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scannet 2016 af Jesper Vang Hansen

Omslag efter Akvarel af A. E. Kofoed:
Stubmøllen i Svaneke.

Colhe rgs Eft. Bogtrykkeri, Ronnc
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BAG

KIMINGEN

Som Lyset sidst i September
kom Dagene nær,
drev ind som Skyer fra Havet ,
der laa bag mørknende Træ'r
spændt ud mod den fjerne Kiming,
mod noget som anedes der.

Svævende højt over Bundens
Skove af duvende Tang,
ud hv or Dybet blev sløret
som Øjne, man mødte engang
- alene med Hjertets Banken
og Blodets rolige Sang.

Det var vel Drømmen, der lwldte,
naar Bølgerne gik
legende ind mod ens Ansigt
og ramte som sviende Stik,
og Rummet gled ud i en Blaanen,
der spejledes dybt i ens Blik.

En drivende Drøm i Rummet
mere end Mile fra Land,
hvor alting laa gemt i et Solstrejf s
Glød i det glidende Vand,
og Stilhedens Sug var Bruset
af Bølger mod Kimingens Rand.

J U L PAA BO.RNHOLM
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Og siden at ligge roligt
paa Klippernes kølige Graa
med Vished om noget derude,
som Sindet engang skulde naa,
m ens flaksende Kiler af Vildgæs
forsvandt i det dirrende Blaa.
- Det blev glemt i en naadeløs Verden,
der lod sine Drømme dø
langt borte bag blaa Horisonter
og drive for Vind og Sø
og knuses i Vinterens Brænding
om Barndommens Ø.
Kimingens Stribe er øde,
frostgul og drømmeløs kold,
spændt som en Lænke om Landet,
der knuges i Vinterens Vold,
haabløst som nøgterne Tanker
uden en Drøm i Behold.
Men Blikket gaar roligt udad
gennem det fyg ende Vejr
i Visheden om, at Drømmen
er kommet dig m ere nær
og taler m ed større Styrke
fra duggede Øjnes Skær.
Det var de t ene, der kaldte,
som lokkede Drengen frem,
det er den vejløse Vandrers
Drøm om at søge hjem
- at se i to blanke Øjne
og finde sig selv i dem.
Asger Dam.

~~
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PETER THORSEN
8. Juli 1872 -

Tage Heft fot. 1942

Engang i Treserne besøgte en Rejsende ved Navn Ebbe
Stub Bornholm; han fortalte senere i Tidsskriftet »Fra
alle Lande« om sine Rejseindtryk fra Øen, og her beretter han blandt andet, at han som Vejviser ved Hammershus havde en ung Bonde. Denne jævne Almuesmand, som
notabene ikke var professionel Turistfører, forbavsede
ham ved at være grundigt inde i alt vedrørende Slottets
Historie . Da Stub ytrede sin Forundring herover, svarede Bondekarlen, at det var der ikke noget mærkeligt

18. Marts 1947

i; d et var tværtimod ganske almindeligt, at bornholmske
Bønder vidste ordentlig Besked om hvad der vedrørte
deres Hjemland.
·
Fra Bornholm er der kommet adskillige Videnskabsmænd, der har gjort en Indsats i dansk Forskning, nogle
af dem har endog vundet Ry ud over Danmarks Grænser .
Alligevel tør man ikke paastaa, at Bornholmernes videnskabelige Indsats, procentvis taget, er særlig høj. Hvad
der derimod er iøjnefaldende er, at der har været slet
ikke saa faa selvlærte Folk af Almuen, der har skaffet sig
en Viden af imponerende Maal - og vel at mærke en
grundig, systema_tisk Viden. Navnlig paa Felter , d er vedrørte de nærmeste Fænomener, hvor de har væ ret i Stand
til at gøre Iagttagelser i Marken - altsaa først og fremmest deres Hjemstavns Natur og Historie.
Det er ikke alle interesserede Almuesfolk, der har drevet det lige vidt. Adskillige er strandede undervejs, fordi
de ikke har været i Stand til at skaffe sig bogligt Hjælpeværktøj ; andre har forset sig paa en Ide og har ikke kunnet komme videre. Men atter andre har virkelig· kunnet
yde noget selvstiendigt paa et elle r andet Felt, ja maaske
kunnet give den officielle Videnskab en Haandsrækning
i Ny og Næ, fordi de ialtfald havde noget forud for
Videnskabsmændene ovrefra: Lokalkendskaben.
For en enkelt af dem lykkedes det at føre igennem
hvad saa mange andre arbejdede paa, og at faa Evner og
Stræben til at gaa op i en lykkelig Harmoni. I PeterThorsens Livsværk fandt en bestemt Side af bornholmsk
Folkesind sin fulde Udfoldelse.
Peter Thorsen blev født i Nylarsker som ældste Søn af
en Fæstehusmand og Smed. Af boglig Uddannelse fik han,
hvad andre Almuebørn dengang fik gennem Sognets
Skole. Han kom tidlig i Skole· og medbragte Læsekyndighed, og det faldt let for ham at følge med i Undervisningen, samtidig med at han overalt, hvor det lo d sig
gøre - og Kilderne flød ikke saa rigeligt dengang! søgte Næring for sin Læsehunger. For den kundskabstørstende Dreng var Skolelærelommen op og ned, snart
vækkende, snart sløvende triviel, men hvad Bogen betyder, fik han lært i disse Aar.

J UL PAA BORNHOLM
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Klinten V est f or Arnage.

Nuomdage vilde der næppe vær e Tvivl om, at et Barn
med saadanne Anlæg var blevet h oldt til Bogen. Men
dengang var Kaarene anderledes, og P et er Thorsen
m aatte vælge sit Levebrød i Lan dbruge t. I 1892 var h an s
Forældre flyttet til et lille Avl paa P edersker Smaalyng,
og dette Sten købte h an af dem, da h an en h alv Snes Aar
ef ter giftede sig. Dette Husmandshus i P edersker blev et
Sted, hvor fremmede Vidensk absmæn d, der besøgte
Bornh olm, valfa r tede fo r at fa a kyndig Støtte til der es
Undersøgelser .
Men Peter Thorsens Lær eaar er knyttet til ArnageEgnen, hvor han voksede op. I en beskeden Selvbiogra fi,

6
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som han i 1928 skrev paa Opfordring af Dansk F olk emindesamling (optrykt i det F estskrift, han
fik til sin 70 Aars Fødselsdag)
har han selv tegnet det mest levende Billede af sin aandelige Udvikling. Han nævner her m ed T aknemlighed en anden bornholmsk
Almuesmand, J ens H ansen Kjøbeck, som sin Lær em ester i videnskabelig Iagttagelse. løvrigt har
Thorsen skrevet en smuk Artikel
om Kjøbeck {Jul paa Bornh.olm,
1937), hvor han fremhæver ham
som en »hænnuer « Mand. Ogsaa
paa de tte F elt ha r Kj øbeck sikkert haft Betydning for sin videbegærlige Elev.
Nylarsker Strand er et lidet
kendt, men umaadelig inter essant
Stykke Bornholm. P eter Thorsen
har i sin Bog »Fra Sydb ornholm «
viet det en indgaaende B eskrivelse.
Fra Drengeaar ene er han blevet
fortrolig med denne Strand ; her
var fuldt af Problem er, naar m an
gav sig til a t tænke over, hvad
man saa - især alle de mange
Forsteninger, som ikke va r saa
lette at forklare, naar m an stod
_u den videnskabelige Forudsætninger. Men Viden sk ab sm ænden e
som kom paa Besøg, saavel som
Musæets Folk, vilde gerne have
fat i disse Forst eninger. Den unge
P eter Thorsen kunde hj ælpe dem
m ed at finde dem; til Gengæld fik
han saa en F orklaring p aa, hvordan det hang sammen med dem.
Lokalkendskaben og den skolede
Videnskab fandt hinanden og udvekslede E r fa ringe r - saadan indlededes de t Samarbejde, der gjorde P eter Thorsen til den han blev,
H. P . Holm fot. 1947
thi han havde e t Sind, der vilde
lær e og atter lær e. H an fik fat i
Bøge r, og Stykke for Stykke opbyggede h an sin F o rstaaelse af sin Hjemstavn. Han slog sig ald rig til Ro m ed
en o verfladisk Kundskab, men lær te Vidensk abens Sprog,
saa h an kunde tale m ed dens Dyrker e paa lige Fod. Han
lærte sig fremmede Sprog for at kunne følge m ed i den
udenlan ds ke Litter atur om ·de Æ mner, han dyrkede. Paa
denne Vis, med en sejg Energi hvor de fleste andr e vilde
give op , blev han selv en Videnskabsman d paa Geologiens
og Arkæologiens Omraader.
De t va r hans Styrke, at han lige fra første Færd kunde
bygge paa et grundigt Lokalkendskab. Men i lige saa h øj
Grad har de t støttet h am, at han var fortr olig m ed H aan-

dens Arbejde og saaledes var i Stand til at bedømme sine
Sans for konkrete og væsentlige Fakta og en usædvanlig
arkæologiske Fund rent praktisk ; paa dette Punkt er han
Iagttagelsesevne, viser han sig i Selvbiografien ogsaa som
i nøjeste Kontakt med den nye Arkæologis Metoder. Ud
en fortrinlig Selviagttager.
fra den Anskuelse, at Almuekulturen fra Oldtiden til op
Først og sidst præges Billedet af hans store Beskedenmod vor Tid har været ret ensartet, har han ved sit Kendhed. Han kom aldrig bort fra at betrag te sig som en Husskab til det praktiske Arbejde været i Stand til at formand fra Smaalyngen. Han var klar over, at hans Viden
klare Fund, hvis Anvendelse man tidligere stod usikker
kom mange Forsker e til gode, »højtdannede Mænd, der
overfor. Navnlig indenfor Arkæologien har han givet
staar højt over mig i Kundskab og Dannelse« skriver han,
selvstændige Bidrag til Videnskaben og i forbavsende
men fortie r b esk edent, hvad hans lærde Venner ikke h ar
Grad vist sig at vær e paa Højde m ed Forskningens nyeste
overset: at netop det, at han har maattet arb ejde uden det
Udvikling. Hans »Bornholms Forhistorie« og OldtidsFundament hvorpaa de har begyndt deres Arbejde, gø r
afsnittet i »Bornholmernes Land« er de bedste sammenhans Indsigt og hans Fond af Kundskaber saa meget mer e
fattende Oversigter og (hvad de vist ogsaa er tænkt som)
imponer ende. »Hvis jeg i nogen Maade har væ r et de Menet nødvendigt Korrektiv til Zahrtmanns Oldtidshistorie,
nesk er til Nytte, har de i hvert Fald gengældt det ved alt
som er det svageste i h ans Bornholmshistorie, saa afhængigt det
er af gamle V edels fortjenstfulde,
m en dog stærkt forældede Pionerarbejde.
H er skal ikke i Enkeltheder
gaas ind paa P eter Thorsens Arbejder. Han var op imod de tres,
da han begyndte at lade noget
trykke i bornholmske Aarsskrifter og som selvstændige Bøger
(Vor Hjemstavn, 1931; Fra Sydbornholm, 1934; Langs Østkysten,
1939) . Af Omfang er hans Forfatterskab ikke stort, men det er
vægtigt af sammentrængt Stof.
Man kan slaa ned hvor som helst
- tag for Eksempel Titelafhandlingen i »Langs Østkysten«. Han
gaar langs Stranden, tilsyneladeude i Ro og Mag, men se bare, hvad
han lægger Mærke til: hvordan Forchhammersklint S.Ø. for Bavnodde
H. P. Holm fot. 1947
Sandet flytter sig for Storm og
Strøm, hvilke Planter der vokser
paa Stranden, Fiskerlejernes Bebyggelse - og alt forklarer han,
ordner ind i en Sammenhæng.
Han havde et skarpt Blik - og
hvor har han ikke baade set, lyttet og husket. Hvordan Livet gik
i Dagligdag og F est i hans Barndomstid har han tegnet op (flere
Afhandlinger om Jul og Øfrøl i
»Jul paa Bornholm «) og adskillige
Sagnopskrifter fra hans Haand
gemmes i Dansk Folkemindesamling.
Læser man den omtalte Selvbiografi, faar man det smukkeste
Billede af hans Personlighed. Mest
indirekte - for han hørte ikke til
dem, der fremhævede egne Fortjenes ter. Men ligesom han i sin
Forskning har vis t en enestaaende San.dstenslclipper S.Ø. for Amage.
H. P. Holm fot. 1947

J UL PAA BORNHOLM

7

.

- .-;.,,
-·.
' ·~

<'

Peter Thorsen hiirar sin.i Sajs.

" ....' · .

Kai Uldall fot. 1932

det, som jeg lærte af dem igen,« skriver han - og er dermed inde paa noget helt centralt: sin usædvanlige Evne
til at modtage Stof udefra - og vel at mærke, at tilegne
sig det som noget personligt. Evnen til at modtage, at
lære, er jo ogsaa en meget væsentlig Side af Videnskaben.
Vi har dvælet ved Peter Thorsens Forhold til Videnskaben. Men i Virkeligheden var hans Sind endnu m er e
vidtfavnende. Læs hvad han skriver om sin boglige Selvuddannelse i det hele taget, om hans levende Forhold til
Sangen og til Prosadigtningen. Fra Barndommen har han
opdyrket en omfattende Belæsthed, først i ·den folkelige
Litteratur, men sen ere ogsaa i den klassiske National- og
Verdenslitteratur. Som Soldat læste han Holberg, Sagaerne og Oehlenschlæger - senere gik han ombord i
Romer, Nibelungenlied, Ossian og Adam Homo. At han
ogsaa fulgte med i Dagens Begivenheder og dannede sig
sin selvstændige Opfattelse af Tidens Problem er, er
Smaating sammenlignet med hans almindelige kulturelle
Overblik.
Hertil kommer saa hans daglige Arbejde, der ikke blot
skaffede ham Brødet, men ogsaa interesserede ham. Peter
Thorsen var ikke nogen Særling, der lukkede sig inde
med sine Studier; han var en Mand, der lagde noget af sig
selv i alt hvad han foretog sig. Han avlede sin Jord, opr etholdt sit smukke lille Husmandshjem, opdrog sine
Børn og tog Del i sin Stands og sin Egns Nutidsliv; selvom han saavidt jeg ved ikke deltog direkte i Sognepolitikken, har han dog paa forskellige Omraader ydet sin
lndsa ts for det almene V el; saaledes var han en virksom
Kraft i Sognets Biblioteksvæsen.
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Peter Thorsen var en aaben Natur, altid glad for n i
kunne hjælpe andre med den Viden han havde samlet, og
beskedent taknemlig, naar han modtog noget til Gengæld. Paa ett Punkt mærkede man en viss Selvbevidsthed
hos denne beskedne Mand: Naar det Materiale, han havd e
skaffet til Veje, faldt i Hænderne paa en eller anden
Fusker, der misbrugte det til sjusket eller misforstaaet
Arbejde, saa kunde Peter Thorsen godt komm e i Harnisk. Men overfor Folk, der b enyttede hans R esultater
samvittighedsfuldt og med Respekt for Realiteterne, stillede han rundhaandet hele sin store Viden til Raadigh ed.
Det var ham en personlig Glæde a t kunne hjælpe, og den
Taknemlighed, han høstede derfor, modtog han beske·
dent som halvvejs ufortjent - m en hans Glæde over
hvert Venskabstegn, hver lille H æder, der vistes ham, var
ægte og rørende. Han var en Mand, hvem det var let at
gøre glad.
Man har kaldt Peter Thorsen for »Danmarks lærdeste
Bonde«, og det er næppe nogen Overdrivelse. Man vil
maaske spørge sig selv : Hvad kunde han have drevet det
til, hvis han var gaaet den akademiske Vej ? Det er formaalsløst at gruble over det - thi mon ikke ne top hans
Almue-Forudsætninger var det, der gav ham sit Særprreg? En af de stærkeste Drivkræfter i hans Udvikling
var den Hunger efter Viden og Oplysning, som n etop
præger ·dem, der ikke faar denslags uden at slaas for det
- Fænomener vi kender fra Lande med ringere Skoleforhold end vore : I sland - eller Maxim Gorkis Rusland.
Disse Forudsætninger har sikkert ansporet Peter Thorsen, m en naar han naaede saa vidt som han gjorde, skyldes det utvivlsomt ogsaa en m edfødt Begavelse, navnlig
m ed Hensyn til at iagttage og ·drage Slutninger.
For Bornholm var det en Lykke, at h ans Interesser
samlede sig om Hjemstavnens Natur og Kultur ; ikke blot
ved sine egne Arbejder, men ogsaa ved den Hjælp, h an
har ydet andre Forskere, har han øge t vor Viden om
den Ø, hvis gode Søn han var.
Han va r betydelig som Forsker, betydelig ogsaa ved
Omfanget af Viden og Inter esser - m en den der har
haft den Lykke at komme ham paa nærm ere Hold, vil
maaske allerstærkest savne Mennesket Peter Thorsen,
hans aabne Sind, hans altid r edebonne Hjælpsomhed,
hans ærlige Beskedenhed. Jeg traf h am aldrig i h ans kraftige Aar, da det maa have været en Oplevelse at gennemvandre Hjemegnen under hans kyndige Føring. Men selv
i de senere Aar, ·d a Sygdommen havde gjort denne Vandrer mindre bevægelig, var han en Oplevelse at træffe.
Han havde hele det bornholmske Landsk ab inden i sig, i
stort Overblik saavel som i præcise Enkelth eder ; h ans
rige Liv fra Barndomsdagene til Alderdommen var stadig
nærværende, m ed Perspektiver langt tilbage i forsv undne
Slægters Liv.
Tak, P eter Thorsen, fordi man følte sig rigere i Sindet
ved at være Landsmand m ed Dem!

Christian Stub-] ørgensen.
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Drømme
ved en
Rundkirke

I Øst og Sønder stod tændte Brande.
Mod Øens K yster slog Damp af Blod,
og Ransmænd truede alle Strande,
hvor Bo v ar fæstet og Arner stod.
Til V ærn mod Uf red blev Kirken bygget.
Utrygge Slægter dens Mur betrygged .

Af
Christian Stub-Jørge nsen.

Mod stærke Kv adre har Voldsmænds Pile

Med Tegninger af

afmægtigt brudt deres blanhe Jærn.

Oluf Høst

Til svages Styrke, til trætt es H vile
stod Kirkens lysende hv ide Værn stærkt, som den trodsede Hærmænds Øden ,
mod V erdens stærkeste Ransmand: Døden .

JUL PAA BORNHOLM
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Mod Kirken Stier langs Ager/uren
blev slidt af ængstede Fødders Spor.
Den favned trofast i Ly af Muren

#:"
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den trætte Vandrer i viet Jord.
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Og Gravens Træer med Klokkens Malme
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har blandet Toner i Slægtens Salme.
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Det Folk, som sad under H vælvets Buer
tyst mod den ængstende Evighed,

. ·~ " ..
/.
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det smuldrer nu under sunkne Tuer,
hvor Sørgepilene bøjes ned

' (_

med løste Lokker, som om de gemte
en evig Sorg for de længst fo rglemte .
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Og Stene fiokk es om Murens Sider,
m en Regnen glatter den skarpe Skrift,
thi Slægtens Færd gennem dunkle Tider
..:~··

er kort og fiygtig som Skyers Drift.
Og Gaarde sank og gav Plads for andre.
Kun Kirken stod og lod Tiden vandre.
,..

For den er Slægter som Sand der rinder,
som Dage tæller den Tusindaar.
Dens Klokkestemme er tung af Minder,
den ved saa m eget -

m en hvem forstaar?
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Kun Gravens Træer i Af ten/ reden,
der suser sorgfuldt om Evigheden.
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BASTEMOSE
af A rne Larsen . Fotogr afier af F r ede Kjøller

.l '

Den lyse Birk og d en mørke Gran tager sig godt 1ul med Him len som Baggrund

Okseøjer og Kær-Tidsler .fl.olches m ellem Træerne.
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Umærkeligt gik Engen over i det udstrakte Moseareal.
Sneen udviskede alle Konturer , og l sflad e n, d er for faa
D age siden laa blank o g skinnende, var nu skjult af et
tykt Snetæppe . De e nligt staae nde Graner tynged es af
bløde, h v ide Tæpper , og d en slanke Ene havde iført sig
clen nydeligste Sukke rtop. Birketræerne paa de n anden
Side Mosen kunde lige skimtes i sl ør ed e, viole tte Tone r ,
og Frostdise n bredte e n egen Vinterste mning ud over
Mosen. Ikke en Vind rørte sig, og Termometret viste
langt unde r Nul. En Fimbulvinte r var sat ind, og selv
Baste moses Andebestand havde maattet give op, og tilskyndet af d en uimodstaaelige Maddrift var Ænd erne
trukket ud mod det store og e ndnu aabne Hav. Natur en
hvilede sig . Plantelivet var fo rl æ ngst gaaet i Staa, og ogsaa Dyrelivet havde maattet underka ste sig Nature ns
ubarmhjertige Love . Saa go dt som alle Fugle var trukk e t
bo1·t mod milde r e E gn e, kun e nkelte Mejse rs sp æ de Pipp en k unde høres fra Grå n e rn e. Frøern e va r forlængst faldet i Søvn ude i Dyndet, og Hugormene k lum p ede sig
sammen i lune Jordhuller. Harens karakteristiske Spo r i
Sneen r øbede dog fortsat Liv, og e n Raabuk m ed svagt
u dvik le t, haaret Opsats forsvandt i panisk F lugt, da den
fik Færten af me nneskelige Væsene r. At man de nne V inte rdag ikke traf noget Mennesk e ved Bastemose, va r ik ke
at undre sig ove r. Men h vordan ka n de t gaa til, at man
paa andre Aa rstide r , saavel i det blide F oraar, so m i d e n
varme Højsomm er eller i de gyldne Efteraarsd age Gang
paa Gang k an søge ind til de tte h e rlige Styk ke Natur
u den at t ræffe a ndre? At Turiste rne søger h en til K lipper ne er forstaaeligt, m en at Bornholme rne selv ikke har
opdaget en saa fredfyldt og herlig Pl e t, maa forekomme
en Be undrer d eraf e n kompl et Gaade ! Bastemose ligger i d e n østlige D el af Almindi ngen og
er maaske den største Mose paa Bornholm. Kun Hammersø og Øl ene kan, hvad S tørrelse angaar, komme paa
Siden af d e n, og dog e r n æppe nogen af dem større.
Bastemoses Vanda 1·eal har sikkert t idligere været betydeligt stø rre, idet d et maa formodes, at dette sammen med
Stakkelemose, Baremose, Tvillingehullerne og Rundemose, der alle ligger paa den modsatte Si de af Amtsvejen fra Almindingen til Østermarie, engang har udgjort
e t sammen hængende Mosea real. Ved d elvis Dræning af
Terrænet og paafølgende Vej lægning har Me1rneske t

splittet Areale t op i mindre Omraader, de1· for en stor
De l nu er helt udtø rred e og bevoksede med Lyng og Ene.
Bastemoses nuværende Vandflade udgør ca. 15 Hektare r,
me n i Somm ertiden skjuler Aakander og Rør ga nske
Va ndet. Mosen afvandes i nordves tlig Retning ge nn em
en lille Bæk, der blot 100 m fra selve Mosen passerer
under Amtsvejen. Snart ef ter fore ne r Bækken sig med
Vandet fra Stakkelemose og udgør en af de man ge Grene,
der ved Foren ing bliver til den geologisk berømte Læsaa.
Bastemoses Vand føres saa ledes mod Bornholms Sydkys t; men umiddelbart Øst for Mosen ligger d er et Højdedrag, strækkende sig fra Lindesbjær g (ca. 130 m) til
Aasen (ca. 125 m). og Øst herfor løber a lt Va ndet mod
No rd . Bastem ose ligger al tsaa lige Vest for d ette Vandskel. Imponerend e er Bastemoses Vanddybde ikke, og
dog er d en i nye1·e Tid øge t af Menn eske t, ide t en muret
Dæmning tværs over Afløbet holder Va ndets Højde kuns tigt oppe. Herved opnaas, at regnfulde P erioders Tilskud af Va nd ikke ubenyttet styrte r mod Havet, men de rimod i tørre Tider komm er til at virke som en værdifuld
Vandrese rve for d en omgivende Skov.
Allerede i det tidlige Foraar, endnu medens Flager af
Is driver rundt paa Vandet, begynder Live t at vaagne i
Bas temose. N aar Nattemø rket falder paa, hør es fra Bund en i Næ rhed en af Bredden en svag Gr ynten. E n Lommelyg te aabenbarer et Mylder af brune Frøer, d er i vild
E lskovsj agt farer runde nede paa Bunden. Det er den i
d et øvrige Land sjæ ldne Spring fr ø, d er her har funde t sig
en ideel Y ngleplads, og allerede i Marts Maaned kan man
finde dens Æggeklump er fasthæfted e til Vandplanterne.
E fter faa Dages Ophold i d et vaade E lem ent spreder
Springfrøerne si g igen ud i d en omgivende Skov, og nu
bliver det Skrubtudsernes Tur til at sætte Liv i Mosen.
Fra alle Kanter af Skoven stormer de vortede Væsener
ned mod Vandet, og snart efter h ø r er m an ove ralt Hannernes vedholdende »Gøe n«. Deres lange Æggesnore
hænges som de skønneste Guirlander m ellem Vandplanterne. Ogsaa Skrubtudsernes Va ndskuespil e1· ganske kortvarigt, og snart efter se r m an ikke en eneste Tudse i Vand e t. A lt d ette er sket, inden Plantelivet paa nogen Maade
er komme t i Gang. Vel har Blærer odens Overvintringsknopper, d er i hele den kolde Tid har l igget paa Bunden ,
fundet Vej til Overfl aden ; men dens mange tætsiddende
Blade har endnu ikke haft Mod til at folde sig ud, og e t
Stykke ned e i Vandet kan man skimte Aakandens unge,
men e ndnu sammenrullede Blade.
Sidst i April, naar Birke træerne s taar med bristefæ rdige K nopper, lokkes vi igen ind til Mosen. Kan hænde,
a t vi da faar de sta telige Traner at se! Forsigti.gt maa man
gaa ti l Værks; thi d enne store og i flere Henseend er om
S trud sene mindende Vadefugl er yderst sky og vaagen.
En lille F lok paa 6-7 Stykker vader, sulten ef te r e n lang
Rejse fra Marok ko og T un is, rundt mell em Kogleaksene
og leder begærligt efter Orme; m en en utrnli g Vagtsomhed ud vise r de under Arbejdet. Ved den mindste mistænkelige Lyd gaar de paa Vingerne, formerer skyndsoms t en
V-formet Figur og forsv inder under h øje, klan gfulde
Afskedstoner i nordlig Retning med Kurs mod Hjemlan-

dets langt s tørre og uds trak te Mosedrag. Blishøn en og
Lappedykk er en, der begge li:;e e r vendt tilbage fra sydligere Egne, sender os nogle skingrende og haanende
Lyd e; Hove og skuffede vender vi Blikk et mod Vandfiaden. En Va ndedderkop med sølvs kinnende Krop arbejder sig møjsommeligt ned til sin lille Spindrede, en
Vandkalv pumpe r Luft ind unde r Vi nge rne, og imell em
de visn e Rø r krav le r en aparte, langstrakt Tæge, d en
sjæl dn e Ranatra linea ris. Et trekantet Saar paa en død
Tudse røbe r, at her har Lægei~l en været paa Spi l, og i
Bastemose er de tt e ell ers sjældne D yr almindelig t. E n
Vandkalvelarve svø mm er g raadigt rundt med en lille,
sprællende Haletudse me ll em de spidse K æ ber. I kk e alle
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Her er Gran en eneraadende

Kupled e Enebærbuske klæder Slcraaningen
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Eng-N ellikerod i frodigt Flor

Der er gule Pletter af hulkravet K odriver

MPI Pt K odriver har rødviolett e Blom.<I Pr og Pr Pn botanisk Raritet

Som m erfu glen har fundet en. Hvile plads
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En. Kodriver fra Ha ven har forv ilde t si g ud paa E1igerr

I Maj Maan ed blomstrer En glwrse11

H ullæben er en skøn Orkide

Julisole ns S traaler faar A aka11de11s Kn opper til at udfolde sig
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Foreteelser i Naturen er Idyl, men tværtimod oftes t en
idel Kamp for Livet - ogsaa i Bas temose! Men højt oppe
under den blaa Himmel kredser et Par store Musvaager;
deres Vekselsange, der for os lyder so m hæse Skrig, naar
ned til os. Første Akt af Fuglenes K ærlighedsspil er
begyndt!
Skønnest er Bastemose vel i Foraarsmaanederne. Midt
ude i det blaanende Hav glider Graaandrikken i Pragtdragt trofast i sin Mages Kølvand. Længere inde e t Bælte
af Bukkeblad, der her, inden Aakanderne tager T eten,
er den toneangivende Plante. Dels flydende i Vandoverfladen ,dels krybende over Bunden danner den e t F letværk af Jordstængler og Rødd er , og netop nu er der
sendt i Tusindvis af skønne Blomsterklaser op over Vandet. Blomsten selv er hvid med rødligt Anstrøg, og Kronbladenes lange Frynser giver den e t dunblødt Udseende.
Indenfor dette Bælte møder vi en bred Zone af bølgende,
gyldent skinnende, Græsser. Nej, Græsser er det strængt
taget ikke! Jordbunden er for sur til disse Planter, og
Botanikeren vil ogsaa paa de trekante·de Stængler se, at
det drejer sig om en nær staaende Familie, Halvgræsserne,
hvortil den mangfoldige Star-Slægt hører . En Mængde
forskellige Arter kan træffes her ; navnlig dominerer dog
den ret sjældn e Traadstar i dette Omraade. Andre Steder
i Mosen træffer man paa Starbæ ltets Plads meget høje
Planter, hvoriblandt kan nævnes Tagrø1" der kan danne
tætte, svajende Skove, Kogleaks - Raastoffet til Sivsko - samt store Grupper af den sjældne Avneknippe,
hvis Blade er saa takkede og skarpe som Savklinger. Læn-

Blishøne ns Æg er overst røet med s 11u w , runde Ple tter
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ger e fra Bredden ser man Virkningen af de mange gravede, men forlængs tigen smukt ti lvoksede Grøfter. Jordbundens Fugtighed og derm ed Surhedsgraden er her bleve t mindre, og mange Græsser , hvoriblandt m an navnlig
lægger Mærke til Kam- og Hjertegræs, er vandret ind.
Saftigt og grønt ligger dette Naturtæppe foran os, paa
den ene Side begrænset af Mosen, paa den anden af Skovbryne ts mørke Graner, hvorimellem de nyudsprungne
næs ten overnaturligt lysegrønne Læ rk etræer træder
frem. Bøgen e længer e henne danner den lysegrønne Baggrund for de kupl ede Enebærbuske, og mellem de unge,
spredt staaende Birke- og Elle træer , iblandet enkelte
blankblaclede Lavrbærpile og eventyrlig t smukt form ede
Rødgraner, vandrer vi rundt paa de t bløde Græs tæ ppe.
E n Øjenslys t, e t Farveorgie, hvorhen man end ".ender
sig ! Den rødviol ette Salep-Gøgeurt og den kødfarv ede
Eng-Nellikerod tager sig godt ud som Kontra st mod de
gule Pletter a f hulkrave t Kodriver, hvis Dufte spredes
langt bort. Maj-Gøgeurten rager trodsigt og robust op
mellem den myldrende Bevoksning af gulli ge Skjaller.
Kun den trænede Botaniker faar Øje paa ·d en lille Slangetun ge, en besk eden, m en interessant og sjæ ld en Bregne,
der kamouflerer sig nede i Mosset. Vibefedt, en af vore
tre insektædende P lanter, staar netop nu m ed vi ole tte,
uskyldige B lomster; m en dens slimede, bleggrønne Bladroset vidner om brutal Lumskhed. Maj Maancds størs te
botaniske Oplevelse er dog de røde Pletter af m elet K odriver , der næppe andre Ste der optræder saa yndefuldt
og talrigt som her ved Bastemose.
I den tidlige Majmorgensols Straaler kravler Hugormen trægt rundt i Enggræsset; Dagens Jagt er indledet.
En Raabuk med lige færdigdannet og flot Opsats lister sig
h en til Drikkevandet; dens rødlige Sommerdragt ser godt
ud i det grønne Landskab. Ude i Vandet hænger Snesevis
af unge Guldsmede højt oppe i Dyndpadderokkern es
Stængler . Tre lange Aar har de som graadige, grimme
L arv er kravl e t rundt paa Bunden og m ed H eld smækket
»Tungen « ud efter uskyldige Smaakrebsdyr. Og nu, for
et Par Timer s iden, tvang en uimods taaelig og uforstaaelig Drift disse Væsener til at kravle op af Vandet og o ve r
i et helt andet Element, den udtørrende Luft. Mira klet
er ske t, og h er sidder det nyklækk ede Individ og varmer
sig i Solstraalerne. Endnu er Vinge rne ganske bløde og
u anvendelige, o g endnu er F arve rne matte og bes kedn e;
men ve nt blot til den gennem Aandehullern e indtrængende Luft har gennemsyret hele Organismen; da vil den
som en uimodstaaelig Flyver boltre sig i det nye Elem ent, som om <len aldrig havde bes tilt and et . H vis den
da n aar saa vidt ; thi det er et farligt Sta d ium af si t Liv,
den i Øjebiikket gennemlever; smaa F a lke ben ytter sig
a f Situa tionen og gør rig Høst mellem Sivene. Dog undgaar H undred vis i fø rste Omgang der es Skæbne, og over
Bastemoses Vande glitrer det i Solen m ed gr ønlige, blaa
og rød e Flyver e. Snart s taar de som H e lik opter e aldeles
s tille i Luften, snart gaar de ove r i et lodret Styrt for
s traks e fter igen ved spiralformet Flug t at forsvinde mod
den blaa Himmel. I Toppen af enlig tstaaend e Graner sidder de største Guldsm ede og lurer paa Bytte; der es Øjne

Guldsmed hvilen.de paa en Tidsel

Kær -Tidsel, Okseøjer og Hjerugræs i skøn Forening
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Den 11nge Skovskade sPr saa /orundrn ud

S11PglP11P er /remtnP efter R egn.en
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er i ustandselig Be væge lse o g Dyret i højeste Beredskab.
Ve den Sommerfugl, d e r intetanende kommer promenerende her forbi!
H en mod Aften, naarTusmørke t fal·<ler paa, øges Lyden es Antal ude fra Mose n. Hæse Skrig iblandes rull ende
Trillelyde, og mystisk Piben gaa r over i glidende Ralle n.
Er <let Vandriksene, de r slaas, elle r er det d e n grø n benede Rø rhøne, der advarer sine Unger? Hvad ved jeg!
Alt fortaber sig i D æ kke af Mørke t, og Problemet kan
ikke løses. Men hvad gør ogsaa dette? D e uke ndte Ste m·
mer i sig selv e r nok til at fod1øje Aftenstemningen. Et
Pust af Vingeslag h en over vor t H oved e led saget a f en
Række knurrende Lyde faar os til at fare samme n. Det
e r Skovsneppens vilde Parringsleg langs Skovbrynet. Her
paa Bornholm e r der en u sædvanlig Rigdom af d isse
y nd ede Jagtfugle, og i Egnen om Bastemose yngl e r særlig
mange Par.
Um æ rke ligt skifter Billedet over i Juni Maan eds Var iatione r. Ba kk e-Gøgeliljens bed øve nde Dufte a n es langt
bort ; d eu p lettede Gøgeurt og d e ns nære Slægtning, langakset Traadspo re, har afløst de tidligt blomstre nde R epræse n ta nt er indenfor Familie n og leve rer i denne Tid
de rød e o g violette Bidrag til Farvebilled e t. Hvide Lage·
ner af Okseøje r bredes ud over Engen: mede ns den sp æde
Mose- Vinte rgrøn ringler mecl sine Klokke r inde mellern
Birkene; Blæreroden staar m ed gule Blomster i Grøfternes Py tter. Sorte Skyer sp e jler sig truende i Mosens

Manddrabe r Mællcehat er næppe saa slem" som Navnet tyder paa

smaa frie V andflade r , og snart efte r pisker stor e Drnabe r
Vandet, mens Tordenskraldenes Rullen vender t ilbage
fra Skovbrynet paa d en modsa tte Bred. D e n lyse Nordhimmel kaste r om N atten e t særligt Skær h en ove1· Mosen,
og F l agermusene flyver kaade rundt.
Og saa e r det Højsomme r! Julisolens Straaler faar
Aakandernes Knoppe r til at udfolde sig, Skjolddrngernes
blaa Blomster titter frem m elle m Grøfternes myldrende
Vegetation, hv odra langbladet Ranunkels stor e, smør.
gule Blomster rage r højt i Vejret. Mynte ns krydre<le
Dufte faar Tænde rn e til at løbe i Vand, og Okseøje rnes
Hvide ispræ nges r ød e Pletter af Troldurt og Kæ rt idsel,
vekslende m ed viole tte Stænk af krybe nde Bruneller.
Som et flo rtyndt, silkeagtigt T æppe bølger Kærulden for
Østenvinden , og Guldsmede hviler sig paa Svovlrodens
og Pimpinellens Skærm e. Inde fra Skovtykningen h ør es
Raabukk ens kraftige Raaben. Brunsttiden er inde, og
Jagten paa Raaerne b egyndt. U n ge Raalam sover de R e t·
færd iges Søvn i Enggræsset og lade r sig ikke forsty rre af
de n letb en ed e Vandre r ; maaske se r han d e n h elle r ikke,
saa livagtigt falder dens plettede Skind samm e n med Om.
gi velserne.
Græshoppe rne begy nd er at synge - vi e r i August. D e
grønne Farver afdæmpes og erstattes af svage Nua n cer i
b runt; men e ndnu h a r Engen ved Bastemose ikke spillet
alle sine Trumfer ud. Leverurtens h vide B lomst er dukket frem og lyser mellem de hal vvisne Star e r. Ensianens
v iole tte Blomster, de r forøvrigt ikke ses almin deligt p aa
,·or Ø, poin te r er overfor os, at nu e r Høsten kommet, og
Sommeren p aa Hæld . Den spinkle, snyltende Lyngsilke
fr emhæver yderligere Bastemo se som et Eld or ado for
B otaniker e.

P oresvam[Je" br yder frem paa de 1iedfaldn e Grene
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I Sep tember Maaned e r Naaletr æerne stadig lige grnnne, men Løvtræernes Blade p r æges af vo ksend e Æ lde.
La rver h a r sk amfer et Bladranden og Mikros vamp e afsat
b rune og so rte Pletter paa Bladpladen. Den e n lige Ber·
be ris staar med tomatfarve de, langagtige Frugter, m edens
Rønnebæ rtræet og Kvalkved en k appes om Reko 1·den i
Rødt. Ude fra Van de t høres Graaænd ernes hyggelige Ra p-

pen; mange har dog allerede nu maattet lade Live t for
Jægerens K ugler, og ikke sært, at Fuglene skjuler sig i
Rørtykningen . Høj og klar Luft danner Tag over Mosen;
men hen under Aften begynder Mosekonen at brygge,
medens Pindsvinet roder efter Snegle i Skovranden.
Oktober ! - De brune Farver kulminerer, Kirsebærtræerne fl ammer i rø-dt, og Bladene begynder at fald e.
Fugle trækker hen over Øen. Ved Mosen kan man igen,
hvis der er H eld med, faa Traner at se ; daglig iagttages
Musvaager og Falke trækkende hen over Terrænet.
Nattefrosten sætter rigtigt ind - vi befinder os i November. Birken har tabt sine Blade, og Dompaphannens
Bryst lyne r rødt imellem de bare Gre'lle. Og alligevel ligger Engen der blød som altid! Underlaget af Mos søger
at forlænge Sommerens Levetid. Skovskaden ligner sig

selv og skræpper op, naar clen flygter ind m ellem Træstammerne.
Julemaaneden har lagt et tyndt I slag over Bastemosens
Vand. Skoven paa den anden Side IsAaden forton er sig
i de skønne graa og blaalige Farver, vi saa godt mindes
fra foregaaende Aar. Enggræssct er pudret af Nattens
Rim. Det græssende Raadyr har skiftet sin Pels, Dragten
er blevet tykkere og mere graa, Bukken har mistet sine
udfordrende, men smukke gren ede Takker. Dens Blik e l·
sløvet! Bastemo se runder Nytaaret! De h vide, lette Dun breder sig hen over det smukke Terræn. Maaske vil Vinteren endnu engang i flere Maaneder lægge sin klamme
Haand paa vor Ø! Men hvad gør vel de t Bastemose ? Livet
herinde har forberedt sig paa all e Eventualiteter! -

Stranding ved Dueodde

Dam Johansen fot.

Den tremastede svensk e Motorskonnert »Elisabeth« af Oscarshamn, stran det paa R ejse fra Stettin til Oscarshamn ved Dueodde, Syd for
Jomfru gaard i Poulsleer. cl. 27. September 1947
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J(onB· Frederik den Niendes og
Dronning Ingrids Besøg paa Bornholm
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Niels Andersen fot.

Niels Andersen fot.

Ø·verst
til venstre:
• Kongefamilien komme"
til Rønne
d. 16. Set>tbr. 1947
paa Kongeskibet »Dannebrog«

Øverst
til højre:
Kongeparret ved Ankomsten
til Rønne.

Nederst:
Kongeparret
og Prinsesse Marg rethe
i Gudhjem.

Dam Johansen fot.
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SENSOMMERDRØMME
Hvad synger den Blæst, der suser
i Galløkkens solsvedne Græs(
Nu stiger mod Mindets Sluser
de bølgende Vandes Pres.
I Blæsten hører jeg strømme
et Ekko af Aar, der for hen.
Min Drengetids Præriedrømme

Paa Bunden af Rummet og Tiden
laa Skrænten, hvor Skyerne drev,
og Stranden m ed Strømmenes Gliden
om Sten og lysende Rev .
I Solbrand paa Galløkkens Skrænter
jeg lærte en Vise - den
som Bølger i Strandsandet prenter

er vaagnet til Live igen.

og saa sletter ud igen.

Bag gyvelvoksede Kløfter
med sejge, sandede Spor
en Verden af Skyer løfter
sig lys, kaotisk og stor.
Hvor blinkende Bølger dansed
i Strandbræmmens vaade Sand her var det som Dreng jeg standsed
paa V erdens yderste Rand.

Hvad mumler de Vande , der klukker
mod Galløkkens stenede Kyst?
De vandrende Strømme vugger
uroligt igen i mit Bryst.
En V erden af blanke Lantærner
og fjæme duvende Sejl
gaar frem, naar de første Stjærner
saar Gnister i Hav fladens Spejl.

En Maages galpende Latter
i Havhorisonten dør.
Saa klinger den Vise atter
saa spinkel og fjærn som før.
Og det er den Tid der fl,yed,
som sætter mig Stævne her,
mens Rummet staar aftenskyet,
og over Kastelsodden Nyet
har tæ11dt sit høstlige Skær.
Christian Stub-Jørge11sen.
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HINSIDES GALLØKKENS GAVL
Der er Strande, som klædes til Sommerens Fest
i et broget og larmende Liv.
Der er andre, som byder den ensomme Fred
mellem Rullesten, Strandurt og Siv.
Under Skrænter med Klynger af susende Fyrr
bagved Markernes brogede Tavl
ligger langstra./a og stenet den ensomme Strand,
som er hinsides Galløkkens Gavl.

Hvor det bryder fra Vest over stenede Rev
og det vasker med Søer om Næs,
falder Bølgen til Hvile i Bugternes Sand
under Skrænternes hviskende Græs.
Og du slænger dig ned paa den ensomme Kys t,
og du føler dig pludselig fri
under Himle med Skarer af Skyer i Drift
- som Aartusinder før drev forbi.

la Aartusinder drog. Deres myldrende Liv
sank tilbunds i en drømmeløs Fred,
lejret ind under Sand, eller skyllet i Bulk
langs den milevidt bugtede Bred.
Helt fra Aarm~llionernes Urtid af Mulm
staar der Spor af dets Myldren i Flint
blandt de smuldrende Strand lag fra Galløkkens Gavl
og til Amagers bugede Klint.

Og nu ligger du her - paa den mumlende Strand,
paa de svimlende Rumdybders Bund.
Paa en Rand mellem Svælget af før og af nu
er dit Liv som en Døgnfluestund.
Men din Rigdom er selve det hellige Nu,
dette solfyldte Hvil paa din Færd,
hvor det ufødte stævner de Tider som sank.
Du er midt i din Evighed her.

Hør, nu hvisl.er en Stemme, der tav langs din Vej,
men som finder dig her paa din Rast,
og du mærl.er, at Lænl.erne falder , som bandt
dig til Dagenes Hvirvel og Hast.
Du var lænhet til Vejen fra Fødsel til Død,
og du vandrer den tynget og travl men du finder dig selv paa den ensomme Strand,
som er hinsides Galløl.l.ens Gavl.
Christian Stub-Jørgensen.
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Den første Flyvemaskine, der landede paa Bomholm, paa Galløkken ved Rønne d. 27.-6. 1919.

R. P . Holm fot.

Nu
' :\'--.

-··· '~-. ::···"':""~~-

r-'""~

.

'+=:::_~--- ".
.

De t dan sk e Luftfartssel.<kabs nye Ma.<ki11e paa Kø/Je 11 /w v 11- Rø1111 e-R111 e11.

J U L PAA JJORN/10/,Jl1

~3

Optegnelser
fra min
Barndom

ALLINGE
.for 60 Aar siden )} III

Den sydlige Del af Byen var langt tyndere bebygget
end nu. Møllebakken, som nu er solgt til privat Byggeri,
var i Firserne kun Klipper og Græs, der passede sig selv.
Børnene fra Byen legede her, og om Vinteren skred de
paa Is paa Mølledammen, som nu er tørret ud. De gamle
sagde, at vi Børn maatte ikke sætte os derop i Klippern e,
for der var Troldtøj, og man kunde blive syg af det. Nogle Børn mente at have set en mærkelig Hest nede i Dalen.
Alle gamle Folk kaldte Møllebakken »Tjivahojn«; jeg
har Jiørt, at den skal have været Galgebakke i den Tid,
man hængte Tyve. Navnet Møllebakken har den, fordi
der engang har staaet en Mølle, men det var før min Tid.
Der var en, som fortalte mig ved en Grav paa Kirkegaarden: Der ligger Møller Becks Kone ; de ha vde Mølle paa
Møllebakken. Det var en Stubmølle.
Nede under Løsebæk er der en Havn i Klipperne, som
kaldtes Knuds Havn. Ovenfor den laa et Hus med Straatag; der boede en Mand, som plejede at tilberede Skind,
»aluna Sjijn« kaldte vi det, og han lagde sine Skind i
Vand i Knuds Havn; der laa altid en Mæugde Skind bundet til Klipperne m ed et Reb. Før hans Tid havde der
ligget Fiskerbaade i Havnen.
Stranden ved Knuds Havn er nu om Sommeren en herlig Badestr and, m en der var ikke mange Folk, som badede i min Barndom. Ja , Børnene badede selvfølgelig.
Badedragt brugte man ikke. Drengene badede overalt
fra Klipperne i Løsebæk og i »Normajnaræjnan« (der var
engang druknet en Nor dman d), men Pigerne badede i en
Kule, vi kaldte »Solkulan«, men Drengene kaldte den
»Pissekulan«. Naar Pigerne var i Vandet, var de altid
saa bange for, at der skulde komme Drenge og se dem,
saa der laa altid en paa Klippen og passede paa, og naar
hun raabte: »Horr a, Horra!« saa kom vi snart i Tøjet.
Der var mange slemme Drenge, som Pigerne ikke kunde
lide.
Stranden under Løsehæk benyttedes til Skydebane.
Der var en Skytteforening i Allinge; de stod og skød
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henne Yed Klipperne indenfor No rma-nder enden, og Skiverne stod ved Næsba kkerne. Naa r der var Præmieskydning, stod Præmierne paa et Bord der, hvo r der nu er
Opgang til Villaerne paa Møllebakken. Efter at det var
blevet forbudt at holde Skiveskydning i Løsebæk, flyttedes Skydebanen ud ved Stranden mellem Allinge og Sandvig; senere flyttedes den til Aamindet, hvor der blev g ravet Skydevolde oppe.
Udenfor Byen laa Lerkulerne. Der var en gamtnel
Kone og hendes voksne Søn, der lavede »Stroksten «,
som man kaldte det; Folk brugt e dengang disse Sten til
lndvægge i Husene. De æltede Leret, og saa havde de
nogle Forme, de formede de t med. Stenene blev stablet
op til Tørre i Solen; det var derfor kun om Sommer en,
de kunde lave Sten. De dækkede dem med Brædder og
Sække mod Regnv ejr, m en mange Gange blev Stenene
ødelagt af Tordenbyger.
Længere nede mod Havet, Syd for Næshakken, laa en
Rebslagerbane; ·der v~r et langt Hus m ed Straatag. Der
var en Bræddevæg mod Syd, men mod Nord var Næsbakkens høje Klipper; det va r en meget lang, sort Bane,
hvor Rebslageren og hans Svend gik og arbejdede. Midt
nede i Klipperne var der et Hul, og i det Hul troede vi
Børn, at »Næsdæulijn « boede.
Oppe i Klipperne paa Næs er der et Vandhul, som oftest er tørt om Sommer en. Børnene kaldte det »Marnas
Dam«; der boede nemlig en gammel Kone i Nærheden,.
som hed Marna. Paa denne Dam skr ed Børnene paa Is
om Vinteren. H enn e i Grønnedal ligger ogsaa en Dam,
hvor vi skred paa Is; den kaldte vi »Martin Lujn «; egentlig hed den Ma r tin Lunds Dam, da den ejedes af en
Mand af det Navn. En tredje Dam, der blev benyttet til
Vintersport i min Barndom, va r »Larsa Dam« oppe i
Kattedalsklipperne; den er nu fyldt op med Skrammel.
Syd for Grønnedal laa Æggehønerne, to store Sten;
den ene, som ligger ved Stran den, er der endnu. Den anden laa længere oppe, i en Strandløkke; den laa meget

smukt højt oppe paa en Klippe. Inden nogen havde
tænkt paa at faa ·d en fredet, var der en Mand, der lod
den kløv e itu til Gravmonumenter; det var saadan en
mærkelig Granit; den var grønbroget og lignede ikke nogen Sten h er fra Landet; nu k an man se den mærkelige
Sten i mange Gr avminder paa Kirkegaarden. Der var
mange, der har vær et vrede og k ede af, at Stenen blev
ødelag t; den var en Pryd for Kysten, hvor den laa.
Vesten for Byen, oppe ved Kokkeløkken, laa en Høj,
som vi kaldte for Byggehøj; der var Stenværk. Før havde
der været en Skov, som de kaldte for Halnedaskoven.
Man sagde, at om man gravede i Byggehøj, blev man syg;
gravede m an for langt ned, døde man.
Teglværket var der ikke dengang, men h er boede Folk,
der ejede et Teglværk ved Brogaard, hvor der lavedes
baade Sten, Tegl og Rør.
Ved Gildesaaen, som sener e kaldtes Aamindet, har de
gamle fortalt, at der holdtes Fester i deres unge Dage;
Bagara-Aaen h ed det dengang. Der havde været Skovfester og Baller, og jeg har kendt ældre Koner, som i deres
Ungdom har danset der i hvide Kjoler m ed røde Baand.
Sener e blev der Festplads ; der var Skydebaner og holdtes politisk e Sommermøder.
Oppe i Landet laa foruden Gaardene en Del Huse,
og mange af ·d em havde mærkelige Navne som »Ostakared«, »Smorrbøttan« og »Faarahused«. Der var et Gildesbo og et Kirkebo, og i »Kjæred « laa »Kj ærahused«.
Heroppe var der en Eng med de pragtfuldeste Blomster ;
der gik vi og plukkede Buketter ved Foraarstid, og ved
Sankt Hans Tider plukkede vi Hjertegræs. Det blev tørr et og farvet; saa brugtes det til Kransebinding om Vinteren. Et andet Sted, hvor vi plukkede Blomster, var der
hvor »Havebo « nu ligger. Der var i Firserne en lille
Skov, hvor Løsebækken løb igennem ; der var store Egetræer helt op mod Landevejen, og der havde vi en dejlig
Legeplads.
Mine Forældre var ældre og meget sp arsommelige
Folk. De havde Jord til en Ko, og om Sommeren og
Høs ten gik baade Far og min Mor ud hos Avlsbrugere,
som havde Brug for fremmed Hjælp. Det var jo ikke
store P enge, de kunde tjene paa den Maade, m en takket
vær e Avlsbruget havde vi altid Fø·d en.
Det Kød, vi brugte Aar et igennem, skaffede Husdyren e
os. Min Far købte om Foraaret en lille Gris paa Lande t.
Det skulde være en Galtgris, for en Sogris kunde man
ikke slagte, naar den var »ornagaln «, og Grisen skulde
slagtes, naar det var Nymaane, for ellers »krympte« Flæsket . Naar min Far kom hjem med den lille Gris i en
Sæk paa Nakken, fik den Lov at komme ind i Stuen, saa
vi kund e se -den - hvis der da ikke var nogen fremmed
Kone, som vi var bange for skulde ildese Grisen. Der kom
nemlig Folk og købte Mælk, og blandt dem var der nogle
gamle Koner, som mine Forældre var bange for, fordi
de fik Skyld for at kunne trolde.
Bl ev Grisen daarlig, fik den lidt »Divelstrik «; det
skulde hjælpe mod onde Blikke.
Grisen b lev saa passet, saa den kunde vokse og blive

stor. Vi havde en stor Tønde, hvor der blev rørt Æ de ud
til den ; den fik hakkede Nælder rørt ud i sit Æ de om
Sommer en, og naar vi fik høstet, fik den malet Byg og
Kartofler, saa den kunde blive ri gtig fed ; den skulde jo
gerne give mege t F edt. Vore Grise ple jede at veje 17- 18
Lispund ( = ca. 140 kg].
Vi var altid saa glade, naar Grisen skulde slagtes; det
var jo en h el Rigdom m ed al den dejlige Mad, der blev af
den . Min Mor var tidlig oppe ·d en Dag, den skulde slagtes,
fo r at have Skoldevand paa Kog, naar Slagter en kom.
Hun r ørte i Blodet, der blev siet gennem e t Dørslag af
Ler. Bare vi havde Livet af den, saa er det værste t aget,
ple jede hun altid at sige. Slagter en spiste Frokost der,
naar han slagtede, og siden kom h an den anden Dag om
Aftenen og spiste Pølse.
Naar Pølsen var kogt, det skete Dagen efter Slagtningen, fik vi Børn n ogle varme Pølser, som vi skulde bære
til Venner og Naboer, og vi spurgte altid Mor: Maa vi
ikke faa en til den? og: Maa den ikke faa? saa hvis vi
skulde have delt ud. havde vi ikke faae t m eget selv. Der
blev lavet baade Sortepølser og Leverpølser og Risengrynspølser med Æg i. Nogle af de smalle Tarme blev
bundet sammen som en lille Krans af P ølse; det kaldte vi
»Armpølsa «, for vi kunde gaa m ed dem paa Armen. Min
Mor lavede Pølse baade i Krukker og i sm aa Poser af
Tøj; det kaldte vi »Krokkepølsa« og »Possapølsa «. Det
m este af de smalle Tarme skulde bruge? til Medisterpølser og Lungepølser. Til Medister blev alt det fine Smaakød brugt, den blev r øget og spistes til Frokost i Juledagene. Lungen og det Kød, som var lidt blodigt, eller
som blev skaare t fra, samt Hjerte og Nyrer blev ha kket
til Lungepølse. Nogle brugte Byggryn og »Kommian « i
Lungepølser; de t gjo rde »Pølsemadammen «, en Kone,
som lavede og solgte Lungepølser i Allinge i min Barndom.
Alt dette, samt Leveren, der skulde hakkes m eget fint
til Leverpølse, blev hakket paa e t Hakkebrædt, et m eget
tykt Stykke Træ, der ved megen Brug fik et dyb t Hul i
Midten. Der var nogle, der havde et Hakkebræ dt m ed
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tre Ben under; det lignede e n Hugge blok. Alt blev hakket
først med e n sleben Haandøkse, siden m ed en Krumkni v,
»Hakkekniven« kaldte vi de n, og det tog jo paa Hakkebræ ttet, naar vi hakkede med Økse.
De r blev ogsaa lave t Rulle pølse til P aal æ g, og af Grise ns Hoved b lev de r la ve t Sylte. H oved e t blev sk aar et
mege t stort af, saa d e r kunde blive en m ege t stor Sylte;
den ble v lagt i Saltlage og brugt til Middagsmad om Vi nte r en. Naar v i skulde have Sylte til Middag, blev d er
skaaret Skiver af, saa mange v i sk ul de bruge : de bl ev lagt
i Vand om Aftene n, og om Formiddagen blev der rø rt
Sukke r og Eddike sammen til at lægge Sylteski ve rn e i:
d e t var god Middagsmad.
F edtflomme rne blev skaare t itu og »kogt «, som m an
sagde, m ed Æ bler, Løg og Krydderi, o g naar F edte t blev
smeltet, ble v de brune F edtegrever tilba ge i Gry de n.
Disse F edtegreve r var de t første, vi smagte af G risen ; de
blev snurre t samme n m ed Æ ble r og Brød elle r Kartofl er
og saa lavet sursøde; min Mor plejed e at komme lidt
Agurkeeddike paa.
F edtet ble v siet ge nnem e t Dørslag af L e r og h ældt i
store Le rkrnkke r ; naar man strø ede lidt Salt paa og saa
vendte Krukke n m ed Bunden i V ejret, kund e d e t holde
sig næsten til den næste Gris skulde slagtes.
Skinkerne blev røgede; d em spiste vi som Sp egeflæsk
om Sommere n; det var nem Mad, naar d e r høsted es og
var travlt paa Marke n. Ribbenene blev skaaret af til Rib be nssteg. Ja, Grisen gav rigtignok megen god Mad, me n
den skulde ogsaa slaa ti l, til den næste blev slagtet. Naar
vi slagtede, var d e r altid e n lille Bid i Karre t fra d en forrige Gris.
Og de t var ikke Mad ale ne, Grise n gav. Ved Slagtningen maatte inge nting gaa til Spilde. D e t F edt, der sad paa
Kirtle rne og ikke kunde plukkes fra , blev smelte t til Skosmøre om Vinte ren. Haare t ble v sk yllet og tørre t o g b rugtes til at stoppe Træskolæ r med , og Blæ re n var god a t
fjæle Pølse i til Børn, der ikke kunde ligge tørre om N a tten. Milte n slog vi op P.a a V ægge n for at se, om v i k om
til Gilde de t Aar.
Vi hav d e ogsaa Æ nde r; om Somme re n ha vd e vi mange
Æ llinge r. »Pille rappe rna «, som vi kaldt e d e m, v ar m eget
tamme ; vi Børn v ar mege t glatle for dem , og naar vi
kaldte : Pille, Pille, P ille! sva red e de os . De gik til Ha ve t
om Morgen e n og kom først hj em om A fte n e n, m en n aar
d e t ble v h en mod Jul , blev d e lukket inde i Gaarde n, fo r
elle rs blev Køde t ikke godt ; naar d e laa i !lave t og aad
smaa D yr , hl ev Køde t »fiskut «. Til Jul bl ev Æ nd e rne
slagte t, og de, de r ikke skulde bruges til Jules t~g, blev
salte t til sen e r e Brug; naar d e saa skulde steges, hl ev de
vande t godt ud først. En skulde gemmes he lt til P aask edag. Æ n de rne blev stegt m ed »F yjln« af ituskaarn e Kommianskringler, Æ bler, Sved sk e r og Rosine r.
Det va r en Sorg for os Børn, naar vore kæ re Pillerap:
p e r skulde slagtes. D e bl ev stukke t i Nakke n m ed e n
spids Kniv, efte r at Fj eren e først var rusk e t af, hv or de
skulde stikkes . Blodet brugtes p aa Kraa ses upp e, og
Resten af d e t lavedes til »Krokkepølsa «.
Naar Ænde rne var rusk et og skolde t, skulde de pluk -
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k es, og de t k unde væ r e e t b esvæ rligt Arbejd e, h vis d e var
»pijnua «. N aar m an rusk ed e d e m, blev de grove Fj er lagt
for sig; d e k ald tes »Risp efj e r «.
Ko en fik en Kalv om Aare t, og d en blev slag te t som
Spædekalv. V i ha vd e e n Onkel paa Lande t, som ogsaa
ha vde e n Ko, og saa bytted e vi Kalve kød m ed ham; han
fik en Bag fj e rding af os, naar vi slagted e, og saa fi k- vi en
af ham, naar han slagtede; andre fik e n Forfjerding, og
saa fik vi e n Forfje rding ige n. Saadan plejede Folk at
bytte K ød , naar d e slagtede d e r es Kalve. Kalven blev
delt i fle re D el e, to Forfjerdinger og to Bagfje rdinge r.
Slagtningen forsy n ede Huse t m ed Kødmad for h ele
Aare t ; man gik ikke til Slagtere n og købte fe r sk Kød-1
som man nu gør. Og Sulet var drøjt ; de r blev spist mange
Kartofler, o g Børne n e fik stadig indpre nte t : Spis mange
Kartofle r og lidt K ød ! Kartofle rn e ble v altid sat ind paa
Bordet i e n »Le rtalrik «, og d e blev alti'l sat ind m ed
Skræ llen paa ; e nh ver »skalada « sine egne K a rtofl er.
Kartofle i· a vlede saa godt so m alle selv. Me n m an k unde
ogsaa køb e Kartofler; d e r var Folk, som sat te Ro senkartofle r tidlig og solgte de m paa Forsommer e n, først i
Potte vis, og sen e re, n aar d e blev større, i »Fjæ rijnkar «.
Me re end 10 Ør e Potten kostede d e aldrig, og Folk m aalte
godt. Jeg har hø rt sige af en Kone, som solgte Ka r tofle r
og gav godt Maal , at hun vilde maale, saa hun kunde blive
f æ rdig m ed det, n1e ns hun leved e; hun vilde ik k e maale
Kartofle r, n aar hun v ar død.
Mindst lige saa vigtig t e t F ød emiddel som K ø de t va r
Fisk e n, na vnlig Silde n. Om Somme re n spistes fe r sk Sild;
man sagde, a t d en v ar tj enlig til F ø d e i d e Maaned e r , de r
ikke var R i, altsaa fra Maj til August . Før Maj maa tte
man ikke spise fei·sk Sild - »d e føre Sv agh ed te H usa «.
De n fe rske Sild kø bte man p aa Havne n. Om Morgene n
kom Sildebaad ene ind, og de, de r skulde have Sild, m ødte
op m ed de r es Sildekurve. I Smaapartier kosted e Silden
25- 30 Øre Olen. T il Husholdninge n k øbte F olk e n Ol
elle r e n halv Ol ad Ga nge n, eller hvis d e t var e nlige F olk,
no gle Kas t (e t Kast var 4 Sty kke r) .
Man brugte undertiden at »vijna « Sild til Stegning;
de n f e rsk e Sild ble v lagt i Salt og d e refte r h æ ngt ud i
Lufte n, ligesom man gør m ed Sild, før den røges.
Om Somme r en k øbte man Sild til Saltning. Salt Sild

var daglig Kost hele Aaret rundt; man skuld e have Sild
haade til at spege, riste (»rysta«) , koge og stege, og der
blev spist Sild baade Morgen, Middag og Aften, saa der
skuld e megen Sild til. »Læggesilden « var billig, den
kostede i store Partier mange Dage ikke over 10 Øre
Olen. Man hentede den hjem i store Smaahalmskurve .
paa Trillebør, og naar man trillede til Havnen efter Sild,
havde man store Skræppeblade paa Bunden af Kurven.
Papir havde Folk nemlig bart om; der var ingen, der
brugte at købe Papir. Poserne vi fik Varer i i Butikkerne,
var af graat Papir. Naar Folk fik Mad med paa Arbejde,
va r den pakket ind i Avispapir, og det var gamle Aviser,
som havde været i mange Hjem og i mange Hænder , før
de blev brugt til Madpapir. Man ple jede nemlig at slaa
sig sammen, 7- 8 Familier, om at holde en Avis; den sidste, der fik dem, gemte dem, og hvert Nytaar delte man
saa Avisbunken, men da var Aviserne næsten opslidt.
Læggesilden blev købt i Juli, for den skulde lægges,
naar Hylden stod i Blomst, det var en gammel Regel.
Naar man lagde den, skulde den først »gjæles«, saa
skulde den mænges og ligge et Par Dage eller tre, inden
den blev taget op af Mængelagen og lagt i en Smaahalmskurv, saa Lagen kunde »rijna aa «; derefter blev den lagt i
»Sijlafjærijn« eller »Sijlabøttan«, hvoraf den blev taget
op, efterhaanden som der blev Brug for den.
Næst efter Silden var Torsken den vigtigste Fisk; dens
bornholmske Navn var simpelthen »Fisk «. Den fiskedes
om Efteraaret; »Fiskjed «, sagde man - gamle Bornholmere sagde aldrig Efteraaret, men »Fiskjed«.
Torsk skulde man kun spise i de Maaneder, der var R
i, altsaa ikke fra Maj til August, for da var der Orm i Tor.
sken, sagde man. Om Efteraaret købte man Torsk, som
man saltede til Vinterbrug. Naar Torsken skulde saltes,
skulde den r enses godt, alt Blod skulde skrabes fra Benet, og den skulde flækkes som en Klipfisk. Ligesom
Spegesilden skulde den mænges, og den første Lage blev
smidt væk. Der var mange, der tørrede <len saltede Torsk
som Klipfisk.
Dagens førs te Maaltid var »Marnmaaled«; det spis te
man, før man tog fat paa Dagens A rb ejde; naar man
skulde i Marken, skulde det være spist, før man tog ud.
Det bestod af Spegesild og »Søvva«, en Ret, der bestod
af Mælk og Øl med Grød eller Brød i ; mange Gange, naar
)>Drikkad« var surt, løb Mælken sammen til Oste, naa r
den blev slaaet i. Det blev sat paa Bordet i et stort Fad,
som vi alle spiste af.
Op paa Formiddagen fik man »Tisbid «, skaaret Smørrebrød med lidt salt Kød eller hvad man havde, en »Smorremad« med hjemmelavet Ost, dertil lidt hjemmebrygget Drikka og Mændene en Snaps.
Middagsmad spiste man Klokken 12. Ved Femtiden om
Eftermiddagen fik man igen en Bid Mad; dette Maaltid
kaldtes »Ujnarna«. Og Aftensmaden spiste man, naar
Dagens Arbejde var forbi, og naar man ikke kunde se
længer paa Marken.
Til Middag fik vi om Søndagen m es t stegt Flæsk og
Sødegrød eller Bollemælk ( »Kjyl emilk«) . Til daglig var
om Vinteren Ærter , Kaal eller »Bræjnesnuda« faste Ret-

ter e t Par Dage om Ugen eller tre ; var der saa lidt Kød
tilover s til Plukkekød en Dag og vi saa fik salt kogt Torsk
eller Sild eller Plukfisk et Par Dage, var der ikke megen
Bekymring om, hvad man sku lde have til Middag.
Ærter, Kaal og »Bræjnesnuda « kaldtes m ed et fælles
Navn »kogter Mad«. Den Kaal, vi fik, var m es t Grønkaal ;
det havde de fles te selv i deres Have; ellers kunde· man
købe hos dem, der havd e mere, end de selv brugte. Mere
end 5 Øre gav man ikke for en Re t Grønkaal. Mange
kogte om Foraaret »Grønkaal « paa Kommiansblade ; det
kaldtes »Kommianskaal «.
Hvidkaal (« Hvidekaal «) var der ingen <ler dyrkede
ved Allinge i min Barndom, og Blomkaal og Rosenkaal
saa j eg ikke, før jeg blev voksen og her kom Gartner til
Byen. Man kunde køb e »Hvidekaalshaud « hos Købmanden; det var Amagerkaal, som Skipperne havde· m ed hjem
om Efteraaret. »Hvidekaal « kogtes paa udvandet Flæsk ;
man kom Byggryn paa, og nogle brugte ogsaa at komme
lidt Kommian paa.

Æ rt er var der mange, der avlede ~e lv, og nogl e avlede
saa mange, at de solgte i Potte- og Skæppevis til dem, der
ingen hanle. De t kneb ofte med at faa Ærterne til at
koge ud ; der skulde hentes Vand i særlige Brønde, der
havde godt »Art evand «. Mange klemte Ærte rne itu,
naar de ikke var kogt ud ; der var ingen, der siede Ærter.
Hos nogle Folk, der avlede mange Ærter, plejede de
at koge Æ rter til Hunden; det var billigere end Brød.
Men Æ rterne kogte ikke itu, og naar Hunden kom i
Gaarden, kom Hønsene altid farende og passede paa,
hvad H unden slap, for der var hele Ærter i, som Hønsene aad. - Man plejede at sige, at »naar ejn hadde spist
Arter, kujne ejn gaa ud aa sætta Rawen i V æ r ed aa sjyda
Sporra.«
»Bræjnesnucla« kogt e man om Vinteren paa saltet
Flæsk eller Kød, som vandedes ud ; den kogtes som Suppe,
men med Byggryn paa og uden »Kjyler « (Boller). Derimod kom der Urter paa, forskelligt, som Folk nu havde
i deres Have - der var ingen dengang, som købte Grønsager. Nogle kom »Postenokker « paa, andre nøjedes med
»P erslarødder« og Gulerødder ; Kartofl er og Skalotter
skulde der ogsaa paa.
Vi plejede at faa stegt Sild en Dag om Ugen og kogt
Sild en Dag; desuden fik vi Spegesild og Kartofler baade
til Frokost og til Aftee; e11 Gang imellem fik vi ristet Sild
til Aften. Spegesild og Kartofl er var daglig Frokostret ;
Karto fl erne blev om Vinter en lagt paa Ringene i Kakk elovnen og varmet til Frokost ; der blev kogt saa mange
til Middag og Aften, at der ogsaa var nok til Frokosten
næste Dag. Spegesilden blev speget, men Benet ikke
taget ud ; Sildeben var sundt, sagde de gamle, det rensede Tarmene. Silden blev skaaret i m eget smaa Stykker ;
man kom ikke P eber og Eddike paa den, men man havde
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et lille Kar til »Sijladyppa«, .hvor alle dyppede deres
Sildebidder i.
Til Sildedyppe brugte nogle hjemmemalet Sennep,
andr e Eddi~e med Peber. Der var ogsaa nogle, der brugte
sur Fløde med Kommian til at dyppe Kartofler i, naar
de fik Sild og Kartofler. Og nogle plejede at strø Kommian p aa Silden, naar den var speget.
Om Vinteren brugte Folk ogsaa at faa kogt Spegesild,
som var vandet ud, og dertil »hjimmamiilijn Sønnup<< .
Nogle lagde bare Silden ovenpaa Kartoflerne i Kartoffelgryden og kogte begge Dele paa en Gang; saa sparede
d1e en Gryde, og desuden sparedes Salt til Kartoflerne.
Den Sennep, man brugte til Sildedyppe, avlede man
selv. Mari · skulde passe paa at tage den ind inden den
dryssede; en Smule dryssede der jo altid, men det var
nødvendigt, for den skulde saa sig selv, saa man kund e
faa Sennep igen til næste Aar. Den indhøstede. Sennep
blev lagt paa et gammelt Lagen og »idaadryssad <<; derefter blev d en skilt i et Sold og hældt i en Lærredspose ;
saa skulde· den slaa til, til der kom ny Sennep. Paa samm e
Maade som Sennep avlede man Kommian.
Naar man saa skulde bruge Sennep, skulde den ma les;
man tog li~t i et rundbundet Lerfad og malede den med
»Sønnupsloed«, en tung Jernkugle, der rulledes over
Sennepskornene. Naar de saa var knust, kom der Sukker
og Eddike paa, og saa var det tjenligt til Sildedyppe.
Om Sommeren skulde de fleste Bornholmere ·have
Sildesuppe; der var ogsaa nogle, der kogte Sildesuppe
paa udvandet Spegesild om Vinteren. Sildesuppe skulde
man helst nyde hos Folk, der var renlige med deres Madlavning, for Silden skulde renses god t, hvis Suppen skulde
blive appetitlig. Den skuld e skylles og saltes; derefter
Ølev ' den skaaret i smaa Stykker, 5 til 6 »Bidda<< blev
der af en Sild; de blev lagt i en Krukke med Eddike og
lidt Sukker, og her skulde de staa en Times Tid; de kom
først paa Suppen, naar Kartoflerne var kogt og Bollerne
sat paa. Paa Suppen
kom man lidt Jævning og den blev
gjort sursød; d esuden
kom man
grønne
Stikkelsbær paa Sildesup·
pen.
Hvis denne Suppe ikke blev omhyggelig tilber edt,
skulde der Lyst til
at gaa ombord i
den, og der gik ogsaa mange Fortællinge r om Folks
Sildesuppe. Nogle
fik Skyld for ikke
at tage »Milkan«
og »Runinj << ud af
den Sild, de kogte
Haspe. (Bornholms Mus eum)
Suppe paa .
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V ed Spinderokken

V. Myhre fot.

Sovs talte Folk aldrig om ; det hed »Dyppa<< . Sovsekande brugtes ikke til daglig; »Dyppa<< havde man i en
»Spilkop <<, og der dyppede alle i. Baade til salt Sild og til
stegt Flæsk brugtes »Meldyppa << ; om Søndagen fik vi
»Perslady.ppa « til stegt Flæsk. Til fersk Fisk brugtes
»Gudhj emmadyppa«: salt Flæsk, Spæk, blev skaaret i
smaa Terninger og brunet paa Panden med Skalotter og
saa bagt op med Fiskesuppe eller Vand; nogle lavede d et
surt og sød t, andre kom ikke Eddike og Sukker i.
Skemaden (» Søvvemiid«) fik man om Middagen altid
bagefter Kød, Sild eller Fisk. Til Søbemad fik man V andgrød eller Sødegrød kogt i Skummet Mælk. Al Mæ lk .blev
skummet, før man kogte Grød af den; var der nogen, der
ikke gjorde d et, var de »vrauslua «. Til Sødgrød brugte
man at slaa lidt Øl og Mælk sammen til »Grødadyppa «;
Vandgrød dypp ede man i Mælk. Man havde Grøden i eet
Fad og »Dyppad« i eet, og man spiste alle af de samme
Fade .
Nogle brugte Bankebyggryn til Grød; det var store
Gryn, d et m este af Bygkornets Størrelse, saa den Grød
skulde koge længe. Havregryn var der ingen, der k endte,
og de kunde ikke købes paa Bornho lm d enga ng. I 1890
va r der en Kone, som havde faaet Besked af sin Læge, at
hun skulde spise Havregrød om Morgenen, m en hun
maatte skrive vistnok til Fyn efter H avregr yn .
En h yppig Middagsr et paa Bornholm var Rugmelsgrød med Sirup paa og Mælk til; »Melgrød « kaldtes det.
En dygtig Kone. og en rigtig Pige havde aldrig Klump er i
sin Melgrød.
Anden »Søvvemiid« var Kring lemælk af itubrækkede
eller skaarne Kommianskringler overhældt med kogende
Mælk; ogsaa kogt Mælk med Brød brugtes som Middagsret. Og saa var der »Væjljn« og »Grynsoppa«, det vil sige
Sødsuppe kogt paa Byggryn. Den var kun tarvelig; om
Sommeren kunde d et endda gaa, for da havde man jo
Stikkelsbær og »Kjyssebær« at k omme paa. Men om Vinteren var der mange, der nøjedes med at komme lidt
Eddike og Puddesukker samt en Smule hel Kanel paa
deres Grynsuppe. Nogle havde jo Æ bler; andr e tørrede
Pære·r til at komme paa Grynsuppen om Vinteren; de

tog ikke saa meget Sukker som Æ bler, sagde man. Man
skar Pærerne igennem, trak dem paa en Snor og h ængte
dem til Tørre ; om Vinteren havde man dem hængende
paa den varme Skorsten, saa de kunde holde sig tørre.
Tykmælk var en staaende Sommerret paa Bornholm.
Man kaldte det »lunad Milk«. Mælk som var sur men
ikke tyk (»blaasur Milk« ) plejede man at drikke.
Bollem ælk (»K jylemilk«) var Søndagsmad, og Risengrød var Julemad og Gildesmad. Ogsaa Sagosuppe brugtes kun til Gilde eller til Begravelse.
Brødet blev bagt af den Rug, min Far selv havde avlet.
Han tærskede Rugen med en »Pløjl«, og naar han havde
tærsket. blev Rugen baaret op paa Loftet ; der skulde saa
være nok til Brød h ele Aar et. Der blev t aget en Sæk ad
Gangen og trillet til Mølle. Møller en fik ikke P enge for
at male Mele t; han »tåjlada«, som de kaldte det, det vil
sige, han tog saa meget af Melet, at han fik sit Arbejde
betalt. Naar min Far fik Byggen tæ rsket, tog han en Sæk
op til Møllen og byttede den m ed Hvedemel og Byggryn.
Vi købte aldrig et Pund Mel eller Gryn ad Gangen nej: et Lispund (::> : 8 kg) Hvedem el og en Skæppe Gryn!
Folk havde baade »Hveddemelspossa « og »Grynapossa«
og »Maltpossa«; de skulde fyldes igen, naar de blev tomm e. Og vi brugte mange Gryn, da vi altid fik to Retter
Mad; der gik mange Gryn baade til Vælling og Grynsuppe, og der skulde jo ogsaa Byggryn paa Kaal og
»Bræjnesnuda «.
Min Mor æltede selv Dejen til Rugbrødet; hun kaldte
det at »dejna«. H un havde et Dejtrug, som blev sat ind
i Stuen om Aftenen, og om Morgenen æltede hun Dejen.
Naar det var gjort, gik hun hen til Bageren og »slo Brø' rl
op «. Der kom mange Koner m ed deres Dej, og det var e1 1
Æ ressag, h vem der kunde slaa pænest Brød op.
Man bagte stor e Brød, for at ~e ikke skulde blive tørre.
Min Mor bag te to Brød ad Gangen, og det var Lispundsbrød, saa der skulde en god Brødkniv til at skær e af dem .
Om Vinter en plejede hun at ta ge lidt Dej fra til en rund
»Skojlekaga «, som vi bagte paa Ringene i Kakkelovnen .
Skoldekagen spiste vi varm til Kaffen; vi fik m eget sjældent Hvedebrød til Kaffen, m en nøjedes oftes t m ed et
lille Stykke Kandis, »ejn Kna jl brunt Sokker « sagde vi.
Br ødet var Guds Gave, og de t m aatte ikke spildes.
Naar der tabtes Smuler pa a Bordet, skulde vi gøre en
Finger vaad i Munden og tage Smulerne op m ed. Naar
vi Børn fik e t Stykke Mad, vi ikke kunde spise op, blev
det sat i Bordskuffen, og vi fik ikke nogen Mad, før det
var spist op. Og naar vi tabte et Stykke Brød paa Gulvet,
blæste Mor Skidtet af, for de t var Synd at k aste Brød
bort; gjo rde vi det, kunde Gud straffe os, saa vi kom til
at mangle det daglige Brød. Det var ogsaa Synd at smide
Brød til Dyrene; de der gj orde det, kunde ikke blive
andet end fa ttige; de t var Stra f fra Gud. Om Sommer en
blev det sidste Brød ganske gr ønt og mukkent, m en det
blev ikke smidt væk af den Grund; man sagde, a t mau
blev saa stærk af mukkent Brød.
Min Mor fortalte os om en Pige, som aldrig kunde faa
Brøde t skaar et tyndt nok, m ens hun tjente, men da hun
blev gift, blev hun saa fattig, saa fa ttig. Hun k om engang

paa Besøg i sin gamle Plads og blev budt Mad; Konen
S'agde da: »Det er sandt, du skal jo have Brødet saa tyndt
skaaret! « - m en saa gav hun sig til at græde og sagde:
»Nej, skær bare tykt; jeg har faaet det tyndt nok! «
Min ]\for fortalte om, hvor glad hun havde været for
et Stykke rigtigt Rugbrød, da hun var Barn. Hun var
født i 1839, og da hun va r lille, var Rugen saa d yr , at
hendes Mor tog baade Skraa, som var beregnet til Grisen, og Kartofler og Æ rter i Brødet. Der var saa mange
Skaller i det, a t de ligefrem s tak, naar de ha vde Afførin g.
Derfor satte alle gamle Menn esker Brødet saa højt; de t
var næsten helligt for dem.
Hvedebrød og Sigtebrød bagte man i de firkan tede
Kakkelovne om Vinteren ; der blev lagt Mursten ind paa
Ringene til at sætte Bagepanden paa, og saa lukked e man
Kakkelovnsdør en e tæt til og klinede noget Rugm elsdej
for, hvor de ikke sluttede tæt nok.
Dengang købte man ikke Paalæg som nu. Det Kødpa alæg, man brugte, var hjemmelave t, og det var mange
Gange bedre end Nutidens Købepaalæg. Naa r der slagtedes, lavede· man Rullepølse, som blev spist om Vinteren:
.om Sommeren havde man røget Skinke; Skinkerne a f
Grisen blev altid røget og gemt til Sommermad; desuden
havde man salt kogt Kød ti l P aa læg. Skolebørnen e havde
alle Fedtemad m ed Salt paa til Skolemad, eller ogsaa
Stegefedtemad m ed F edt fra stegt Flæsk m ed Skalotter
i, eller ogsaa en »Smorrmad« m ed Puddersukke r, aldrig
andet Paalæg.

v,..v. Paa Væl!'ge11

til ve11 ,< tre ses tre H oseb a a 11ds~·æve. (Bom /1. Mus.)
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Naar min Mor kogte
Kød og Flæsk om Vinte r e n, fik vi Børn Lov
at dyppe e t Stykke
Rugbrød i det F edt,
som var ove npaa Gryd en; d e t kaldte Yi
»Dyppemad«. Om Somme ren, naar Fløden
blev sur, fik vi den
smurt paa Brød og saa
lidt Pudde r sukke r
ovenpaa, d e t kaldt e
,·i »Fløddamad «.
Vi købte raa Kaffebønner, som min Mor
selv brændte; hun
plejed e at tage lidt
Æ r ter imellem, for de t
drøjnede paa Bønnerne, og saa brugte hun
Cikorie. Vi havde en
Kobbe rkedel, som vi
kaldte »Kaffekjælijn« ; naar der blev
lavet n y Kaffe om
Efte
rmiddage n,
blev
Bornh,olmerur. ( B ornh. Mu s.)
»Drosed« tømt i »Kaffe kjælijn« og · opkogt
til Formiddagskaffe n æste Dag.Vandet kogtes paa »Vandkjælijn« og Kaffen laved es paa »Kaffekajnan « ; til daglig
drak vi den af Le rkopper; »di p e na Koppana « stod paa
Dragkisten eller Kommo de n og kom kun frem ved festlige Lejligheder.
Men paa Lande t hos min Tante fik vi Kaffen skænke t
direkte fra »Kjælijn «; hun h avd e ikke Kaffekande; og
Kaffen drak vi af sm aa Spølkopper; hun havd e ikke K o pper m ed Hank paa og ingen Unde rkoppe r .
Om Aftenen fik vi The; de t var mest H ylde the. Hyldeblomsterne blev plukket n ed om Sommere n og tørret.
Nogle lagde dem til Tørring paa en Avis, m en andre trak
en Traad til at hænge de m op paa, for man sagde, at Katte ne gerne v ilde »vande« paa Hyldeblomste r. Mange
gaml e Folk drak Hylde the hve r Aften for at holde sig
sunde.
Det Øl (»Drikka«) v i brugte, brygged e min Moder selv.
Malt købte v i hos en Mand i Sandvig, som bræ ndte Malt ;
vi maled e de t selv paa Hje mkv ærnen, som stod i Kældere n. D er kom mange Kone r fra Nabolage t og malede Malt
paa vor Kværn.
Moder havde nogle Kar, som kun b le v brugt til »Drikkakar« ; der var e n Bøtte m ed Hul i Bunden til at sætt e
»Tappstavijn« i, og en, som »Drikkad « skulde løbe i. Pa.a
Bunden af »Rystabaljan « blev lagt r e n, sammensnoe t
Langhalm og en E n e top, h elst m ed Bær p aa, og saa »ejn
Stjæ lk Malurt«, og d erovenpaa blev lag t en Ste n. Saa blev
Humlen, som var »froet«, dvs. udrørt i kogt Vand, h æ ld t
paa, og derefter kogt Vand, saa mege t som ma n syntes.
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Naar det ha vd e staa e t lidt, b lev de r løsn e t e n Smule ved
Tappestaven; saa løb »U rte n « gansk e sma a t n ed i »Drikkabaljan «. Naar d e t var afkøle t tilpas, ble v d er sat Gær
til. Det s to d saa og gærede, og na a r d e t va r gæ re t, to g
man Gæren bort. D et, d er flød ovenpa a, kaldtes »Ovangjar «, d e t, der laa paa Bunden, var »U jnegjar«. Øllet
blev saa »tvilnad « paa Flasker og store Le rdunk e og var
saa færdigt til at slaa i »Drikkakrused « og til »Søvva «.
Om Julen blev d e t første Øl tage t f~a ti l Ju leøl; det var
krafti ger e end d e t, vi bruge til Dagligbrug.
Vi h avde a ltid e t Kru s med »Drikka« paa Bordet; det
Krus drak vi alle af, og naar d e r k om F r e mmed e, drak
de ogsaa, hvis de var »tosstua «. D e t var e t Le rkru s med
Laag, som altid var lagt paa om Somme re n, for at d e r
ikke skuld e komme Fluer i Øllet .
Det Øl, man brugte om Somme r en, var m eget t yndt og
bed sk; der var mege t Malurt i. Det slukk ed e godt for
Tørs t, og d e t var ogsaa godt for da arlig Ma ve, sagde man;
d e t kaldtes »Malurtadrikka «.
Fo rude n Drikkakrused havd e man e t »Kj æ lijnakrus«
m ed Mæ lk i. Og saa ha vde man e n Br æ nd evinsflask e og
e t G las eller to ; de r kunde godt drikk e fl e re a f d e t samme Glas. Nogle drak de r es »Syp« af en »Blæ k stov «, e t
lille Drikkebæge r af Blik paa St ø r re lse med e t Æggebæger .
Bræ ndevinen var billig, saa d e n va r til dag ligt Brug.
De fles te drak e n Snaps elle r to til Frokos t, og naar d er
kom fre mmede, blev de r budt Snaps og Sm ørr ebrød
(»skorrijn Mad«), hvad enten d e t va r F ormiddag eller
E fte r midda g.
Bræ ndevin købte man hos Købma nde n ; i Anton Gr ønbechs gamle Gaard i Sandvig var der e t Brænd evinsbræ nde ri, men Brænde vinen d e rfr a bl ev solgt i Ankre til
Forret ningern e. De gamle talte ogsaa om Hasl ebræ ndevin,
saa de r maa have vær e t e t anse t Bræ nde ri d e r . Hjemm ebr æ nding, som man høre r saa m eget om fra æ ldre Tider ,
tror jeg ikke ek siste r ed e i min Barndom ; d e t kunde vist
ikke be tal e sig.
Opdæ kningen var ikke saa stor so m nu om tide r . Vi
spiste a lle af det sa mme Fad ; kun K ød, Kartofl er og Sild
elle r Fisk h av de vi h ver sin Talle rke n til. Fik vi Plukk ød elle r Plukfisk, spiste vi ogsaa d e t af d e t samm e Fad,
e t r undt Le rfad, m en somme Tider nøj edes vi med a t
sætte Pande n ind paa Bordet, saa va r d e t n emt med Opvask. D e r skulde jo ogsaa vær e Tid til a nde t Arbejde; d er
skuld e baacle kart es og spindes, og min Mor bandt ogsaa
Sildega rn til Fi sk e rn e.
Vi havde hv e r e n Gaffel og hve r en Gaffelkniv, og desud en hver en Ske; min Mor og Bed stemo r spiste med
Hornsk eer ; d e t va r d e r man ge, d e r gjorde i min Barndom. Knive og Skeer k om ikke ud i Køkkenet til Opvask;
naar vi ha vde spist, tørrede vi dem af i e n Karklud og
lagd e d em i Bordskuffen.
De Tallerke n e r, v i brugte til daglig, var smaa Le rtalle rken e r. Ogsaa Fade og ande t Service var af L e r: Kaffekoppe r , Sukkerskaal (»Sokke rkar «) , F lø d ekande, Smørkar m ed Laag, Senne pskar , ogsaa m ed Laag, P ebe rbøsse.

Kaffekande og Thepotte var »Gruspotta«, som v i kaldte
det; »The vanned « blev saa godt paa e n »Gruspo t «.
Naar et Lerkar gik itu, blev det ikke kastet væk, n ej,
der var gamle Mænd, som kunde klinke det; der blev
boret Huller i Skaarene og trukket Messingtraad eller
Staaltraad gennem Hullerne, og saa holdt Karret igen.
Gryderne havde forskellige Betegnelser; man havde e n
»Kantoflegryda «, en »Madagryda « og e n »Grødagryda «.
En emaljeret Gryde kaldtes en »Postelinsgryda« ; saadan
en havde min Bedstemor aldrig haft, men hun havde en
stor aflang J e rngryde med Jernlaag og Hank til at hænge
i Skorstenen, og d en kunde hun stege e n Gaas i.
De Vandspande, v i brugte i min Barndom, var altid
Træspande. Vaskebaljer var ogsaa altid af Træ. Ligeledes
Smørke rner og »Smorbøtter«, smaa Bøtte r til at bære
Smørret i, naar det skulde sælges, var altsammen Bødkerarbe jde.
Om Vinteren kogt e Mor al Maden i Kakk elovnen.
Ellers blev d e n kogt paa »ljlarijn«. En »ljlara « var en
aaben Skorsten, som v i havde i Køkke ne t; e n saadan
fandtes i de fleste Hjem i min Barndom. Om Vin te ren
faldt der ofte Sod n ed , saa vi næste n ikke kunde tage
Laaget af Gryden. Paa »ljlarijn« stod e n Trefod eller to.
og ved Siden af laa en Ildtang til at ta ge Gløder med.
Paa »ljlarijn« kunde der ikke bruges Kul, og da al
Maden skuld e la ves der, brugte Folk jo mege t Brænde.
Bare de r skulde la ves e n Taar Kaffe, skulde d e r fyres

IT. P. Holm foc

Tær.<kler. ( Bornholms Museum ). S aadann e fi 111 udskaar11e T ærskler
bru gte; som Kær P.,Cl'{:U'l'e1" Den til ·t 'e11 st r e har Aartallec 1787

op. Om Somme r e n kunde man om Efte rm idda ge n se,
naar »Pivan røjte « - saa blev der lav et Kaffe. Naar man
gik paa Besøg, saa man altid efte r , om »Piv an røjte«;
det var e t sikkert Tegn paa, at Folkene var hj e mme.
Paa Landet fyrede de ikke med Kul, saa der kunde d e.
røge Flæsk og Pølser i Kakkelovne n. Naar Gaardmænde ne fældede Træer i Skoven, fik Udbyggerne Lov at tage
»Skryne rna «; de t gav god e »Knobba« til Kakkelovnen,
m en d e va r slemme at faa itu ; de r maatte bruges baade
»Kjila « og »Mokkara «.
Min Far k øbte Bræ nde paa Auktion i Skoven om Vinte r e n ; h an tog saa selv op og fælded e Træerne og fik en
Mand, som havd e H es te, til at køre eft er Brændet. D et
blev saa lagt i Gaarden, og Birketræet skar han til Favn ebræ nd e, der blev sat op i en Stabel og stod ude Sommer e n over. Naar d et blev Efte raar, blev Bræ ndet taget paa
Loftet, og side n blev d e t skaaret og hugget til Pindebrænde .
V ar der A sk e træ imellem , va r de t Gavntræ ; d e t blev
brugt til Skafter til Spader og Skovle ell e r til Træskoklamper; Elletræ blev gemt til T r æskotræ. Det smaa
Brænde, K v istene, bl ev hugge t ganske smaat til »Pjaskbræjne« til »Murkjæ lijn« eller Panden.
Om Vinteren kom der en gammel Mand fra Lande t og
laved e Træsko til os alle. Bed stemor skulde h ave gamme ldags Træsko ude n Læder, men d e andre Træsko satte
min Far selv Overlæder paa, som han s toppede med
»Svinato«.
D e t v ar langtfra fixe Træsko, vi havde; vi fik Knuder
paa Fødde rn e af dem. »Træskoknula « kaldte man d e t. I
Skolen gik all e Børn med Træsko ; de fl este havd e »Trætræsko « med stoppe t Overl æd e r; kun no gle af de »fin e«
Børn gik m ed Lædertræsko (Kapsko ) , hvor kun Bundene
Yar af Træ . Læderfodtøj havde inge n paa i Skole. Om
Somme r en gik alle Drenge ne med bare Ben, m en vi Pige r
hav d e Strømper og Træsko paa h el e Aa ret.
D er kom ogsaa e n Skomager fra Lande t og syede Sko
og Støvler til os. Læderfodtøjet var kun til Søndagsbrug, og d e t blev syet stort, for at vi ikke skulde vo ks e
fra det; det holdt et Par Aar eller mere, fo r det va r af
H es tel æ der. Saadant Fodtøj fik man inte t Barn til at gaa
m ed nu om Dage, m en d e r va r intet, der h ed: Om du v il,
dengang; det hed: Det skal du, og d et maa du ikke, og
de rmed Basta, blev d er sag t: »Bælla ha ijne n Vi lja. «
Tidlig om Foraaret kom »Vævepajan «, en Pige fra
Lande t, de r væved e for os, baade ti l Linned og Lagen e r,
til Bomuldskjole r og F orklæder og H ve r garn til V inte rkjoler. Min Mor ha vde selv Væv, som h avd e være t hend es Mode rs fø1- hun fik den. Før Væve pigen kom, skuld e
v i »te na Tv ist op « til Varp paa store Tene. Vævepigen
gik saa op til en gammel Vævekone og »varpada«, for vi
havde ingen »Varpa «. De r efte r tog vi Garnet (»Varpijn «)
hj em , og saa skulde d e r bommes : Va rpe n blev ha a rd t rulle t paa e n rund Bom, og de r skulde Kræf ter til at rulle
de n fas t paa. Vævepigen lagde de n til Re tte, og min Far
rull ed e d e n paa Bomme n ; man skulde helst være tre om
de t Stykke Arb ejde. Naa r der saa var bomme t, skulde
de r »træs i Søl «, og v i Børn maatte række Garn til Væve-
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pigen ; siden skulde der »træs i Sje «, og det skulde vi
Børn gøre; vi skulde stikke en Naal ind i hver eneste
Aabning paa Væveskeen; det var n æsten som man vilde
stikke en Naal ind mellem hver Tand paa en Kam, og faa
en Traad m ed tilbage. Vævepigen rakte os Traaden, og vi
trak den gennem Skeen, li ge saa mange Traade, som T øjet
er bredt.
Naar Væven saa blev iorden til at begynde Vævningen,
skulde vi Børn spole til Vævepigen ; vi havde en gammel
Rok, som vi k aldte »Spolerokkijn «; vi fik nogle Rør til
at spole ! sletten paa, og saa m aa tte vi sørge for, at Vævepigen ikke manglede Spoler til sin »Skotta «. Spolerne
lavede Far af Hyldegr ene, m en man kunde ogsaa bruge
sammenrullet tyndt Pap.
Til Kjoler skulde der blaa eller stribet Varp; var Varp en stribet, kunde man væve tærnet Tøj. Til Sommertøj
til Mandfolk kunde man bruge hvid Varp med Islet af
blaa Tvist, og det blev vævet »entrøner«. Til Linned blev
der vævet »Vima«, til Lagen er »ensjævt«, og til Dyner
vævede man »Firskaft«.
Naar Tøjet skulde tages af Væven, blev der nogle lange
Traade tilbag·e ; de kaldtes »Vævænna« og man brugte
dem til Rigarn. Naar man lappede, skulde Lappen ries
paa, før man syede den fast. Man havde altid Skoning
om Skørterne, som ogsaa først blev riet paa ; en Sypige
brugte m eget Rigarn.
Vi Børn flettede Baand til Skørtebaand og Buksebaand;
vi strikkede ogsaa Snore til at sætte om Skørterne istedet
for K antebaand. Der var nogle gamle Koner, der flettede
eller vævede Strømpebaand ; de havde en lille Indretning med Tremmer, som kaldtes en »Hossebaansvæv«.
De gik rundt og solgte disse Strømpebaand, som var
vævet i meget fine Kulører.
Naar Tøjet var vævet, kom en Skræ dder og skar Mandfolketøj til ; noget af det tog han med hjem og syede, m en
spundet Lærredsknapper, eller Traadknapper, som vi
kaldte dem, syede hun ogsaa m ed hjemm espundet Garn;
de brugtes til Skjorteknapper, og det var Knapper, der
kunde taale at bankes paa Havklipperne, naar Tøjet
skulde vaskes.
Siden kom saa Sypigen ; hun havde sin Symaskine med.
Hun syede Kjoler og klippede Forklæder og Linned, som
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vi selv skulde sy. Naar hun syede en Kjole til os, sagde
Mor altid: »Housa aa gjorra dejn stor, for Bællana vousa,
de gjorr Tojed ikje! «
Om Sommeren brugte vi Bomuldskjol er, om Vinteren
gik vi i Hvergarnskjoler. Omkring Hver garnskjolerne
var der forneden en Plisse, Garnering, som vi kaldte det,
og e t Fløjls Skraalæg over.
Naar vi fik en ny Bomuldskjol e, brugte vi den til Søndagskjole den første Sommer og næste Sommer til Skolebrug; der efter blev den Hjemmekjole. Paa samme Maade
gik det med de Hvergarnskjoler, vi brugte om Vinter en.
Bomuldskjolerne var mørke, saa de blev ikke vasket det
første Aar. Vi maatte altid skifte Tøj, naar vi kom fra
Skole; vi maatte ikke gaa i Skoletøjet hjemme.
Vi havde ogsaa en Bedstkjole, som vi h avde paa om
Jul, til Eksamen og til Høstgilde ; den var »bokjøvt«, dvs.
købt i Butik, og den blev k øbt meget stor, for den skulde
bruges i fler e Aar; der var stort Oplæg paa, og sommetider blev den vendt, naar den skulde lægges ned.
I Skolen gik vi m ed trekante t strikke t Sjal og med
Tørklæde om Hovedet . Det var et broget Syn at se Skolebørnene, for der var strikkede Sjaler i alle mulige
Kulører.
Naar vi skulde til Eksam en, fik vi Haaret ga nsk e glatk æmmet, og vi fik Sukkervand i Haaret, for at det ikke
skulde blive pjusk e t. Eksamensdagen var jo en F estdag,
hvor vi skulde møde i fineste Puds. Vi plejede paa den
Dag at faa ti Øre til Slik, men vi fik altid Besked o m, at
vi skulde tage nogle af Pengene med hjem igen og »inte
sjita saa m aanga P æjna væk «.
Mellem de Haandværkere, som kom i mit Hjem, var
ogsaa Urmager en, som kom en Dag hver Vinter; han tog
Værket ud af Bornholmeruret og pudsede og smurte det.
Folk var altid saa bange om der es Ur. Naar vi gik forbi
det, sagde Far og Mor: »Viira bara Klokkan! « Klokken
blev aldrig flyttet, selvom der blev gjort ho vedrent og
Væggene blev kalkede. Vi havde kalkede Vægge og ikke
Tape t i mit Barndomshjem; bag Klokken var der Panel,
og der blev aldrig vasket, da Klokken ikke maatte flyttes.
Naar vi spurgte Bedstem or, hvad Klokken var, sagde
hun altid: Den gaar til 2, eller: Den gaar til 10. Paa de
gamle Bornholmerure var der en Fjer, som man kunde
trykke paa om Natten, naar man vilde vide, hvad Klokken var; saa slog Klokken de t, den havde slaaet sidst, og
derfor sagde de gamle: Klokken gaar til - .
Min Mor kogte ikke Tøjet, før hun vaskede, og hun
havde ikke noget Vaskebræt; det var der i ngen , der
brugte, m en de bankede Tøje t, saa det forslog noget.
Nogle gik til Havet og bankede det paa en flad Sten,
andre trillede Tøjet ned til Havnen, og der laa altid nogle
Koner paa Slæbestedet og bankede Tøj.
Naar man h avde gnedet (»bro' t«) Tøje t, bl ev det kogt
i P otaske og saa trukket k ogende op af Luden, saa det
var varmt i Baljen, naar man kom til Stranden . Nogle
havde en Stok med to korte og to lange Ben; den kaldtes
»Bankestokkijn«·; og saa b ankede de Tøje t ved Brønden.
Naar Tøjet var banket, blev det bredt til Tørre paa
Torne og Buske; det fine blev bredt paa »Bosbommijn«.

De r var ikke mange, der brugte Snore til at tørre Tøj paa.
Naar det blev tørt, skulde der »maangles«; det skulde
der Kræfter til, for at Tøjet skulde blive glat. Var der
»Strøm ler « eller Kravetøj, skulde det jo »strø jes«. Strygejærne t opvarmedes indvendig fra med en stor J ernbolt,
som skulde være rødglødende, naar den skulde i J ernet;
boede der en Smed i Nærheden, kunde man faa Bolten
varm for et Par Øre.
Vi var ikke forvænt med Lys i mit Hjem. Vi havde en
8-linjers Lampe, som vi kaldte »dejn stora Koppellampan«. I Køkkenet havde vi »Tirlan«; det var en lille
Flaske med vid Hals, gennem dens Prop var der et R ør
med en Væge af sammensnoet Garn, der skulde »prigges
op « med en »Hossenaal«. Om Aftenen, naar vi andre var
gaa et i Seng, tog Mor »Tirlan« ind, slukkede den store
Lampe, og saa bandt hun Sildegarn til en Fisker ved
»Tirlans« Lys. Vi Børn maatte saa have sørget for, a t der
var en hel Kasse »Neddernaala « trædt, saa hun ikke
skulde komme til at mange Naale om Aftenen. Far lavede
selv »Neddernaala« af »Benvidje«, en Busk, hvis Træ
var meget haardt. Denne Busk, der bærer røde Bær om
Vinteren, ser man nuomtider som Prydbusk i Haverne.
Bedstemor havde et Rør til at støbe Lys i-, m en det
brugte vi ikke. Til Lamperne brugte vi »Stenolja«, m en
Bedstemor foralte, at i hendes unge Dage havde de brugt
Tranlampe. Paa Bryggeriet brugtes endnu Tranlamper.
Der var en gammel Kone, som gav min Mor nogle
»Vispavigga«; det var sammensnoet Garn, som var dyppet i Tælle, og de var en halv Alen lange. Dem tog man i
Haanden, naar man skulde hente noget i en anden Stue
om Aftenen. Vi Børn maatte aldrig »raspa T ændstikker«, for saa kunde vi »sæta ljl paa Husa «.
Den samme gamle Kone brugte ikke selv Stenoljelampe; hun havde et Glas med Vand paa Bunden og saa
Lampeolie ovenpaa; paa Lampeolien flød der en Kork-

skive m ed e t lille Hul, hvor der kunde sæ ttes et lille bitte
Lys i, kun 1 / 2 Tomme langt, og det lille Lys kunde brænde
i flere Timer. Jeg ved ikke, hvad de Lys var lavet af; de
købtes i en lille Æske, og der var mange, der brugte dem
som Natlampe, m en den gamle Kone vævede ved den
Belysning.
En Pige, som havde syet paa Lande t, fortalte, at naar
hun syede et Sted, fik hun Lov at tænde en lille Lampe,
som de kaldte »dejn s tora Lampan«, men hun maatte flyt ·
te rundt om Bordet med sit Sytøj, for de flyttede Lampen
h ele Tiden, da de var bange for, at der skulde gaa Ild i
Loftet; det var n emlig et gammelt, lavt, straatækt Hus.
Der var nu sikkert ingen Fare med den lille Lampe, me n
Manden følte hele Tiden paa Loftet, om de t var varmt.
Vi holdt altid Mørkningstime i mit Hjem, »sidda i
Morkje« kaldte man de t. Det var en Hviletime; Mor sang
for os, og hun fortalte »Sansager« og vi »gatte Gaader «,
og hvad hun ellers kunde finde paa for at underholde os
Børn. Sommetider fik ogsaa Nabobørnene Lov at komme
ind og høre hende fortælle; der var ingen bedre til at fortælle Sandsager end Mor.
Vi Børn vilde dog gerne have Lampen tændt, for vi
var mørkbange; vi kiggede gennem Vinduet og sagde:
Nu tændte Jørn P eders, nu tændte Martin Lunds, nu
tændte Gammelholms - og saa videre. Alle Folk holdt
Mørkningshvil.
At vi var mørkbange havde nok sin Grund i alt, hvad
vi fik fortalt. Naar der kom saa mange Haandværkere
om Vinteren i vort Hjem, fik vi en hel Del at h,øre; der
blev fortalt meget om gamle Skikke, men navnlig om Forvarsler, Gengangere og anden Overtro. Men naar den
Slags kom paa Tale, sagde vi Børn altid: »Snak om nåd
ajned, vi blev saa morkjehaange! « - og det var vi ogsaa;
vi gik ikke udenfor Døren, naar det var blevet »svaart«,
og vi turde ikke gaa alene ind i en anden Stue i Mørke.
A. K .
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· Ernsl Kø ie e r n ylig fyldt de 75.
Gammel Mand, pleje r man at sige, -naar en saa høj tcifret Milepæl er naaet, me n denne Be tegn else passer
ikke paa ham. Hans Haa rtop ·e r e ndnu fy ldig og mørk
ude n Ailtydning af graat ved Tindingerne; i hans Øjne
lever endnu ·de t sk eptiske, alvorlig t ransa gende B lik, soni
b ra t kan slaa om til et Satyrblink, og h ans~ Tale er fr em de les 1tøgte rnt overb evisend e og ·aa ndful.dt p a r ado k sal.
Køie kan ikke r'ubri ceres;· han · e r ·eri · Ener, som maa
have eii: .hel Rub rik for sig selv, Han had~vet næsten hele
sit Liv her paa Øen og e r stærkt intetessei·e.t i bornholmsk
Sprog, ·Sæder og Skikke; men sp ørge r man :ham, om hån
føle.r' sig som Bornholmer, svarer han uden B etænknin~:
Nej, jeg er K osmo p:olit!
Mån ~il de nu snarer e fin de p aa at kalde ham Ko sm ike r,
for alt 'h~a·d d e r ligger indenfor vort Solsys tem - og· for
Resten ogsaa det der ligger uden for - e1' h:rn s aandeli ge
Jagtrevie'r. Næs ten e t hvilketsomhelst Emne, de1· tangerer
Na t urvidenskab lige fra Astr onomi og Meteorologi til Botanik og Arveligh ed slære har h ans l eve nde Inter esse, og
man v il hos h am om disse Mat erier fincle en selvstændig
Opfattelse base r et paa flittigt Stud ium og fantasifuld
Intuition.
D en rige Begavelse og skarpe Intellige ns, som lyse r ud
af det mørke i hans Øjne, gø r det altid til en Oplevelse
at tal e m ed ham, og h ans Tanke r s brogede Frodighed e r
at ligne ved Yppig bed e n i hans Have, hv or om Foraarc t
Primulaer i all e tænkelige og utænkelige Farvenuancer
og Kryds uinge r vælte r op af Jorde n i saadan Mængde,
.at de næppe kan komme til for hinanden.
Sideløbende n'i ed d e m1e gra nsk ende Interesse for Natur ens mere eller mindre haandg ribelige Tin g har Kø ies følsomme Sind vær et vidt aabe nt fo r d e n skønhed smæssige
Side af al t d e t mate rielle og metafys iske som d e nne· Ver den hes taar af; og denne Skø nh edssans har give t sig Udslag i e t b etyd eligt k unstnerisk Virke, h vo rved h an har
sikre t sig e n sm uk Plads i vor Kun sthisto rie . Hans fint og
nænsomt udfø r te Raderinger er k endt af H vermand h erhjemme, og paa de tte Sortkun ste ns Omraade vil n æ ppe
nogen Samtidig gøre ham Rangen som F ør stemand str i-

dig. Men ogsaa m ed Olie- og Akvarelfarver har Køie gjort
sig gældende.
Oliemaleriet var vel nok hans første Kærlighed - den
Udstilling han sidst havde paa Musee•t bar Vidne derom - , og naar han nu er begyndt at »gaa i Barndom«,
som han kalder det, saa betyder det, at han har lagt
Radernaalen til Side og igen m ed Iver dyrker Maleriet.
Spørger man ham, hvorledes han ser paa sig selv som
Maler, svarer han frejdigt: Mit Maleri er meteorologiskbotanisk bestemt, og med det vil jeg udtrykke min Fornemmelse af de t danske Vejr; om mig selv er der iøvrigt
ikke noget at sige!
Ja, særpræget det er han, Køi e. Paradokset ligger ham
i Blodet. En bornholmsk Kosmopolit, en bratschspillende
Himmelstormer.
En underlig Fanden, kan Folk tænke om ham. Men
som den fin e, følsomme Kunstner, det beskedne .og elskelige Menneske vil hans Navn engang med Tiden gaa over
i Historien.
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Melsted 1919

Ernst Køies Interesse for Naturens Vidundere er gaaet
i Arv til hans ene Søn, der er en dygtig Botaniker, som for
Tiden forbereder sig til en videnskabelig Expedition til
Afganistan. Hans anden Søn har faaet Malerblodet i sine
Aarer og arbejder sig trofast frem ad Kunstens møjsommelige Vej. Datteren slægter sin smukke og forstandige
Moder paa.
Kun sjældent r esulterer vel Arvelighedslærens ;ndviklede Regnestykker i saa enkelt og selvfølgeligt et
Facit.
Rønne i Novcmhc r 1947.

H. Hjorth.
/
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Gttdhjem Kirlce 1922
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Brændevinsege

Brændevinseg paa H ø j Syd for Duegaard i Aal>er.
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Kai Uldall fot. 1932

og andre Ege

I flere Aar har jeg b eskæf tiget mig m ed Vegetatione n
paa Bornholm. Førs t v ar det med Blomsterplan te rn e, ·saa
blev det ogsaa med Busk e og Træe r, og i den sidste Tid
med Træer, der e r sæ rlig ejendomme lige af Udseende,
eller hvortil der knytte1· sig Sagn e l. lign.
I Sommer, da jeg var paa Bornholm, var det særlig de
saakaldte »Brændevinsege«, jeg søgte at samle Oplysninger om. De t e r jo Træer, under h vis Skygge vejfa rende i
æ ldre T id paa længe1·e Ture ov er Øen gjo rde Holdt, for
at Hestene kunde faa Foder og Hvile og Mennesk en e e n
Bid Brød og en Snaps. Desværre e r der ikke ret mange
t ilbage, der har været med til at hvile sig unde r Brændevinsege n e; det e r jo ikke nødvendigt nu i Cyklernes og
Bilernes Aarhundrede. Men nogle æ ldre Folk har jo hørt
om d em og husker, hvor der stod saadanne, og nogl e Oplysninge r har jeg da faaet. Enkelte eksis terer endnu, og
af d em h a r jeg samlet en Del Billede1-, som jeg he"r gengiver nogle af.
Naar jeg spurgte ældre Folk e ller Folk, der havd e b eskæftiget sig m ed de gamle Tiders Forhold, om Brændev insegen e, næ vnte de altid først d e n, der staar paa Nørregaa rds Jord op t il Pilegaards Jord i Vestermarie ved
Landeve jen Rønne -Aarshall e. Den staar, som det jo
fremgaar af Billedet, forholdsvis frit og smukt; kun e r
der blevet kappe t en stor Gren paa Grund af Luftledningerne, og Ejeren var ængstelig for, at Egen ved en muli;
Vejudvidelse kunde komme i Fare. Man har jo før set, at
gamle elle r smukke Træe r h a r rnaattet vige Pladse n for
mode rn e Vejanlæg.
Den Bræ.n devinse&, man derefte r n ævnte, va r d e n, d er
staar ved Skovbroe n i Aaker ved Landevejen AakirkebyNexø. Magister Aage Rohmann m e ner dog, at den e r en
»A fløs e r «, d. v . s. at den opri nd elige Brændevinseg stod
Syd for Vejen, m e ns den nuvæ rend e staar Nord for den .
Den tre dj e, so m staar ved Skovhøj, Syd fo r Duegaard i
Aaker, ved Søndr e Landevej har Museumsinspektør Kai
U ldall fotografere t efter P e ter Thorsens Angive lse 19.32 .
En Eg ved Sosegaard i Vestermarie ved Søndre Landevej mindedes e nkelte (Gaardeje r J. P. Svendsen, Melste dgaard i Østerlarsker, Kaptajn C. Vang, Dyndalegaard i
Rø) at have været med til at bede under som Dre nge; ogsaa Gaardeje r A. J ensen, Raagelundsgaard i Rø, kendte
den. Me n den e r vist nu forsvundeu ; d er staar flere Ege
der; men ingen af dem e r vist den omtalte, de r efte r
Sigende skulde have staaet paa e n Høj.
En smuk Eg staar paa Krusegaards .Jord i Rutsker. Den
11uværende Ejers Bedstefar ryddede Skov, men lod d e

Brændeviu seg ·ved Nø rregaard i V estermarie.

Bræ11dl'vi11seg ved Sko·v broerr i Aaker.

S. Schroder fot. I 947

El IC'n llan••n fot. 1929

Brænde·vi11seg paa Kru segaards Grund i Rutsleer.
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Ko<>g<>n 11ecl Marevadgaard i Klem en.sker.

S. Schrod er fot. 19-17

Ellen Hansen fot. 1933
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to største og smukkeste Ege staa. Den ene blev senere
hugget, da den stod inde paa Marken; den anden staar,
som Billedet viser, ved en Vej, Landevejen Rutsker- Olsker. Saavel Ejeren af Vestergaard i Vestermarie
G. Cordm som andre har som Drenge været med til at
bede ved Krusegaard; men de mente, det var ved et Krat
paa den anden Side af Vejen end den, hvor Egen staar.
Den tidligere Ejer af Krusegaarcl fortalte, at naar de tog
til Rønne fra Krusegaard, bedede de ved Hasle.
Som andre Bedesteder er omtalt for mig et m ellem
Rutsker og Olsker, i Nærheden af Bedegade, et andet ved
Bolleris i Klemensker, et ved Egen ved Duebjerg i Klemensker og et ved Samsingsbro i samme Sogn.
Det næste Billede viser en af de Ege, der er overlevere'
Sagn om. Det er »Brændte Ole « (»Brænda Ola«) vetl
Stamperegaard i Østermarie. I »Garnmalt å Nyt « 1936
beskriver Intendant J. P. Kuhre den saaledes: »Trods det
at Egen er flækket i to lige store Dele, der holdes i deres
nuværende Stilling ved Hjælp af en svær Jernstang, staar
den gamle Eg dog frisk og frejdig som i Ungdommens
Vaar. Aabningen, der dannes mellem de to Halvdele af
Stammen, e r saa stor, at seks til syv Mand med Lethed
kan finde Rum derinde samtidig, ligesom der fordres e t
lignende Antal til at favne om begge Stammehalvdele.«
Hvorfor Træet har faaet det mærkelige Navn )) Brændte
Ole«, fortæller et gammelt Sagn fra Svenskekrigen 1658.
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3~

JUL PAA BORNHOLM

J. A. Ni~ls cn fot.

»Brændte Ole« ved Stamperegaard i Østerm.arie

J. A. N ielsen fot.

J. P. Møller gengiver det i sin lille Bog )) Folkesagn og
andre mundtlige Minder fra Bornholm«, 1867, saa ledes:
))Dengang Svenskerne bleve ihjelslagne her paa Landet,
vare der ogsaa en Dee! Svenske paa Stamparegaarden i
Østermaria. Af disse var der En ved Navn Ole, som undflyede, og uagtet man forfulgte ham, forsvandt han dog i
Skovkanten, sønden Gaarden, hvor Skoven dengang
strakte sig længere mod Nord end nu, og Forfølgerne
maatte saal edes opgive Jagten. Ingen saae elle r hørte
noget m e r e fra Ole, førend Aaret efter, da Lynet splitted e en gammel huul Eg, som stod i Udkanten af Skoven,
i hvis Aabning man nu opdagede Ole. Da han blev trukken frem, saaes det, at hans Klæd er vare svedn e af Lynet,
og saa kaldte man Svenskeren: " Svedte Ole « og Egen:
)) Brændte Ole« ; hvilke t Navn den fører den Dag i Dag. «
(Den, der ønsker at vid e mere om l> Brændte Ole,« h en vises iøvrigt til Arkivar Hans Ellekildes Afhandling
" Brændte Ole« i " Garnmalt å Nyt«, 1936.)
I Udkanten af Skoven Vest for Kofodgaard i Østermarie staar l> Nøgleegen « (Niggelaæjen), som Traditionen
siger om, at den gemmer Nøglen til Gaardens Lykke
(Karl M. Kofoed i Bornholmsk e Samlinger XIII, 1920,
S. 184), elle r som den tidligere Ejer Ritmester Koefoed
sagde til mig i 1933: l> den staar paa Vagt for Gaardens
Lykke«. I Sommer hørte jeg, at der var gjort Forsøg paa
at omdøbe den til »Herolds Eg«, fordi Kammersanger
V ilh. H e rold holdt af at sidde under den, naar han holdt
Sommerferie paa Koefoedgaard. Mon Herold selv, god
Bornholmer som han var, vilde have syntes om det?
En mægtig Eg >lKoegen « staar ved Marevadgaard i
Klemensker. Der skulde før 1922 4 Mand til at spænde
om den; men det Aar faldt omtrent det halve af den.
Endelig medtager jeg d e n smukke Dobbelteg ved Skovride rgaarden »Rømersdal« i Almindingen. Ja, der er mange smukke· og mæ1·kelige Træer paa
Bornholm; dette er kun et lille Udpluk om nogle af de
Ege, jeg særli g har hørt om og lagt Mærke til. Mon der
ikke skuld~ være en eller anden, der kunde give mig mere
Besked om l>Brændevinsegene« eller andre interessante
T r æer paa Bornholm ?
Ellen Hansen.

Men snart faar Luften et Perleskær
fra Taage og Dis mellem Buske og Træ'r;
Snelaget f ugter som Dugg igen,
i Furer og Striber det gemmer sig hen.

Julefrost
C. U. Boesen.

Det er et billedskønt Vintervejr
med Himmelblaanen i skiftende Skær,
over Mark og Muld med de slumrende Kim
til Morgen har lagt sig et Sølvmor af Rim.

Og Dagen hælder bag Skov og Krat,
mens Kulden køler den blanke Nat
og hvisk er til Kilden sit stille Stop,
saa Draabers Dryppen helt hører op.

Og ret som Dagens Lys tager til,
trindt om det blinker af Straaler i Spil.
Hver Lund i det fjerne ses som en Plet,
i alt det hvide en sort Silhuet.

Mørket ta'r fat - - til Dagen gry'r
med Frost, der farver de hvidgraa Sky'r,
mens saaet Sæd i, det skjulte gror
i hærdet Haab om en grønklædt Jord.

~

Studenterne fra Rønne Statsskole 1947
K;l :1rf' J? a"l:mlu:f"rn fot.

Bageste Række: K11ud Møller, Fritz Olsen , Paul Efj, Gun11<1r A111brose11. Gretli e Kofod Mo gensen , Pliilip Dam. Erik Biire11 /ioldt. Aage Marche r.
Ole I versen , Ellen Tliorn, Holger J ørgensen , Jør gen Blem Bfrlst.rup . Forres te Række: T o m Le m v ig Ha11 se11. Folm e r Dalby. Edel Pelle, Carl
Bie/il P ed ersen. Cyritli e Hamm erbak , Elmer Th orsen, Thorkil N ielsen.
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Bornholms Indbyggeres Fader Vor

-I

Over Deres Fordum Uretfærdige Ambtskriver

Navnl: Augustus Drytter
Augustus Drytter Du Vedst Læt, at Du kand aldrig Læse Rætt ..... Fader Vor
En Værre skalk ieg aldrig troer, cler været har paa Verdens lord . Som du est
Du Stiæl Fra os og bær Vor skat, Dit Navn e r de rfor udeladt ..... I Him elen
Du har Bedrøvet mangen Mand, Og agter ey hvo r Gud hand kan el . Hellig vorde
Du har Fortient det svær ieg Paa, at m and paa Gallien skulde sla ae Dit Navn
Din Nædstes Gods det har du lagt, til dit, Og Falskcligen Sagt ... Tilkomme
l eg derfor hoylig tviiler Paa, at H elvede Vist blive maae ......... Dit Riige,
Nu kanel du see du fal ske Mand, at icke udi aldting kanel ....... .. Vorde din villie
Skiont du de t Ryg te altiid bar, at du i alt P oelitislc Var ... . ....... H er Paa lorden
Saa mange sucke blev udfOrt, som af Gud selv blev Bonhort ....... I Him elen
Der Du kun Lii<let tænkte paa, Din ski æbne Skulde Vorde saa ..... Som den e r
De Raabte alle, alle, sko en, Og unde os Pardon Pardon ......... Giv os i Dag
Du sagde tag kun alting hen, Lacl Være de ey h ar igien .. . .. . . ... .. Det dagl: brod
Strax horttes der et !arner skriig, Og alle bade ynkelig .......... . Forlade os
Du sagde det var H erre bucl, Vi skulde alle læge ud .. ......... . . Vo r Skyld
Ee nhver som haver seet dig For, Forondsker dig Forbandelser ..... Som og vi
Gud aldrig dig Forlade meer, end clu din Næs te Vilde her .... . . . . . Forlade
Vi vil Forgleme ald uræt, af hierttet og tilgive slætt ............. Vo r Skylclener
Du er kand ieg forsickre dig, For alle Vederstyggelig ........... Og Leed
I denne Verden Timelig, Giv ald Ulycke Ramme dig ... . .. ....... Os ikke
Du ingen Ting Gad bedre hort, end at en Mand for skat blev fort . I Fristelse
Nu faa er du skam, Dog du ey Vil, det Gud di g give Lycke til . . ... Men frels os
. Nu vi er for din T yrranie, Forskaanede og Gandske frie ........ . Fra det onde
~t altiid Vor es Øndske er, Giv du faaer sk am for du Var her ..... Ammen.

Bornholm fik 1678 en ny Arntskriver, en ung Mand paa
22 Aar. Augustus Deckner hed han, en Søn af en indvandret Tysker, der var bleve t Byfoged og Stadsf ændrik
i Aakirkeby. Der var Opdrift i den unge Mancl. I Løbet
af faa Aar blev han foruden Arntskriver Skifteskriver
over Bornholm og Auditør, Generalmønsterskriv er og
Materialforvalter ved Bornholms Milits. Nu h av de han
de fleste af Øens offentlige P engesage r at for valte, og han
viste hurtigt en stor Færdighed i at forvalte dem til egen
Fordel. Han opkrævede m ere, end hans R et var, udpantede for Skatter, der var Fritagelse for, og sørgede for, at
der ikke flød flere Indtægter ind i Kongens Kasse, end
der passede ham. Snart indløb de·r Klager over ham paa
Herredstingene ; men to af Herredsfogederne va r Deckners Brødr e, og andre af Øens høj ere Embedsmænd
ha vde han sørget for at vinde for sig, saa at de stillede sig
paa hans Side. Han var derfo1· vanskeli g at komme til
Livs. Endelig 1689, da Bønderne paa Nørre og Vestre
H erreds Ting igen anklagede Deckner for hans Udsugeiser, dømte H erredsdommer en i Vestre Herred Deckner
fra hans Embede, og da Sagen gik til Landstinget, dømte
Landsdommer Matthias Rasch den anklagede til at ka gstryges og brændemærkes paa P anden og sættes til Arbejde i Jern paa Brem erholm. Deckners Ven Guvernøren
søgte at redde ham; m en en n edsat Kommission k endte

Deckner skyldig i fal sk
Regnskabsaflæggelse,
ulo vlige Skatteopkrævninger, Mened for Retten og Brug af fal sk
Maal og V ægt, og
Højesteret stadfæs tede
Landstingsdommen.
I F ebruar 1691 blev
Deckner paa Nytorv i
Københa vn kagstr øgen
og brændt med Tyvsmærk e i Panden, hvore fter ha n blev sat paa
Bremerholm for der at
arbejde i J ern; m en inden Aaret var gaaet til
Ende, døde han, knap
35 Aar gammel.

Stær kt va r Deckner
hadet paa Bo rnh olm,
og samme Aar han blev
domfældt, di gtedes et
Smædedigt om h am,
,>Det bornh olmske Fadervor«. De tte Navn
fik Digtet, fo rdi det,
som det ses af hosstaaende Aftryk, var digtet saaledes, at hver
Linie endte med nogle
Ord af Fadervor, der
dannede Afslutning paa Liniens Indhold. Hvem Digteren til denne utiltalende Misbrug af Fadervor er, vides
ikke. M. K. Zahrtmann m ener, det maa være Landsdommer Matthias Rasch ; men Bevis herfor er der ikke, og
Ideen med at bruge Fadervor paa denne Maade er ikke
original. Forbilledet er en tysk Smædevise om General
Torstensson, og lignende Digte k endes i fler e Lande og
har været almindelige. Den ældste kendte Opskrift er fra
ca. 1520 af et italiensk Smædedigt.
»Det bornholmske Fadervor« foreligger i ikke faa Opskrifter og har aabenbart været kendt over h ele Landet.
Da Deckner selv ikke var andet end et Navn uden for
Bornholm, er hans Navn ofte forvansket, som f. Eks. h er
til Drytter.
Den her gengivne Afskrift kom til Bornholm s Museum
for faa Aar siden fra Realskoleforstander A. J ensen,
Neksø, erhvervet i køb enhavnsk Antikvariat.
De fyldigs te Oplysninger om Det bornholmsk e Fadervo r giver Magis ter Aage Rohmann i Studier tilegnede
Verner Dahlerup 1934. Se endvider e M. K. Za hrtmann i
Fra Arkiv og Museum I S. 360 ff., Rønne By og Borger e
S. 114 ff. og Borringholmerens Historiebog II. S. 61 ff.

Th. Lind.
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HJEMME
Igen den Lyd af Kviste mod mit Vindu,
fortroligt nær; og jeg er atter hjemme.
Og Havet synger fjei·nt med Ødets Mørke
~·

..

og svundne Somres Solstrejf i sin Stemme.

Jeg staar ved Rudens vinterkolde Klarhed
og ser mod Skyer, som i Nat skal brede
snebløde Tæpp.e r over nøgne Marker,
mens Byen sover.som et Barn dernede.

Sover med mørke Huse, stille Stræder,
hvor Gadelygten misser som i Blinde.
Der haster ingen Veje mod det fjerne,
og ingen Uro hamrer dybt her{nde.

V ær stille. Ingen hverdagsskingre Stemmer
maa flænge dette Nu, som Mørket værner .
l Nat skal Rummets dybe Kulde anes
blot som en Skælven bag de hvide St jerner.

En Verden ligger gemt i denne Stilhed,
der blafrer som en næsten nedbrændt Kerte .
Jeg lytter mod det skjulte Nu og ved:
I Nat har Evigheden aandet paa mit Hjerte .
Asger Dam.
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Realskoleforstander
Alfred Jensen
24. November 1879 - 22. Februar 1947

Med Realskoleforstander Alfred Jensen, Nexø, mistede
Bornholm en rigt begavet og meget særpræget Personlighed.
Nexø Haandværker- og Industriforenings Bestyrelse
traf et lykkeligt Valg, da den i 1921 ansatte Alfr. Jensen
som Forstander for Nexø Realskole, der efter en kritisk
Periode nu gik ind i en Række fremgangsrige Aar til
Gavn for Byen og Oplandet. Myndigt og dygtigt ledede
han Skolen, saa den blev et godt Arbejdssted for baade
Lærere og Elever. Selv underviste F orstanderen i Dansk,
Tysk, Fransk og Latin og gjorde det fortrinligt, takket
være sine fremragende Sprogkundskaber, sin dybe Forstaaelse af dansk Litteratur, og hvad bedre var, han vidste, hvordan Stoffet skulde skæres for at gaa i Eleverne.
Hertil kom saa, at Timerne hos Jensen prægedes af noget
udefinerligt noget, en Atmosfære af Tryghed og glad Venlighed, ubestikkelig ens, som han var, over for alle, og
spøgende munter, som han kunde være i sine Bemærkninger.
Gamle Elever tænker med Tak tilbage paa Aarene i
Nexø Realskole i Forstander J ensens Tid; det var gode,
glade og lykkelige Lære- og Barndomsaar.
Men staar gamle Elever i Taknemmelighedsgæld til
Realskoleforstander Jensen, gør Bornholmerne som Kultursamfund det i samme Grad. Han var en af sin Tids
fineste Dyrkere og Kendere af bornholmsk Sprog, Historie og Kultur og var blevet det i Kraft af en stedse
levende og krævende Trang til videnskabeligt Arbejde,
som han fik Udløsning for ved flittige og indgaaende
Hjemstavnsstudier. En Udløber af denne Syssel var Forstander Jensens aktive Interesse for Samlingerne i Bornholms Museum, som han ydede mange Tjenester ved
Anmeldelse og Erhver velse af Fund. Produktiv var Alfred
Jensen ikke i den Forstand, at han i Tide og Utide ønskede
at give andre Del i sin Viden om bornholmske Forhold.
Han var ikke Taler, som Faderen N. P . Jensen var det; i
Samtaler kunde han virke noget reserveret og fjern, i
hvert Fald paa den, der ikke kendte ham; men skrive
kunde Alfr. Jensen, og de Afhandlinger, man har fra
hans Haand, - desværre er de alt for faa - er af største

faglige og sproglige Lødighed; det kan Læseren af f. Eks.
))Viser og Sange, Dans og Skikke« i ))Bornholmernes
Land« I eller af hans ufuldendte Jubilæumsskrift >> Nexø
før og nu« bekræfte. Man møder her en Hjemstavnsforsker og Skribent, der byder paa i Sandhed gedigne Sager.
Dybt fortrolig var Alfred Jensen med det bornholmske
Sprog i alle dets Nuancer, ikke blot med Gloseforraadet,
hvor hans Kendskab var ualmindeligt, men ogsaa m ed
Dialektens særegne folkelige Tone, hvad der er saa meget
m er e bemærkelsesvæ rdigt, som hans Forældre ikke var
af bornholmsk Rod, og han ikke havde tilbragt sine første Leveaar paa Øen. Rigt poetisk begavet var han ogsaa,
dertil kræsen og kritisk m ed Udformningen af sin letløbende, fortættede Stil, ikke underligt, at Alfr. Jensen,
som Chr. Stub-Jørgensen fremhæver det i en Karakteristik, blev »den fineste Kunstner blandt vor Tids bornholmske Dialek tdigtere« . Beskeden som han var, udgav
Jensen aldrig nogen Digtsamling, men under Mærket A.J.
kan man finde hans Poesi i forskellige bornholmske Skrifter, f. Eks. i ))Jul paa Bornholm «, hvis Læsere han tit har
glædet med sine· henr ivende )) Urtarim« eller andre Smaadigte. Skal der her nævnes et Par Arbejder, der vidner
om den høje Kvalitet af A. J.s Digtning, maa det være
hans uforlignelige Oversættelse til Bornholmsk af Prinsenskjoldsvisen (i >) Hilsen til M. K. Zahrtmann« 1931),
der er et monumentalt Værk i bornholmsk Litteratur, og
hans elegante Rundkirke-Ritorneller (i Turistforeningen
for Danmark: Aarbog 1926: Bornholm).
Da jeg for snart eet Aar siden modtog Budskabet om
Forstander Jensens Død, faldt mig en Strofe af Hiivamiil
ind (netop fra Hiivamiil, fordi den, der har haft Alfr.
Jensen i Litteratur, aldrig kan glemme saa stor en Vægt
han lagde paa den ældr e Eddas Vismandsord):
Fæ dør, Frænder dør,
ogsaa du selv skal dø!
Eftermælet aldrig dør
om, hvad vel er gjort.
Realskoleforstander Alfr. J ensens Livsværk var vel
gjort, saadan skal Eftermælet om det lyde.
Henry Holm.
JUL PAA BORNHOLM
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Portrætter af kendte Bornholmere

Christian H anse11 Lind, 5. Maj
1885-3. Oktbr. 1946. Skihsby{'mester i Rønne.

Anton Sonne, 11. April 1869
-.). Oktbr. 1946. Gaarcle je r,
Gadegaa rd i Aaker.

A ndreas Jen sen, 12. Januar
1873-22. Okt. 1946. Gaa rdejer, St. Gadegd . i P ede rsker.

Minius Pi/il , 29. Maj 186122. Oktbr. 1946. Skomager,
Graver og R in ger i Rø.

Kr. Math. Andreas Møller.
26. Sep tbr. 1869- 1. Novhr .
1946. Gaardejer. Kj ær gaard
i Rutsk er.

Axel Jensen , 5. August 1883
- 2. Novb.1946. Sparekassekassere r i Aakirkehy.

Herman Rasch, 21. Maj 1879
- 20. Novbr. 1946. Ga ardejer, Myrehygaard i V este r-

Wigelius Andersen , 31. J an .
1875-22. Novbr. 1946. Malermester i Rønn e.

Hans Peter Koef oed, 25. Juli
1862- 23. November 1946.
Gaar dejer, Langemy regaard
i Aak er.

Richard Glistrup, 18. Marts
186!>-29. Novbr. 1946. Slagtermes ter i Nexø.

Chr. ]. Han sen, 15. Juni 1873
- 1. Decbr. 1946. Meje ribestyrer i Lohhæk.

Fru Petra Møller, 9. Okthr.
1880-13. Decbr.1946. Kommnnelæ r erinde i Røn ne.

A ndreas H. Brandt, 6. Juni
1892-27. December 1946.
R ep ræsentant. Gudhje m.

Jens Mort en sen , 22. Juni
1864-29. Decb. 1946. P lantør, »Kodal« i lbsk e r. D bm.

Peter Clir. Anlcer, 27. Aug1870-1. J anu a r 1947. Lods
paa Christiansø. Dbrn.

~
Carl Otto Kofoed, 6. August
1876-19. Dechr. 1946. Mølleejer, »Nymølle « i Allinge.
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Lou is Olsen, 2.J,. Maj 19011-1. Jan.19.J,7. Fiskeskipper i
Tej n. I vrig i Modstandshev.;
off. Anerk. af E iscnhower.

Peder Olsen, 16 . .J auuar 1880
- 14. Januar 1947. Gaardejer; Gravergaard i Poul sker.

Thorv. Chr. Kofoed, 4. Juni
1869-19. Jan. 1947. Gaardcjer, Ø. Klinlgaard i Vestcr-

Poul Kofo ed, 23. Oktb. 1887
-20. J anuar 1947. Gaa rdejer, Skovgaar d i Bodilsker,
Kannikegaard i Klemensker.

J. L. Westh, 10. Januar 1860
- 24. Januar 1947. Mølleeje r, Knudsker Mølle, senere
»Lill e bo«, Knudsk er. Dhm.

Niels M. Lund, 18. August
1865-27. Januar 19-17. Førs telærer ved Ibsker søndre
Skol e.

Mathia s P. Lund, 15. Marts
1867- 16. Febr. 1947. Gdr.,
Brøddcgaard i Rø. Mange·
aa rig Sogneraadsformaud.

Herman Aagese11, 20. Sept.
1882-26. Febr. 1947. Bor gmester i Rønne 1942-1946.

Lars Andr. Jens en, l-1. Se pt.
1865- 28. Febr. 19-17. Gaar<l ejer, Eliseii:aar<l i Bodilsker.

Em.il Han sen , 12. Maj 1868
10. Ma rts 1947. Gaa rdejer,
Risegaard i Østermarie. Kirkeværge. Læg dsmand.

Carl Johs. Hint: e, 2. Jan.
1888-26. Marts 1947. Dam eskrædder i Rønne.

Hans Chr. Han sen, 16. Dec.
1870--29. Marts 1947. Gdr.,
Ll. Myregaard i Knudsk er.
Bankassistent i Klemensker.

Ragni I psen. 18. Marts 1905
- 3. April 1947. Læ re rinde
ved lhsker Forskole.

C. B. Wedseltoft, 21. August

C.M.Norman-Hansen. 7. Januar 1861- 26. April 1947.
Læge paa Christiansø 1926
- 38, Digter. R. af Db. p. p .

Christian Han sen, 10. Marts
1863-6. Jan. 1947. Baadebygger i Svaneke.

1873-4. April 1947. Bankbogholder, Handelsbanken
i Røn ne 1903- 38.

1nari c.
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Joh. Juul, 16. Febr. 18738. Maj 1947. Amtsforvalter
paa Bornholm 1922-1926.
R. af Db.

Holger Hjorth, 18. Septbr.
1880-9. Ma j 1947. Brandmester i Rønne.

Søren Low, 7. Juli 186811. Maj 1947. Gdr., Ellesgaard i Aaker; senere Villa
»Bækken «, Almindingen.

Carl Larsen, 7. Novbr. 1870
-16. Maj 1947. Gaardcjer,
Bill egrav i P edersker.

Ejllar Olsen, 26. Novbr. 1880
-27. Maj 1947. Sognepræst
i lbsker-Svaneke 1922-47.

MartinBoese11, 2. F ebr. 1888
- 2. Juni 1947. Mølleejer,
Kirkemøllen i Rutsker.

Villiam Vesth, 2. Augnst
1885- 2. Juni 1947. Snedker i Aakirkeby.

Andreas Ancher W esth,
17.Aug. 1871-3.Juni 1947.
Gaardej er, Østre Kirkebogaard i Bodi lske r.

N iels Jensen, 3. Oktbr. 1878
4. Juni 1947. Fyrassiste nt
paa Christiansø.

Anton Juul Erthmann,
26. Decbr. 1878- 9. Juni
1947. Knastmaler, Charlot·
ten borgudst ill er.

Carl Olaf Thomgreen,
28. Marts 1869- 9. Juni 1947.
Malermester i Rønne.

Kristian M. Pedersen,
12. J uni 1872- 16. Juni
1947. Formand ved De fore~e d e Granitbrud i Rønn e.

L. A. Bentzen, 3. Juni 1865
21. Juni 1947. Bygmester i
Neksø.

A . P. Kjøller, 27. Septbr.
1871-21. Juni 1947. Mejeribestyrer, Mejeriet »Godthaab«, Rønne.

Jenus P. J en sen, 13. Januar
1868-22. Juni 1947. Gaarclejcr, Dammega arcl i Nyker.

J. P. Blem Grønbech, 29. December 1881- 30. Juni 1947.
Gaardejcr, St. Myregaard i
Nylarsker.
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C. F. Stend er. 21. Marts 1880
-1. Jul i 1947. Gr osserer i
Ron ne.

Hans Emil Madsen , 25. Juni
1876-20. Aug.1947. Gaarclejer, Ringebygaarcl i Ves ter 1narie.

H. A . Mik kelseti. 26. Ju ni

Dh. pp .

1882- 19. J u li 1947. Maskinmes ter, Mælkehaneli er i
Neksø.

Fru Sofie Madsen, 31. Ok tb.
1866-13. A ugust 1947. Byr a aclsmedlem, i Bestyr elsen
for Rønn e Tea ter.

Edw. Lund, 16. Oktbr. 1874
- 31. Aug. 1947. Fyrmeste r
paa Hamm e re n og Dueodde
F yr. Dbm.

Peder Pedersen, 3. Aug. 1875
-10. Septbr. 1947. Avlsbr..
»Nyvan g«, Ibske r . Me ni ghedsraaclsmedl em .

Laur. Andersen, 7. Apr. 1868
- 15. Sept.1947. Bestyre r af
Rønne Afholdsh otel til 1917,
Fmd. f. Rønn e Afholds fore n.

L. B. Briiel, 8. Juni 185817. J ul i 19-n . Skovrid er i Almi1u li11gen 1900 -1909. R. af

Thorvald W estli, 7. Marts
1886- 17. Septb. 1947. E je r
af Knudsk e r Møll e. sen er e
»R ovan g«, K nudsk er.

Karl Andersen, 20. Juni 1904
- 25. Septbr. 1947. Val gme ni ghe dsp ræst paa Bornholm 1933-38.

Axel Due. 26. F ehr. 187527. Septbr. 1947. Gdr. St.
Myregcl. i P eders ke r. Amt sraaclsmc cll e m. R. Dhm.

C.C. L. 8 ,runke, 12. A ug. 1869
- 25. Se ptb. 1947. 1918-28
Told insp ekt. ove r Bornholm,
1928-39 T o lclforv. i Rønne.

Juliu s Han sen, 25. J uni 1869
- 29. Septhr . 1947. Havnefoge d i Svan ek e. Reclnin gsmeclalje n.
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Ved B ornl10l11:is Østkyst.

V. Myhre fot.

Indhold a:f 15. Aargang
I:itelvignet (Svaneke Kirke) efter Træsnit af
A. E. Kofoed.

F ør og nu. Den fø rste Flyvemaskin e paa B ornholm
og den nyeste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bag Kimingen. Digt af Asg& Dam. Tegnin g a f
Ernst Clausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Vignet af Bertel Hansen-Svaneke . . . . . . . . . . . . . .

.1

Allinge for 60 Aar siden. III. Af A. K. Med Fotografier af Dam-Johansen, Fred. Jensen, V.Myhre,
H. P. Holm o. a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 -~

Træsnit af Em sr Køie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Ernst Køie. Af H. Hjorth. Med Fotografi og Gengivelser af Rade ringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

ilrændevinsege og andre Ege. Af Ellen Hansen.
Med Fotografier af Kai Uldall, Svend Schrøder ,
Ellen Hans en og J. A. Nielsen . . . . . . . . . . . . . .

36

Peter Thorsen. Af Christian Stub-lørge11se11. Med
Fotografier af Tage Heft., H. P. Holm og Kai
Uldall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.5

Drømme ved en Rundkirke. Digt af Christian StubJørgen sen.. Med Tegninger af Oluf Høst . . . . . .

9

Bastemose. Af Arn e Larsen. Med Fotografier af
Frede Kjøller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Stranding ved Dueodde. Fotografi af Dam-} oha11se11

19

Kong Frederik IX's og Dronning Ingrids Besøg
paa Bornholm 16. og 17. Septbr. 19-17. Fotogra fier af Niels Andersen og Dam-Joha11se11 . . . . .
Sensommerdrømme. Digt af Chri.<tia11 Stub-Jør·
gensen. Med Tegning af Oluf Høst . . . . . . . . . .
Hinsicfes Ga lløkke ns Gav l. Digt af Chri•tian StubJørgensen. Med Tegnin g af Oluf Hø.,t . . . . . . . .

Z::S

J nlefrost. Digt af C. V. Boesen . . . . . . . . . . . . . . . .

39

Studen terne fra Rønne Sta tsskole 19-17 . . . . . . . .

39

Det bornho lmske Fade rvor. Af Th. Lind. Med
Fotografi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-lO

20

Hjemme. Digt af Asger Dam" Med Tegn in g af Ernsr
Clause11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

21

Realskoleforstander Alfred J ensen. Af H en.ry Holm.
Med Portræt . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

22

6 1 Portrætter af kend te Bornholmere, døde sids te
Aar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Armlænker
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Kunstgenstande
i Bronze

Ure og Briller

BORNHOLMS
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LILLE T 0 RV Telefon Røn ne 319

._____ _ _ __J
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A. m. b. A.
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Franks Renseri
Set. Mortensgade Nr. 12

" ·Frank Mogmsm

-

Telefon 20. Kontortid fra 9- 12

Telefon Rønne 615

og 2-4. Lørdag fra 9-12,30

~

AFDELINGEN I ALLINGE :
Telefon 54. Kontortid fra 9- 12
og 2-4. Lørdag fra 9 -12,30

~

Værdipapirer modtages til Opbevaring i aaben D epot
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Indskud modtages paa 6 Maaneders Opsigelse og paa almindelige Sparevilkaar
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13evar!
hvad De har
Som Situationen
har udviklet sig
med Hensyn
til nye Vogne,
er der al Grund
til at passe godt
paa den Vogn, De har.
Regelmæssige Eftersyn
paa vort Værksted
vil give Deres Vogn

Fremtiden siger Ford

en længere
Levetid

An<mim"

&D

rl~
Fmh•ndle<

Scaa legade 7-9, Rønne. Telefon 803 og 804

~

Brogade 11, Nexø. Telefon 21

Skadeforsikring
Livsforsikring
Forsikringsaktieselskabet

NYE DANSKE
AF 1864
Afdelingskontoret i Rønne v/ Inspektør H.

C. Andersen . St. Torv . Telefon 545

Age nturer i de bornholm ske Købstæder

De finder
altid
et stort Udvalg

C.]. DIDRIKSENS

i moderne

BAGERI

"Damehatte

Nygade 15
Rønne

Telefon 242
RØNNE. TELEFON 966

Alle Deres Bankforretninger udføres hurtigt og sikkert af

HANDELSBANKEN I RØNNE
Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank

Aktiekapital: Kr. 50.000.000

fUa:

Reserver: Kr. 50.000.000
St. Torv 12 , Rønne -

Telefon 113

Banktid: 9 -1 2 og 14-16
Lørdag 9 -12, 30

HUb
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CIDl!JRS
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AXEL SØRENSEN

OsteLAGERET

Elektro-lnstallatør

har stadig
det største
og bedste Udvalg
i gode og

vellagrede Oste

Nygade 13 -

Rønne -

T e l efon 5 69

0 s t e . Lageret

St. T orvegade 22 -

Telefon 476

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

CoLbergs Boghandel, Rønne
TELEFONER 122

1022

BORNHOLMS
tv1ASKI NFABRI K

Ved Anskaffelsen af en ny Ovn
eller Kamin vil det altid være fordelagtigt at vælge en af vore Typer.
-

Støbegodset er ekstra svært og

solidt, og vore bekendte runde
Magasinovne holder 25- 40 Aar
uden væsentlig Vedligeholdelse.
-

Vore firkantede O vne og Ka-

miner er forsynet med patenteret
brændselsbesparende Ristesystem
saaledes af Brændselet udnyttes
til det yderste. D esuden fremstiller vi Komfurer og alt forefaldende
Bygningsstøbegods.

Til vore Ovne

kan De altid faa Reservedele fil
rimelige Priser.

TELEFONER: RØNNE 140 & 534
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UOLBERGSBOGHA~DEL
Største Fyldepenne/ag-er og eneste Fyldepenne-Specialværksted paa Øen
RØNNE

