brød.
Enlige Folk, der havde smaa Midler, maatte faa d e n
Smule de havde til at række langt. En gammel Kone fortalte, at naar hun fik e n Bid Flæsk om Efte raaret, sal-

tede hun d e t, og nogl e Dage før Jul ko gte hun Kaal paa
cle t; saa fik hun Kaal e n ude n Sul og gemte Flæsk e t til
Jul edagene, da lmn spiste det m ed Rødb eder til. I Firserne va r d e r . Kirkegaard rundt om Kirk en ; de t.
de r nu ligge r tilbage er kun e n D el af d e n. Der var Grave, hvor der nu e r Gade, m en lla Kirken i Begyndelse n
af Halvfemserne blev ombygget og udvidet, blev Kirkegaardsgæ rclet flytte t ind. Der var ikke mange, d e r ble''
begravet paa d en gaml e Kirkegaard , kun nogle faa rige
Folk, da d e t ko stede 100 Kron e r at fa a Gravsted d e r ,
» liggja der « sagde man. Men de r havde nok væ re t Kirk egaard der i mange Aar, for naar nogen ble v b egrave t
d er, var d e r altid e n Mængde Hovedskall e r og Knogle r i
hver Grav, saa cle1· laa nok Slæg t efter Slægt. D e r var
ikke mange Monumenter paa Kirkegaarde n d engan g :
det va r kun d e rige, d e r kund e faa Raacl til e t rigtigt
»Gravmijne « af S te n; Arbejds folk fik i de t højeste e t
Gravminde af Træ. Paa d e n nye Kirkegaard fandtes de r
ma nge Træg ravminde r, mes t Træ kors, hvorpaa d e r v ar
sømmet en oval P lade m ed malet Indskription i Skriveskrift, foruden Navne t ogsaa ofte e t Salm evers elle r e t
Bibelsprog. Bøger af Træ med ma le t Navn brugtes ogsaa. En Del af Gravene havde støbte ovale Ramme r omkring. Der v ar ogsaa mange, der gik til Stranden og samlede runde Havs te n, d e r sattes i e n oval Kran s ud e n om
Graven for at holde Mulde n oppe fra Gangen.
Præsterne boed e i Olsker, hvo r Præs tegaarde n laa.
Dens Jord var forpagtet bort, og Forpagteren kørte for
Præsten, naar han skuld e til Allinge og holde Guds tje-
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Hovedvand paa, og Laaget var til at skrue paa, saa det
ikke let blev tørt. Den Kon e, der havde Hovedva ndsægge t m ed, skru ede Laage t af og lod de t gaa rundt i Stolen. Dengang prækede Præsterne m eget længere end nu,
saa der var mange, der faldt i Søvn, og det strammede
svært o p at have lidt stærkt at lugte til.
Salmerne blev sunget i en meget langsom Takt. Da cle
nye, livliger e Salmer kom frem, var Folk forargede; saaledes fortalte min Bedstemor, at der va r megen HarmP.,
da man første Ga ng san·g »Glade Jul«. Ved den Lejlighed
blev der di gtet en Sang, hvori det h ed :
I Fjor saa saang di Julia Hopsasa i K jærkan Jylada,
s'a Par-ykjen løtte sig paa dejn gamla Denijn.
Allinge Tlav11

0 1111.r.

1900. Adolf Møll er for.

neste, læse m ed Konfirmande rne eller g ifte og begrave
Folk.
Der va r i Firserne kun eet Missionshus i Byen, Luthers
Missionsforenings ell er som mange kaldte det : Møllers
Missionshus. De gamle kaldte de t B edehuset ; Folk va r
dengang ikke vant til at samles til Fællesbøn. Missionshuset va r et lille ga mmelt Hus; Vi nduern e dæ kk edes af
Rullegardiner med Billeder af Tordenskjold og Niels
Juel, Børsen, Christiansborg og Rosenborg Slot. Saadanne Rullegardiner saa man flere Steder, og vi Børn
syntes, de var saa fin e ; vi gik ud e og beundrede de store
Billeder, naar Lamperne tændtes. De t gamle Missionshus
laa med Fa«aden til Gaden; senere blev de t tildels nedr evet, og der blev opført et nyt pænt Missionshus med
Gavlen til Gaden.
De gamle Præster kunde ikke lide den Menighed; de
Folk gik nemlig ikke i Kirke, m en kun til Møder i deres
Missionsh us. Siden, da der kom indremissionske Præster,
kom Møllerianerne i Kirke, saa der var mange Folk, som
gik baade i Kirken o g i Missionshuset, og derm ed slap
det Had. Man kaldte dem ikke alene de møller ske men
ogsaa »di sjikkelie «; man sagde, a t m an kunde se, hvem
der hørte til de »sjikkelie « for de »hæ jlde m e Ørn «. De
gamle havde saa m ege t at udsætte paa den Menighed ;
de var jo selv vant til at gaa i Kirken om Søndagen og
sa a siden gøre, hvad der passede dem.
Pladserne i Kirken, »Stolene«, var solgt. H ve rt Aar
blev der holdt Auktion over ledige Pladser i Kirken ; de
blev købt for en Pris af 10- 20 Kr. en Gang for alle og
desuden en Krone om Aaret saa længe Køberen levede.
Naar han saa døde, blev hans Stol solgt ved næste Aars
Auktion. Dengang sad Mændene paa højre og Kvinderne
paa venstre Side af Midtergangen, og ned langs Gulvet
var der Bænke, som var Fripladser. A t sidde der kaldtes
at »sidda paa Stæjn«. Hvis de Folk, der havde købt Stol,
ikke kom inden Præsten gik paa Prækes tolen, kunde
all e og enhver frit sætte sig paa de tomme Pladser.
Folk brugte at have »Lugtegodt« fra Haven m ed i
Kirken at lug te til ; Konerne brugte ogsaa Lugtedaaser,
»Houdvansægj « kaldtes de. Nogle havde Hovedvandsæg
af Sølv og nogle vistnok af Ben. Der var en Svamp i med
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Naar Folk gik til Alters, plejede de at lægge P enge i
Kirkebøssen. Der var en gammel Kone, som engang sagde, at hun skulde have en Tiøre byttet, for hun skulde
have lidt Kobber at skraml e i Kirkebøssen med.
Engang imellem gik Degnen rundt i Kirken m ed en
lille Skuffe med en Klokke paa og samlede ind til gudelige Formaal, men det var ikke ofte, at de »tyggjde i
Kjærkan «, som de gamle sagde.
Ved alle Højtider ofrede Folk til Præsten og til Degn en. Degnen sendte Offersedler med Sko1ebø rnene t il
Hjemmene; Pengene ofredes indpakkede i disse Sedler ;
der var en af hvidt Papir til Præsten og en af blaat Papir til Degnen. Naar de havde tage t der es Penge ud efter
Gudstjenesten, gemte Degnen Papirern e til n æste Højtid; de blev ikke kasseret, før de var saa slidt, at de ikke
kunde holde P enge mere. Man var sparsommelig dengang, ogsaa m ed Papir.
Ligkapel fandtes ikke. De fles te lod deres D øde blive
hjemme til de skulde begraves, m en de, der ikke kunde
have Lig hjemme, fik dem sat op i Sprøjtehuset eller i en
gammel Staldbygning, hvor der nu er P ensionat.
Rige Folk blev begravet fra Hjemmet, og saa blev Talen holdt i Kirken. Ved Begravelsen blev der givet to
store Lys til Kirken; de brændte paa Alteret i et Aar
(Sørgeaaret). Stagerne var af Træ; naar man gav Lys,
lejede man Stagerne af Kirken og de blev saa trukket
over m ed hvidt Tøj, foran Lysene anbragtes Træplader,
hvor den afdødes Navn, Fødsels- og Dødsdag var paamalet, og over det hele hang sort Flor. Der findes saadanne Lys fra Klemens Kirke i Bornholms Museum,
men de er sorte; i Allinge brugte man hvide Stager med
sorte Baand om og broder ede Strimler oppe om Stagerne
istedet for Lysemanchetter. Lysene stod først ved Kisten
i Hjemmet ; de blev baaret til Kirken af fire Mænd, som
gik foran Kisten ; to af dem bar hver et Lys o g to af dem
hver en Stage. Somme Aar stod der mange Lys paa Alteret.
Klokker og Ringning sku lde der betales for, og derfor
ringede Klokkerne ikke, naar Fattigfolk blev b egrav et.
De fleste havde hvide Haandklæder, naar de satte Kisten
ned i Graven, men de fattige blev firet n ed m ed et R eb .
For Selvmordere blev der ikke ringet. De blev b egravet i et sær ligt Hjørne af Kirkegaarden ; i gamle Dage

blev deres Kister løftet incl over Kirkegaarclsgærclet; d e
maatte ikke komme ind ad Laagen.
Ligv ogne n var skænket af Ej eren af Slotsvangegaa rden (»Slotsvaangabonijn«). Naar der skulde være Begravelse fra Sandvig, fik de Lov at laane Vognen gratis, men
Folk i Allinge skulde betale Leje, hvis de vilde bruge
Ligvognen. I ældre Tid har de fleste Lige t til Kirkegaard en. Der var bedt saa mange til at bære, at de k unde
skifte paa Vejen. Det var kun vecl rige BegraveJser, at
der blev brugt Ligvogn dengang.
Naar nogen døde, gik man til en Snedker og bestilte
Ligkisten; de r var ikke færdige Kister at købe. Nogle
Folk havde sørget for deres Kiste paa Forhaand. Det e r
bleve mig fortalt om e n gammel Snedker, at han havde
sin Ligkiste staaende færdig i sin b edste Stue ; man sagd e endog, at han sov Middagssøvn i den om Sommere n.
Han havde lavet den, mens han kunde selv; saa vidste
han, at den blev lavet af godt Træ. De gamle talte om
»en Kjista, de r kujne hojla «. Engang blev en gammel
Grav gravet op, d er skulde ligge en Slægtning i den, og
cle gamle Brædder, de r havde ligge t i Jorden i cle mange
Aar, blev taget hje m af en Sønnesøn af den der laa i Kis ten, og han laved e e t lille Bord af dem, saa det har
været gode Ting, d er er blev et brugt. De gamle Kister
stod hele, naar Graven blev gravet op og en ny kom d eri.
Der var en gammel Mand, som havde lagt nogle Brædder op paa Loftet; d e skulde bruges til hans Ligkiste,
naar han var d ø d. Men da han døde, syntes hans Søn, at
de t var altfor fine Brædder til en Ligkiste. Han tog saa
nogle simplere og b egyndte at lave en Kiste af dem til
sin Far. Men om Natten blev der e t farligt Spektakel
m ecl Brædderne oppe paa Lofte t; de ble v kaste t frem og
tilbage - og cla cle t ble v Dag, blev den Kiste, Sønnen
havde paabegyndt, kassere t igen, og Brædderne fra Loftet kom n ed og blev lavet til Kiste.
De fattige fik ikke saa gode Kister. Der var en Snedker, som lavede Kister til Fattiglemmerne; der blev
brugt saa daarlige Brædder, at man paastod, der mange
Gange maatte slaas e t Reb om K isten for at faa d en h el
n ed i Graven. Saa galt var det vel næppe, men de fattige
i gamle Dage fik det simpleste baade i Livet og Døden.
Mens Kisten blev lave t, blev Lige t lagt paa et Bord,
eller ogsaa blev en Dør tage t af og lagt paa e t Par Stole,
saa Lige t kunde lægges derpaa. Der blev hængt Lagene r
for Vinduerne, for at Solen ikke skulde skinne ind i
Stuen; mange lod cle Lagener h æ nge i nogen Tid, saa
man kund e se, at d e r havde været Lig i Huset. En Tjærepøs ble v sat ind ved Siden af Liget for Lugtens Skyld.
Naar Lige t blev baare t til Kirkegaarden, plejed e de, der
skulde dække Bord, hvor Lige t havde ligget, at tage Gløder paa en Skovl og hælde Eddike paa ; d et rensede Lufte n for Liglugten.
Snedkeren , der lavede Kisten, bad altid til Begravelse.
Jeg kan huske, naar Snedkeren kom til vort Hjem og
bad, om vi ville gøre den Døde den sidste Ære og følge
ham til hans sidste Hvilested og saa gaa med tilbage til
Sørge huse t og tage til Takke med, hvad Huset formaaed e.
Ved »Øfrøl« var d er altid god Mad paa Bordet. Først

fik man Frokost: skaaret Smørrebrød, »Syp « og Øl og
d e refte r Kaffe, inden man tog til Kirke. Naar saa Ligfølget k om hjem fra Kirkegaarden, var Borde n e d æ k ket; man fik flere Slags Steg med Asier og Syltetøj o g
siden Vin og Kager, baade Sukkerbrødskage, Lagkage og
Svedsketærte. Folk, d e r ikke havde Raad til Kage, bød
paa Sødsuppe. I gamle Dage plejede Arbe jdsfolk at hyde
paa Klipfisk og Risen grød til Øfrøl. Bedstemor fortalte
om e n lille Dreng, som havde sagt, da hans Mor var bleve t b egrave t: »Saa nu ha vi faad Risengrød paa Moer;
bara Far nu au kujne dø snai;t, s'a vi kujne faa Risengrød paa hannem m e! « Dengang fik Folk ikke Risengrød
uden ved festlige Lejlighede r.
Naar d er var Begravelse, blev der sendt en Kurv m ed
Smørrebrød, en Flask e Øl og Snaps til Ringeren i Taarnet. Naar Grave n v ar kastet, gik Graveren til Øfrølsgaarde n med den tomm e Kurv, og saa blev han b espis t .
Var der syge Folk, blev der baaret Øfrølsmad til dem .
Anden Dag var Arbe jdsfolke n e m ed Børn til »AjndasØfrøl«.
I min Ba rndom var der ingen Gartner i Byen; naar
de r var Begrav else, bandt man selv en Krans af »Bosbom«, som d e fleste havde i deres Have. Hvis d et skulde
være en særlig fin Krans, var d er en Kone, som bandt
Kranse; hun kaldtes »Krajnsakonn«. Om Vinteren bandt
hun tørre Ev ighedsblomste r og farvet Hjertegræs i Kransene; der var jo ingen, som havde friske Blomster om
Vinteren »Krajnsakonn« gik i Skoven og plukkede Mos
og Eføj til Kranse. Moskransene laa grønne hele Vinteren; en Buxbomkrans m ed Snebær i holdt ogsaa læ n ger
e nd d e friske Blomster nu gø r . Der var ikke n æ r saa
mange Kranse paa Gravene som d e r e r nu.
Gravstederne indhegn ede s mes t med Buxbomhække
o g plantedes til med Blomster og Prydbuske. D er var e n
Mand, som hav d e plantet e n Solbærbusk p aa sin Kones
Grav; naar han v ilde have Børn til a t gaa i Byen for sig,
gav han dem som Belønning Lov til at plukke Bæ r paa
hans Kones Grav. M:en de t var der ingen Børn, der turde;
det blev sag t til os, at vi ikke maa tte tage n oget fra d e
Døde, saa kom d e efter os om Natten.

A. K.
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Tilbedes en Bornholmer
som Buddha i Canton?
En Dansker, der redded e nogle fornemme Mandariner
fra Druknedøden, blev hædre t, s tøbt i Bronze og tilbedt
af Søfarende.
Ved at gennemlæse <le gam le Skift eprotokoller fandt
jeg for Aar 1746 en Meddelelse, d er førte mine Tanker
-.1.0 Aar tilbage i Tiden. Skulde det vær~ muligt, at det
var en Bornholmer, jeg den gang saa blive tilbedt som
Buddha i et kinesisk Tempel i Canton?
Men jeg maa hellere fortælle hele Histori en i kronologisk Orden :
Jeg sejlede dengang paa K inakysten i et af Østasiatisk
Kompagnis mindre Skibe og kom gentagne Gange ti l
Canto n,• ca. 7 Timers Sejlads op ad en F lod ved Hon gkong, om jeg husker ret. En Søndag, da vi laa for Anker
ude paa F loden og jeg havd e Frrdag, aftalte jeg med en
af Skibets andre Officerer at vi skulde tage i Land for at
se lidt paa Byen. Han blev imidlertid forhindret, saa
jeg drog af Sted alene. En Kineser , jeg havde som Fører,
havde tilrettelagt Turen. Han mødte om Bord tidligt om
Morgenen. Vi blev ro et i Land, og her stod to kinesiske
Bærestole og 4 Kinese re parat. D e t var første og vistnok
sidste Gang, jeg blev transporteret paa den Maa·de. Turen varede det m es te af Dagen. Prisen for denne Fornøj else var 8 mexicanske Dollars, ca. 16 Kroner. Vi kom
igennem den gamle Kin eserby m ed smalle, stinkende
Gader og besøgte her et Glaspusteri, besaa et Silkevæveri og var i forskellige Butikker, hvor jeg bl. a. blev
tilbudt en Skarpretterøkse. D en brøcl jeg mig dog ikke.
om. Derimod stod paa Dagens Program Overværelse af
en H enrettelse; m en den blev jeg snydt for, hvad jeg
vistnok ikke var ked af. I Stedet besøgte vi et F æ ngsel,
hvor j eg overværede et Forhør; her saa jeg en Kineser
blive straffet mecl en Masse Slag paa samme Ste·d for .derefter at blive baaret ud i en Vidiekurv af to Kinesere,
der bar Kurven ved Hjælp af en Bambusstang, der var
stukket gennem begge Kurvens Ører. Jeg saa andre Fanger, d er i stegende Solhede stod læ nket til en Mur og
havde et ca. 35 mm tykt Bræt, som var ca. 75 cm i Kvadart, om Halsen, saaledes at cle ikke kunde ligge ned ;
Macl og Drikke fik de vist kun af medlidende Kinesere.
Under vor videre Færd fik jeg ogsaa forevist Byens Un<l~r: et Ur, de r gik ved Hjælp af Vand. Efter Førerens
Forklaring var det saa næ r et perpetuum mobile, at d et
blot behøvede fri sk Tilførsel af det fordampede Vand.

Til Slut kom vi til et Par Buddha Templer . I d e t ene
rnr der enten 60 eller 70 Buddhaer. Dem tilb ad man paa
den Maade, at var man 20 Aar, tilbad man Buddha Nr.
20, og va r man 30 Aar, tilbad man Buddha Nr. 30. Paa
den Maade fik man for hv ert Aar en ny Buddha at tilbed e; blev man tils trækkelig gammel, saa maa tte man begynd e forfra igen med Buddha Nr. 1; m en i den A ld er
gaa r ve l <le Aes te i Barndom, saa det passed e jo sto rartPl
efter Førerens Mening.
Og saa kommer Aarsagen til denne Historie:
I et andet T emp el, hvor cle1· stod en D el Bucldhaer ,
standsede Føreren ud for en Buddha og forklarede mig,
at d enn es Opstilling skyldtes en »Dansker«. Han havde
und er en Tyfon frelst nogle højeres taaende fornemm e
Mandariner fra at omkomme paa Floden; d e kom levende i Land, medens han selv drukned e ved denn e Lejlighed. For denne Gerning havde man hædret ham vccl
at støbe ham i Bronze, og siden var han blevet tilbedt af
dem, der skulde ud at pløje Bølgerne. J eg husker, at jeg
dengang dvælede en Stund ved min Landsmands Gudebillede; d et var en mærkelig Oplevelse pludselig at blive
minde t om en Landsmands Heltegerning paa e t Sted ,
hvor man allermindst ventede det: i et kin esisk T empel
og foran en Afstøbning af Helten.
Og saa vender jeg tilbage til Indledningen:
I den ga mle Skifteprotokol 1746 17/10, Fol. 510 h ,
s taar følgende opført: Christen Jensen, død 21/12 1745
i Canton i Kina, gift med Karen Larsdatter, boende 16
Sg. Gr. i Vestermarie Sogn ; han efterlader sig en Søn
J ens Christensen, 18 Aar gl. (Christen J ensen er Søn af
J ens Christensen, 11 Vg., Aaker. ) Skulde d er ikke være
en Mulighed for, at denne Christen J ensen er identisk
me·d den Landsmand, som jeg tilfældigt mødte i Canton?
I saa Fald var han ikke alene Landsmand, m en en Mand
fra min egen Ø og mit eget Fødesogn.
Paa den Tid havde Danmark Forbindelse m ecl d e ostindiske Øer, og d et er vistnok først senere, at Handelen
udvidedes til Kina; saa paa den Tid var det vistnok en
Sjældenhed, at en Dansker kom til Canton. D erfor er der
en Mulighed for, at den omtalte Buddha ei: en Bornholmer. Nu kunde det være morsomt at faa en Bekræftelse
paa ovenstaaende; m en der er en lang Vej til Kina, saa
det oplever jeg næppe. Jeg gjorde den Gang nogle Optegnelser, men d e er forlængst forsvundne.

Kr. Kure.
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JUNINAT PAA HAMMERSHUS
AF C. U. BOESEN

Den lyse Solguds slraalegyldne Vogn

Fra Møllevig Slotslyngen v idt sig strækker,

har endt sit Løb henover Himlens Bue;
den kasted Srejflys i den v aade Ovn,
før Havets Bølger slukkede dens Lue.

mod Øst paa Skrænten Blommelaam staar Vagt,
og Magasinet højt i Ve jret rækker
sit Murværk imod Tidens Men og Magt.

Nu fold er Natte11 ud sin mørke Kappe
og svøber d en om Klippens brede Krop,
m ens hist ad Skyers taagelette Trappe
i Horisonten Maanen stiger op.
Nu væd es Blomst og Blad af Svalheds Dugg,
og i de kratbevoxte Kløfters Dale
som Sangerla ig det klukker Kluk i Kluk
af søvnløst vaagne, lcælne Nattergale.
Dybt nede Havet slaar mod Kystens Fjælde,
m ed Skvulp dets Slagkra ft løses op i Skum;
som Rest af Storm lmn dæmp et er dets V ælde,

Paa Klippetop sig rejste Hamm e r s hus
m ed Manteltaarn og Kongesal og Kirke.
De Munkesten i Vejr's og Vinde's Sus
holdt dog ej Stand som stadigt V æm og Virhe.
Nu m ellem Løv og Gru s en Luftning strømmer,
der h visk er orn for gangen Sto rhedstid ....
Ruinerne i Sommernat/ en drømmer
om dengang Borgen stod trods Kamp og Strid.
Det gamle Slot er nu Ruiner kun,
saa mindesk ønt de sig stilfærdigt bred er.

om sagte end, dets Røst er sjældent stum.

Men ogsaa jeg gav Stof fra Ungdoms Stund
til S tedet her, gemt hen som Fugles Reder.

Fra Bro til Ringmur slynger sig en Ve j,
d er før er frem og op, hv or Udsyn troner
og nedadtil for Blikket aabner sig

Med Tanken vendt mod, hvad d er nu er Minder,
tyst i den dæmrende, d en lyse Nat
under de sjunkne Taarne, sjunkne Tinder

et A fgrundsdyb med Bund af Træers Kroner.

jeg hæver min Erindri11gs skjulte Skat.

FØR

Rourw 11ordrc Trinbræ t. 1900.
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Rønne nordre Trinbræt. 1944. (Walter Bjerregaard /ot .)
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KONSERVATISME OG FREMDRIFT
Træk af bornholmsk Folkesind
Hvis den Enkeltes Sind kan karakteriseres som et Spil
af Mo.dsætninger, saa gælder det samme i endnu højere
Gracl om Folkesinclet. En Befolkning bestaar af en Række Enkeltindivide r , hvis Anlæg og Inte resse r gaar paa
tværs af hinanden, modvirke r hinanden, men n e top d erved kalder nye Kræfter til Live efter Loven om Tryk,
der skaber Modtryk. Vil man forstaa Folkesindet i dets
indre Rigdom, er det netop disse Forskelligh ed er, de tte
Spil af Modsætninger, man maa prøve at fange.
Og Bornholmersindet, som vi fincler det ikke hos
nogen enkelt Bornholmer men hos hele den indbyrdes
uens Flok af Landsmænd, og som manifesterer sig i deres
fælles Skæbne: Bornholms Historie - Bornholmersindet e r usædvanligt rigt paa Modsætninger, som man
skulde tro det umuligt at forlige. Og netop gennem disse
Modsætningers Strid er Bornholmeren som Folketype
blevet til.
Den der prøver at karakterisere »Bon1holmere n «, vil
næppe undgaa at dvæle ved hans gennemgaaende konservativ e Indstilling. Men Konservatismen kan være
mange Ting, lige fra den naturlige Æ rbødighed for det
Fra Fædrene nedarvede til den forbenede Vanedyrkelse, for hvilken en kendt dansk Historiker har givet
det klassiske Udtryk: »Jeg hader enhver Forandring,
selv til cle t bedre! «
Konservatismen, i alle dens Afskygninger, har ligget
Bornholmeren i Blodet. Han har været vanskelig at rive
ud af sine vante Cirkler. Naar en Ting skulde gør es,
gjo rcle han den h elst paa den Maade, hans Forældre
h avde gjort d en paa. Og det skyldtes mere end Vanedovenskab, det v ar tillige Ucltryk for en indgroet Angst
for at være ande rledes og bære sig anderled es ad end
andre. Bqrnholmeren vilde nødig stikke af mod sine Omgivelser, en Egenskab, der staar i ejendommelig Modsætning til hans stærke Selvstændighedstrang.
Zahrtmann skriver om Amtmand Christian Jes persen,
at han " var som sine vanekære Landsmænd bange for
alt nyt. « Der ligger h e ri noget af en Pie tetsfølelse overfor d e t nedarvede baade i Tankegang og i daglige Arbejdsvaner. Men Bagsiden af denne Følelse tør man ikke
overse. Angsten for alt nyt kan medføre en Afvisning
paa Forhaand af Drøftelse af nye Tanker, en Indsnæ vring i Forstaaelsen, som spærrer for værdifuldt nyt. Man
stiller sig uforstaae nde, som nævnte Amtmand Jespersen
gjorde ove rfor sin Broder Sandflu gtskommissærens
vidtspændende Planer: »Jeg tror sandfærdigt, min Brod er er blevet gal! «
At Konservatismen er blevet saa rodfæstet i Folke karakte r en, har selvfølgelig sine Aarsager. Bornholms afsondrede Beliggenhed er ikke en tilstrækkelig Forklaring, selvom Folk i afsondrede Egne gærne holde r længere og fastere ved gammel Tro og gammel Sæd. !øvrigt
er Bornholms Afsondring fra Omverdenen en Paastand,
der kan trænge til at tages nærmere i Øjesyn.

Langt betydningsfuldere turd e det være, at ny Skik
og Brug meget ofte er indført paa Bornholm af Fre mmede, og i adskillige Tilfælde med Magtbud. Og her er
et Punkt, hvor Bornholmerne reagerer. Skellet mellem
født e og førte er dybt, og det er ikke blevet udjævnet
ve d, at de førte ofte havde en ubehagelig Autoritet.
Denne Autoritet mødte Bornholmerne med en Uvilje,
der tit var temmelig aktiv.
I Kampen mod fremmede Magtbud udviklede Bornholmeren sin naturlige Sans for Ret og Skel til en ofte
spidsfindig juridisk Evne. D e gamle Bornholmere kendte
deres Lovbog, og navnlig hvad der vedrørte Hævd og
Sædvaneret var de vel bevandret i. D e gamle Privilegier
hagede de sig fast til og gav ikke slip paa dem; naar de
fandt deres Ret sol eklar, va r de Modstandere, der ikke
veg for noge n Kons ekv enser. Dengang Rentekammeret
i 1768 v ilde afløse den almindelige Brænclevinsbrænding med et Bevillingssystem, hævdede Bornholmerne, at
Brændevinsbrændingen hørte m ed til Øens Privilegier,
og Nexø Borgere indsendte en Memorial, hvori det hed,
at Brændingen »ikke uden voldsomme Midler og almindelig Opstand kunde nedlægges, og endda neppe«. En
stejl Konser vatisme har altsaa ikke være t uden praktisk
Betydning.
Men Bornholmeren har et andet Træk i sin Karakter,
so m mange Iagttage re har gjort opmærksom paa: han er
lære n em og besidder medfødte Færdigheder for at tilegne sig ny t. Allerede Thurah har fremhævet det:
Bornholmerne ere, i Almindelighed at tal e, snilde i deres Adfærd,
!dygtige og be11veme til at udfinde adskillige Ting, og tillige behændige at fu ldføre de m ; der findes unge Drenge, som af egen naturlig
Drift og Paafund have beflittet sig paa at skære u d i Træ, og have
111 agt det saa vi d t, at man skulde af deres Arbejde slutte, al de
virkelig havd e lært Billedhugger-Professionen; andre gøre Tømmermands, Sn edk er-, llfour- og andet Arbejde, som de have lært sig selv
til, al en este ved d eres ege t gode Nemme, og ved Opagtning, hvorledes d e have set el og andet af deslige Arbejde at være bleven
forfærdiget; hland t andre findes unge Mennesker, som ved egen
Flid og Drift have gjo rt sig særd eles habile i Uhrmager-Kons ten,
tla de først af Træ, sid en af Jern har b ragt skønn e Uhrværker tilvej e, og p aa de t sidste ere komne saa vidt, at de har forfærdiget
d e skøn neste accnrateste Stue-Uhrer af .Te rn, Staa l og Messing, af
det all erfineste og nettes te Arbejde.

Om Urmagerkunstens Oprindelse paa Bornholm hedder det sig, at det var nogle Ure fra et strandet engelsk
Skib, der gav Anledning til denne Industri. Nogle bornl1olmske Haandværkere, d e r skul de r ense Værkerne paa
d e strandede U re, b e nyttede Lej ligheden til at lave Modeller af dem og lagde sig paa dette Grundlag efter Urmage rie t, e t Forsøg, der fik stor Fremgang. Hvad historisk Paalidelighed angaar hører denne Beretning vist til
d e tviv lsomme, men iø vrigt er Historien god nok. Den
selvlærte Bornholme r s Arbejde efter primitive Metoder
er k endt paa andre Omraader. Haandværkeren, der snitter et Urværk ud i Træ, viser en lignende Energi som
den, der lærer sig et fremmed Sprog ved at sammenligne et nyt T estamente i Sproge t med et dansk. Mangelen paa M etod e opvejes ved et ekstra Indskud af Energi,
Taal modighed - og Tid.
Det lette Nemme fulgtes af e n Læretrang, der synes al
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have være temmelig udbredt; i udprægede Tilfælde
ytrede den sig i noget langt større en d overfladisk Nysgerrighed. Der er med primitiv Metod e drevet dybtgaaende Studier af bornholmske Almuesmænd; d e bedste
af dem naaede saa vidt, at de blev fortrinlige Vejl edere
for fremmede Videnskabsmænd, d e r gæstede Bornholm.
De kunde med dem drøfte Faget paa lige Fod; hvad d e
har manglet i faglig Uddannelse, har d e erstattet med
grundigt Lokalkendskab. Selvfølgelig vil det være en
Overdrivelse, om man vælger Peter Thorsen til bornholmsk Gennemsnitstype; han betegne r den bornholmske Selvlærtheds Toppunkt, fordi han har været rigere
udruste t end d e fl este, og fordi han har tilegnet sig mere
kritisk Metode. Men i sine Anlæg er han udpræget Bornholmer. Og andre har før ham ud fra Almuesforudsætninger givet Videnskaben en Haandsræ kning. Der v ar
de n gamle Smed Lars Ipsen i Bodilsker, e n kyndig Botaniker, der havde lært sig selv Tysk, saa han baade kunde
tale og skrive det - og tillige saa meget Latin, at han
kund e klare sig paa Apoteket, naar han havde glemt R ecepten hjemme. Han levede paa et Tidspunkt, hvor ha11
for at følge sin Forskertrang maa tte finde sig i at hedde
»Blomstersmeddijn« eller »d ejn latinska Smeddijn « og
at betragtes som en Original - og maaske hævdede han
sin Særstilling ved at blive endnu mere bevidst Original.
Pudsigt nok laa en Del af hans Originalitet i en meget
vidtdreven Konservatisme: hos ham skulde alt gaa som
det gik i hans Barndomshjem, ·og da hans Fædrenehus
brændte ned, lod han det genopbygge i ganske nøjagtig
Kopi.
De mest lysende Exempler paa Fremdrift og Tro til
nye Tanker, Bornholms Historie viser, e r tillige Exempler
paa, hvordan disse Tanker har maattet krydse sig frem
mod Modvind, skabt af den lokale Konservatisme. En
saa strid Modvind skaber Karakterer. Overfor den dukker de svage unde r, og kun Mænd af stærk Støbning
trodser sig frem imod den. Saaclanne Mænd var f. Ex.
de store bornholmske Skovplantere: Hans Rømer og
Pede1· Jespersen.
Almindingens og Sandflugtsskovens Historie er Hi.storien om to Sider af bornholmsk Folkekarakter, der tørner sammen, om Konservatisme og Fremdrift, om stædig Fastholden af egne økonomisk e Interesser og en
Idealisme, der ikke viger. Efte rtiden kan i denne Kamp
se endnu en Modsætning: mellem kortsynet Stupiditet og
fantasifuldt Fremsyn.
Skovplantninge n, og navnlig den F r edning og Indgærdn ing, den nødvendiggjorde, føltes af Bornholmerne
som Indgreb i deres hævdvundne Almindings-Ret , og de
reagerede voldsomt. De nøjedes ikke m ed, som senere,
under Utlmarksstriden, de Aake r Husmænd: at føre deres
Retsskrav igennem ad juridisk Vej, gennem en Aarrække
og lige til højeste Instans. Nej, de gamle Bornholmerbønder paa Rømers Tid veg ikke tilbage for Selvtægt;
de brød Hegnene og jævnede dem med Jorden, ødelagde
Planteskolens Po r t og drev Svin ind i Plantningerne.
Zahrtmann fortæller, at h vis en Mand vakte deres Uvilje,
saa »skod di ette ijn« - ikke for at b egaa Drab, men
som en grov Advarsel. En Kæde af Stridigh eder kosted e
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det P ed er Jes persen at faa gennemført sine Planer; Naboe rne holdt stejlt paa d e res gamle R et til ef ter Høst at
lade Kvæge t gaa løst overalt, og den, d e r h egnede, mødtes .med Sp ørgsmaale t: Vil du nu yppe Strid? Blandt
Argumenterne mocl d et n ye var ogsaa Unytte n - det
var :foragteligt at se e t Me nnesk e øde Kræfter og Penge
paa den Slags Narrestreger. Og det tiltrods for, at enhve r , skulde man synes, maatte indse, at Sandflugten var
en Plage og en Trusel m od Omegnens Landbrug, og at
dens Bekæ mpelse kom enhver til gode. Jesp e rsen maatte
paa sine natlige Ture være b evæbnet med Gevær, til
Værn mod Naboer d er kom med Knipler i Haand og fortalte ham, at clet var bedst at ligge i sin Seng om Natten.
Til at arbejde sig frem mod en Modstand af denne
Art krævedes ikke blot Sjælsstyrke, men ogsaa Tro paa
sin Sag og en aktiv Idealisme. At dette Sind fandtes hos
de bedste Bornholmer e, viser Historien; om P eder Jesp er sen skriver hans Bror Amtmanden disse karak teristiske
Bem æ rkninge r: »Endog til et Slags Sværmeri inter esserer han sig for det, han paatager sig at udføre, og saa
vidt jeg har erfar e t, er han fra d en tidlige Morgen til
Aften selv ved Arbejdet, ja endog fordi d ette e r hans
Lyst, arbejder han selv med. «
Men at vegere Sind gennem en saadan Modstand e r
blevet h æmmet i Gennemførelsen af gode Reformer,
viser Bornholms Historie desværre ogsaa Exempler paa.
Et af d e mindst ærefulde for Bornholme rne e r Beretningen om, hvorledes i forrige Aarhundredes Begyndelse
Præsten Elieser Gad blev forfulgt for sine Reformplan e r
paa Skol evæse n ets Omraade. Ogsaa her saa Bønderne
deres økonomiske Interesser truet og fik Aakerpræsten
Balle spillet ud mod Gad i en ikke særlig fin Polemik mecl den indirekte Følge, at Gad blev ildeset af Befolkningen, saa han foretrak ved første L ejlighed a t søge e t
Kald ovre.
Et væsentligt Træk i Bornholmernes Modstand mod
nyt er Nyttehensynet. »De saa paa det hele som unyttige,
altsaa . skadelige Narrestreger, e t Spild af Tid, P enge og
Kraft«, skriver N. P. J ensen om Reaktionen mod d e første Plantninger, Kofoed Graneli foretog. Dette Synspunkt e r ogsaa stær kt understreget i Litterature ns fornøjeligste Monument over bornholmsk Konse rvatisme,
Peter Dams herlige Vise : »Mijn Bestefar hadde ejn lidijn
Gå r , å Sj it å Lort å Lavsurt - «. Visen gør opmærksom
paa de sørgelige F ølger af absolut at ville være »vijlare «
end sine Forfædre, og hvordan det e nde r, naar man absolut vil h ave unyttige Narrestreger som »F l aggstång å
fint K laver åen Plantiisja i Lyngijn «.
Man kan, samtidig med at man more r sig over dette
s torartede Digt, godkende Folkesindets sundt konservative Reaktion overfor altfor uhæmme t Fre mdrift. Men
Visen glemmer ikke det andet Slægtled, d e r »mærglada
Lyngijn n er å fløtte Møjed frå Gårijn«. Og d e t er dette
Slægtleds Indsats, der har præget Bornholms Udvikling.
Takket være Folk af den Slags har Bornholm kunnet
føl ge m ed i første Række af d en erhv er vsmæssige Udv ikling - is te detfor at blive siddende i Bedstefædrenes
gamle Gaarde »me Sjit å Lort å Lavsurt«.

Christian Stub-]ørgensen.

EN APRI LSDAG 1907
Der e1· »Syn« og Demonstration af Frugttræbeskæring
i den seks Aar gamle Forsøgsfrugthave ved Højskolen.
En halv Snes Mænd gåar ivrigt diskuterende rundt
fra Træ til Træ. En lille mager Mand med Hørerør er
Anfører. Han forklarer og demonstrerer - og hører
m ed Besvær, men opmærksomt, hvad de andre siger, og
besvarer Spørgsmaal ivrigt og grundigt.
Da jeg nærmer mig for at byde Flokken ind paa en
Kop Kaffe, kommer den lille Mand mig i Møde med dybe
Buk og overdreven Høflighed og byder mig velkommen
til Bornholm som Forstander for Højskolen med Haab
om godt Samarbejde - en hel lille Velkomsttale. Han
taler omstændeligt og i sirlige Vendinger. Der er over
hans Tale og Sprogføring noget aparte, særpræget. Og
da jeg nu under Talen ogsaa faar god Tid og Lejlighed
til at betragte hans ydre Skikkelse, føler jeg en mærkelig
Samklang mellem Talen og Skikkelsen. Han er lidt under
Middelhøjde, mager , tynd og dog muskuløs, lidt krumbøjet af haardt Slid, barkede Næver , der øjensynlig kan
tage fast paa en Spade og haardt paa en tung Sten men ogsaa med uendelig Nænsomhed paa en spæd Blomst
eller et sart Insekt. Fuldskægget er tyndt, men Haaret
tæt og stridt. Men helt mærkelige er Øjnene: skarpe og
milde, klare, saa de ligesom ser tvers igennem en og
langt bort i det fjern e, og varme, saa de ligesom omfatter
med Kærlighed alt hvad de ser !
Man blev straks klar over, at man her stod overfor en
Mand, der var meget forskellig fra »Folk i Almindelighed«. Og jo mere man fik med ham at gøre og lærte
ham at kende, des større Undren, Beundring og Ærbødighed kom man til at føle for denne mærkelige Mand.

*
Der er nogle Mennesker, der bæres paa Hænder fra
F ødsel til Død. De opvokser i Hjem, der ligger paa Livets Solside, højtkultive1·ede, velstillede. De faar den
bedst mulige Skolegang, Uddannelse, Udviklingsmuligheder o. s. v., og glider saa ganske selvfølgeligt i nd i høje
og ærefuide Stillinger, som de udfylder dygtigt og uden
større Besvær, fordi de er »født« - og Stillingen voksen.
Der er andre, der uden nogen Forudsætninger eller
Hjælp udefra selv skal bryde sig Vej fremad, alene overvinde alle Hindringer og naa frem ti l Maalet.
Og hos nogle af den Slags er der igen enkelte, hos
hvem et bestemt Maal allerede fra den tidlige Barndom
med en næsten mystisk Klarhed giver sig til Kende, saa
de tvinges til mecl uimodstaaelig Kraft og Sikkerhr::e- at
styre lige fr em mod dette Maal tvers igennem alle Hindringer.

Af Andr. Hansen

En saadan Mand var flans Christian Kofod. Derfor
blev haµ en af de store.
- Da han yar Barn, legepe han - som andre Børn.
Ivrigt! Men __: c!«t v ar altid samme Leg! Han plantede.
Han stak Pinde eller helst smaa Grankviste i Jorden i
lige Rækker: det var Plantager. Eller det var Haver med
Læbælter om ' og Gange og Blomster og Frugttræ~r. Eiier
Kornmarker og Enge inde mellem Plantninger, og Køer
og Faar, som var større og mindre Pinde eller Grankogler. Og Sten og andre Hindringer ryddede han af V ej en.
Og gav aldrig tabt, men masede og asede, indtil han havde faaet det som det skulde være
Men Barnets Leg blev Mandens Daad!

*
Afd. Forstander N. P . Jensen har skrevet en Bog om
Kofods Livsværk. Den bør alle Bornholmere læse. Den
fortæller om hans fattige Barndomshjem, et fromt og
godt Hjem, derude paa Højlyngen i Aaker.
Nøgne Klipper, Lynghede, fuld af Sten, og lidt sur
Mose i Lavningerne - nogle faa Tønder Land. Det fattigst tænkelige!
Af dette skabte han uden nogen som helst Hjælpemidler udefra den Ejendom »Graneli«, som er en af Bornholms store Seværdigheder - med herlige Skove, frugtbare Marker, frodige Enge - og en Have paa over tre
Tdr. Land med en stor Mængde dejlige og sjældne. Blomster, Buske og Træer og de herligste Frugter, baade indenlandske og udenlandske. Et Vidunder af en Have,
hvoraf en Del er fredet som offentlig Mindepark, og en
Del desværre gaaet i Forfald.
Og desforuden i Hundredvis af Haver, store og smaa,
som han har anlagt rundt om paa Øen, særlig ved Smaahjem, med Tusinder af Frugttræer, som han har fremelsket og plantet, og Tusinder af Tdr. Land Plantager, som
han har skabt!
Et Eventyr i Praksis!
Af Ørk han skabte odlet Land,
og frugtbar Muld af Sten og Sand.
Nu Have, Mark og Skov forkynder:
han var en Arbejdshelt, en Mand!

*
Det kan selvsagt ikke lade sig gør e at skildre dette
Arbejdets Eventyr her. Læs N. P. Jensens Bog derom.
Men i Aarene fra 1907 til hans Død 1923, cl. v. s. fra
han var 67 Aar til han blev 83, lærte jeg Kofod Graneli,
som han altid kaldtes, at kende ret godt om ad Frugt-
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haven og Arbejdet med den - saa go·d t, at jeg i al Fald
til en vis Grad blev klar over den Kombinatio n af Evner,
Kra;fter og Sindsbeskaffenhed, der udgj orde hans Væsens Hemmelighed og satte ham i Stand til at udføre den
Livsgerning, der synes os saa helt ufattelig!
Lad mig af alle de mange Ting blot nævne tre.
For det første hans Arbejdsevne.
Han fik ikke Trd til mange Timers Søvn i Døgne t.
»8 Timers Arbejdsdag« - - han kunde ikke nøjes med
8 Timer om Formiddagen og 8 om Eftermiddagen! Var
det Sommer og lyse Nætter kund e det nok blive til
mindst 20 Timer!
Og de blev udnyttede! Ingen gik til Spilde! Og Hjernen arbejdede for fuld Damp samti·dig med, at de stærke
Næver tumlede Spaden.
Spaden ja! J eg har aldrig set en Mand bruge en Spade
som Kofod Graneli. De to var som vo kset sammen. Som
Fostbrødre. Elle1· som Ægtefolk eft er et langt og lykkeligt Samliv. Mange, mange Tdr. Land havde han r en set
for Sten og kulegravet i tre Spadestiks Dybde m ed sin
Spade. Mange, mange Tusinde Plantehuller til Træer og
Buske hav·d e den Spade gravet, og mangen blød og lækk er Vugge for smaa, fine Blomsterbørn havde den r edt.
Det var næsten en Følelse af Andagt man fik , naar man
saa Samspillet mellem de to, Kofod og hans Spade!
Og saa dette, at han aldrig gav op! Selv om en Opgave
syntes saa fuldkommen umulig, gav han sig ufortrødent
i Kast m ed den - og løste den!
Det er kun den, der har Mod til at gøre det umulige,
der naar frem til det udm ærkede. For det andet hans Iagttagelsesevne.
Kofod fik næsten ingen Skolegang - kun e t Par Vintre lige før K onfirmationen. Han fik Hjemmeundervisning. Og: »det første jeg lærte var at elsk e Far og Mor,«
skriver han. Bedre Grundlag gives ikke!
Hans Far og Mor var enfoldige og fromme Mennesker , der levede uhyre nøjsomt og opdrog deres tre Børn,
hvoraf Hans Christian var den ældste, »i Tug t og Her-
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r ens Formaning«.Men de var gode og kærlige Forældre,
saa det var trods Fattigdom et lyst og lykkeligt Hjem.
Paa nogen anden Skole som voksen kom han a ldrig.
Der blev hverk en Tid eller Raad dertil.
Naar Kofod indenfor Naturvidenskaben blev en endog
overmaade kundskabsrig, ja lærd Mand, skyld es det en
ren tud fantastisk Iagttagelsesevne! Hans Sanser var skarpe og sik re, og hans Opmærksomhed var ligesom forsynet m ed tusind fin e Føletraade, uer bevægede sig ustandselig i alle Re tninger . Og alt hvad de kom i B erøring
m ed, sad uro kk elig fast som sikre og klare Indtryk.
Han spurgte Naturen, og forstod med forbavsend e
Sikkerhed at aflytte Svarene. Deraf hans store og gedigne Lærdom.
Naturligvis lærte han ogsaa, hv or han kunde, af Mennesk er og der es Værk. F . Ex. var Almindingen, de forskellige Skovrideres og Skovfogeders Indsats der, en stadi g rindende Kilde til Belæring. Og han blev alle sine
Dage ved at spørge, Naturen og Menneskene, og øge sin
Viden og Indsigt. »Der er meget at Lær e og Virke«, som
han skriver - med stort L. og V. for at frem hæve de to
Ords Vægt og Betydning. Man fik ved at sam tale m ecl
ham det stærkes te Indtryk af denne selverhvervede Visdom - ja for det blev m ere end Kundskab og Klogskab!
Der er henrivende Eksempler h erpaa i N. P . J ensens
Bog - som f. E ks. det anførte Brev til Lær er Læsaa om
Bierne, ·der es Liv og deres Forhold til de forskellige
Blomster o. m. fl. Og denne Iagttagelsesevne var altid
vaagen og i Virksomhed! Endelig for det tredie hans Æ rbødighed.
Den vai- Grundelementet i hans Karakter, i hans hele
Livsindstilling - i hans Forhold til Naturen som i hans
Forhold til baade Gud og Mennesker.
Og Æ rbøclighedsfølelsen er noge t religiøst. Fra Fødselen var han opfostret til Gudsfrygt og Nøjsomhed. Derfor blev det ham en Selvfølgelighed at ansku~ Naturen
og hvad dens er saa vel som Mennesket og hvad dets er
som Guds Skaberværk. Deraf den dybe Æ rbødighed for

bødighed for
D ybde!

hans Ærbødigheclsfølelses Ægth ed og

*

Kofods og hans Hustrns for ste Hj em .

de t altsammen! Han staar bes tandig paa hellig Grund.
Deraf ogsaa den ejendommelige Glæde, der kunde ligefrem straale ud fra ham, naar han fordyb ede sig i et
af Naturens utallige Vidunder e - og fik en Tilhører t il
at forstaa og iaa Del i den samme Glæde!
Æ 1·bødigheden var det der gav ham denne ukuelige ·
Arbejdslyst og Arbejdsevne, denne sejge Udholdenhed,
der aldrig gav op overfor de Hindringer , der mødte. Den
va r de t, der gjorde Arbejdet ikke til et Trælleslid, m en
til e n Gudstjenes te for det var det gudskab te det
gjaldt. Den var de t, der gjorde det til Maal for ham at
hjælpe andre Mennesker, hvor han kunde, hjælpe dem til
at »skabe Lykke og Hygge«, som han sagde, skab e Liv paa
død Jord, plante og saa og vække Sansen for Haver om
Hjemmet til baade Nytte og Skønhed. Til Glæde! For et
re t Hjem , med Lykke og Hygge, med Sama1·bejde og
Samglæ de, det var en af Guds kostelige Gaver til Menneskenes Børn! Det er hellig Grund! Det vids te han af
lykkelig Erfaring, først fra sit Barndomshjem, dernæst
fra sit eget Hjem paa Graneli sammen med sin prægtige
Hustru og trofaste Arbejdsfælle, Kathrine Maria f. Larsen!
- Før jeg lærte H. C. Kofod p ersonligt at k ende, havde jeg faaet e t Vrængbillede af ham som en dygtig Mand,
m en en aparte Snegl, en komisk Original, og særlig som
en stor Snob! De t er aldrig godt at begynde et Bekendtskab m ed saadant Forhaandsindtryk. Efterhaanden lær te
jeg at forstaa, at hans lidt overdrevne Høflighed og sirlige Tale havde sin Grund i en dyb, oprindelig Originalite t i. Forbindelse m ed Mangel paa glatsleben, solonmæssig Polerth ed, som visse Overflademennesker betragter
som enes te Form for Dannelse og at det, der blev
kaldt Snobberi, var et Udslag af hans Æ rbødighedsfølel se, Æ rbødighed for alt hvad der var fremragende,
ogsaa hos Mennesker , og som undertiden kund e forlede
ham ti l at tro for godt om Mennesker! Det læ rte jeg særlig at indse engang han samlede gloende Kul paa mit
eget Hovede - lærte saadao, at jeg fik den dyb este Æ r-

Selvfø lgelig mødte Kofod Gi·aneli som alle Baneb ryder e en Del Misforstaaelse og Modgang. Men hos sine
Medarbejder e, unge som gamle, mødte han den største
Velvilje, ja Kærlighed! Og udelt B eund1·ing. Hans egen
Ildhu m eddelte sig til dem, og hans Glæde lyste over Arbejde t. Og efterhaanden høstede h an baade Anerkendelse og Belønning. Dannebrogsko rs og Fortjenstmedalje
og en Æresbevisning i Form af en Under støttelse paa Finansloven fik han - og meget ande t. Særlige F ester
blev holdt fo r ham i 1914 og især i 1920, da han fyldte
80 Aar.
Men Alderdomm en lister sig iod over Mennesk e t som Aftenskyggen, der slukker Farverne. »Sejerløse falde Kæ mper alle«, sagde vore gamle F orfæd1·e.
Aller ede i 1895, efter 32 Aars Samliv »i Lykke og Hygge« død e hans Hustru. Det Tab forva ndt han aldrig. En
tiltagende Tunghørhed voldte ham megen Plage. Og tilsidst hæ ndte de t jævnligt, at hans trofaste Spade faldt
ham af Haanden, og han laa bevidstløs en Tid, indtil han
vaagnede op igen o g tog Spaden fat paany - m en ikke
med samme Kraft som før.
Men han havde Fred med Gud og Mennesker, Fred
Hjertet.
I denn e Fred gik han ind til den evige Hvile.

1 No,d bæl1r1.

2 Potpl;tidirn
3 Mlndeplattstn
~

Labyrin'tcn
' 0ttbz ltet
6 Sydeslbællet
7 Sydbi*'htt
I Sdr. V u 1bæl1 1
9 Ruinrrne
"
JO Ndr. Vestb:iall•
11 Fes1 pl<1dsb~ll • I
12 Big;aardssJelt en,
IJ Krumsysle1n 1t a
14 K rumsy stemet b

1.5 O:usys1em11
16 Forsogscrupp.r
I? Sydos1sy111m11
18 Sydvuuy1tem11
19 Syd c"11tralbæ l!11
20 No rdce ntral·
t>•~ lle t

121 Nordsya1eme1 a
22 Nordsy11l'mt1 b)

Kortet er tegn e t af K ofod i hans senere Aar.
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Den l. April i Aar var det 60 Aar siden, at en af de
stovte bornholmske Skibsførere, H. J. Toxværd, forliste
med sit Skib, Barkskibet »Alba«, ved Skotlands Kyst.
Hans J ensen Toxværd var født i Knudsker d. 8. Decbr.
1838 som Søn af Urmager Ole Toxværd. Han kom til
Søs, tog 1862 Styrmandseksamen og deltog i Krigen
1864. Saa kom han ind i Farten paa Grønland og blev
efterhaanden Skibsfører. En Tid førte han Briggen
»Oda «, og 1875 bl ev han Fører af Bark.skibet »Alba«,
der ejedes af Kryo li thselskabet og var hjemmeh ør ende
i København. 1873 blev h an gift med Michelle Marie
Predbjørn, der var født den 12. Novbr. 1850 i Knudsker
som Datter af Gaardejer og Gartner Herman Kofoed
Predbjørn, Vibegaard. Barkskibet »Alba« var købt til København 1875, blev
fortømret til Ishavssejlads og sat ind i fast Fart paa
Grønland (lvigtut} og Nordamerika. Det var et Træskib
paa 400 Registertons, va r e t af de største og r egned es
for et af de smukkeste af Datidens Sejlskibe fra København. B landt Søfolk mente man, det var for stort t il
Sejlads i Isen; e t kortere Skib var lettere at navigere i
Renderne mellem Drivisens Flager. Men i de 9 Aar,
Kaptajn Toxværd førte »Alba«, sejlede han uden Uheld ;
hvert Aar gennemførte han i hvert Fald to R ejser, i to
Aar havde han Held til at naa at gennemføre tre, noget
ingen anden Skibsfører und er dansk Flag til da havde
præsteret.
At det lykkedes, beroede naturligvis for en Del paa, at
Vejr og Vind var ham gunstige, og at Drivis og Taage
ikke sinkede ham i længere P erioder, at han m ed andre
Ord havde Heldet med sig. Men ogsaa kun for en Del.
Mege t m aa tilskrives Kaptajn Toxværds store Dygtighed
som Skibsfører n etop i det Farvand, hans Rute gik igennem, »fra Grønland over Davisstrædet og Newfoundlandsbankerne med den der herskende Taage og de drivende I sbjerge, samt de paa Bankerne liggende franske,
engelske og amerikanske Fiskefartøjer, kort sagt, e t af
de uhyggeligste Farvande paa hele vor Klode,« som Lods
Tofte Holm, Hasle, sk river i Marineforeningens Medlemsblad »Under Dannebrog« Septbr. 1941.
Fra sin Ungdom var Toxværd kendt med disse Farvande; han havde pløjet dem i al Slags Vejr, havde som
Fører af Br~ggen »Oda « oplevet, at Skibet kom i Besæt
i Isen og blev skruet i Sænk. Han og hans Folk reddede
sig i en af Baadene og naaede efter 12 Dages Sejlads over
det oprørte nordlige Atlanterhav Grønlands Sydvestkyst.
Han havde lært at træffe alle tænkelige Forberedelser

ba<lser, der var uundgaaelige paa »Alba «s R ejser, kunde
han derfor sejle med e t prøve t og hærdet Mand skab, som
han kund e stole paa, stærke Mænd, der vidste, hvad de
kund e vente af truende Oplevelse1·. Aar efter Aar lod
de sig forhyre med ham ; trygge ved hans R o og Koldblodighed gik de Farerne i Møde. De vi dste, at deres
Kaptajn var paa sin Post.
Et Par af dem, der har sejlet m ed Toxværd, har i Pressen fremhævet hans s tore Dygtighed og Bravlied ; blandt
clem, som næ vnt, Lods Tofte Holm, der var m ed »Alba«
1880. I den omtalte Artikel fortæller han, at ingen af
dem hefore the mast skænkede Farerne en Tanke, heller
ikke, da de en Dag fik Ordre til at gø re en af Skibets
Baad e klar ru ed Proviant og Vand, da de nærmede sig
I sen. »Dette Aar mødte vi Drivsisen langt til Søs. Der
blev ri gget en Tønde op i Forre-Bram saling, og ForreBramsejl blev gjort fas t, hvorefter det svær e Arbejde
b egyndte. Capt. Toxværd entrede op i Tønden, for derfra at lede Skibets Navigering, m edens all e Mand stocl
klar ved Braserne ; dette var et str engt Job, for det gik

til sin e Rejse r. Medens Raahed og Prygl var almindeligt

lige fra sk arp B id evind til Ford evincl for at le d e Skibet

om Bord paa Datidens Sejlere, var Toxværd human i
sin Behandling af Mandskabet. Trods de Farer og Stra-

gennem de smalle snørklede Render, som I sen dannede.
Af og til kunde det ikke undgaas, at Skibet tørnede et
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tilsyneladende lille lssklosse, m en dog kund e Støde t
vær e saa haardt, at alle tre Master sitrede, og Cap. Toxværd oppe i Tønden gr eb med Armene om Bramstangen.
Han stod deroppe i samfulde 16 Timer.
Efter 16 Timers Forløb kom vi klar af l sbælte t og i
frit Vand. Vi beundrede vor brave Skipper, og vi beundrede vort gode, st æ rke Skib, der bortset fra en lille
Læk ikke havde taget nogen nævneværdig Skade af de
haarde Knub s, de t havde faa eJ. « »Alba« lagde som Regel nd i sidste Halvdel af Marts
og vendte ti lbage ti l Københa vn i November- December. Et af de Aar, Skibet gjorde tre Rejser , gik disse saaledes: »Alba« sejlede fra K øbenhavn den 16. Marts med
Stykgods og naaede I vigtut den 8. April. Herfra sejledes
den 21. April m ed Kryolith til Filade lfi a, hvortil der
naaedes den 12. Maj. H erfra gik Skibe t ballastet den 24.
Maj til l vigtut, hvortil de t kom den 14. Juni . Anden
R ejse gik igen m ed Kryolith fra l vigtut den 23. Juni til
Filadelfia, som før st naaedes e fter en m eget besværlig
Re jse de n 5. A ugust ; Tilbageturen gik hurtiger e : fra
Filadelfia den 15. August, i Ivigtut den 7. September.
Tredj e R ejse: fra lvigtut m ed Kryo li th den 15. Septbr.,
i Filadelfia den 11. Oktober , h erfra den 3. November til
København, der naaedes den l. December. Den 11. F ebr. 1882 fik K apt. Toxværd Attest for at
føre dansk Dampskib ; m en han fortsatte som Fører paa
»Alba «. Det var en Aftale m ellem R eder en og ham, at
naar han i 1887 havde sejle t som Styrmand og Skibsfører i 25 Aar, skuld e han ha ve en Plads i Selskabet i
Land. Men dette oplevede Kapt. Toxværd ikke.
1884 gjorde han klar til den vante Rejse. »Alba« lastedes med Stykgods, Maskindele, Tømmer og Provian t til
Kryolithbruddene i lvigtut, m en en Dag, da K ap tajn
Toxværd kom tilbage til Skibet efter en Dags F r avær,
saa han, a t der paa Dækket laa en mindre Dampbaad,
som ogsaa skulde til lvigtut. Han lod straks Dampbaaclen
sætte i Land, da han ikke vilde h ave en J ernb aad paa
Dækket, men da Reder en sagde, det vilde være for dyrt
a t skille den ad og anbringe den i Lasten, gik Kapt. Toxværd ind paa at sejle med Baaden paa Dækket, hvis Assurancen tillod de t. Rederen hævdede, at Assuran cen va r
i Orden, og Toxværd bøjede sig. Saaledes lyder Familietraditionen. Var nu Kapta jnens Frygt begrundet?

Barlrsk.iber »Alba« li/ Kobenhavn (Efter Maleri af I. Dahl 1876)
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»Alba«s For/i.<

Viste Kompasserne den skæbnesvangre Dag forkert? Søndag Morgen den 30. Marts 1884 forlod »Alba« Kø benhav n og paabegynclte sin sidste R ejse. Som sædvanligt va1· Besætningen, Kaptajnen iber egnet, 13 Mand,
og dertil kom 6 Passagerer: 5 A rbejder e, cler skulde til
Kryolithbruddene i l vigtut, og en af den herrnhuttisk e
Brøclremissions Missionær er Brodbeck. Det var det
smukkes te Vejr ved Afrejsen . Mandag Formiddag passer edes Skagen, og for frisk Vincl stod »Alba« Skagerak
ud. I Nordsø en kom man ud i en sydøstlig Kuling, der
hurtigt steg til Storm, og i strygende Fart gik det over
ad Sh etla ndsøerne til. Tofte Holm meddeler, at en af de
reddede har fo rtalt : »Det var haard Storm af S. Ø. m ed
Regntykning; vi lænsede for begge Stumper og r eb et
Fok. De t var saa usigtbart, at man ikke kunde se en
Skibslængcle forover. Kort før Mørke ts Frembrud holdtes Skibsraad, hvori deltog fire af Skibets Matroser samt
Tø mmermanden og l ste og 2den Styrmand. Capt. Toxværcl forklarede os, at Skibets Position ifølge Bestikke t
var 11 til 12 K vartmil Øst for Fair Hil!; harr tilføjede,
at han under disse Forhold nærede Betænkeligheder
ved at holde paa Lø bet mellem Øerne og Fair Hill og
vilde af æske os vor Mening. »Vi kan drej e til og afvente
Bedring«, erkl ærede ban. 2den Styrmand svarede hertil ,
J UL PAA BORNHOLM
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at han mente, det var en alvorlig Sag, hvis man forsøgte
at drej e til og kaste Skibet tværs i den høje Sø, en eneste Sø kunde brække Skibe t ned. Denne Udtalelse blev
sanktioner et af samtlige, der deltog i Skibsraadet, og
Farten fortsattes.« Men dette blev det sidste Skibsraad,
Capt. Tox værd og hans vejrbidte Mænd deltog i. To Timer sen er e, ved fire Glas, raabte Udkigsmanden: »Brænding r e t for «.« Der blev kommanderet: »Hejs Klyverne! «
for at tørne Skibet rundt, og derpaa: »Alle Mand paa
Dæk! « Men inden Klyverne kunde h ejses, tørnede Skibet
og begyndte straks at skilles ad. Neppe to Minutter efter
brækkedes Agterskibet lige til Ruffet fra Forskibe t, og
8 Mand, deriblandt Kaptajnen, forsvandt i Dybe t. Fire
Mand sprang op i Fokkeriggen straks Skibet stødte, og
de var de eneste, der blev reddede, idet Fokkemasten
faldt ind over Skærene. Det lykkedes dem at holde sig
fas t til Klipperne Na tten igennem; om Morgenen fik de

hejst et Flag paa e t opskyllet Ruf, og Kl. 9 lyk~ e des det
en Baad fra Land at naa ud til dem og r edde dem ind,
yderst forkomne og forslaaede. Fredag Morgen (d. 4de)
naaede de r eddede endelig Lerwich paa Shetlandsøerne,
hvorfra den danske Konsul telegrafisk gav Rederie t i
Køb enhavn Meddelelse om Ulykk en. Det va r Klippeøen
Whalsey, »Alba« va r strandet paa; Vragstumper af Skibet og store Dele af Ladningen laa de følgende Dage
s trø et langs Kysten. De fire r eddede var lste Styrmand,
to Matroser og en af Arbejderne; 15 druknede.
Ulykken vakte stor Opsigt og Sorg i Danma1·k , og som
det ofte skete ved Ulykker i de Tider, omsa tte Ju l.
Strandberg Stemningen i en Vise, der snart blev sunget
videnom, ogsaa af Gadesangerne p aa Københavns Gader.
Den slutter:
Fred over dem i Havets Skjød,
De stred saa haard en Dys t.
Red.

Studenterne fra Rønne Statsskole 1944
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HALLEGAARD
Af Jul. Hein

H allegaard! har du dit Korn kørt incl,
S purv paa Stubben kun , Sol og Vind,
Loerne fyldt og Lad af Vogn,
Jorst med din Høst i d et hele Sogn?

Sejler hvidt Damclwi paa dit K ær,
farer en sortblaa Iling nær,
kæntrer der ved h vert Pust af Bris
Vrag i et fraadende Forli s? .

Taamer din Over.flod af Avl
sig op i Stak ved Mur og Gavl?
Græsser ti, elleve svære Spænd
Brune og Slcimler, tøjret he11?

Dun 1mder Sejl for solvarm Vinci,
lette smaa Luner paa vort Sind!
Tid, som har blæst saa blød en Lu
baacle af min og h endes Hu!

Klarer en hoj Septemberdag
Duggen af dine Vindues/ag, syr.ten paa Rad med solblanlct Glas, hævder d1i Storbøndergaardens Plads?

Fluer fløj Surr, September spandt,
da jeg den Høst var Konfirmand;
h en over Hav ens vestre Led
rysted vi Blommer ned i Skred.

Bruger
Tudsen
knuger
som til

Ro1men stod rod i højest Pragt,
Bøsser lmalded paa Andejagt,
Gaasestrubernes rustne Lyd
gynged med Kiletræk mod Syd.

paa Havegærdets Sten
smaa Bjærgbestigerben,
den sig med Kroppen fast
en grov, ru Afgrundsknast?

Drysser blaa Blommer n ed i Gram.<,
boret af stribet Gedehams,
skimtes Karviler bag hin Bænk,
røde af Sol og B ygestænk?

Kinden blev h ed i en rask T yrol
og paa d en Bænlc i V estensol
der, hvor hun sad i Aftenglød,
stille m ed Solskin paa sit Skød.

Fremmed er du nit - Hallegaa1·d!
V ejen gik tit til dig det Aar,
og alle V eje udenom
førte som Veje kun til Rom.
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JANUS DAM
8. Septbr. 1854

22. Juli 1944

Lørdag Aften d . 22. Juli døde Missionær Janus Dam
sit Hjem i Rønne. D et va r e t virksomt Menneskeliv, som
her fandt sin Afslutning. Janus Dam va r sin Ø e n god
Mand paa fle re Maader, han vil blive husket især som en
dygtig Bygmester og som e n nidkæ r Missionær.
Missionær Dam blev født i Klemens cl. 8. September
1854 som Søn af Snedker Jørgen Laurits Dam, og da
Skoletiden va r forbi , kom han i Lære hos sin Far. Efter
Læretide n hjalp Missionær Dam sin Far me d Arbejde t
e ndnu en Tid, hvorefte r han tog til Rønne og blev beskæftiget hos Bygmeste r Pelle, h vis Byggeforretning han
i November 1883 overtog sam me n med Bygmester J. J.
Olsen.
D e to Bygmestre oparbejdede nu e n m eget sto r Forretning, og Janus Dam ' 'ar med ti l at opføre flere sto r e
Ejendomme baacle h e r i Rønn e og andre Steder paa Øen.
Her skal b lot nævnes : Missions huset Emaus, som byggedes i Aare t 1884. (Man kan trygt si ge, at denne Bygning
var Missionær Dams HjeTtebarn) . 1887 blev de t nuv ær ende Hot el Phønix bygget, 1888 Klemens Præstegaard,
1889 Kapelle t paa Rø nn e Kirkegaard, 1890 en Del af
Statsskolen i Rønne, 1891 Amtssygehu se t, og e nd elig maa
nævn es Rønne J ernbanestation, d e r opførtes 1899- 1900. - Man vil h eraf se, at d e t slet ikke e r faa k endte

Bygninge r, hvis Opførelse har været Bygmeste r Janus
Dam betroet.
Men da Janus Dam blev kendt som en Mand, der mlførte sit Arbejde paa en god og samvittighedsfuld Maadc~
kom d e r ogsaa Bud efter ham fra mange andre forskel lige Felter, hvor man ønskede at gøre Brug af hans Kræft er og Evner. 1892 blev han saal edes valg t til Kirketilsynsmand for Bornholms Provsti, og da Øen d eltes i to
Provstier, be holdt han dette Hverv i vestre Pro vsti e ndda li ge til han fyldte 80. - 1886 var Janus Dam aller ed e valgt ind i Rønne By raad som de konser vatives R epræsentant, og han blev Medlem af Bygningskommissionen, Skoleudvalget, Sygehusudvalget o. m. a .
I Menighed sraadet var han Medlem en Aarrække, ligesom han ogsaa en Tid var Medlem af K. F . U. M.s Bestyrelse.
Endvidere var Missionæ1· Dam Vurderingsmand i Købstædernes Brandforsikring og Vurderingsmand for
»Umyndiges Midi.e r «. - Sidst og ikke mindst skal nævnes, at Missionær Dam i mange Aar var Formand for
Missionshuset Emaus og det vidt forgrenede Arbejde,
d e r ud gik d e rfra.
Aar 1900 betegner et Vendepunkt i Janus Dams Li v.
H vis man lægger Mærke til hans Tillidshverv, vi l man se,
at hans Interesser baade va r af alm e n borge rlig og af
kristelig Art. For Missionær Dam var der ikke noge n Adskill else mellem clet borgerlige og d e t religiøs e Liv, n ej,
h an ønskede netop en Forenin g her, d erfor paatog han
sig d e mange Tillidshverv, og det var vel n e top ogsaa
derfor, man fra saa mange Sider ønskede at gø r e Brug
af hans solide og samvittighedsfulde Hjælp. Men i Aaret
1900 maa vi sige Farvel til Bygmester Janus Dam, for da
sælger han sin Forretning, n edlægger n ogle af sine Tillidshve r v og lade r sig ansætte som Missionær paa Bornholm, og fra den Dag e r det, at Janus Dam fra at være en
agtet Haandværksmester i Rønne bliver e n ove r h el e
Øen k endt og ve lse t Missionær.
Faa har slidt de bornholmske Veje som Missionæ1·
Dam. Som ung h avde han faaet et Livssyn, som han b evared e h ele Livet igennem. Nu v algte han da Tjenesten
for at vinde andre fo1· det samme Livssyn, de rfor sagde
han Haandværket Farvel og to g Missionærstaven i
Haand. Økonomisk led han Tab derved, men i Hjertet
følte han si g rig.
Me n rundt om i de bornholmske Sogne og Bye r vandt
Missionær Dam sig mange Venner gennem Aarene.
Mange lærte at s~atte ham højt, naar de hørte hans alvorlige og indtrængende Tale, han blev for dem et Reel
skab i Guds stæ rke Haand, et Redskab, de aldrig kan
glemme.
Naar » Jul paa Bon1holm « nu i Missionær Dam s Død s-

aar - ogsaa 90-Aaret for hans Fødsel - giver ham en
Plads blandt mange andre, ·da er v i mange, som føler, at
vi bliver fattige, hvis der ikke i vort Slægtled bestandig
fremstaar Mænd, d e r vil træde i de samme Spor, so m d e
gamle traadte~ n.aar de gik i deres Henes Tjen este. D er·
for æ rer vi Missionær Dams Minde .

•

Missionær Janus Dam. 1927. (Karl Kofoed fat.. )
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Viggo Nielsen.

PORTRÆTTER
af kendte Bornholmere, af9aaet oed Døden sidste Aar

Frk. Anine Andersen , 2. Sept.
1863- 23. Oktbr. 1943. Tel efonhest yrerinde i All inge.

Andr. P. Mortensen, 2. Novb.
1860- 28. Okt. 1943" »Enghøj«, RLitsker. Tidl. Ej er af
Engeg aard i R utsker.

Carl Kyhn, 10. Okt. 1899-10. Novb. 1943. Handelsgartn er i Ronne. (Fot.1926).

]. ]. Bro, 19. Jun i 1862-16.
November 1943. Overlæ rer i
Aakirkeby 1898- 1932.

Hans Chr. J ensen, 8. Sep tb.
1878-24. Nov. 1943. Mal ermester og Musiker i Rønne,
Olde rrn . for Bh. Malerl aug.

H.C. Koefoed , 23. Jan .18602. Dec.1943, Ritm., Svaneke.
E jer af Koefoedg. i Østermarie 1890- 1918. R. afDbg.

Carl Petersen, 8. Maj 187218. Decb. 1943. Bødkermester
i Svaneke.

Anthon Pedersen, 4. Decbr.
1873-21. December 1943.
Fhv. Avlsbruger, Dalsbakke,
Pedersker.

M. A ugust Jen sen. 20. Aug.
1858 - 2. Jan. 1944. Fhv. Skomager, ved Kasp er emøllen,
lbsker.

Chr. E. K o/ oed, 21. Juli 1869
- 7. Jan. 1944. Drejermester
i Rønn e.

Enkefru Mathilde Dam, født
Andersen, 23. Maj 1862- 12.
Jan. 1944. Tidl. Lærerinde i
Aakirkeby.

Fr. Larsen, 5. Sept. 187113. Jan. 1944. Skovfoged paa
Koldekildehus 1908-17, se·
nere i Tisvilcle. Dbmcl.

•

K. A . Nielsen, 23. Sept. 1868
- 19. Jan. 1944. Konstruktør, Lærer vecl Tekn. Skole,
Rønne.

Hans Knudsen , 11. Se p thr.
1893- 20. Januar 1944. Be·
sty rer af A/S P. Berg, Nexø.

J. P. K jøller, 14. Decb. 1859
-26. Jan. 1944. F hv. F at·
t iggaarclsbestyr er, Røn ne.

A nthon Larsen , 7. Aug. 1876
26. F ehr. 1944. F hv. Sygekassekasserer, Aakirkehy.

H. M. Nielsen, 2. F e b. 18623. Marts 1944. Læ rer i Øster I.
og Grødeby, og Fru C. Ni elsen, 19. Ju li 1867 - 9. Dec.1943

Karl Andersen , 18. Maj 1876
- 1. Marts 1944. Ej er af
Smedegd. i R utsk er 190514. Sancl cmand . Sener e Sjæll .

Laurits Ped ersen, 26. Novb.
1873--8. Marts 1944. Agent,
Meclarh . ved Bh. Soc.-Dcm.,
A llinge. F ot. 1927.

Niels Han sen, 16. SepJ. 1863
- 14. Marts 1944. Fh v. Avlsbruger, K ann ikegæ rd et, Bodilsker.

Hans E. Grønbech, 20. Decb.
1866- 15. Marts 1944. Adj.
sen ere Lektor i Rønn e 1899
- 1934. Fot. ca. 1908.

C. A. Bengtsen, 26. Dec. 1860
- 22. Marts 1944. Fhv. Han ·
delsgartner i Røn ne.

C. W. Helm, 14. April 1864
- 26. Marts 1944. Apoteker
i Nexø 1893- 1910, dereft er
i Middelfart.

K. E. S. K oefoed, 22. F ebr.
1890-4 . April 1944. Kapt.,
Forf. af llere historisk e Bøger om bornh. Forhold.

Jen s A nker, 2. Aug. 185911. , April 1944. F abrikant,
Hasle. Dbmd.

Johs. Jensen, 12. Okt. 1880
- 12. Apr. 1944. Tic\!. Lærer
ved Bh. Højskole og Planteavlskonsul ent p. Bh. 1909-16.

J en s Brandt, 10. Maj 188220. April 1944. Tidl. Ejer af
Østre Slamragaa rd i Bod ilsk er.

Andr. Madvig, 15. December
1870-23. April 1944. Købmancl i Rønn e.

':2J

Oluf Jensen , 29. .T uli 187925. April 1944. Tidl. Ejer af
Munkegaard i Klemensker
og E ll eskovgaa rd i Østerlars.

Johan Koch, 17. Decb. 1869
- 30. April 1944. Marin ema·
ler, E jer af P ensionat Casa
Blan ca i Gudhj em.

Peter B ech, 25. Decb. 1858
- 10. Maj 1944. Fhv. Slag·
termester, Knudsker.

Marlcu s Knudsen Wibe, 5.
Juni 1852-24. Maj 1944
Tidl. E jer af Vibegaarcl i
Poulsk er.

0. Kildebælc, 3. Juli 1878-26.

P. Fr. Jensen, 27. F e b. 1876
- 3. Juni 1944. Fhv. Avlsbr uger, Svaneke.

Andr. Lund, 16. Decb. 1874
-18. Juni 1944. Tidl. Ejer
af Nyda l i Rutsk er, Medstif.
af Rutsker Husmandsforen.

Oluf Han sen, 29. Juli 1866
- 21. Juli 1944. Ejer af Bækkegaarcl i Østerlars 18951936.

Hans Jensen , 14. Okt. 1893
- 24. Juli 1944. Ejer af Bud·
degaard i Bodilsker og Vandrehjemmet Buddegaard.

Jens Mogensen, 15. Maj 1859
-25. Juli 1944. Tidl. Fisker
i Melsted og Gudhjem.

Niels Rasch, 29. Okt. 18767. Aug. 1944. Fra 27/ 10 1923
Indehaver af Raadhus-Te·
atret i Rønne.

Frk. Petrea Hans en, 22. Apr.
1861- 25. Aug. 1944. I man·
ge Aar Bestyrerinde af Konditoriet »Petrea« i Rønne.

Carl Lind, 25. Juli 1882-2.
Septb. 1944. Malermester i
Svaneke.

Fridlev Slcovmand, 12. Novb.
1872- 10. Sept. 1944. Lærer
i Rønne 1901- 38.

A . Ravn, 30. Aug. 1869- 23.
Spt.1944. Amtsforv. i Rønne
1913-21, dereft er i Vejle og
Hiller ød. R. af Dbg. Dbmd.

Lars Peter S chou, 2. April
1854-2. Febr. 1944. Fhv.
Fisker i Snogebæk. En Aar·
række ansat ved Redningsv.

Maj 1944. Kapellan i Rønne
1919- 23, Sognepræst sst .
1923- 25, d erefter i Sindal.
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Det ideelle Sel{retærbord ...

H

vis De ønsker at have en dygtig Sekretær, der yder sit bedste
alle Dagens otte Timer, bør De ogsaa give ham eller hende et
moderne EHAPA Skrivebord som dette. Som De se·r , er det kombineret Skrive- og Skrivemaskinebord, idet Pladen til højre kan løftes
af, saa at Skrivemaskinen staar forsænket i det rigtige Plan. Skrivebo.r det har 5 gode Skuffer i højre eller venstr e Side samt en praktisk
Udtræksplade og Midterskuffe. Udførelsen er lys eller mørk Eg. Skrivebordsstolen er Ehapa' s Sundheclsstol, der faas saavel m ed
Træsæde som i polstret Stand.
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HANDELSBANKEN I RØNNE
Filial a f Aktiesels ka bet Kjøbenh avns Hande lsbank
Aktiekapital: Kr. 50.000.000
Reserve r : ca . Kr. 41.000.000
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Ba nkti d: 9-1 2 og 14- 16

V e d Anskaffel sen af e n ny O v n eller Kamin vil d e t altid være fordelagtigt at vælge en af vore T yper. -
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svært og solidt, og vore beke ndte runde Magasinovn e holde r 25 --40 Aar ude n v æsentlige V edligeholde lse. -

Vore firka nte d e

Ovne og Kamin er e r forsynet m e d pate nte ret brændsels b esp a re nde Ristesyste m, saale d es at Bræ ndsele t udny ttes til det yderste.
D esude n fr e m stiller vi Komfure r og a lt fore f. Bygningsstøb egods. Til vore O v n e kan De altid faa R eser ved ele til rim elige Priser .
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Ekstra stor Guldpen
30 Aars Garanti paa Guldpennen mod Slid og Fabrikationsfejl
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St ørst e Fyldepennelager og enest e Fyldep en11e-Special værk st ed paa Øen

