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Ved et vindue
AF A SGER D A M

Vinduet åbent mod nattens
kølige, dybe sø.
Så levende det, der blev borte
for stedse, men ikke kan dø.

Vinduet åbent mod nattens
køligt åndende jord.
Tier du, taler dit hjerte
ud imod alt, som gror.

Som fugle, hvis reder knustes,
flakker de hvileløst rundt
og søger dig nær, når dit hjerte
er forsvarsløst et sekund.

Fanger en spæd forventning,
rytmen fra rum og hav.
Tier du, taler det dæmpet
imod dig fra alt, der tav:

N år natten forbløder i mørke
syreners strømmende duft,
og vindens bristende ekko
kalder bag al fornuft- -

Dette er mer end erindring,
mer end et solstrejfs g lød
gemt i en fjern og h østlig
morgen, som intet betød.

Sensomrens glødende marker
vendt imod solopgangen,
gemt i det drivende rum
som havbundens sand mellem tangen.
Lyse af sol,
hvide som duvende både
drev skyerne frem
over duggede spindelvævstråde.
Morgenens sejlende dis
lavt over klippernes slugter.
Et gnistrende strejf, der blev tændt
i ulmende frugter.
Høstens hvilende ro.
Endnu kan du høre det kalde
sensommerlydt over stier,
hvor blodigt løv skulle falde -

-

- Stadig går hØsteh dig nær
med lyden af hav i sin stemme,
hvisker som skumrende skove
bag solfaldets ildnende. bræmme.
Kalder med kendte stemmer.
Og da er du dybest dig selv,
rolig som fjerne ekko.
En rytme i rummets hvælv.
En rytme som havet mod kysten,
som blæst over luende hegn,
f jern som forløste længsler,
når rummet er mildt af regn.
Når alting er stilnet - sekundernes
dråbevis dryppende sang og nuet har sprængt sin grænse
og knust horisontens tvang.

.,

De hellige tre konger
DØBEFONTEN I ÅK IRK E

På døbefoncen i Akirke ser man et helt lille skuespil. I en
billedrække bestående af elleve felter rulles her en historie op,
der spænder fra Mariæ bebudelse ril Jesu korsdød. H vert felt
har for tydeligheds skyld sin inskription, skrevet med runer.
Indskriften er en vejledning. Den fortæller eller forklarer,
hvad man i hvert enkelt tilfælde skal se. Et sted ser man ærkeenglen Gabriel og Maria, et andet Elisabeth og Maria, der hilser
hinanden. Et tredje sted hviler Maria sig og der hellige barn, hun
har født. Endvidere ser man de tre konger, der ofrer og siden
rider bort, og til sidst Jesus, der piskes og føres bort for ar blive
naglet til korset. Indskriften slutter med en formaning: Se frem
til dette! Som sidste ord har stenhuggeren anbragt sir navn og
(måske) sin sr_illing.
På fjerde, femte, sjette og syvende (og måske også ottende)
felt er der tale om de tre konger. På alle disse felter findes de også fremstiller. De benævnes ikke de hellige tre konger, blot »de
tre konger, som først ofrede til Vor Herre.« Indskrifterne melder
om tre (måske fire) situationer, hvori kongerne optræder: de
kommer, ofrer og rider bort. Måske foretager de sig også en
fjerde ring, men herom senere.
De hellige tre konger har en vis tilknytning til det nye testamente. Det går ikke an at sige, at de er kendt derfra, thi det nye
testamente omtaler dem ikke. Matthæusevangeliet kender derimod nogle vise mænd, og det er denne evangeliske tekst, som
kirkehistorikere og kirkeligt oplærte folk har benyttet som
grundlag for deres fortællinger om de tre hellige konger. I Matthæusevangeliet fortælles, at der kom nogle vismænd til Jerusalem og spurgte : Hvor er jødernes nyfØdre konge, thi vi har ser
hans stjerne i Østen og er kommer for ar tilbede ham? - Kong
Herodes sender herefter vismændene til Bethlehem for ar finde
Jesusbarnet. De begiver sig på vej, og stjernen, som de havde set
i Østen, går foran dem, indtil den kommer og står over der
sted, hvor barnet er. Der går de ind, falder barnet for fode og
bringer det guld, røgelse og myrrha. Siden vender de tilbage til
deres land.
Det er overordentlig interessant at se, hvordan man ved
anvendelse af visse videnskabelige principper kommer fra de
ubestemt angivne vise til de tre, fra Østens mænd til de hellige
konger. Den vej kan man ikke gå, hvis man vil læse og forstå
teksten, som man nu vil. Man må være indstiller på middelalderlig videnskabelig metode. De mænd, der dannede vor fortælling
om de tre konger, sØgre intetsteds forståelse af Matthæusevangeliers tekst i dette ords ligefremme betydning. De Ønskede at
iagttage bestemte fo rhold og bringe enkelte ring i teksten i for-
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bindelse med fænomener, de af en eller anden grund tillagde
betydning. Deres videnskab havde som væsentligste træk, at den
var praktisk, den skulle anvendes i der daglige liv, ellers var den
overhoveder ikke videnskab. Derfor hæftede de sig først ved antallet af de gaver, som de vise mænd bragte. Da der var tre
gaver, sluttede de, var der også tre vise mænd. Og dermed var
tretallet, der fra gammel rid har hævd som noget betydningsfuldt, eftervist i fortællingen. Der forekom endda ro gange: tre
mænd, der bragte tre gaver.
Dernæst bragte de teksten i forbindelse med et salmecitat. I
den 72. salme hedder der: konger fra Tarsis og fjerne strande
frembærer gaver, Sabas og Sebas konger kommer med skat. Da
der begge steder, i evangelier og i salmen, er tale om gaver, må
de personer, der bringer dem, være identiske. Evangeliets vise
mænd var altså konger og det, man læste hos Matthæus, var i
virkeligheden en videreførelse af eller en afsløring af en begivenhed, der havde været kendt længe i forve jen.
På der tidspunkt, da døbefonten i Akirke blev til, vidste
man endnu mere at berette om de hellige tre konger. Man kendte
deres navne: Caspar, Melchior og Balthasar. Man vidste, at
Caspar var ung, og at han havde bragt røgelse. Melchior derimod var en olding, og han skænkede guld til Jesusbarnet.
Balthasar var midaldrende og helt mørk af lød, en fyrste fra er
meget fjernt land. Han gav myrrha, og der berØd korsdøden. Man havde også anstillet betragtninger over den rejse, de hellige konger havde foretaget. I løbet af 13 dage var de nået fra
der fjerne Østen til Bethlehem. Der havde sikkert ikke været
muligt, om ikke de havde været så snilde at benytte dromedarer,
thi dette dyr løber jo, som man ved, længere på een dag end en
hest på tre. - Og man havde tænkt over stjernens skæbne, den,
der ledte de vise. Den faldt senere ned i en brønd, men viser sig
dog stadig for fromme jomfruer.
Der er lidt forsket på den måde, der fortælles om kongerne på
i vore kilder: deres navne angives ikke altid i samme form.
Caspar bliver f. eks. på dansk til Jaspar el. Jesper. Den orden,
de nævnes i, er heller ikke altid den samme og der, der siges om
dem, er mere eller mindre udførligt fortalt. De af vore kilder,
der ved bedst besked, stammer fra 1100-tallet - altså fra samme rid, som døbefonten. Ved den rid har de tre konger været
uhyre populære og har haft en scor plads i den folkelige religion.
De hellige tre konger har gjort god gavn for middelalderens
mennesker. De har haft kraft til at helbrede ligfald, har kunnet
værne mod fare, og de har været gode seere - de kunne hjælpe
en med at få fremtiden at se.

Man kan spørge: hvorfor rager kongerne sig særlig af faldsoren, epilepsien? En norsk forsker siger: fordi de var magere.
ikke, som vi i vor danske bibel har der, blot vise mænd. Kongernes forbindelse med den faldende syge er den sidste rest af en
opfattelse af dem som magere, dette ord forstået som t roldmænd.
Vor danske folkemindeforsker F. Ohrt har en anden opfattelse.
D et er sjældent, siger han, at kongerne kaldes magere, og når de
endelig går under dette navn, ligger der ingensomhelst tanke på
det »magiske«, trolddomsagcige, deri. Grunden til, ar kongerne
er brage i forbindelse med epilepsien, er simpelthen den, at der
hos Matthæus stod, ar de vise mænd faldt Jesusbarnet for fode.
Fra dette fodefald simrede man sig ril de vise mænds magr over
faldende syge. Her har vi alrså, når vi følger Olm, er eksempel
på den middelalderlige (for så vid r også allerede oldkirkelige)
videnskab, der, som vi ovenfor sagde, udmærker sig ved ar være
praktisk og ved ikke ar beskæftige sig med helheden, men med
enkelte ting, som man bringer i forbindelse med forhold, der
har særlig stor betydning for en. Epilepsien har i middelalderen
været uhyggeligere end nu, da man har haft færre hjælpemidler
mod den end vi. Man har da klynget sig til dette »de faldt for
fode«, der sagdes om de hellige mænd, og har - i virkeligheden
på fornuftig vis - sluttet sig til, ar man kunne venre hjælp fra
dem. Både det praktiske og det teoretiske (hjælpen mod sygdom
og iagttagelsen af en lille enkelthed i teksten ) i den middelalderlige fremgangsmåde kommer her tydeligt frem.
De farer, de tre konger værner mod, er mange. Jeg nævner
blot: farer på rejse, hovedpine, feber, hekseri, fjender, al ulykke
og brardød. Da den engelske morder og smugler Jackson døde i
fængsel i 1749 fandt man i hans rØj en seddel med ordene: »Ye
rhree holy kings, Gaspar, Melchior, Balthasar, pray for us, now,
and the hour of dearh - I cre hellige konger, Gaspar, Melchior,
Balthasar, bed for os nu og i dødens rime. - D a de Østrigske
soldater i 1866 stred mod Preussen, bar mange af dem medaljer
på sig, hvorpå der stod : »Heilige 3 Konige, Caspar, Melchior,
Balthasar, bitter fiir uns jerzr ind der Srerbe-Stunde - Hellige
tre konger, Caspar, Melchior, Balthasar, bed for os nu i dødsstunden. - Dette er eksempler på tillid til de hellige tre konger fra senere tid. - Middelalderen var ikke mindre tillidsfuld,
og den måtte være der. Da sad, som man har sagt, overtroen og
lurede på hvert gadehjørne.
Da kongerne værnede mod farer på rejser - de var jo selv
store rejsende - stod også værtshusene og, lad mig blot tage det
lille pudsige træk med, også: Øl- og vinkanderne under deres beskyttelse. Mange v~rrshuse i Tyskland er viede til dem, deres
navne viser der: Z um Mohren (altså Balthasar, der var mørkladen ), Zu D en H eiligen Drei Konigen, Zum Goldenen Stem
o. s. v. - Kanderne bærer latinske indskrifter som: Jaspar fere
mirram, rhus Melchior, Balthasar aurum - altså: Jaspar bringer
myrrha, Melchior røgelse, Balthasar guld. Jeg nævner disse ring,
da jeg finder, de gØr billeder og indskrifter på døbefonten
levende. De giver en et indtryk af, hvor betydningsfuld en sag
det er, at de tre konger har fundet en plads der. D e fortæller,
hvad det i virkeligheden drejer sig om: ikke en demonstration af
en bestemt paragraf i eroslæren, men en fremstilling af nogle
meget hjælpsomme og i liver nyttige og forstående helgener.
På rejsen til Bethlehem var de tre konger under en stjernes
førerskab. Før de tiltrådte tilbagevejen, blev de i drømme advarer mod farer, således at de kunne vælge den rette vej. Kon-

Døbefonten i Akirke.

Mogens Thaulo w Christensen fot .

gerne gjalde derfor for gode seere. Ved deres hjælp kunne man
finde f. eks. stjålet gods, thi ligesom stjernen - den hedder er
sted engelen - viste dem vej til Jesus, således viser de vej til det
forsvundne. - Men kongerne havde også benyttet sig af drøm·
me, de kunne se ind i fremtiden. En påkaldelse af dem kunne
afsløre det kommende for en. Unge piger, der Ønsker at se deres
fæstemand, kan således helligtrekongersaften anråbe de tre helgener og nævne for dem deres begæring, så får de deres Ønske
opfyldt. Dog, det må jeg hellere skynde m ig ae cilfØje, for at jeg
ikke skal skuffe nogen, der nu får lyst til at prøve dette: man får
kun sit Ønske opfylde, dersom man samtidig med, ae man beder
cil kongerne, går baglæns i seng. Men så lykkes der også nok!
Som vi nu har set, har kongerne er ret stort virksomhedsområde, der strækker sig fra hjælp mod epilepsi over bistand i
alskens fare til beroligelse i tilfælde af utryghed overfor fremtiden. Men ikke blot kongerne selv har denne magt; en seddel
med deres navne på har en lignende kraft (smig. ovenfor), og
der samme gælder fremstillinger af dem. D en, der ser er sådant
billede, rammes den dag ikke af bratdød. Et billede af disse helgener har altså samme virkning som et billede, der viser Jesu
højde eller et billede af den hellige Christophorus, der bærer
Jesusbarnet over floden. T hi om billeder af Jesu hØjde hedder
det i er gammelt håndskrift: På den dag, du ser dette »tegn«
(signum), skal du ikke dø bratdØd, men være sund. Billedet er
altså ikke noget billede i egentlig forstand, men er »tegn«. Lige
så lide som en tekst skal læses og forstås umiddelbare, lige så
lide skal er billede ses i egentlig forsta nd. Det skal bmges. Dei
har en bestemt fu nktion.
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De ord, hvormed indsk riften på døbefonren i Akirkeby ender,
viser dette. Der står: Se frem til dette! - Og det er ikke at rage
som en formaning til ar være from, til ar mindes den hellige
historie og være en god kristen. Det er langt mere realistisk.
»Se frem til dette« betyder: se på dette - så bliver du frelst frelst på samme måde, som israeliterne i Ørkenen blev frelst ved
at se på kobberslangen, og på samme måde, som hellige mænd,
ord, billeder og regn frelser mennesker, gør dem raske og frier
dem af alskens nød og fare~
Billederne på fonten viser bebudelsen, Gabriel og Maria i første felt. I andet Maria og Elisabeth, i tredje Maria og Jesusbarnet.
Ejendommeligt nok har Jesusbarnet korsglorie om sin pande,
allerede nu. Korsglorien er en udmærkelse.

Jes usbarnets kor sglor ie.
fra f elt V.

J esus - m ed korsg lo rie føres bunden bort. Fra f elt X.

Jesus og Vorherre må dele den ære at bære den med hinanden.
Vorherre, der skaber verden, har således på flere kalkmalerier
korsglorie. Jesus plejer kun ar have korsglorie, efter at han med
et bibelsk udtryk er »gået ind under korset« ;): er blevet døbt.
Her er han altså forud for sin tid. Det er han også på billeder på
femte felt, hvor han modtager kongernes gaver. Her rækker han
nemlig, så lille han er, hØjre hånd velsignende frem mod de hellige mænd. Kongerne kommer i række, hver bærende sin gave.
Der fjerde felt viser to af dem, på der fem te ses den tredje. Den
orden, i hvilken kongerne fremstilles, både, idet de kommer for
ar tilbede, og siden, da de rider bort, er tilsyneladende den samme. Begge gange ser man to skæggede mænd med en skægløs
mellem sig. Alle tre bærer kroner, som det sømmer sig for mægtige fyrster.
Det er ejendommeligt, ar kongerne ikke ses knælende. For
fodefalder var der jo ellers, som vi har set, god brug. Pudsigt,
men nok forkla rligt, er det også, at kongerne forlader Bethlehem
til hest. De benyttede ellers dromedarer som de østerlændinge,
de var. Her må erindres om, at kongerne som rejseværnere
vågede over beslagsmedjen, og om, at de beredvilligt ydede
hjælp, når en urolig hest skulle skos. De holdt sig altså ikke
ensidigt og strengt til deres hjemlige ridedyr.
Ved bortrejsen ses kongerne i hver sit felt, i sjette, syvende og
ottende felt forlader de Maria og barnet.
Over ottende felt er indskriften vanskelig at tyde. Over sjette
og syvende felt står der: Her red de bort, de tre konger, efter ar
de har ofret til Vor Herre. Så følger over Ottende felt en indskri ft, man har foreslået at oversætte som følger: Derpå frem-

6

JUL PAA BORNHOLM

stilles der her yderligere af saga'en (nemlig om Jesus, ar jøderne
slog ham o. s. v.) Efter er andet forslag står der: Her red de bort,
de tre konger. Efter at de havde ofrer til Vor Herre, forudså de
det, som her fremstilles (nemlig: at jøderne slog Jesus o. s. v.) .
Der sidste forslag fi nder nogen stØtte i det, vi ovenfor har sagt
om de hellige konger: at de havde fremsynets gave. Der er dette,
vi hentydede til, da vi ovenfor bemærkede, at kongerne muligvis
foretog sig en fjerde ting, efter at de var reder bort. - Men
trods alt er der noget kunstigt og tvungent over begge d isse forsøg på at få en mening ud af teksten. - Hæfter man sig først
og fremmest ved meningen i ordene, er det ejendommeligt ar se,
hvordan der hele tiden opereres med kendte srørrelser: Gabriel,
Maria, Elisabeth - alle tre egennavne, der ikke kræver nøjere
bestemmelse. Så følger kongerne og sidst jøderne. Hvis man
lægger vægt på dette, er det naturligt at trække en skillelinje
mellem indskrifterne på det syvende og det ottende felt. I billedfremsrill ingen kommer skellet først mellem ottende og
niende, da hver konge har sit felt. De sidste fire felters indskrift
handler da om jøderne. Fra og med det sjette felt kunne man da
måske oversætte: Her red de tre konger bort, efter at de har
ofret til Vor Herre .Jøderne ( . .. måske et verbum) der her frem
(meningen er måske: Jøderne traf her deres beslutning el. lign.),
de tog Vor Herre og bandt (el. slog) ham ved træet og sarte ham
under bevogtning. Dernæst førte jøderne ham bunden bort derfra, og her naglede de Jesus til korser. - På den måde kommer
der system i tingene, idet de led i sætningerne, der betyder
noget, bliver draget frem. Jøderne fatter deres beslutning (jeg
gætter altså foreløbig på, at det er det, der skal stå), og de binder Jesus. Dernæst fører jøderne Jesus bort, og sidst nagler de
ham til korser. - Man ser, hvordan perioderne (ro gange to sætninger) svarer til hinanden. Mere ordret står der altså: De fremsatte (planlagde) det, her, jøderne; tog Vor Herre og bandt
(slog) ham ved træet og satte ham under bevogtning. Dernæst
førte de ham bunden bort derfra. Og her. naglede jøderne Jesus
til korset. Der synes ikke at være noget i vejen for en forståelse af runeindskriften over det ottende felt som den her gengivne. Der første ord i denne indskrift betyder »de«, og det ord, hvori to runer
er faldet ud, lader sig vel opfatte som en flertals datidsform, således ar der står: de fremsatte (planlagde) det, her, jøderne.
»Der her« skal opfattes: de planlagde der (tingene) her, på dette
tidspunkt i fortællingens gang; ikke som det her (= dette ):
der, der vises på billedet); billedfeltet viser jo netop ikke denne
scene. De tre konger, der har hver sit felt, har optaget den plads,
der skulle bruges dertil, således at vi må nøjes med er billede af
en konge og en piskescene som erstatning.
Hertil kommer, at runeindskriften opfattet på denne måde afslører en vis regelbundethed. Man bemærker således, hvordan et
»de ... jøderne«, kommer igen på ganske samme måde i de to
perioder. Og slår man op i det nye restamenre, ser man, at runeindskriften Øjensynlig følger en bibelsk tekst. I Markusevangeliet læser vi (i cap. 15, 1) følgende: Straks om morgenen, da
ypperstepræsterne sammen med de ældste og de skriftkloge og
hele råder havde raget deres beslutning, lod de Jesus binde og
førte ham bort og overgav ham til Pilatus. Dette svarer jo ret
nøje til der, vi har formodet eller gætter os til som runeindskriftens indhold. At lig heden skulle være tilfældig, er urimeligt, da
indskriften jo netop handler om Jesu liv.

De indvendinger, man vil rejse mod denne forsråelse af indskrifren: ar der førsre ord i indskrifren
over der orrende felr ikke kan gå på jøderne, der
førsr omrales lange henne i særningen, og ar der
sidsre ord i samme indskrifr i så fald bliver drager
ind i indskrifren over niende felr, gælder ikke.
Eksempler på begge ejendommeligheder kendes for
der førsre fænomens vedkommende fra indskrifren
over der sjerte felr og for der anders fra flere seeder
i døbefonrens indskrifr.
Trods alle regelmæssigheder har vi dog ikke rer
i ar opfarre derre som sikkert. Vi kan jo ikke med
100 % sikkerhed angive, hvordan der omralre beskadigede ord skal læses. Men vi har da lov til ar
lade derre srå som er forslag til efrerranke og som
en indledning ri! noger bedre.
Der sp rog, indskrifren er forfarter i, er iØvrigr
ikke dansk, men gotlandsk. Der samme gælder der fli~~~~~
mareriale, fonren er hugger af. - Det færdige proDen før ste af d e h e llige
dukt er måske ligefrem en importvare, srammende
tre kon ger. Fra felt IV.
fra Gotland.

Billederne på de tre sidsre felrer (som vi ikke har
omtale) viser førsr Jesus, der piskes, dernæsr Jesus,
der føres bore, og sluttelig korsfæstelsen. Endnu lever de hellige konger i vore tanker, men
de har ikke mere den plads, der ridligere tilkom
dem.» Ja, såmænd,« siger vi, når vi-lide nølende går med ri! noget. Oprindelig var der vel ikke rale
om noget forbehold, men rværtimod om en rilslurning. »Ja, såmænd« betØd da: »Ja! således hellige
mænd!« d. v. s Ja! gØr det bloc, der vil eller mener
de hellige mænd også! - Den adspurgre var alrså
fortrolig med de hellige konger og stØrrede sir Ja på
deres aurorirer.
Afstanden mellem dette Ja, hvormed man gav sin
rilslurning, og vort nuværende Ja, såmænd, der i
virkeligheden er er nej, viser, hvor lange bort vi er
kommer fra fortidens rænkemåde. Så meget des
mere grund er der da til, må jeg måske have lov ar
slutte, at beskæftige sig med den og søge at gøre
den levende.
J. Nielsen.

Allinge for 60 år siden
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Optegne/Jer fra min barndom . Fotografier af B. KjøJ/e1·

Der var ikke så let at være fattig i de tider; men folk havde er
eget rag på at klare sig igennem med nØjsomhed og urrolig flid.
For os er det næsren ikke ril at forsrå, at de kunne klare sig med
så lidt. Jeg mindes en gammel kone, som vævede for folk; hu n
vævede om natten ved en lille narlampe med små lys, som blev
sar på en lille korkskive, der svømmede på lampeolie. Hun
vævede mest lærred, og i sin have havde hun en græsbakke, hvor
hun lagde det til blegning, når hun blev færdig med det. Inde
i huset havde hun det trangt: i stuen var der bilæggerkakkelovn,
et ganske lille bord og en srol, og så seng med omhæng - og så
den score væv. Hun havde æbletræer i sin have, og vi børn fi k tit
æbler: af hende; men hun havde den mærkelige skik, at hun aldrig gav dem væk, før de begyndte at rådne; så skar hun det
rådne væk og gav børnene resren. Hun havde været gift; men
manden blev syg og måtte holde sengen længe, inden han døde.
Hun plejede ar sige: "Ja gjefre maj for å få'd lid godt, men så ble
Urs sjØger, å så ble'd maj, der måtte rjena føn re dejn frammada
karijn!«
Jeg kendte også en gammel kone, som boede i en »brakka«
langt oppe i landet. H un ernærede sig ved at »kåra« (karre) og
spinde og strikke for folk; det gav kun lidt, men hun var meger
nøjsom. Alt sit vinrerbrændsel samlede hun i skoven, og hun
sagde, ar hun fik varme af det rre gange: først når hun bar det
hjem, siden når hun huggede det, og tilsidsr når der kom i bilæggeren. Når hun kom på gårdene med sir garn eller strikkerØj,
plejede hun at få en l ille bid sul; der ka!dres en spindebid. Hun

gik ril byen en gang om ugen, og så rog hun bud med fra alle de
steder, hun kom forbi; så det blev nogle score knyder, et forpå
og er på ryggen, hun havde med sig hjem fra byen. Så fik hun
lide kaffe det ene sted, lide brød det ander seed og en femøre det
rredje. Folk er så glade for, ar jeg tager bud med for dem, sagde
hun, så jeg slår mig nok igennem, så jeg kan blive fri for at
komme på sognet. Og det gjorde hun. Vi andre ynkede hende;
men selv var hun sådan, at hvis hun traf nogen, som det kneb for,
så delte hun med dem, så længe som hun selv havde en bid brød.
Blande dem, der ikke blev raget så meget hensyn til som nuomdage, var også de allermesr ynkværdige, de sindssyge, eller de
»galne«, som vi sagde. D er var selvfølgelig ikke alle, der var så
hjærtelØse, ar de grinede ad dem; men der var mange, der gjorde
det. Og af de gale var der ikke så få, lige fra helt sindssyge ri l
originalerne; om disse sidste er der jo blevet skrevet en del.
Hvergang dampskibet kom, var der en gammel kone fra landet, som altid mødre op; hun skulle ned ar se, om hendes søn var
med. Vi kaldte hende »Galna Srina«; hun gik alrid med en lærredspose med røre rugbrød i, og hun gik og riggede; men nogen
forrræd g jorde hun ikke. Hun havde været så pæn som ung, og
hun havde været forlovet; men hendes kæresre havde forladt
hende efrer at have brage hende i omstændigheder, og der havde
g jorr hende lidt sær. Hun fik en søn, og da han var vokser ri!,
kom han ud at sejle, og så druknede han; da Stina fik bud om
det, blev hun helt sindssyg. H un ville sier ikke tro, ar han var
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død, men blev ved at gå til damperen for at se, om han kom
hjem til hende igen.
»Galna Gina« var en anden sindssyg kvinde, der var i privat
pleje hos en gammel kone. H un gjorde heller ingen fortræd,
men gik og samlede air gammelt papir, der lå på gaden, op i sir
forklæde; men var der nogen, som satte noget fra sig, tog hun
også der hjem, og når folk så kom og hentede deres sager,
skældte hun dem ud for tyvepak. D a hun blev ældre, slog sindssygen ud for alvor; hun fandt sommetider på ar klæde sig af og
gå nøgen ud p å gaden, og så blev man nØdr til at lukke hende
inde; der blev lavet et bur udenfor hendes værelse, som hun g ik
i·; der var kun er lille bur, og der g ik hun og rasede; hun skældte
og slog i burer. Der var en rulle i huser, hvor hun boede, og når
folk rullede, skældte hun, så der forslog. Hun levede i der hele
rager under de uhyggeligsre forhold, og der var en forfærdeli g
srank hos hende, for hun fandt p å at røm me porren på den varme
kakkelovn. Også Gine havde en tragisk hisrorie. Hun kom ri!
byen som ung og var gift med en sømand, - men så forliste
hans skib, og man mente, ar han var druknet; hun var fremmed og ene, og hun sørgede, så hun mistede forsranden. Men
manden var blevet redder og kom senere tilbage, men dengang
kendte hun ham ikke; hun var uhelbredelig sindssyg. H an rejste
så bort igen og beralre, for ar hun skulle have den bedst mulige
pleje; men der har vist været vanskeligt.
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Af de origi naler, der optrådte i Allinge i min barndom, var
visr »Mikkjela-Lena« den mest kend te. Hun boede i Tejn, hvor
hun havde er lille hus; Karl M. Kofod har skrevet om hende i
sin bog om bornholmske originaler, og blandt andet har han
fået den besynderlige ide ar kalde hende »Mikjel-Alena«! Lene
gik ofre æri nder for folk, der skulle have købr noget i Allinge,
og så benyttede hun gerne lejligheden ri! at drikke sig fuld. I
købmandsbutikken srod der altid på disken en bakke med brændevin og bitter og noget, de kald re »sØda sypa«; det har sagtens
været billig .vin, og så havde kunderne lov at skænke sig en
snaps, mens de srod og handlede; det var jo ikke så kostbare
varer dengang, som det senere er blevet. Og Lene srod der længe;
hun skulle have meget handlet, for hun havde jo bud med for
mange og skulle have så meget, hun kunne bære, og samtidig
tog hun for sig af de våde varer, så hun gerne blev temmelig
fuld, inden hun skulle afsred. Når der var andre folk i butikken,
morede der dem gerne ar få Mikkjela-Lena fuld, for så fortalte
hu n lØst og fast; jeg har også hØrt hende fortælle er og andet,
der åbnede er indblik i, hvor elendigt hun havde det hjemme:
når der rigtig frøs om vinteren, sagde hun, så fyrede hun op i
kakkelovnen og kogte sig lidt kaffe, og så varmede hun dynerne
på kakkelovnen og gik i seng for at spare på brændslet. Mikkjela-Lena brugte snus i næsen, og det flød ned ad hende, og hun
så kort sagt farligt ud. Når hun så srærkr beruset gav sig på
hjemvejen, havde hun gerne er slæng af drenge efter sig. Somme
rider fi k de hende stabler op p å en trillebør, og så gik det i
susende fart ud af byen; men som regel varede der ikke længe,
før de væltede hende i grøften, og så måtte hun selv gå den
lange vej med sine pakkenelliker, og der gik fra den ene side af
vejen til den anden. Det var et sørgeligt syn; men de fleste grinede bare ad hende. Mikkjela-Lena var iØvrigr datter af rer velstående folk på lander, og de havde foruden huser efterladt hende
en del penge, men de var sar fast i Overformynderiet, så hun ikke
kunne få dem alle på en gang. Engang imellem måtte hun til
Rønne og hente penge, og ved sådanne lejligheder kunne hun
vise temmelig slagfærdighed. Engang hun var gået til Rønne for
ar hente sine penge, var der en kontorist på amrsruen, som var
halt - Lene var gået meget tidligt fra Tejn, og da hun så kom
på kontoret, spurgte han: »Er De alr her så tidlig?« •Ja,« sagde
Lene, »ja har rrørr javnt re, for mina ben e jo læje långa bæggje
ro!« En anden gang bad en fuldmægtig hende om ar lade sine
papirer ligge, så skulle han sende dem sammen med pengene ti l
hendes værge; men så sagde Lene: »Naj, ja kjæjner ikje daj, å
du kj æjner ikje maj - rorr du ikje betro maj mina pæjna, så
berroer ja ikje daj mina p apper.« Hun plejede at sige: »Folk
kajla maj Mikkjela-Lena, men di srore majnana kajla maj jomfru
Helene H ansen. «
D en slags mennesker er heldigvis blevet sjældne i vore dage.
og nu ynker man dem; men dengang samlede de opløb og vakre
munterhed blandt byens drenge. Og der gjaldr i lige så hØj grad
de fo rdrukne folk, som der var en del af. Der var e n kone, der rir
og tær var fuld, og når hun var i den tilstand, lavede hun altid er
farligt sryr. Drengene plejede ar samles udenfor hendes hus og
huje og råbe og høre hende skælde ud, - når hun så kom ud og
ramlede omkuld, blev der ordentlig jubel og råbt hurra for
hende. Når hun blev rigtig gal, råbte hun efter dem: »Ta jer i
ajr, de e manda i marn, så kommer bifaudijn, å så ska I få lov å
dajosa på råsrauan! « - der sagde hun uden hensyn til, hvad dag

i ugen det var, så der grinede de bare ad. Når hun truede med
mandag, var det, fordi den dag kom Øvrigheden fra Hasle og
holdt sit ugentlige retsmøde på All inge rådhus.
Oppe mellem klipperne var der en mand, som selv byggede
sig er hus med nogle af sine venners hjælp; de holdt til oppe
mellem klipperne, mens de byggede huser; der var sommer, og
brændevin var billigt, så det var ikke svært ar få noget ar varme
sig på. Huser stod op ad en klippe; så sparedes den ene væg;
soverummer var op ad klippen og uden vinduer. Så var der stue
og køkken; Stuen var altid så skuret og ren, for konen var en
proper og stilfærdig kone, hvem man nok kunne have undt en
bl idere tilværelse. Oppe på lofter til den ene side boede venner
og bekendte, og der var folk, som kunne leve pa spegesild, brØd
og brændevin. Der blev holdt nogle drabelige gilder. En nar, da
de sad og spillede kort, faldt pludselig den ene af spillerne omkuld på gulvet, ramt af er hjerteslag; han var død på stedet. En
af de andre gik hen til ham; men først kikkede han på hans
kort, og så sagde han: »D e va forlademaj godt, a haj n dø, for
hajn sodd me ajle rromfana! « Så lod de liget ligge og spillede
videre til den lyse morgen, først da lagde de ham på en stige og
bar ham ud.
Der var også et gammelt ægtepar, som tit og tæt drak sig
fulde, og så trættedes de og samlede opløb. N år manden var
ædru, plejede han at sige: »Min konna å ja ha fajl bægg je to,
men mit fajl e storre ejn "m in konnes, for drikkeri rar re, når ijn
bier ælre, men horeri rar å.«

udbrød: »Så skujle då fani nj gal i daj, har du slogged mijn rawrarm! «
En mand, som havde sejler, sagde til sin kone: »Hent maj de
døjs i kjØkkened! « - »Hojl kjæwr me dit ryska vravl,« svarede
konen, hvortil manden sagde slukøret: »Harre jessus, kajlar du
<led tysk, de kajlar ja sku engelsk!«
D en slags tossede replikker fik ikke lov til at dø i synden. Og
ikke mindst, når folk ville gøre sig finere end de var, kunne de
være sikker p å, at der blev gjort nar af dem, - særlig galt var
det, når de tilmed var »Overfrå« . Der var et ægtepar i byen, hvor
manden var »ejn førder« og konen bornholmsk; hun benyttede
enhver lejlighed til at hale ham ned på jorden, også når fremmede hØrte på der. En dag sagde han: Hvad for en frakke skal
jeg rage på i dag, murrer? - H un svarede: »Å din tossa, du har
jo kons ejn! « - En anden dag sagde han til en kone, der kom,
mens de sad og spiste suppe: Lidt lammesuppe er så dejligt en
gang imellem. Hvortil hans kone så bemærkede: »Ja, GrØnbækkjens møsre er får igår, å de ga di vos å koga mad på!«
I sammenhæng hermed må jeg nævne, at skikken med at give
folk Øgenavne, »binavn«, var meget udbredt, og Øgenavn ene gik
ofte i arv fra slægtled til slægtled, og de brugtes så almindeligt,
ae børn næsten ikke kendte de rigtige n avne på folk. Ikke egent-

D en slags replikker blev der bidt mærke i, og de fortaltes
byen rundt; der gj ~ldc i der hele rager, når nogen havde sagt
noget underligt eller opført sig sært - hvis nogen var »vridijn «
på en eller anden måde, skulle der nok komme byen ru ndt og
blive kendt af alle. Og ikke nok med det, det blev tillige husket
længe.
Således var der den gamle bælgetræder, der engang sagde:
»Vijnrerijn nærmar saj, for der liggjer sne ibag kaklunijn «. Han
trådte bælgen for en bager, som spillede orgel i kirken, og engang havde han spurge: »H va ska vi spella? « hvortil organisten
bare foragteligt svarede: »Vi?« Men det tog den gamle så fornærmeligt op, ae han ikke trådte bælgen, før der blev sagt: »Vi
ska spella,« så svarede han: »Endelig bJe'd nok vi! «
Så var der en gammel mand, der blev kaldt Bådsrasmeddijn;
han var så døv, ar »når ijn snakte ce'jn om børrer å spajna, så
snakre hajn om haudalØsa majna.« H an gik altid med hØj silkehac, og sine sko børstede han i kakkelovnssværte, så de skinnede
som sølv.

Allinge h avn o. 1890.

Andre blev man ved ae huske for pudsige bemærkninger. En
gammel kone med stærk hårvækst ved munden, sagde engang:
»Kvij nfolk må inre snakka me, for di har ijned sjægj, men de
må ja, for ja har sjægj..«
D er var nogle folk, som engang havde slagtet gris og laver
sorte p ølser. Konen var meget slikken, og hun kom derfor en
ekstra portion sukker og rosiner i endetarmen, som hun kunne
kende igen, så hun selv kunne spise den. Men mens hun var ude,
gik manden hen til kedelen og fiskede en pØlse op og spiste
den. Da konen så kom og skulle rage pølsen op, savnede hun
den, som hun havde lavet til sig selv. Manden spurgte hende,
hvad hun ledte efter, og da hun sagde, ar det var en pølse, fortalte han hende, at han havde rager en og spist - hvortil konen
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lige Øgenavne var de kendingsnavne, som navnlig benyttedes til
gamle koner eller piger, som ernærede sig ved håndarbejde:
Karestina, Strikkeana, Skræddaragreta o. L Der var meget få, der
blev kaldt fruer; de mere hØjtstående og velhavende var madammer, og jævnere koner bed Pær Hanska, Jørn Pederska o. s. v.
Senere blev alle de lidt finere fruer, og arbejderkoner blev madammer, og nu er det vel kun jordemoderen, der er madammen,
og kun når man omtaler hende spøgende. Således kan hØflighedsformerne skifre gennem et kort åremål. Alle bornholmere
kender den klassiske historie om den navnkundige landpost
Peter Mark, der kaldte præstefmen madam, og da han høne, at
hun ville kaldes frue, udbrød han forarget: »Harre min God, ska
præstalrj<elijner nu au kajles frner! «

At havet og skibene spillede en stor rolle i det daglige liv i
Allinge, er en selvfølgelig ting. Særlig hvert efterår kom der
mange skibe, som lå til ankers ud for Allinge og i Tejnebugten,
når det var vestenstorm ; store barkskibe med møller til pumperne, hollandske tjalke med hele familien ombord, og ellers
både skonnerter og galeaser og alle mulige andre skibsryper.
Både ankerliggerne og skibene, som sejlede forbi, fulgtes med
interesse af folk i byen, og når drengene voksede op, udtalte de
sig selvfølgelig med stor sagkundskab om skibene og var lige så
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fortrolige med de forskellige slags rigning, som nutidens bØrn
er det med bilmodeller.
Storme og strandinger var et meget hyppigt samtaleemne, og
stormfloden i 1872 taltes der meget om, - den oplevede jeg
ikke, da den fandt sted tre år, før jeg blev fØdt, men endnu i
mine barneå r: blev der talt meget om denne katastrofe. Begge
mine forældre havde haft begivenhederne på temmelig nærr
hold; min far havde tjent hos redningsbestyreren i Allinge, og
de havde kørt med redningsstolen fra det ene strandede skib ti l
det andet for at bjærge søfolk i land. Min mor havde tjent hos
T h. Rønne i Rønne, og han havde både, som sejlede til Tyskland med lax; nogle af dem blev borte under stormfloden. Længe
efter kom børnene af de savnede stadig for at spørge, om der var
hØrt noget fra deres far, og fruen var så ked af, at hun stadig
ikke kunne give noget godt svar.
Her i Allinge var der sket store skader ved srormfloden; bavnen var ødelagt og skibe og både kastet op på havnegaden. Nede
ved stranden p å Østsiden af LØsebækgade lå der to små buse, som
havet tog; det var lerklinede huse, og når havet først fik vasket
et hul i muren varede det ikke så længe, før det hele faldt sammen. I et af husene boede en fisker, som var på bavnen for ae
b jærge sin båd; hans kone var h jemme med et lille barn. Pludselig gik der hul på væggen, og vandet væltede ind i stuen, så
vuggen med barnet sejlede rundt derinde; men heldigvis var der
en Genbo, som så det, og han løb til og slog vinduer ud på landsiden og fik moder og barn bjærget ud, inden huset styrtede
sammen. Folkene i det andet hus flygtede også i tide og fik husly hos en anden nabo.
De gamle talte tit om »gode vrag«, og det kan ikke nægtes,
at der var mange, som drog nyere af søfolks ulykke, selv om det i
min barndom ikke var nær så gale som i tidligere cider. Fridtjof
B6n har i »Hjemscavns-Billeder fra Bornholm« skrevet en historie om Niels Jørn, der lodser, som netop skildrer forhold i det
gamle Allinge, og som nok skal være helt troværdig. M in bedstemor fortalte, ae i hendes unge dage plejede præsten endog ae
bede i kirken om et godt vrag! Jeg har tidligere (i Jul paa Bornholm 1948) fortalt gamle sagn, som tyder på, at man i gamle
dage ikke holdt sig tilbage fra plyndring af skibbrudne, ja end
ikke for drab. Ligeledes har jeg fortalt om ligild over ilanddrevne søfolk og om varsler for storm og vrag. Blandt disse
varsler var også »Næsdævlijn«, der viste sig som dansende lys
ude over Næs, når storm var i vente. Når disse lys viste sig, var
det bedst ae holde sig borte fra Næs; thi gik man derud og fik
næsdævlen selv at se, mistede man sin forstand. Der er dem, der
vil mene, at disse dansende lys var folk, der g ik med lygter for
ae lokke skibe til ae strande på denne farlige kyst. De mange
vandrende lys, som sagnene fortæller om, kan selvfølgelig gode
have deres naturlige forklaring: som jeg tidligere har fortale, gik
folk meget med håndlygter, da gadebelysningen var meget sparsom, og fiskerne plejede også, når det havde regnet og natten
var hele mørk, at tage en lygte og gå ud og lyse på jorden og
plukke regnorm til torskebede. Sådanne lys har også kunnet give
anledning til tro på spøgeri og varsler.
Det rene strandrøveri fandt vel ikke sted i min barndom, men
»gode vrag« var der alligevel. Dengang var der ikke Svitzer-både
til ae bjerge skibene, så de blev gerne slået i srykker mod klipperne. Når alt det, der var bjerget i land, og som ikke blev stjålet inden strandingsauktionen, blev solgt, delte befolkningen

pengene i forhold til »bjæreparrer «; var det en dyr ladning, blev
der en god »bjærepart «. Alr der, som drev i stranden, bjergede
folk privat. Jeg kan huske, da en passagerdamper strandede syd
for byen i en snestorm; der drev så meget rødt plys i land, som
havde været betræk i salonen, ar alle folk i hele byen gik med
røde plyssko; der var også mange, som havde bjerger dækketøj,
som lå i rangen langs kysten.
Da jeg var barn, Strandede der en damper ved »Gula Hajl«
syd for havnen; den var lastet med hamp og hvede. Den blev
slåer hele i stykker omtrent lige straks, og haver var fuldt af
hvede. Folk fik travlt med at gå til stranden og fiske hvede op,
som lå og fyldte alle små huller i klipperne; der blev fisket
mange spande hvede; men det var vinter, og den var jo våd, så
den kunne kun bruges til foder til dyrene; men også det var jo
velkomment. Vi børn fik mange gange valne fingre, når vi hentede hvede ved haver den vinter.
Siden hørte trafikken med bjergeparter op, og fiskerne kom
med i Sviczers bjergelav; så blev det kun fiskere og søfolk, der
var med i bjergningsarbejder. N år en fisker eller sømand ikke
selv kunne hjælpe ti l ved vrager, lejede han en anden til arbejdet og betalte ham derfor halvdelen af sin bjergeløn.
At en del både af det bjergede og af det ilanddrevne blev betragtet som lovligt bytte af befolkningen, var en skik som man
selvfølgelig ikke kunne komme bore fra lige med det samme.
Jeg husker, at så sent som i 1915 strandede tre store dampere
ved Vang; de var ladet med proviant til de tyske soldater, og
folk fra hele Nordbornholm valfartede derop og forsynede sig
af hjertens lyse med marmelade, kunsrhonning og sregre sild, de
sidste dog mest til glæde for dem, der holdt hunde og katte.
Der var en mand i byen, som plejede ar rejse over og købe
gamle udrangerede træskibe; dem lagde han for anker lige så
nær klipperne, de kunne komme, eller om mulige sejlede han
dem på grund; de blev lagt ved stranden neden under mønstringspladsen, der hvor nu gasværket ligger. Når der så blev pålandsvind, blev skibene slået i stykker mod klipperne, og han
havde så folk til ar bjerge rømmeret, som han så solgte ved
auktion; det gamle jern, der var, gjorde han også i penge. Der
var jo gamle træskibe, og der var mange, som ikke var glade for
ar købe dette træ og rage det i hus, for der var væggelus i der,
sagde man. De skibe, som blev »ophugget« på denne ejendommelige måde, kaldte man »BØkera-vragen«.
At vragrØmmer bjergedes i stor stil ril brændsel og gavntræ,
siger sig selv. Flere seeder i byen havde man som pynt i haven
en galionsfigur, der stammede fra et strander skib.
Når folk skulle giftes, så de gamle alrid efter, hvordan vinden
var for derefter ar rage varsler for ægteskaber. Der skulle helst
være søndenvind, så blev ægteskabet lykkeligt, og hvis det tillige
var ruskregn eller tåge, blev de både rige og lykkelige.
Også alterlysene tog man varsler af. Der ene af de to alterlys,
der var tændt ved brylluppet, »stod for ham,« og det andet »Stod
for hende,« sagde m an. Brændte der ene af lysene ikke så godt,
var det et varsel om, at den der stod for ikke ville få der så godt
i ægteskaber. Man sagde også, at den, hvis lys brændte dårligst,
ville dø først. Ved er bryllup blafrede brudgommens lys bid og
did, og en gammel kone sagde: Se på hans lys, det går aldrig
gode for ham! Og der gjorde der heller ikke; hun havde tager
· ham for pengene, og dem fik hun plukker fra ham, og så løb

hun sin vej. Ar folk giftede sig for pengenes skyld, så man nu
og da. En gammel kone sang en vise, hvori det hed:
0 ve, o ve, o venna,
ja trode, de sku jle få enna,
ja eau' ijn for hans pængja
å for hans korra liv.
På bryllupsdagen måtte bruden ikke se sin svigermoder; der
satte splid mellem ægrefolkene.
Når der ventedes en lille og der blev gjort tØj i orden til barnet, plejede man altid at lægge en gammel skjorte og en ganunel
særk i skuffen ved cøjet, for blev der en dreng, blev han lagt i
særken, og blev det en pige, blev hun lage i skjorten; det skulle
sikre dem lykke i ægteskab.
Ved barnedåb måtte man aldrig bede en ung pige om ar stå
fadder til en pige, hvis hun ikke først havde stået fadder til en
dreng; fo r ellers blev hun uheldig i sit ægteskab.
Ved barselsgilder sØgte folk ar overgå hinanden; var der særlig vellykket, ralre man om »et stort barsel«. En gammel kone
fortalte om er stort barsel, hun havde været med til i sin ungdom;
der var tre »Fadrepajer« og et »fæseligr stort gjijle«. Jævne folk
havde kun en »fadrepaja« til at holde huen; der hørte altid hue
til dåbskjolen. Ligeledes havde børn altid hue på i vuggen, og
den skulle svare til deres rrøje; havde de rød sirtses rrØje, var
huen :> f samme stof, og var trØjen lillablå, skulle de også have
lillab!å hue på.

Fuglesang en, Allinge, 1910.

Allinge. Under l ste verden skrig.

J UL PAA B 0 R N H 0 L M

11

Allinge. Røgeriet n æ rmes t h avnen.

N år der var barnedåb i k irken, blev der ofret til præst og
degn; først gik bærekonen med barnet op til alteret og siden
pigefaddere og til sidst de mandlige faddere. Var der flere
barsler, gik først alle bærekonerne, dernæst alle pigefaddere og
så til sidst de mandlige faddere. Man måtte ikke ofre mindre end
den mindste sølvmØnt; kobber måtte ikke ofres.
Når barnet græd meget i kirken, var det et tegn på, at der
kom til at synge godt som voksen.
At få et barn udenfor ægteskab, »ejn oajta unga« , var selvfølgelig en scor skam, og skammen fulgte barnet under dets opvækst, skønt det jo ikke selv kunne gøre for det. Og kom en
pige i omstændigheder, når hun, som man sagde, ;, hadde lØvvet
saj op idi'et«, blev der snakket meget om det.
Barnevogne var det ikke alle folk, der havde; mange steder,
hvor der var flere børn, så man, at de største gik og bar de små
udenfor husene. Eilers havde man nogle små vogne med t0
hjul og en lang vognstang; under den anden ende var der en
lille pind med en tri sse, så vognen ikke kunne vippe, når man
slap stangen. Meget anvendt til små børn var en langbenet
siddescol til at sætte ved bordet; disse siddestole gik p å lån; når
børnene blev større og kunne gå og sidde til bords p å en rigtig
stol, var der altid en eller anden, der havde brug for siddestolen.
En gangscol ( »gåstol«) brugte man også meget; når barnet
kunne stØtte på benene, blev det sat i gåstol - det var en firkantet indretning, ikke hØjere end at barnet kunne stå i den med
armene op på sædet, i hvilket der var et rundt bul, som barnet
kunne spændes fast i, så det ikke kunne falde. Så kunne det køre
rundt på gulvet med gåstolen, og nå r det så havde en klud med
en »brØmgges« i munden, kunne konen passe sine mange huslige sysler og overlade barnet til sig selv.
Noget af det første, børn lærte, var ar bede Fadervor; det blev
betragtet som en skam, hvis forældre ikke læn e deres børn
Fadervor.
De fleste børn i min barndom bad bordbøn, i det mindste
sagde de »Mad i Gos navn «, når de gik til border, og »Go sje
lov å mk for madi jn,« når de havde spist. Da engang en lille
dreng nægtede at sige disse fromme ord efter middagsmåltide t,
blev hans gamle bedstefar rasende og sagde: »Vil du saj Go sje
lov å tak for madinj, dinj s5.tan!« D et var dog ikke overalt, der
blev bedt bordbøn. Og nogle humoristiske bordbønner, når
maden ikke havde været så god eller rigelig, som den skulle
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have været, hØn e man nu og da. Der var en kone, som lærte mig
denne bordbøn:
Go sje lov å tak for madijn.
Hadde der vad mer, så hadde ja rad'ijn.
Men inte mer ja fikj ,
å inte mer der i maj gjik,
å mina arma tarma
e li' så slonkena som sjaurcearma.
Jeg har også hØrt denne »bordbøn« efter et drikkelag:
Go sje lov å tak for drikka.
Gjer I maj rner så får ja hikka.
Men tilbage til den religiøse børnelærdom! Børn lærte meget
tidligt om de tre personer i creenigheden. De gamle fortalte, ar
når klokkerne slog bedeslag, berØd det Gud Fader, Guds Søn og
den H elligånd ; der var en gammel ringer, der altid nævnede
disse navne, når han slog bedeslag. Og som børn skulle vi kunne
svare på disse spørgsmål: H vem har skabt dig? Svar: Gud Fader.
Hvem har genløse dig? Svar: Guds Søn. Hvem har helliggjort
dig? Gud Helligånd. Jeg husker en lille dreng, som altid gik
med sin bedstefar, og når de kom nogle steder hen, måtte drengen svare p å en hel lang ramse. Bedstefaderen spurgte: »Kajn
du nu forcælla dejn konn ejle majn, hvem der har skabt daj•
o. s. v., og drengen måtte svare; men den gamle gik videre: »H va
hed dine fosta forælra?« - Svar: Adam og Eva. - »H vor bode
di?« - Svar: I p aradishaven. - »E di dær inu?« - Svar: Nej!
»H vorfor e di inte dær mer? « - »Svar: Fordi de syndede. Og
hele den remse måtte den arme unge gentage hvor de kom hen.
Om skolen har jeg tidligere fortalt, og børneleg og remser vil
jeg komme til i et senere kapitel. H er vil jeg blot fortælle om
konfirmationen.
Så snart vi blev »skrevet til præst,« begyndte vi at sp ørge hinanden: H ar du begyndt på dine konfirmationsstrØmper. Da jeg
blev konfirmerer, i 1889, bmgte vi alle hjemmestrikkede strømper, og det var en selvfølge, at vi selv skulle strikke vore srrØmper og hækle blonder til undertøjet. Vi havde rre underskørter
p å, først en strikket klokke, så et tykt hvidt skøn af bommesi
med en smal blonde og derover et tyndt hvidt skøre med bredere
blonde. Vi havde alle sone kjoler med lægget nederdel; den var
helt lang, og der var fold både i skøre og liv. Vi havde hØj hals i
kjolerne med en hvid strimmel, og så havde vi sølvbroche. Vi
havde sjal på, og det sad vi med på, til vi skulle overhøres, så fik
vor mor dem at passe på, til vi var færd ige. Ar klare konfirmationen kaldte de gamle at »slæppa fram« , og det var ikke alle
konfirmanderne, der slap fram ; der var dem, der gik til præst
t0 år og mere. Der var nogle, der var så »mngnØmmena«, at
man kun forlangte af dem, at de skulle lære Fadervor; men selv
der var det ikke alle, der kunne. D er var andre, der vogtede om
sommeren, så de ikke fik tid at lære deres lektier; vi havde så
tåbeligt meget, der skulle læres udenad.
N år så konfirmationen var overstået, p le jede præsten at få
vore salmebøger, så skrev han e t bibelsprog deri. Efter konfirmationen fulgte den første altergang. N år folk gik til alters,
plejede de at gå fastende, men da jeg var blevet kon fi rmeret, fik
jeg kaffe og mad, før jeg gik til alters. »Du ska ha lid å spisa, s'a
d u inte bier dån,« sagde mor.
D e børn, vi gik til ]?tæst sammen med, kald tes »læsekommeracer«. N år man var så gammel, at man skulle gå til præst, var
man »læsegammel«.

I en tidligere årgang (1949) har jeg forcalc om en gammel
kones påklædning. Men nacionaldragc gik man jo ikke mere
med i min barndom, og den havde vel også kun været cil fesclige
lejligheder. Den almindelige påklædning på den cid var vel ornerene som i det øvrige land, men som alle ved meget forskellig
fra vore dages påklædning; ikke mindst i de sidste 20-30 år
har kvindedragten helt forandret sig.
I gamle dage brugte folk ikke uld nærmest skindet; de havde
linned nærmest og derover en uldtrøje. Mændene brugte uldrrøje og underbukser af hvidt hjemmespundet uld, og om vinteren brugte de en skindpels eller en skindbul af fåreskind med
ulden inderst. Sådan en skindbul holdt i flere år, og den kunne
ikke vaskes, så resultatet blev jo ofte, at der kom lus i den. Der
var mange, der havde lus; men de gamle påscod, at det tydede
på sundhed: »SjØga folk sanka ikje lus.« At »scoppa lus i sjijnpælsa« var et billedligt udtryk for at sige til en: »De ejle de ska
du ince g jorra, for så e du dommer. « Min mor fortal te om en
dreng, fine folks barn, der kom ud på gaden og spurgte de andre
børn: Har I lus? Men det var der ingen, der ville være ved, skønc
mange af dem nok havde det; så sagde drengen: Det har vi rigtignok, og det er sundt! Lopper havde de fleste; det var simpelthen ikke til at undgå, når man brugte halm i sengene og sand på
gulvet, og gulvet måtte ikke skures for ofte, for det satte fugtighed i huset.
KravetØj brugte mændene kun til hØjtiderne; på almindelige
søndage gik de om vinteren med et strikket tØrklæde og om
sommeren med et tyndere halstørklæde. Om vinteren havde de
altid halsklæde og strikkede muffediser på i kirken; der var
ikke fyret i kirken, så folk måtte have varmt tØj på. De brugte
skjorter med hØje halslinninger, som kunne bøjes ned som en
blød flip. LommetØrklædet brugtes kun til sØndagsrøjec, og
mændene plejede at pudse næsen med fingrene og tØrre efter
med lommetørklædet, så behøvede det ikke vaskes ret tit, kun
en gang om året. Til daglig brugtes lommetørklæder ikke, man
brugte fingrene og cørrede dem bagefter af på bukserne.

I min barndom var kvinderne ikke bange for ae se rykke ud,
efter deres klædedragt at dømme; de gik med rykke hjemmestrikkede uldklokker og flere underskørcer, deriblandt om vinteren et vatskØrt, dobbelt med et tykt lag vat imellem; det lag, der
vendte udad, var selvfølgelig af det fineste tØj, mange gange var
det damask; det kaldtes »udanrojnan « på skørtet. Heller ikke
kvinderne brugte uldent nærmest kroppen. Mange koner gik
med »avena bojser«, hvor benene ikke var syet helt sammen;
men de helt gamle havde aldrig haft benklæder på. Strømperne
var tykke hjemmestrikkede, af hjemmespundet garn; at købe
strømper regnedes for en skam. De havde gerne en ryk bul på
af ro lag tØj, og så brugte de trekancec livsjal. Når konerne gik
hjemme om formiddagen, gik de ofre i underskøre og nattrØje,
men når de g ik i byen, havde de kjole, forklæde, sjal og hovedtØrklæde på. De fleste koner gik med tØrklæde om hovedet både
sommer og vinter, uldent om vinteren og tyndere om sommeren.
Om vinteren var der ogs11. nogle, der gik med vackyser, »hauer«
kaldte man dem; de var af fløjl eller silketøj og gik ned om
Ørene. Der var også mange børn, der brugte den slags kyser om
vinteren; så frøs de ikke om Ørene. I kirken gik konerne med
sorc sjal om sommeren, og s11. havde de »nakkehat«; disse hatte
brugtes kun af g ifte og af ældre. Der var forskel på unge pigers
og ældre damers hovedbeklædning, men når man blev g ift, hØrte
man cil blandt de ældre. Mange koner gik med fransk sjal flere
gange dobbelt. Om vinteren gik både koner og børn med rykke
hvergarnskjoler; nogle havde hvergarner stampet, så dec var som
cykt klæde. Om vinteren brugte de kåber og skindkraver og
muffer; også små piger brugte muffer, som de havde i en snor
om halsen.
Oppe på loftet havde mor en gammel krinoline hængende;
den slags brugtes ikke mere, og vi børn brugte den at køre dukkerne rundt med. Derimod brugte de fine damer tournure, en
pude med bånd til ae binde om livet; de havde denne pude bagpå under nederdelen.

A. K.

STORMENS MAGT

• Prinsessan• af Ragmo, strandet i tåge ved T ejn foråret 1951, k nust i een nats storm.

Dam Johansen fot.
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HJEM
H ar du aldrig fØlt en længsel
ude hist i livets trængsel
på din lange pilgrimsgang?
Længsel mod den lille hytte,
hvor du ofte kunne lytte
til d in moders fromme sang?
H ar du ej i aft'ner stille,
medens stjerner, klare, mi lde,
smiled' til dir leje ned,
ladet ranken fri t sig hæve;
thi den ville bort jo svæve
til et kært, er elsket seed?
Så du da ej dem derhj emme,
hvem du ikke kunne glemme,
alle sammen, score, små;
men når du dem ville favne,
nævne dem ved deres navne,
kunne du dem ikke nå?
Kun en stund, en ganske lille,
når omkring dig alt var stille,
så du far og mor og hjem.
Snare dog larmed' verden arter
med sit arbejd', med sin ]arrer,
da svandt drømmen sagte ben.

Chr. Fr. Mortensen
EN BORN HOLM SK FORFATTER

Christian Frederik Mortensen blev født d. 4. september 1879
og boede i sin barndom og tidligste ungdom i FerskesØstræde i
Neksø. H an gik først i N eksø borgerskole indtil sin konfirmation og derefter på N eksø realskole, hvor han fik præliminæreksamen i sommeren 1898. Efter eksamen begyndte Chr. Mortensen at læse på Rønne lærde skole, fordi han tænkte på at
blive præst, men måtte opgive det. Derefter kom han på »Bornholms Dagblad«s kontor, hvor han avancerede til redaktionssekretær. Senere kom han til »Frederiksborg Amts Avis« og
havnede ri! sidst i Holstebro som redaktØr af »Holstebro D agblad «.
Allerede mens han gik på realskolen, viste det sig, at han
havde en poetisk åre. H an skrev lange og udmærkede danske
stile og kunne give sine klassekammerater en hj ælpende hånd
med stilskrivningen. Endvidere skrev han forskellige små digre,
som blev oprager i »Bornholms Tidende« , deriblandt derre
kønne digr:
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Da Chr. Mortensen var blevet redaktør, skrev han en del god<>
fortællinger, deriblandt »Kains-arven «, en skildring fra Vi:srjylland, særlig egnen syd for HarboØre, og ro fortællinger, som
foregår på Bornholm: »Skarvajavognen « og »Richardt West«;
endvidere »Lars Vrist« og »Skygger ved havet «.
For omkring 25 år siden holdt han et foredrag i rad ioen, hvor
han sammenlignede bornholmerne og vestjyderne, hvis karakterer og ejendommeligheder han jo var godt kendt med.
Chr. Mortensen havde lange og svære sygdomsperioder, og
d . 8. oktober 1933 døde han, altså kun 54 år gammel. På graven på H olstebro kirkegård er rejst en hØj gran itstØtte med et
bronzerelief af ham.
Da jeg for 30 år siden havde korrespondancekmsus i harmonilære hos komponisten N. K. Madsen-Srensgaard, fik jeg
bl. a. til opgave at komponere og harmonisere en melodi ril et
digt. J eg valgte da min gamle vens ovennævnte d igt, og resultatet blev således som visr på næste side.
En klassekammerat.

Neksø realskoles p r æliminærhold juli 1898. - Bageste r æ kke : Georg
Hansen, Waldemar Hansen, Chr. Fr. Mor tensen, Otto Nielsen, Jørgen
Folkmann. Midterste række: Kr. Kofoed, Anna Brandt, f. Hermans en,
Hans P . Dam, Johanne Marie Gerner , Carl Olsen. Forreste række:
Jens Papias Hanse n , Ulla Kirketerp, Ellen Hansen, Jeppe Mogen sen .

Chr. Fr. Morten sens gravst en på Holst ebro kirkegå rd.
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HEDENOLDS SIDSTE STORE VIKING

Egil Ragnarsen
AF CHR. KRAGH

Særprægede Borringholm, du Nordens juvel i blå indfatning,
som helt fra tidernes gry har fostret sønner (og dØtre), der mer
end andre landsmænd stedse og oftest med held var rede til at
værne hjemstavnen - tænk på de hundreder af gamle kystvolde
og tilflugtsborgene - og øvet så fremtrædende bedrifter hjemme eller ude, at de har givet sagaforfatterne rigt stof til særomtale! D e usædvanlig mange bauta- og runestene giver kun få oplysninger.
Omtale gælder ikke mindst Jarl Veseteættens jomsvikingehelte: Sigvald Jarl, Bue hin Digre, Sigurd K aabe og datteren
Thorgunna, gift med Palnatokes søn, Jarl Aage (Svend Tveskægs fosterbroder) og »Thorgunnasønnerne« Svend og Astraad,
der næsten altid fulgte Knud den Hellige og »Stod sig vel med
ham,« samt hendes tred ie søn, jomsvikingen Vagn AagesØn, som
ikkun morbroderen Bue D igre formåede at rumle i Vagns grønne ungdom. Sigurd Kaabes sønnesøn Bose (Bue?) har runesten
i Nylarsker. »Den brave dreng, der faldt ved Udlænge,« skrev
faderen. Og mange flere før og efter.
Men ingen får dog så megen omtale som den bornholmske
komet, det hedenske Bornholms sidste store skikkelse: Eigill
RagnarsØn, skønt han kun fik lejlighed til at virke i ca. 5 år.
Det skyldes især Knytlinga's Knudsaga, der er det centrale i
Knytlinga, at Egils navn og virke er bevaret for efterverdenen.
Vel rør sagaen ikke tages som ren og objektiv historieskrivning, men den rummer dog en kærne af sandhed og er således
af stor værd i.
Herom skriver de sagkyndige:
Dr. Gustav Albeck: Knytlinga (1946) s. 97. Finnur J6nsson
skriver: »Knudssagaen er åbenbart forfatter af en gejstlig, der
ikke kunne og sikkert ikke ville kritisere dens uhistoriske indhold
eller lægge nogen dæmper på den legendariske cone, Knuds
minde var ombølget af på Island. Han tog alt, hvad der fortaltes
ham, med troens Øjne og sarte der sammen til en i det hele godr
fortalt saga, en respektabel helgensaga. - - Sagaen tilhører
utvivlsomt tiden omkring år 1200 og er, som ovenfor antydet,
optaget af forfatteren til Knytlinga, som den forelå ham.« Og
s. 128 omtaler Albeck: »Sagaens knudforherligende ind hold.«
På grundlag af nævnte saga har bl. a. overlæge M. K. Zahrtmann i Borringholms Historie (1934) og kontorchef Mørk
H ansen (juli 1948) i Bornholms Tidende fortolket sagaens frasagn om Egil Ragnarsen.
I 1887 skrev lærer L. P. Sommer, Nyker, en fortælling »Egil
Regnarsen «; den indeholder meget smukt, men er så godt som
uden hiscorisk gehalt.
I efteråret 1924 foretog et triumvirat: Fabrikant H. Hjorth,
Rønne, arkitekt K. Thorsen, Rønne, og bygmester P. Kofoed,
Aakirkeby, en ekspedition til St. Ravnsgård i Østermarie, der i
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Bornholms Tidende affødte en interessant kron ikrække, som gik
ind for, at gården havde været midtpunkt i et borgfæste, der
foruden en stor besætning havde kunnet give ly for omegnens
befolkning i ufredstider. Et tilsyneladende hul i kæden af tilflugtsborge øen rundt viste sig derved at have været lukket. Man
gjorde indvidere gældende, at Ravnsgård har været Ragnarsgård, en af Egils ejendomsgårde. Nær havet og dog beskyttet.
Forud havde man hØrt om en på denne egn overleveret tradition, at kong Knud på en rejse til Bornholm tog ind på Maglegård og Jod Egil føre. til sig som fange. Men nu er de folk, der
sad inde med oplysninger, døde.
Arsagerne, der førte til Egils domfældelse, var flere, men man
kan ikke i alt være enig med sagaens forfa tter om disse.
D ette sammendrag om Egil vil lægge an på kritisk at følge
historiens tale, overleveringerne og iØvrigt kun, hvad der bærer
sandsynlighedens præg.
Egil fødres som søn af stormanden Ragnar til Ragnarstad i
Sønderjylland, Ribe bispedømme, en mand af scor betydning.
Da det freml;iæves, at han var en af Svend Estridsens bedste venner og bestandig havde tjent ham, tØr det formodes, at Svend
Estridsen, der korn fra England, hvor han var født og opdraget,
og som af Hardeknud var blevet udnævnt til jarl, har haft sydgrænselandet under sig og fået Ragnar til at bistå sig ved ledelsen af forsvaret mod venderne, som stedse var en trusel fra syd
og langs Østkysten. Denne havde forøvrigt ligesom Bornholm
sine sikre tiiflugtsborge, f. eks. lige nord for Hedeby, syd for
Slien, og Smølvold, som lukkede for Broagerland.
sønnen Egil, der »Var udmærket i legemsfærdigheder, en Stor
og stærk mand, fortrinlig Øvet i våben og en særdeles scor kriger, « har si kkert tjent sine første sporer i de hårde kampe ved
grænsen og lært disse farl ige fjender grundigt ar kende; dog
har han næppe være gammel nok til også at have oplevet det
store slag på Lyrskov Hede ved !sted d. 15. maj 104 3. En hær
af vendere havde hærger det arme Sønderjylland til langt mod
nord og var nu atter på vej mod syd, men Magnus den Gode, der
var sejlet ind i Slien, modtog dem nu i !sted-stillingen og slog
dem så eftertrykkelige syd for !sted skov, at kun få undslap. Der
frelste Jylland for en tid.
Ar 1047 kom Svend Estridsen på tronen. Svend havde, skønt
selv en tapper kriger, stedse haft vanheld i sine kampe mod
Magnus. Som det meldes, var han g ift flere gange uden at få
levedygtige børn med ægtefællerne; men med andre kvinder
blev han ophav til ikke mindre end fjorten sønner, hvoraf de
fem kom på tronen.
Sagaen forlener Svend med mange gode egenskaber, bl. a.
mildhed og boglig dannelse; men sejrsæl var han ikke, nærmest
krigstræt, vendte sig indad for opdyrkning og civilisation. Svend,

der i England var kristnet, søgte ivrigt at fremme den danske
kirkes udvikling. Uden tvivl har også Ragnar været kristen og
ladet sønnen Egil døbe. Dennes hu stod dog mest til krigerfærd
og eventyr, besjæler som han stedse var af begejstring for vikingetidens bedrifter; asatroen tiltalte ham langt mere end kristentroens mildhed og alle dens krav om spægelse og eftergivenhed.
Ar 1080 blev kong Svends tredie søn, Knud den Fjerde, den
Hellige, Danmarks konge.
På Bornholm som 'stedse siden Harald Blåtands tid på kongens vegne havde været sryret af en jarl, var en mægtig mand,
Jarl Aake, død ikke længe efter år 1080. H an havde været betroet alle de tolv kongsgårde, Otte mindre og fire større. M. K.
Zahrtmann nævner disse sidste: Brennesgård ( 11. vg.) i Ibsker,
Vajllandsgård i Aker, Vestregård i Vestermarie og Nygård i
Klemensker, en i hvert herred.
I Aakes alderdom havde vender, kurer, også livlændere, ofte
hærget slemt, især på Øst- og sydlandet. Danmarks vælde i Vendlandet var forlængst forbi og Jornsborg en saga blot. Efter Lyrskov forfulgte Magnus den Gode sin sejr ved med den danske
ledingsflåde at hjemsøge staden Jorn (Jumne) og på anden
måde skade den v~ndiske kyst; men nogen erobring blev ikke
følgen, måske fordi hans hænder først og fremmest, men forgæves, greb efter den engelske kongekrone. I årene derefter blev
det vendernes rur til gengældelsestogter.
Knytlinga beretter, at Egil kom til kong Knud, da det spurgtes, at Jarlestillingen på Bornholm var ledig. Det har nok været
i Roskilde på Kongsgården, der allerede var oprettet af Harald
Blåtand. Eg il tilbød kongen sin tjeneste med ordene: »Samme
bestilling har også mine frænder før mig haft, som det er Eder
bekendt.« »Du er en stor mand, Egil, og af megen anseelse, og
e j vil du fattes heltemod; men ikke ser du mig ud til i enhver
henseende at have lykken med dig. Jeg vil dog give dig mine
ejendomme på Bornholm til bestyrelse, vil dog fratage tre af de
gårde, vi ejer der, men du skal bestyre de Øvrige,« svarede konken. Egil imodtog dette vilkår.
Hjenunefra har Egil sikkert haft er ikke ringe følge af krigsvante huskarle, nogle skibe også, og bornholmere med et langskib ekskorterer ham fra Solrød strand (Roskildes udskibningssted mod syd).
Der meldes, ar han snare blev mægtig og rig på folk, så han
havde en stor trop hos sig; han var gavmild på penge, levede
som en stor mand, var bestandig på krigsrog om somrene og erhvervede sig meget gods, som han anvend te til sine folks underhold om vinteren. Han var vennesæl, værgede riget med h~trd
førhed, men tilsatte meget af sit gods ved de bekostninger, han
afholdt; thi hans indtægter var små i forhold til dem, hans forgænger havde haft; men han anvendte langt større bekostning.
Dette tyktes kong Knud ikke vel om, og han bad Egil indskrænke antallet af sine folk.
Ankommen ti l Ølandet Bornholm blev han vel modtaget af
folkets førende mænd og kom til Vestregård i Vestermarie; men
Brennesgård i Ibsker var givet ham som eneste større gård.
»H vor har I sidst hafr anfald af ransmænd fra sønder?«
spurgte Egil. »Som vanligt på Østlandet,« blev der svaret, »nu
:;idst ved Saltuna og Ypnasted; mens de forrige gang fik en varm
velkomst ved Lista og Bødelshavn. De røvede forleden både
mennesker og fæ og brændte og ihjelsloge bravt, men slapt bort,
fordi overfaldet skete ved nattetid.« »I morgen rider vi Øst på

og tager skøn over forholdene. Her rykkes det mig vel langt fra
havet. Vi må have kystvagter i beredskab,« beordrede Egil.
Det var midt i bornholmernes score brydningstid: Krist eller
Thor? Ansgar virkede fra 826 til sin død 865. Ar 955 skriver
Vidukind fra Korvej: »Danerne var fra gammel tid kristne, men
dyrkede alligevel afguderne efter hedensk skik og sæd.« Men
først så sent som efter 1060 var den gode mand Egin, død 1072
som biskop i Lund, draget Bornholm rundt for at omvende folket; han døbte mange, som så gav af deres midler til opførelse
af trækirker og løskøb af trælle. Helt turde de dog ikke give slip
på hjælp fra de gamle nordiske guder og blotede i smug. De
hellige lunde, vierne med hovene, stod fremdeles ved magr.
M. K. Zahrrmann skrev: O!dforskeren Emil Vedel (18241909), i sine udgravninger trofast stØttet af lærer J. A. Jørgensen og flere, fremdrog 1868-96 Bornholms hedenoldshisrorie
blad for blad af landets egen jord, så rig og fyldig, at ingen
anden landsdel nord for Alperne kan fremvise magen dertil.
. . . . . . Denne (Vedel) sluttede med at sige: lgjennem mange
århundreder havde asetroen styrket og væbnet nordens folk og
båret dem frem til en hØj kultur, som i Europas lande både i
vest og Øst havde skænket derboende folkeslag nye og kraftige
fremstØd; sent kom kristendomm en hid til landet, under ledelse
af kirkens mænd ændredes sæder og skikke, udviklingsgangen
afbrødes, og oldtiden var afsluttet for stedse.
Med slige i hans nøgterne pen særligt stemningsfulde ord tog
Vedel en vemodig afsked med hedenold. En tilsvarende vemod
klang 1809 langt mere gribende i den største danske kirkeskjald
N. F. S. Gnmdtvigs skildring af heltelivets undergang. At nordens høje kultur led smertelige tab ved at bøjes ind i en fremmed tro, krøges under et hidvandret præsteskabs latinske åg og
forkaste sin hedenske fortid som djævelskab, skal her kun på-
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Det tør i tiden b efæstede St. R avnsgård .

E. Kofoed fat.

peges. En nedgangstid blev det i folkets liv på Borringholm som
andensceds i D anmark. For stedse lod hedenold sig dog ikke
mane ned under jorden. Den levede stadig med og i folkets sind.«
Og dog, kristendommen måtte sejre, så vise som efterlevelse af
dens budskab dengang og til alle cider ene var i stand til ae løse
livets problemer mennesker imellem og bringe sand lykke og
fordragelighed i seedet for hævneanker og egengodhed i en
uendelighed. Egils første bestemmelse var ae besøge Brennesgård; men ankommen cil Øscrernarker crækirke, hvor der gjordes ophold ved
kilden, ville han nu direkte til kysten. »Findes der score gårde
her nedenfor nær havet?« spurgte Egil sine ledsagere. »Ja, ikke
mindre end fire sådanne gårde på rad; hvad der ej er vanlige her
på Østkysten. D en scørsce er Miklagård (Maglegård), som g ildeslaget har betroet goden, en såre tilforladelig og kyndig mand;
denne vogter det score Vi ved Jæccabro, bavnerne og stiller kystvagter. Gården er omgivet af stærke palisader og har en scor
besætning foruden håndværkere, især smede og skibsbyggere.
Den ligger høje og dens jorder mellem åen og bækken når hele
til kysten ved Bødelshavn. Mellem denne og gården strækker
sig beskyttende en skovklædt klippeås, og fra den er der videnom udkig over farva ndet. På gården bor også bøddelen, som
forestår ofringer, og vølven.«
»Du nævnte Jæccabro; hvor er den ?« spurgte Egil.
»Dee er fra Arilds tid en offerlund ved bækken et stort pileskud sydøsc for Miklagård, ec gildesval, hvor de scørsce bloc holdes her på landet. Fra først af skal lunden være blevet helliget
efter en blodig kamp. D en har mange fortidsminder, deriblandt
et halve hundrede bauca, to score hØje, og ned langs bækdalen
vel et dusin mindre høje med score tingborde imellem til ofring,
tuskhandel eller rettergang. Dee hele omgives af score ege og cæc
skov. Viet har også et mindre hov med gudescøccer. D ee er i det
hele en egn derude med så rige minder fra før i cider, ae man
skal søge lange omkring efter magen dertil; der må være sket
voldsomme tildragelser, og stormænd have hersket der og Øver
dåd, som og nu om dage.«
»Hvad hedder gårdene; er nogen af dem stærke befæstet?«
spurgte Egil atter.
»Y dersce gård i øse er Gullandsgård (Gyldensgård) ved den
ret score Gullandså, den Jigger gode skjule i skov. Her er en del
huskarle og trælle. Som alle gårdene har den er score antal kæm-
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pehØje. Ikke lange fra den gård ser vi en anden hellig lund,
Bornholms scørsce, med omtrent fire snese baura.
Vesten for Miklagård har vi Brydensgård (Kofoedgård) med
scor avling og mange trælle, "og nabo til den i vest er borgfæster,
som giver ly og sikkerhed for egnens folk og fæ i tilfælde af
score angreb. Den score plads, der ligger meget høje, er vandomslynger; den har vagttårn og kærnen er Bransalagård (Sc.
Ravnsgård), der tilforn havdet et score tal af krigsvance huskarl.e.
Den ejedes af Bue Digres sønnesøn, T oke, som faldt under sidste anfald af vender. Hans »husfreya« og »docrir« har den nu.
Tær udenfor borgfæstet findes nok en bauralund og ved denne
og spredt ned mod haver over en snes kæmpehøje.«
»Hvor rør disse gårde ligge kysten så nær, og hvorfor har
søens ransrnænd, som jeg forstår, netop haft mod på denne del
af landet? « afbrød Egil fortælleren.
»De har alle rær skov mod haver og ses ikke derfra. Kommer
man sejlende, ser egnen ganske ubeboet ud, men ve dem, er de
ikke mandstærke nok. Over er stræk som blot fra Ypnasred til
Gullandså er der i hvert fald fem gode landingsmuligheder,
endog for flere skibe på een gang de fles te seeder. Og der er
necop det farligste for os; for så er score styrker snare på land.
D erfor har det været en bydende nødvendighed med de fire
score gårdsæder til ae tage det første scød af, indtil landfolket,
varslet af bavneilden, får tid til ae nå frem.
Og selv for landing i ugunstige vejr er de fleste vige der fordelagtige, fordi de ikke har dybe vand helt ind og desuden beskyttes af skær.«
»Tak for dine gode berettelser, scyrisrnand, du tykkes mig ar
være en kending derude? Hvordan med skanser?« spurgte Egil.
»Undrer jer ikke derover, Jarl Egil, thi jeg begyndte som huskarl på Miklagård. Ved de fire indfaldsporre haves brystværn.«
»Kan jeg regne med dig som en af mine hærmænd?«
»Ikke skal jeg undslå mig, den dag I kalder cil ud færd. «
Men hinsides vejen, der fra Øsrrernarker drejede mod Svaneke, lå Munkeboet. Herfra havde en lille mørkklædt person stedets førende klerk - med skarpt, snu blik iagrcager det
celebre selskab ved kilden. Da det så ud til opbrud, kom han
frem; men han påtagne myndige fremtræden korn snart til kort
overfor jarlens selvsikre kæmpeskikkelse. Denne hilste uden
varme med ordene: »Ikke skal jeg lægge jer hindringer i vejen,
såfremt I aflader enhver indblanding i dette lands styrelse, som
ene er mig af dankongen betroet.« H vorefter han gav befaling
cil foresat rejse mod kysten.
Målet gjalde først Miklagård, og stien hertil fØrce gennem
scorskov og forbi den hellige lund ved Jæccabro. D ennes scorslagne hØjrid gjorde et overvældende indtryk på alle: H øjenes
mængde, de vældige bau tastene, tingbordene, røserne og hover
med gudescøccer mide i kredsen af hellige kæmpeege. Alt decce
greb Egil om hjertet, for her hviskede der ikke om fortids bedrifter, troskab og offersind ; men det bruste for fulde orkester.
Aldrig havde han oplevet noget lignende.
En forrider var forlængsc sende cil Miklagård for ae give melding om det uventede og sjældne besøg. Efter ar have dvælet e n
stund i Viet red man videre over bækken til den nærliggende
Storgård, hvor jarlen med følge af betydelige mænd fik en særdeles hjertelig velkomst. Gården var som en hel by med e t score
antal cræbygninger, alt omslurcec af en mur af svære spidshug-

gede srammer. Der var opholdsstue, gildeshal, kogehus, madhus,
sralde, lader, værksreder, rrællehus bl. a. Selskaber blev føn til
hallen, hvor trælle bragte ved ril bålilden, der strakte sig gennem
hele hallens længdemidte. H uskarlene (bondesønner uden gård)
fyldte den ene side og gæsterne den anden ved langborde. For
øverste bordende sad jarlen mellem goden og dennes husfrue på
højsæder med billedkårne srØtter. Trælle vartede op med gårdens bedste varme og kolde madvarer og skænkede hjemmebrygget mjød, og vin fra udenlandske klosrerkældre. Som der var
skik, skulle værtinden, fru Borhild, hædre gæsten ved ar række
ham der første bæger, medens værten drak denne til og udtalte
velkomscord. Der overnattedes på Miklagård.
Næste formiddag studeres kysrforhold, og skibe og forsvarsmidler inspiceres. Derefter vandredes til den næste score gård,
hvor bryden var leder og ikke uden scolrhed fremviste den gode
hØsr og de udstrakte stalde, der imponerede selskaber. Endelig
kom ruren ril der score borgfæste, egnens trØsr og sikre værn i
yderste nød, med Bransalagården og de talrige oldtidsminder.
Her rog den velhavende fru Gyda og hendes vakre datter Ragnhild imod den høje gæst, der klædt i guldindvirker dragt og ved
sin ranke mandige optræden gjorde er gode indtryk på alle.
Men al hans ranke gjaldr nu forsvarers ordning på denne del
af lander, der efter alt ar dømme synces ham er brændpunkt.
Var steder her - den befæstede, hØjrbeliggende lejr nær kysten,
som ret nedenfor kun frembød en enkelt indfaldspore (Ypnasred), der var ler ar forsvare, beskytter af kyseskanse, som den
var - ikke den ideelle plads for en folkets fører og befrier? Sammen med gårdens bestyrer gennemgik han alt, ikke mindst voldgrave, palisader og vagttårn. Og så han sig videnom, hvor skøn
en egn! »Her må jeg fæsre bo,« rænkre han, »en scor skare af
hærmænd skal der til, de kræver plads og sikkerhed, og der er
der her. Og gården må narurligvis ombygges, gøres meget
srørre.« H an rumlede med vældige planer. H vor score havde ikke
Svend Esrridsen som Sønderjyllands jarl (hertug) ført sig op?
Hvorfor stå tilbage? »Jeg vil skaffe denne landsdel fred og dermed velstand, og selv vil jeg have en plads i solen, koste, hvad
der vil, jeg gifter mig med skøn Ragn hild så glider der hele ler
og smertefrit.«
Og sålunde skete der. Som aldrig før blev der travlhed overalt. Unge kraftige mænd
srrømmede til for ar rage tjeneste hos jarlen, kølen lagdes i
Bødelshavn til tre langskibe, vagter udstilledes overalt ved dag
og ved nar, især ved klippeåsen oven Bødelshavn, hvorfra man
havde den videste udsigt over haver, og i Helludalen neden åsen
fik de afløsende vagter deres lune bålpladser. Jernsmedene og
rØmrerne arbejdede ligeledes dag og nar. Men dog mest i borgfæster udfoldede ·der sig er myldrende liv. Alt forstærkedes her
for ar gøre borgen uind tagelig, og Bransalagård var snart ikke
til ar kende igen, så næsten kongeligt udstyrer den præsencerede
sig på de hØjrliggende fladbalde. Krigere Øvede sig på land og til
søs, og i eftersommeren havde Egil en ret berydel\g flåde med
uddanner bes;etning til sin rådighed. På Ertholmene oprettedes
en bavn, hvis vagthold af fiskere fik er godt skjult rilflugrssred.
Og så en eftermiddag blussede bavnen derovre. Alarm lød
snarr overalt. Krigere skyndte sig til skibene, og trælle havde
travlt med ar søsætte de på land optrukne. I hast drak man asernes minde, og Egil i fuld bevæbning drog nu mod førerskiber,
mens hans vikingeskare slog på skjoldene og hyldede ham. Der

meldres alting klan fra sryrismændene. Trods begyndende skumring scod flåden til søs for tålelig bør.
De kæmper fore fra fædreneø
ri! dans så blodig på gyngende sø.
Venderne havde ikke bemærker øens bavneild, der kun havde
brændt er Øjeblik, og nærmede sig langsomt lander. Da de så
omsider blev Egils flåde vaer, opstod der scor forvirring, og forbavselsen var endnu srØrre. Til ar vende om var lysten scor; men
deres skibes bevægelighed hindredes i ikke ringe grad af de
medbragte tunge flåder, besremre til transport af røver kvæg og
gods. Der cog derfor rid ar komme fri af disse og få plads ril ar
vende. Før de havde bragr orden i grejerne, var bornholmerne
imidlertid over dem. Nogle af de bageste og bedste sejlere slap
dog bort.
På er Øjeblik havde Egils skibe hager sig fase i fjendens. Jarlen var selv i reren og banede vej; skib efter skib bordedes trods
voldsom modstand og erobredes. Mange vender roges til fange,
resten nedhuggedes og kastede over bord. Fjorren skibe og alle
transporeflåderne førres ril land; men desværre måtte man beklage taber af ikke så få dræbte og sårede landsmænd. Da hele
den score flåde ud på narren nåede kysten ved Bødelshavn, var
landfolket mødr op i scort ral, og glæden over sejren var scor.
Egil havde nået sir første resultat.
Dagen efter jordedes de faldne krigere under stor hØj ridelighed, og i Vier ofredes nogle fanger, og man drak øfr-Øl.
Skærsommerfesren, der samlede score menneskemængder fra
begge gildesboer, ja, endog langvejs fra, til gildesval i Vier ved
Jærtabro, var længst forbi. Store ofringer, rerrergang og alskens
idræt havde funder sted, ligesom optog til kysten med opvisninger i kapsejlads, roning og svømning. Ved »Legesengen« (nu
»Logulvet«) der mærkbare, flade klippeplateau nedenfor de ærværdige baucaer og srenkredsen fra en fjern oldtids kamp, den
som munkene allerede havde døbe »Helligkvinde« og digter
krønike om, afholdtes brydekampe om, hvem der kunne kaste
partneren ud i søen, hvilket gjorde stormende lykke. Helligkilden oven Bødelshavn var rager under munkenes forsorg og samlede her deres tilhængere. Der var en lys og festlig flerdages
solhvervsrid, årers skønneste, når hylden prangede i fuld t flor
og skoven var fagresr.
N u stod jævndøgns- og høstfesten for døren. Hvem turde
undlade ar rakke og ofre til guderne? Næsten hver familie med
husstand mødre op med stort eller småt fæ eller fjerkræ i Viet.
Disse score bl6rgilder med mad og drikke i overflod gav også
anledning til lystighed og spændende optrin, som f. eks. tvekampe på våben i »Ringen«, hvilke godt kunne ende med, at de
kæmpende begge bukkede under for deres sår. Meget langsomt vandr kirsrendommen fodfæste i befolkningen; men fremad gik det og havde især frigivelse af trælle og
offervillighed overfor kirkerjenernes humane foranstaltninger
til følge. Jarl Egil, der ellers omtales som meget gavmild, rog
ingen del i munkenes bestræbelser, han blotede med sine høvdinger og lå bestandig på krigstog om somrene. Vendere og
andre vovede ikke mere at overfalde Bornholm, men frygtede
ham og hans idelige gengældelsesrogter i deres land. Herfra
skaffede han sig også midler til sin meget stor hirds underhold
og til udvidelse af flåden og dens udrustning.
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Dette huede kongen ilde; for venderne hamrede nu lØs på
andre dele af riger og afholdt ham derved fra and re planers udførelse, så.ledes er stærkt Ønsket rogr mod England. Kongen
havde stedse nærer mistro til Jarl Egil, og gennem gejstligheden
på Bornholm tilflØd der ham af og til kundskab om jarlens
ligegyldighed overfor kristendommen: hans Ødsle levesæt, blotgilderne og hans overmod i det hele raget; men når sagaen pådutter ham ved en lejlighed at have drukket vand iblandet menneskeblod, så turde dette dog, hvis der ikke er en munkekrØnike,
være en forveksling med blot (hedensk ofring), og sagaen gør
næsten den nævnte tildragelse til et hovedpunkt i kongens
uvilje imod ham. Gejstligheden på Bornholm har ikke gjort ham
noget godt, men tværtimod ikke skyer noget middel for at sætte
. ondt blod for ham. Hans afsættelse ville jo sandsynligvis også
betyde en styrkelse for deres propaganda.
På Bransalagård førtes, når Egil var hjemme, er sron hus,
næsten et hof, hvis gilder der gik sag~ om. For ar dække omkostningerne ved denne storslåede husførelse og for at holde skibsmandskaberne i fornøden træning greb Egil efterhånden også til
lidt sørøveri, hvad der snart blev kongen forebragt. Ragnhild,
som Egil havde fået til husfrue, skænkede ham en sØn, der blev
opkaldt efter sin berømte tipoldefader Bue Digre med navnet
Bue (Bufi). Navnedagen hØjtideligholdres ved er stort gæstebud, hvor alt hvad Landsdelen ejede af stormænd gav møde.
Gården fik på samme rid navnet Ragnarsgård.
Kort forinden havde Egil vundet en sror sejr over venderne,
og hans m~nddoms heltegerninger rygtedes videnom og gjorde
ham for alvor berØmt. Der var således nok at feste for.
Nogen tid efter tog Egil over . til kong Knud og fik »en
hæderlig modtagelse.« Efter Sagaen,· der stedse kører op med
hisrorien om bloddrikningen, skulle kongen rilsidsr have tilrådet
Egil at gøre bod og søge tilg ivelse hos gejstligheden, hvad Egil
også lovede. Men det var i virkelig heden det sidste, jarlen ville
indlade sig på. Før han rog afsked, bød han kongen h jern til sig
til gilde med ordene: "Jeg venter, herre, at det vil føre lykken
over mig, at du besøger min bolig.« Kongen lovede det.
»Kong Knud begav sig om våren på rejsen til Bornholm med
er betydeligt mandskab. Egil havde der anretter et prægtigt
gilde. Der var en sror stue, som om det var en kongehal; den var
ganske beklædt med skjolde. Kongen var der i tre dage ved gildet og var meget munter. Egil gav kongen anseelige foræringer
ved hans bortrejse. Kongen sagde da til Egil: »H vorledes forholder det sig nu, Egil, har du opfyldt der, som jeg mindede dig om
forrige gang, at du har bekendt din forseelse for præsterne og
forsonet dig med Gud?« »Nej, jeg har ikke, Herre, der har jeg
skam glemt.« Kongen bad ham ikke ar røve længe dermed. Egil
sagde, at det skulle ske; og de skilres med venskab. Egil drog på
krigstoge om sommeren og forhvervede sig megen rigdom og
kom hjem om hØsten og drog nu ikke til kongen.«
Det kom dog snart kongen for Øre, at Egil igen havde været
på krigsrog, trods der, at han havde forbudt sine mænd at Øve
ran og give anl edning til uroligheder. Der gik derfor bud til
Egil om snarest ar indfinde sig hos kongen. Det passede ham i
grunden ikke; men afsred måtte han, og modtagelsen ved danehoffet har næppe været synderlig nådig. Egil ri lsrod villigt, ar
han havde hærjet om sommeren.
»Det er et slet forehavende af dig, ar du gØr dig til viking på
hed ningers vis, det vil jeg forbyde dig. Man har ogs1 sagt mig,
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at du har så sror en trop om dig som en konge og fører dig i alt
op, som konger pleje, og forøder derved næsten alle dine penge
og tager da, når du selv fattes, til andres. Jeg vil, ar du skal formindske din rrop og ikke g ive dig udseende af mere, end din
slægt er til ; jeg vil, ar du skal holde måde i alt, hvis du vil tjene
mig; men hvorledes går der nu, Egil,« spurgte kongen, »i henseende til det, hvorom jeg nogle gange har mindet dig, som du
må vedkendes, har du g jort bod derfor? Egil svarede da hidsigt
og vredt: "Der venter jeg, herre, skØnt I minder mig ofre om
denne sag, ar jeg kommer dog til selv at sørge mest for der, som
vedkommer mig.« Da svarede kongen: »Men nu venter jeg, ar
der vil gå i opfyldelse, hvad jeg sagde til dig den første gang, vi
kom sammen, at du ikke i alt ville have lykken med dig, og da
du nu så meget forsømmer dit eget velfærd, så vil jeg på ingen
måde have dig længer i min tjeneste, og du skal ikke passe mine
ejendomme herefter.« Egil svarede: »l må råde for, herre, om I
vil lade mig passe eders gårde eller ikke, men der vil lykkes Eder
underligt, om jeg fører ikke mindre pragt, skønt jeg kun har
mine egne ejendomme; jeg skal såvist ikke nøde Eder min tjeneste på.«
Derefter skilres kongen og Egil uden venskab. En anden mand
blev sar over ejendommene på Bornholm. Men, siger sagaen,
»Egil forringede ikke sit folkehold, snarere slog han i alt mere
stort på og havde nogle flere mænd. H an opholdt sig nu hjemme
på sin gård.«
Egil tilhørte en svunden rid; på Jornsborg havde han er par
menneskealdre før kunnet udfolde al sin overdådige kraft og
energi og skaffet sig navnkundighed som få; nu var han spærret
inde af snærende bånd, og enden på hans vælde måtte blive en
tragedie. Men srort slog han på ri! der sidste. Kong Olaf K yrre i Norge var gift med kong Knuds sØsrer
Ingerid, og mellem disse svogre var der er nært venskab.
Et norsk skib med en kostbar ladning kom den følgende sommer på grund ved Ertholmene (Christiansø). Egils spejdede såe
fra højderne mellem Ragnarsgård og Askhavn, som var er
Smuthul for Egils snaphanebåde (hans skibe lå lidt østligere ved
Ypnasted, at det nævnte skib var strandet på grund af lavvande.
H er var der omsider udsigt til et kup, der kunne skaffe højvande
i de efterhånden noget slunkne finanskasser. Nogle skibe bemandedes, og Egil satte kursen mod øerne, hvor der fremmede
skib sad som i en skruestik. »Læg våbnene,« råbte Egil og bordede skibet. H an bød nu sine folk omlade hele den srore last og
skibet derefter trække op på strandens f!adhalde. Og Jod - hvor
grusomt der end lyder - den norske besætning binde til
masterne og skibet sætte i brand, for at alle spor af skiber og dets
mandskab dermed kunne udslettes. Haver udsletter alle spor;
men der gjorde klipperne ikke.
Som man kaster en sten i vander og skaber bevægelse vidt omkring, vakte dette skibs forsvinden rØre langt ud. Den norske
konge skrev til sin svoger kong Knud og bad ham lade anstille
undersøgelser. Langs hele Bornholms Østkyst havde den srore
brand på Ertholmene vakt opmærksomhed. Gejstl igheden fik
snart opspurgr årsagen og sendte oplysninger ti l kongen, som nu
bestemte sig for selv at rejse til Bornholm medtagende flere
skibe og er stort følge, deriblandt broderen Benedikt og de ro
brødre Svend og Asrraad, »mægtige og af stor slægt, jomsvikingen Vagn Aagesens dattersønner,« siger sagaen.
Man anløb Allinge og fik lods med til øerne, hvor man efter

nogen søgen fandt et seed, hvor klipperne var ganske røde som
efter en brand. Kongen havde nu fået syn for sagn og lod sejle
videre t il Bødelshavn, hvorfra der kun er et kort stykke vej til
Miklagård, som kongen havde udset til herberge. På grund af
tågedis havde ingen på Østlandet haft nogen anelse om kongebesøget; dette koin derfor som en scor overraskelse for alle. På
Miklagård lod kongen straks enhver udgang bevogte.
D a så mørket faldt p å, sendte kongen ec hundrede mand under
anførsel af Benedikt til Egils gård, hvor man som vanlige holde
drikkelag til midnat. Dee lykkedes at komme ubemærket ind ad
en løngang, og »Benedikt lod da slå kreds om stuen, men da Egil
og hans mænd blev vaer, at der var ufred for hån_den, greb de til
deres våben og agtede ae forsvare sig. Benedikt sagde, at det
ville være det bedste vilkår for dem at overgive sig, og da Egil
mærkede, at de havde en hel hær, gik han ud og overgav sig til
dem. Han blev da taget til fange, og Benedikt drog med ham til
kongen. Svend og Astraad blev derimod tilbage med deres mænd
for ai: passe p å, at ingen af Egils folk undkom. Da Egil så kom
til kongen, sagde denne til ham: »D er er nu forløben en rum
tid fra vor forrige sammenkomst, Egil; nu Ønsker jeg, ae denne
bliver den sidste.« Egil svarede: »Det må stå i eders mage, herre,
men det venter jeg, at ingen vil holde dig for bedre høvding
eller stØrre konge, om du end lader uskyldige folk dræbe.« Hertil svarede KoJ1gen: »Jeg kommer nu til, Egil, ae bære ansvaret
og svare for Gud derfo r; men dog er det nu, Egil, kommer så
vide med dig, at det ikke længer nytter dig at vise stridighed og
trods; vi har nu taget dig således til fange, at nu kommer du til
at sige rene ud, hvad der er sket, om det end ikke, som det aaer
mig, er smukke ting, vi ville nu med .iver søge ae komme efter
sandheden; vi har også været på det sted, hvor vi tror, ae denne
misgerning er udøvet.« Egil så da, ae sagen var åbenbar. Han
forklarede alt indtil de mindste enkeltheder og rog sig skylden
p å. »Det er da,« vedblev kongen, »som jeg anede, at du er en
misdæder, som har gjort dig fortjene til døden; ser nu gode høvdinger, hvorledes vi skulle straffe sådant nidingsværk.« D er var
adskillige af Egils frænder tilstede, som var meget ansete mænd,
og de tilbød at ville give bøder for Egil; men kongen svarede: »Ej
skal der spørges, ae jeg således forhåner min Gud, ae jeg for gunst
eller gaver skulle dømme så ilde.« Ingen turde tale kongen imod.
Derefter førce man Egil til Viet ved Jættabro, hvor han så
ofre havde blotet; nu blev han selv et offer til guderne, klynger
op i et af de hellige egetræer. Uforfærdet som altid og uden at
blinke gik han sin skæbne i møde som det mandfolk, han stedse
havde været. Men bornholmerne vidste, hvad han havde virket
for at skaffe dem fred, og mindedes ham med scor raknenunelighed. Ingen anden siden Vesetes dage havde magtet den opgave.
Sagaen må da også - så lidt den ellers lagde for dagen af
sympati overfor Egil - indrømme, ae efter ham kom venderne
igen til Ølandet.
Gudehovet ved Jætcabro blev nedbrændt til grunden, men
Viet med alle dets mystiske helligdomme overlevede barcholomæusnatteo. End ikke kongen vovede at bryde stedets ukrænkelighed. Det gjorde man først henimod 1850, da man lod vej og
bro anlægge lukt igennem den mægtige kæmpehøj og over den
serlende bæk. H øjens sidestumper står endnu. Hertil er alle
baucaerne, røserne og ringbordene medgået. Man skimter et
tingbord i broens fundament. Skoven og de mindre hØje blev
først raseret et halvt hundrede år senere. Det oprindelige vade-

Louisenlund d ec. 1946. Fredlyst af kong Frederik d . VII d . 12. a u g. 1851.
Dam Johansen f ot.

Brænding v e d Østbornholms klipper. Så dan var k yst en også p å Egils tid.
V. Myhre fot.

seed, der tildels er bevaret, ligger lidt nordligere end den nuværende vejføring.
Takket være hin oldkyndige lærer Pedersen, som i 1870 til
Nationalmuseer forfattede en sognebeskrivelse for Øscermarie, i
hvilken Jættebro indtager langt den fornemste p lads, ved vi, ae
Jættebro har været noget ganske usædvanlige. Dr. 0 .Klindt-Jensen skrev i et brev: J ættebro-decte højst mærkværdige område.
For i nogen grad at få en forestilling om det gribende ved et
sådant seed bør man en stille sommerdag, når det aftner, begive
sig ind i Louisenlund og opleve dette steds storslåede hØjtid.
Men J ætcebro var langt mere omfanende. Bevaret uskadt indtil
nutiden havde Viet sandsynligvis været landsdelens næststørste
attraktion.
Samme nar drog kongen til Ragnarsgård og lod der Egils
mænd straffe, nogle lod han dræbe, andre lod han lemlæste og
andre fo rdrev han bort fra landet.
»Denne dåd skaffede kongen mange uvenner, thi Egil havde
både mange og store frænder (ovre). D erefter begyndte høvdingerne at blive uenige med kongen og sætte sig meget imod ham
og ligeså gjorde dernæst også almuen, da de synces, ae han var
for streng og straffede for hårdt.«
Sålunde tildrog det sig anno 1085.
Arec efter myrdedes kong Knud og broderen Benedikt fora n
hØjalceret i Set. K nuds kirke i Odense af oprørske jyder. Og 17
hird mænd med dem.
BØ!shavn, d. 12. august 1951.

Chr. Kragh.
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Gamle billeder
MED TEGNINGER AF FORFATTEREN

Mellem Hasle og Rønne går en vidunderlig cyklesci. Man
kører gennem skov hele vejen, snare mellem løveræer, bøg, birk
og eg, snare under score fyrreroppe og mellem graner. Kun på ec
lille stykke lige uden for Hasle bliver man berøre af vinden. Her
løber vejen forbi den gamle eksercerplads. Man ser ned over den
og skimter røgerierne; så standser Øjet ved havet. Herfra suser
vestenvinden og scormen ind. Men for alle andre vinde og på
alle andre seeder i skoven er der læ. Man har det næsten som en
prins, som en lille Buddha, rænker man, når man kører igennem. Også han var jo beskyttet mod al overlast fra naturens
side. Hverken kulde eller hede, scøv eller dug må røre ham,
sagde hans forældre. Dog, så gode beskytter skoven ikke. Den
luner mod kulden, men forstærker snarest heden. Kvalmt kan
der være en sommerdag, når ingen vind rører sig, og varmen kan
trække om i hede bølger langt ud på natten. Det er sært en sen
nattetime midt i den mørke skov pludselig at køre ind i en sådan
hedebølge. Første gang man prøver det, tror man, der er noget
galt fat, tænker på skovbrand og stirrer efter skær af flammer,
så hede kan der være.
Støv er skoven næsten fri for, men duggen kan lægge sig
klamt på cyklescyret, når man om aftenen kører igennem.
Skovscien har sine hemmeligheder. Straks uden for Hasle kom
man forbi H asle Badehotel, og her føree en lille sci ned mod
stranden. Fulgte man den, kom man først bag om selve hotellet
(en scor, præsentabel, hvid bygning, som man ser på billedet),
dernæst gik man gennem bjærgfyrrene og endte til sidse ved ec

Hasle badehotel
set fra skovstien
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badehus, der lå i marehalmen lige oven for stranden. Man ser
huset p å de t billede, der viser stranden ved Hasle. Foran ses en
mast med et redningsbælte. Den store skorsten i baggrunden er
»Værkers« J: teglværkets. Y dersc ude så man i klare vejr tydeligt Rønne kirke og de score benzinbeholdere ved havnen. Omtrent der, hvor man ser co huse, hele ude ved haver, byggede
tyskerne under krigen en »bondegård «.

Stranden ved Hasle set nordfra. »Værket•s store skorsten rager op
Yder st ude ses i klart vejr Rønne.

Stranden havde, mens hotellet eksisterede, visse mangler: der
var for mange scen. Nu har vestenvinden kascec så meget sand
op, ae den ligger fin og hvid og næppe kan fås bedre.
Hverken hotel eller badehus findes mere. I hocellets sted er
trådt •Brønshøj «, en klynge små huse, anbragt rundt om under
fyrrene. Badehuset har slet ingen erscaming fået.
Kystlinjen, som den ses på billeder, er interessant. Lige oven
for stranden bag mascen med redningsbælcec findes co jordvolde.
Dee er forsvarsværker fra svenskekrigenes tid. Bag den sidste
vold tunger kysten sig ud, man ser stranden løbe som en hvid
linje helt ind under de co huse, til den til sidse bliver cil en skarp
meg, der peger lige ud i vander. Her ind over der hvideste sand
løber nu en grå jordbanke. Dee er sand, der er gravet op ved
kulbrydningen og nu er køre herud. Ved p ålandsvind kunne
havet blive hele gråt og være ganske umulige ar bade i.
Til skovsciens hemmeligheder kan også regnes en »Overraskelse«, som fandtes lige uden for Hasle. Bag telefonpælen,
på det billede, der viser skovscien, lige efter at badehotellet er
passeret, kørte man tidligere ned i et dybt hul og forsvandt.
Hullet var en »sandgryde« . Endnu ser man både sandgryder og
klitter inde mellem træerne-et minde om, hvad her engang har
været. For den, der sjældent færdedes ad stien, var det både forbløffende og lide beklemmende ae se den anden, der cyklede foran, pludselig forsvinde, thi i frastand bemærkedes hullet slet

Stien mellem Hasle o g Rønne mellem Hasle badehotel og • Væ rket.,
umiddelbart før d et sted, h vor man unde r sidste krig tog kul op. Set nordfra.

ikke. Men forskrækkelsen fortog sig snare. Den forsvundne dukkede hurrigr og velbeholden op igen. - Sandgryden er nu dækker ril.
Ec stykke bag telefonpælen, der hvor skoven synes ar løbe
sammen, lå •Værket«. Lige før man nåede det, havde man på
venscre hånd et scykke birkeskov, og her voksede Linnea. D er
var en fryd om sommeren at srå af cyklen og plukke nogle af
d isse sarre, fine blomster. Men der måtte gøres forsigtige! »Planten tåler ikke meget, og desuden er Bornholm det enes re
seed i Danmark, hvor den findes. « - Instruksen var pastor Møllers, Vescermarie. H an var en overordentlig fin kender af Bornholms blomsterverden, og sås aldrig på cykel om sommeren uden
sin score botaniserkasse. Med den ævne, han havde til at begejstre og vække, har han sikkert lader sin viden gå videre ril
mange. At se nogen uinteresseret var ham imod. »Se at interessere jer for noget, se at blive rigtig forelskede eller lær ar spille
kort! « - sagde han engang ril nogle unge piger og karle. Og
som de næppe har glemt der siden, således er der vel også gået
dem, for hvem han som blomsterkenderen var den egentlige
igangsætter og vejleder.
Lidt før »Værker« nede ved stranden u nder bjærgfyrrene
voksede leverurten, også den en sjælden plante. Således gemte
skovstien på sjældne ting, der ikke viste sig for Øjer straks man
kørre gennem skoven. Der kom fØrsr ved nærmere bekendtskab.
Man har er ordsprog, der siger, ar man skal undgå Hiizlebo,
plokgjælj å småsypa. Der er sandelig også rre slemme ting! Dog synes jeg, læseren, hvis han ikke er haslebo, skulle rage mod
til sig og se byen!

Tor v e t i H asle . I forgru nden »Hotel Ha s le«. Lidt til h øjre rådhuset,
læ n g st u de havet . - Set s ydfra .

Det billede fra Hasle, der her gengives, viser parcier omkring
rorvet. På den rid, hvorfra billedet srammer (20 år tilbage), lå
en lang og lav gård, »Bækkegård «, bag træerne i forgrunden.
Til venstre ser man »Hotel Hasle«, til hØjre en del af rådhuset.
Længst tilbage ses haver. På sommersøndage med klan vejr, blå
himmel og blåt hav var der et smukt syn at se de hvide skibe sejle
mod Christiansø eller Simrishamn. Man fulgte dem med Øjnene
er langt, langt scykke, og når de ikke sås længere, føjede længselen og fantasien der ril, som man ved sansernes urilsrrækkelighed kom ril ar mangle.
På »Bækkegårds « plads ligger nu rutebilstationen. H ver for
sig taler de to bygninger, alene ved deres navne, om skiftende
sociale tilstande.
Tiden går, siger man. Læseren, der har beser mine billeder,
vil måske have opsendt det samme suk. Men tiden går ikke med
samme hast allevegne. På fælleden, eksercerpladsen, ude ved
røgerierne står den stille. Her er landskabet og sceneriet det samme som for 20 år siden. Fyrren står der, hælder lidt mod Øst;
vinden suser i dens tykke nålebundter. Koglerne falder og ligger

Røgerier ved Hasl e.

omkring dens brune stamme. Græsset er røre. D et føles, som om
det knirker eller knaser under fodtrinene. Den hule genlyd, der
høres nogle steder på eksercerpladsen, er der endnu. Og røgerierne udsender deres grålige, våde røg. Men inde i byen og omkring den er det noget ganske andet.
Verdensuret er hØjst upålidelige. Snare står der, snare går der og
går alt for hurtigt.
Der var en vesttysk digter, der for korr tid siden skrev, at han
blev angst, når han stilledes over for noget fra hans egen rid, der
ikke havde ændrer sig, men var der samme som før. H an havde
værer på besøg hos sin værrinde fra srudenterdagene og så der,
fra hendes vindue, tre kvinder stå og sladre. D er havde de også
g jort, da han var srudent! Akkurat det samme!
Jeg synes ikke, man skal være så angsr for gentagelsen. Liver
er jo dog en srrØm, og strØmme ældes og kroges og lader til sidse
dele af sig selv udenfor. Der er der intet mærkelige i. Måske
kommer dette, der er overladt til sig selv, engang med i runddansen. Der er der ingen, der ved. Men jeg skal ellers ikke gå i
rerre med digteren. Tankerne kommer blor til ar gå så vidt, når
man ser på gamle billeder.
]. Nielsen.
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Egnen ved Borggård i I890'erne. Efter tegnin g af forfatteren efter hukommelsen. I midten Borggård, til venstre derfor vandmølJen, skydevolden, stubmøllen. Til hØjre hulvejen, Ringborgen ,
cementmøllen med b ygninger, set nordfra.

Minder om Rispebjerg i 1890'erne
Da Ringborgen og Borggårds gamle vandmølle påny i det
sidste år er blevet akrnelle, kunne disse erindringer måske have
interesse.
I 1890erne havde 8. skyttekreds sin skarpskydningsbane Øst
for Borggård. Der var opfØrt en mur til skydeskiver ved åen med
de høje rispebjergsskrænter til baggrnnd, og et par hØje flade
sandsten var opsti!Jet ved siden af til beskyttelse af markøren.
Adgangen til skydebanen gik over uopdyrket lyng, de såkaldte
Borggårds Tuer. Vej var der ikke, kun nogle hjulspor førte ned
til Bukkevader; en række sten førre over åen for gående færdsel,
og ved siden af stenene var der en jævn flade, som ikke var
dybere, end at køretøjer kunne komme over. Det var den vigtigste forbindelse mellem de to sogne Pedersker og Poulsker. Vejen
førre videre forbi Bukkegård og Korreslor. Dog var der en sten-

Det ind vendige af cem en tmøn en ved Borggård ca. 1912. Mand en er
Peter Thorsen.
E. Kofoed fat .
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sar bro ved åen ved Borggård. Vejen foresatte mod syd over
Rispebjerg; der var en smal hulvej med høje skrænter. Fra hulvejen gik en anden vej mo9 sydøst, der førre op til Bjergemøllen, en srnbmØlle i nærheden af Bukkegårdsdiger. Her boede er
ældre barnløst ægtepar. Manden var sjællænder, fØdt i Slagelse,
han havde lyst til ar tale bornholmsk; men hans udtalelser var
ofre lidt pudsige og gav tit anledning til megen fornøjelse.
Stedet, de boede i, var et fæstehus, så han, måtte flytte og tog
stubmøllen med til er hus ved Srenbalrregård, hvor den var i
brug en halv snes år.
Vandmøllen, der tilhØrre Borggård og vel kun blev benyttet
til maling af gårdens avl, blev p asset af gårdens aftægtsmand.
Væggene i bindingsværket bestod af flade sandsten, der var
sar p å højkant og fastholdtes på plads af jernspiger på begge
sider i bindingsværket, hvilket dog ikke forhindrede, at væggene
rystede betænkeligt, når møllen var i gang. Det må dog have
været solidt, når det nu over 50 år efter kan tåle at flyttes til Frilandsmuseer.
Af den gamle borggård, der nu er brændt, kan jeg særlig
huske stuehuset, der var gårdens nordre længe. Mod vest var der
en sal med 3 fag vindue r til gavlen, dernæst mellemsal, forstue,
kamre nord til, så storstue over hele bredden, mellemsrue, folkestue med 2 alkover, forstue, køkken, spisekammer, bryggers, ovn,
pigekammer; der var i alt 23 fag; man kunne se gennem alle
værelser fra vestre gavl til Østre, når dørene blev lukket op mellem stuerne. På festpladsen Ringborgen var flere gange om sommeren
fester og møder; men den største begivenhed var vel nok den
årlige skyrrefesr. Særlig for os børn havde Ringborgen en festlig klang. Navner satte vi nærmest i forbi ndelse med klokkeringning. Skytrefesren var næsten altid begunsriger af godr vejr.
Flager var hejst, og hornmusikken, der ofte blev ud føre af Niels

Kofoed og 2 sønner, tog sin begyndelse; der var gerne gymnasrikopvisning fra andre kredse, fremmede ralere, præmieudsrilJing og -uddeling, resraurarionsrelr, ofre fra Aak irkeby, og så var
der bal bagefrer på Borggårds sal.
Vejen ril fesrpladsen gik langs den skovbevoksede skrænr,
hvor der srod en mængde kirsebærrræer, som vi børn havde
megen glæde af. Længere mod syd havde man begynde ar planre
nålerræer; men der var dog er srykke, hvor der voksede slåenrorne og enebuske og ellers sparsomr græs. H er holde nogle fugle
ri! med smukke fjer; de havde en smule lighed med flagspærrer.
De er muligvis nu forsvundne, da der er mere rilplanrer nu. Lidt
længere mod øsr var der mellem plantningerne et langt smalt
stykke jord, som blev kalder gader. Stubmølleren havde en gade
i forp agtning, hvor han havde får og lam gående.
Risp ebjerg var jo i ældre rider eksercerplads for soldarer, også de underjordiske havde deres tilhold her. De sidste under·jordiske blev ser her for ca. 70-80 år s~den. Til forklaring heraf må jeg først forrælle, ar en original fra SØmarken, Peter Hansen, kalder Løve, altid talte om underjordiske, og han var deres
kommandant; nogle var jo lidt tvivlende; men han sagde ril en
mand, ar han kunne følge med til Rispebjerg en aften, han skulle
holde mØnsrring; så skulle han få disse ar se. De fulgres ad derop,
og Løve IØb frem og tilbage over bakkerne og skældre over, at
de ikke var der. H an fik så manden med i en lavning og rog en
fløjte op af lommen og blæste, så manden blev p erpleks. »Nu
har vi dem, se op ad bakken,« sagde Løve, og ved ar se op imod

Hul vej t il Borggiird i Ped ersker.
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Dam Johansen fot.

Dam Johansen fot.

aftenhimlen så manden en masse bevæge sig ned ad bakken, og
han løb si n vej. Nu havde han ser de underjordiske. Der var en
masse ridsler, der bevægede sig i aftenvinden !
I åen neden for Ringborgens skrænter forefandres kalksten
mellem skiferlagene, og da der var score mængder, blev der ve~r
for Borggård på en hØj bygger kalkovne og en vindmølle, hvor
der produceredes cement og gØdningskalk. Scenen blev rager op
ved åen og kørr op til møllen. I ovne, der lignede en brønd, blev
scenen lagt lagvis med kul og brændt i løbet af 3 dage, og derefter rn"•n~ ril pulver mellem ro rorerende srenvalser. Cemenren
blev solgt til København, hvor den særlig blev anvendt ti l pudsearbejde. Den var brunlig, og er puds på gulv eller bænk har
nogen lighed med de gamle stenborde, der i forrige tider fandtes
på gårdene.
I bødkerier ved møllen arbejdede indril 4 mand med at lave
fusrager ri! cemenren. For godr 40 år siden slap de rilgængelige
råmarerialer op. Der findes nok mere under bjergskråningerne;
men der var for bekosreligr ar få derre frem, så virksomheden
gik i srå, og møllen er helr forsvunder. Nu er der veldyrkede
kornmarker i seeder. Lyngruerne er opdyrkede. Borggård er efter
brand hypermoderne genopbygger, nye huse er bygger, og vadesredet er afløst af en bro over Øleåen.
Egnen er i dag meger forandret fra den rid, jeg så den med
A. Jensen.
barneøj ne og nu vemodige mindes.
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En tur til Gundbergs have
GAMLE MINDER

Sandflugtsskoven med den dejlige beliggenhed langs Østersøen og sin rige afveksling i terrænet og trævæksten er rønneboernes skov. For os boreflyrrede bornholmere står den levende
i minder og vækker længsel efter at se den igen.
En sommer satte jeg mig for ar genopleve min barndoms og
ungdoms minder om ruren derud. Jeg srarrede kl. 5 om morgenen i Havnegade fra Rønne sømandshjem, der i mange år med
indgangspore gennem den sydlige del til savværker og trælasthandelen som privat beboelse rilhØrte min morbroder Leo
Kofoed. Jeg gik ganske langsomt for ar nyde ruren ad Snellemark og Grønnegade og vilde foresat ad Scoregade, men fik ved
Silkegade Øje på haver, og der greb mig. Jeg drejede ned til
Nørrekaas, hvor der i min barndom på sladrebænken holdt en
række fiskere til af den gamle skæggede type med »Bette ha«
som verdensomsej!er og hØjttaler med historier uden ende, hvis
de ikke sad inde i Holms beværrning, hvor der blev rammer
mange pægle ned sammen med brogede sømandsoplevelser.
Nu har Nørrekaas en større lystsejlerflåde, flotte kuttere og
solidt klubhus. Men sradig er Nørrekaas en idyl som fiskerle je,
selv om der gennemskæres af jernbanelinjen, med dejlig udsigt
fra havnens moler langs kysten nordpå.
Der havde regner om narren. Nu var der en frisk junimorgen
med vestlig vind, der sarte skvalp iod mod strandstien. Denne
fandtes ikke i min barndom, så lidt som de mange huse med
den pragtfulde udsigt over haver. Da gik den stejle skråning lige
ned til stranden, og jeg mindedes de mange gange, jeg som dreng
red ned ad den til svømmetur på slagtermester Hansens heste
fra Srålegade. Min bror, der her var i lære, skulle sommermorgener ride ro heste til vands. Den brune, »Vajlansgårdshoppan «,
var en væddeløber, som man skulde have krammet på, is:er om
hjørnerne. Den var chefens kørehest på hans ofre flere dages

Nør rekaas 1904.
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ture ind over øen for at opkøbe kreaturer til slagtning og eksport.
Den anden var en sort vallak, der hed August. Den var så svejrygget, ar den mindede om en dromedar med to pukler, mellem
hvilke jeg sad og klamrede mig fast til manken med begge hænder, mens August forgæves sØgte ar følges med hoppen, der i
strakt galop for ind over Score Torv, ned-ad- Rosengade og videre
om hjørner ad gader, jeg har glemt navner på. Der må have
været et kosteligt syn ar se mig på den sorre gyngehest komme
jokkende bagefter. Jeg nåede Nebbeodde. Den strakte sig i min barndom længere
ud i Østersøen; haver har gnaver af den; men den er stadig en
særpræget krarbevokser klint. Nu lå der 8 edderfugle og gyngede uden for pynten, ikke langt fra ro mænd, der rØgrede garn.
Der så idyllisk ud; men jeg mindedes fra min barndoms avis en
tragisk begivenhed, da en bandit blev skyld i, at en københavnerpige, der sammen med andre piger badede ved Nebbe odde,
uden badedragt, druknede, da hun generede sig for ar gå i land,
mens slubberten blev siddende i nærheden af pigernes tØj. Fra srrandsrien drejede jeg ud på H aslevej og passerede snare
nogle arbejdere, der srod ved slagterier og ventede på, at klokken
skulde blive 6 og knivene igen skulde i gang. Haslevej var nu
bebygget på begge sider; i min barndom var bebyggelsen meget
spredt; der var fri uds ·gr over haver i vest og markerne i øse
næsten hele vejen. Ude ved Nordskoven lå nu en hel ny bydel:
de svenske træhuse, som den svenske stat skænkede øen efter
det russiske bombardement i 1945, der gjorde så mange rønneboere hjemløse. Husene virker fremmedarrede, men i grunden
tiltalende i landskaber, lyse og velformede som de er. Da jeg vandrede ud ad Haslevejs spadseresti og tænkte på,
hvor meget der var forandret i de 50 år, mindedes jeg, ar jeg
som dreng jævnligt mødre en særling, den tidligere urmager

Indgangen t il Nordsko ven 1910.
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Jorn Ragg, pJ. denne vej. Han kom med sandsækken p å ryggen
nede fra stranden, bøjer under sækkens væge; fødderne sank dybr
i den sandede skovvej. Han havde vel er par skæpper sand i sin
sæk, og dem solgte han ved dørene i små porrioner ril 5 eller
10 øre ri] anvendelse f. eks. i spyrbakker, p å hvidsicurede gulve,
i småbakker på skriveborder, hvor sander ersrarrede rrækpapir,
eller ved begravelser ril ar srrØ på gaden, hvor man srrøede blomster. I mi r hjem anvendte far der fine Hvideodde-sand til ar
drysse over blække r på den skrevne regning, og desuden brugres
der i værksredet til at kasre over jernet i ilden, når der skulde
svejses med hits. Men vort hjemlige sandforbrug hemede vi
drenge. Så nåede jeg Nordskoven eller Sandflugtsskoven, ,som sandf!ugrskommissær Peder Jespersen begyndte at plame 1819 på
Strandmarkerne mellem Rønne og Hasle. Hvor der før 1819 kun
var sandsrrækninger, hvorfra sande r ved vestenstorm føg ind
over de dyrkede marker, skabte Jespersen en herlig skov, der har
standser al sandfygn ing, og som ved sin afvekslende tilplamning gør der cil en oplevelse at færdes i den. Med gyldig grund
har Peder Jespersen fået sin mindesten i skoven. Enhver, der
besøger denne, må mindes ham med tak.
En anden bornholmer mindedes jeg, da jeg vandrede ad skovstien: Kr. Zahrrmann. Som dreng så jeg ham sidde her ved sit
sraffeli og forevige den frodige skov. Enhver, der har fulgt stien ad Villa Nova til, husker de sto!re
skovfyrre, hvis krone ligner en paraply, og op ad hvis sramme de
vævre egern p~ler og forsvinder i paraplyen. Der havde, som nævne, regner om narren, så gangsrien var våd
med mængder af sorre skovsnegle, der som fede pølser langsomr
bugtede sig p å langs og rværs, så jeg må tte se mig godt for
for ikke ar rræde på dem. Nu var solen ved ar bryde igennem
skydækket og meldte med den rerre vinddrejning fra sydosr til
vesr: opklarende vejr.
Og så var jeg. yed Villa Nova. 1886-1893 srår der på bygningen. T ilsyneladende var der den samme bygning, der stod
her, som da jeg var barn; men også den var moderniserer. H er
var udflugtssreder for rønneboerne ri! eftermiddagskaffen, når
om søndagen ruren gik »norrpå«. Men Villa var også konfirmandernes crakrØrsred p å den førsre udflugt efrer hØjtidsdagen
- med pige! Jeg husker os, en 3-4 knægte med sorr jakkesæt,
flad læderskygget kasket, hvide manchetter, hvid knækflip, sorre
handsker, håndsyede sko og, ikke at forglemme, den sorre paraply, der hØrre med, om den så skulde lånes, for at fuldende udstyret, når vi bød »damerne« i 14 års alderen til bords, efrer at
vi først grundige havde undersøge pengepungen, om vi ved
splejsning kunde tillade os denne flothed : kaffe og kager, der
skulde være indledningen cil at spille kavaler og voksen. Det
vilde være et imeressam billede fra den gang: konfirmanderne
med damer, ligesom vi hØjtidelige og sorrklædte, omkring kaffebordet på verandaen; pigerne med hat og hØjhalser hvid kniplingskrave, drengene med kasketten lidt på snur og i færd med
ar »nyde« deres første cigar til 3 øre, kØbt hos tobakshandler
Elleby. Jeg forrsacre min vandring, og jeg mødre ikke et menneske
før Skovly; der var jo endnu tidligt på dagen. Jo, er par cyklister
smurrede forbi og fik mig ri! ar rænke på, da jeg en dag som
lidinj horra gik denne vej fra Rønne ri! H asle - 10 km - og
tilbage igen. Min far gav mig en regning ri! bryggerier i Hasle.
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H vor H asle lå, anede jeg ikke; men jeg fik den besked, ar jeg
bare skulde følge srien gennem skoven, så kom jeg til Hasle, og
der var ikke noger, der hed mukken i geledder.
Med p apirer i lommen storkede jeg af sted på de korre ben,
og jeg troede aldrig den lange vej, der bugeede sig i der uendelige, skulde holde op. Jeg husker, der susede i nåletræerne, og
jeg havde hØrr, der boede ræve. i skoven. Jeg gik der ganske
alene, jeg så ikke er menneske, og jeg var ikke dristig ved ar
være ene i den store skov med de mange lyde. I nærheden af
Sorrhar kom jeg forbi en rigmandsvilla; nogle unge piger spillede kroker på en stor indhegner græsplæne.
Endelig nåede jeg Hasle og fandt der store bryggeri, der lå på
venstre side af vejen. D a jeg kom ind i gården, hvor der lugrede
krydrer af dampende mask, traf jeg bryggeren, en stor mand
med fuldskæg; han måtte være meger rig, meme jeg; alt, hvad
der srrømmede ud af bryggeriers haner, gav jo rigdom.
Da bryggeren så regningen, spurgre han srraks: :.Har du gåed
frå Rønna å ska gå rebages ijen?« - »Ja!« - »Så ska du ræjrinok me injanfor å ha nad å spisa! « - Jeg kom med ind i de
store fine sruer og blev varrer op af køkkenjomfruen, som der
hed den gang, med varm mad, kaffe og fine kager, alt det jeg
kunde bælla i mig. Da jeg havde hviler og sunder mig ovenpå
denne venlige modtagelse, fik jeg foruden pengene til min far
siger og skriver een krone som belønning for den lange vej, jeg
havde traver.
Den gode brygger ligger forlængsr under mulde på Hasle
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kirkegård, ellers vilde jeg endnu en gang takke ham for den i
90'erne score sum: en sølvkrone i drikkepenge til e t barn! Men
samtidig vilde jeg fortælle ham følgende hiscorie, der kom ud af
denne krone:
Da jeg var kommet ud p å hovedgaden, anbefalede bryggeren
mig landevejen som den lige vej til Rønne. Jeg fØlte mig straks
som en Krøsus med penge på lommen. Kronen gav ligefrem
slagside, og jeg gik og grundede på, hvad jeg skulde bruge alle
de mange penge til. Gå til bagerer;i? Nej, jeg var dejlig mæt,
og de score napoleonskager til 5 øre, som ellers var min livret,
var ikke til at købe langs H aslevejen; dem fik man størst og
lækrest hos bager Østerby på Søndergade. Endelig fik .jeg en
mærkelig ide: jeg ville veksle kronen, inden jeg kom hjem; så
vilde jeg fortælle, at jeg havde fået 25 Øre i drikkepenge - det
vilde allerede lyde uhørt efter en opkrævning på 6 kroner - , og
for de Øvrige 75 Øre vilde jeg købe en pibe og en pakke cobak
og - napoleonskager!
.
Som sagt så gjort. Dagen efter var jeg ude i byen og kØbte en
ny flot pibe for 25 øre og en p akke shagtobak for 10 øre. Restbeløbet - 40 Øre - sam t pibe og tobak gemte jeg inde under
en trætrappe, der i er gænge var indgangen ril snedkermester
Kofoeds butik i nærheden af mit hjem, skrås overfor Anna
Westh. Trappen fortsatte til den anden side ind i gården. Her
satte jeg mig i sikker forvisning om, at ingen så mig sidde og
ryge, på der nederste trin med ryggen mod gaden. Men allerede
den første dag må røgen, der gik til vejrs, have vakt en eller
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andens opmærksom hed; bedst som jeg sad og fØlte m ig som scor
velhaver, greb en kraftig næve mig i nakken og lØftede mig som
en hvalp i vejret med piben i munden. Piben blev snuppet af
m in far, hvis tugtende næve gav mig den første ørefigen. Hjem
i en fart, og så måtte sandheden frem om hasleturen. Tobakspakken og de 40 Øre, som jeg omhyggeligt havde dækket med
muld, blev hentet; tobakken fik far, mor fik pengene, og jeg fik
en læsterlig omgang og blev sat ind i det mørke kartoffelhul,
der var den hjemlige arrest. H er kunde jeg sidde og granske
over, hvad der kan komme af ikke at sige sandheden. Senere fik
jeg ar vide, at .det var en af vore læredrenge, der havde opdager,
ar jeg sad og røg, og fortalt mesrer dec. På min morgentur var jeg kommer ril en bro over en å. D er
måtte være Blykobbeåen. Jeg lænede mig ril broens rækværk
og falde i ranker, ganske berager af vandets rislen over klippeafsarserne; samtidig faldt en skovdue ind med sin kurren, og jeg
følre - uden ar kunne finde ord for mine følelser, ar jeg var
vendt hjem ril barndomslandets idyl. Lidt derfra kom jeg til
»Vandmøllekroen «. Møllehj ulet malede ikke mere, som det
havde gjort i min barndom; men den fossende å, den idylliske
have med familielysehusene, omgivet af de gamle træer, morgenstemningen, alt vakte gamle minder. Endnu var kroen lukker,
og jeg fortsatte min vandring langs åen for ar nå frem til »Skovly«, som i min barndom havde der mere særprægede navn
»Gu ndbergs have«.
Et vejskile forkyndte: Skovly restaurant. Snaps, Øl og sod1vand. Godt smørrebrød og en god kop kaffe. D er !Ød jo ganske
lokkende; der stod bare ikke, hvad det kostede; der får man at
vide, når regningen kommer: så og så mange snapse osv.
Jeg kunde genkende bygningerne og haven med den forbiløbende Blykobbeå, der her i lavningen er bred og dyb, og som
man kan sejle i ud til dens udløb i Østersøen. Robåde ligger forrøjer til udlejning til lysthavende. Noget nyt var nogle feriebarakker til udlejning. Her må også være gode betingelser for
en bornholmsferie med denne søndagsstilhed for et bymenneske, fjernt fra stØj og maskiner. Her er skråninger ri! hvile, en
snehvid strandbred med den bedst tænkelige mulighed for badning, harpiksduftende skove til korte og lange mre, en natur, der
er lægende for sjæl og legeme. Og så kun 10 minutters gang op
ril hovedvejen, hv is man en dag vil kapre en af de mange rutebiler til ture ind over Øen. Klokken var blevet 7. En karl fejede gården. En af pigerne
ordnede inden for et åbent vindue køkkengrejerne. Fruen kom
ud og lukkede døren op til restaurationen og bød mig indenfor,
da jeg havde bestilt morgenkaffe. Værelset minder om en krostue: lavt til lo fter, gamle billeder på væggen, bl. a. Christian IV
til hest, 4 stole omkring bordene, en skænk med glas på hylderne, og i døren, der fører ud til køkkenet, en klap, hvorigennem den gode mad går videre til gæsterne.
Mens jeg sad og drak kaffen med det friske hjemmebagte
sigtebrød og så ud over haven, mindedes jeg min læretid hos
smedemester Jensen i Knudsker, hvor vi lærlinge fik lov til ar
være med at hØste og deltage i hØsrgilderne bos bønderne, bl. a.
hos Engell, Stubbegård. Fra formiddagen ved 11 -'tiden køretur
i charabanc med både heste og vogn pynrede med grene og
blomster forbi Risenholm ri! Gundbergs have, hvor vi ved er
langbord spiste den medbragte skårne mad, der gled ned me<l
snaps, Øl og kaffe, betalt af forkarlen p å husbondens bekostning,

ligesom rocuren ud ril haver. Hjemturen gik gennem Rønne
under hurraråb. H øsrgilder slurrede først næsre morgen efter er
vældige kalas med punchesold og dans til violin, der spilledes af
husmand Wessel, hvis søn blev den kendte præsr og hjemsravnsdigrer bl. a. ril »l piblamarken«, Laurits Wessel. På hjemvejen gik jeg direkte op ril H aslevejen ud for brohuser. Der kom en fin vogn susende. For første gang vilde jeg
forsøge som »blaffer« ar nå ind ril Rønne. Jeg g ik er skridt frem
og rakte tommelen i vejrer; men bilen rullede flor forbi uden ar
værdige mig er blik eller en ranke; derimod bemærkede jeg
herren ved rarrer srærkr optager af ar kikke over til den anden
side, hvor der smd to unge piger i slacks. En elegant flødefarvet
strØmlinjer kom lydlØsr glidende fra Rønne. Pigerne havde ikke
nødig ar signalisere. D eres udseende, deres ungdom, den frie rid,

vi lever i, var nok til, ar bremsen kom på, bilen srandsede, og
en herre sprang ud og løftede deres bagage op og gav med en
flor håndbevægelse de to skønne plads i vognen, der hurrigr rullede videre. »Den barmhjertige samaritan«! Jo, der er forskel
på fisk ! En gammel lastbil kom raslende mod Rønne, jeg blaffede igen, og denne gang blev der min rur! Bilen standsede, og
døren lukkedes op. »Værsgo «. Ind i rummer, og vognen rullede
mig, førr af en venlig chau ffør, ind til Nordre jernstøberi i
Rønne.
Samme dag kl. 10 cyklede jeg sønderud som en anden spejder med proviant i rygsækken forbi Amager med badning og
hvil ved Boderne og videre op til min ven og hØjskolekammerar proprietær Valdemar Dam, tidligere Sr. Krusegård, nu villa
»D amsbo«, Bodilsker.
N. H ammer.
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K. H. Kofoed følre sig alle dage som bornholmer. I sit relig iøse og politisk stærkt interesserede hjem fik han allerede som
dreng den dybe følelse for s!n fØdeøs særprægede karakter og
udvikling, som aldrig mindskedes hos ham. Da han havde fuldendt sine studier i København med skoleembedseksamen i
naturfag, søgte han tilbage ril Bornholm og blev adjunkt ved
Statsskolen i Rønne (1909). Skolegerningen optog ham megec,
og han var en fortrinlig lærer, der ler kom i kontakt med de
bornholmske børn, hvis indstilling han jo forstod. Men skolearbejdet kunde ikke rage hele hans arbejdskraft; han vi lde frem
cil en dybere indsigt i øens natur, end hans studier havde giver
ham; han agcede ar granske skiferlagene bl. a. i Læsåen og skrive
en doktorafhandling om graptolirerne deri. Det blev dog ikke
videnskaben, der kom ri! at fylde den tid, han havde tilovers frn
skolen. Megec snare efter sin ankomst ri! øen kom han ind i
politik; med -en imponerende energi op1rbejdede han en radi·
kal stemning i sin kreds (Aakirkebykredsen), sa ar han i 1913
blev valgt ril folketingsmand, og derefter holdt han kredsen, så
længe han var adjunkt i Rønne, d. v. s. til 1920. I de syv år
var »ad junkten« p å Bornholm K. H . Kofoed; det var overalt
på øen hans kendingsnavn. At han kom ind i amtsrådet og fi k
med ledelsen af jernbanerne ar gØre, fulgte næsten af sig selv,
og i rigsdagen arbejdede han selvfølgelig med iver for de bornholmske sager, der kom for, fæsre væsen, havnevæsen o. a. Men

30

JUL PAA BORNHOUJ

18 79 ~1 4.

maj 1951

der var hans rigsdagsarbejde, der fØrre ham bort fra øen. Han
blev medlem af »den score lønningskommission« og gjorde er så
forrrinl ig r arbejde her, ar han blev formand for der nyoprettede
lønningsråd. Da denne stilling 1920 blev omdanner til et embede med deparrementschefs]Øn, opgav Kofoed sir adjunktembede og fl yttede til København. 1924 blev han depa·rrememschef for finansministeriets 1. departement og behold t stillingen
som formand for lønningsrådet, og disse embeder beklædte han,
til han nåede aldersgrænsen, undtagen i 1942-43, da han var
fi nansminister. H ans usædvanlige arbejdskraft toges i brug i
kommissioner og bestyrelser i vid udstrækning, også efter at
han var gået af som dep artementschef. 1920-22 var Kofoed
srarens forl igsmand i arbejdsstridigheder, og han modtog som
anerkendelse for sit dygtige arbejde som sådan fortjenstmedaljen i guld. Senere blev han dekorerer med srorkorser af D annebrog og sølvkorser. Sin arbejdskraft bevarede han til sin sidste
sygdom.
Hvor stærkt optaget K. H . Kofoed var, bevarede han stadig
sin interesse for Bornholm. »Interessen .for hjemstavnen -øges
gennem fravær, og jo ældre man bliver, des stærkere vokser den.
Således er det i hverr fald gået mig. Personer og situationer fra
barndommens og ungdommens år har tegnet sig for mig i stedse
tydeligere former,« skrev han i 1932. I sine ferier om sommeren
sØgre han i reglen over til Bornholm, især ri! Øsrbornholm,
hjemegnen, og fra rid til anden offentliggjorde han smådigre
på bornholmsk med minder fra barndommen :
Kajn ni hausa bælladana,
då vi kræwtades i enjen,
vi jnterda me is å kana,
søndamarn me te på sænjen,
sommerda roe dw å læj,
kjæjlnana, der lå i krødda,
skau å krak me borkj å æj,
æwarsr oppa faularødda.

1932 samlede han er udvalg »Nogle Sange i bornholmsk
Hjemstavnsmål«.
En henvendelse fra rektor Koefoed om ar skrive en artikel i
»Bornholmske Samlinger« om de politiske forhold på Bornholm
h:ivde ri! følge, at K. H. Kofoed fordybede sig i den grad i
emnet, at resultater blev en »Bornholms politiske Historie fra
1848 ri! vore D age« i 5 bind på tilsammen 1415 sider. Der er
her fremlagr et meget omfattende srof ril oplysning om øens

udvikling i de godt 60 år, værker omfatter. Meget er skildringer
af valg og rigsdagsarbejde, som titlen bebuder; men meget er
beretning om kulturhistoriske forhold som baggrund for de
politiske og karakteristikker og biografier af de personer, der
har været fremme i det politiske liv i den behandlede rid. Der
hele er skrevet af en kyndig kender, en, der kender politisk liv
indefra, og fremstillet så levende, at det fængsler læseren. Desværre måtte Kofoed 1940 standse sin fremstilling på grund
af der forøgede arbejde, forholdene medførte for ham. Han var
da nået til 1910 i værket og sluttede med sin egen biografi. Han
havde håbet ar kunne fortsætte til 1920; men der nåede han
ikke. I sine senere år arbejdede han på sine erindringer; men
hvor langt han nåede med dem, foreligger der intet om.

Den skæbne, der ramte Bornholm i 1945, gjorde et dybt indtryk på K. H. Kofoed, og da der blev tale om ar komme de
bombelidre ril hjælp, stillede Kofoed sin score indsigt og arbejdskraft til rådighed for hjælpearbejder. Han blev formand
for Bornholmskomiteen og ofrede rid og kraft på fordelingen
af de indkomne _hjælpemidler, uselvisk optager af ar komme sin
hjemØ til hjælp.
Efter professor Sonnes død i 1948 blev departementschef
Kofoed formand for Nationalforeningen Bornholm og kom derved i kontakt med de bornholmske hjemstavnsforeninger, hvor
han i foredrag spredre oplysning om bornholmske forhold.
K. H . Kofoed var en af de bornholmere, der nåede videst.

Th. Lind.

Mindesmærkerne i Almindingen
FOTO G RAFIER AF DAM JOHANSEN

Der ældste monument i Almindingen er den beskedne granirsren, skovrider Rømer rejste for sin gode ven Detlev Ludvig
Rogert, Bornholms sidste landsdommer, der døde 1813. »Rogerrs
Minde« står der blot på scenen, som ikke mange almindingsgæster skænker en tanke og får ser. Den står ikke langt fra ChristianshØj station, lidt vest for vejen til Aakirkeby, er mærkelig
afsides sted, synes vi nu; men da Rømer rejste den, var pladsen
ved Kolde kilde, der er lige i nærheden, jo det sted, hvor bornholmerne samledes St. Hansaften, og det kan jo rænkes, Rømer
har cænkr på decre, da han valgte steder for mindesmærker; for
resten havde han en planteskole der.
Snart efter fik Almindingen en ny samlingsplads. 1824 kom
prins Christian Frederik, den senere Christian VIII, til Bornholm, og der var en scor begivenhed; thi siden 1687, da Christian V besøg te Øen og den nyanlagre fæstning Christiansø,
havde ingen kongelig person sat sin fod på Øen. Nu hyldedes
- prinsen overalt, hvor han kom frem, og den 21. juli holdtes en
talrige besøge folkefest på dec søndre Jomfrubjerg, hvor bornholmerne fra alle kanter af Øen samledes og fejrede prinsen med
taler og sang, dans .o g fyrværkeri. På det seed, hvor festen var
holdt, rejstes året efter »Prinsesrøccen« efter regning af roldinspekcør Lohmann, bygget op af granitblokke fra Jomfrubjergets grundfjeld, i en højde af 6,3 m. Pladsen fik navner ChrisrianshØj; Rømer byggede den stadig bevarede pavillon til prinsens fødselsdag d. 18. septbr., og på denne dag srrømmede bornholmerne igen til Almindingen. Under kanonsalut, og mens alle
øens kirkeklokker ringede, afsløredes mindestØtten for prinsebesøger. I taler og sange hyldedes konge og prins. Ordene var
anderledes, end vi bruger dem, således også rekcor Bohrs indskrift på srØtten; men »Prinsesrørren« er stadig en pryd på pladsen. »For bornholmsk håndværkersnille står den som et umisteligt minde, ren i sin sikre stil, ædel i sine velafvejede forhold.
stærk og dog slank i sin bygning,« siger M. K. Zahrtmann om
den. Indskriften lyder:

Prinsestøtten p å Christian sh øj.
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Mod vest: For IChristian Frederik IPrinds af Danmark IK ongens og Folkets Ven Iindviede IAl meen Borgeraand Idette IKj ærligheds Minde Iog IH ædrede Seedet IMed Navnet IChriscianshoi.
Mod syd: Aar 1824 J Den 2lde Juli Isamlede IPrinds Christian
Iher IBornholmere Itil en Folkefest IOg deelrog med IMildhed
og Naade Ii IFol kers Jubel.
Mod Øse: Under IFolkers Fryderaab Iog IEnighed i Aand IUdraledes her IDannerfolke ts Ønsker Ifor ILandets Fader IFrederik
den VI Iaf IKongens Frænde ID anmarks Christian.
Mod nord: Prinds Christian I glædede I Landets Indvaanere I
med ISin Hoie Nærværelse Ifra I12re til 25de Juli I1824. \ N aar
Fyrsten Glæde finder II folkets Kjærlighed II H jerterne H an
vinder IEt varigt Mindested.
Der var også et kongeligt besøg, der skaffede Almindingen
det næste mindesmærke. 1851 besøgte Frederik VII og grevinde Danner Bornholm, og i barken på en eg, der srod sammenvokset med en bøg på Jomfrubjergers nordØsthjØrne, skar kongen sir og grevindens navne. 1856 var der imidlertid en scudenc,
som på en polyteknikerekskursion boreskar de kongelige navne.
D er blev stor ståhej; men sagen blev dysser ned, og skovfoged
Rosen anbragte, hvor navnene havde siddet, en kobberplade
med indskrifren F VII L D , som der ses på fotografier: Frederik VII, Louise Danner. Bøgen er gået ud, og egen ser trist ud;
men »Kongeegen « eller Louisetræet« eller »Frederik den Syven-

Kongemindet, p å Rytterknæ gten.

Navnepladen p å Fr. VII' s eg, Jomfr ubjerget.
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des eg« - der er brugt flere forskellige navne om der mærkelige træ - står stadig som er mi nde om Frederik VII's besøg
for 100 år siden.
Besøger fi k dog er andet og anseligere mindesmærke, der
anseligste af alle Almindingens mindesmærker: Kongemindet.
Frederik VII var jo »G rundlovens fader «, og i årene efrer kongebesøget indsamledes hos bornholmerne så mange penge, at
man på Øens højeste punkt R ytterknægten (162 rn) kunde bygge
er 12,6 m hØjt granittårn, efter tegning af Thorvaldsens Museums arkitekt M. G. Bindesbøll. D en 9. septbr. 1856 indviedes
tårner i kongens og grevinde Danners nærværelse. På pladen
over indgangsdøren står:
T il Erindring Iom H ans Majestæt Kong Frederik den Syvendes I allerhøiesre Nærværelse herpaa Øen fra 8de til 16de Aug.
185 1, I tilligemed hØie Gemalinde, I reisce Bornholmerne af
undersaatlig Kjærlighed og IHengivenhed denne Bygning Aar
1855 og gav den NavneriKongemi ndet.
Efterhånden voksede skoven i vejrer og spærrede for udsigten
ud over ø.en. Der blev da 1899 anbragt et jernstativ efter regni ng af arkitekt T horvald BindesbØll oven på tårner, som derved forhøjedes med ca. 9 m.
1882 kom endelig et nye mindesmærke på Chri.scianshøj. Det
var m indestenen for etatsrådinde Marie Kofoed, som ved sine
legater har hjulpet Øens udvikling frem på forskellige områder,

en kileformet granitsten, efter tegning af Kr. Zahrtmann, med
et indfældet bronzerelief af etatsrådinde Kofoed, modeleret af
H. V. Bissen. Scenen blev re jst ved ChrisrianshØjs nordre side og
omgiver af en hæk; men denne voksede og skjulte næsten stenen, der så først i dette århundrede fik en bedre plads ved stien
fra hotel »Jomfrubjerget« til »Kongeegen«, »kilet ind i J omfrubjergets side.« Det var Bornholms landøkonomiske foreni ng,
der med bidrag fra alle øens kommuner rejste stenen.
D et næste mindesmærke rejstes vel fortjent for Almindingens skaber skovrider H ans Rømer 1893 i hans gamle planteskole syd for ChrisrianshØj: En obelisk af granit på et midterparti med Rømers profilbillede i bronzerelief og indskriften :
H ans Rømer !Skovrider i Almindingen l l800-1836. På fodstykket står: En taknemmelig Efterslægt reiste dette Minde J
1893.
P. Hauberg - den kendte forsker af H ammershus og Lilleborg - havde Ønsket Vilhelm BergsØes vers til Rømers pris
indhugget på mindesmærker; men da det ikke lykkedes ham,
lod han det samme år - 1893 - indhugge på klippevæggen
ved Fuglesan gsrenden :

I

H ans Rømer
1770
1800- 1836

Skovr ider Rømers minde, syd for Christianshøj.

Vildtet skabte han Hiem og Mennesker-Skygge.
Tusinde Sangfugle nu i hans lyse H øisale bygge.
Døde Natur! Ved ham fik Du Livet tilbage.
H vo, som af Død vækker Liv, kan Døden ei tage.
V. Bergsøe
Et vers, de fleste almindingsgæster husker. -

Etatsråd ind e Kofoeds mindesten , Jomfrubjer get.

De, der fra Fuglesangsrenden kommer ned i Ekkodalen, får
den store vækkelsespræst P. C. Trandbergs mindesmærke at se.
Han døde i Amerika 1896; hans venner på Bornholm samlede
de nødvendige penge til et minde for ham, og 1898 afsløredes
Jer - ikke i Almindingen, som fru Trandberg havde Ønsket det
(på ChrisrianshØj eller ved Gamleborg) ; det blev ikke tilladt men p å Vallensgårds grund i Ekkodalen: en bronzebuste p å en
anselig granitopbygning med indskriften:
Peter Christian JTrandberg JFødt 18 Aug. 1832 JDød 18 Jun i
1896. I Jeg har forelagt d ig Livet Jog Døden JVelsignelsen og
Forbandelsen Jat du maa vælge Liver. I 5 Moseb. 30. 19
Så skulde der gå mere end en snes år, inden er nyt mindesmærke kom til. Nordslesvigs genforening med moderlandet
fremkaldte også på Bornholm Ønsket om et synligt minde for
denne store begivenhed, en indsamling kom i gang, og 1921
rejstes på ChrisrianshØj en anselig granitsten med indskriften :
Sten skal sraa Jog Slægter melde: JMagr ei mer Jfor R et skal
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Bergsøes ver s om Rømer ved Fuglesangsrenden.

gælde. I Reist til Ære for Ide Sønderjyder Ider i 1920 stemte:
»Hiem til Danmark! «
(Langs kanten: ) End er der en Gud foroven som raader for
Danmarks Sag
1933 døde skovrider K. Bramsen, og på en klippevæg ved
stien fra Trekanten sydpå til RØmers minde indhuggedes denne
indskrift: Kristoffer Bramsen I 191 3 Skovrider 1933 j Medens
Slægt og Sekler svinde Iværner Skovens Folk dit Minde.

Genfor eningsstenen p å Christianshøj .

På initiativ af Bornholms kommandant ( 1936-1946) oberst
Waagepetersen rejstes sidst i 1930'erne nord for landevejen
forbi Lilleborg en dysse med denne indskrift på overliggeren:
T il minde Iom Bornholmere som deltog Ii Kampen for Sønderjylland Ifor BrØdres Frihed - for Danmarks Ret.
Som Trandbergs minde fik plads uden for Alminaingens område, men i Ekkodalen, blev også mindestenen for grundlæggeren af Bornholms Højskole ved Ekkodalen N. P. Jensen rejst

Trandbcrgs buste i Ekkodalen.
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Skovrider Bramsens minde ved stien fra Trekanten til Rømersminde.
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Mindedyssen for de i krigen 1864 faldne bornholmere, nord for landev ejen ved Lilleborg.

af højskolens venner på højskolens grund. Efrer ae N. P. Jensen
havde bescyrer Neksø Realskole 1886-93, var han forscander
for hØjskolen ved Ekkodalen 1893-1900, for Hindholm H øjskole 1900-08 og for Aakirkeby Realskole 1915-2 5. Scenen
har denne indskrift:
Forstander IN. P . Jensen I 1854-1928 j Liver er Evighedens
Vaar. I Venner satte Scenen.

Frihedsmonumentet på Trekanten ved indviels en den 27. august 1950.

En mindeindskrift udenfor der sædvanlige er mindeordene
om en spejder, der 1947 stynede ned fra klipperne oven over
Ekkodalens stejle væg. Under spejderliljen og mottoet »Vær
beredt« står: Johannes V. Andersen ISønderjyde 1~ Aar Istyrter
ned og dræbe! 12 - 7 - 1947 Den 27. august 1950 afsløredes på Trekanten monumentet for
de bornholmere, der satte liver til i modscandsbevægelsen under
den tyske besættelse, og Bornholm fik med Johannes Bjergs
Davidsskikkelse er kunstværk, der ved den ånd, der er gennem-

~-

P. Jensens mindesten i Ekkod a l en.

Minde for den n ed styrtede spejder Johannes V. Andersen i Ekkodalen.
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På sokkelen er på forsiden indhugger H ans Hartvig Seedorff
Pedersens digt:
Den danske Ungdom - D avid lig scod frygtløs frem mod Vold og Svig,
ti l Kæmpens Hjælm omsider brast
for H yrdens Tro og Slyngekasr.
Nu suser Skov, nu synger Vind
om Vovemod og Offersind.
Og i de faldnes Sagabog
sraar Sejrens Tegn: Der brudte Aag.
På bagsiden står navnene p å de fire, der falde:
Kjeld Frederiksen, fødr d. 21. sept. 1923, død d. 21. febr.
1945, stud. jur., død i koncemrarionsle jren Neuengamme.
Jens Peter Funk Lind, fØdr d. 14. maj 1921, død d. 23 .
1944, mekaniker, henrecrer i Ryvangen.

JUnI

Carl Edward Nielsen, fødr d. 10. aug. 1909, død d. 3. novbr.
1944, avlsbruger, skudt i sir hjem af Gesrapo.
Thor Wang, fØdr d. 10. okc. 1904, død d. 25. maj 1945,
koncenrracionslejre, fik plettyfus under arbejder på ae redde
jødiske fanger, døde af sygdommen på er hospi tal i K øbenhavn
efter befrielsen. -

Skovrider B ri.iels minde i Hareløkkerne.

præger af, til sene rider vil srå som minde om der bedste i dansk
ungdom.

Der nyeste mindesmærke blev afslører i H areløkkerne i denne
sommer. På en stor granitblok står denne indskrift:
Georg P. L. Bri.iel I 1829-1914 IFrivillig i Krigen 1848. Skovrider I paa Bornholm 1867-1880. Formand I for Bornholms
landøkonomiske IForening 1878-1879 I
Sydfra kommen, dansk af Sind I ung han sarce Liver ind, I
Stærk i H andling, klog i Raad I øved her sin Manddoms Daad. I
Denne Plads hans Minde være I og hans Offersind til Ære I
Rejst 1951 af I Landøkonomisk Forening.
Th. Lind.

Da Bornholms Geologi traadte sine Børnesko
-

Omkring H. C. Ø1·steds Bornholmsrejser -

I hundredåret for H. C. Ørsceds død, mens man fra alle sider
mindedes og ærede vor score naturforsker og fremdrog træk af
hans liv og indsats, var det vel helt namrlig t, ar to ring dukkede
op i min bornholmske bevidsthed - først Ekkodalens H. C.
Ørstedkilde, der endnu minder om, at Ørsced har besøge vor Ø
og været en kær gæst i Rømers skovridergård, så kær og agtet,
at Rømer har følt sig foranlediger til at bevare mindet om hans
besøg p å en synlig måde - og dernæst er par tynde bøger i
ridens karakteristiske grønne glanspapirsomslag. Det var nogle
årstider, siden jeg læste dem, og de hører ikke netop til den litteratur, som man stadig søger tilbage til. D er er beretninger om
mineralogiske undersøgelser på Bornholm i årene 1818 og 1819,

36

J UL PAA BORNHOLM

skrevet i samarbejde med justitsråd L. Esmarch, hver af dem på
små hundrede sider, tØrre og gammeldags i stilen og ganske
forældede hvad indholdet angår. Altså nogec tilsyneladende ikke
særlig lysteligt.
Alligevel skulde det vise sig, at de tO bøger nok kunde fange
opmærksomheden. Thi med alle deres forældede og længst tilbagelagte synspunkter repræsenterer de et afgørende knudepunkt i Bornholms litteraturhiscorie; der er nedlagt kim i dem ,
der senere skulde udfolde sig cil videnskaben om vore lands
jordbund og åbne vor forståelse om jordlagenes tale om tider,
der scrækker sig tilbage i ec mulm af årmillioner. Denne viden
har vi tildels nemmet fra barnsben, og den har gjort kærlig-

heden til vorr hjemland rigere og dybere - men hvor ofte tænker vi p å, at denne viden ikke er mere end godt et hundredår
gammel?
Vist har folk i mange århundreder lagt mærke til stenenes
ejendommelighed og deres karakteristiske forskelle. Srenaldermanden ved vore kyster har nok kunnet se forskel på et stykke
granit og en grØnstensknold, og han har lærr sig at drage nytte
af de forskellige stenarrers karakteristiske egenskaber, og det
samme har den praktiske håndværker, som ned gennem århundrederne benyttede stenen og leret fra sin hjemstavns jord. Her
som så mange steder i namrkundskaben ser vi, ar praktikken er
videnskabens moder. Og de ældste videnskabeligt rilrerrelagre
undersøgelser af Bornholms jordbund har som forudsætning
haft rent praktiske formål; man undersØgre jordlagene for at udnytte dem. Først længe efter har man erkendt videnskabens første formål som en af praktiske hensyn uanfægtet trang til ar
vide, ar forstå og skabe sammenhæng - og selv i vore dage er
man endda nød t til at slå på den praktiske anvendelighed, når
man vil skaffe penge til videnskabelige undersøgelser!
Når Bornholm på et så tidligt tidspunkt vakte geologisk
interesse, så skyldes dette i første række, at Øen rummede bjergarter og jordlag, der var teknisk anvendelige. Karakteristiske i
så henseende er den beretning om stenkul på Bornholm, som
H. Blichfeldt og C. Martfelt som kommissarier for Landhusholdningsselskabet udgav i 1770, samt C. G. Rafns »Beskrivelse
over de vigtigste Bornholmske Leersorter ... tilligemed deres
Anvendelse i Oekonomien«, fremkommet i H andels- og Industri-Tidende 1798.
Selvom disse undersøgelser af jordbundens anvendelighed
ikke i første række skaber klarhed over strukturen i Bornholms
geologiske bygning, så kan der selvfølgelig ikke undgås, at der
som en slags biprodukt dukker konturer til et helhedsbillede op.
Man sammenligner uvilkårligt med iagttagelser fra andre lande,
også af rent praktisk interesse: det kan således være værd at
vide, under hvilke betingelser man kan vente at finde kullag i
jorden. Og på det tidspunkt, Ørsted gæstede Bornholm, havde
de lærde dannet sig et billede af, hvordan jordbundens forskellige aflejringer fordelte sig på øen. Man var klar over, ar der var
grundfjeld og senere lag, deriblandt først en · overgangsformation, derefter »FIØrsbjerget« med kullagene og senere »opskyllet
land«, hvorril de senere aflejringer regnedes.
Ørsteds og Esmarchs første rejseberetning udkom i 1819, er
år hvor der er en ganske besynderlig pludselig grøde i litteraturen om Bornholms geologi. Samme år udkom nemlig ikke
mindre end to andre bøger om det samme emne. D en ene af
dem er ikke særlig betydelig og har nærmest interesse gennem
sammenligning med de andre, idet den viser tidens traditionelle
opfattelse, uden på noget punkt at bringe fornyelse. Men den
har en vis kuriositetens interesse for sin forfatters skyld; han
bar det ejendommelige navn Vargas Bedemar og var et score
stykke af en ævencyrer. H an foregav at være fØdt i Holsten;
men sandsynligvis var han identisk med en tysk forfatter ved
navn Carl Grosse. H an optrådte som markis eller greve og foregav at være af spansk adel; ud fra dette foregivende komponerede han sit fine navn. !Øvrigt har han indlagt sig mest berømmelse ved ar han, mens Frederik den Sjette morede sig på
Wienerkongressen, cog sig så smukt af hans maitresse Fru Dannemand, at hun fik er barn af der, hvorfor hun blev sar i karan-
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tæne et par år, da kongen vendte tilbage. Vargas Bedemars bog,
som er skrevet på tysk, »Die lnsel Bornholm in geognosrischer
H insichr«, og udkom i Frankfurr, er ikke nær så morsom som
hans private meriter! - Der tredje af årers geologiske arbejder
skal jeg nedenfor vende tilbage ri!.
Ørsteds og Esmarchs undersØgelsesrejser havde er rent praktisk formål. Ved kongelig befaling af 29. august 1818 blev der
gennem Rentekammeret overdraget dem at undersøge bornholmske kullejer og jernmalme. Baggrunden var, at den engelske skipper David Coulthard havde søge efter kul og jernmalm
på Bornholm, og efter nogle lovende boringer søgte han hos
regeringen bevilling til kulbrydning. Rentekammerer nedsatte
en kommission til undersøgelse af sagen; i denne sad foruden
Ørsted og Esmarch bjergmester Mi.inster, som imidlertid på
dette tidspunkt befandt sig i Norge, så han ikke kunde rejse
med til Bornholm. Dette var muligvis der største held, der
kunde ske foretagender, idet Ørsted af den grund fik ham erstatter med en ganske ung og ukendt sydslesvigsk »studiosus«
ved navn Georg Forchhammer.
Hvor meget af rejseberetningerne der skyldes henholdsvis
Ørsted og Esmarch, vil neppe være muligt ar rede ud. Sandsynligvis har Ørsted i hovedsagen føre dem i p ennen, selvom pi
visse seeder udtrykket »jeg Esmarch « viser, at her er en anden
hånd på færde. Justitsråd Lauritz Esmarch har mest indlagt sig
fortjeneste som landmåler og embedsmand i remekammerer.
Hans broder, senere professor i Christiania, var iØvr.igr medlem
af den undersøgelseskommission, der under digteren Prams
ledelse i 1798 undersøgte de bornholmske kulforekomster.
En ting er imidlertid giver: når beretningerne har fået så stor
betydning for den geologiske videnskabs udvikl ing, så skyldes
dette i første række Forchhammer, selv om hans navn ikke står
på titelbladet. Men beretningernes udgivere er de første til at
fremhæve Forchhammers betydelige andel i resultaterne.
Forchhammer, der kun var 22 år gammel, da den første rejse
bl~v foretager, var som nævnt en sydslesvigsk studerende, der
endnu var et ubeskrevet blad; efter de førs te bornholmske
undersøgelser fuldendte han sin kemiske dokcordisputats. Han
havde tidligere dyrket fysik og mineralogi; men på Bornholm
skød de geologiske synspunkter (det var iØvrigt en barndomsinteresse, vakt af Vestslesvigs ejendommelige jordbundsforhold) sig i forgrunden. H an havde allerede tidligere planlagt en
undersØgelsesrejse til Bornholm; men han opnåede ikke stØtte
til sine planer, før han kom i forbindelse med Ørsted, der straks
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på disse områder i beretningerne, er der Ørsted, der fører pen-
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forsrod, ar her var en ung mand med særlige forudsætninger.
Forchhammer havde en meget vindende personlighed, og havde
han vakt en velynders interesse, fasrholdr han den ved sin flid
og dygtighed. Ved sine rejser med Ørsted og Esmarch grundlagde han sin varige interesse for Bornholms geologi, og det
blev ikke hans sidste besøg her. Blandt hans senere forskn ingsrejser til Bornholm ka1,1 nævnes de udstrakte undersøgelser i
1836, der næsre år g jordes op i der grundlæggende arbejde »Om
de bornholmske Kulformationer« og medføne en rationalisering a f kulbrydningen i de følgende år.
Ørsted, Esmarch og Forchhammer opholdt sig på Bornholm
fra den 13. seprember til den 16. okrober 1818; så var årstiden
ikke længer gunstig for geologiske undersøgelser; men næste år
fik de kongelig befaling om at fortsætte og rejste derfor allerede
den 21. juli 1819 fra København alle tre; Forchhammer var på
dette tidspunkt ikke længer scudiosus, men dr. phil. Da opholdet
udstrakte sig ialtfald til begyndelsen af oktober, fik de en længere arbejdsperiode og kunde endda på cilbagerejsen benyrte 8
dage til at smdere beslægtede fænomener i Skåne.
Hvad Ørsted har taget sig til under sine ro Bornholmsophold,
får vi nØ jagrig besked om i de dagbøger, han førte på ruren. (De
blev udgivet som et lille privatrryk af Ad. Clement (H. C. Ørsted : Bornholm) i 1927.) De er umådelig kortfattede og rørre,
men de giver er godt billede af, hvilken side af sagen han rog i
med. Han var kemiker og mineralog og forerog nøje bestemmelser af de p å exkursionerne indsamlede mineraler, ligesom
han med teknisk assistance forerog beregninger vedrørende
deres praktiske anvendelighed. Man rør rro, at hvor man er inde
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nen. Og med hensyn til undersøgelsernes praktiske konsekvenser mærker man stadig hans optimisme. Th i der er ingen tvivl
om, at han i nogen grad har overvurderet mulighederne. Nogle
cilfældige kryscaller af er eller andet mineral foregøglede ham
hist og her uholdbare drømmerier om store narurrigdomme.
H vad undersøgelsernes hovedformål, kuller og jernet, angår, så
kom der score skuffelser ud af det. Skipper Coulthard fik privilegium både cil kulbrydning og jernværk;· men aktieregningen
svigtede og anlægger, til hvilket der anskaffedes en gammel
rusten dampmaskine, blev ikke der, man havde ventet. Der kom
avispolemik ud af det, hvor også Ørsted måtte stå for skud, ja,
endog retssager.
Geologisk set står bøgerne stærkere. Der findes i den første
beretning et geologisk kort over Bornholm, som viser ialtfald en
i score træk rigtig opfattelse. Granitterrænets grænser er srort
ser rigcige, og »Overgangsformacionen« er dele i sandsten, »gråvakke« (d. v. s. grøn sk ifer) og skifersystemerne ved Læså og
Øleå. lagene omkring Bornholms sydvesrhjØrne er ikke nærmere beregner; men der er i bestemmelsen af dette vanskelige
område, at bogens største fremskridt ligger. Tidligere var Bornholms sydland blevet regnet for »FlØts« (kulførende lag) og
vestlander for »opskyllet land « (nærmest: Tertiær). Man havde
derfor ventet, ae kullene var at finde på Sydbornholm. Men
Ørsted (altså Forchhammer) fly tter flørsformacionen til RønneH asle områder, idet han hævder, at i det »Opskyllede land« kan
man kun vente at finde Brunkul, mens de bornholmske kul er
virkelige stenkul. Nu ved vi, at de bornholmske kul stammer fra
en geologisk periode, der er yngre end den egentlige kultid, men
betydelig ældre end brunkulstiden.
Efter de givne forudsætninger må man indrømme, at de ro
beretninger er betydelige geologiske arbejder, selv om mange
af de synspunkter, som senere har skabt vore billede af Bornholms geologiske fortid, er dem ubekendte eller de overser dem.
Bidrag til en rigtig forståelse fremkommer ved de stadige hensyn de rager ril samtidige norske og navnlig skånske dannelser.
Derimod er der endnu ikke gået op for dem, hvilket væld af
oplysni nger der ligger i lagenes forsteni nger; foreløbig koncentrerer de sig mest om stenarterne og deres lejring. Kun hist
og her nævnes forsteningerne, og at de er inde på noget rigtigt,
viser følgende bemærkning: »Denne Lighed er saa meget mere
vigtig, som man ikke letteligen finder samme Forsteninger fra
ganske forskellige Naruraldre. « De omtaler »et P ar Insekter« i
de bornholmske lerskifre, som iøvrigt allerede Linne har beskrevet.
At senere forskninger på mange punkter har ikke blot korrigeret, men total t ændret det helhedsbillede, man dengang
kunde danne sig af Bornholms tilblivelse, siger sig selv. Det var
længe før Istidsteorien gav en virkelig fyldestgørende forklaring på det danske landskabs udformning; denne teori fremkom
på et så sent tidspunkt, at den dengang gamle Forchhammer
fandt den for revolutionær og sØgte ae forklare fænomenerne ud
fra andre, lange m ere søgre årsager - er emne, vi ikke her skal
komme nærmere ind på. De fænomener, der nu rakker være erkendelsen af istiden er klare nok, volder besvær ae tyde i beretningerne. Her er en meget fantastisk fremstilling af, hvordan
en lukker og inddæmmet ØscersØ bryder sig vej og skyller nordØscbornholmske skiferlag op over granicområdet. Også kridtet

på Bornholm og i de andre ØsrersØ-egne anrages ar være danner
i denne indsø. Den slags skal man ikke rage for hånlige på; bagefeer kan man jo ler være klog.
Som nævne er Ørsreds og Esmarchs beretninger remmelig
røre skrevne og videnskabelige saglige, der mærkes ingen rrang
til at skeje ud fra der fastlagre program, selv om det på visse
punkter berører ting, som ligger i udkanren af det geologiske.
Man må huske på, at rejsernes formål først og fremmest var
økonomisk, og derfor rummer bøgerne ikke bloc betragtninger
over det bornholmske ponemageri; men også noget, der ligger
geologien så fjernt som urmageriet, har fået en omtale i farcen.
Nogen rejsebeskrivelse med dertil hørende indrryk af Bornholms natur og kultur er der ikke tale om. At Ørsted af og ril
misforstår de bornholmske stednavne, er der ikke noget ar sige
til - han skriver »Øllaaen« og »Blykobberaaen« - den sidste
rydning opstår vel naru rligt hos en mineralog, der er ude efrer
meralforekomsrer.
Får man således ikke gennem beretningerne eller den kortfattede rejsedagbog noget som helst ar vide om, hvilke indtryk
Ørsted modtog af Bornholms narur i almindelighed og af øens
særlige kultur, så findes der dog et par dokumenter, der belyser
ialtfald det sidste. D et drejer sig om tre breve til hustruen, optrykt i »Breve fra og til Hans Christian Ørsted« (2. Samling
1870 ). Dee første er skrevet kort efter hans første ankomst til
Bornholm, daterer Rønne den l 7de September, og giver så
levende et indtryk både af overfarcen og af bornholmske forhold, ae der fortjener at kendes i sin helhed:
»Saa snare jeg var kommen hertil, skrev jeg Dig srrax et kort
Brev til, hvilket Du dog nep pe endnu har faaer, da de, som vilde
fare fra Bornholm til K jøbenhavn, uafladeligen have have Modvind. Jeg vil dog nu skrive D ig noget mere Omstændelige om"'
Reisen og om Opholder her. Efter ar vi vare komne under Seil,
maacte vi endnu op holde os noget ved Tre-Kroner, for ar faae
alle de Reisendes Passer paaregnede. Seiladsen var siden meget
behagelig, først mellem den danske og svenske Kyst ned ril Falsrerbo, der saa nogenlunde ligger lige for Møen, siden langs den
svenske Kyse, dog i en temmelig Afstand derfra, for Skjærenes
Skyld. Jeg blev paa Dækker og morede mig gode, indril Solen
var gaaer ned og endnu noget derefter; men nu lod Kulden sig
altfor meger fornemme; jeg gik da i Kahyrren og lagde mig i
en Køie. Efrerhaanden som Natten skred frem, blev Vinden
stærkere. Mide om Narren kom vi til Bornholm; men man vover
ikke at fare ind i Havnen om Narren, altsaa maatte vi ligge og
krydse udenfor ril om Morgenen. Dette var den ubehageligste
Deel af Reisen. Stormen var stærk, og Skibet maatte jævntigen
vende, for ikke at komme for langt bore fra Havnens Indløb.
Søgangen var srærk. Forchhammer, som hele D agen havde været
søsyg, kom nu i den jammerligsre Forfatning, og endeligen
maarre ogsaa jeg betale H avet min Told. Jeg vil° ikke ganske
skylde Forchhammer for ar have drager mig i U lykken, da ogsaa
er Par af Søfolkene paa D ækker fik onde. Esmarch holde ud paa
Dækker hele Natten, men følce sig derfor ogsaa meget angreben
Dagen efter. Endelig kom vi ved Dagens Anbrud ind i Havnen
og lagde an ved Rønne Skibsbro ornerene Kl. 6 . Eieren af Skibet, der havde overført os, en meger driftig Mand, der eier 7
Skibe, modtog os ved Broen og førce os omkring for at skaffe
os Logis, og viste os al mulig Arcighed. Hans Navn er Munk.
Dee varede længe, før vi traf et Seed, hvor man kunde modtage

os. Herved fik vi Leilighed til at se adskillige af Byens H use
indeni. Stadens Madammer ere for det meste klædte som de ringeste Borgerkoner i de sjællandske KjØbstæder, ogsaa Munks
Kone var således klæde, og hans voxne Daner som en Tjenestepige. H ans Sønner fare som Marroser og bære Drage derefter,
men skulle have nydt en god Undervisning i Skolen. Jeg fortæller Dig alle disse Smaating for ar give Dig e t Begreb om
Levemaaden her. Byen bestaar næsten ganske ene af ganske smaa
lave Huse, ofre med Straatag. Skippere, Pottemagere og Uhrmagere ere dens fornemste Beboere. Den Ene føder den Anden.
Blandt Skippernes fornemste Fragt ere Pottemagervarer og
bornholmske Uhre. Efter ar vi havde gjennemlØbet Byen med
vor cjenstfærdige Være og været med ham hos Kommandanten,
for ar faae vore Passer seere, fandt vi endeligen er godt Logis,
hos en Peder D am, Jordbruger og Handlende. Her sarte jeg mig
srrax ri! Skrivebordet og skrev D ig der kone Brev til, som Du
maaskee faaer med nærværende. Sandt at sige, var jeg, da jeg
skrev, saa forcumlet i Hoveder af Skibsfarten og Omstrei fningen
p aa Byens Gader, at jeg ikke kan have skrevet uden meget uordentligen og altfor kort for Dig, som dog g jerne gad vidst ret,
hvorledes det gaaer mig.
Vi have nu allerede her gjort adskillige Vandringer. Allerede
den første D ag gik vi en temmelig lang Vei om Eftermiddagen,
for at betragte Søkysten. Næste D ag kom vi endnu remmeligt
s:lde ud, da vi maatte vente efter vore Kufferter. Ankomsrens
Dag var nemlig en Søndag, og paa en saadan overtales Bornholmerne ei ril noget Arbeide. Vi kom da ei ud før Kl. 11 Yz, men
forbleve under Guds aabne Himmel til om Aftenen kl. 7Yz. Du
skulde have seer mig krybe om paa Bakkerne ved Søkamen,
krybe over Gjærder, hoppe paa Scene over Aaer, hvori man, der
være sagt til Din Beroligelse, ikke skulde være i Srand ril ar
drukne; kort, Du skulde see mig foretage en Mængde Exercirier, der ellers ere mig remmelig fremmede, og Du vilde have
din Glæde derover. Først om Aftenen spiste vi til Middag, om
der gaar an at sige saa. Maden var god , Vinen slet. Dersom Du
havde seer, hvorledes jeg, træt og mødig og længselsfuld efter
er godt Glas Viin, lod mig nØie med et Par Glas af den maadeligsre, vilde· Du have erklæret min Taalmodighed for nagelfast.
T irsdagen nødte en Regn os til at blive hjemme, hvorved vi
fi k Leilig hed ri l ar ? rdne de samlede Mineral ier og ar skrive der
nødvendige derom. Igaar, Onsdag, g ik vi ud, uagcer Veirer var
maadeligr, men slap dog hver Gang i Læ, naar Regn faldt, saa
«
2r vi kom tØrre hjem.
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Det andet brev er skrevet den 13de oktober, og her dvæler
han særlig ved rejsens geologiske resultater og deres praktiske
betydning:
» . .. H vad Reisen angaar, har den have der heldigste Udfald.
Af Jernsteen er her nok, og den er saa ler ar fremarbeide, ar man
vilde være i Srand ril ar udsmelte den med engelske Steenkul og
endda have Fordeel. Om Kullene have vi alle de Efterretninger,
som der nogenlunde er muligt ar give, og de ere ikke uvigrige.
Ved at undersøge Lander have vi lært dets Beskaffenhed nærmere ar kjende, end vi før ved nogen Beskrivelse have været
isrand til. Vi have funder adskillige meralførende Gange, hvis
Rigdom der vel ikke er muligt uden er foretager Arbeide med
Sikkerhed ar bestemme, men hvoraf dog nogle give de skjØnnesre Forhaabninger. Vi have funder en Blymine og en Kobberens, hvis Udstrækning ik ke kan undersøges uden er vidtløftigt
Arbeide, men som kun behøver ar være rec udscrakc, for at være
vigcigr; rhi Ertsen er rig. Vi have funder mange Errsgange, hvori
der forekommer er Svovlmetal, der efter vore chemiske Undersøgelser enten er Antimon eller er nyt Meral. Er der Antimon,
vil der være saa meget vigtigere, som dette Mecal sædvanligt
forekommer i der ædleste Mecals Selskab. Ae Lander kunde have
Alun- og Vitriol-Fabriker var allerede bekjendc; men vi haabe
ar sæcre Sagen i ec nye Lys. EndskjØndr disse Sager ikke kunne
have nogen sær Interesse for Dig, skriver jeg Dig der dog, da
jeg veed, ae Du vil glæde Dig over det H eld, ec Arbeide har,
hvori jeg med Iver er D eelcager. Min Broder vil også glæde sig
ved ar læse decre; hils ham paa det Hjerteligste ... Paa vore Reiser have vi faaec en Mængde Naturskjønheder som Tilgift; dog
herom vil jeg hellere fortælle Dig mundelige end skrive . .. «
Der tredje brev stammer fra den anden rejse, skrevet i Rønne
den 28de august 1819, og fortæller, hvorledes arbejderne skrider
frem : »Ved Kobberlager ved Nexø have vi lader begynde et
Slags Bjergmandsarbeide, der giver gode Forhaabninger; men
uagrer vi !ode dette begynde faa Dage efter vor Ankomst, er det
endnu rykker temmelig lide frem, i det mindste for langsomt
.e fter vore Ønsker. Vort Alunsyderi nærmer sig nu mere sin
Ende; men noget er endnu derved ae gjØre ... « Med en vis
Srolrhed opsummerer han : »men der rør jeg vel sige, at vort Ophold baade for Kundskaben om Bornholm og for Benyttelsen af
Øen vil være af betydelige Følger. « Iøvrigc er dette brev af
meger personligt indhold, og selv om der er der af brevene, der
har mindst ae fortælle os om Bornholm paa Ørsteds rid og hans
forsk ninger der, så skal det nok være det, som Fm Ørsted er
blevet mest glad for!
Før udgivelsen af de ro beretninger meddelte Ørsted i Videnskabernes Selskab de foreløbige resultater af sin rejse, og endvidere holde han en offentlig forelæsning om Bornholms stenkul og jernsten - denne forelæsning eksisterer endnu i er kollegie, nedskrevet af en tilhører, og er trykt sammen med dagbøgerne. Disse tidlige meddelelser gav anledning til en videnskabelig imødegåelse i er tillæg til en bog, der udkom i 181 9 den tred je af årets vægtige bidrag til Bornholms geologi. På
titelbladet står kun »Bornholm beskreven paa en Reise i Aarec
181 5«; men under forordet ser man, at forfatterne er Rawert og
Garlieb.
0. J . Rawert var medlem af fabriksdirekcionen og virksom
for ind ustriens fremgang; han har vunder navn som industrihistoriker. G. Garlieb var geolog og blev senere adminisrracor
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for den kongelige Porcelænsfabrik - der var ham, der var
geologen i foretagender, og som saadan ypperlig, en fremragende
iagttager, hvis iagttagelser senere forskere ofte har bekræfter.
Sammenligner man hans Bornholmskort med Ørsteds, vil man
se, ar setvom helhedsberragrningen er mere gammeldags (»Opskyller Land« paa Vescbornholm!) så er der enkeltheder, hvor
efterriden har giver Garlieb ret. Ørsted anbringer således grani tområdet ved Aakirkeby som en Ø, der rager op af sandstenen,
mens Garlieb konstaterer, at der er et område, der skyder sig
frem fra det score granitterræn mod nord, og hans kort falder
på dette punkt næsten sammen med nyere som f. eks. Johnsrrups; først de senere kort viser, at grænserne er et mere indviklet syscem af hævnings- og sænkningslinjer, og ar de jordlag,
der gemmer sig under muld og flyvesand, ikke med sikkerhed
lader sig gætte ud fra de lag, vi allerede kender. På et moderne
geologisk korc er der langt flere »hvide pletter•, der siger, at
her ved vi intet bestemt, end de ældre forskere følte sig forpligtet ri!.
Uenigheden mellem Garlieb og Ørsted drejede sig i hovedsagen om, hvorvidt Bornholms grundfjeld besrod af granit eller
gnejs (eller »Gneus«, som Ørsted skrev) - en strid om ord, som
nu, da ordene har fået et lidt ændret indhold, er uden større
betydning. Derfor skal der heller ikke gås nøjere ind p å GarJiebs geologiske resultater. H an og Rawert foretog deres rejse
rre år før Ørsted ; når de ikke var så hurtige med ar fremsætte
dens resultater, skyldes det i første række, at de har gjort mere
ud af der. De er rager ud for ar undersøge Bornholms Økonomiske forhold i bred almindelighed, selvom, som de undersrreger i forordet, de rejser som yndere af der naturhiscoriske
studium og mineralogien i særdeleshed.
Men ud over det mylder af Økonomiske facrs, de har samler,
har de fået en rigtig rejse ud af der og fortæller om, hvad de
har ser og oplever. Ikke mindst den besværlige overfart får man
er levende indtryk af. På grund af hård srorm er 'de nødsager
til ar søge land i Stubbekøbing, hvor de opholdes i fire dage;
men de ligger ikke på den lade side, og derfor er de 30 første
sider af denne bornholmsbeskrivelse en skildring af Falster!
Både der interessante srof og den livlige og almene fremstilling gør, ar Rawerc og Garliebs værk er en bog, man den dag
idag læser med sror fornø jelse, ialrfald hvis man er Bornholmer. Og så er der en enkelt ting, som man føler trang til at
fremhæve. I forordet står der: »H vad Natur-SkjØnheder angåer, da indtager Bornholm måske den første Plads blandt alle
danske Provindser. Vi have, fra denne Side betragter, forsøge at
gjøre vore Landsmænd opmærksomme paa denne Øe.«
Det er vist første gang i litteraturen, ar Bornholms landskabelige skønhedsværdier fremhæves, og ialrfald er det første gang
der op fordres ti l dansk turistbesøg p å vor ø. Og gang på gang
i bogen opholder forfatterne sig over et smukt parti eller en
skøn udsige.
Men er de ene om at fremhæve de rent æstetiske fortrin i den
bornholmske natur, så har alle de her omtalte arbejder været
med til at bane vejen for den videnskab, der ganske vist kan
synes tØr og omstændelig, men hvis resultater dog bidrager ril
ar uddybe vor naturforståelse og dermed også gøre vor n aturglæde rigere og give vor hjemsravnsfØlelse er srørre perspektiv.

Christian Stitb-JØrgensen.

REKTOR H. ]. PIHL
6. januar 1880-20. september 1951

Efter i er par menneskealdre at have været ledet af fødte
bornholmere fik Rønne Statsskole i august 1929 som rektor en
mand, der havde sin rod på en anden af de danske øer, og som
bag sig havde en 24årig lærergerning ved gymnasieskoler i Jylland og Scor-København. Aldrig har Bornholm modtager en
bedre mand ovrefra, og ingen skole kunde Ønske sig en bedre
rektor, end Bornholms gymnasieskole fik i H. J. Pihl.
Hans fag var matematik, og som en lysende klar matematiker
virkede han i sine lærebøger, i sit hverv som undervisningsinspektørens fagl ige konsulent (1919-29) og fremfor alt som
lærer i sine klasser. Han evnede ikke alene at føre de dygtige
meget vidt frem, men også - hvad der lå ham mindst lige så
stærkt på hjerte - at hjælpe dem, for hvem matematikken var
en hård nød, til ar bryde gennem den for dem så hårde skal og
nå ind til kærnen, til forståelsen. For han så i hver eneste af sine
elever er menneske, som havde krav på ar nå den bedst mulige
udvikling, og med sit kærlige sind og sin rene stærke vilje fulgte
han dette krav. Enhver redelig stræben, hvor lider den end
evnede at udrette, var vis på at blive påskønnet hos ham.
Hans undervisning blev således i rigt mål tillige en opdragergerning. I sammenhæng hermed stod, at hans personlighed
øvede en opdragende magr; eleverne lod sig trygt lede af hans
milde og faste myndighed og føjede sig villigt og gerne efter
hans krav. Uundgåeligt mødre han vel også genstridige eller
slappe viljer, men de genstridige bøjede han, og de slappe rev
han ud af deres sløvhed, således ar de - såvidt andre kan dømme derom - , skønnede, at det tjente deres eger tarv.
Blandt de talrige børn og unge, der fik H . J. Pihl som rekror
uden ar have ham som lærer, røgtede han ligeledes på frem-

ragende vis sir opdragerkald. De følte hver især, at han omfattede dem med interesse. H an satte også meget ind på at lære
hver enkelt ar kende: underviste således i en årrække selv enIwer lsre mellemskoleklasse i geometri og fik derved indgående
kendskab til der store flertal af årers nye elever. Han fulgte nøje
alle e'.evernes færd gennem hele skolen, og han vurderede dem
ikke udfra er snævert fagligt synspunkt, nej, på alle skolens faglige områder fØlte man hans varme medhu, og han glædede sig
over ethvert vellykket arbejde, hvad end emnet var. Som formål
så han stedse at fremelske ikke alene faglig ·dygtighed, men ogsi det rem menneskelige værdifulde - dog altid ved der sag1ige arbejde med sroffet, ikke gennem direkte moraliseren.
Nænsomt vilde han give råderum for den frie personligheds
vækst hos de unge, kun bortskære dens vildskud.
I lærerkredsen søgre rektor Pihl at skabe et enigt samvirke
med ret for hver enkelt lærerpersonlighed til ar udfolde sig på
sin selvstændige måde. Finfølende og forstående gik han ind på
andres meninger og tilbageviste dem kun - og altid taktfuldt - , når de var uforenelige med den harmoniske helhed.
Med ham som den mere eller mindre skjulte drivfjeder i værket havde Rønne Statsskole ry som en skole, hvor kundskab trivedes og en god ånd og rone rådede.
Så var der da intet under, at skolen »fanged så mange kunder,
de knap kunde rummes i by«; det vil her sige: husrummet blev
for knapt på Rønne Statsskole. Der hang også sammen med, at
rekror Pihl arbejdede ivrigt på, ar gymnasieskolen i Rønne
kunde blive hele Bornholms skole, og nåede det resultat, at den
kunde søges fra hjem på hele Nord- og Vesrbornholm. Samtidig
meldte sig med nyere undervisningsmeroder kravet om flere
faglokaler. Da tilbygningen skulde virkeliggøres, viste rektor
Pihl sig rede til at sætte egne personlige hensyn til side for ar
fremme sagen. Han ofrede den hyggelige rektorbolig, som var
blevet ham og hans familie så kær, og dens dejlige have og flyttede til ringere boligforhold, for at skoleungdommen kunde
færdes og arbejde under gode vilkår. Hvor rekrorhaven før
groede, har pigerne nu timer i boldspil og gymnasiasterne deres
grønnegård til frikvarrerene, i læ af skolemuren og af den
gymnastiksal, som også står på den tidligere havegrund.
Rektor Pihl kunde have fået andre embeder, der sædvanligt
regnes for at være mere attråede, og der kom bud efter ham
andetstedsfra. Men han var trofast mod den skole, hvis rektor
han engang havde sØgt at blive. Den viede han sin modnesre
manddoms kræfter, lige til sygdom tvang ham til at søge sin
afsked. September 1942, da han sagde skolen farvel, var en vemodig måned for rektor Pihl, som helt og fuldt var gået op i sin
skolegerning. Og hele Rønne Statsskole fØlte der som et savn,
at han ikke ledede den mere.
I de første år af sir otium var han lykkelig over, at han nogle
af dagens rimer havde kræfter til at arbejde på sine lærebøger i
matematik; han havde endnu glæden ved ar ku~ne udrette noget.
Men sygdommen tvang ham de sidste 2-3 år af hans liv ind i
en uvirksomhed, som var tung at bære for hans virksomme
natur.
Nu lever mindet om rekror Pihls helsrøbre personlighed, der
i alle livets forhold srræbre efter ar handle ret og kærligt, og
virkningen af hans livsgerning varer i de mange, som han. imelJekruelt og etisk har været med til ar udvikle, så de søger ar leve
op til hØje idealer.
Ellen Noack.
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BORNHOLMSKE BYRIM
Af Christian St11b-]orgensen

Ronne

Svaneke

På banken srår den gamle skipperkirke
blandr haverne med hyld og med jasmin.
Den hØrer havnens runge kraner knirke
i blæstens lyse rØg af kaolin
og mindes barker, som i fordums dage
runge imod vestlig dønning sramped frem.
Den husker dem, der aldrig kom tilbage,
og stile og venter dem besranclig hjem.

De gamle gårdes lave længer huser
forborgent liv fra rider der forgik.
Og i den gamle valnødkrone suser
de svundne dage som en sød musik.
Blandt hæger blomsterflor srår Madvigs minde,
de kloge Øjne slukr og uden glans.
D og er der, som der rører sig deri nde,
når byens kilde løves til Sankt H ans.

Hasle

N exø

Hvor sander dækker glemte borehuller
i sand flugrsfyrrens runge, mørke sang,
i lag af glemsel og af mulm forku ller
den skov, hvor Øglefuglen fl øj engang.
Men bagved byens grønne haver skim ter
du imod solnedgangen bølgers dans.
Se, over vestens vide vande gl imrer
der gyld ne skær, den blide hasleglans.

I krumme gader bagved sandsrensgærde
bor folk med vidsyn over deres dont,
som gærne prøver nyt og rar ved lære
og virker med en åben horisont.
Her blev der bygger skib af kærnerømmer.
Og her ved Nexø-strandens flade sten
end drenge om e robrertogrer drømmer,
hvor Pelle sprang engang på bare ben.

A llinge-Sandvig

Åkirkeby

Du lukker for din sjæl en hektisk sommer
med fremmed rungemål og frem med gØgl,
men blir dig.selv igen, når hØsren kommer
med hvide srjærneblink på himlens fløjl.
Blikker blev stærkt i H avers bråd mod skærer,
og kamp mod scenen gjorde næven ru.
Fattige hjemby under vimerværer for mig er ingen by så rig som du.

Som landets hovedstad i gamle rider
du søgre bort fra alrfor åben strand
og gemte dig, hvor Læsås vande gl ider,
midt i bornholmerbønders gamle land der land, hvor slæg tens saga dybt står prentet
med smuldrer skrifr, dens storhed og dens fejl.
Din gamle kirke står som pergamenter
stærke fæstet som der tunge munkesegl.

Gudhjem
Gemt under noku ls høje grønne lier
ligger du, glade by, på skræntens hang
med grønne haver og med smalle stier,
hvor kirkefolket går i gåsegang.
Der findes ej så ferme, mi lde p iger
som her, ved havnen i den lille by,
hvor røgen over silderøgerier
i luften hænger som en sommersky.

Syv stæder - skilt, men bunder ril hi nanden
af samme modersprog og bølgesang,
af vinterstorm, der skruer is i stranden,
af hØsrens brede sus af sæd i vang.
Hjem for vor slægt i freds og ufreds dage her smuldrer år for år dens fortids spor.
Men solen flammer over røde rage
og signer med sir lys de kuld, der gror.
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Fødselsdagskort fra 1834
Gengivelse i originalens størrelse af er håndregner,
kolorerer fø:iselsdagskorr fra 1834. (Bornh. Museu m.)
Indskriften lyder:
Kirstine Olsen paa hendes Fødseldag
den 31 Mai 1834.

Milde Winde om dig Lufte
Friske Roser dig i møde dufte,
Paa hverr Livets Fied du vend•:r d i ~-.
Ingen Taare fra di t Øie glide
dine Fremrids Dage vorder bl1t'. ~,
hver din Time Lys og lykkelig. -·

Portrætter af kendte bornholmere
afgået ved døden sidste år

A. J. Lambrecht, 4. nov. 1880
- 1. febr. 1950. Gdr., Klingegård, Rutsker, 1904-39. Sognerådsmed.lem 1917- 21, sognerådsformand 1925-50.

Th. J . C. G. Rendtorff, 22. juli
1869-23. august 1950. Sognepræst i Nyker 1902-13.

J. F . E. Sode, 18. marts 1874
-8. s ept. 1950. Cand. pharm .
1893, apoteker, Skagen 1921,
Taarnby 1930.

Chr. I . Madsen, 25. sept. 1863
-25. septbr. 1950. Barberm.,
Rønne 1885-1913, s tifter og

Aage W. Hammer, 11. aug.

Anton H. Jør gen sen, 31. aug.
1887-8. nov. 1950. Gård ejer,
Damaskegd., Østerlars, Dalegård , Aaker.

1901-3. nov. 1950. K øbmand.
Bade mester. Rønne fra 1937.
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f ormand for Bor nh. barbermesterforening.

Th. Nystad, 26. oktbr. 188825. aug. 1950. Mag. a r t., v iceskoledirektør i København
fra 1933. R. Dbmd.

Aksel V. M. Hansen , 1. april
1881-7. sept . 1950. Gårdejer,
Tornegd" Bodilsker, til 1940.

Em. Niel sen , 3. juli 1898-

L . L. Mejdahl, 28. nov. 186929. okt. 1950. Stationsforst.,
Aakirkeby, 190G-33. Med-

1. okt. 1950. Skorstensfejer-

mester, Rønne.

Margrethe Kure, f . Nielsen,
31. decbr. 1873-8. nov. 1950.
Lærerinde i Bodilsker og
Nyla rsker.

stift er af A akirk eby bank.

Alfr. Chr. Jensen , 14. maj
1874-13. novbr . 1950. Fisk e r.
Tejn. Medl. af havnebestyrelsen og fiskeriforen ingens
bestyrelse.

Chr. A . Jen sen, 15. juli 1872
- 15. nov. 1950. Kvaseskipper. s ilderøger. Gudhjem.
Sognerådsmedlem.

Holger Koefoed, 25. marts
1878--17. nov 1950. Gårdejer,
Langedeby, Bodilsker. Medl.
af sogne- og menighedsråd,
formand f . Bornh. højskole.

1

Jørgen Mahler J ensen,
17. april 1862-18. nov. 1950.
Gårdejer, F å rebygd" Aker.

H . P . Kofoed, 21. nov. 1893
- 18. nov. 1950. Førstelærer
Nyker kirkeskole. formand
for vestre lærerkreds.

I

Olaf Holm, 2. juli 1893-22.
november 1950. Glarmester ,
Rdnne.

William Jensen, 29. okt. 1877
-24. novbr. 1950. Brugstor.uddeler Nyla r s 1908--40, formand f. Nylars skyttekreds.

Thor Emil Munch, 20. novbr.
1872-3. decbr. 1950. Gårdejer, St. Loftsgå rd, Aker.

Hans Lind, 23. febr . 18737 . decbr. 1950 . K vasesk ipper,
havnefoged, lods Gudhjem.
F ormand for Bornholms og
Christiansøs søassurance.

H. P. Niel sen, 28. maj 187912. decbr. 1950. Toldforvalter
Hasle 1931-36, Præstø 1936
--49. R.

H . K. Engel , 31. okt. 185614. decbr. 1950. Manufakturhdlr., Akirkeby. B randinsp ..
byrådsmedlem. medstifter af
Akirkeby bank.

Viggo Janus J en sen, 11. jan .
1893-18. dec. 1950. Murerm"
Nyker. Menighedsrådsmedlem, formand f. Nyker sygekasse.

Emil Abrahamsen, 15. marts
1889-26. december 1950. Ej er
af musikhuset • Polyphon• ,
R ø nne.

Karl Reker, 10. april 190127. december 1950. Arkitekt,
Rønne.

Hans Peter Schmidt, 5. okt.
1894-31. decbr. 1950. G å rdejer. Nygård, Aker.

Karl Jørgensen, 17. maj 1869
- 12. jan.1951. Skovløber, Almindingen. B lykobbe plantage.

Johs. Munch, 7. jan. 187021. jan. 1951. Bygm" Neksø.
B yrådsmed!. 1909-33. Formand for Teknisk skole.
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Hanslnius J en sen, 21. april
1871---.25. jan. 1951. Fisker,
Tejn.

Carl P eter Sør en sen , 9. juni
1864-25. j an. 1951. Gårdejer,
Gyldensgård, Vestermarie.

Hans J ørgen Nielsen , 25.maj
1871-27. januar 1951. Avlsb r uger, DyrstenshØj , D yrstensbo, Klemensker. Kirkev ærge i 20 år.

Oluf P. P ou lsen , 1. febr. 1882
-3. februar 1951. G å rdejer,
Lille G a degå rd, P edersker.

Au gust Ibsen, 13. aug. 1869
-8. februar 1951. Garde j er,
Lesleregård, Østermarie.

H elga B l an g, 11. juni 188712. februar 1951. Kommunelærerinde R ønne 30, mlsk.lærerinde 36, overJ.ære r 46.

Thor Jensen , 2. marts 186118. febr. 1951. Gårdejer, Lille
Hullegård, Pedersker.

H. V . Stargård, 14. dec. 19Gl
- 23. febr. 1951. Journali 0 ;
ved Bornh. Avis 1925, r~ol
aktdr af samme 1932-?~·.

Janus Kofoed, 2. aug. 1876-1. marts 1951. Avlsbr" Skovsholm. Klemensker. Sogne-

A lfred Sonn e, 24. dec. 1886
- 2. marts 1951. Apoteker fra
1914, Svaneapote k e t, Nykøbing M .

N. C. Jensen Holm , 3. nov.
1896--14. marts 1951. Hotelejer. Aaki.rkeby, Jernbanehotellet 1921-40, Kanns hotel
fra 1946.

P eter Kofod, 14. sept. 1884.19. marts 1951. Avlsbruger ,
Sandvig.

L . P . Hansen , 10. juli 188727. m 2rts 1951. Indremission ær i Rønne 1924- 36.

L. P. J u ul, 18. april 185427. marts 1951. Isenkræmmer, Neksø. Fmd . f . skytteforeningen i 25 å r.

Jacob Josefsen , 21. dec. 1881
- 19. april 1951. Mølleejer,
Risemclllen, Olsker.

Andreas Hansen, 10. ju11i
1875-20. a pril 1951. Gardejer, Søndregård, Nylarsker.
Sandemand.
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Axel Berg, 31. juli 1903-28.
april 1951. Folketingsmand
(R ønnekredsen) fra 1945, byrådsmedlem Rønne fra 1943,
viceborgmester.

Axel Ander sen , I. juli 1894
1951. Kapt. (•Vesetc,
•Marie- Skouc ).

H. P. Lund J ensen , 5 . nov.
188~.
maj 1951. F ørstelærer, Ndr. skole, Rutsker.
1909-19, Smørenge skole.
Vestermarie, 1919-41.

L a rs Jensen, 26. okt. 18813. juni 1951. Snedkermester.
Svaneke. B yrådsmed!. 1913
~25. 1929-43. Formand for
Svaneke afholdsfor. fra 1910.

Pet e r F unch , 23. okt. 18734. juni 1951. Cand . theol.,
realskolelærer B ogø 1900--04,
Fr. -sund 1904-13. Forstan der Brenderup realskole.

Va l d. Ande r sen, 8. nov. 1883
-27. juni 1951. Havnefoged .
Rønne, fra 1940. Medlem af
byråd og menighedsrå d.

J en s Chr. Kofoed, 29. novbr.
1872-7. juli 1951. Mekaniker.
RØnne. SØivmedalje.

Niels Otto Sonne, 10. marts
1878---18. juli 1951. Cand.
polyt" civiling. Amerika, fra
1934 kong!. vejer og måler
Svaneke.

Hans P eter Bendtsen, 15. juli
1874-19. juli 1951. G årdejer.
SmØrengegd .. 10. Slg.,Ves termarie.

S. V. Kjpller, 5. maj 1888--23. juli 1951. Manufakturhandler. Neksø. Kirkeværge.

Lar s Kamper, 31. jan. 18763. august 1951. Faktor ved
•Bomh. Tidende• 1916-40.

Knud Haure-Peter sen, 3. j11li
1885 -4. aug. 1951. Styrm. i 66selsk " kap t. i Da.-fr . dampskibsselskab. Med. f. drukn.
redn. Carnegiefondets beløn.

Andr eas Jensen, 8. jan. 1871
- 13. aug. 1951. Statslods og
lodsfmct. Chr istiansø til 1938.
D b md" fortjen s tm ed . i sølv.

Adolf Dam , 24. sept. 189330. aug.1951. G å rdejer, Ladegård, Aker.

Nann a Ingerslev, 31. oktbr.
1865-4. dec. 1950. L ærerinde
::Jodilsker p ræstegd .. Neksø
realskole 1885. B ornh. hØj skole 1893.

Wilhelm Bidstrup, 3. sepbr.
1881-11. juni 1951. Pantefoged i Rønne 1923- 37.
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vasker alt og for alle
Billigste form
for vask,

Broderi- Vævning

regn selv efter

Keramik-Kunst

Teaterstræde - Rønne - Telefon 9

Sofie Anker

L
E
G
A
V
E
R

Snellemark, Ronne. Telefon 884

L _ _ _ _.__

-1
ALT l

OG
Sovev:t:relser, spisestuer

PRÆPARATER

opholdsstuer, dagligstuer

OG ANDRE

skriveborde, bogreoler
ottomaner, klubsrole

GODE MÆRKER
FØRES

lysekroner, læselamper
malerier, akvareller
køkkenudstyr, spejle

Fra de1111e /orrretni11g ;kabe; dt moderne hjem

PARFU ME RIET

EMIL NIELSEN

Ll. T or v 2

Sondergade 7, celf. Ronne 1025

Karen ]e1u e11 1 t/f 771

BORNHOLMSK STENTØJ
OG FAJANCE

L. Hjorth}s Terracottafabrik
GRUN DLAGT

18~9

Sølvmedai lle : Altona 1869, Lo ndon 1870
Guldmeda ille: New O rleans 1884, Bruxelles 1910, Gene 1912, San Francisco 1914
Ba~celona 1929 (Grand Prix), Bruxelles 1935 (Diplom d' Honneur)

Skønne kjo lestoffer

Lækkerr undertøj

A/S Bornholms
Fløde-lscremfabrik
Bornho lms Margar i n efab r ik A/S

Kvaliretsstrømper

KØB DET I

T elefoner 216 - 109
Chr. Nielsen . Snellemark 4 1 . Telefon R ønne 1225

I

I

I
I

Knud

Jørgensen

I

~loms~ervenner -

Cederblad kender

I

St. T orvtgadt
'J?.pnnt

DAMS HOTEL

Kranse- og blom sterarrange-

Flemming 0. NiJted

Gælder det en ra-

menter af enhver arr.

dio eller en cykle,

Leveres over hele jorden

går De ikke forkert,

RØNNE . BORNHOLM
TELFFON 1500

hv is De henvender
D em til os. - Kun
gode mærker haves

Øen1 1tor1te og 111eJt moderne
blom1terforret11ing

D er narurl ige udgangspunkt
ri l øens seværdighede r

~BLOMSTER
~RØNNE•
TLF. W92

Kender "De nr. JO?

Telefo n Rønne 740

_J

1 SMUKT UDVALG

'Ri:_n til 'RJ!nne 907
og lad os klare Deres tryksag
Forlang forslag med udka sc
Det koster Dem incec og er selvfølgelig
uden forbindende for D em

Colbergs Eftf. Bogtrykkeri

Altid
førsc
med
nyhederne

lsce klasses
pålæg
Finesce
selskabssmørrebrød
Konserves

Harald Andersen
Herreekvipering. St. Torv, Rønne. Telefon 350

K. Mortensen

Sr. Torvegade . Telefon Rønne 359

~nne Vinog Cigarforretn ing
har alle kendte m ærker

C]. 'Didriksen

i vine, spiriruosa,
cigarer og cigaretter.
Stort udvalg i piber.

H. H. LAU
St. Ttnvrgadt 3, 'l{pnm

Telefon 706

BAGERI
:coN DITORI
OG CAF E

Snetlemark 4 3

Ronne
Telefon 242

rAlle Deres bankforretninger udføres hurtigt og sikkert af

HANDELSBANKEN I RØNNE
Filial af Akti eselskabet Kj øbe nhavns Han delsbank

1m
~~
'.'
~

I

I

L ___·

------

--

Aktiekapital: kr. 50.ooo.ooo
Reserver: kr. 61. ooo. ooo
St. Torv 1 2, Rønne, telefon 11 3
Bankrid: 9-12 og 14-16
lørdag 9-12,30

KUL
KOKES

CINDERS
BRÆNDE

",,

CHR. BIDSTRUP
Ind ehaver : tv1. Th . Bidstrup. Største lag er, bedste kvaliteter, billigste pri ser

ALT l E L EKTRISKE ANLÆG

Firmaet AXEL SØRENSEN
Elekcro-inscallacør

~

Tel efon Rønne 569

VI HAR VARERNE

Snellemark 24 . Telefon 1591 . Rønne

- -- - - -

PROTOKOLL ER
PRIVATBI N D

julens
stjerneskud
er et godt fotografi
så derfor
onsk D em

er b illede

fra

Niels Andersen

bogbinderi

St. Torv. Ronnc, cif. 1313

polyfoto
ved H. P. N ielsen, Byledsgade 4, tlf. 240

DAMPSKIBSSELSKABET PAA BORNHOLM AF 1866

1--

Var1nt
vand
hele
året

H ar De centralvarme, så savner
De utvivlsomt det varme vand
om sommeren. Ved De, at for
en ringe udgift kan De få dette
savn afhjulpet? Har De ikke
centralvarme, kan De alligevel
få installeret et selvstændigt
varmtvandsanlæg med gasfyring til bad, kpkken og h åndvask, også velegnet til restaurationer , damefrisprsaloner og
tandlæger. - Det koster ikke
så meget som De tror! Kender

I ÅR

KA N DE

FÅ
IDEER

j 11legaver,

J ULEGAVER

der skaber glæde

TIL HELE

De den store fordel ved gasvaske-kedler? R enligt, nemt og
behageligt. En storvask koster
kun m ellem 50-100 pre. - Udfprligere oplysninger og tilbud
uden forbindende.

K. E. Hansen

TIL

FAMI LIE N

Alsted

s1e1w 1ræde. Ttt •f • n 49 1

Søndergade 6, Rørine

Blikkenslager, aut. gas- og vandm ester

T e l efon 249

_J

L_ _ _ __

P akni n g

c.Alt i

og
opb e varing

sygeplejeartikler

af mobler

samt
stort udvalg i
parfumeri

Flytte- og transportfarretning

WILH . BECH

I .

- ~'

NYROPS
UDSALG
St. Torvegade 18, Rønne, tlf 754

/( i (if Il~·
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Kastanievej 6. Privat : Søndre Alle 5. Telefon 788

'

Kemisk
renrmng

Bornholms

Spare- og
Laanekasse

KEMIKOHL
St. Torvegade 27 . Telefon Rønne 116

STORE TOR V 16

HOVEDKONTOR I RØNNE:
Telefon 20. Kontortid fra 9 - 12
og 2-4. Lørdag fra 9- 12,30.

l

*
AFDELI NGEN J ALLJNGE:
Telefon 54. Kontortid fra 9- 12
og 2-4. Lørdag fra 9-12,30.

*
Værdipapirer rnodrages til opbevaring i åbent depor.

*
BOXE R UDLEJES

AAGE HEINØ

*

malermester

Indskud modtages på 6 måneders opsigelse og på almindelige
sparevilkår.
Nørregade 24
Rønne
T elefon 48

Der er en FORD i Deres fremtid

AUTORISERET

-

Telefon 'R..onne 804

FORHAN DLER

Af deling i Nexø telefon 2 1

Skadesforsikring
Livsfarsikririg
Forsikr i ngsa kl ie se !skab et

NYE DANSKE
AF 1864
Afdelingskontoret i Rønne ved distriktschef H .

A gent ure r i d e b ornho lmsk e k ø ~s f æ der

C. And ersen . TelP!.:r. 54i::

,.------

-

- - - ----- - -

NIPU KONTORMØBLER

Skrivebord model 48-2-2

Skrivebord model 48-3·3

Bogholderibord model 2816

Jalousiskab model 2828

Skrivemaskinbord model 2832

Skrivebord model 48-10-10

Eneforhandling for Bornholm

COLBERGS BOGHANDEL
Ronne - tlfr. 122 - 1022

Fuldstændig kontorforsyning

Bornholms Maskinfabrik

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 år uden
væsentlig vedligeholdelse. --- Vore firkantede ovn<=: og kaminer er forsynet med patenteret brændselsbesparende .ristesystem, således at brændselet udnyttes til det yderste. Desuden fremstiller vi komfurer
og alt forefaldende bygningsstøbegods. Til vore ovne kan de altid få reservedele til rirnelige priser.

'Telefoner: Rønne .140 og -534

r

.
•\•

Gaven, der
giver glæde
dag efter dag
år efter år ...

~

~

fås i priser fra kr. 3 i,50 -172 ,00

Bmg altid P arker Q;1i11k --- meste blæk med Solv-x, der renser pennen, mens dm skriver

UOLBERGSBOGHANDEL
STOR S T E FYLDEP ENN ELAGER OG E N E STE FYLDEPENNE - SPEC IALVÆR KS T E D PÅ OEN

RØNNE

.

