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Tryk : Colbergs Eftf Bogtrykkeri, Ro1111e

September
Fortæl mig, du blonde pige,
som sanker den modne frugt,
om alt, som i høstens rige
er lyst og let og smukt,

Syng for mig, du mørke pige
med krans af vedbendgrønt,
om alt, som i drømmens rige
er dunkelt, fjernt og skønt,

Om kvidrende stæres vrimmel
i træer ved det høje hæs
og om den blåeste himmel
og om det grønneste græs,

Om natvindens suk i skoven,
hvor puslinger holder til,
og trækfugles klemt fraoven
og strømkarlens strængespil,

Om hvide, glidende skyer
og svævende silkespind
i drift over skove og byer,
båret af vestenvind,

Om nordlysstråler, som flakker
i nattens den høje hal,
hvælvet om graner og bakker
med stjerner foruden tal,

Om asters og georginer,
om vinsløvskrans til dit hår,
om fløjter og violiner
og dans i den gamle gård -

Om svundne slægters hæder
og skæbner i bygd og borg,
om menneskehjerters glæder
og menneskers hjertesorg -

I, mine to veninder
af hver sin æt og id,
bind mig en krans af minder
om fager jævndøgnstid!
Emst Køie.

Fra Worm til Pontoppidan
Bornholms-beskrivelser i det 17. og 18. århundrede

Da Aakerdegnen Rasmus Pedersen Ravn i 1671 fuldførte sin
»Chronica Borringiaca eller Bornholms hisroriske Beskr ivelse~,
havde han med denne bog skabt et af de centrale værker i Bornholms litteraturhistorie. SkØnt Ravn var »ejn fØrder«, må man
dog regne ham for en fuldgod bornholmer, eftersom han virkede her i halvtreds år og fandt sin grav her. Hans Bornholmskrønike, der ikke fand t frem til trykken før 1926, var i mange
år et ukendt arbejde, selvom den gennem hvad andre skribenter har brugt af den har givet stof til de senere Bornholmsbeskrivelser. Først den nyere historieskrivning: J. A. Jørgensen
og Zahrtmann har benyttet den og anerkendt den som en livsfrisk bog og et værdifuldt kildeskrift.
Mellem denne bog og Peder Nikolai Skougaards så sørgeligt
strandede Bornholms Beskrivelse fra 1804 har vi ingen egentlig ropografi over vor hjemø skrevet af en bornholmer eller blot
af en stedkendt mand. Men i disse åringer har Bornholm fundet
sig en plads i vor topografiske litteratur, ja, har ovenikøbet fået
sin mest monumentale beskrivelse i Thurahs fornemme værk
fra 1756. Men også før Ravn var der gjort forsøg på at give
fyldige oplysninger om bornholmske forhold i rammen af en
samlet Danmarksbeskrivelse. I de halvandet hundrede år, fra Ole
Worm i 1622 startede sin indsamling af antikvarisk-historiske
oplysninger og ti l Hans de Hofman i 1774 Jod trykke sit supplement til Pontoppidans Danske Atlas, foreligger der en ret
fyldig litteratur om Bornholm (desværre er adskilligt gået til
grunde), selvom en stor del først er blevet trykt i den allernyeste
tid. Det turde være af interesse ae give en oversigt over disse
bidrag udefra til litteraturen om vor hjemø som tekst til nogle
prøver af de gamle topografers billedmateriale, der yder et
bidrag til Bornholms kulturhisrorie ikke mindre væsentligt end
de mange fakta, de lærde herrer har fået samlet sammen.
Som et fællesrræk for disse gamle D anmarksbeskrivelser kan
det siges, at hvor glad man end er for den fylde af oplysn inger,
de har reddet til os, så er de ikke hvad man kalder spændende
lektyre for den jævne læser. Man føler det som en brat overgang,
når man fra dem kommer til det 19. århundredes topografer,
hvis værker man med behag læser fra ende til anden: den indædt sarkastiske P . N. Skougaard, den hyggeligt passiarende
Panum. Mange Bornholmere vil have stiftet bekendtskab med
Thurah, hvis værk har været meget udbredt på Bornholm, men
hvor interessante enkeltheder det end rummer, og hvor morsomt dets billedstof er, så er det dog en knastør læsning: Opremsning af stort og småt imellem hinanden og lige hØjtideligt
altsammen. Det er ikke som folkelæsning, de gamle topografer
har deres styrke.

4

JUL PAA BORNHOLM

De har gjort en fortjenstfuld gerning ved at samle det materiale, som danner grundlaget for vor viden om Bornholm i
gamle dage. De har samlet dokumenter, som de har skrevet af,
indskrifrer, som de har kopieret, og havde de ikke gjort det,
vilde meget være tabt, idet adskillige originaler er forsvundet i
mellemtiden . Nøjagtige og kritiske efter vor tids målestok har
de ikke altid været, det ser man ved at sammenligne bevarede
originaler med deres afskrifter. Men er originalerne gået tabt,
så er det de har overleveret os så uendelig meget bedre end slet
intet.
Hvad angår det historiske stof, de overleverer os, så er der
naturligvis et dybt skel mellem hvad de beretter om fortiden og
hvad de skildrer af deres samtids begivenheder. Det sidste har
selvsagt den største betydning som kilde, og på dette punkt,
blande andet, er det, ae vor egen Ravn overgår de andre i betydning, simpelthen fordi han har siddet på stedet og om ikke været
Øjenvidne så dog på nærmere hold oplevet alt, hvad der tildrog
sig i de dramatiske år ved det 17. århundredes midte. For de
andre optegnere gælder det, at stort og småt er blandet imellem
hinanden, og rene kuriositeter ofte skygger over det mere betydningsfulde.
Topografernes optegnelser om den ældre historie hviler i
hovedsagen på en enkelt stor samlers værk. Det er vor berømmelige historiker Arild Huitfeldt (1546-1609), hvis imponerende Danmarkskrønike, bygget på dokumenter, han som
Rigens Kansler og Rigsråd havde adgang til, var en autoritet
for dansk historieskrivning i over halvandet århundrede. SkØnt
hans værk er af en anden karakter, skal det nævnes her som
ropograferoes forgænger og som en væsentlig del af det grundlag, de bygger på.
De ro største topografiske værker i det 17. århundrede, Ole
W orms og Peder H ansen Resens, var begge så stort anlagt, at
de ikke blev fØrt igennem til trykning, og det er først i vore
dage, at de - delvis - er blevet tilgængelige i bogform. Begge
var de samlerarbejder af stort omfang.
Ole Worm (1558-1654) kom for så vidt længst, som han
fik en del af sit indsamlede materiale offentliggjort i specialværker; i denne forbi ndelse er det navnlig hans score runeværk,
der har betydning. »Danicorum monumentorum libri 6«, der
udkom i 1643, afbilder samtlige dengang kendte danske runestene, deriblandt en hel række bornholmske, og g iver udtydning
og oversættelse af indskrifterne, som stort set går igen i de følgende Bornholmsbeskrivelser, indtil den sprogkyndige og ejendommeligt lydhøre Skougaard begynder at pille alvorligt ved
dem. Men i betragtning af, at det er et førs tearbejde på et uop-

dyrket område, må man sige, at det er beundringsværdigt udført, og indtil Wimmer kom med sit epokegørende runeværk,
var Worms arbejde den eneste danske håndbog på dette felt.
W orms runeværk er blevet til ved en landsomfattende materialeindsamling, der ikke gjaldt runeindskrifterne ale~e. W orm
havde den lykke at have allerhøjeste bevågenhed og deraf flydende stØtte til sit arbejde. Indsamlingen blev ved bistand af
kansleren Christian Friis til Kragerup sat i gang ved et kongebrev til samtlige biskopper i lander, der lod befalingen til indsamling gå videre gennem provsterne til landets sognepræster.
Det var i første række runeindskrifter, det gjaldt, men tillige
Ønskedes meddelelser om alt muligt af sproglig, folkloristisk og
kulturhistorisk art, sådan at materialet kunde danne grundlaget
for en omfattende D anmarksbeskri.velse. Denne arbejdsform
var vel på den tid den eneste gennemførlige, men der siger sig
selv, at materialet måtte blive meget ujævnt. Nogle præster gik
med liv og sjæl ind i indsamlingen, andre svarede kortfattet og
ofte uvilligr på spørgsmålene.
Disse præsteindberetninger blev ikke trykt med det samme,
men havnede i Universitetsbiblioteket, hvorfra de senere er gået
over i Rigsarkivet. Halvandet hundrede år senere blev nogle af
dem trykt, deriblandt de bornholmske, som offentliggjordes i
Suhms »Samlinger til den danske Historie« i 1780; dette optryk
er dog ufuldstændigt og unøjagtigt, idet det nøjes med ar referere indholdet. Et nøjagtigt (omend sprogligt ler moderniserer)
optryk efter originalmanuskriptet besørgede Johan Bulmer i
»Bornholmske Samlinger« XVII 1926.
Dette manuskript af en lokalkendt meddeler må altså siges at
høre til Bornholms litteraturhistorie i snævrere forstand. Dets
forfatter er Bornholms landsprovst Jens Pedersen, tillige præst i
Bolsker-NexØ, og er udarbejdet i 1625. Der bygger på de bornholmske præsters indberetninger, og flere af dem har gjort en
virkelig indsats. Det gælder således Persker-præsten Hans Raunholt, hvem vi skylder den første overlevering af Bonaveddesagnene. Hans beretning herom er ikke noget for den knastørre
Bulmer, der hånligt springer den over: »Noget ikke helt kortfattet Tøjeri, som Hdskr. videre indeholder vedrørende Bjergtrolde og deslige i Pedersker Sogn, forbigaas her,« siger han i en
fodnote. Heldigvis har Skougaard optrykt beretningen, selvom
han rilfØjer, at det »er intet andet end Sniksnak rilhobe.« At
Skougaards gengivelse har været udgangspunkt for de senere
Bonavedde-overleveringer, viser en lille kuriøs ting. Skougaard
gengiver er afsnit af Rau nholts beretning således:
»Vesrenfor i samme Høy siges at have været Puslinge og

Runesten fra Nylarsker og Østerlars kirke. T ræsnit i Resem A tlas: Bornholm (11dg. 1925 ) .
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haver det hendt sig engang ar Bondevedde er kommen der frambi (forbi) og hØrt ar de have hugget paa et Stykke Træ, og sagt:
»Hug det, Snef! nest saa er Bondeveddes Hustru." Nu der
Bondeveddes Husrrue gik i Barselsæng, og der vare Kvinder
inde hos hende, komme ogsaa Troldene med sit Træbillede, toge
Kvinden af Sængen og lagde Træbil!eder isteden, som der var
den rette Kvinde. Troldene som vare i Stuen stukke Bondeve<ldes Hustru ud af Vindver til de Andre som vare der udenfore;
men Bondevedde var færdig førend de, tog imod sin Kvinde og
forvarede hende, de andre Kvinder, som vare i Stuen, uafvidendes. og lod saa gjØre sin Bager-Ovn varm og vilde have Troldebilledet deri, som og skede, saa at Troldebilledet knagede og
spragede noget forfærdeligen. Kvinderne, som vare i Stuen
græde og klagede sig ynkeligen, thi de vidste ikke andet end
det var Bondeveddes Hustru; men han viste siden Kvinderne
sin egen H ustru.«
Den ejendommelige replik om »Snef« skyldes ganske Øjen·
synlig en fejllæsning; i manuskriptet må der stå: Hug det snefnæst (snevnæser, skævnæser), så er Bondeveddes Hustru. Da
J. P. Møller i sine Folkesagn fortæller om Bonavedde, har han
givet Replikken denne form:
Snef, gjør na laanglaid og blæi,
saa bier hun Bonaveddes Konna læi.
Naar Ellekilde mener, ar denne form hviler på en ægte over·
levering, tror jeg, han har uret. For det første har »Snef« aldrig
eksisterer andre steder end i Skougaards fejllæsning, for der
andet har Ellekilde overser, at ganske vist var J. P. Møller en
mester i at træffe tonen i den folkelige overlevering, men han
efterstræber ikke ordrer genfortælling - han var nemlig tillige
digter, og derfor er der sandsynlighed for, at det er ham selv, der
har sat replikken på rim. Måske er den et brudstykke af et Bonavedde-digr, der ikke er blevet til mere? Worms antikvarisk-topografiske arbejde var så stort anlagt,
ar det ikke blev fuldført. Men ideen var raget op, og den fik
efterfølgere. Me'toden med at indsamle stoffet gennem landets
præster blev genoptager af Peder Hansen Resen et halvt århun drede senere.
I mellemtiden var der udkommer et par D anmarksbeskrivelser af betydning, men hvad Bornholm angår, er intet af disse
værker særlig givende. Der første var Jens Lauritsen Wolfs
»Encomion Regni Daniæ, der er: D anmarckes Riges Lof«, der
udkom 1654. Wolf (c. 1583-c. 1660), som var boghandler, var
en meget ujævn skribent; han breder sig i beskrivelsen af
kongebryllupper og glider let hen over mangt og meget, som
forekommer os mere væsentligt. Af bogens 700 sider handler
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siger og skri ver een om Bornholm, der korr karakteriseres som
en »skiØn frncrbar Provincie« med følgende k øbstæder: Rodne,
Nex, Svanicke og H asle. Og vor historie afgøres med de ord :
»Dette Land haffver udi arskillig Krigs oc Feygdes Tider været
anfecrer oc erobret.«
Betydeligere er der andet, »Danmarckis oc Norgis frucrbar
H erlighed«, af N ordmanden Arene Berntsen (1610- 1680).
Denne digre kvart, der udkom i 1656, er er overordentlig vigtige kildeskrift angående landets økonomi, før ensartede forhold
i møm, mål og væge blev indføre; copografisk ser er det magerr.
Der har en kortfattet oversigt over Bornholms administrative
inddeling, hvor der n ævnes fem købstæder: N exøe, Svanicke,
Rønde, H adszle og Alling; sogneforregneisen er ret forvirret:
»Boelsk_er Sogen eller Raadne«, »lbskier Sogn eller S. Rudolphus« . Bornholms forrrin· sammenfarcer Arene Berntsen i disse
ord: »Oc endog Naturen hafver necrer forbere Land scort begrib,
saa er der dog derimod med disz rigere Frucrbarhed condirionerir, effrersom der icke allene g i Hver Indbyggerne aUe slags Korn,
synderlig Byg oc H affre: Men endocsaa fornemmeligen, formedelst des ØffverflØdige Græszning oc Egn (Eng?), underholde
Indbyggerne meget Qvæg, saa de baade Smør, Oste, Uld, oc
deslige Ware til Fremmede kunde hafve ar affhende, saa vel som
aff meget Fæned, de Aarligen haffve ar slacre, score Partier
K iØd, Huder, Skind, oc Talg ud føre. Foruden den nødrørffrig
Skow der paa Landet haffvis, gifver der oc nogen steds KalckSrene. H vor aff Indbyggerne dem ocsaa scorr Gaffn formedelst
Kalckbrenden vide ar skaffe, ar saaledes decre nocksom for ir goc
lidet Land er ar holde. « Peder H ansen Resen (1625-1688) var søn af Sjællands
biskop og hØrre ti l en slægt af teologer og akademikere, hvilket
gav ham forbindelser af uvurderlig nytte under enevældens første år. H an tilhørte der nye embedsaristokrati og forstod at gØre
sin gunstige stilling frngrbringende, når han ved siden af sin
embedsgerning som professor ved universiteter lagde sin energi
i en samlervirksomhed i de hele score dimensioner. Hans enestående bibliotek gik desværre til grunde ved Københavns
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Brand. Men foruden bøgerne indsamlede han materialet til en
scor Danmarksbeskrivelse, og her gik han frem på samme vis
som Worm. I 1666 udsendte han sin første henvendelse til gejstligheden i Sjællands Srifc; senere fulgte andre dele af lander.
Spørgsmålene gælder indskrifter, som Worm ikke har fået med
i si ne Monumenta, desuden andre oldtidsminder, helligkilder,
p ræsrerækker, stednavne med formodning om deres oprindelse
og adskillige andet.
De indkomne besvarelser har uden tvivl været meget ujævne;
desværre er meget lide deraf bevaret. Som bearbejdelsen skred
frem, svulmede værket op ri! 30 foliobind, og der måtte nødvendigvis foretages forkortelser, før værker var trykfærdige. Opgaven med er uddrag blev overladt til Johan Brunsmand (senere
kendt som forfatter til er berømt skrift om »Køge Huskors «).
Men heller ikke den forkortede udgave n åede frem til trykken.
Heldigt for værkers skæbne var det, at der blev foretager et par
afskrifter, der havnede i der kongelige bibliocek; hovedeksemplarer, som fik sin plads i universitersbiblioceker, gik ri! grunde
ved Københavns brand i 1728, med u ndtagelse af enkelte dele,
der tilfældigvis var udlånt på det tidspunkt. Redder blev også en
del af illusrrarionsmaterialer, der forelå i kobberplader eller
scokke ri! træsni t, blandt de sidste var også Worms gengivelser
af runemonumenter samt de noget grove fremstillinger af bornholmske kirker.
Den del af Resens »Adas Danicus« , der vedrører Bornholm,
udsendres i dansk oversættelse ved Johannes Knudsen (orig inalen var selvfølgelig på latin) i 1925 . I ind ledningen til denne
udgave gøres omhyggeligt rede for de indviklede forhold mellem de foreliggende manuskripter. Og tillige får man oplysninger om forholder mellem Resens Bornholmsbeskrivelse og
Ravns Krønike, som J ohannes Knudsen årer efter forelagde i
trykken.
Ravn havde i 1671 sende sir manuskript til kongen i håb om
ar få bogen rrykr. Men Ravn var jo kun en ringe degn - og
kongen nøjedes derfor med at overlade hans manuskript til
Resen til fri afbenyttelse, når han skulde skildre Bornholm. D et

var unægtelig et scort aktiv for Resen, og hvilken flittig brug
han har gjort af Ravns manuskript, fremgår rydeligt af hans
skildring. I Brunsmands resume anføres til stadighed t0 kilder,
den ene er Huitfeldt, den anden omtales som »den lasede bog«.
Forskningen har vist, at den sidste ikke kan være andet end
Ravns BornholmskrØnike, og når man ser, hvor Resen har slidt
på den, forstår man at bogen er blevet laset efterhånden. Det var
sent, Ravn fik den ære, der tilkom ham. Hans stof var ganske
vist ikke ukendt for de senere bornholmsbeskrivere, men de
kendte det via Resen og vidste ikke noget om den egentlige
ophavsmand. Thurah nævner ham ikke, sålidt som Skougaard
gør det; i sin fortale nævner denne sidste som sine forgængere
Jens Pedersens indberetning til Worm, Resen, Thurah og Poncoppidan. Det vilde have frydet hans bornholmske sind, om han
havde kendt Ravn.
Ravn er unægtelig en fornøjeligere læsning end Resen, selvom hans noget fantastiske fremstilling af oldhiscorien er en drøj
immdfuld. Hans stednavnetydninger er også temmelig fantasifulde (» N ævnes Allinge ligesom Ællinge af Ænder og Ællinge,
som der udi Havnen og omkring kunne sig vel nære og opholde«!) - de går i Øvrigt igen hos Resen.
Men så har Resen et meget interessant billedstof, først der
lidt mærkeligt formede Bornholmskort, men ikke mindre byplanerne omfattende de fem gamle købstæder. De er fremstillet
halvvejs som kort, halvvejs i fugleperspektiv, således ae man ser
de enkelte bygninger; nøjagtigheden er vel ikke helt som man
kunde Ønske det, men man har dog altså fra denne tid en hjælp
til at danne sig et indtryk af, hvordan Rønne, Hasle, Svaneke,

Nexø og Aakirkeby har set ud. Dee er de samme byer, som
senere haves i grundplan og prospekt hos Thurah og Pontoppidan; Allinge-Sandvig er også på dette punke stedmoderligt
behandlet.
Dee hjalp altså ikke, ae man prøvede at forkorte Resens værk,
tiden var endnu ikke moden til en Danmarksbeskrivelse af det
omfang. Et publikum, der kunde bære et så stort foretagende,
fandtes endnu ikke, og for de få lærde, der havde forudsætninger for at få noget ud af det, var det jo tilgængeligt i manuskriptet. Der skulde gå det meste af et århundrede, før det lykkedes at gennemføre, hvad Worm og Resen havde drØmt om.
Og det var, som om den skæbne, Resens værk havde fået, tog
modet fra den kommende generation. Det varede noget, inden
man turde forsøge igen.
En enkelt samlet Danmarksbeskrivelse må lige nævnes, nemlig Ludvig Holbergs »Danmarks og Norges Beskrivelse« fra
1729; den var mere afgrænset og kom i flere udgaver. Men dette
værk er en skildring af staten og samfundet og i ringe grad
topografisk orienteret. Bornholm nævnes kun flygtige sammen
med Danmarks andre mindre Øer (af hvilke Holberg anser
Langeland for ae være den største!). Unægtelig har Holberg
ydet Bornholm mere retfærdighed i sin Danmarkshistorie.
Den mand, der omsider tog W orms og Resens tanke op, var
ikke skribent af fag, skØnt pennen lå godt i hans hånd - han
var arkitekt, tilmed en af vore bedste. Det var Laurids de Thurah (1706-1 759). Vi skal ikke gå ind på hans indsats som arkitekt; når de nævnes, at man blandt hans bygværker finder Eremitagen og spiret på Frelsers Kirke, vil enhver være klar over
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hans dygtighed og betydning. Som litterært monument over
ham står et forfatterskab omfattende statelige værker af topografisk og arkitektonisk indhold - hvoriblandt altså hans
ansete bornholmsbekrivelse.
»Omstændelig og tilforladelig Beskrivelse over den i Østersøen liggende, under det Kongelige D anske Herredømme blomstrende navnkundige Øe Bornholm og den ei langt derfra anlagde fortreffelige Fæstning Christiansøe« osv. (den omstændelige titel lige så vel som bogens typografi er udpræget senbarok,
skØnt man mærker, at rokokoen står for døren) - denne bog
var i virkeligheden et forsøg, en slags prøveballon, og vi må
være evig taknemlige for, at Thurah begyndte med at skildre
mindre landsdele, der forekom ham mere overkommelige. Foruden Bornholm fik han udarbejdet mindre beskrivelser af
Samsø og Amager. Men det var hans mål at gennemføre en hel
danmarksbeskrivelse. H an havde allerede i »H afnia hodierna'<
givet en beskrivelse af hovedstaden, særlig ud fra arkitektoniske synspunkter, og nu vilde han udvide området til hele
Danmark. Også for ham strandede planen. Om de økonomiske
vanskeligheder, han havde at kæmpe med, har han fortalt i
fortalen til sin bornholmsbeskrivelse.
Ved indsamlingen af stoffet fulgte Tlmrah Worms og Resens
prøvede metode: en skrivelse gennem bisperne til samtlige
præster i landet. Allerede en halv snes år i forvejen var en ligT..W. l1Il.
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nende plan udkastet af sekretær i D anske Kancelli Erik Johan
Jessen-Schardebøll, der udsendte topografiske spørgeskemaer til
landets stiftsamtmænd og amtmænd, men ikke nåede at bearbejde det danske materiale, som nu findes i det kongelige bibliotek. I 17 54 udsendte T hurah en »D esignation over de Poster,
hvorpaa af Een hver Sogne-Præst Ønskes og udbedes Efterretning. « D ette interessante spørgeskema indeholder følgende
poster:
1. Hvad Hoved-Sognet kaldes og Hvad de eller det dertil
hØrende Annex.
2. Byernes og Stædernes Navne, som hører til Hoved-Sognet
og de til Annexet eller Annexerne.
3. Forklaring om Sogne-Kirkernes og Annex-Kirkernes T ilstand, Bygning og Anseelse, om de har Taarn med eller uden
Spiir og deslige, om vides, naar og af hvem de er bygget.
4. Udskrift af antique og mærkværdige ældre eller nyere
Inscriptioner i, paa eller udenom hver Kirke, paa Bygningen
selv eller paa Kalk og D isk, Fundt, Klokker, hvad Aarstal der
hidst og her maatte findes og deres Betydning; item hvilke adelige, gejstlige og andre fornemme Personer vides der at være
begravne, da og, om muligt, lnscriptionerne paa deres liigkister
og videre.
5. Hvad Navn Kirkerne nu bærer eller hvilke vides, at de har
baaret i de papistiske T ider.
6. H vor mange og hvilke Herregaarde i hvert Sogn findes,
om vides, naar og af hvem de er bygte; hvorledes Gaardenes
nuværende Tilstand og Anseelse er. Udskrift af gamle eller
nyere Inscriptioner, Aarstal og deslige, som derpaa maatte findes, hvo de gamle Ejere og Beboere paa Gaarden haver værer,
tillige med alle andre forefindende Mærkværdigheder.
7. H vad i hvert Sogns Marker af Mærkværd ighed maatte være,
saasom rindende Kilder, papistiske Sundbedskilder, hedenske
Begravelser, Altare, Steene med Runisk eller anden Skrift og
deslige.
Det er imidlertid ikke de bornholmske præster, hvem æren
tilkommer for at Thurahs bornholmsbeskrivelse blev så god en
bog, som den er - det er nemlig en god bog, der bringer meget
interessant og pålideligt stof udover de mange afskrifter efter
forgængerne, først og fremmest Resen, og når man tænker på,
at forfatteren aldrig har sat sine ben på Bornholm, undres man
over, at han på så mange punkter synes at bevæge sig på kendt
grund. Dette skyldes een enkelt mand, nemlig Bornholms første
amtmand, Johan Christian Urne, hvis omfattende optegnelser
om bornholmske forhold har været en af Thurahs vigtigste kilder. Urne var amtmand på Bornholm fra 1740 til 1784; om
hans forhold til bornholmerne henvises til hornholmshistorien;
her skal kun nævnes, at hans interesse for alt vedrørende den
landsdel, hvor han havde sin embedsgerning, ytrede sig ved at
han overalt, hvor han færdedes på øen medbragte en bog, hvori
han omhyggeligt optegnede alt af interesse. Hans optegnelser
(utrykte, i det kongelige bibliotek) omfatter både natur, sprog,
folkekarakter, skik og brug, historiske minder, foruden de særegne retslige og administrative forhold. D e er en meget væsentlig kilde for vor viden om Bornholm i det 18. århundrede, og
som sagt: den faste grundvold, hvorpå Tburahs bornholmsbeskri velse hviler. I det kongelige bibliotek findes i Øvrigt er
eksemplar af Thurah, som har tilhØrt Urne, og som han har forsynet med håndskrevne tilføjelser.

·-·-

-----

~·-

,·
Ly1eklippeme i Rø. Kobber1tik i Pontoppidan: Den danske Atla1 ! (1763) af]. Ilaa! . Læg mærke til, at der er to »ly1•/

Thurahs stof er meget omfattende og broget. Man vil vel
kalde fremstillingen omstændelig, og ikke altid formår han ar
skille mellem småt og srorr, mellem almindeligt og særpræget.
Men overalt kan man finde oplysninger af interesse; i hans opremsning af den bornholmske dyreverden findes således adskillige bornholmske dyrenavne optegnet. Hans betragtninger over
den bornholmske folkekarakter (som i Øvrigt skyldes Urne) er
grundlæggende, og da Skougaard et halvt århundrede efter tog
emnet op, formede han sin fremstilling som en opgørelse for og
imod, hvad Thurah havde ment. Det rent topografiske stof, som
Thurah ligesom forgængerne behandler sogn for sogn, dvæler
navnlig ved kirkerne og mindesmærkerne, der som spørgeskemaet viser har hans særlige interesse. Runestenene gengives
hovedsagelig efter Worm ; hvad kirkerne angår er beskrivelsen
temmelig trættende, da enhver indskrift, betydelig eller ubetydelig nøjagtig afkopieres.
Billedsroffet er fornemt. Tavlerne er stukket i Kobber af
J. Haas - man sammenligne blot runestenene med de træsnit
hos W orm, de er stukket efter, for ikke at tale om rundkirkerne,
der er noget helt andet end Resens grove træsnit. Hvor meget
videre man var, viser også bornholmskorret med den rigtige
kystlinje og de mange gennemgående pålidelige stednavne. Byprospekterne og grundplanerne er af allerstørste interesse; hvor
pålidelige de er, kan det være svært at dømme om. I billedet af
Hammershus synes nøjagtigheden ialtfald ikke overvældende.

Det fortjener at nævnes, at Thurahs værk samme år blev fyldigt og sagligt anmeldt i »Efterretninger om nye Bøger og lærde
Sager «, og at recensenten efter at have fremhævet betydningen
af Thurahs prøver på det bornholmske sprog supplerer dem
med en bornholmsk ordliste på over en halv snes sider, et uddrag af Ordbog og Observationer, som amtmand Urne har oversendt til biskop Harboe. I og omkring Thurahs værk beskæftiger man sig altså for første gang med betragtninger over den
bornholmske dialekt; selvom det i hovedsagen drejer sig om
ejendommelige ord og udtryk, meddeler dog den nævnte recensent, at det bornholmske sprog, som »er en kiendelig Levning
af det gamle Danske, udtales tydeligst og reenest udi Snogebeck
Fiskeleye, og overalt Sønden paa Landet. Paa Nord-Ost Siden
derimod er det mere blandet med det Skaanske.« Æren for disse
første dialektundersøgelser tilkommer sikkert udelukkende
Urne. Det lykkedes altså heller ikke Thurah at gennemføre den score
plan, som han havde arvet fra Worm og Resen. Men nu nærmede fuldførelsen sig. Thurahs bornholmsbog udkom i 1756, og
allerede syv år senere kunde Erik Pontoppidan (1698-1764)
udsende det første bind af »Den danske Atlas eller Konge-Riget
Danmark«. Han nåede ikke at se afslutningen på værket, men
hans svoger Hans de Hofman fortsatte det sammen med Langebek og B. C. Sandvig på grundlag af det materiale, Pontoppidan
havde samler sammen til der.
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Hammershm miner. Stik i Pontoppidan: Den danske Atlas III ( 1767 ).

Pontoppidan var teolog og havde et anseligt forfatterskab bag
sig, da han tog fat p å sit danmarksatlas. Fra hans hånd foreligger ikke blot kirkehistoriske arbejder af stor betydning, men også mindre topografiske værker, der danner udgangspunkt for
det Store værk, han begyndte i sine sidste leveår.
Når det lykkedes Poncoppidan og hans fortsættere at gennemføre den danmarksbeskrivelse, som så mange tidligere
havde knækket halsen på, så skyldes det vel ikke mindst, at han
bedre end de forstod begrænsningens vanskelige kunst. I hans
atlas (Bd. III) fylder selve bornholmsbeskrivelsen kun 72 ikke
særlig tætte kvartsider, og han har udskudt en hel del af det stof,
gengivelse af ligegyldige indskrifter og lignende, som hans forgængere belemrede deres arbejder med. Men han bygger i allerhøjeste grad på det materiale, som de har skaffet til veje og er i
mangt og meget afhængig af dem, lidet kritisk som han var. Dog
er hans arbejde langtfra nogen ren gentagelse; i hans bornholmsbeskrivedse findes en del, som ikke findes hos Thurah.
I Øvrigt citerer han gang på gang Urne som kilde.
Foruden det egentlige Bornholms-afsnit findes der meget om
Bornholm i værkets almindelige afsnit om Danmarks natur,
historie m. m. Pontoppidans meddelelser om dyreliv og plancevækst er mere videnskabeligt-saglige end Thurahs, og mens
Thurah så godt som incet gØr ud af de geologiske forhold, viser
Poncoppidan også dette felt en stor interesse. Det er selvfølgelig ikke geologi i moderne forstand, men han har dog på et par
tavler afbildet klippeformationer, noget der aldrig kunde falde
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T hurah ind. Og jordbundsbeskrivelsen i første b ind er et væsentligt supplemenc til den egentlige bornholmsbeskrivelse, væsentligere end H ofmans supplemenc i 6. bind, der kun indeholder
kortfattede statistiske oversigter.
Hvad tavlerne angår, bygger Poncoppidan i udstrakt grad på
Thurah. Kobberstikkene i Atlas er en hel del jævnere i udførelsen end hos Thurah, men kortene over Bornholm og Christiansø
er direkte kopi, selvom bornholmskortet hos Poncoppidan har
fået slagside, så det ikke stemmer helt med vindrosen . Byplanerne er meget ringere hos Pontoppidan; mens Thurah angiver
de enkel te huse og gårde, nøjes Poncoppidan med ar skravere
de bebyggede arealer. Prospekterne, ligeledes udført af J. Haas.
ses tydeligt at have Thurahs byprospekrer som forlæg ; adski llig karakteristisk staffage går igen, selvom der er ændrer lidt ved
billederne, navnlig er horisonten på de fleste af dem lagt noget
højere. Nye er de nævnce prospekter af klippeformationer samt
det kuriøse billede af Hammershus, hvor man ser slottets mØlledam; bornholmere vil dog n eppe helt godkende gengivelsen ;,i.{
slotsklippens form. -,
En kortfattet gennemgang af de ropografiske arbejder fra deL
17. og 18. århundrede bliver h isrorien om, hvorledes en ide op
stod og gang på gang forgæves sØgtes gennemført, indtil der
omsider lykkedes. Poncoppidans atlas er vel ikke det mes1
givende værk, hvad Bornholms topografi i fortide n angår, men
der er slutstenen p å en interessanc udvikling, er monumental•
arbejde og tillige et værdigt forbillede for efterridens rnpogra·

fer. Hundrede år efter rog Trap ideen op og gennemførte den i
en form, der i det ydre var jævnere, men indholdsmæssigt præget af fremadskriden såvel i viden som i kritik. Bag den og de
senere udgaver helt op til vor tid ligger det flittige samlerarbejde, som de gamle banebrydere har udført. De har vist vejen.
Og de har i deres arbejde bevaret for os en række levende træk i

ord og billeder, som bringer os gamle dages Bornholm nær og
beriger os derved. Det moderne fysiske verdensbillede har indført tiden som en ny dimension. Der gælder også på det åndelige område, at uden den fjerde dimension tilbage i tiden vilde
vor glæde over hjemøen og dens liv være uendelig meget fattigere.
Christian Stub-Jørgensen.

SKIBSDRENGEN
Det var i årer 1872, da den frygtelige srormflod rasede. Mange
seeder ved Danmarks kyster skyllede havvandet langt op i landet, væltede huse, rev mennesker og dyr ud i det frådende hav
og ødelagde markerne, kort sagt anrettede forfærdelige ødelæggelser.
I denne skrækkelige tid kom er srort barkskib sejlende hen
imod Bornholm. Denne Ø er farlig ar komme for nær i uvejr,
særlig på nord- og vestsiden. Her er kysten nemlig fuld af klipper og skær, imod hvilke søeri bryder ,meget stærkt; og når er
fremmed skib, hvis mandskab ikke er kendt med kysten, kommer for nær til Øen, vil det som oftest være redningsløse fortabt. Dette skib kom, som sagt, sejlende hen mod øens nordside
ud for byen Allinge. Der var 15 mand om bord deriblandt en
skibsdreng på omkring 15 år. I den frygtelige srorm og mellem
disse farefulde skær kunde skibet ikke klare sig, men løb mod
en klippe, som strakte sig ud i havet, og knustes.
Inde på stranden ved fiskerlejet Tejn, som jo ikke ligger langt
fra Allinge, gik en fisker på samme tid frem og tilbage. Det var
tidligt om morgenen; men han kunde alligevel skimte, at skibet
drev mod øen, og han tænkte da straks, at det om et Øjeblik af
de mægtige bølger vilde blive kastet mod klipperne. Straks efter
så han det også rørne mod en klippe og knuses. Nu passede han
godt på, om noget lig skulde skylle i land; for han kunde ikke
rænke sig, at nogen af mandskabet kunde blive frelst. Med eec
hører han et råb om hjælp i nærheden af sig, og da han går efter
Jyden, opdager han den omtalte skibsdreng, som klamrede sig
fast til en planke. I en fart får han ham op på land og hjem i
sit hus. Da drengen havde fået nogle tØrre klæder på sig og lidt
mad at styrke sig på, gik fiskeren med ham til hotel N. i Allinge,
hvor han skulde have forplejning, indtil man kunde få ham
sendt hjem.
Da han kom hjem til sine forældre i København og de fik at
vide, hvorledes han havde været ved at drukne, men var blevet
bjærget af fiskeren, blev de så glade, at de besluttede at sende
1000 kroner til fiskeren. Men da de kun kendte hans navn og
ikke hans adresse, sendte de dette beløb til hotelejeren på hotel
N. og bad ham besørge det bragt til fiskeren i Tejn.
Skibsdrengen fik snart hyre på et andet skib, hvor han blev
forfremmer, og nu steg han hØjere og hØjere, indtil han ikke
lang rid efter blev kaptajn og sejlede vidt omkring til fremmede lande. Men hvert år sendte han 200 kroner til ovenomtalte
fisker, som havde reddet ham, og da han ingen adresse kendte,
sendte han dem gennem hotelværten i Allinge. -

Det er 25 år efter srormfloden. Skibsdrengen er bleven kaptajn og fører sit eget skib. På en rejse kommer han forbi Bornholm og kaster anker uden for fiskerlejet Tejn for at hente proviant. Der kom en del både ud til skibet med proviant, og i løbet
af kort tid havde han tilstrækkeligt. Han nævnede nu for folkene navnet på den fisker, der 25 år tidligere havde frelst ham
fra døden, og spurgte, om de kendte ham, og om han levede
endnu. De svarede ja, og han sagde da, at han vilde have talt
med ham; men han havde ikke tid til at vente længer nu. Om
kort rid vilde han komme igen, og hvis fiskeren da levede, vilde
han tale med ham.
Nogen tid efter kom han igen sejlende forbi Bornholm. Han
kastede ~nker uden for Rønne for at købe kul. Men straks efter
blæste det op og blev en stærk srorm, så skibet ikke kunde blive
liggende, men måtte lette anker, hvorpå det drev mod nord og
først fik læ ud for fiskerlejet Tejn. Derpå sendte han bud efter
fiskeren og fik ham ud til sig. H an spurgte fiskeren, om han
kunde kende ham igen, hvilket han naturligvis benægtede. Derefter spurgte kaptajnen, om han kunde huske, at han for 25 år
siden havde reddet en skibsdreng fra at drukne. Jo, det kunde
han tydeligt huske. »Har De hØrt fra ham siden?« spurgte kaptajnen. »Nej, ikke det mindste,« svarede fiskeren. Nu anede
kaptajnen uråd, sagde, at det var ham, fiskeren havde reddet,
forklarede ham, hvorledes han havde sendt penge til ham gennem hotelværten i Allinge, og udtalte, at her forelå et skændigt
bedrageri. H an rog afsked med fiskeren, sejlede lige til København og angav hotelejeren til politiet for bedrageri.
En aften kom to rejsende personer til hotel N. De havde
rejst langt og bad om logi til natten. Derpå satte de sig hen og
talte med værten om dit og dat, og da det blev noget ud på
aftenen, fik de deres værelser anvist og bød godnat til værten,
der tænkte på fred og ingen fare. Men tidligt næste morgen
trådte ro politibetjente ind til hotelejeren og anholdt ham. Det
var de to personer, som var komne om aftenen civilklædte. De
rog fyren med til København, hvor han efter et langvarigt forhør måtte tilstå, at h an selv havde beholdt alle de penge, der
var sendt til fiskeren. Det var et betydeligt beløb, og desuden
måtte han betale en klækkelig bøde.
Således fik fiskeren det godt på sine gamle dage, medens
hotelejeren blev ganske fattig, måtte flytte fra hotellet og endte
sine dage i elendighed.
Waldemar Hansen.
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Kong Alfons XIII besøg
på Bornholm 1931
Af I. Stchelkunojf

Disse optegnelser om den spanske konge Alfons den Trerrende er nedskrevet af mig den 13. august 1931, dagen efter
kongens besøg her.
Tirsdag aften den 11. august kl. 8 fik jeg besøg af kriminalbetjent Carl Nielsen. Da jeg lukkede op for ham, blev han
stående ude på trappen og sagde med sin rolige, dybe stemme:
Goddag, der er noget, jeg gerne vilde tale med D em om. Jeg
blev et Øjeblik urolig og tænkte: Hvad mon jeg nu har begået'
Jeg bød ham indenfor, og inde i stuen sagde han: Jeg har en
kommission til Dem. Kongen af Spanien har ladet telegrafere,
at han Ønsker en spansk- eller engelsktalende herre til at ledsage ham på Bornholm i 3 timer i morgen onsdag. Vil De påtage Dem dette hverv? De får ikke noget for det. Jeg svarede:
Spansk kan jeg ikke tale, men engelsk. Jeg fandt opfordringen
både komisk (3 .rimer på Bornholm!) og lokkende. Jeg måtte
dog først tænke mig lidt om - sagde jeg til kriminalbetjent
Nielsen - for jeg kunde ikke straks huske, hvorledes man titulerer en hertug, og det måtte jeg vide, da jeg i en københavnsk
avis havde læst, at kong Alfons rejste inkognito, som der hedder,
under pseudonymet hertug af Toledo. Endelig sagde jeg ja til
opfordringen. Kriminalbetjenten bad mig så træffe aftale med
vognmand Byder i Krystalgade, i hvis bil jeg skulde køres ti l
Sandvig onsdag den 12. august kl. 11.
Den n æste dag, altså om onsdagen, stillede jeg hos Byder i
Øsende regnvejr; jeg troede nemlig, at han havde glemt at henre
mig; det viste sig, at han blot vilde vente, til bygen var gået
over. H an benyttede lejligheden til at fortælle mig, ar bilen var
den åbne vogn, som Kong Christian brugte på sine jagtture p å
Bornholm.
Så kØrte vi, Byders chauffør og jeg. Efter Hasle var der ingen
regn, men tydelige spor af, at det også havde regnet der.
Ved ankomsten til Sandvig skulde jeg opsøge en hr. Jacobsen
(Turistbureauet). To biler, min egen åbne og en anden, lukket,
blev anv ist mig til disposition for kong Alfons. Omsider, ved
1-tiden, kom den længe ventede rurisrdamper »Viceroy of
India«, en rædselsfuldt grim, gigantisk kasse, der med sin brunligt malede 5- 6 etager høje overbygning så ud, som om den
var trælaster. Imidlertid kom en politibetjent hen til mig og
meddelte mig, at der var kommet besked om, at kong Alfons
Ønskede at blive tituleret majestæt, da han ikke havde abdiceret,
men blot havde forladt landet uden dog at have abdiceret. Jeg
holdt troligt vagt ved den åbne bil, medens båd efter båd bragte
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passagerer i land fra skibet; først med den syvende båd kom
kong Alfons selv.
Men før han kom, hændte der det, ar et par englænderinder
og en tyk, apoplektisk herre uden videre erobrede min åbne b il
til trods for protester fra min side; jeg forklarede dem, ar vognen var bestemt for kong Alfons. »I don't care,« sagde den tykke
mand. Jeg foresatte mine protester endnu kraftigere, så ar manden i vognen til sidst udbrød »Damn you! « hvorpå jeg Øjeblikkeligt vendte ryggen til selskabet; i det samme hØrte jeg en af
damerne sige: »D on'r say so.« Chaufføren var imidlertid forsvundet, men kom snart tilbage med en engelsktalende herre,
der uden videre spurgte selskabet i vognen: » What is your
name? « »Lady Askew,« lød svaret. Jeg forstod da, at det var
Englands rigeste mand Lord,Askew, der havde beæret mig med
den gentlemanlike tiltale Damn you ! (gå Fanden i vold!) . Så
kørte dette selskab bort i kongebilen med den engelsktalende
herres tilladelse; det slog mig, at denne herre kun sagde: What
is your name?
Det var altså efter denne episode, ar jeg så kong Alfons komme med den syvende båd; han ledsagedes af en civilklædt herre
og en uniformeret skibsofficer. Den talrige menneskemængde,
der havde fyldt havnepladsen, hilste ham med hurraråb; flere
råbte vi ve le roi! (leve kongen! ); talrige fotografiapparater gik
i gang med at klikke. Kongen steg lige ind i den lukkede bil,
efter at jeg havde anvist ham den; jeg meldte mig kort til hans
disposition, og han bød mig tage plads lige over for sig. Vi var'
så fire passagerer i vognen; den civile herres navn fik jeg aldrig
at vide; bagefter blev det fortalt mig, men vistnok ganske fejlagtigt, at det var Greven af M iranda; han lignede en ganske
almindelig englænder. Folk trængtes om vognen under hurraråb
og vive le roi! med mange fotografiapparater. Kong Alfons stak
villigt hovedet ud ad vinduet, så til hØjre, så til venstre, så lige
ud, for at blive fotograferet. En ung pige rakte ham en buket
blomster; han trykkede hende i hånden og lod buketten ubemærket dale ned på gulvet; andre damer skyndte sig hen med
blomster og fik deres håndtryk, og således blev det ved under
den langsomme kørsel op ad bakken fra havnepladsen.
Dee var morsomt og tiltalende at se kongen så oprigtigt glad
og overrasket over den hjertelige modtagelse. Da vognen endelig kom fri af menneskemængden og fik fart på, præsenterede
jeg mig rigtigt for kongen med den tilføjelse, ae jeg ikke var al mindelig turistfører, men kun efter opfordring havde srillee mig
til H s. Majestæts disposition med mit kendskab til Bornholm.

Jeg havde raget hanen af, fordi jeg var blevet så varm af ae
vente ude i solskinnet. Kong Alfonso bildte sig visr ind, ae det
var af underdanighed, jeg beholde den i hånden; for han sagde
venlige: Sir, vær så venlig ar beholde hanen på. Med strålende
Øjne udbrød han: Hvad er der dog for elskværdige mennesker!
H vor var det pænt af dem! Og blomster! blomster! - og
kastede et blik på buketterne, han havde ladet falde på gulvet.
hvor de for Øvrigt blev liggende hele turen.
Men nu vilde ban have at vide, hvad der var at se. Om Hammershus vidste han kun lidt; nå - jeg fortalte lØs på kØrecureo
derop og glemte ikke Hammerværket.
Fra Hotel Hammershus gik vi alle op til borgen. Kongen gik
forrest, og det kneb for m ig at holde den fare, han lagde for
dagen op ad den noget stejle opgang dertil; for han tag lange.
kraftige skridt. Dee første, han vilde se, yar det seed, hvor Leonora Christine og Korfits Ulfeldt havde været indespærrede. På
vejen over til Manteltårnet så vi gamle arkivar 0 . Andersen fra
Undervisningsministeriet, den eneste besøgende foruden os fire;
han hilste kongen med et dybt buk og et vive le roi! , udtale på
dansk: vivelerøj. Kongen .blev glad over hans hilsen og spurgte,
hvem den herre med det store overskæg var. Da han havde fået
forklaringen, spurgte han mig: Synes De, jeg skulde gå tilbage
og trykke ham i hånden? Ja, svarede jeg, men vi bar kun rre
rimer til ar se hele øen. Kongen var lige ved at vende om, men
betænkte sig. På vejen fra Mantelrårnet fortalte jeg om Leonora
Christines og Korfits Ulfeldts m islykkede flugtforsøg ned til
stranden; altså måtte vi også hen og se til det formodede sted.
Hvor kan vi se det? spurgte kongen. Jeg pegede ufortrØdenr
over mod en træporc, som vi skulde igennem. Vi nåede porten;
jeg gik forrest for overlegent ae åbne porten for kongen. Den var
cilspigrer. Det gør ikke noger, sagde majestæten, vi klarrer over.
Han sprang op på et lavt srykke mur ved siden a f porten og begyndte straks at løfte det ene ben op for ar klatre over porten,
men tag så bener til sig igen med de ord: Nej, der er for stejle
ril er nedspring. Måske sagde han deep (dybt) ; jeg høne stæp
(stejl). Med er tog han er krafcigr rag i min højre overarm og
løftede mig op til sig på den lave mur, og der stod jeg så og
måtte fortælle videre om Leonora Christine og Hammershus.
Efter at have været oppe på trappen ved riddersalen gik vi
ned til den ventende bil. D a vi havde sat os til rette, spurgte
kongen: Er der ikke andre byer på Bornholm end Sandvig? Jo,
sagde jeg, øen har da en hovedstad. Hvad den hed? Rønne. Jeg
vil se hovedstaden, sagde majesræten. Er der lange til den? En
god halv time, svarede jeg. Lad chaufføren køre til Rønne, lød
kongens ordre. På vejen dertil måtte jeg fortælle om forskellige
insrirurioner, som Rønne rummer. Jeg forklarede og fo rklarede.
Men snart blev der ril konversarion, da der ikke kunde undgås,
at kongen vilde have noger ar vide om min russiske afstamning.
Vi kom efterhånden ind på Ruslands historie i ældre rid; jeg
fo rtalte, ar jeg havde udgiver Katarina den Scores breve til dronning Juliane Marie; dette førte til, ae jeg kom ind på tsar
Ivan VI"), fordi jeg gerne vilde forrælle kongen om en mand,
0 ) Ivan VI ( i Yesreuropa ofre benævner I. IV i sreder for I. VI), søn af
en brunsvigsk herrug og en meklenburgsk p rinsesse, blev som parrebarn
gjorr ril kejser af Rusland. Perer den Scores darcer Jelisavetra (Elisaberh)
lod h am og hans foræ ldre arrestere for selv ae blive kejserinde. Knap
2 år g l. blev den lil le csar sat i strenge fængsel; myrdet her efrer 25 års
fangenskab.

LandJætni11ge11 fra • Viceroy of fodia• ved Sandvig.

Alfom X III går i land i Sandvig.

der i 1768 (eller 1762) overfor præsten i Olsker udgav sig for
tsar Ivan VI. Men næppe havde jeg udtalt ordene Ivan VI, før
kongen afbrød mig: Ivan den Sjene, der var jo ham, der blev aflØst af Elisabeth, hende, der røg pibe som en scurdy sailor og gik
i seng med hvert mandfolk, hun så. Ganske spagfærdigt tillod
jeg mig ar bemærke, om ikke Hs. Majestæt rog fejl og mente
Katarina den Store. »Nej,« råbte han leende, »Elisabeth g ik også
i seng med ethvert mandfolk. « Nå - Konger har jo altid ret.
Jeg fortalte videre om, hvad jeg mente kunde interessere. Hver
gang jeg blot nævnede noget om militær og krig, blev kongen
fyr og flamme; jeg forstod, det var nager, der interesserede ham
for alvor. Blandt andet vilde han have at vide, hvor mange soldater der var på Bornholm. Jeg forklarede ham forholdene.
Derpå gik han over ril ar tale skole, og jeg måtte således også
fortælle, ar srarsskolen i Rønne var en fællessskole, og hvad
dette var for noger. Kongen blev forbløffer. Drenge og piger
sammen? Nej, sådan noget kunde vi slet ikke have i Spanien!
Så vilde eleverne alle sammen få børn (make children) i 13-års
alderen; det er galt nok, ar vi også må holde lærere og lærerinder
skilt fra hinanden; i bedste fald gifter de sig med hinanden;
men selv om de er gifte, må vi skille dem således, at vi sætter
den gifte lærer i en drengeskole og den g ifte lærerinde i en
pigeskole. Piger sammen med drenge! Nej, det kunde vi ikke
have i Spanien! Derefter vilde kongen have og fik forskellige
andre oplysninger om srarsskolen, elevanral, lærerløn osv.
Vi nærmede os Rønne. Villaerne, der danner begyndelsen til
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Blykobbe (Frede Kjpller fol .).

R p1111e. Silkegade, ttdsigt mod Nprrekås (Frede Kjplle1· fat .) .

Ved H ovedvagte11. Rønne ( A11ton Pedersen fat.).

Rønne, vakte interesse. Da vi nåede Store Torv, foreslog jeg
allerhØfligsr majesræren ar stå af dels for ar strække benene, deis
for ar kigge ind i smågaderne og se på de små, hyggelige beboelseshuse. Men der vilde han ikke. H an Jod m ig sige ri! chaufføren,
ar han skulde køre torvet rundt er par gange, så kongen kunde
nøjes med ar se husene fra bilen. H ans opmærksomhed fangedes
af amrsbiblioreker, som han kaldre en harmonisk bygning; ikke

14

J UL PAA BORNHOLM

blor opmærksomhed, men derimod vild begejstring vakte skilrer
over Colbergs boghandel. Ih, hvor er der smukt! var kun et af
hans begejstrede udbrud. Og så Ønskede han ar se Statsskolen;
men da jeg ikke nænnede ar vise ham statsskolen i dens muligvis endnu uordnede tilstand som følge af forcerer arbejde med
indlæg af et centralvarmesystem, sagde jeg, at skolen lå for afsides.
Turen gik nu til hovedvagten. Her stoppede chaufføren bilen.
Hvad er der? spurgte kongen. Det er Rønnes guard-house, svarede jeg. O! sagde kongen og skyndte sig ud af vognen. Han
stod en stund stille foran huser; af og til !Ød der et Fine! Fine!
fra hans læber. Jeg rror nu nok, at dette Fine! ikke så meget
skyldtes er skønhedsindtryk som ærbØdighed for bygningens
mil itære bestemmelse.
Men videre. Vi skulde riJ Øsrerlars. Bilen drejede om, ind i
Østergade. Da ruren nu gjaldt Øsrerlars rundkirke, blev der Jer
at få samtalen drejer hen på kirke og srarskirkevæsen. Men
under den alvorligere del af denne konversation udfoldede kongen en grinagtig, men uskyldig kvindeglæde; hver gang han
gennem bilens forrnde Øjnede en kvinde, stak han skyndsomt
hoveder ud ad sidevinduer og sendte det kvindelige væsen en
serie hastige fingerkys i forbifarten , og klukkede af latter ligesom vi andre, der også fandt det morsomt. Først da vi nåede ud
p å den øde landevej, opbØrre denne kysseleg, og jeg måtte fortsætte med besvarelsen af en række spørgsmål: Er den danske
statskirke afhængig af parlamentet (rigsdagen)? Er kongen kir~ens overhoved? Udnævner han biskopperne? Og kongen foresatte: I Spanien er det sådan, ar regeringen indstiller en række
kandidater til er bispeembede til paven, og så udnævner p aven
en af disse; men han har ikke ret til at gå udenom den spanske
regerings indstillinger. I England - sagde han videre - er kirken, det vil sige statskirken, i den grad afhængig af parlamentet,
at den nu er lige på nippet til ar blive adskilt fra staten, fordi
regeringen mener ar kunne tjene penge på der.
Greven af Miranda, eller hvem han nu var, spurgte: Hvor
mange mennesker er der på Bornholm? 45000, svarede jeg. Og
hvor mange statskirker er der? spurgte kongen. Det anede jeg
ikke; men jeg svarede frimodigt eller frækt: 15. 15 kirker til
45.000 mennesker? Der er alt for få kirker ti l så mange indbyggere, sagde kongen og foresatte: Nej, så skulde De se en
by, jeg bar været i i Spanien; den hedder M ... [navnet opfattede jeg ikke; jeg hØrte blot, der var en nasal i ordet}. D en har
flere kirker end huse, flere præster end mænd, flere nonner end
kvinder. Se, det er en by! simrede han med er ironisk, humoristisk smil.
Så spurgte kongen: Hvad siger folk om Kong Chri stian? Jeg
3agde, at alle danske elsker deres konge. Well, well - sagde
kongen - men hvad siger folk, når de taler indbyrdes om kongen / Kommer Kong Christian til Bornholm? Hvad bestiller
han her? Ja - sagde jeg - kongen kommer herover ret ofte
og bliver altid modtager med stor hjertelighed overalt på Øen.
Kongen plejer som regel at gå på jagt i Bornholms største skov
Almindingen for at skyde rådyr.
Pludselig sagtnede chaufføren farten til næsten ingenting.
Kong Alfons blev hØjst altereret og råbte: Hvorfor kører han
så langsomt? Hvorfor så langsomt? H vad er der sker? Jeg så
godr, at chaufføren havde sat farten ned foran et vejskilt med
»20 km « ved der skarpe hjørne om Østerlars Forsamlinghus;

jeg sagde dog kongens besked ril ham, og svarer !Ød: Der må vi
ikke for politiet. Kongen blev dog ved med ar forlange srØrre
fare. Han blev først god igen, da vi srod af ved Øsrerlars kirke.
Inde i kirken lagde jeg mærke ri!, ar kongen så meget nøje
på alt undtagen nerop på alterer. Under køreruren havde jeg
nået ar forberede ham på, hvad han vilde få at se, og derfor
varede der ikke længe, før vi måtte begive os ovenpå ad den
smalle trappe. Deroppe kom der igen liv i kongen; han beså
lofrsrw11mene, standsede derpå foran en scor åbning i ydermuren, og idet han pegede nedad mod gulvet, udbrød han
begejstrer: Her har stået en kanon! Jo, her har stået en kanon!
Og henvende ti l mig rilføjede han: D e har ret; der er en ældgammel fæstning. Der var imidlertid ikke nerop der, jeg havde
forralr ham.
På vej fra trappen ril udgangen gik han næsten sidelæns forbi
alterer, med ryggen vende mod alterer. Jeg tænkte, ar der var,
fordi han er romersk-karolsk; men der er mulige, ar der ikke var
nogen religiøs ranke forbundet dermed. Ude i våbenhuset blev
kongen af kirkekonen opfordret ril ar skrive sir navn i besøgsprorokollen; villige skrev han: Alfons og derunder R. eller måske
Rex (konge)"'). H an bad også mig om at skrive mit navn. Og
så forlod vi kirken.
I bilen begyndte kongen igen at tale skole. Læres der matematik i skolen i Rønne? Dette spørgsmål opfordrede mig ril ar udvide min tidligere fremstilling af skolens forhold; denne gang
forralre jeg om der sproglige og matematiske gymnasium. D er
forstår jeg, sagde kongen. Men lærer de små også matematik?
Ja, indtil 15-års alderen får de nogle elementære matematiske
kundskaber; men i gymnasier får de så meget grundlag for den
hØjere matematik, ar de kan foresætte på· universiteter. »Ja,«
sagde kongen med er lille suk, »for jeg har en søn i London, der
studerer til ingeniør. D er er da en fors krækkelig mængde matematik, de stakkels ingeniører skal lære! Og matematik er så
svære, næsten ikke til at forstå.«
For at få kongen bore fra hans triste matematiske tanker
pegede jeg på en stor gård i det fjerne og foreslog ham, at vi
skulde rage iod på en moderne gård, hvor han kunde se en lille
smule dansk landbrug og sætte sig ind i en dansk landbrugers
liv. Men han svarede: »Det behøves slet ikke, for jeg har halvtredsindstyve farms (han mente vel godser) i Spanien, som yder
mig tilstrækkelige til, ar jeg kan leve ubekymret i England.« Og
så havde jeg om formiddagen under ventetiden i Sandvig hØrt
nogen tale om, ar den spanske regering havde konfiskeret alle
kongens godser.
Der var endnu lange til Horel Helligdommen, hvor der var
meningen, ar vi skulde drikke re. Jeg måtte finde på er nye
emne. Jeg fortalte i korthed den smule, jeg vidste, om der spanske hjælpekorps i Danmark på napoleonskrigenes tid. Der var
noget, der rigtig bragte tungen på gled hos kongen. Da jeg var
færdig, foresatte han nemlig med en lang sammenhængende
beretning om dette spanske hjælpekorps; det var en så over*) Tilfø jelse i 1950. Da jeg nogle år efcer bad om ar se kongens
underskrift i denne besøgsprotokol, fo refandr jeg, at nogen havde rilfpje e er l id e spydige ex foran decce Rex, så ae der alcså seod •forhenværende konge• . I sommeren 1949 afl agde jeg besøg i kirken sammen
med min ene sp n med fam ilie; men da jeg bad kirkekonen forevise min
spn kong Al fons' underskrift, forcalce hun, ae den af en besøgende, Yei
en aurografsam ler, var blever. skåret ud af prorokollen.

Ars balle ( Frede KiØller

/ot. ).

Udsigt fra Arsballe m od Almindingen ( Frede K fpller fot.).

Hpstlandskab, B ornholm ( Frede K iølter fot.) .

vældende mængde, ar jeg overhørte der meste, navnlig fordi det
var spækker med en mængde spanske navne; der første, jeg bed
mærke i, var, ar kongen kendte navnene på de ro regimenter, der
blev sendt herop; der ene af dem, husker jeg, hed Esrremadura;
han nævnede dernæst navnene på flere af officererne; er af
disse var så langt som en hele linie i mine optegnelser; han
kendte navner på den øverstkommanderende og navnene på
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nogle af de engelske krigsskibe, som føne korpset op ad D anmark til (?) og ved en senere lejlighed tilbage til Spanien.
»Endelig kom korpset tilbage ril Spanien, og så måtte den stakkels øverstkommanderende ligge ledig i to år ; først da der var
gået hele to år, fik han igen lov til ar gØre en offensiv.«
Efterhånden nærmede vi os H otel Helligdommen, og jeg begyndte så småt at fortælle, at før Hs. Majestæt var gået i land i
Sandvig, var jeg af turistbureauer i Sandvig blevet anmoder om
ar sige til Hs. Majestæt, ar han vilde glæde mange ved at tage
ind på hotellet og drikke re der. Kongen grundede lidt over der
og spurgte: Hvad er der for mennesker derovre? Vi kunde nemlig allerede fra vejen se, at der var mange mennesker ovre ved
horeller. Jeg udtalte som min mening, ar der var turister og passagerer fra skiber. Kongen henvendte sig så til skibsofficeren og
spurgte, om det lod sig gøre at få te om bord straks efter ankomsten. »Naturligvis, Deres Majestæt,« !Ød svarer, og kongen
foresatte, stadig henvendt til skibsofficeren: Kan De ikke arrangere, at jeg får er ander bord at sidde ved, for det er et meget
ubehageligt selskab, der sidder ved bordet bag ved mit? Det er
alt sammen noget horribelt nonsens, de sidder der og snakker
om. »Der er meget let ar arrangere - svarede officeren Deres Majestæt beholder sin plads, og jeg flytter ganske simpelt der selskab over i den anden ende.« »Well, thanks, så behøver vi ikke at drikke te på det hotel.«
Derpå passiarede kongen i længere rid med skibsofficeren ;
det drejede sig om skibets passagerer, ganske almindelige velvillige eller kritiske bemærkninger om mange forskellige, både
damer og herrer. En gang imellem blandede greven af Miranda
sig i samtalen, hvorpå passiaren pludselig kunne blive rem
spansk mellem kongen og greven. Jeg følte mig ganske overflødig; jeg anede ikke, hvad de to talte om; af og til syntes jeg, ar
jeg opfattede ordene pesetas og sterling, men de gav mig imer.
Vi var imidlertid kommer langt bort fra Hot<;:l H elligdommen. Jeg var rrær af ar kØre, de andre vismok også; konversationen mellem de rre blev slappere og slappere. Jeg fik dog kongens opmærksomhed fanget for en kort stund: "Jeg glemte ar
fortælle Deres Majestær, at de spanske tropper har efterladt sig
er minde om deres ophold i D anmark, idet der endnu findes
mange sorthårede danske i de landsdele, hvor tropperne har
boer.« Der skuffede mig, ar kongen hverken lo eller smilede.
Helt alvorligt sagde han: Der er ganske narurligr, ganske naturligt. Det er ligesom på øen Wight; der er der en bæk, som deler
øen i to dele; på den ene side af denne bæk er befolkningen
engelsk, på den anden spansk. Der stammer fra den tid, da Karl
den Femte og Filip den Anden holdt spansk garnison på Øen
\Vighr. Ganske naturligt! Ganske naturligt!
Passiaren mellem de rre forrsarres på engelsk eller mellem de
t0 på spansk, men sløjede mere og mere af. Omsider nåede vi
Sandvig. Alle srod ud af vognen, og for første gang i mit l iv
oplevede jeg, at er kronet hoved tog barren af for mig, fØr jeg
blottede hoveder. Med en mængde elskværdigheder og udtryk
for rak holdt kongen mig længe i hånden, som han ruskede
eftertrykkeligt. Så skilres vi, og kongen gik ned til båden, der
bragte ham om bord.

Øverst: Øster/ars kirke, 2. stokværk (Frede Kjøller fot.).
I m idten: Østerlars kirke set fra nord ( Frede Kjøller fot.) .
Nede-rst: Bornholmsk landskab (Frede Kjøller fat.) .
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Vilhelm Herold 1865-193 7
Djævlene skal efrer sigende være kvikke personer, der har
både lune og forsrand. De har i hvert fald deres interessante
fyndsprog. Er af dem Jyder: Forbedring skaber lige veje, men
krogede veje uden forbedring er geniets vej.
Det sidste: krogede veje uden forbedring er geniets vej, kommer man i tanker om, når man tænker på Vilh. Herold ; og man
må vel have lov ae anvende ordsproget på ham uden alt for
ængstelig skelen til der helvede, hvorfra det stammer.
Krogede veje. J a, unægtelig. Vilh. Herold begyndte sin løbebane som kontormand. Hasle nØd dengang den ære ar have et
herredskontor, og her blev Herold anbragt efter si n konfirmation. 18 år gammel forlod han imidlertid Bornholm for i 3 år
at lade sig uddanne på Jelling Seminarium. I Jellings omegn optrådte han første gang som medlem af en kvartet. Endelig 28 år
gammel debuterede han på Dee kgl. Teater. Dette sidste var
efter hans eget udsagn det sværeste. Jeg giver her Herold selv
ordet for nogle pudsige betragtninger, som han for 5 2 år siden
overlod Illustreret T idende (nr. 11, 16/ 12 1900, s. 167 ff.,
underskrevet: Rosenvænget, decbr. 1900, V. H .) om denne begivenhed. Herold fortæller her - i de fØrste linjer noget staccarn, senere roligere og med lune - følgende:
»FØdt 1865 - holdt til mit rnlvte år fødselsdag den 21.marcs,
indti l man af kirkebogen erfarede, at jeg var fØdt den 19. som undskyldning tjener, at mine forældre havde 12 børn blev døbe den 29. maj, vakcineret 20. juli, konfirmeret 20. april
1879, tog skolelærereksamen 1. juli 1886, og debuterede på Det
kgl. Teater 10. februar 1893 .
Dette sidste var der vanskeligste; thi for at få lov til at betræde de så attråede skrå brædder, fordres der foruden en antagelig seerrune, nogenlunde antagelig uddannet, og nogen, ikke
megen, musikalsk viden - også et antageligt ydre, og det var
her, det kneb stærkest for mig.
Der kunne jo også bemærkes et og andet om det score arbejde, stemmens tekniske uddannelse og personlighedens såkaldte uddybelse, inden man kommer ind i templer. Det vilde
imidlertid føre for vidt - og det er desuden den slags ti ng, jeg
helst ikke selv taler om. Men også det rent ydre får sin betydning. Og her havde nerop jeg så store bekymringer, at de i al
deres komik spillede en hele uhyggelig rolle for mig den gang.
Nu forekommer det m ig pudsigt at tænke tilbage på - og
miske andre at læse om.
Inden jeg aflagde prøve på teatret, gik jeg en dag op til professor N. W. Gade for at få en dom om mine kvalifikationer.
Professoren stillede sig op ad mig, så mig op i ansigtet og
snuste: »Det kan s'gunte nytte noget, De rænker på teatret, De
er for lille, og så er De for .... , og så skal De sværtes i ansigtet!« Jeg vilde nu alligevel forsøge min lykke og fik da også af

den høje direktion tilladelse til at aflægge prøve på den og den
dato, det var sådan noget som i 1891.
Jeg var selvfølgelig uhyre spændt på, hvad indtryk jeg vilde
gøre på de høje herrer, og da en af mine venner, som mente
mig der rigtig godt, rådede mig til at anlægge en stram militær
holdning for derved at behage kammerherre Fallesen, der jo var
gammel oberst, gik jeg hen og lod mig klippe på maskine.
På teaterrrappen mødre jeg kgl. skuespiller Jerndorff, der den
gang var min lærer, og da han så mit maskinklippede hovede,
der nærmest lignede en af de parykblokke, man ser i frisørernes
vinduer, slog han hænderne sammen og jamrede: »Men Herregud, hvordan er det, De ser ud!«
Efrer prøven stod jeg og en anden supplikant, en af mine nuværende kolleger, som også havde aflagt prøve, inde i skuespillernes foyer og afventede spænde vor dom.
En evighed varede det, syntes jeg, men endelig knirkede det i
gangen derude, og kammerherren viste sig i døren. Med små
trippende trin og med venstre skulder hævet passerede han forbi
mig og hen til min lidelsesfælle, hvem han roste i forekommende toner både for hans stemme og hans smukke ydre. »De
kan nok blive til nytte for teatret,« sagde han. »De har en god
stemme og et godt teaterydre. De er jo scor og rager Dem net
ud - De skal nok blive til noget. - Kom De nu i morgen ned
til mig på kontoret, så tales vi nærmere ved« - hvorpå han
arrer passerede forbi mig og vilde gå. I døren kom han imidlertid i tanker om, at der var en til at ekspedere, drejede om og
kom rær hen til m ig. H an betragtede nØje mit hovede, både
forfra og fra nakken og kremtede: »Jo, De har jo virkelig hår
på hovedet, jeg troede, De var helt skaldet. Der sagde jeg til de
andre dernede i parkettet. - - Nå ja, De kan komme igen en
anden gang.« H vorpå han forsvandt ud af døren.
»De kan komme igen en anden gang« - og der gjorde jeg,
jeg kom igen årer efter som professor Rosenfelds elev. Om det
nu var, fordi min stemme var blevet stØrre, eller fordi mit hår
var vokset, ved jeg ikke, men efrer den anden prøve fik jeg da
lov ar debutere.
Så en dag kom der bud fra instruktøren, prof. Pietro Krohn,
om jeg vilde komme op i prøvesalen, man måtte se, hvordan jeg
cog mig ud i kosmme. Og så trak de på mig - det var en skrædder og en påklæder - den ene ridderdragt efter den anden.
mens mine underpermissioner agerede silketrikot, og mine sokker riddersrøvler.
Prøven må imidlertid ikke være faldet heldig ud, for efter at
jeg havde haft mindst en halv snes forskelligfarvede fløjls- og
silkernniker på med alle mulige slags ærmer, både korte og
lange, vide og snævre, erklærede professoren, at jeg var umulig:
»Hvad kan det nyere, kære - hvad kan det nytte. - Når man
vil optræde på en scene, må man ha' er ydre! - Jeg har ikke
forstand på sang, men om De så sang som Vorherre selv - De
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Vilh. H erold ca. 1900.

er umulig på scenen - for lange arme! - for korte ben! - og
så er De for - - ja, det kan ikke nytte noget - kan ikke
nyrce!« - - Jeg var ved ar lØbe fra det hele.
Thi ar der måtte være noget i, hvad alle d isse mennesker påscod, fik jeg en slags bekræftelse på en dag, jeg gik på gaden.
Man siger jo, at det er af børn og fulde folk, man skal hØre
sand heden. Jeg havde fåe r mig en ny overfrakke, og da jeg en
dag passerede er score vindue i Frederiksborggade, kunde jeg
ikke modstå fristelsen til ar kaste et stjålent blik ind i ruden for
ae se, hvordan frakken sad. Men en skarns skomagerdreng havde
naturligvis opdager der og råbte opmuntrende: »Jo, D u er s'gu
er meget p ænt menneske - bare Du havde er andet ansigt!"
En liden crøsc i al min kval var det, at jeg en aften i et se!·
skab traf landskabsmaler, professor Godfred Christensen, og da
jeg åbnede mit hjerte og fortalte ham om al min kv ide, s1gde
han: »De skal såmænd ikke være så ked af der ansigt, H erold.
Der er er dej lige srykke lærred ar male på.« «
Der er morsomt at se, hvad samtiden tænkte efter Herolds
debut. Først hører vi hovedstadens stemme. I »Berlingske politiske og Avertissemenes-Tidende« fi nder man dagen efter ( l 112
1893 ) under overskriften »Der kongelige Teater« følgepde
noti ts: »Gounods opera »Faust« opførres i aftes for udsolgt hus,
efter ar have hviler siden Ødmanns rid. Den i sin helhed vellykkede forestilling havde den særlige interesse, ae hr. Herold, en
ung mand m idt i ryverne, debmerede i titelrollen . Den velklingende stemme med ægte renorklang, i fore ning med ·~ n .god ud dannelse og en vindende personlighed, vandt stærkt bifald. D er
var en fuldstændig succes.«
Der var, hvad denne avis havde at berette om »den unge
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mand midt i ryverne« »LØverdag Morgen«. »LØverdag Aften ~
føjes der noget mere til: »Gounods berømte opera »Faust«, der
er 20 år gammel på vor scene og vel næppe er langt fra at have
nået 100 opførelser, er med rette så hØjt anskreven hos os, ar den
stedse ved genoptagelse kan gøre regning på vort operaelskende
publikums tilstrømning. Det er omtrent tre år siden, operaen
efter Ødmanns bortgang toges op igen med den norske tenorist
Bratbost, men hverken han eller den vanskelige Faustrolles
andre ihændehavere hos os (d'Hrr. Fr. Brun, Tørsleff, Jerndorffl
har formået at erstatte vor første prægtige Faust, h r. Nyrop.
Den unge mand midt i tyverne, hr. Herold, lærer ved kommuneskolerne her i staden, som i går aftes med stort held debu:
cerede i Fausts rolle, har i 4-5 år, først under hr. Jerndorffs,
senere prof. Rosenfelds vejledning, opnået den vokale uddannelse, der i går hj alp hans smukke tenorstemme til en afgjort
sejr. En ægre, indtagende tenorklang og en god naturlig syngemåde i forening med er sundt musikalsk naturel og en ydre optræden, der vel nok vidnede om begynderen, men dog gjorde er
vindende indtryk - det var hr. Herolds mange gode betingelser. Publikum var også hurtigt på der rene med debutantens
mniskendelige forrrin og lønnede ham straks i første akr gentagende gange med spontant og stærkt bifald. I havescenen sang
hr. Herold fremdeles smukt og smagfuldt, hans deltagelse i de
kombinerede numre, kvartetten i haven, terzetten før duellen
i fjerde akt var yderligere præstationer, der måtte skrives den
unge tenorist til indtægt. I det hele fyldte stemmen uden at
synes stor påfaldende godt, og da manden er så ung, og der desuden ingen tvivl er om, at han i virkeligheden har mere stemme,
end han i går efter megen angst og anstrengelse kunde disponere
over, kan man ikke andet end betragte denne debutant som et
stort løfte.«
Men hvad sagde man i provinsen ? Vi kan læse f.eks. i »Sorø
Avis, politisk Nyheds- og Avertissemenes-Dagblad,« mandag
d . 13/2 1893. Her findes et meget langt stykke om »Faust« p å
D et kgl. Teater. Om debuten hedder det: »Dee blev mere, end
hvad man i almindelighed forstår ved en lovende debut. « Om
H erold selv er avisen velunderrettet: »Hr. Herold, der er en

/-/ jprnet af Kirkegade
og P·rteJtegade.
På mindepladen Jtår:

Kgl. kammena11ger
Vilh. H eroldJ
/ØdeJted.

]. Niel1en /ot.

mand på nogle og tyve år, en født Bornholmer, er seminarist og
ansat som lærer ved de københavnske almueskoler. Han har
ikke opgivet sin plads her, førend han fik set, hvorledes det gik
med debuten, men hans sukces i aftes vil sikkert få ham til helt
at ofre sig for scenen. Allerede som dreng vakte hans smukke
stemme opmærksomhed, og i de senere år, da han havde påbegyndt sin uddannelse, har han været en velset sanger i private
cirkler.«
Med stØrre begejstring er vist sjældent en debutant blevet
modtaget af både hovedstads- og provinskredse.
I juli måned i år læste jeg i en Københavneravis en Bornholmers hjærresuk over, at Bornholmere blev betragtet som en slags
mindreværdige danske. Hvor kan det være? Hvad er der i
vejen? - således endte hans artikel.
Oprigtigt talt: der er slet ikke noget i vejen. Morsomt er det i
hvert fald at se, ae dengang, efter det lige gengivne, var der det
afgjorr ikke. Det fremhæves i stykket på en pudsig måde - at
Herold blandt sine mange dyder også har den, ae han er: »en
føde Bornholmer. «
Herolds liv som sanger varede til 1915; det var ikke i alle
henseender lykkeligt, idet han en tid led meget af sygdom, som
han dog overstod. Han optrådte si~ste gang på sin 50-års fødselsdag, og forlod, som han biograf Rob. Neiiendam elegant udtrykker det »kamppladsen i sin glans som kosmopolitisk sanger. « Arsagen til, ae han nu holde op med at synge, var ikke
sygdom, men angst for ae skulle erfare den nedgang i stemme,
som alderen nødvendigvis vilde bringe.
Overfor ordsproget om de krogede veje som geniets vej må
jeg tage et lille forbehold. Det gælder kun, dersom den, der går
ad krogvejene, har et mål med sit liv. Den, der går ad krogede
veje, fordi han ikke ved, hvad han vil, er ikke noget geni. Djævlene har sikkert ment dette, da de i helvede dannede ordsproget.
Men, dadelværdige som de er, har de forsømt ae få det med i
udtrykket.
Om Vilh. Herold gælder, at han meget tidligt var klar over,
hvad han vilde.

Graven på Hasle kirkegård.
Vilhelm H erold
/Ødt 19. marts 1865
død 15. december 1937
Sangernes høvding
kmistens ædle
gttdbe11ådede tolk
skønneste toner
menneskeskikkelser
skænked dn D anmarks
folk.
Venuer og bermdrere
1'ejste dette minde.
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Mange kunstnere har ikke nok i deres egen kunstart, men
sysler med flere. H. C. Andersen f. eks. tegnede. Vilh. Herold
arbejdede privat som billedhugger. Han udstillede både på Charlottenborg (8 gange med 8 arbejder, 1906-21) og i Arhus
(1909). Egentlig havde han vist tænkt sig at gøre meget ud af
dette arbejde. Private forhold hindrede ham imidlertid heri, og
det blev ikke til noget. En af hans buster skal måske nævnes,
busten af P. Jerndorff. Hos ham havde Herold studeret sang.
Af Herold findes både regninger, træsnit, malerier og buster.
På Bornholms Musæum kan man se et maleri og en buste, det
første af Olga Seeberg (fra 1901), den sidste af Gyde Petersen
(fra 1916).
Er smukt minde om Herold er den lille bog: V. Herold, 1893
-1915 (32 sider).
I Hasle er endnu Herolds fødested at se. Der findes også (på
den gamle kirkegård) Herold grav.
}. Nielsen.

Et frisisk sagn om Bornholms tilblivelse
Friserne tænkte sig jorden som et mægtigt skib. Det var så
start, at kaptajnen måtte færdes til hest på kommandobroen.
Matroserne klatrede op i masterne som ynglinge, men kom ned
igen med langt skæg og gråt hår. Der kunde gå århundreder, før
styrmandens ordre blev udført, og matroserne ældedes og dØde,
endnu inden de nåede at se resultaterne af en eller anden
manøvre, de selv havde været med til at udføre.
Dette verdensskibs sejlads var ofte forbundet med uhyre vanskeligheder, men kaptajnen forstod at overvinde dem. På vej
fra Atlanterhavet ind i den engelske kanal viste det sig, at farvandet var for snævert til skibet. Kaptajnen fik da den ide ar
lade hele skibets bagbordsside smøre ind i hvid sæbe. Derved
lykkedes det fartøjet at slippe igennem og ind i Nordsøen, men
klipperne ved Dover beholdt siden da, rakket være sæbeskum-

met, deres hvide farve. Da skibet nåede ind ·i Østersøen, opstod
der nye vanskeligheder, og der blev givet ordre til, at såvel ballasten som asken og slaggerne fra kabyssen skulde kastes ovetbord. Af ballasten opstod Bornholm, og af asken og slaggerne
Christiansø.
(Efter Kai Michelsen i Sorø Amtstidende d. 31/7 1951.
Om navnet Nordsøen vil jeg gerne indskyde, at det ikke stammer fra Tyskland, men fra hollandske søkort (ligesom Skagerak
og Kattegat). Jeg har fornylig set en anklage navnet for at være
af tysk ekstraktion.
I virkeligheden har det intet med den tyske Nordsee at gøre,
men er hollændernes modsæming til Zuidersee (Sydsøen)).
]. Nielsen.
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LEONORA CHRISTINE
Set med Verdens Ø jne
var din Vej i Livet
Hævnens mørke Magter
haabløst undergivet.

Men dengang de SkamstØtten rejste
paa Gaardens Stæl,
da havde din Fod alt fundet
hin Stiges Fjæl -

Farlige som Flugren
hist fra Slottets Tinde
var de Trin som Skæbnen
gav din Fod at finde

hin Himmelstige i Mørket
som først du saae,
da alt hvad du ildfuldt ejed
i Aske laa.

paa den Afgrundstrappe,
hvor du trofast fulgte
ham, hvis Brist og Brøde
frygtløs du fordulgte.

Om Huldskabs hellige T raade
de sønderrev,
skrev du med Kridt paa Bordet
din Gud et Brev.

Indtil ogsaa dette
var for stor en Lykke
og du ensom maatte
gaa det sidste Stykke.

Og skrev du med Sod og Taarer
i Mulmets Bo,
du bygged som Digteren bygger
sin Længsels Bro -

Alting tog de fra dig,
Sol og Maane af ukongelige Hænder
maatte Lys du laane.

den Bro der svævende slipper,
hvad Sjælen bandt,
og lander hvor T ankens Higen
Forløsning fandt.

KÆRLIGHEDENS KAAB E
Et ande t
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L eonora Christ i ne

Nu er I Enke. En spotsk Besked,
du ikke nærmere fik forklaret.
I Grublen blev du snart kold, snan hed de SpØrgsmaal fik du først sent besvaret:
Hvorledes? Hvor?

De sidste Dage ... i hvilken Egn?
Gik vaarlig Vind over Sydens Sletter
hvadeller Kulde og Storm og Regn?
De sidste D age .. . de sidste Nætter ...
den sidste Nat - ?

Din Herre lagdes i fremmed Jord.
Men ogsaa der var vel sødt at hvile.
Undsagt, usalig han vide foer nu kunde Skændselens Edderpile
ej naa ham mer.

Mon ej han rørte endn u engang
langt borte fra ved dit Fængsels G itter at tale med dig af al sin Trang,
mens Taarekilden, skønt salt og bitter,
var Dulmedrik.

Indtil med engang saa godt han laa
at Hjertet ophørte med at raabe da var du hos ham trods Laas og Slaa
og hylled ham i din rige Kaabe
af Kærlighed.
Ingeborg Pete-rsen.
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Allinge for 60 år siden
Optegne/ser fra min barndom
VI I I (sidsce arcikel)

foden jeg sluceer d isse opcegnelser fra dee gamle Allinge, som
jeg mindes dee fra mine »bællada« (for 60 år siden, seår der i
overskrifren, men nu er dee efcerhånden ved ae blive 70), vil jeg
fortælle lide om, hvordan vi legede og morede os som børn.
Namrligvis var ikke alle vore lege særegne for Allingebørn,
ja ikke engang for Bornholm; mange af dem blev nok leger
på samme måde i der øvrige land, og nogle af legeremserne
bærer tydelige præg af ar være kommer ovrefra. Der gælder også
mange af de bØrnerim og remser, vi morede os med; når man
læser i Tang Kristensens samlinger af rim og remser, finder man
ofre noget, man kender igen fra sin barndom, selv om han har
opregner der et helt andet sred i lander.
Vi legede altid på gaden; der var jo ikke så meget trafik, og
der, der var, var hesrekøretØjer, som man kunde nå at komme af
vejen fo r, og som iØvrigt kunde høres længe før de kom. Om
vinteren kørte vi på kælke ned ad de stejle gader; så skulde
man selvfølgelig passe på, ae der ikke kom hesrekørerøjer i gadekrydsene; men om vinteren var der næsten ingen færdsel på
gaderne; der var jo dengang ingen, som kørre runde og solgte
ved dørene. De, der kØrre ud om vinteren, havde altid hestene
»brøddada«. Der var mange, der kørte i kane; de havde fine røde
roppe og blanke klokker på hestene, og var de rigtig fine, havde
de også kanetæppe.
Om foråret spillede vi langbold og top på gaden eller løb med
trillebånd ( "jarnbaan «); der var som regel er rØndebånd fra en
tØnde, der var gået i stykker. Drengene plejede at spille »Gros«;
der spilledes med pinde efter indviklede regler, og spiller er beskrevet bl. a. i Johan Hansens erindringer.
Vi legede også »Røver«; nogle blev valgt ti l røvere og løb og
skjulte sig i gårde og haver og bag husene; de andre gik så og
ledte efter dem, idet de sang: Her er dejligt, her·er skØnr, her er
ingen røver! når de så fandt røverne, gjaldr der om ar komme
først tilbage til »haun «, som vi kaldte der. Var der nogen, vi
ikke kunde finde, så råbte vi: »Frit te haun! « Røverne blev udtager ved tælling; vi havde en mængde forskellige tælleremser;
her er nogle af dem:
»Age, båge, bene, knoge, elfen, belfen, buf.«
»Elle helle bema, tip tap tema, du din srora långa knægt, du
ska gå væk. «
"To små drenge sloges om en lille hvid knap, du slap.«
»Skiber går her udanfor, kjøvver for ejn sjillijn sko, deler de jo
i sju dela, en ro tre fira fem seks sj u, højn hajn e ejn hØnsarjiv.«
(Rimet ryder jo på, ar remsen ikke stammer fra Bornholm).
Mange af disse remser bruger børnene endnu, men der er jo
kommer nye ril. Her er en, jeg har hØrt i Sandvig:

»Afrika, befrika, lunran, runran, n milliaka Napoleonskab ,
e!fen, belfen, buf! «
Blandt de lege, vi legede på gaden, var »Gåsen og ræven «:

en var gås og en anden var ræv og alle de andre gæslinger, der i
en lang række holdt fast i gåsen. Ræven sad på en scen noget fra
gæssene, og gåsen kom gående med sine gæslinger, idet de sang:
Gåsen går uda å nipar grØnr græs,
rævijn ligjer hjimma å slikkar sina sura rær.
Når de passerer ræven, siger gåsen: Goda, Mikjel Ræv! og
ræven svarer: Goda, hvoddan e væred ida? Gåsen siger: Solsjin
å gram vær! og ræven svarer: Fi, fi, ded e inre mie vær! Gåsen
skynder sig væk med sine gæslinger, og de synger igen. Når de
arrer passerer ræven og siger: Goda, goda, Mikjel Ræv! og ræven
spørger: H voddan e væred? svarer gåsen: Slud å slask op ad
væggjana! og Ræven siger: Hov, hov, ded e mit vær - hvor
många gjæslijna har du, må ja rælla dom? Gåsen siger, hvor
mange hun har; så siger Ræven: La vos nappes om dom! Så
gælder det for gåsen om at holde gæslingerne bag sig og genne
ræven væk; lykkes der ham at få fat i en af dem, rager han den
med, og gåsen går videre med de andre og synger som før, til
ræven har fanger dem alle.
Vi legede også »Sælge fugle« . Så srod vi i en lang række op
ad en mur og fik navne efter fugle; en var spurv, en høg, en due
og hvad vi nu kunde finde på. Der var en, der solgte, og en, der
købre fugle, og den, der købre, skulde gætte, hvad fuglene hed.
H an kom og sagde: Goda, kajn ja kjøvva faula? Ja, det kunde

En klaJie i Allinge Borgerskole 1885. Læreren er Lorentz Petersen, en
af amtmand Vedels bedste medarbejdere v ed ttdforskningen af Bomholms oldtid (Christemen fot.) .
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Munkijn går i æjna di sommarlånga dana.
Hva gjor hajn dær så læjne, å ja, å ja, å ja?
Hajn plokker ofre urter og sanker også bær,
og også krusemynter, alt til sin hjerrenskjær.
(Munken står inde i kresen, og nu breder han sir lommetørklæde ud på jorden, mens de, der går i ringen, synger:)
Munken breder ud sin kappe så blå
og beder Skøn Jomfru at hvile derpå.
(Munken tager så en af ringen, og de knæler ned på lommetØrklædec og synger:)

• Kæmpehavnen• ca. 1900 ( B. Kjøller fol.).

Munkijn å nonnan di redde dorres hår.
Ak ja, sa'e nonnan, de gjore ja igår.
A munkijn å nonnan di ga dom ejn kjyss.
Ak ja, sa'e nonnan, de va re scor lyse.
A munkijn å nonnan di rajsce dom op.
Ak ja, sa'e nonnan, de gjore godt i min krop.
- Og så var der nonnens rur til ae være munk i næste omgang. Teksten ril denne leg er jo unægtelig ikke helt bornholmsk.
En anden sangleg hed »Vinde nØglegarn«. Vi gik i en rund-·
kres og sang:
Vinde, vinde nØglegarn
så fim, så fim som rendegarn,
for Anna vil vi bukke,
for Anna vil vi neje,
for Anna hun skal vende sig om.

Børnene lega 11ed httsma11dsh111et. Bemærk den udvendige oni på huse/.
My.~ r.'.' .l ot . ca. 19001.
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Madam D1·ejers hm i Fti.glesangen ( B. Kid/ler f ol. ) .

han. Så spurgte han: Har De sporra? eller: Har De dauer? og så
skulde den, der havde der navn, løbe ud, medens der betaltes;
sælgeren opgav prisen, og så markeredes betalingen ved slag i
hånden. Så gjaldr der for køberen om at fange fuglen, inden den
smuttede tilbage til fuglehandleren igen.
Vi legede o~sl adskillige rundlege. Nogle af dem var en slags
tagfat, som »Banka lær« og »Karren efcer musen,« som vise alle
kender, og som leges endnu. Der var også en del sanglege, således »Munken går i enge,« som vi legede med denne tekst:
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Så måcce Anna vende sig og gå med ryggen ind mod kresen,
og vi sang der samme igen med er nye navn, og der blev vi ved
med, til alle i ringen havde vendt sig.
En tredje sangleg hed »Stava Stenagård«; det var en slags
blindebuk. Inde i ringen gik en af deltagerne med er tØrklæde
bundet for Øjnene og en kæp i hånden. De andre dansede omkring hende og sang:
Stava, stava Stenagård,
hære ajle mina får,
så nær som lijla Linka,
hon ud i skouijn går.
Hon e bådde hale å blijn,
som femtan kjælijner i ejn rijn -

atjo!

Så standser ringen, og »Linka« peger med sin kæp på en af
de andre og spørger: »Kajn du saj som en ko?« - eller »som
ejn hana? « Så må vedkommende sige »Båh« eller »Kukkelilur «,
og så gælder det for »Linka« om at kende ham på stemmen.
Kan hun det, må vedkommende afløse hende.
Blindebuk legede vi på en særlig måde. Blindebukken blev
bundet for Øjnene og føre hen til en væg, hvor han fØlte sig for
og sagde: "Ja leder, ja leder!« - »Hvaleder du ætte? « - »Ætte
en sje! « - »Hva ska du brØgga dejn te?« - "Te å sØvva melgrØd me! « - »Så ta daj en!« - og så sprang man af vejen, og
blindebukken måtte prøve på at fange en.
Også indendørs havde vi adskillige lege. En af dem var »Borra
gujlæble«; den legedes på den måde, ar alle deltagerne knyttede
hænderne og stablede dem ovenpå hinanden. Så begyndte en at
bore med en finger i den øverste hånd og sagde: »Borra, borra
gujlæble! « »Borra ner bær!«, blev der svaret, og den øverste

hånd blev rager væk. Dee blev man ved med, til man nåede ned
til border. Så hed der: Borra, borra gujlæble! - Borra ner
bær! - Ja kajn inre komma! - Hvorfor? - For møss! Hvor e møss? - Ujne kvam! - Hvor e kvam? Malde mel!
Hvor e mel? - Kagan bagte! - Hvor e kagan ? - Majn slogg!
- Hvor e majn? - Løv ad skouijn! - H vor e skouijn? Ojsan huggde! - Hvor e ojsan? - Smeddijn smide! - Hvor e
smeddijn? - Såde hvedden! - Hvor e hvedden? - Kråger å
rawna åd op dejn! - Hvor e kråger å rawna? - Somma floj i
Øster, å somma i vescer, somma i sønder å somma i norr. A dejn,
der snakkar alrafosc, ska ha ejn kattalort på næsan smorc! Så
gjalde det for børnene om at tie bomstille, for den, der først
sagde noget, blev srourc på næsen med en våd finger.
N år vi legede »Trækkja handska«, lagde vi hænderne flade
på border, først alle den ene hånd, og derefter den anden, til alle
hænderne lå i en stak ovenpå hinanden. Den nederste crak så
sin hfod ud og lagde den øverst på bunken, og sådan fortsacre
vi, idet vi calte til 24; den, der fik nr. 24, blev dronning. Så
sagde de andre: »Ja hælser dronnijnen som på scolijn sidder.«
Dronningen svarede: »Hvorme vil I hejne rjæna?« - »Me alt
hva du byer å befaler, men ja ber om magelig bestælnijn! «
Man fik så befaling til at »trille mursten«, hvilket foregik ved
at rnlle,panden op og ned ad en dør, at bukke for en eller anden
eller lignende, som man kender fra pantelege.
En spørge- og gætteleg bescod i, at en sagde: Der hæjner ejn
· korr for din dør! Man spurgte så: Hva e der i dejn? - Tre
smokka pibla (eller horra). - Hvoddan e di klædda? - Så følger beskrivelsen: Dejn ena sist jå så hadde ejn rør kjaul på, dejn
anra sisr ja så hadde blår forkle på, dejn rredde sisc ja så hadde
bl&nka træsko på - va vil du gjorre me hejne roe dejn rØ
kjaulijn? Så skulde man svare, hvad man vilde gØre ved hver
enkelt, og så gjaldt det jo om at være nogenlunde klar over,
hvem det var, for at man ikke skulde opføre sig alt for venligt
mod en, man ikke kunde lide, og omvendt. Når man havde
svaret for dem alle rre, fik man at vide, hvem der var ment.
En gætteleg med ral bescod i, at vi cog vore tavler og skrev
tallene fra 1 ril 12 i form af en uhrskive. Vi skiftedes så til ar
skrive er af tallene, idet vi holdt hånden over, og de andre skulde
gætte, hvad vi havde skrevet. Den, der gættede rigtige, måtte
slette rallet på sin ravle, og den, der først fi k sletter alle sine tal,
havde vunder.
En leg med ar synge et lille rim og slå en srreg for hvert
rakrslag for derved at nå ril et bestemt tal, kendes af alle
børn - der er den gamle remse »Vil du, vi l du -«, som vi også sang.
Noget af det bedste, vi vidste, var at lytte til, når mor fortalte
sandsager eller sang viser og sange. Hun var ganske enestående
til begge dele. H un kunde utrolig mange sandsager og sange, og
så kunde hun fortælle for børn. Når vi holdt mørkningshvil og
hun fortalte, kom der mange nabobørn ind ril os, og vi sad alle
ganske stille og lyttede, når hun sang og fortalte. Også min
onkel på lander, som jeg har fortal t om i en tidligere artikel,
var en mester til ar fortælle og synge; han blev bedt med til
mange gilder, fordi folk så gerne vilde have ham ril ar underholde med viser og hiscorier. Han havde en gammel visebog,
der lignede en salmebog, og i den scod der mange viser og remser; jeg kan huske, ar »Sjøkarijn« var der, og »Langt ud i skoven
lå er lille bjerg.« Gamle urmager Møllers viser sang både han

og mor. Mor sang både børnesange og viser og sange fra komedier, som hun havde ser. Mens jeg var barn, sang hun særlig
»En stjerneklar aften i roligheds lund« og »Hvad vindes på verdens vidtløftige hav,« den sidste af Ambrosius Stub. Jeg har
siden hØrr dem i radioen, sunget ri! melodierne fra Berggreens
melodibog, og der var de samme, som mor sang.
Her er en af hendes sandsager, som jeg har skrevet op efter
hukommelsen:
Der va ejngång ejn majed ræjer kjØmajn, som hadde en enesra dørrer, å hon va govinner med kjØmajnsdræjn, som hed
Hans. Men H ans va jo alfor fatcier re dejn ræja kjØmajnsdørrern, å så fikje kjØmajn Hans ud å sajla me ejn sjeppara for å
få'jn Jam væk.
Så ejn da, a di lå i en frammad havn, så Hans a der lå ejn
lidijn bæl i vanned. Hajn fiskada bællijn op å la dejn ner i sin
koja, å hajn syntes, a de va ejn nætter bæl, så hajn ville behojla
dejn. Men når hajn så kom op på dækked, så kom der en havfru hen te sjeved å spore, hvor hajn hadde gjort å hejnes bæl.
Om hon måtte få bællijn ijen, så skujle Hans få en kula, å når
hajn smed dejn op i toften, så kujne hajn Ønska ævenr va hajn
ville, så fikje hajn'ed scrajs. H ans gjik så ner for å henra bællijn
ce'na, men når hajn kom ner, sav dejn så godt, a Hans syntes, de
va syjn å ca dejn op. Så sa hajn re havfruen, a hajn ville hejler

V ed brp11den i strandkanten (V . Myhre fot.).
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sajles re dejn bØjn, hvor kjØmajn bode. A de ga kongijn 'i jn

Dre11ge11 1kal på fi1keri med de11 gamle fi1ker (V. M yhre fot.) .

behojla bællijn, men hon sa, a hvis hon bara måtte få sijn bæl,
så skujle hajn bådde få kulan å ejn spajn me nan s~b, som ku jne
hjælpa mod air, å dejn spajn ble alri rommer. Så ræjnre H ans, a
så måtte hon vel be jler få bællijn, å så fikj H ans bådde kulan å
salan. Nad ette kom di me sjeved te bØjn, hvor kongijn bode, å
kongen hadde en prinsessa som va galn bien, å di vidste ikje,
hva di skujle stæjla op me'na. Kongijn loude en sror be!Ønnijn
re dejn, der ku jne gjorra 'na rask . D e fik j sjepparijn å vedde, å
hajn sa, a hajn hadde ejn kloger majn ombor, som hadde nan
sala, som hjolp for alt. Kongijn sende så bodd ene Hans, å hajn
kom me sijn spajn. Prinsessan farredes å regjerde, når hajn kom,
men hajn smed salan p å 'na, å så ble bon rask. Kongijn spore
H ans, va hajn ville ha for 'ed, å Hans ba om et stort krissjev å
en fin brojlupsklænnijn, men sjeved skujle sajles te dejn havn,
hvor kjØmajn bode. Kongijn, som va så glar blejn, for a hans
dØtter va bien rask ijen, ga'inj va hajn ba om, å så sajlde H ans
me sjeved te en ajnen havn, hvor der au bode ejn konge. A dejn
kongijn va så kjiv å'd, for der kom en scor krisflådda sajlenes,
som ville ra hans ræje, men Hans loude k ongijn å hjælpa'jn. A
når dejn frammada flåddan kom, slo Hans sin kula i væred å sa:
God g jive a dejn flåddan må sjunka te bonns, å srrajs sånk dej n.
A kongijn ble så glftr å spore H ans, hva hajn ville ha for a hajn
hadde hjolped'ijn, å Hans ba om er Stort krissjev, å de sku jle au
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giærna.
H ans eau så hj im ijen me sjepparijn, men nu ville hajn præva,
om kjØmajnsdørrern brød saj om'ijn mere, å så ba hajn n a ner
på sjeved å d rikka kaffe. D å hon kom, hadde H ans nonna gamla
sjidena liisa på saj åen skro i hver sia å mujn, å dom eau hajn ud
å Ja dom på hver sia å koppijn, når hajn drak kaffe. Når H ans
g jik ud, spore sjeppari jn kjØmajnsdØttern, hva hon syntes om
Hans, men hon sa, a hon bolte liså majed å' jn nu, så farlit som
hajn så ud, som hon· hadde gjort forra. De fortalde sjepparijn
så H ans, å hajn forsto, a bon hadde ikje sjeft sijn. H ans
vaskada saj så å eau di fine brojlupsklærna på å gjik op te kjØmajnsdønern å spore, om hon ville g jefta saj me'jn, å de var der
jo im e nad i væjn for, kajm ro. D i sende så bodd te kj Ømajn,
om haj n ville komma ner p å sjeved te dom, men de ville hajn
ime. Så sende H ans bodd, a hvis hajn ikje kom, ramlada hused
ner for'i jn, men hajn sa naj. Så rau H ans sin kula å slo dejn i
væred å sa: God gjive, a kjømajns skostena vil fa jla ner, å srrajs
begjynde di å fajla. A så ble k jØmajn bånge å fæ jdes ner te sjeven, å dær ble bolt brojlup på de storsta krissjeved, å Hans å
kjØma jnsdØttern ble rnajed lykkelia, å hvis di ime e dø, så læva
di inu .
N år mor havde fortalt en »sansaga«, plejede hun ofte ar slutte
med de ord : "A de e så sam, så sam, for dejn, der sa'd sist, læver
inu! «
D er var en utrolig masse rim og remser, vi hØrte som børn;
mange af dem er af folkemindesamlere og andre blevet opregner forskellige seeder i landet, også på Bornholm. Min far sang
ofte »Bro, bro brede,« sådan som Johan Hansen har opregnet
den (»En H aandværkers Erind ringer, s. 237). - D en kendte
remse om »de tolv hellige ring,« som vi kunde som børn og
blandt andet hØrte synge af en sypige, der kom i h jemmet, har
jeg senere hØrt i radio med den samme melodi; den findes i
Berggreens samling. Velkendt er også »Aga re b ys med Broga,"
som min bedstemor sang for os; den er sikkert meget gammel;
ligeledes remsen om »Kjættan å k jæjljn, der sloedes om væjljn. «
Her er er lille udvalg af de born holmske børner:im og remser,
som jeg kan huske:
Visseliroa mit Jijla barn,
moer sidder å vijner garn,
far hajn går i skouijn,
sjyder vijlt i rouij n,
broer går i korned,
råtar udi horned,
søster går p å Långebro,
kjøvver bællijn nya sko,
nya sko rne spæjne,
så saver bællijn Jæj ne.
Klappa klappa kaga,
bællijn hajn ska baga,
en sror skåjlekaga,
stikka de jn å prikka de jn
å sætra dejn i unijn.
Ria ria ranka,
vi ska ri te kongens går,
fæsra vos en pa ja re vor li jla horra.

Der va'nte anra hjimma
ejn en gammel kjælijn,
hon røre melgrød.
Vi eau vos en srikka, ville grØdijn slikka,
hon eau saj ejn ijlebran,
slo vos på vor vinstre hånd.
De sved, vi gned,
!Øv op ad gåda, ner ad gåda,
bitre vos en pØvverkaga,
sarre vos bag ejn hivenrorn,
spiste dejn i vort mawahorn.
Så mødre vi ejn bonamajn,
hajn bå vos gå te kongens går,
våuta gjedder å får i hunrede år.
Di bar mad re vos i ejn H raklud
å drikka i et scudahorn.
D e cudada vi i, s'a de rungada i skouijn.
Ria ria ranka, vi ska ri te kongens går,
fæsta vos en paja te vor lijla horra.
Hva ska bon heda? Slislaskegjera.
Hva ska hon bestilla? H akka persilla,
koga mad i to kar
å se te dejn Jijla.

Bønnarna gå ad skouana,
plokka nødderne me hænderna,
gå hjim å knækk ja domme tænderna,
smider skålana ver darrana,
tår så k11.stana,
fousar skålana ujnan frå darrana.
Møllan måler, hånajn galer,
doggijn driver i æjna.
Stå op mijn lijla bæl,
du sawer alt for læjne.
Far sang sommetider soldater- og sømandsviser som »Gutter
ombord«, eller »H olmens fasre scok«, men de er )o ikke særlig
bornholmske. D erimod husker jeg et vers, der måske er sunget
i de gamle gilder: .
H anajn sidder p å bjælkajn å gal,
hajn gal ikje, udan hajn kvæder:
Så vil vi nu dela vort Øl ornkræjn
å rykk ja veranra å sæder.
H ajn vil deran, hajn skal deran.
Hej hip å de hap,
hej kjys å de klap.
Så nu e I ajle kjærkomna!

Ria ria rus te møllarens hus.
Der va'nte anra hjimma ijn ejn lidijn kattapys,
som sodd å drok udå mØllarens krus.
MØllan hon målde, hånajn hajn galde,
hujn sodd på trappan å så: Vo-vo-vo!
D ajnsa dajnsa daja,
hujn hajn har en feja,
kattijn ha ejn slikketrud,
dajnsijn hajn går ijn å ud
for ajle små pibla å horra.
Kom nu her å føll me maj,
så ska vi gå å fraja.
J a ska nok fortælla daj,
hvor der er en paja,
som e net å som e pen,
som e spids på sina ben,
å som kajn ræjti dajnsa.

Skåmke sildebåde i Allinge havn 1896 (B. Kiøller fot.).

Savsjæra om ejn då.
Fira sjillijn ska bællijn ha:
ejn te kaga å ejn te brØ,
å ejn te å stoppa i Jomman.
J a vil sjunga en visa om ral små grisa:
di tO va rØ, di tO va dØ,
di ro va rompelØsa,
di ro va halta, di to va galta,
di ro va galanta grisa.
Dejn Vandåla-kattijn hajn skujle ha skam,
hajn skujle nu sæjnkjes i vor mØlledam,
hajn skujle i ejn possa, som anra katta må,
å ha ejn sten om halsijn å så te bonnijn gå.

Stenhttggere i Mohrs værk, bornholmere, skånske, blekingske, tysk11,
tyrolske og italienske (Christensen fot.).
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Fiikerko11e11 bøder garn. den gamle strikker ( V . f\fyh re / ot. ).

Af remserne har jeg også optegnet nogle. De var ofte lange
og indviklede. Der var især den om de rolv julenætter; den begyndte således:
Den første julenat, herren han mig gav, gav han mig en skøn
jomfru at sove hos.
Den anden julenat herren han mig gav, gav han mig et lidet
lækkehorn og en skøn jomfru at sove hos.
Således fortsættes den, idet stadig de tidligere nævnte gaver
blev tager med, og den sluttede således:
Den tolvte julenat, herren han mig gav, gav han mig 12
kjærker, 12 præster te hver kjærka, 12 kjaula te hver præst, 12
krava te hver kjaul. - 11 srouer, 11 k jælijner i hver sroua, 11
rokka re hver kjælijn, 11 rena te hver rok, 11 tØtta te hver ten.
- Ti ko, ti kalla i hver ko. - Ni so, n i grisa i hver so. - Atta
fo llana grå, fletrada romper med knappana på. - Sju hors, sju
strækker i hvert hors. - Seks kors, seks grader i hvert kors. Fem får, fem får. - Fira gadder i sonsvijn (?) - Treåtredeva
jyrtekorn - å er lided lækkehorn - og en skøn jomfru at sove
hos.
Jeg tror, at den remse er gået fra mund til mund så længe, at
mange af ordene er rent forvanskede, men den blev sunge t ganske ens hver gang, ell er rettere sagt messet i en meget markeret
rytme.

26

J U L PAA BOR N HOL M

Alting blev sat på remse. Således remsede vi tallene op:
Een ro, stæula, sko - . tre, fira, spilla på lira - fæm seks,
stikka gjæss - sju åta, rawen råtta - n i, ti, slajta bi - ejleva,
ral, ræ:vadal - trertan fjaurran, g jore i sjaurtan - femran, sajStan, kajn du lajsan - sytran, attan, nØttan, på baud i kalla
bØrran.
Vi talte også: Ska 1, ska 2 o. s. v. til ska 12, eller Polle 1, Polte
2 til Polle 10. V i stavede også navne på denne ejendommelige
måde: Søm sro ibag døm, sajer Jørn, hanajn mæl ajle hØnsen,
sajer H ansen. Tre pijna i er le, sajer Kre, præsrijn me sit offer,
sajer Sroffer, pajan i sit kammer, sajer Hammer. Ejn sten p å en
skovl, sajer Povl, tre kjajler i en rås, sajer Kås. Så var der remser, som skulde siges meget hu rtigt: »Hedt fedt flæsk, nyt blødt
bagt bjygbrØ«, eller »Mærsj ijn å kosjijn å sosjijn å lamsjijn å
fårsjijn å værsjijn«.
Andre remser fortalte om, hvad dyrene sagde. Gaddisijn sagde:
»H a, ha, hawed e mit, la, la, Janned e dit.« Fjælsraunijn sagde:
»Stik smdijn, slå horrijn, k jØr hj im, kjØr hjim, kjØr hjim.« Kragerne råbte særlig efter børn, der tØrrede næsen på tØjet, de
råbte »SnØrdalk« efter drengene og »snØrsnuda« efter pigerne.
H anen og hØnen førte en hel samtale; hønen sagde: "Ja, ja ja
gjore igår å ja gjore ida, å Jive[ går ja barfod! « - H anen siger:
»Ta dina ægj å gå te bys å k jØv daj et par sko, du skam får! «,
hvortil h ønen svarer: »Der fijnes ikje tregrenada sko i hela vor
by, ja treer, due gali jn ! « De sidste ord i hver af de tre replikker siges med stærkt eftertyk, og ellers efterlignes i ronefaldet
hønsenes kaglen. Også livløse ting havde deres sprog. Når bonden kørte til byen, sagde vognhjulene: »Fedt, fedt, fedt!«, men
når de kørte t ilbage, klagede de: »Fedtet de g!Ømde vi, sypi jn
dejn housre vi!«
Vi morede os også tit med ar gætte gåder; her er nogle af
dem:
Hva ede, der e fuj lt å kjØd å blo om dajn, men srår å gawar
om natten? (En træsko).
H va e de, der går te dammijn å vaskar saj å lår bØggijn ble
hjimma? (Er dynevår) .
Lap på lap, men ijned stijn. (Et kålhoved).
Hvem ede der går å går, men alri når bonens staudØr?
(Klokken) .
H Øjt som et hæs å grØnr som et græs, sØdt som vajla å besk
som gaj la å rundt som en rØvarakula. (En valnød) .
Same Pær å hans hujn gj ik igjennem e ja lujn i månasjin.
H ujn hajn hed, hva Pær hajn hadde, hvad hed hajn så? (Skygge).
Många hol, men ijoed går igjeonem. (Fingerbøl).
Der sro en avijl ver væjn me fire æble på; så kom præstijn
å hans konna å denijn å hans dØtter, å d i tau hver et æble, å live!
ble der et tebages; hvoddan gjikke de te ? (Præsrens kone var
degnens datter).
Men der kunde selvfølgelig også ske, ar mor havde dårlig tid
til ar underholde os eller ikke kunde finde på noget i Øjeblikket.
Nh vi så plagede hende, sagde hun: Ska ja forcælla jer en
historja? Der va ejngång ejn man j i eja mossa, hajn badde en
lång rØ hossa, å vi l I ha'd å vedda, ska ja forcælla jer'e d. Svarede
vi så ja, fikj vi remsen en gang ri!, så der blev vi jo snart
trætte af.
I der hele raget var der mange faste udtryk, som anvend tes til
stadighed, når der var lejlighed til det. De gamle Bornholmeres
rale var fyldt af den slags »ordtØj " og sammenligninger, som

man fik ar høre gang på gang. Når børn blandede sig i voksnes
samrale hed der alrid: »Niels Brun hajn hadde en raw, som så
fæselig gjerna vilde snakka me! « Når børn pralede af noger, de
havde fåer, sagde man: »Hadde du fåd ejn lorr, så hadde du
ikkje skræpt å'd! « Hvis nogen gav noger væk, som ikke var
hans eget, hed det: »Ejn kajn sajtens sjæra bre rømmer å anres
lær.« Hvis n oget var for småt, sagde man: "De når hverkan te
næb ejle raw.« H avde nogen meget travlt, sagde man: »Hajn
IØvver som hajn hadde ijl i ænnajn,« eller »SOm Fankijn va i
hælana på'nj.« Til den, der havde hastværk eller var utålmodig,
sagde man: »Du behøver ikje fæjes så, der e ijnen ko på isijn,
rompan e helt oppa på raged! « N år nogen rigtig var ude om sig
for et eller andet, hed der: »H ajo løv der som ejn hujn på en
halldØr. « Når det frøs srærkt, sagde man: »De rør i bækkja, s'a
ejn kajn bæra van i sækja.« Om blanke ting: »De sjinner som
karrasjit i månasji n.« Mange af disse udtryk er jo for vor tid
temmelig drastiske, men på den tid virkede de k un narurligr, og
man må jo indrømme, at de ofre er meget malende.
D er samme gælder de egentlige ordsprog, der brugtes p å samme måde som de faste udrryk i sproget; man kunde altid være
klar over, hvornår er bestemt ordsprog vilde blive brugt. Mange
af dem er jo blevet optrykt i forskellige folkemindebøger, og
adskillige af dem er blevet brugt i samme form også andre steder i landet. H er har jeg opregnet en del af de ordsprog, som
jeg husker at have hØrt i min barndom:
Små gryder ha au Ørn.
Ejn lidijn å vouijn e bære æjn ejn stor å douijn.
Lader ba Lader, å Lader ba sijn svend, tesisr måtte Lader
gå sæl.
Di bida maj, sa majn, men hajn va så douijn, a hajn inre gad
klø saj, h'vor di bed.
Jorn e altid frøssen for douena svin, for di gjider ikkje roda.
De e snare sØnda ijen, sa p ajan, de e alt onsda i ouermarn.
I ska'nte srokka lus i sjijopælsa, der e roer ejn nok i forvæjn.
Ejn kaj n sporra så læjne p å ejn sten, a dejn bier våder.
Bælla å galna folk ska ijn ha sajnhedijn å vedda å.
Fujla folk å bælla passar Vorharre på.
Tossascrajer daner ince, når di inte bler brØgta.
Rosa rosa, så får ijn gaun å' na.
Tossa å narra kajn inre rølla å se halfadad arbaj. (Eller : Ejn
ska·me visa tossa halfadad arbaj ).
Dejn der vil plokka kjyssebær me di store, får gjerne stenana
i ojen.
Storajmhed får altid ejn sjidijn ænoa.
Stora or å fedt flæsk sætter saj ikkje fast i halsijn.
De e vel nok gode, a ku jlua kjØr inre har horn, for så hadde
di stångad.
De e så rungt å hØra en lus hosra, for bon e så trångbrystad.
J o mere ijn rør op i sjit, jo varre lautar 'ed.
De hj ælper ince, a koen molkar majen milk, når bon trØr i
spajn å vælter milken.
M ens vi sodd å åd å folken fi kj mad, gjik svin i hawaj n å
spiste ajl kålijo.
De kommer ijen, sa bonijn, haj n ga sin so flæsk, men hajn
ga 'oa fi ra sier å fikj men to ijen.
De kommer senere lisom madammens gardiner di e kommena, de manglar bara blondan.
Kommar de, så komma di inte, men komma di inte, så

komma di nok, sa bonijn, dauerna sodd p å taged, når han s1de
arter.
Vil I me, så hæjn på, sa skreddarijn, hajn åd arter me bagen
å sjen.
Skomagarens konna å smeddens hest e altid nåliast i skona.
H ver sin lyst, sa vintappari jn, hajn drok, mens di anre sloedes.
Jylaautan kommer altid bag på kjælijnen.
God gjive, a vijnen ville vænna saj, te ja skujle om ijen, sa
kjælijnen, hon gjik te bys i modvijn. (D erfor bruger man udtrykket »K jælijnabØr«, når et skib har modvind både på ud- og
hjemrejsen).
Der e Hint fram, sa kjælijnen, hon så saj tebages.
H øj ouer hØj, sa kjælijnen, hon bankada sijn kar.
Hårde imod hårde, sa kjælijnen å sarte ænnajn mod ej n kampesren.
Der er flere brogua kjØr ejn præstens, for deninj har au en.
Dejn di ska ha, ska di hil., om di så ska gjenoem bodde ijl
å vand ærre'jn.
Di hvide hØnsen kajn liså godt gjorra i næjlerna som di
svorre. (Sagde man, når en stille pige kom i omstændigheder).
De e ince i klærna skårred, de e i kjØd bårred (om dem, der
gjorde ligesom deres forældre).
Der ska ejn brer rygj te å bæra goa da.

V ed fi1kerhuset. Garnene tprreJ på gavlen (V. Myhre fot.).

J UL PAA BORNHOLM

27

Liså godt kajn kragan ha'd som rawni jn, di e Vorharres foula
ajle.
SælbØn t jeneste dauer sjæjlan.
De e risnok å ta hattijn å, når ejn ser maj n.
Dejn foulijn, som sjunger tilia om mamijn, rar kartijn ijnan
autan.
De e for sent å kasra brojn te, når bællijn e droknad.
Der ska skarp lud re skorrua haud.
Spe kommer ofta te sportarens dør.
Sajnhed e altid ijla hØrt.
Krokkan går så læjne re vands, te hon kommer hankalØs hj im.
H va Ørad ikje hØr, de hjarrad ikje rør.
Ejn ska hØra majed, ij nan Ørn storter å.
Læsa å inre forstå - p!Øja å inre så - sajla udan vijn - e
tre forlorena rijn.

Gniarens kaga ska fortæres, om så bodde hujna å katta ska
hjælpes me å fortærra 'na.
Ejn kajn vel inte venta å få bodde i possa å sækj.
K ajn ijn inte få nyt for pæjna, kaj n ijn få gammelt for
slet inte.
Dejn, der inte passar på ørana, får alri na krona.
Sus å dus gjer romma krus, men spenta å sp ara kajn læj ne
vara.

Inden jeg slutter, vil jeg benytte lejlig heden til at berigtige
et par ting. I min forrige artikel omtalte jeg »Galna Stina« med
sin brødpose; der står, at hun gik og riggede, men det er en afskrivningsfejl, hun gik nemlig og tyggede (» tuggada). I samme
artikel, side 9, sp. 1, omtalte jeg et gammelt hus oppe mellem
klipperne. Jeg har senere fundet et billede af dette hus; det står
i »Jul paa Bornholm« 1943, s. 44. Billedet er ikke stedfæstet,
og man gætter på stranden nord for Hasle - men det er altså
på Møllebakken syd for Allinge. Huset har forlæ ngsr veget
pladsen for en smuk moderne villa. I den allerførste artikel,
1944, er der også en ring ar rette. S. 30 har jeg skrevet om
sørgelys . i kirken og nævnt lysene fra Klemens kirke i Bornholms M usæum; et billede af disse lys fandtes i Jul paa Bornholm 1940, s. 33. Senere har jeg imidlertid fået at vide, at de der
afbildede lys i virkeligheden er fra Allinge kirke, og der er de
sidste lys, som blev brugt, inden denne skik forsvandt. Lysene
bærer årstallet 1897.
Og her vil jeg så slutte mine optegnelser om livet i Allinge i
m in barndom. Når man ser tilbage, er der jo meget, der er
ændret, men ligesom nogle af de gamle gårde ligger endnu, så
er der også et og andet af den tids skik og brug, som endnu
er i live.
Når gamle folk ser sig tilbage, så rænker de jo ofte p å de
»gode gamle dage«, og det er vel kun naturligt. Men man m å
jo ikke glemme, at meget af det nye har g jort livet lysere og
bedre på mange måder. Der er blevet lysere i gaderne, og for
de ringe stillede er der gjort meget i de år, der er gået. De fattige, børnene og de gamle h ar fået der bedre, end de havde det
dengang, så man skal vist være forsigtig med at Ønske de gamle

D ejn, der vil ha alt, hva hajn ser, hajn må græda, når anra ler.
NØ gjennar najenrawa te å spijna.
Lap på lap å klud på klud, seddan ser Klaus Pærska ud.
N år srakkala ska nad, bier 'ed aldri da.
N år krobban e rom, slawes hæstana.
N år musen e m æt, e me!ed besk.
N år mæm e mæt, så ræwer hon.
D e e et dårligt gjijle, hvor der inre e naj n snylregjæsr.
D e sl1\.r !æje re lisom te skreddarens barsel, d i åd bællijn dejn
rredde dajn.

rider t ilbage.
Men de, der er vokset op siden da, har krav på at få lidt ar
vide om de slægter, der er gået forud for dem, og de kår, man
dengang levede under, for at de bedre kan skønne på de fremskridt der er g jort, og sa1midig måske lære l id t af de gamles
livserfaring og af deres evne til at få noget ud af deres jævne
t ilværelse og dens nøjsomme glæder. Måske kan de derved
komme til ar holde endnu mere af den gode lille by, de lever i.
A t give et li lle bidrag til denne forståelse af fortiden har været
min hensigt med disse optegnelser.
A. K.

Veimand Hans Søren i 0/1ker med Jin htt1manj1bjæla (B. Kjøller fot.) .

Når folk bler ræja, bler di fanijn læja.
Di ha godt å gjorra, di ha kattijn å kjØra, rompan å hojla om
å rawen å ruda i (om folk, der havde penge nok og kunde få,
hvad de vilde).
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Svaneke i 1860'eme, set fra kysten ved Sydskoven, »Plantelpkken«, hvis spæde planter ses i forgmnden, skærmet mod kreaturer af et gærde, der ses
ved ledet til venstre og er /Ørt helt ned i klipperne.

Nogle erindringer fra Svaneke
omkring 1860
Af Carl A . Hansen

Svaneke borgerskole havde omkr. 1860 rre klasser. Y ngsre
klasse gik om eftermiddagen; i den underviste lærer N. Petersen, som tillige var kirkesanger. I 2. og 3. klasse, som gik om
formiddagen, underviste foruden lærer Petersen også lærer
C. Z. J. Thorsager, som tillige var organist. I 3. klasse, som var
beralingsklasse, havde Thorsager de fleste rimer. Omendskønt
skolepengene kun var 1 mark (33 øre) om måneden, ville dog
ikke alle forældre have deres børn derop. En mangel var der,
ar naturhistorie og naturlære læsre vi kun om i en læsebog
[N. J. Berlin: Læsebog i Naturlæren for Hvermand}, altså ikke
som lekriefag, og lidt kendskab cil verdenshiscorie fik vi kun
gennem forskrifterne til skønskrivningen. Men foruden de
tvungne fag underviste Thorsager også i tysk, engelsk og geometri gratis de børn, der Ønskede der. Jeg og mine brødre fik
naturligvis alle disse eksrrafag med; men nogle nøjedes med
dec ene eller begge sprog. - Far var i mange år medlem af
skolekommissionen og var som sådan ri! stede ved eksaminerne.
Jeg kom i skole, da jeg var 6 år. Læse indenad i en bog kunde
jeg naturligvis, og ae skrive ca! på tavle var jeg gode øver i. Den
første dag i skolen blev jeg prøver i talrækken ved ae skulle
skrive de førsce cal hele op til 100. Der kunde jeg nemt. Så fik
jeg til lektie cil næste dag at lære de første stykker i additionstabellen. Hver dag fik jeg er nyt stykke for, så i løber af en halv
snes dage var den tabel lære, og jeg begyndte ar regne på tavle.
Min tavle havde jeg fået da jeg var 5 år, og den fulgte mig hele
min skoletid. Siden benyttede min far den til sit regnskab p1
værksteder, efter hans død fik jeg den tilbage, og nu har den
sin plads ved siden af mic skrivebord.
I skolen havde hver elev sin egen regnebog og havde lov cil
ae regne lige så mange stykker, han kunde nå, og når de af

læreren var funder rigtige, regnede jeg hjemme videre frem, og
når de dagen efter var funder rigtige, blev de slettet af tavlen,
og så regnede jeg videre. Dee var jo opgaven ae komme så hurtigt frem i regnebogen som muligt og derved indhente de ældre
drenge. Da jeg kom i brøkregning, begyndte jeg ligesom mine
brødre at indføre regnestykkerne i en cifferbog, liges'.)m vor far
forræller, at han gjorde i sin skoletid. Denne cifferbog har jeg
endnu, og jeg har tit interesse af at studere lidt i den.
Ved undervisningens begyndelse om morgenen samledes børnene fra 2. og 3. klasse i 2. klasses lokale, og så sang vi følgende
vers: »Gud og fader i dit navn her forsamlede vi ere .... « Hver
dag det samme vers i hele skoletiden. [Denne skik fulgtes
århundredet ud].

lvladvigigade. Svaneke gamle skoles solide gærde om skolegården ses til
venstre ved skoleporten (i 1890'erne) (V. lvlyhre fot.).
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Svaneke kirke ca. 1890 (V. Myhre /ot.) .

Ved gudstjenesten i kirken var det ligeledes fast regel, at
salmen »Søde Jesu, vi er her på dit guddomsord at høre!« var
den første salme hver eneste søndag og helligdag år efter år.
Et kært barndomsminde er ottesangen i kirken julemorgen. Den
begyndte kl. 6 om morgenen og lededes af kirkesangeren lærer
Petersen med lærer Thorsager som organist. Det var den eneste
gang i året, at mindre børn kom i kirke. Og hvilken festlig
stem ning at komme fra de natsorte gader til den strålende oplyste kirke og høre orgelbruset. Gudstjenesten formede sig som
ellers med salmesang, og med at kirkesangeren oplæste en juleprædiken, stående i sin srol, lige ved siden af alterer. Han læste
med en klar, inderlig stemme. Bagefter ofrede børnene til ham
på alteret. For os børn var dette et særlig hØjrideligt øjeblik.
Det, at præsten ikke var til stede, gjorde, at det føltes som mere
hjemligt, i lighed med husandagr. Mange voksne folk, selv de
uden børn, fra ikke alene Svaneke by, men også fra Listed og
Arsdale, fyldte kirken ved ocresangen. Der var en fescl ig i ndledning ti l julen.

*

Vigehavne11 ca. 1900 (V. l\1 yhre /ot.J.

Bornholms højeste bavtasten på Frenne, militsens eksercerplads syd f or
Svaneke. Fot . fra ca. 1870 / pr bevoksningen.

30

JUL PAA BORNHOU\11

En af de mest brugte drengelege var den, vi kaldte »Kapper«.
Den legede vi særlig på rorvet, som kaldtes »Pladsen« (plftsin j).
Navnet Kapper kom rimeligvis fra den rid efter 1807 under
krigen med England, da de små danske kanonbåde kaprede
engelske fragtski be. Vi havde ro »havne«, een på hver side af
corvet; vi tog så navne efter skibe, og så gjaldt det om at løbe
fra den ene havn til den anden uden ar blive kaprer af fjenderne, som srod midt på pladsen. Den, som blev kapret, kom
på fjendens parti.
Særlig i forårstiden spillede vi »Gros«. Til denne leg hØrte en
ru nd pind af tykkelse som et tyndt kosteskaft og ca. 10-12 cm
lang; denne kaldtes »grossen« (grossinj) ; desuden en ca. 60 cm
lang srok (aln). Så lavede vi et ovalt hul i jorden, hvor den var
godt fast. Dette hul skulde være af grossens hengde, men ikke
meget dybt. Grossen blev lagr tværs over huller, og nu skulde
man med srokken ved at stikke denne ind under grossen kaste
denne så langt ud på pladsen som muligt. Ude på pladsen stod
een eller flere medspillere, og de skulde forsøge at gribe grossen
i luften; lykkedes der for en af dem, skulde denne »ind«, men
hvis .ikke, skulde han fra det sted, hvor bolden faldt ned, kaste
den ind på stokken, som var lagt tværs over hullet, og hvis han
ramte den, havde han vunder, og så skulde han iod. Denne første
del af legen kaldtes »at kaste« . Så kom der, vi kaldte »at varpe«.
Det bestod i, at den, der »var inde«, med sin venstre hånd kastede
grossen op i luften for så med stokken at slå den ud over pladsen, hvor medspillerne skulde søge at gribe den i luften; lykkedes det, havde han vunder og skulde »ind«; men hvis ikke, skulde
han fra det sted, hvor grossen faldt, søge at kaste den ind på
h uller, mens spilleren med srokken skulde værne hullet. Legens
sidste del kaldtes »ar vippe« (vipa) og bestod i, ar grossen blev
Jagt på langs ned i hullet således, at halvdelen af den kom ril at
ligge pll. skrå op af jorden, så at den ved et slag med stokken
vippede op i luften, og så skulde man ved ar slå til den med stokken søge ar holde den i luften længst muligt og, mens den var i
luften, tælle, hvor mange slag man kunde slå.
En rredje leg kaldte vi »at spille knap«. Den besrod i, at man
med en skilling slog mod en port eJJer er plankeværk således, at
den sprang tilbage ud på gaden. Næste deltager i legen gjorde
det samme med sin skilling, og kom denne til at ligge så nær

ved den første skilling, at han med sin rommelfinger og langfinger kunde gribe til begge skillinger, havde han vundet en zinkknap. Kunde han ikke fra sin skilling nå den anden, skulle begge
skillinger blive liggende til mål for andre deltagere; derved
kunde en slumpe til at række flere skillinger og vinde flere
knapper.
Andre lege om sommeren var at springe paradistavle, lave
små fløjter af pilekviste eller lave hyldebøsser ved at brænde
marven ud af en hyldegren ved hjælp af en passende tynd, glødende jernstang, som far skaffede os. Når dertil blev lavet en
passende glat pind, så .den kunde virke som en pumpestang, og
der blev sar en prop i åbningen, var bøssen færdig. Den kunde
også laves til at sprØjre vand med, når der blev stukket er hul i
proppen. Om efteråret, når markerne var afhøstede, legede vi
med drager. Om vinteren kØrte vi på kælke. Vi brødre havde
hver sin, og far forsynede mederne med rykke jernbånd, som
blev slebet glatte. Lige ved siden af vort barndomshjem var der
en ret stejl gade, som ikke var meget befærdet. Den blev af de
fleste af byens børn brugt til kælkebane, og efter langvarig
frost blev den så fast, ar vi børn Øvede os i ar stå på skøjrer ned
ad den. I min barndomsrid var der kun srØrre drenge, der løb på
skøjter.

.......

R.,1tteriet ·på Svaneke torv ca. 1900 (Fred. Jensen fot.) .

*

Svaneke var der eneste sted på Bornholm, hvor der var gammel skik at fejre St. Hansaften ved udsmykning af en kilde.
Denne fandtes tæt ved en lille bådehavn mellem klipperne nord
i byen, i Vigen (Væjen). Efter gammel tradition var det hvert
års konfirmander, der havde den pligt at smykke kilden. Sent
aftenen før samledes drengene i en eller anden halmlade, for at
de der skulde sove sammen indtil kl. ca. 2 for så ar køre med
nogle lånte rohjulede vogne ud i en nærliggende skov for efter
forud indhentet tilladelse at hente grønne grene til udsmykning
af kilden. Dagen før havde pigerne indsamlet blomster hos folk
i byen. På en gårdsplads i nærheden af kilden samledes pigerne
tidligt om morgenen og begyndte at binde guirlander. Dagen
før havde drengene ved velvillig hjælp af en voksen mand rejst
flagstænger tæt ved kilden. Flagstænger og flag var lånt hos
byens folk. Over kilden blev der rejst tre stænger, som mØdtes
foroven i en spids, og derfra hang der en spand i et rov. Spanden var fyldt med vand, der blev dækket med blomsterblade.
Uden om kilden var der dannet en lille firkantet plads med
srørrer i hvert hjørne. Naturligvis var alle støtter, rove og spanden ombundne med guirlander. Ved indgangen til kilden var
der foroven anbragt navnetræk af præstens og lærernes navne
(de var laver af ståltråd, ombundet med små blomster). På en
nærliggende plads havde en værtshusholder rejst et telt, og er
par spillemænd indbød til dans på pladsen. I spanden over kilden lagde de besøgende småpenge, som efter festen blev delt
mellem konfirmanderne.
Senere blev kilden og pladsen omkring den fuldstændig Ødelagt, ved at havnen blev udvidet. Efter den tid har konfirmanderne måttet lave imiterede kilder andre steder i byens udkanter.
I de senere år bliver en plads i Sydskoven anvendt til kildeplads.

*
En anden lille fornøjelse for svanekeboerne var der, at det tre
søndage om sommeren var tilladt en værtshusholder i Svaneke ar
afholde skovbal i en lille skov, der lå lige ved siden af Louisen-

Svaneke havn efter storm floden 13. nov br. 1872.

Svaneke i 1870'erne. Havnen 1mder rep.iration efter storm.floden 1872.

lund i Øsrermarie, Y2 mil fra Svaneke. Louisenlund er en lille
omgærder lund med mange bautastene.
Også en festlighed var det, da soldaterne nogle dage hver
sommer var t il eksercits på Frenne. Særl ig den sidste dag, da
Bornholms kommandant og militærmusikken fra Rønne kom,
var der fest og almindelig fridag for ungdommen. Efter mønstringen trak musikken ind i byen og spillede gennem gaderne
og uden for det hus, hvor kommandanten boede.
I min barndomstid var der ikke de ro små lystskove, som
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senere er kommer, Sydskoven (Plamelykjan) ved Frennemark
og Nordskoven (Lappagraneroa) ved vejen til Lisred. Der eneste sted, hvor vi børn en sommersøndag plejede ar gå hen, var
Vasaåen, ~ mil fra byen ad vejen til Rønne. Der voksede
mange slags blomster, bl. a. de langstilkede primulaer (kodrivere). Efter hvad min broder Johannes senere fik ar vide af
en lærer i botanik, skulde det være det eneste sted i Danmark,
hvor disse primulaer voksede. Der var en del trævækst langs
!len, og der imellem var der en plads, hvor der srod et stenbord
og en bænk. Her plejede enkelte familier at rage op til og spise
deres mad. En gang var der her indvarsler til et møde af den
bekendte folketingsmand lØjtnant Lucianus Kofod. Efter sin tale
fremsagde han et af ham forfattet digt, kaldet Bornholms Drapa.
Det begyndte således: »Bornholm, du prude vik ingrnØ.« Det er
jo meget højstemt; men det blev vi alle meget begejstrede for og

ligeledes senere for den komponerede melodi. Det h ævder sig
vedblivende som bornholmernes egen sang.

*
I mm barndom gik så godr som alle børn meget tarveligt
klædt og med træsko p å alle sØgne dage; men om søndagen fik
vi straks om morgenen vort pæne sØndagstØj og læderfodrØj på.
Så mærkede vi rigtigt, ar det var søndag. Middagsmaden var
også bedre end om hverdagen. Denne sØndagssremning kendes
ikke af nutidens børn.
Carl Andreas Hansen. der levede sin meste rid som mal~rmescer i
København, var føde i Svaneke d. 3. december 18 53 som søn ~f glarmester Johan Hansen , forfacceren til »En bornholmsk Haandværkcrs
Erind ringer« , der udkom ] 934 . Ved den lejlighed skrev Carl A. Hansen
de her offenrliggjoHe er indringer.

Studenterne fra Rønne Statsskole 1952
Kaare Rasmussen for.

Øverste række fra venstre: Karen Juul Nielsen, Hans Chr. Jensen, Helge Green, Kai Hammer-Pedersen, Helle Munde - Mellemste række fra venstre: Kirsten Vibeke Andersen, Inger Marie Jensen, J ens Wichmann Hansen, Annelise Iversen, Ellen Margrethe Jespersen, Ole Stangegård, Ingrid Mogensen, Elna Almegaard. - Nederste række fra venstre: Edgar Sommer, Inge Larsen, Ole Thomsen, Helle Marcher, Robert Andersen, Solveig Blang Olsen.
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»Løvehovederne«
Aftenpassiar om et stednavn
Vi sidder, tre gamle skolekammerater, der tilfældigt er ramlet
sammen, og som det gerne går ved en sådan lejlighed, går samtalen tilbage t il gamle dage og kendte steder. Værten har vist
os sine bøger om Bornholm, og nu har han fundet en stabel
fotografier frem. Vi er atter p å rejse hjem, billede efter billede
vækker gensynsglæde. Så rager han et og siger:
- Og dette er altså Løvehovederne . ...
Thorvald: Ja, det vil sige, det er det jo egentlig ikke. D e rigrige Løvehoveder er som bekendt inde på land.
Jens: N å, du har også høre den h istorie. Jeg kan nu ikke
komme ud af den gamle vane at kalde den fritstående klippe
ude i vander for Løvehovederne, som den hed i mine drengeår.
Men der er muligvis forkert. Forleden år, da jeg var hjemme,
rog jeg ruren med motorbåden fra Sæne, og da forklarede føreren os, at klipperne ude i vandet hed Kamelhovederne. Der er
kun eet Løvehoved, sagde han, og det ser man bedst inde fra land.
Christian : D er er n oget der, som ikke stemmer helt. D er har
jo nemlig aldrig været noger, der hed »LØvehaud«, navnet har
altid været »LØvehaztden«, hvoraf der fremgår, at der mindst
må være to.
Thorvald: H vordan var der, Jens, havde du ikke den bog af
Gunnar og l'.olmer D am? Såvidt jeg husker, står der noget om
sagen deri.
Jens: J a, her har vi »Bornholmske Vandringer«, og der står
følgende: »Endnu er der mange Mennesker, som anser den frirsraaende 5 m hØje Klippe, der med er Par Udvækster nærmest
som Kamelhoveder er beliggende ud for Kløften under R uinerne, for at være Løvehovederne. Disse er i Virkeligheden en
Del af den faste K lippe lige N ord for den fricscaaende. Og
Formen er ogsaa langt mere illuderende! Fra Stien over KIØfren
eller fra det Hj ørne af Ruinen, der næsten luder over H avet,
ser man tydeligt ro Løver i Granitten, den ene over den anden
og begge ligesom snigende sig frem imod Sydvest!«
Ch1·istian: D et Jyder jo meget besnærende, men helt overbevisende forekommer det mig dog ikke. l æg mærke ri!, at her
er tale om to løver, der oven i købet sniger sig. Det er jo ikke
!Øver, vi er på jagt efter, det er lØvehoveder.
Thofvald: Var der ikke også noget med en løve i Bobbarækus-bogen?
Jens: Du mener Mahler Jørgensens sjove børnebilledbog jo, der er der. D en uartige Krøllebølle kommer ril Løvehovederne og konstaterer, ae de ligner mere er p ar kameler. Han
slår sten på »Kamelerne«, men så kommer den rigtige løve efter
ham. Nu skal I se, der er ovenikøbet et billede, der viser, hvor
den rigtige løve er at finde.
Christian: Men den sag er der nu temmelig delte meninger
om. Hv is man ser Løvehovederne inde fra stien nord for bugten så er der en karakteristisk klippeknold, der godt kunde fortje~e at kaldes et løvehoved. I kan se den tydeligt på det billede
af »AarØ«S stranding. Endnu tydeligere træder den frem på en
tegning af Niels Skovgaard ....
Jens: Du tænker på titelvignetten til Sigvart Werners fotografier. Den har jeg her - ja, den er jo tydelig.

Chfisticm: Det er den, men læg mærke til, hvor tegneren har
digtet videre p å klippernes former. Knolden i land er blevet til
en meget tydelig !Øve, men se så på de fantastiske former, han
har givet den fritsrående klippe. Og alligevel kan man jo ikke
p åstå, at billedet ikke ligner.
Thorvald: Nej, skyer og klipper kan man jo, når man har
fantasi, få til at ligne mange forskellige ting.
Chfistian: J a, og der er også andre klipp er i nrrheden, som
man med lidt fantasi kan lave løvehoveder af. Hvis man ser
pynten nord for bugren ovre fra ruin-siden, har den en ejendommelig profil, der kan minde om et snerrende rovdyr - ikke
egemlig en l;<ive, snarere noget mere hundeagtig~. Eiler måske
en bavian! Jeg h::ir selv fået forklaret, at det er den klippe, der
er »Løvehovedet«. Ovenover den kan man i klippen se en
mandsprofil, som man bar givet navnet »Fiskeren«.
Thorvald: Så er der altså alligevel to løvehoveder i:ide i land.
Christian: Jeg tror ikke, der fi ndes noget sted, hvorfra man
kan se dem begge på een gang. Også Stednavneudvalgets nye
bog om Bornholms stednavne har fåer far på løven ude på
nordpymen. Men da det er sprogkynd ige folk med en ømfindtlig videnskabelig samvittighed, kan de selvfølgelig ikke nøjes
med eet løvehoved; de skriver: »Oprindelig Navn paa Klippepartier, der Jigger p aa begge Sider af det Skær, hvortil Turiseerne
har knyttet Navnet .... Klipperne ligner gabende Løver, særlig
set fra Søen.« Jeg har senere set bugten fra søen "og b:ugt mine
Øjne med disse oplys:iinger specielt i rankerne, men ærlig talr:

Løvehovederne.

S/ S »AarØ« af Hade l'Jlev Jtrandet ved Lpvehovederne 3 . febrnar 1937.
( Alfr. Kjptler fat.).
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Jeg kunde til nød skimte en løve mod nord, men absolut ingen
mod syd. Og så vil jeg navnlig sætte et stort sp ørgsmålstegn
efter ordet »oprindelig «.
Thor vald: Stednavnefolkene mener altså, at ruristerne har
knyttet navnet til den fritstående kl ippe?
Christian: Det er mu ligvis rigtigt. Det er slet ikke sikkert,
at navnet er så forfærdelig gammelt. P. V. Grove har det i si n
turistbog fra 1870, og Hauberg har det også. I hans fremstilling er der slet ingen tvivl om, at han mener den fritstående
klippe; han skriver om at sejle rundt omkring Løvehovederne.
Og da han jo kendte denne egn særdeles vel, lægger jeg stor
vægr på, hvad han skriver.
Jens: J a, jeg husker ikke tidspunktet nøjagtige, men det må
have været i årene mellem 1910 og 20, at jeg førs te gang hØrre,
at kl ippen ude i vandet i virkeligheden hed »H uj nahauden «.
T horvald: Ja, jeg har høre, den skulde hedde »Lammahauden«.
Christian: Og så er det endelig blevet til »Kamelhauden «. Så
meget er jeg ialtfald sikker p å, at selv om navnet »LØvehau den« måske ikk e er så ældgammelt, så er det dog flere årrier
ældre end noget a f de andre.
T horvald: Men de ligner jo ikke tøver!
Christian: Rent zoologisk gØr de det ikke. Men sådan ser
ligner Lyseklippen jo heller ikke noget lys.
Jens: Man må jo også huske, at tøven jo neppe var et dyr,
hvis udseende de gam le bornholmere kendte så særlig nøje.
Christian: Jeg h ar moret mig med at sp ørge forskellige gam le
folk fra Nordbornholm , om de kender noget til disse navne. Og
ingen, der kan huske tilbage til forrige århundrede, var i tvivl
om, at det var klippen ude i bugten, der blev kaldt Løvehovederne; de andre navne havde de ialtfald førsr hØrr meget senere,
hvis de overhovedet havde hØrt dem.
Jens: Ja, alt dette tyder jo på, at der har været nogen, som
i nyere tid har syntes, at klippen burde have navneforandring,
og som til e n vis grad har haft held med sig.
Thorvald: M en de har alligevel ikke været så heldige med
det. Thi for det første har klippen fået tre forskellige nye navne,
og for det andet har man anbragt det hævdvundne navn på
ialtfald to forskellige klipper inde på land.
Christian: For mig synes der ingen tvivl om, at når man i sin
tid har villet g ive en kl ippeformation et særskilt navn, så må
det være en klippe, som i særlig grad udmærker sig ved et ejendommeligt udseende. Og det gælder klippen ude i søen; der er
den mærkeligste klippe i bugcen, og derfor har man først fundet
på et navn til den. De andre klipper har fået navn meget senere;
man har skullet have noget ar vise rurisrerne, og så har man
laver nav n~ som »Fiskeren«, »Gåserenden «, og hvad man nu
kalder forskellige andre punkter på kysten. Alle disse navne er
sikkert af ganske ny opri ndelse; den eneste und tagelse er den
mærkeligt udseende kvarrsgang, der hedder »Jomfruen«, dette
navn synes virkelig at være meget gammelt. Men mellem de
nylavede stednavne må man vist også anbringe de forskellige
nye »Løvehoveder«.
Jens: Med andre ord, når rnan siger Løvehovederne om den
fritstående kl ippe, så har navner aldershævd, og der er ingen
grund til at lave om på det.
Thon•cdd: Det er også den eneste klippe, der gØr fu lde skel
for navner »Løvehauden«, idet der er lo. og vel ae mærke hoveder. ikke løver.
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Jens: Hvor længe der er to, kan man vist forrescen ikke s:ge.
Sidst jeg så dem, synres det yderste mig ar være så skrøbelige
og gennemtrukket med revner, at jeg forudse r den dag, da tmisrførerens ord om, ar •der er kun eec løvehoved«, desværre er de:i
re:ie og skære sandhed ... . -Sådan er der jo også gået med Lyseklipperne i Rø, der oprindelig var to. Men lad os fo reløbig vc-ere
glade for den skønne klip pe, mens vi har den kornpier. D en har
altid været et af postkorrforografernes yndlingsmotiver, og p1
postkortene vil den ialtfald blive ved at hedde Løvehovederne,
hvad så iØvrigt kloge folk kan gå hen og fi nde på.
ChriJticm Stztb-Jørgen.re11 .

Drenge med deres modelskibe (ca. 1900) (V. M yhre fot.).

MORGENHAVET
A f Christian Stttb-]Ørgenseu

Min barndoms morgenhav
foruden horisonr,
hvor tangen bølged mørk i solens stribe.
En klippehegnet bugt
med rum for sindets flugt
og åben vej for drengens drømmeskibe.
Dengang var verden ny,
og ny var livets sang,
som vinden sang og bølgerne i rangen.
For mig var livets land
en klippebræmmet strand,
hvor jeg gik ud og mødte solopgangen.
Der knitred sø mod sand.
Og gennem kystens løv
med hvisken lette morgen briser listed.
Nu ved jeg, hvad de sang:
Kom hid en anden gang
og mød din strand og mærk, hvad du har mister.
A sol og morgenhav nu slår I porten op
for det, jeg aldrig nåede at gribe. ·
Den samme lyse strand.
Og i dens blanke vand
stå r kølvandsspor af drengens drømmeskibe.

Mindesmærkerne i Rønne,
Knudsker og Hasle
Fotografier af Dam Johansen

Monumenterne i Rønne er for srØrsre delen meget beskedne.
Først for nylig har byen i Søfarrsmonumenret fået et mindesmærke, som man ikke kan undgå at lægge mærke til. D e fleste
af de andre syner ikke meget i gadebilledet.
Det beskedneste af dem alle er endda det, der skal minde om
den begivenhed, som må siges at være en af de følgerigeste i
byens - og øens - historie: drabet på Prinrzenskold den 8de
december 1658. Man kan til dagenes ende diskutere, om der
havde været bedre, at Printzenskold ikke var blevet dræbt.
Faktum er, at denne - måske tilfældige - begivenhed gav
frihedsbevægelsen baggrund for næste dag at gennemtvinge

Hammershus's overgivelse og derved nå sit mål: at afrysre det
svenske åg.
H vem der har lader de ro sten anbringe i gaden på det sted,
hvor Printzenskold faldt, i nærheden af det gamle rådhus, ved
man ikke; heller ikke, når det skete. D e lå der til hen imod 1870,
da de ved en forandring af brolægningen blev fjernet og anbragt
i havegærdet nord derfor (sydgærdet omkring den nuværende
rektorbolig). Amtmand Vedel, der mener, det skete 1868, lod
på det sted, hvor stenene havde ligget, anbringe en mindre, firkantet sten med årstallet 1658 indhugget. D et er den sten, der
Jigger der endnu, og 1891 gennemfØrre Nationalmuseer, at de to

MindeJtenene for PrintzenJkoldJ drab på Sto1·egade i R ønne .

Mindetavlen på ettrtsrådinde KofoedJ Jtifte/Je i Møltegade, kØntte.

Mindestenen for kapt. Fr. Sanne ved strandstien til Galløkken, R ønne.
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Mindestenen for amtmandinde Krabbe og provstinde Steenberg i A sylets
gård, R1nne.

M i.n.1ep:cde for amtsforvalter N. C. L. Jensen i 1t17'ægget ved kirkegårtlen,
RrJ1111e.

lange sten blev lagt tilbage på deres gamle plads; Rønne byråd
lod dem ved en deklaration af 29. juli 1891 frede mod alle fremtidige flytteforsø;s.
Den ene sten er en mnesren. Under heldige lysforhold kan
man endnu se er par runer ved dens ene kant; den har Øjensynligt haft sin indskrift anbragt langs randen, som det er almin-
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deligr på bornholmske runesten. H vor den oprindelig har stået,
foreligger der ingen oplysning om, lige så lidt som man ved, om
den allerede, da den fik sin nuværende plads i Storegade, har
været slidt af færdsel over den, eller om den først fik sine runer
slidt af, siden den blev mindesten for Princzenski:ild. D:i. gaden
i 1930'erne blev asfalterer, 'havde jeg lejlighed til ar undersøge,
om der var rnner på de andre sider af stenen; det viste sig, at
der kun bar været runer på den· side, der vender opad. I muren på etatsrådinde Kofoeds Stiftelse på hjørnet af Møllegade og Marie Kofoeds Vej sidder indmuret en sandstensplade
med indskriften: Maria Koefoeds Minde d: 2den Decbr 1812.
Den var oprindelig anbragt i muren på det arbejdsbus, som blev
bygget 1812 i Torvegade lige Øst for borgerskolen, og hvorcil
etatsrådinde Kofoed skænkede en betydelig sum penge. Da
denne bygning i 1844 blev forenet med skolen (nu Amtsbiblioteket), blev der 1846 bygger et nyt arbejdshus i Møllegade, og
hertil flyttedes mindetavlen. Huset er nu en stiftelse for ubemidlede.
Det næste mindesmærke er af en ejendommelig privat karakter. Det er den uanselige granitsten, som står ved stien langs
havbrinken ud til GallØkken. Minde om capit Sonnes afsked
med Rønne arcil:post constable 1832 står der med kejtede, uregelmæssige bogstaver. Der er ikke forud beregnet plads til dem,
og der er derved fremkommet forkortelser, som næsten kræver
forklaring; art il:post er artilleri post, og constable mangler sit
slumings R (hvis ordet da ikke er en gengivelse af den bornholmske form for konstabler: kon~tavela). Men der er noget tiltalende ved det »hjemmelavede«, der er over stenen. Den fortæller om den følelse, konstablerne nærede for deres kaptajn;
de kØbre ikke en færdig buket til ham; de lavede den selv.
Kaptajnen hed Frederik Sonne og levede 1775-1849 (sØn
af guldsmed i Rønne Peter Harding Sonne); han var altså 1832
57 år; men hvorfor afskeden med konstablerne det år skulde
mindes, har jeg forgæves sØgr oplysning om i »Bornholms Avis«
for 1832.
(Jeg bemærker endelig, at indskriften på stenen, som der ikke
er meget tydelig, på fotografiet er trukket op med hvid farve.) Anseligere er den sten, taknemmelige tidligere asylbørn 1893,
da det var 50 år, siden Rønne asyl blev åbnet, Jod rejse til minde
om asylets stiftere.
1843 I 18 september blev Rønne Asyl aabnet I Asylet blev
stifret af amanandinde Thora Krabbe og provstinde Steenberg I
Asylbørn fra 1843 lod reise denne sreen
lyder indskriften. Stenen fik plads i en niche i muren omkring
asylets gård ud mod Nellikegade. Mange fik stenen at se; men
ikke mange blev klare over, hvad den var minde om. De bogstaver, der er brugt er formede som en slags runer og ikke nemme at læse. Den, der kom forbi, gik videre uden at gøre sig den
ulejlighed at tyde indskriften. Og det var jo sikkert ikke de taknemmeli.ge asylbørns tanke. Nu står stenen i asylers gård. Da
asylet blev så slemt medtager ved bombardementer 1945, ar det
m1itte nedrives, blev stenen flytter ind i det n ybyggede asyls
gård. Der var de mindesmærker, Rønne havde ved begyndelsen af
vore 1irhundrede. Byens store torv havde som pryd to pumper,
ganske hyggelige og jo ganske uundværlige, så længe byen ikke
havde noget vandværk. Men 1904 åbnedes Rønne vandværk, og
nu blev der anvendelse for de penge, som fysikus C. V. Zahrr-

mann havde skænker byen til er springvand. En kumme af granit, tegnet af en af sønnerne, ingeniør Conrad Zahrtmann, med
morsomme bronzesnegle, modellerer af Hans Hjorth, blev bygget midt på torvet, og 1908 sprang springvandet for første
gang. - Fysikus Zahmnanns navn er indhugget på kummens
yders ide mod vest. Til minde om en begivenhedsrig rid i Rønne bys hisrorie, da
greifswalderne i srorr ral og gennem lange rider drev en omfattende handel med byen, kØbte sild og solgte købmandsvarer,
blev der 1920 på pladsen om kirken nedlagt en sten med indskriften: N. for Kirken stod Skt. Maria Kapel. F. B. MCMXX.
Kapellet blev bygget 1433, og der betjentes af »gripsvoldernes«
egne, medbragte præster. Da de store sildefiskeriers rid var forbi,
blev kapellet tager i brug til latinsk skole. De plantninger, der var foreraget i byens udkanter og omegn
i de sidste 30-40 år af forrige århundrede, kom i dette århundredes begyndelse til at præge byens udseende mere og mere, og
man kom i tanker om at sætte de mænd, der havde æren af
byens forskøn nelse, synlige min9er. På et elmetræ i anlægget
mellem kirkegården og Søndre Alle anbragtes en bronzeplade
med ordene: Amtsforvalter Jensen I som i 1866 grundlagde
disse anlæg I i taknemlig erindring. N. C. L. Jensen (18161887) var i 20 år . (1855-75) amtsforvalter på Bornholm og
deltog P.~suden med energi i arbejdet for øens vel som amrsrådsog byrådsmedlem. 1926 fik den mand, hvem Rønne kan takke for anlægger af
den store og smukke skov ved Onsbæk, landmåler Chr. Jespersen, sin mindesten ved Onsbæk skovløberhus. På den kraftigt
virkende natursten er indhugget: Christian Jespersen I 18371901 I Rønne udmarks skov.
l andmåler Jespersen var sønnesøn af den mand, der plantede
Sandflugrsskoven nord for Rønne, Peder Dam Jespersen. På hundredårsdagen for maleren Kr. Zahrrmanns fødsel sattes på muren ved hans fødested Grønnegade 28 en bronzeplade
med indskriften: Her fødtes I maleren I Peder Henrik Kristian I
Zahrtmann I 31. 3. 1843. Byens første borgerlige borgmester Niels Nielsen (18721942), der i 25 år beklædte sin stilling (19 17-42) i en for
byens udvikling betydningsfuld periode og kort før sin død blev
æresborger i byen, fik sir mindesmærke rejst i Øsere Anlæg, en
granitbænk med indskriften: Niels Nielsen I borgmester i I
Rønne 1917-1942. 1949 fik byen så sir første score monument. Der var marineforeningens energiske formand, kriminalassistent Carl N ielsen,
der fik ideen ri l at rejse er minde for alle de bornholmske søens
folk, der havde mistet liver under den store krig. Han fik aurorirererne vunder for ranken, og der blev indsamler en tilstrækkelig stor sum til, at monumenter kunde blive er srorsriler minde
over de 60 omkomne. Billedhuggeren Max Andersen udførre
kunstværker, den sroure sømandsskikkelse som midtpunkt foran
den store mur med alle de forlistes navne, og mindesmærket fik
sin plads i er smukt anlæg ved havnen, hvor der ses af alle, der
kommer til byen ad søvejen. Indskriften lyder:
MINDE FOR
BORNHOLMSKE SØFOLK OG
FISKERE DER OMKOM P AA
H AVET SOM FØLGE AF KRIGEN
1939- 1945.

1Vfinclesten for landmåler Chr. Jespersen ved Onsbæk, R pnne.

Mindeplade for male1·en K r. Zahrtmann ved Grønnegade, R ønne.

.l

M indesmærket for borgmester Niels Nielsen i Østre Anlæg, R ønne.

Maskinassisrem Svend Jensen * 24. 9. 1912 t •Vend ia• 30. 9. 1939
Matros Karlo Kiihnau • 29. 6. 1905 t •Jægersborg• 16. 12. 1939
Matros Karl N ielsen " 16. 3. 19 15 t •Mag nus• 1. l. 1940
Matros Knud Svarth • 4. 2. 19 18 t •Thekla• 21. l. 194 0
Skibsfører Jens Thorn 13. 10. 1881 t • Fredensborg • 27. 1. 1940
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Spft:rt smomtmentet ved R pnne ha1111.

M indetavle for genopbygningen af R ønn e efter bombttrdeme11tet 1945 .
l nrlsat i A m tsbibliotekets gavl, R pn11e.
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Kok H erluf Bidstrup * 20. 4. 191 7 t • Aase• 23. 2. 1940
Maskinmester Mads Jensen 9. 4 . 1890 t • Hanne• 28. 2. 1940
Maskinmester Peter H ansen • 29. 6. 1913 t • Agnete Mærsk • 24. 3. 194 1
Maskinmester Ralf Petersen • 5. 6. 1900 t • Susan Mærsk« 16. 8. 1941
Fisker Ejner Christensen · 23. 9. 1927 t • G iffen • 5. 11. 194 1
Fisker J ulius Christensen • 13. 10. 1892 t • Giffen • 5. l l. 1941
Fisker Carlo Larsen • 8. 3. 1925 t •Giffen • 5. 11. 1941
Fisker Aage Petersen • 18. 3. 1922 t •Giffen• 5. 11. 1941
Fisker H enry Hansen " 10. 12. 19 08 t • Anna• 18. I. 1942
Fisker Kajus Hansen ~ I l. 5. 191 3 t • Anna « 18. l. 1942
Fisker Osvald Hansen • 25. 2. 191 2 t • Anna• 18. 1.. 1942
Maskinmester Carl Mortensen • 25. I I. 1899 t • Hans Egede • 27. 2. 1942
Sryrmand Borge Kruse' 2 1. 11. 191 4 t •Søborg• 6 . 4. 1942
Messedreng Thor Sonh • 7. 6. 192 1 t • l eikanger• 27. 7. ;942
Skibsfører Arnold N ielsen • 6. I. 1902 t • Pollux• 24. 11. 194L
j ungmand Carlo Jensen w 8. 7. 1924 t • Pollux• 24. Il. 1942
Kok H arald N ielsen · 25. 9. 1923 t • Pollux • 24. l l. 1942
Sk ibsfører Ejner Jensen • 29. 8. 1917 t • U ranus li • 28. 11. 1942
Bedstemand Børge Møller • 6. 6. 1923 t • Uranus ll • 28. I l. 1942
Matros Henning Olsen • 18. 4. 191 6 t • Peter Mærsk• 8. 12. 194 2
Matros Gunnar J ørgensen ' 13. 3. 19 14 t •Dorchester• 3. 2. 1943
Marros Hans Holm • 20. 12. 1919 t •Capella• 25. 3. 1943
:'vfarros Henry Holm • 6. I. 1910 t am erik. Skib 19. 8. 1943
Matros Asser Jørgensen · 11. 12. 189 3 t • Lars Kruse• 28. 12. 1943
Skibsfører Gu nnar Svendsen ' 25. 8. 1918 t • Zampa • I. I. 1944
J ungmand Knud Anderberg • l l. 2 . 1927 t • Zampa• l. l. 1944
Kok H olger Jacobsen • 20. l l. 1927 t •Zam pa« l. 1. 1944
Fisker Thor Blomqvist ~ 14. 10. 1914 t •Fremad « 24. 5. 1944
Fisker Alfred Christensen • 16. 12. 192 1 t • Fremad• 2'1. 5. 194 4
Ski bsfører Ejner Hansen ' 21. 5. 1884 t • Marie• 16. l. 1945
Jungmand Børge Johansen • 22. 1. 1926 t • Marie• 16. 1. 1945
Skibsfører Axel Sjøberg • 12. 3. 1897 t • Holger• 28. l. 1945
Sryrmand Osvald Jørgensen • 20. 4 . 1919 t • Erna• 2. ;. 1945
Fisker Knud Buchardt • 25. 2. 1906 t • Esther• 26. 3. 1945
Skibsfører Ejner Johansen • 25. 2. 1898 • • Vesterhavet • I. 6. 1945
Sryrmand Johannes D ich ' 16. 2. 1916 t • Vesrerhavec• l. 6. 1945
Maskinmester Svend Petersen• 21. 6. 1906 t • Vesterhavet« I. 6. 1945
Maskinmester Charles Larsen • 17. 9. 1903 t •Vesrerhavec• l. 6. 1945

Hovmesrer Herman Klinke • 3. 10. 1906 t •Vesrerhaver« 1. 6 . 1945
Marros Poul Holm * 5. 12. 1922 t » Vesrerhaver « l. 6. 1945
Marros Ove lundgreen • 22 . 10. 1922 t •Vesrerhaver« l. 6. 1945
Marros Mathias Mortensen • 21. 12. 1889 t •Vesterhavet« 1. 6. 1945
Fyrbøder Axel Andersen• 6. 6. 1913 i" •Vesterhavet« l. 6 . 1945
Fyrbøder Poul Christensen • 26. 3. 1925 t •Vesterhavet« I. 6. 1945
Fyrbøder August Olsen ~ 22. 3. 1908 t •Vesterhavet« 1. 6. 1945
Skibsfører lngemann Clausen • 2. 5. 1895 t •Østbornholm« 6. 8. 1945
Skibsfører Hans Petersen * 11. 7. 1916 t •Birgitte« 24. 2. 1946
Bedstemand Svend Hansen ' 11. 5. 1925 t •Birgitte « 24. 2. 1946
Kok Poul Sommer • 23. 7. 1924 t •Birgitte« 24. 2. 1946
Skibsfører Ejner Jensen • 28. 9. 1912 t •Ella« 30. 12. 1947
Bedstemand Robert Jensen • l. 5. 1924 t •Ella« 30. 12. 1947
Kok Holger Pedersen * 30. 4. 1932 t •Ella« 30. 12. 1947
Skibsfører Georg Kyhn " 21. 8. 1886 t •Skaane« 29. 11. 1943
Maskinmester Frederik Pelle • 11. 9. 1886 t • Hilma Lau« 13. 10. 1944
Skibsfører Johannes Holm * 12. 1. 1885 t »Cathrine« 20. 4 . 1945

Det nyeste mindesmærke fik Rønne i år i et kunstnerisk
relief, udføre af billedhuggeren Anker Hoffmann. Bornholmskomiteen, der efter bombardementet d. 7. og 8. maj 1945 indsamlede 7,6 mil!. kr. til genopbygningen af Rønne og Neksø,
sluttede sin scorslåede virksomhed med d. 9. septbr. i hver af de
bombede byer Rønne og Neksø at lade afsløre et minderelief, i
Rønne på Amtsbibliotekets mur mod Torvegade. En kvindeskikkelse, der går op ad trappen til det nye hus, løfter barnet op
mod det nye. Jørgen Vibe har forfattet indskriften, der lyder:
RØNNE FORNYET
KRIGS-ARRET LÆGT
TRYGT GA MOD GRYET
FREMTIDENS SLÆGT
Bornholmere byggede byen I krigen knuste den
hele Danmark hjalp at genrejse den

*
Peder Dam Jespersen (1772- 1835 ) havde under sit arbejde
med fra 1819 at tilplante sandflugrsstrækningerne n_ord for
Rønne opdaget, at en kilde ved Blykobbeå havde fortrinligt
vand. Da prins Christian Frederik (den senere Christian VIII) i
1824 besØgre Bornholm og en tid opholdt sig i Rønne, blev
vandet til hans kaffe derfor hentet fra denne kilde, ligesom han
både i Almindingen og under opholdet på Sandflugten vederkvægede sig med dette udmærkede kildevand. Jespersen fik da
prinsens tilladelse til at give kilden hans navn. Han lod på egen
bekostning kilden forsyne med indfatning og en flytblok, hvis
lyse granit var gennemtrukket af to næsten parallelle årer, tildanne og opstille ved kilden, prydet med en af rønnerekcoren
P. G. Bohr forfattet indskrift:
På forsiden:

I Christian I Fred.eriks I Kilde I - Minde om I Hans
H øiheds I Nærværelse I paa I Bornholm I Julii 1824 Fryd

Prinds

J

J

Han fandt j I Borgerfred I Alt han vandt I Ved Kjærlighed
På bagsiden:

I Kilden spreder I Om sin Bred. I Ynde hviler I
Blomsten smiler I I dens Fied. - I Folket ærer ! Hver som

Milde Glæder

ØverJt: Mindestenen !1ed Prinsekilden i Sanclfl1t.gtSJkoven, Kmt.dJker.
Neden!: Mindemtærket for Perler Dam Jespersen i St11u!fl11gtsskove11 .
K1mdsker.
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Den side, der vender ud imod rorver, har på midten indhugger det danske rigsvåben mellem ro egegrene og årsrallet 1658.
Indskriften på denne side lyder:

I Iens Pedersen I -Koefoed I Peder Olsen
Niels GumlØse I Rigs-Hofmesrerens Tiener I Jens Larsen I Aage Svendsen I KJaus Nielsen I Erland Olufsen
H ans Marhiesen I Reisr 8 · 12 · 1908
Povl Anker

Den anden mindesten bærer Christian X's buste i bronze og
under kongens kronede monogram ordene
1945

I befrielses- I aaret I rejst af I borgere i I H asle

Begge monumenterne er altså mindesmærker for de ro gange,
Bornholm blev befriet for uønsket besættelse. En mindeplade p å gavlen af huser p å hjørner af Præsregade
og Kirkegade forræller, at her blev H asles berømte søn Vilhelm
H erold fødr:

Mi11d1J:tc:1c11 _for hot•edma.r.de11e i /rihedskmnpen 1658. R ejrt p!t !cr11e1 r
l-la1/i:.

nærer I Livets Væld. I Med ham iler I Om ham smiler I Liv og
H eld. - I FØiger nøie I Førstens Øie I Kildens Spor. I H ver en
AJder I H am da kalder I God og Sror.
Ikke langt fra P rinsekilden fik Sandflugtsskovens skaber,
hvis utrættelige arbejde friede srore markstrækninger fra sandets Ødelæggende fygning, sin mindestØtte på TillehØje med
indskriften:
Peder Jespersen.
Taknemligt minde I fra I egnens beboere
ved husmandskoner i Nyker I 1886.

*
På torvet i Hasle er foran rådhuset rejst ro gran itmonum enter.
Pil 250 årsdagen den 8. december 1908 afsløredes en mindesten
for Bornholms befrielse fra den svenske besættelse. Frihedsbevægelsen havde jo sit arnested i Hasle og Rursker. På den side,
der vender imod rådhuset, srår:
Til M inde om H ovedmændene
for Drabet af Prinrzenskold
og Bornholms Befrielse fra
der svenske Aag den 8. Dec.
1658.
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Mindesmærket for Christian X på t orvet i I-lasle.

M indeplade for !angeren Vilh. H erold ved K irkegade, Hasle.

KGL. KAMMERSANGER

VILH. HEROLDs
FODESTED.
Som fortalt s. 17 var Herolds fødselsdag d. 19. mam 1865. I Hasle Lystskov syd for byen står en mindesten med portrætrelief i bronze af H. C. Siersted (1815-1907), der var førstelærer i Hasle 1840- 60 og som byrådsmedlem (1861-97) og
bestyrelsesmedlem i forskellige virksomheder gjorde et dygtigt
og frugtbringende arbejde for Hasle bys opkomst. Stenen har
følgende indskrift:
Førstelærer I og mangeaarigt byraadsmedlem
H . C. Siersteds I minde

I

I

Med midler smaa
du virked score
Hav cak for alt
hvad du har gjorr

Th . Lind.

Mindesmærket fo1· fprstelrcrer 1-J. C. Sier11ed i Ha1le plantage.

Zigeunerne på Bornholm 1895
I sommeren 1895 besØgre en zigeunenrop på gode 30 mennesker Bornholm. En god måneds tid flakkede den om på Øen og
slog sine telte op i byernes udkanter, eller hvor den kunde få
lov til der. For os, der var børn den gang, var det en spændende
oplevelse ae se disse fremmedartede mennesker med den mørke
hud og det kulsorte hår. De krØlhårede børn og unge piger med
de spillende Øjne strålende af humør. De skæggede mandfolk
derimod så ikke helt indladende ud. Der gik mærkelige historier om deres levevis; de spiste f. eks. stegte pindsvin, hed det.
Men det var ikke bar fornøjelse at have disse gæster i nærheden.
Deres evne ril at skelne mit fra dit var ikke stærkt udvikler; de
nøjedes ikke alrid med der, de kunde tjene ved deres »forestilli nger« med musik og dans eller ved at reparere kobbertøj. Der
klagedes over svind i folks høns og ænder. -

Billeder her blev rager af forograf V. Myhre i Svaneke, hvor
lejren var slåer op på udmarken ved Planteløkken. Øens aviser fra 1895 giver ikke mange oplysninger om de
fremmedes rute; men morsomt er det at se den forskellige bedømmelse af gæsterne. Bornholms Avis behandler dem til at
begynde med venlige og interesserer, ja, roser deres spil. Bornholms Tidende ser straks mere kritisk på dem, bedømmer dem
mere realistisk. Men artiklerne supplerer hinanden ganske oplysende, og til sidst er de enige om, at der var bedst, om zigeunerne forsvandt fra Øen.
Bornholms Avis skriver 10. 6. 1895:
En Z igeunenrup ankom hertil i Gaar Morges med Dampskib fra Ysrad og opslog i Gaar Formiddags sin Lejr paa Havne-
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pladsen nord for Lodshuser, hvor hele Karavanen, 35 i Tallet
med Mænd, Kvinder og BØrn paa ægte Zigeunervis sØgte H vile
efter Rejsens Besværligheder i Telte, som deres Kvinder i en
Fart fik rejst, medens Mændene meget flegmatisk og udeltagende spadserede omkring, som om der Hele slet ikke kom dem
ved. Trnppen har i nogen Tid rejst i Sverig, hvor den vel næppe
har vakt saa scor Opmærksomhed som her, hvor man ikke er
vant til at se Zigeunere. Den kunde derfor glæde sig ved den
mest udsøgte Opmærksomhed, idet der hele Dagen igennem
havde samlet sig en talrig Skare af Tilskuere ved Teltene. Truppen bescaar af en Samling af Elsass-Lothringere, Spaniere og
Italienere, og det Sprog, der benyttes indbyrdes mellem dens
Medlemmer, er en Blanding af de forskellige D ialekter i de
Egne, de stammer fra, men dog hovedsagelig »platfransk«. Høvdingen er en staut Karl med lang Frakke og Sølvsporer - formodentlig et Kendetegn paa hans Værdighed og Autoritet.
Deres Dragt bar, om end yderst fattig, et vist orientalsk Præg,
og trods hele deres tarvelige Habitus synes de at være ved Mynt
og se overordentlig tilfredse ud med Tilværelsen. Truppens
yngste Medlem er et lille spædt Barn, desuden findes der flere
ganske smaa sorthaarede og gulbrnnfarvede Zigeunerryper, der
tridse halvnøgne omkring mellem Tilskuerne og af og ril divertere dem med en lille Sang. De se raske og tilfredse ud, endskønt de med Hensyn til Plejen aabenbart ikke ere forvænte.
I Eftermiddag er Truppen flytter fra Havnen og har slaaer sig
ned i Sornmerlysr, hvor den optræder i Aften og fremdeles hver
Dag i »Guld- og Sølvkosmmer. «
17. 6. skriver Bornholms Avis:
ZigØjnerne trækker hver D ag godt H us i »Sommerlyst«, hvor
de forlyste Publikum med D ans o;g Musik. En Hr. Carola Demirer er aabenbart Truppens mest fremragende Medlem. H an
behandler sin Violin med sand Virtuosirer og foredrager bl. A.
»lille Karen« og »Sof i Ro« med en saadan Følelse og Inderlighed, ar Enhver absolut maa føle sig betagen deraf. H an modtages hver Dag med scormende Bifald.
Bornh. Avis 15. 7.:

ZigØjne1·banden.
Vi har i Dag ude fra Øen modtager Klage over denne Bande,
som nu atter har slaaet sig ned i Sommerlyse, skØnt den snarest
muligt burde ekspederes borr fra Øen. Det hedder i den omtalte
Klage:
ZigØjnerne har her begaaer ret betydelige Bedragerier, idet
de have forlangt og erholdt aldeles urimelige Priser for Kedelflikkerarbejde, som de have udføre. En Mand har saaledes

maacrer berale 35 K roner for Arbejde, der kun er 2 a 3 Kroner
værd, og mange andre lig nende Eksempler ere komne Klageren
for Øre.
Den ærede Brevskriver tilføjer og vistnok med fuldkommen
Rer:
De burde fjernes fra Bornho!Jn jo før jo hellere. Noget af det
omralre skyldes vel vort Folks Lerrroenhed, men noget ogsaa, at
mange lade sig intimidere ved ZigØjnernes dristige Optræden .
20. 7. skriver Avisen efter »Politiken«, ar en zigeunertrop på
32 d. 18. om formiddagen vakte scor opsigt på Strøget i København. Den var om morgenen kommet med S/ S »Thor« fra Bornholm. D en vilde have været til Sassnirz, men byfoged Smit var
bange for, at den skulde blive sendt tilbage. Den foresatte til
Roskilde.
Bornholms T idende skriver 10. 6.:
En ZigØjnemop bestaaende af 27 Personer, Kvinder og en
Masse Børn iberegner, ankom i Gaar Morges hertil fra Ystad
med Posrdampskibet. Troppen medførte 5 lasede Telte- og en
Del Vogne. H estene havde de solgt før Afrejsen fra Ystad.
Ankomne hertil opslog de deres Telte paa H avnepladsen, hvor
der i Gaar hele Dagen var stor Tilstrømning af Folk, som
Ønskede ar rage de mærkværdige Mennesker i Øjesyn. Der er vist
ogsaa første Gang, ar ZigØjnere har gjæstet Bornholm. D et er
gennemgaaende smaa spinkle Folk, bnrne i Huden og med begsort Haar. Deres Renlighed lader meget tilbage at ønske. Troppens H øvding skal have sit Hjemsted i Øvre Schlesien. I Sverig
skal Troppen have opholdt sig i 4 Aar.
Troppen brød i Middags op fra Havnepladsen og medcog sine
Tælte, sine Vogne og alt andet for at forlægge Lejren til »Sommerlyst« . Med et Par Hesre besørgedes Flytningen; man koblede
2 a 3 Vogne efter hinanden, og saaledes kunde hele Flytningen
foretages i ro Ture.
I »Sommerlyst« skal Troppen give Forestilling i D ans, Musik
osv., hvorom senere vil blive kundg jort.
14. 6. skriver Bornho!Jns Tidende:
H er i Byen har der været en lille Hiscorie med en ZigØjnerknøs og en Hat, hvilket dog jævnedes i Mindelighed, men ga"
Anledning ri! at der blev forbud t de unge ZigØjnere Adgang
til Byen. D ette Forbud have de ikke holdt sig fuldt efterrettelig
idet en lille Z igØj nerpige i Dag kom trækkende med en Barne·
vogn, som hun havde raget, men vilde lØbe fra, da nogen tiltalte hende.
I er Hus i Byens Udkant har et mandligt Medlem af Troppen vist sig temmelig nærgaaende og paatrængende i sir Krav
om Spise- og D rikkevarer.
Et ældre mandligt Medlem af Troppen er i D ag afgaaet ved
Døden i »Sommerlyst«. - Dette dementeres dagen efter.
17. 7. skriver Bornholms Tidende:
ZigØjnerne ere for nogle D age siden ankomne til »Sommerlyst«, og nu i D ag, bed det sig, skulde de rejse med D ampskibet
til Sassnitz (paa Rygen). Dette blev der dog ikke noget af, de
laa lejrede paa Havnepladsen, men ingen af dem rejste til
Sassnirz. Derimod skal de, siges der, rejse med Dampskibet
Aften til Kjøbenhavn.

Zige1mere i Svaneke 1895. (V . Myhre fo r.).
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Endelig skriver Tidende 18. 7.:
Z igØjnerne rejste i Aftes med D ampskibet til KjØbenhavn.
Th. Lind.

Paul Ipsen
26. dtcember 1895-18. juli 1952

Formmulen for l-fosmandsbmgskommissionen pcl Bornholm,
De Æamvirkende bornholmske Httsmandsforeningers tidligere
mangeårige formand Paul Ipsen, Aakirkeby, døde den 18. juli.
»Stands din travle færden, husmand, for en dag - « - med
denne sang har Paul Ipsen ofte begyndt vore møder i den bornholmske husmandsbevægelse. Nu har det lydt for ham selv og
for alle de mange, der kendte ham, og som har nydt godt af
hans rige evner og store energi. Vi standser og lader tanken gå
tilbage, og i taknemmelighed mindes vi den tid, hvor han ofrede
sig selv for standsfællers og samfundets interesser uden tanke
for egen vinding eller fordel. H ans arbejde for der offentlige
var altid præger af frisind og retfærd, og han stræbte efter, at de,
der var på skyggesiden, også måtte få en plads i solen. H vis
man til tider måske syntes, at han var lidt stejl og fremfarende,
var det kun hans store energi, der drev ham frem for at nå et
resultat til gavn for den sag, han arbejdede for. Han tålte ingen
Junkenhed, var altid selv klar over sine udtalelser, og ingen var
i tvivl om, hvor Paul Ipsen var at finde i de mange forskellige
forhandlinger, han har deltaget i. For dette arbejde og for denne
indsats skal der lyde en tak fra de mange hjem ud over vor Ø og
fra hele den bornholmske husmandsbevægelse.

Realister fra Neksø Realskole 1902
Fra Neksø Realskole dimitteredes i juli 1902 - altså for 50 år
siden - 7 elever, alle drenge. På ovenstående fotografi er der
kun 6; den dimittend, som ikke er på billedet, er Carl Petersen,
der nu hedder Etved og er postmester i Nysted. I øverste række
fra venstre:· Oluf Mathias Lou, født i Neksø, Ole Herman Jensen,
født i Dyndeby i Poulsker, blev maskinkonstruktØr, død som ret
ung, Therman Pedersen, fØdt i Neksø, nu førstelærer i Kinderrofte ved Sorø. Siddende: Hans W ilhelm Sonne, føde i Poulsker,
nu civilingeniør i Fredericia, tvillingbroderen Alfred Sonne, død
1951 som apoteker i Nykøbing M., Aage Poulsen, fØdt i Fredericia, blev kommunelærer i København, død 1946.
Realskolens lærere i 1902 var: Forstanderen, cand. phil. ]. P.
Lundsgaard, der underviste i fysik, matematik og regning, lærer
P. Dam, der var lærer i dansk og engelsk, pastor J. P. ]. Nørgaard, der havde fysik i den klasse; P. Anth. Petersen, h vis fag
var narurhisrorie; i fransk, hisrorie og geografi underviste lærer,
cand. theol. P. E. Thomsen. Skolens gymnastiklærer var H. Larsen Egerup (nu læge i Arhus). Lærerinde, fru redaktØr K. A.
Petersen havde ikke timer i realklassen.
Når en gammel elev nu 50 år efter tænker tilbage på sin skole
og de lærere, der den gang havde deres arbejde der, er det med
et taknemligt sind. Og man vilde gerne, om der havde været
muligt, giver dem en tak for deres gode gerning, som man nu,
langt bedre end den gang, forstår at værdsætte. Men de er alle
(med undtagelse af førnævnte læge Egerup) under mulde.
En af de syv.

Det var et lykkeligt valg, de bornholmske husmænd g jorde,
da de i sin tid kårede Paul Ipsen som deres formand. Han
kastede sig ud i arbejdet med en fyrighed, som kun de færreste
er i stand til at opvise, og det groede omkring ham. Arven efter
den gamle stormand - Nielsen G1·ønvang - blev IØftet på en
både dygtig og værdig måde.
Selv om Ipsen ikke nåede ret langt ud over livets middagshøjde, fik han udrettet en gerning så rig og stor, at den meget
vel dækkede er slægtled. Allerede i 1929 kom han ind i samvirksomhedens besryrelse, i 1931 blev han næstformand, og ved
Nielsen Grønvangs død samme år d. 14. juni valgtes han til
san;i.virksomhedens formand, en pose han bestred med stor dygtighed og fasthed, til han trak sig ti lbage i 1946.
Det vil være umuligt på en begrænser plads at redegøre for
den indsats, han øvede under sin formandsgerning. Hans stærke
og levende ånd havde en sjælden befrugtende virkning på hans
medarbejdere indenfor besryrelsen og på hele den bornholmske
husmandsstand, når den var forsamler til sendemandsmøderne
eller de store sommermøder, som Paul lpsen var ophavsmanden
til. Selv havde han i sjælden grad ordet i sin magt og var ikke
bange for at sige sin mening. Først og fremmest agiterede han
for sammenhold indenfor husmandsbevægelsen. Husmændene
skulle danne en fri og uafhængig samfundsklasse også i politisk
henseende, noget der trådte særlig rydeligc frem i forholdet til
L. S.-bevægelsen, som han klart og rydeligt tog afstand fra.
Indenfor det landbrugsfaglige arbejde var han heller ikke bange
for at tage nye opgaver op - den smukke forevisningshave i
Nylars er et vidnesbyrd herom. Ved siden af sin formandsgerning måtte Paul Ipsen bestride et utal af offentlige hverv;

JUL PAA BORNHOLM

43

således var han i sin tid medlem af landbrugsrådet, af det lokale
forsyningsudvalg under krigen og af statens kornnævn, ligesom
han var medlem af jord fo rdelingskommissionen og eksporcudvalget. I 1950 blev han formand for husmandsbrugskommissionen på Bornholm og havde altså således den lykke at tilbringe
sine sidste år netop i den gerning, der mere end nogen anden
havde hans hjerte, og hvor han trods et kort åremål øvede en så
imponerende indsats.
Selvfølgelig var han andelsmand med liv og sjæl. Det var

ham, der på Bornholm g jorde et arbejde for Ringsted Andels
Fjerkræslagteri ved dettes stiftelse, ligesom han var repræsentant for slagteriet her p å Øen. For 12 år siden stiftede han Husmændenes Indkøbsforening, hvis ledelse h an forestod i dens
første år.
I p olitisk henseende havde han sin plads i det radikale venscre
og var 1. suppleant ti l det bornholmske landstingsmandat.
Paul lpsen fødtes i København af bornholmske forældre, me n
allerede som 4-årig korn han til Bornholm, hvor han voksede op
hos sin onkel på »Klintvang« i Aakirkeby, den ejendom, der
senere skulle blive hans egen, og som han drev som et mønsterbrug. H an var landmand med liv og sjæl, og ikke mindst indenfor hesteavlen var han noget af en foregangsmand p å Bornholm,
idet han indførte den norske vestlandsrace, som han anså for
den mest velegnede husmandshest. D e små gule heste fra Klintvang ses stadig på de bornholmske dyrskuer, fra hvilke de har
hentet adskillige præmier hjem.
En overgang så det ud, som Paul Ipsen ikke skulle blive landmand, idet han som ganske ungt menneske følte sig draget mod
handelslivet og med det for Øje Jod sig uddanne p å en københavnsk handelsskole. Selv om denne uddannelse altså ikke fik
direkte betydning for h ans senere virke som landmand, har den
utvivlsomt betydet en scor lettelse for ham i hans mange officielle hverv, hvor han ofte måtte rumle med regnska~er og
andet skriftligt arbejde. I den henseende havde han altså et plus
fremfor dem af hans standsfæller, der kun havde gennemgået
den almindel ige landsbyskole; men hans gode uddannelse fik
ham dog aldrig til at føle sig hævet over andre - tværtimod
indså han bedre end de fles te værdien af god skoleundervisning
og op lysning i det hele taget. Et vidnesbyrd herom er hans energiske indsats som formand fo r kursusudvalget og hans store
interesse og arbejde for den bornholmske højskole.
Nu, hvor Paul Ipsen ikke er mere, og vi ikke får hans stærke
og ildnende rØst at hØre mere, bøjer vi os i dyb ærbødighed og
taknemmelighed for hans score indsats i husmandsbevægelsen
og takker for, at han var en af vore. H ans minde vil altid blive
bevaret i den bornholmske husmandsbevægelse.
Chr. Marcher.

Portrætter af kendte bornholmere afgået ved døden sidste år

Julim Andr. Kofoed, 17. jan.
1885-2. sepcbr. 195 L. Gas- og
vandvæcksbescyrer i AllingeSandvig, biografd icekcør.
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A. P. Johansen, 18. okc. 18764. sepcbr. 1951. Scyrmaod fra
1902, kaptajn fra 1923-1940 i
66-selskabet.

H anI Andr. Marcher, 23. okc.
1877-17. sepcb. 1951. Bådstad,
bådfører ved Røklipperne i
60 år.

]ohI. Herman;en, 8. okt. 1869
-20. sept. 1951. G dr. Vallegd"
Ibsker, 1898-43, i segner. 1907,
fmd. 1910-43, medl. af mgh.

Alfr. Pedersen, 16. dec. 187 64. okt. 1951. Gårdejer, Nørregård, Øscerlars -191 6, mølleejer Hasle -1943.

S. P. Jensen, 4.okc. 1889-9. okt.
1951. Gdr., Vasegård, Aaker,
1915-50, sandemand fra 1931,
lægdsmand.

J. Chr. Cl~ttsen, 26. aug. 186911. okc. .195 1. Kapr. på 3-mst.
skonn. •Ansgar« og 4-mastet
rnsk. •Mogens K(Jch «, Rønne.

Marie Kofoed, 20. marcs 1878
-1. november 1951. Lærerinde
i Aaker Østre skole.

Joh. GrØnbech, 14. marts 1914
-2. november 1951. Gårdejer,
Sandegård, ØsterLars.

Janus Sanne, 28. juni 187212. november 1951. Murermester, Neksø.

Andr. Koch, 20. marts 1886-21.
nov. 1951. Fisker. Gud h. Medl.
af sogner., Da. fi skerif. og Bh.
og Chr.Ø fiskerif. hest. Dbmd.

Anna Jespersen, 28. december
1884-30. november 1951. Broderihandler, Rønne.

Jenny H olm, 6. novbr. 187926. november 1951. Trikotagehandler, Rønne.

Johs. ]tutl Nielsen, 21. august
1902-5 . decbr. 195 1. Sognepræst i Nyker fra 11. maj
1946.

Carl Aage Andersen, 18. juli
1911-8. december 1951. Fuldmægtig i Andelsbanken, Rønne

Chr. S. Hansen, 2L aug. 189210. december 1951. Autovognmand, Svaneke.

So/ru Nielsen, ·15. april 188615. decbr. 1951. Bagermester,
Allinge.

Otto P. Jensen, 6. juni 187516. dec. 1951. I Afrika 7-8 år,
i Boerkrigen. Bagerm., Rønne.

Hans P. Bech, 1. novbr. 188520. decbr. 1951. Murermester,
Svaneke. Byrådsmedlem., i besr.
for Håndværker foreni ngen.

Marie R iis, 24. december 1870
-2 6. december 195 1. Pensionatsejer, Allinge.
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Lttdvig Kofoed. 23. sepcember

H elmer M oge11se11, 27. februar

1899-29. decbr. 1951. Gårdejer, Kaggård, Rursker.

Lo1'ise Jensen. 30. jan. 18768. januar 1952. Resraurncrice,
•Cenrralcafeen «, Rønne.

Axel Flygenring, 4. juni 1875-

1888-27. decbr. 1951. G årdejer, Siegård, Klemensker.

P. Chr. D ich. 11. marrs 18653. feb. 1952. Sryrm. 1899, kapr.
1924-32 i Øsrb. D ampskibsselskab. Dampskibseksp" Nexø.

Chr. A.Pederse11. 13.maj 1870

Chr.Th . Lerche. 2 7. mam 189 1

Arboe So1111e-Hanse11. 14. maj

19. februar 1952. K leinsmedemescer, Rønne.

-27. febr. 1952 . Fører af skonnerc • Freder ikke•, lods, Nexø,
1930-194 7.

1878-15. marts 1951. Mejerise,
cyklehdl r" Rønne, brugsforen.uddeler i Pedersker i 3 5 år.

Niels Hammel', 9. maj 187620. marts 1952. Malermescer,
Svaneke 1900-1909, Aak irkeby
siden 1909.

H. Rottemte11, 4. januar 1867-

H . C. Andersen, 24. okc. 18665. apr. 1952. Fører af Chrisrian,
John Hinrze, Laurenr. Emilie,
Sirius, Fremad. Fm. f. Bh. Sk ipf.

Jnlit1J Falk, 31. juli 1878-5.
april 1952. Sygekassekasserer,
Klemensker. Sognerådsmed!.

0/1/.f Pede"sen, 2. januar 1880
-15. maj 1951. Gårdejer Loftsgård, Øsrerlars. Medlem af
menighedsrådet.

Andr. Chr. Kofoed, 13. oovbr.
1864-30. maj 1952. Bygmester,
Øsrermarie.

P. M. i\fortemen, 14. aug. 1864
-24. april 1952. Bygm" Øsrermarie, siden 1913 horelejer,
•H ore! Øsrermarie«.
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27. marts 1952. Gdr" Bjørnegård, K lemensker. Sognerådsmed!. Fmd. i Bhs. Mejeriforen.

V ictor Fr. Hjo1·th 23. juli 1887

-15. maj 1952, musiker i Bh.s
Væbning, kapelmesrer, bygm"
Rønne.

15. januar 1952. Isenkræmmer, Rønne.

Poul H olm 4 . november 18633. juni 1952. Skræddermester,
Lobbæk. Sogner.medl., fmd. f.
Vestermarie Husmandsforen.

Peter Jensen, 30. juni 18735. juni 1952. Husmand, Aaker
hØjlyng, i 18 år medl. :if Aaker
udmarkskomm. Granelipr.

Andreas Moe, 11. juli 187711. juni 1952. Ku nstmaler, på
Bornholm fra 1917 , fra 1931
•Toppen «, Sandvig

Marie Nielsen 30. jan. 187712. juni 1952. Lærerinde ved
Østermarie friskole.

Jem Bjerregaard, 13. maj 1883
-14. juni 1952. Gårdejer, Ellesgård, Ibsker.

Ludvig Kofoed, 11. juni 187 516. juni 1952. Gdr" Sc. Bukkegård, Aaker. Mdl. af sogner.,
Bh. landøk.for. besr. R. af Db.

P. C. 1-lolm, 7 . mam 187517. juni 1952. Købm" Allinge,
Medlem af byråd og ligningskommission.

Janm KiØUer. 19. aug. 187217. ju ni 1952. Bagermester,
Nyker bageri, l9L0-36.

Valdemar Jensen, 10. maj 1882
-24. juni 1952. Havnebetjent,
Rønne. Byrådsn;iedl., fmd . for
gade- og vejudvalgec.

Jem P. Kttre, 9. novbr. 18817 . juli 1952. Assisrent v. Bornholms jernbaner, stationsforstander, Dragør.

Axel Miiller. 10. maj 188010. juli 1952. Savværksejer,
Almindingen, Medl. af Bornh.
valgmenigheds menighedsråd .

Christian Punch, 13. juli 1894
27. juli 1952. Gårdejer, Dyndebygård, Poulsker.

Aage Jensen. 7. juli 1904-31.
juli 1952. Bankdirektør, Hasle.
Viceborgmester.

G. \Y/. Bjerregt1ard. 2. juni 1887
-7 . aug . 1952. i~ø rsrelærer, Tejn
1913-24, kom.I. Rønne 19243 5, sk.insp. Neksø 1935 . Byrm.

Fr. Dahl, 15.maj 1881 -13. aug.
1952. Gdr., Nørregd" Vestermarie. Mdl. af sogner" skolekomm. Dommer ved dyrskuer.

H erman A . Koefoed, 30. juli
1882 -1 8. aug. 1952. Maskinm.
Med Mylius Erichsens grØnl.eksp" 1906-08 . Forcjenstmed.
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P. A ndersen, 2. aug. 1876-22.
aug. 1952. MusiklØjtn. v. Bh.s
væbn., organist v. Helligåndsk irken, musik- og sanglærer.

Peter Koch, 28. jan. 186 0-2 3.
aug ust 1952. Fisker, G udhjem.
Sandem., strandfgd., æresm dl.
Bh. Chr.Ø fiskeriforen ing.

Chr. Fr . Thorsen. 1. april 18771. juli 19 52. Lokomotivmester
ved De bornh. jernbaner, byrådsmedlem i Rønne 1920-39.

Viktor Johansen, 2 5. juni 1896
- 11. novbr. 1951. Arbejdsmd.
Knudsker, sognerådsmed !., besryrelsesm ed lem i sygekassen.

Indhold af
T irelvignet efter tegning af En 1Jt K oie .
Septem ber. Digt af Ernst K øie. For. a f Frede K jøller . . .
Fra W orm• til Pontoppidan. Af Christian S111b·] drge11.re11 .
l\1ed geng ive lser af gamle stik . . . . . . . . . . . . . . .
Skibsdrengen . Af li'/aldemar Ham en . . .. . . . .. .
Kong Alfons X llls besøg på Bornholm 193 1.
A f I . Stche!k ttnoff. Fat. af F1ede K jøller. Anton Peder·
sen o. a. . . .. . . . .. .... . .. . .. .. .. .. . . . . . ..... .. .

side
.1

4

11

12

Vilhelm H erold. Af ]. Nielse11 . Fat. af for f. o.a . . ... . .

Er fr isisk sagn om Bornholms tilblivelse. Af]. Nielsen
Leonora Christine og Kærl ighedens Kaabe. To digte af
Ingebo rg Petersen . .. . . .. ... . .. .. . ... . .. ... . ... .
Allinge for 60 år side n. VJII. A f A. K . For. af Christensen, B. K jøller, V. Myhre . . . . ... . . . . . . ... .
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Otto Peter Sk ov, 4. jan. 1871 30. aug. 1951. G årde jer, Vornedegård, Ibsker.

19
20

20.

Klara Christensen, 13. februar
1878-3 1. decem ber 1951. Pensionatse jer, • Pension Ellebæk «,
Melsted.

C. M. Hjorth, 2 1. ma j 1871 4. jan. 1952. M e jeribese., Broholm, gdr. s øndregd., ø.-marie,
Baggd., Kl., Tornegd., Nyker.

årgang

Nogle erindringer fra Svaneke omkr. 1860. Af Carl A .
!-Jamen. Fot. af Fred . Jensen, V. My hr~ o. a . . . . .... .. side 29
Studenterne fra Rønne Statsskole 1952. For. af Kaare
R asmussen . . . . .. . . . . . ... . ... .. .. .... . . . .

32

• Løvehovederne«. Af Christian Stnb-jprge111e11. for af
Alfr. Kjøller o. a . . .... . . . . . . ...... .. . .. . ... . .. . .

33

Morgenhaver. D igt af ChriJtia11 St1•b-jprge11sen. For. af
V. M yhre . .. . . .. .. . . . .... . .. . . .. .. .. .. ... . .. .

34

M indesmærkerne i R ønne, Knu dsker og Hasle. Af Th .
Lind. Fat. af E. D am Johansen . . . ....... .. . ... . . .

35

Paul lpsen. Af Chr. lvlarcher. For. . . .. . .. . ... .. ... .

41

Realisrerne fra Ne ksø 1902. Af en af de syv. For. . . . .

42

Zigeunerne pa Bo rnholm 1895. Af T h . Lind. Fat af
V. Myhre . .. ....... ...... .. .. · · . · . · · · · · · · · · · ·
Porrrærrer af 59 bornholmere, afgået ved døden sidste år

»

43
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Bo1·uholms Litteratur
Bøger om Bornholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,00

KORT OG FØRERE:

Edm. Andersen: Afsrandene på Bornholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
Bornholm, Diemers fører (med 2 kort) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 5
Bornholms Amr, særtryk af Trap: Danmark, indb. . . . . . . . . . . . . 5,5C
Bornholm, Colbergs rurisrkorr 1 : 100 000 . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75
Bornholm, Gyldendals korr l : 100 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,UC
Bornholm, generalsrabskorr 1 : 100 000 fa lser . . . . . . . . . . . . . . . 2,50
Bornholm,
l : 40 000 4 blade p lano il . . . . . . 3,50
Bornholm,
I : 20 000 16 blade p lano a . . . . . . 3,00
Bornholm, rurisrkort : 1-60.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00
K. H. Fr iberg: Bornholm, vandrebogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0G
K. T horsen, Bornholm, turisckorr, 1 : 75 000 . . . . . . . . . . . . . . 2,5C
K. T horsen: Rønne, korr med gaderegisrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,65
Rønne, marrikelkorc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00
opklæber på pap ........ ... .. . ...... 10,75
opklæbet på lærred . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,00
P. H ansen Resen: Aclas Danicus Bornholm . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00
Almindingen, turistkort 1 : 10 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75
Almindingen, turistkort 1 : 30 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30
Almindingen, Ledetråd for de skovbesøgende . . . . . . . . . . . . . . 0,10
Sophus Bang: Christiansø bogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50
Sophus Bang: Christiansø-fører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
Sophus Bang : Christiansø optegnelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,)0
A. E. Kofoed: Kore over fæs tningen Christiansø . . . . . . . . . . . . . . 0,75
ChrisriansØ udgivet af Akademisk Arkitekrforening . . . . . . . . . . 2,75
Hammershus Ruiner, fører af Vera Larsen . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
Hammershus Ruiner, fører af Vera Larsen, stor udgave . . . . . . . . 2,75
Hammeren, turistkort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30
Paradisbakkerne og l bsker H ø jlyng (med kort) . . . . . . . . . . . . . . 0,75
Hans Hjorth: De fire bornholm ske ru ndkirker . . . . . . . . . . . . . . 1,00
Provst Boserup: Rønne kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25
På Bornholm 1952, fører m ed kort over øen og 14 specialkorr . . 3,00
Bornholm i billeder, 55 dybtryksbiJ!eder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00
H I S T 0 RI E H J E M S T A V N S L Æ R E

O tto ]. Lund: Hawed e mir ................... . ........ .
• • indb. i sh irting 9,00, i vælskbind ..
Vår Larkan ryggar .. . .. . .. ............... .
Chr. Stub·JØrgensen: Næsdævlens Rige, indb ...... .. .... ... .
Koch: Dee hvisker fra H aver ...... . .. ... ............... .
indb. i vælskbind .... .. .. . .... .
Aakerlund: Og l yngen den veg ..... ... .......... ... .. .. .
Bornholmerhistorier ...... ... . . .......... . ... .
Mands Vilje - Mands Værk . ... ...... . ...... .
I Nat r inger Klokkerne. Historisk roman fra lybækkertiden ................... ..... . ... ...... .
Anker Norgaard: Bornholm runde m ed Drengene og Pjok ... .
Bent Nielsen: Ildvinter - Bornholmernes Opstand 1658 ..... .
Hakon Rabierg: Sognekirker og Præster i Rønne og Knudsker ..
Bobbarækus Filiækus, bornholmsk billedbog med tekst og tegninger af L. Mahler J ørgensen ................. ..... . .
Lynggårs Kjærcan, bornholmsk billedbog. Tekst: Basse Baldrian,
regninger: Sigvart. Ec eventyr fortalr for børn . . .. ... .... .
Bornh olms vejviser 1952 ... ... .... .. . . ......... ........ .
R ønne skatte- og adressebog 1952 .................. .. ... .
Valdemar Seier: Aagaarden, roman, illusrrerec ............. .
indb . . . . . . .. .

5,00
13,00
3,00
4,00
6,JO
16,00
4,50
4,00
4,50
6,75
1,50
7,75
7,00
4,85
3,50
8,00
1,75
14,75
20,00

GE OLOGI:

V. Milthers: Bornholms Geologi, indb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M . Jespersen: Liden geonostisk Vejviser over Bornholm . . . . . .
A. Rosenkranrs: Geolog isk Fører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,00
1,00
0,75

BIOGRA FIER OG STAMTAV L ER:

Chr. Scub·JØrgensen: Til M. K. Zahrtmanns Minde . . . . . . . . . . 1,00
Johan Hansen: En bornholmsk Haandværkers Erindringer ved
lektor Th. Lind (indb. 12,50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,50
Forstander N. P. J ensen, en m indebog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50
Stamtavle over den bornholmske familie Jespersen . . . . . . . . . . 10,00
Lensmænd og Kommandanter paa Bornholm ved ]. A. Jørgensen 0,75
V. Christensen: Friis Hansen som Sognepræsr . . . . . . . . . . . . . . 0,50
Svendsen: Øscerlarsker Slægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00
H. Sonne Kofoed og N. C. Scangegård: Klippeøens Mænd fødce
og førte ..... .. ......................... 20,50, indb. 26,50

m. v.

K. T horsen: Rø nne Søfam Hisrorie ...... .... .. ......... .
M. K. Zahrrmann: Røn ne Latinskole 1512-19 12 ........... .
K. T horsen: Rønne Missionshotel, jubilæumsskrift .. .... ... .
M. K. Zahrrmann: Borringholms Historie J-11 .. .. . . .... . .
.
indb. . . . . .. .
K. H. Kofoed: Bornholms politiske H istorie fra 1848, 5 bind a
R. Pedersen Ravn: Borr: ngholms Krøn ike 1671 ........... .
i shirringsbind 7,50 vælskbind 9 ,50, helskind
Bornholmske Samlinger Bind XV-XXVIII a ............. .
Bornholmske Samlinger XXIX ...... ...... ... ... . .... . . .
Bornholmske Samlinger XXX ......... . .. . .. . .. . . ...... .
K. Thorsen: Bornholmerurets Historie .. . ............. . .. .
A. F. V. Seier: Bornholmske Folkeminder .... .. ..... . ..... .
Th. Lind: Bornholms Amcsraad 1842-1942 ............. .
Bornholmsk Hjemstavn 1943 ................. .. ..... . . .
H jemsravnsfo redrag om Bornholm ....................... .
Ph. R. D am: Folkeliv og Indsrif. paa Bornholm .. ...... . . . .
Dr. Kabell: Fra Rønne Dillettantkomedie ..... .. . ....•... . .
P. Mr6ller: Det bornholmske Sprog .. . . . . ... .. .. . .. . .. . . .
E. Vedet: Bornholms Oldtid ............. ...... ......... .
Palle Wichmann Olsen: H undrede Aar paa en KlippeØ . .... .
indb .. .
Rønne Bogen, samlet af Emil Ruge og Iver Madsen ...... . .. .
indb.
Aakirkeby 1346- 1946 af G. L. D am og H . ·K. Larsen ....... .

6,50
1,00
1,75

12 ,00
28,00
3,00
3,75
12,00
3,5 0
5,00
6,00
1,5 0
5,0 0
6,00
3,00
3,00
3,75
1,00
3,00
1,00
14,75
18,75
15,50
28,00
8,75

DIVERSE:

Jul paa Bornholm 1933-36 ind. a ... ..... ... ........... .
Jul paa Bornholm 1939 ..... .. . .. ... .................... .
Jul paa Bornholm 1940 ....... . .... .. ... . ............. .
Jul paa Bornholm 1946 ............... . .... .. ......... .
Jul paa Bornholm 1947 . .. ... .. . . . .................. .. .
Jul paa Bornholm 1948 . . .... ... . . . . ........... .. . •....
Jul paa Bornholm 1951 ..... . .... . . . . .. .. ............. .
Jul paa Bornholm 1952 . .... ........................ . . .
Borr ijnholmarijn L, 2. og 3. årgang il . . . . ................ .
4. -5. årgang i eet b ind ........... ... ... .
6. årgang ........... ... ...... . ...... . . .
7. årgang ....... . ..... ........... ..... .
Karl M . Kofoed: Borrijnholmska Sansager og Sange ...... ... .
]. P. Kuhre: Borr in jnho lmska Sansager (Folkeeventyr og D yrefabler) .... .. . .................... .. .. ... .. .... .... .
Martin Andersen Nexø: Bornholmernoveller . . ... . .... ..... .
Otro J . Lund : Slidara - Bornholmsk Fortælling .. ........ . .
Brafolk og Scommene ...... ............ .. . .
Forr i Tider ... . .. ......... . . . ... ..... ... .
Enj H aslehorra .... . ... . ..... . .......... . .

2,50
2,50
2,75
3,50
4,00
4,00
4,50
4,50
2,50
3,50
1,35
3,00
3,00
5,00
1,00
5,00
3,50
4,50
5,00

DIGTS A

~ILI NGER:

K. A. Petersen: Viser i bornholmsk Folkemaal ..... . .... ... . 0,75
C. ]. E. Aakerlund: Brogede Blomster .............. . . .. . . 2,50
]. P. Kuhre: Bællaminje frå Magleskau .................. . . 1,00
Chr. Sommer: Landet m od Solens Opgang .... ......... . . . 4,50
Under Himlens Hvælv ....... ... ... ...... . 4,50
K. A. Madsen: Mennesker, prosadigr, illusrrerec af Arne Madsen 1,50
Chr. Stub-Jørgensen: H jemlands Kysr ... ... ..... ........ . 5,00
Einar Brandt N ielsen: I denne Nat .-~ - ....-, ...... .... .... . 4,00
•·
. indb........ ..... .... . 6,00
Asger D am og Ernst Clausen: Oigte og Teg ninger fra Bornh. indb. 29,50
Johannes Lyngby: Vraggods ......... . .......... ...... .. . 9,75
SANG- 0 G

MEL 0 DI HEFT E R :

Viser i bornholmsk Mundart V. H Johansen, 4 hefrer a . . . . . . . .
14 gamle viser i bornholmsk mu ndart af H. Johansen . . . . . . . .
Klippeøens Sange, bornholmsk sangbog indb. . . . . . . . . . . . . . .
10 bornholmske sange, tekst og musik af H ans Hjorth . . . . . . . .
Borrijnholm, tekst: M. K. Zahrtmann, musik: Hans Hjorth . . . .
Elna Schøne: Nya borrijnholmske Vizer .. : . . . . . . . . . . . . . . .
Elna Schøne: Åndeliga Sånga ............. " . . . . . . . . . . . . . .
J. P. Kuhre: Lila Moer og Pærza V iza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bornholms Tappenstreg af P. Andersen (indeh . • Bornh. Drapa•)
Nordens Capri af Vald. Olsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Råsapåsijn, sam let af L. Wessel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bornholms Pr is af Winther . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Kong Peter I.s Honnørmarch af dr. Thorsen . . . . . . . . . . . . . . . .
L. Wessel: I Piblamarken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kjøvenhaunerijn, syngespil i 2 akrer, reksc og musik af Daniel
Andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bornholmermarsch af Lindahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kristus, ceksc: Cai Ankerbye, musik: D an:el Andersen . . . . . . . .

0,7 5
1,00
2,00
2,50
1,00
1,50
1,50
0,90
1,00
1,00
1,50
1,00
1,00
2,50
2,50
2,0li
1,50

(Jolbergs Bog·handel
Forl ægger af bornholms k Litteratur.

Tlf. 1617 flere ledn.

Postkonto 13077

ÆLDRE BORNHOLMSK LITTERATUR KØBES OG SÆLGES
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vasker alt -

w![o/[ §1flU[E~

og for alle.
Billigste form

Broderi ,. . . . , Vævning

for vask.

Keramik,........, Kunst

regn selv efter

Teaterstræde - Rø nne - Telefon 9

'--- - - - -

Sofie Anker

L
E
G
A
V
E

R

SneUemark . Rønne. Telefon 884

_ _ _ _ __J

Alt i
Breini ng's
og
·S.~eire'Cd ser,

D ubarry's

spisestuer

opholdsstuer, dagligstuer

præparater

skriveborde, bogreoler

og andre

ottomane r, klubstole

gode mærker

lysekroner, læselamper

fø res

malerier, akvareller,
køkken udstyt, spej le

Fra den ne forret11i11g skabes de moderne hje111

'Parfumeriet
LILLE TORV 2 . KAREN JENSEN. 11.F. 77 1

EMIL N I ELS EN
Sondergodc 7, ielf. Ron ne 102S

Eneforhandling for Bornholm at
skønhedspræparacer fra

Manicure
Permanenc
J ern- og vandondulacion
Tone- og hårfarvning
Damefrisørsalon og parfumeri

K. OTTES EN. KRJ'.'STALGADE 22. TELEFON 912

Skønne kjolescoffer

Lækken undercøj

A/S Bornholms
f løde-lscremfabrik
Bornholms Margarinefabrik A/ S

K valicecsscrøm per

KØB DET I

'Telefon •1s50

Chr. Nielsen . Snellemark 41 . Telefon Rønne 1225

Der findes ingen bedre
KUFFERT -SK R I VEMASK INE

13/omstervenner --

end

Cederblad kender

Knud
Jørgensen
St. Torvegade

Kranse- og blomsterarrange-

'R._nm1e

menter af enhver an.
Leve res over hele j0rden
Gælder det en radio eller en cykle,
gå r D e ikke forkert,
hvis De henvender
D em til os. med tabulator kr. 785,-

K un

gode mærker hav.es

Vil De have en mindre og

Øens storste og 11iest moderne
blomsterforretning

lette re maskin e, har vi
også den holland ske

COM ET
1'ejsemas k ine
der ka n væ re i en dokumentmappe

kr. 535,Sælges på ralebelaling

Eneforhandling for Burnholm

T elefon 'R.onne 740

Colbergs Boghandel
ØENS STØRSTE OG MEST MODERNE
VÆRKSTED FOR SKRIVE- OG REGNE-

~SKINE-R~~~~~T-el_e~-on_•_1_61-7

L_

jitlegaver
I SMUK T U DVAL G
Telefon 319

_J

og lad os klare Deres tryksag
Forlang forslag med udkast
D et koster Dem intet og er selvfølgelig
uden forbindende for Dem

Colbergs Eftf. Bogtrykkeri

Altid
først
med
nyhederne

lste klasses
pålæg
Fineste
selskabssmørrebrød
Konserves

Herreekvipering, St. Torv, Rønne. Telefon 350

K. Mortensen

Sr. Torvegade . Telefon Rønne 359

~ønne

Vin-

og Cigarforretning
har alle kendte mærker

CJ. 'Didriksen

i vine, spirituosa,
cigarer og cigaretter.
Stort udvalg i piper

H. H. LAU
St. Torl'tgadt 3, 1\p11m
Ttlt/011 706

Bageri
(onclitori

(afe
i'

Snellem ark 4?>
Ronne
Telefon 242

Alle Deres bankforretninger udfores hurtigt og sikke1t af

HANDELSBANKEN I RØNNE
Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank

rg
M

Aktiekap ital: kr. S0.000.000
R eserver: kr. 70.000.000

Sc. Torv 12, Rønne, telefon 1900
Banktid: 9-1 2 og 14- 16
lørdag 9-12,30

Brændsel
Trælast
Cement
Tagpap
Tjære
m.m.

CHR. BIDSTRU·P
Indehaver: M. Th Bidstrup. Største lager, bedste kvaliteter, billigste priser

ALT I ELEKT R IS K E A NLÆG

Firmaet AXEL SØRENSEN
Elektro-installatør 21- Telefon Rønne 569

~ereJ

kone trænger måske til en fridag TAG HENDE .MED I

- ho1 Malling
det et der vi spiser

Husk vore selskabslokaler med plads indtil 60 couverter . Telefon 69 - 630

. Selskabsmad leveres på bestilling ud af h user

P ROTO KOL LER
P RIVATBI N D

G-u~ens
sl~e~nesku'd
er er godr fotografi
så derfor
ø nsk Dem

er billede

fra

Niels Andersen

BOGB I ND E R I

Sc. T o rv, R o nne, ri( 131 3

polyfoto
ved H. P, Nie/Jen. Bylet/s5ade 4, telf 240

L _ _ _ _ ____,
..,
DAMPSKIBSSELSKABET PAA BORNHOLM AF 1866

Varmt

vand
hele
året

Har De centralvar me, 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 a lligevel

l

I år ka n De

I

få julegaver

I

ti l hele
fami lien

få installeret et selvstændigt
varmtvandsanlæg med gasfyring til bad, kØkken og h åndvask, også velegnet til restau-

J ulegaver
der skaber

rationer, damefrisØrsaloner og
tandlæger. - Det koster ikke
så meget som De tror! Kender
De den store fordel ved gasvaske-kedler? Renligt, nemt og
behageligt. En s t or vask koster
kun mellem 50-100 øre. - UdfØrligere o plysninger og tilbud

g læde

uden forbindende.

K . E. HAN SEN

StetfeJtræde . Tele/011 491

.Blikkens lage r, aut. gas- og van dmester

SØNDERGADE 6 . RØNNE TLF. 249

Pakning

c..Alt i

og
opbevaring

sygeplejeartikler

af mø bl er

samt
stort udvalg

t

parfitmeri

NYROPS
UDSALG
St. Torvegade 18, telf 754

WILH. BECH
Flytte- og transportforretning
Kasta(\ievej 6. Privat: Søndre Alle 5. Telefon 788

r

Kemisk
rensning

Bornholms

Spare- og
KEMIKOHL
Se- Torvegade 27 . Telefon Rønne 116

Laanekasse
STORE TORV 16

HOVEDKONTOR I RØNNE :
Telefon *1420. Kontortid fr a 9 -1 2
og 2-4. Lørdag fra 9 - 12,30

AFDELINGEN l ALLINGE:
T elefon 54. Kontortid fra 9-12

AAGE HEINØ

og 2- 4. Lørdag fra 9- 12,30

Værd ipapi rer modtages til opbevaring i åbent depot. '

BOXER U DL EJES

Nørregade 24

Indskud modtages på 6 måne-

Rønne

ders opsigelse og på almindelige

Telefon 48

sparevilk:ir

ET MESTERVÆRK
FRA

FORD
RØNNE
Scaalegade 7 - 9
T elefon Rønne 804*

NEXØ

se den -

Brogade 11
Telefon Nexø 21

prøv den hos
AUTORISERET "

FO RHAND L E R

Skadesforsikring
Livsforsikring
Fors i krrn gsakliese lskabet

NYE DANSKE
AF1864
Atdelingskontoret i Rønne ved distriktschef H. C. Andersen . Telefon 545

Agenture r i de bornholms ke købsleder

Blomsterhitsener ekspsderies over hele kl den

Buketter

Blomsterkurve
Moderne kransebinderi

Frugt

CHR. KYHN S

- - - - - - - - - - - - -- -

Møbler og
butiksinventar
-

gerne t il tjeneste

med ti Ibud og overslag
Vi kommer
over hele øen

cAndersen & Grønbech
Ellekongscræde 4- 6, Rønne, telefon 1147

_

_

I

BORNHOLMSK STENTØJ
OG FAJANCE

L. Hjorth)s Terracottafabrik
Sølvmedaillle: Altona 1869, London 1870
Guldmedaille: New Orleans 1864, Bruxelles 1910, Geut 1912, Ean Francisco 1914

GRUNDLAGT 1859

Barcelona 1929 (Grand Prix), Bruxelles 1935 (1.)iplom d'Honncur)

Kontormaskiner
Står De overfor at skulle anskaffe eller udskifte
maskiner, lad os 'da give Dem et tilbud
Vi har eneforhandling for Bornholm af:

ORIGINAL-ODHNER regnemaskiner
ER IKA kujfert'-skrivemaski11e
C 0 M ET 1·ej1emaskine

:iilEMAl:i

SI EM A G kontormaskine

Bedre mærker fås ikke

COLBERGS BOGHANDEL

reu*1611

Øens største og mist maderne specialværksted f1r skrive- og regnemaskiner
Ratebetaling indrømmes!

L -

I

Det oedste

der gives

De n nye Parker "5 l" fo retrækkes af toneangivende mænd og kvi nde r over hele verden , b åde til perso nligt brug og som særlig gave.
Parker "5 1" med det enestående aerometric blæksystem er å r forud
a lle andre i tekn ik. G oldcap kr. 172, - , . lusrraloy kr. 14 5,- .
And re Parker model le r fra kr. 38,25

~rug

altid P arker Quink med Solv-x, der renser pennen, mens De skriver.

COLBERGS BOGHANDEL
S TØR STE FY LDEP EN N ELA GE R 0 G EN ES TE FY LD EPENNE -S PE C IAL VÆ RK ST ED P Å Ø EN

RØNNE

