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Skispor
Endnu var solen der, tung og rød
mod en himmel, der blåned som is.
Og rummets stilhed var fygende sne
gennem den frostblege dis.
Kun lyden af skiernes hvislende løb
og vinden, der greb i en gren.
Det klingre skælv af en pige, der lo
bag spor, som blev borte i sneen.
Ind under graner lå skyggerne tæt,
og sneen var grå som lav,
grå som de skyer, der voksede frem
over det kuldeblå hav.

L
Skjult under mørket gled blikket bort,
som fulgte det anede spor,
ventende spor, der forsvandt et sted
hinsides himmel og jord.

*

Der lå vi i sneen, så' solen gå ned.
Og nuet blev skarpt som stål,
glimted imod os, mens skumringen steg
som røg fra et døende bål.

Blir himlen blå som den første is
efter novembers regn,
og drysser rummet sin stilhed ned
som sne over sorte hegn.

Skygger krøb bort. Orion sprang frem
over tågeblå skove i nord.
Så kunne vi rejse os, gribe om staven
og f Ølge de samme spor.

Falder der solstrejf som tung, rød ild
over tågeblå skove i nord,
spændes der over den hvide sne
et net af usynlige spor.

Eller jage af sted gennem mørke og blæst
med farten i sind og krop
mod verdner, mod himle, mod stjernerne selv
ad veje, der aldrig holdt op.

Og tvivlen splintres mod vore sind,
og trodsen blir hård og hed,
jager os frem mod de tilsneede spor
ad veje, som ingen ved.

Og der hvor vi standsed med blodet hedt
og stejlt som en søjle af ild,
var nuet fjernt som et snefnugs fald,
og evigheden blev til.

Og så kan vi smile - le i trods
over alle de år, der blev borte:
Når solen går ned, skal et skispor gå
gennem himmelens isblå porte.
ASGER DAM

En Nordbo opdager Sydlandet

Torvedag, Store Torv, Rønne, ca. 1900.

Hjørnet af R11drn og Violst reede ca. 19 10 (H. P. Holm. fot.)

H edningestræde i R ønne.
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Det er vist en udbredt opfattelse, at når turisterne kommer
til Rønne, bliver de en kende skuffede, for det er jo slet ikke
Bornholm, ikke det helt uvante og fremmedartede, som de har
indstillet sig på. De må videre nordpå for at få den store oplevelse, chock'et. Man går ud fra, at Bornholm opleves på den
måde, hvis man kommer den vej. Rønne er jo en morsom og
pittoresk by, men hverken den eller omegnen er der noget besynderligt ved.
Men oplevelsen af den fremmedartede natur kan jo naturligvis komme i omvendt orden. Det, der er nyt og overraskende
for den ene, er kendt og tilvant for den anden, og for den, der
er fødr oppe i det nordlige, er klipper en temmelig dagligdags
affære; man har fra sin tidligste barndom vænnet sig til, at de
er der nu engang. Det er næsten nødvendigt, at man kommer
helt bort fra dem, hvis man skal opdage, hvori deres særprægede
skønhed ligger.
Før man når så vidt, må man stifte bekendtskab med andre
skØnhedsværdier; man må opleve naturen, når den ytrer sig på
anden vis. Og får man sådanne oplevelser i de tidlige, modtagelige år, så kan man om jeg så må sige udvide sir indre
landskab med nye former, udvide området for årenes voksende
hjemve mod barndommens land.
Man skulle tro, at bornholmere allerede i en tidlig alder
måtte kende hele deres Ø temmelig nØje. Men sådan var det ialtfald ikke før cyklerne blev hvermands eje. Indtil nordlandsbanen kom, lå Nordbornholm temmelig langt borte fra øens
hovedstad. Det forekommer nok yngre slægtled sælsomt, at jeg
var godt en halv snes år, før jeg fik Rønne at se. På det tidspunkt kendte jeg Almindingen temmelig godt; jeg havde besøge byerne på Østkysten til og med Nexø, samt Christiansø var der ingen jernbane, havde vi da heldigvis Østbornholmeren,
og takket være den havde jeg været to gange i København, før
jeg stiftede bekendtskab med Rønne. Men fordi jeg var nået
til den alder, hvor man ikke blot er fuld af forundring, men
også begynder at ræsonnere over hvad m an ser, blev mit første
Rønne-besøg den helt store oplevelse.
Selve ruren derud, tre timer i hestekøretøj, bød ikke de store
overraskelser, hvor spændende den end var. Halvdelen af turen
gik ad den velkendte vej til Almindingen, og landevejen gennem de gulnende sædemarker skulde man jo ikke så langt
udenfor byen for at opleve. Alligevel var det jo iØjnefaldende,
at landskabet fik en anden tone efterhånden som man kom
sydpå. Jeg kom til at tænke på et vers i den salme, jeg holdt så
meget af, da jeg var dreng - fordi den bevægede sig i billeder,
der var mig fortrolige:

I Paradiset voksed velsignelsernes strå
med hvedens aks og rugens rige vipper.
Velsignet her bølger, hvor kornagre stå,
et paradishav fornden klipper.

Når kornmarkerne bølgede deroppe nordpå, ja så kunde de
vel minde om et gyldent paradishav, men op af dets bølger
ragede rigtignok det ene farlige skær ved siden af det andet.
Hernede på Sydlandet var det helt anderledes, her kunde salmeverset passe.
Rønne, selve byen, var selvfølgelig det første stærke indtryk.
Den så helt anderledes ud end de andre bornholmske byer,
større på alle ledder, rigere og finere. Allerede de nye lyde,
hestehove og vognhjul over brosten, viste, at man var kommet
til en ny verden. Husene var hØjere, to og tre etager var ikke
så usædvanlige som hjemme, og så var forretningskvartererne
adskilligt mere fantasifulde. Pudsigt nok var det ikke det Rønne,
som jeg senere er kommet til at holde af, der dengang gjorde
indtryk på mig: smågaderne, de gamle gårde - nej det var sådan noget som det indre Store Torvegade, jeg fandt imponerende. Og så fremfor alt Store Torv, som ældre mennesker endnu dengang stædigt blev ved at benævne »Stora Pliis«. Dee var
festligt at opleve torvedagen og komme niPrl på indkøb i dette
formidable mylder. JeJl sammenlignede uvilkårligt dette her
med de to slagtervogne, der om fredagen holdt på torvet i
Allinge. Og så var der springvandet med sneglene, en hel lille
åbenbaring af munter kunstnerisk fantasi.
Men allerede dengang blev jeg klar over, ae først og fremmest havde landskabet omkring Rønne sin ejendommelige
skønhed og sit særpræg. Naturligvis lagde jeg først mærke til
stranden. Oppe nordpå er en nogenlunde lang ubrudt sandstrand jo en sjældenhed, her var der pludselig i kilometervis af
lav strand. Ved Hvideodde så der ud som jeg kunde tænke mig
der var ved Vesterhavet. Og så det mærkelige, at når man skulde
i vandet, måtte man vade uendelig langt ud, inden man blev
ordentlig våd, her var ikke noget med, at man lige fra stranden
kunde springe ud i det dybe vand. Østkystens lunefulde skær og
kløfter i strandkanten var her ikke, til gengæld var der hist og
her en stor rullesten, hvor man kunde finde sig et sæde ude i
nogenlunde dybt vand. Jeg mindes endnu mit yndlingsbadested
fra den første sommer, lige under skrænten ved Nordre Srrandsti, nedenfor gasværket, en skråning med malurt, katost og
blegblå cikorieblomster, og ude i vandet dejlige store glatte
rullesten, hvor man kunde ligge og lege sælhund, et blidere
sæde end Allinge-strandens ru granitskær.
Ud ad denne strandsti kom man til Nebbe, en klint hvis
skønhed straks fangede mig. Denne stejle lagdelte skrænt var
en kystform, jeg ikke kendte, og det varede lidt, før jeg gav

Fra oven:
Kysten syd for Rønne havn ca. 1900.
Nebbe Odde ca. 1900.
Nebbe Odde 1950 (Dam Johansen fot.)
Ved Nebbe Odde ca. 1900.
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BJ1åenJ 1;dlpb ca. 1910.

Aen ved Skovly ca. 1910.

mig ri! ar spekulere over, hvorfor kline og klippe kunde være
så forskellige.
Nebbe er er af de seeder, hvor haver har brude mesr ned
siden mine drengedage, klinten har ikke længer den rejsning,
som den havde for fyrreryve år siden. Da jeg senere blev rønnebo og kom til ar inreressere mig for geologiske fænomener,
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Stampeåem ndlpb ca. 1910.

blev Nebbe er af de seeder, hvor jeg hyppigsr rilbragre mine
fririmer. Uforglemmeligt er billeder af de srejle skrænrer med
den smalle forserand og rullesrenene, der dannede et rev ud fra
pynten, altid omkresec af sværme af skrigende måger, som
havde nok ae gØre her. For her løb den lange trærende ud i
søen, som var slagteriets afløb, og i pålandsvind stod der en
ejendommelig fad og sødlig stank ind over stranden. Af samme
grund har stedet neppe være ideelt til badning, skØnt når selve
stranden ikke direkte forurenedes, så vi drenge score på den
slags. Der var forresten ec temmelig livlige badeliv ved Nebbe,
især nordpå op ad Byåen til; der har sagtens været en hel del,
som ikke havde tid eller gad gå helt ud til Hvideodde for ae
skylle sig.
Et andet minus for Nebbe som badestrand var forøvrigt
Byåens nære udløb. Broen og udløber fangede straks min opmærksomhed. På Nordlandet løber åer ikke ud i søen på den
rolige og værdige måde, de kommer, stundom springende ned
ad bratte skråninger, og før de er i havet, må de passere en barriere af lave strandklipper med ec utal af forvirrede kløfcninger;
derved forsprænges deres løb, og det er ofte som om de bliver
aldeles væk, lige inden de når havet. Selv et ikke hele uanselige
vandløb som min fortrolige KampelØkke A forsvinder næsten
ved sit udløb; det er ligesom den går i stranden i dølgsmål.
Anderledes sydpå: en lille srrøm som Byåen kommer mageligt
skridende og går i magr og vælde ud i søen, ganske vise i der
sidste fremstød forhindret af en strandvold, som havet søger ae
spærre den adgangen med, men hvad hjælper det, så søger den
sig vej langs med kystlinjen, indtil den omsider ser sit snit til
at bryde igennem. Disse åudløb med strandsøer, der skiftede
efter havers luner, så jeg senere endnu smukkere eksempler på,
bedst husker jeg Stampeåens udløb, en strand, hvor der selv i
pålandssrorm kunde sejles med legetøjsskibe.
H vad åer angår var der imidlertid en scØrre oplevelse; som
venrede på mig. En dejlig spasererur ud gennem Nordskoven
fik sin klimaks i et besøg i Skovly. Og her var der en å, som
overgik alt, hvad jeg tidligere havde oplevet af den slags; der
kunde sejles på den! I virkeligheden burde den jo rettelig snarere kaldes en flod! Og så var her tilmed smukt; sejlturen langs
bredden, som trækronerne ludede ud over, var en helt ny slags
sejltur, ja, der var næsten som ar være på søen og på land samtidig.
Selve Nordskoven var måske ved første møde ikke så scor en

oplevelse, som den blev senere; skov havde jeg jo ser i forvejen. Men der var dej lige stier til lange spændende ture; vejen
til Vandmøllen med de mørke lØvrunneler kom jeg snart til ar
holde af. Og hvor har jeg strejfer i den skov i de år, der fulgte.
Jeg mindes den i junis solbrand, med dufren fra de svedende
fyrrerræer, og i efteråret, når den runge em af rådnende svampe
fyldte den fugtige lufr. Stærkest står indtrykket af skrænterne
og skovbrynet ud mod søen. Her søgre vi ud i sensommeraftner
og så sol gå i hav, så inde fra skoven solfalder lyse gennem
er gitter af vredne stammer, en blændende åbenbaring af en
verden, hvor vi kunne digte ind alle de kaotiske og vulkanske
længsler, der fyldte vort drengesind.
En anden verden, der gav drengesindet næring, var GallØkken. Det var drømmen om prærien, der var blevet levende, vidtstrakte græssletter, og nede mod syd ,er bølgende bakkeland med
kløfter og skrænter, om sommeren helt gult af blomstrende
gyvel. Navnlig denne fjernere del af GallØkken, ude ved skydebanerne, var der skønneste land ar strejfe i; mange af mine
første digte har formet sig på vandringer herude. Og kløfterne
førte ned til en strand så rig og vekslende som jeg nogensinde
har oplevet; lagdelte skrænter i stejle styrt, strækninger strØet
med store vandreblokke, pynter, der hvergang åbenbarede et
helt nyt og uventet landskab. Det var begyndelsen af den lange
sydkyst, som senere skulde blive mig så fortrolig. GallØkkekysten drog mig i foråret og den tidlige sommer ligesom i de
hØje klare hØstdage - men når efteråret satte ind med vestensrormene, så fik naturen herude en vælde, jeg ikke havde mØdt
før. Storm var jeg tidligt blevet fortrolig med, men Østenstormen mod klippekysten, så voldsomt som den kunde rase, havde
en helt anden karakter: det var en kamp, hvor de stærke klipper brød og flængede vandene og fik søerne til at splintres mod
utilgængelige mure. Men herude vestpå var stranden værgeløs
mod søens stadige anfald, lange ubrudte bølgekamme skyllede
ind og fejede hen over forstranden, helt ind til skrænten, som
de hulede og underminerede, så store skred bagefter viste, hvor
de havde hærget. Intet kunde være mere trØsteslØst knugende
end ar stå oppe på skrænten og se havets anfald under vinterskumringens endeløse mØrke rum. Man følte sig prisgivet,
stående midt i en verdensundergang.
Den sydlige del af Galløkken, med sine fyrreplanminger, er
nu et fremmed land for mig. »Den grønne pest« har taget en
verden, som jeg holdt af.
Den nærmere del af GallØkken har altid haft mindre tiltrækning for mig. Den var for overrendt, savnede den ensomhed, i
hvilken naturen får mæle. Steppen var tager ind til fodboldbaner, og det spil kunde jeg heller ikke dengang afvinde nogen
interesse. Jeg så det første gang derude, og det bød mig straks
imod: jeg var vant til, at en bold skulde behandles pænt og varsomt, og så gik de minsandten og sparkede til den, en hånlig
behandling af et dyrt og dejligt stykke legetØj! Så var der mere
stemning over væbningens exercirs derude - jeg gemmer endnu i mindet billeder af en måneskinsaften med kanonernes
sorte silhuetter langs stien, som går mellem Galløkken og den
dejlige lille skovstrimmel, som skiller sletten fra landevejen.
Jeg ser nu, at denne skovstrimmel står for fald, og jeg sender
en vemodig ranke til dens srier, som førre ud til vidunderlige
egne, skove ned imod Onsbæk og Srampen, Skelsmyr - landskaber som de senere år er faret hårdt frem imod.

Stien til Vandmøllen ca. 1910 .

Hasleværkets lerg1·av 1950 (Dam Johansen fot.)

-I
.Kastelspynten ca. 1910.

Bornholms Væbning på GallØkken ca. 1910.
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Skrænten ved Gallpkken 1950 (Dam Johansen /ot.)

Stranden ved Onsbæk ca. 1910.

Amageklinten (havnen i baggmnden) 1953 (Dam Johansen fot.)

Nordskoven er et temmelig velkendt terræn for dem, der går
ud for at opleve skøn natur. Galløkken og vejen ud til Onsbæk
og videre er heller ikke ukendt af søndagspromenerende. Men
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der findes en stor strækning, hvor ingen turister og ikke mange
flere af de boende kommer - det er stranden fra GallØkkt:n
og sydover. For den, der vælger denne kyst til at strejfe på,
vil Sydbornholm være en overraskelsernes verden.
Man ser ikke kystlandskabet oppefra, skrænterne lukker for
det meste af strandbræmmen og for deres egen fod. Man må
tage vejen langs vandet, en farbar, omend hist og her lidt besværlig vej, og man må rage sig god tid, thi en strækning, som
er hurtigt gennemvandret ad stierne ovenover stranden, kan
være temmelig sen at komme til ende med, når man må følge
kystlinjens Løb. På et kort ser kysten temmelig jævn ud, men i
virkeligheden er den en serie af temmelig dybe cirkelbuer, store
bugter, der afgrænses af næs. Jeg mindes, at jeg engang brugte
det meste af en fridag til en strandlangs tur fra Læsås munding
til Rønne - men ih, hvor jeg ikke vilde have været den dags
indtryk foruden!
Da jeg kom så vidt som til at blive fortrolig med denne
strand, havde jeg været Rønnebo i nogle år og var indfanget af
den videnskab eller hobby eller hvad man vil kalde det, som
hedder geologi. At dyrke videnskab i femtenårsalderen lyder af
så meget, men selv om det var amatØrvidenskab på første stadium, så gav det dog et og andet, som kunde kaste lys over hvad
man iagttog, forklare fænomenerne, give en forståelse af landskabet på en incimere måde end før. Og så medførte denne
interesse, at man kom ud og stiftede bekendtskab med landskaber, man sandsynligvis ikke ellers vilde have opsØgt blandt andet den sydbornholmske strand.
Forstå landskabet - ja, det lyder ærlig talt lidt voldsomt,
når det drejer sig om de kulførende lag på Sydbornholm, thi er
der noget, der er svært at bringe sammenhæng i, er det denne
formation, således har senere ændringer i jordlagene rystet dens
aflejringer rundt imellem hinanden. Men det er vel nerop det,
der er baggrunden for denne kysts landskabelige tiltrækning.
Man kan næsten sige, at hver eneste af de mange bugter har sit
særlige ansigt, sit ejendommelige landskab.
Jeg skal her afholde mig fra en systematisk beskrivelse; det
har Peter Thorsen gjort, så godt som det kan gøres, i sin
bog »Fra Sydbornholm« . Jeg kan derfor nøjes med at fæstne
mig ved enkelte punkter, som jeg er blevet særlig fortrolig
med. Først Bavneodde med de grønne sandstensklipper i havsrokken under ret jævne skrænter med spredte fyrreklynger, en
strand, der måske kan minde lidt om visse lave slidte klippekyster Østpå. Men følger man kysten videre, skifter den karakter; samtidig med at sandstenen bliver løsere i strukturen og
gennemsivet af vand, løfter den sig i klinter, der virkelig syner.
Smukt står denne grønne sandstensklint ved Forchhammc:rs
Pynt; vor store geolog har fået sit navn knyttet til den, og det
siger selvfølgelig noget om, at den har særlig interesse for
geologer. Den er fyldt med levninger af kridttidshavets rige
dyreliv. Men også rent landskabeligt er denne klint noget helt
for sig selv. På selve pynten er den allerede ved at krybe ind i
skrænten igen, men inde i bugten står bruddet ganske stejlt i
den løse sten; vandet fra de hØje brinker siver ned gennem
lagene og afsætter ruststriber. Forstranden er her så smal, at
man ved højvande lige kan knibe sig udenom klinten.
Om denne klints ejendommelige hisrorie har bl. a. Thorsen
fortalt. Oprindelig var der her en almindelig grøn skrænt ned
til en forstrand med store vandreblokke; om dens tilstand siger

navnet »den bratte sump« tilstrækkeligt. Men så skulde Rønne
have bygget en dampskibshavn, og til brug der fjernede man
forstrandens score sten, hvorefter kysten lå åben for havers nedbrydning. Geologerne kan være taknemlige for, at det er sket.
Og man tænker uvilkårligt på, hvad man yderligere kunde tå
at vide om Bornholms fonid, hvis havet fik frit løb mod sydkyscens grønne skrænter.
H ist og her har det blottet nogle af jordlagene, og det er
derved, denne strand er blevet så rig på overraskelser. Tænk
blot på klinten ved Arnage. Den er stor nok til at være noget,
man lægger mærke cil - og lille nok til at virke som noget
sjældent, noget som der ikke er alrfor meget af ; tænk blot, hvor
man ved Stevns Klint kan gå milevidt langs de samme kridtklipper. Skøn er Arnageklinren med sin bugede form, der virker, som om den trykkedes ned af den tunge moræne ovenpå.
Også den løber ind og forsvinder under skråningens græstæppe,
et lille dejligt træk i landskaber. I erindringen er den forbundet
med noget sommerligt, er stykke solbleg strand, der forsøger ae
rejse sig på hØjkanc.
Den største overraskelse på denne kyststrækning fik jeg dog,
da jeg et godt stykke hinsides Arnage pludselig så noget på
disse kanter så usandsynligt som - klipper! Ved nærmere
undersøgelse viste klippen sig dog at være af sandsten, en ejendommelig mørk og ru sten, dannet af groft sand og grus med
temmelig store sten i . Den virker slaggeagtig, men må trods sin
løse srrukrur have nogen modstandsevne, idet den her rager ud
i søen som ro små pynter. På mig virkede de som en mærkelig
hilsen fra Nordbornholm, skØnr der er noget øde og livløse over
dem, og de savner de sprækkedannelser, der gør nordØstkysrens
granit ril vækstbund for en frodig flora.
En helt ny form indenfor naturens utØmmelige mangfoldighed takker jeg geologien for, at jeg fi k lov at opleve. Da måcce
jeg længere afsted, hele til Aaker, og jeg var da klar over, hvad
jeg søgce - men landskabsoplevelsen, som jeg fik i ti lgifc, var
så stor, at det faktisk var en ny verden, der åbnede sig for mig.
Seedet var først og fremmest l æså, mest udpræget i åløbet
ovenover Vasegård, hvor åen har gravet sig ned og løber i bunden af en stejl rende, bygget op i skift på skift af tynde sone
skiferlag. En mærkelig bortgemt verden - og geologien, langtfra at kvæle narurfØlelsen, giver decce billede et dybt perspektiv af årmillioner, fører sindet tilbage til en tid, da kloden var
ung, da et lunkent dybhav var leverum for disse myriader af
bijnde væsner, hvis mærkelige former nu står som spor i
scenen.
Læså forener decce landskabelige særpræg med de bornholmske åers sædvanlige frodighed og den lider vandrige srrøms
lunefulde løb. Men i et andet af Bornholms rindende vande er
denne forening endnu cærrere og særpræget stærkere pointerer.
Der er i den lille Risebæk, der har danner et vandfald i selve
skiferen. Man kommer til vandfaldet nede fra stranden, hvor
bækkens munding danner en klØfc i den hØje skråning. Er man
oppe, hvor bækken bryder igennem, står man som i en lille
hule, hvor grenene fra bredderne mødes som tag, og foran
sig har man der knapt mandshøje vandfald. Jeg har ikke set
det på tidspunkter, hvor bækken var stærkt vandførende; men
kommer man der ved sommertid, ser man bækkens vand sive
og dryppe stille ned over skiferens skift, der står i en nogenlunde lodret brink. Solskinnet stre jfer mellem grenene og flim-

Skrænt ved Læsåen i. næ1·heden af Vasegård 1953 (Dam Johansen fot.)

Risebækkens vandfald ved sommertid 1953 (Dam Johansen fat.)

rer i faldets dråber, der med en stilfærdig klimpren drysser
over de uregelmæssige fremspring i skifervæggen. Har man
ikke set decce fald, har man ikke oplevet hele Bornholm.
Men hvem har forresren det? Selvom jeg tror at have gennemstrejfet det meste af Øen, giver hvert nyt besøg derhjemme
mig lejlighed til at opleve ny og overraskende skønhed, snart et
sted, snart et andet. H vem der blot kunde opleve det med den
samme styrke som i drengeårene, da et landskab kunde brænde
sig ind i en så stærkt, at man stadig går med det i sindet!
Christian St11b-l Ørgensen.
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Da filmfalkene valfartede
til Bornholm
I denne arrikel forræller filmhistorikeren llmold Rending
om en række af de store filmoptagelser, der har fundet
sted på Bornholm - og lide om øens berømte gæster.

Det er slet ikke for meget sagt, at samtlige danske filmselskaber - i hvert fald i scumfilmens år - har gæstespillet på
Bornholm. Øen var ikke til at komme udenom. Til den, der skriver dette, sagde generaldirektør Ole Olsen engang: Hvad skulde
vi gøre uden Bornholm. Tænk, hvad den har sparet os af rejser
til Italien! Og panorerer vi 40 år tilbage i tiden, er vi midt i filmens
feberår, hvor alle, der kan mime, grimassere, ·skrive, fotografere, iscenesætte og finansiere, smider, hvad de har i hænderne,
og melder sig til filmens arme!
Danmark er velsignet med 14 filmselskaber (de 10 går dog
under inden kalenderåret 1913 udløber) og konkurrencen er
enorm.
Allerede dengang var man i toneangivende kredse klar over,
at en filmdigter var en nødvendig person - og parolen fra producenterne til forfatterne var: Spændende handlinger, sensationer, og hvad de fast ansatte i manuskriptafdelingerne ikke overkom, leveredes af anonyme skribenter. Nordisk alene fik 100
dramaer om dagen!!! Der gik naturligvis ikke an at lade alle de rystende dramaer
foregå i der fredelige D anmark, så af ler forståelige grunde henlagdes scenerierne til »barbariske« russiske, italienske, spanske,
tyske og amerikanske områder. Faxe Kalkbrud, Raabjerg Mile,
Øde jydske distrikter og førs t og fremmest Bornholms »vilde«

Gttdmn Hottlberg og R obert Schyberg, bagved: Rasmtts Ottesen i Bocklin-filmen. I Hammershm ruiner.

10

JUL PAA BORNHOLM

klippeegne måtte lægge ydre ramme til den voldsomme produktion.
Og her er det så, at piratfirmaer »Selandia« gØr begyndelsen
med at dreje »l sidste Sekund«. Danmarks største vovehals Alf
Nielsen er helten, der ikke alene overfaldes af en - medbragt - klapperslange - men også må tage en livsfarlig dyse
med den fule rival Sigurd Lomholt, der ender sit liv i bølgerne,
således at helten kan forenes med den skønne - i sidste sekund. Finere strenge anslåes, da det ellers med sensationer ynglende
»Skandinavisk-Russisk-Handelshus« lader Bornholm være malerisk baggrund for Arnold Bocklin-filmen »De dødes Ø«, hvortil Fini Henriques iØvrigt havde leveret musik, hvad der var
noget hele enestående i de dage. - En lang række af det kongelige teaters fornemste kræfter medvirker i de store optagelser,
hvor man søgte ·at drage malerkunsten ind i de levende billeders
teater.
Lad mig her citere en stump af en samtale med en af filmens
hovedkræfter, afdøde solodanser Richard Jensen. D enne sagde:
InsrruktØren Vilhe!m Glii.ckstadt ledede ekspeditionen til Bornholm. Vi var 14 skuespillere, 6 maskinfolk og fotograf Jul.
Folkmann, og i det gamle Hammershus' vildtromantiske klippeegn, særlig nede ved Løvehovederne, filmede vi på kraft. Vi
havde medbragt en bunke »døde« dekorationer, f. eks. de hos
Bocklin uundværlige pinjer, som vi stillede op på ruinerne, og
desuden medbragte vi en vrimmel af »søslanger«, »havfruehaler« o. I. - Og medens vi sjælede i disse smukke, ja, og
pompøse omgivelser, vrimlede det om os med nysgerrige, og
navnlig med tyske turister, der var henrykte over at erfare, at
der var deres maler, som filmatiseredes for første gang. Senere
kom Reinhardt jo med en Bocklin-film, der, modsat den danske,
ikke gjorde sig, - og på afstand nød disse mange uvedkommende synet af de skønne damer Ellen T egner og Thilda Fønss
som besnærende sirener. Men en gammel mand fra øen sagde
meget folkeligt til Ahnfelt-RØnne: Nå, skal vi nu ha' det gØgl
i vores ruiner, hvonil Rønne svarede, som sandt var: Det bliver
en god reklame for jeres ø. - Den sidste tid, vi spillede på
Bornholm, opcog vi de score scener med bakkanalet hos fyrst
Robert Schyberg, og det kan nok være, ae de i disse scener
medvirkende tvende kameler tog kegler hos publikum!
Efter premieren hed det i flere anmeldelser, ae filmen imponerede ved sin fantasi og sin dekorative skønhed. Men hvad måtte bornholmerne ikke opleve, da selve Martinitts Nielsen iscenesatte revolverkomedien »Gidslet«, med den
forhenværende skønneste glade enke Gerda Krum og Strind-

berg-skuespilleren A ngttst Falck - samt en række banditter
vrimlende på klipperne og, som professoren sagde: »Med fare
for liv og lemmer - men hvad gØr man ikke for kunsten «. Det store chok fik tilskuerne dog først, da Alfred K jærnlf
optog »Bjergenes Dronning« i nærheden af Randkløveskaaret,
hvor ferme teknikere ikke alene havde arrangeret en landsby
op ad klipperne, men også bygget en bro med dramaets gysende
scene i tankerne. Spillet foregik naturligvis i Italien - og mellem røvere og gendarmer rullede »forestillingen« sig ud. Helt
og heltinde var Gtmnar Sommerfeldt og Johanne Fritz-Petersen. Der var også en net lille vrimmel smuglere ind.lagt i handlingen, og forresten var det da disse smuglere, som skulde
styrte i afgrunden i filmens mest effektfulde billede. Det ,var
en spændende dag for alle, da netop, denne dramatiske scene
blev drejer. Kjærulf dirigerede med alvor, og en visestump fra
Scala, hvis husdigter han var, på læberne: Er gendarmerne parate? Er alle smuglere på deres poster? Nu begyndte det. Festlige og spændende så det ud - et farverigt og lidt grusomt
italiensk optrin midt i sommerdagens Bornholm . . . . Ru~dt
omkring begyndte man at knipse simationerne, som de rulledes
op. Smuglerne er inde på broen. Gendarmerne er i lurend~ ·
beredskab. Kameraet snurrer. En verdensfilm fødes! Og nu:
i et gysende nu brister broen under de i brogede klude indsvøbte smuglere, der alle som een ryger i tilintetgørelsens afgrund. - Var der en turist, som besvimede? Man sagde det.
Det måtte berolige alle, at smuglerne i sidste Øjeblik var blevet
erstattet med kludedukker i mandshøjde! - Filmen er illusionens kongelige kunst! - Næste dag ligger den skønne operettesangerinde fru Fritz-Petersen og skvulper i nedringet kostume
mellem stenene. Bølgerne tager hende, fører hende tilbage igen
- og ud igen - men scenen ender med hendes frelse. »Livløs« reddes hun af zigØjneren Sommerfeldt, og samme dag ser
man parret forfriske sig ved et improviseret osteri ved Randkløveskaaret. Det var et forfærdeligt arbejde, siger dekorationskunstneren
Cado Jacobsen. Han mindes, trods de mange års afstand, maset
med at kline huse og gader op ad bjergskråningerne. Den næste sommer kommer helten på alverdens hvide lærred, ridderen af indre som af ydre Valdemar Psilander for at

Olaf Fpms og Gttdrun Bruun-Stephensen i • Bajadser«.

• Italiensk hus• ved Randkløveskåret.

indspille en kærlighedsfilm. Hvor han viser sig, samler han
opløb, og han smiler kostskolekådt mod det kvindelige klientel
af nysgerrige, der garnerer hans færd.
En dag rygtes det, at helten om morgenen havde været i vander i kjole og hvidt! Ah, den galfrans, den spilopmager! Sandt
var det, at Psilander i denne aparte »badedragt« havde moveret
sig i bølgerne. De troede ikke, jeg turde, sagde han og lo skØjeragtigt til et par ældre damer, der havde udfrittet ham om sensationen, som var fløjet øen rundt med lynets hast. - Nu kan
A. W. og Robert jo prøve på at gentage spØgen ... . Det var
A. W. Sandberg og R obert Schmidt, charmøren hentydede til.
Den ranke nordmand Gttnnar T olnæs henrykker nye masser, da han, som Bertel T horvaldsen, skrider frem i de italienske scenerier til den smukke »Hans gode Genius«. De italienske
pinjer er »kun« de bornholmske tjørne, men det siger mindre
- og mellem disse møder han sin trolovede i filmen Margrethe
Hassing, der spilledes af den interesseløse Nora Green, som har
den dristighed at sige til Tolnæs, at hun finder, at han ikke
agerer hedt nok. Jeg er jo den dejlige, siger hun til ham. Herpå
replicerer nordmanden en smule ugalant - men til moro for
de omkringstående: Jamen er De da det? - Men over alle bornholmske filmoptagelser rager indspilningerne af »Bajadser« og »En Aftenscene«, begge med Olaf
Fønss, og drejet i somrene 1918 og 1919.
Jeg var ikke selv med; men Fønss, som var min gode ven,
har fortale mig om eventyrugerne på øen, om de uforglemmelige, men også anstrengende uger, da to verdensfilm af karat
blev til. Vi. vilde skabe et par kunstneriske film, sagde Fønss, og
havde gjort vore grundige forarbejder. Det er dem, der tager
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Fra »BajadJer« . 1 midten FØn JJ og Caim Brtmn. ForreJt fr<I venstre: f otografen Johan Ank6rJtierne, filmark itekten R ich. Lomv, instrt1kt pren Fritz
Mcegnr1JJen (i hvidt). Bag foto grafen den nol'Jke JkØnhed Aase l!VinmeJ, bag FpnJJ JtatiJten Angelo Bmun , bag ham Robert Schmidt og (pverJt )
Torben Meyer. I haven ved Hotel Hamm ershus.

tiden - men sådan noget lønner sig. Først rog man filmen over
Leonccwcdlos opera »Bajadser« på Hammershus med fyrklipperne i baggrunden. Mester Canios Teater var rejst her, og de
»italienske« bønder, der overværede de lidenskabelige og voldsomme scener mellem Canio og Nedda, som han myrder, var
folk fra Sandvig, og vistnok blev denne forestilling uforglemmelig for dem alle. Fønss spillede med scor realisme sin rolle,
den han i Øvrigt gav hele sit virile temperament. Hvor man
husker ham sanseløst styrtende gennem det »italienske« landskab, ser ham for sig standse op ved en birk og se på sine blodige hænder . . . . ile videre, forfulgt af gendarmer! Og hvor
man husker filmens slutbillede: Den ulykkelige Canio stående
på en klippe ved »Adriaterhavet«S kyst - her hvorfra han
lader sig styrte ned. Ingen skal fange Mester Canio, der elskede
så brændende, men hvis skinsyge fØrte ham i fordærv, levende.
I sidste billede ligger han og skvulper i bølgerne. Spillet er for
altid forbi, og de frådende bølger tordner deres sidste sang over
ham.Men hesten »Moses« husker jeg, Fønss sagde, blev alle bornholmeres ven. Den var så klog, den hest. Jeg ved ikke, hvor
Fritz Magnussen, min instmktØr, havde fundet den. Og den næste sommer g jaldt det at levendegøre en række
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store og virkningsfulde Scener til Chr. Winthers »En aftenscene«. Med fire score flytteomnibusser, stuvende fulde af
kostumer ankom Astra-Films personale og kunstnere til Bornholm. Transporten alene kostede en formue, og opholdet på
Bornholm stod firmaet i intet mindre end 5000 kroner pr. dag.
De første dage, filmerne var her, blæste det så voldsomt, at man
måtte indstille optagelserne, ganske simpelt, fordi parykkerne
blev taget af blæsten. Tusinder af kroner ofret til ingen nytte!
Naturligvis har jeg truffet bornholmere, som erindrer det
optiske eventyr, der hin fjerne sommer foldede sig ud for alles
øjne. Udgangspunktet for optagelserne var Hotel Hammershus
- og der, i haven, glimtede de med pragtfulde kostumer, båret
af filmens sværme af adelsdamer. Ah, siger man - der er prinsessen af Toscana, i den norske skønhed A ase Winsnes' slanke
gestalt, der den smukke fru Melchior .... og der kommer manden for det hele og over det hele; den statuarisk smukke Olaf
Fønss, der netop i disse år står på sin popularitets højde. En
bornholmsk journalist udnævner Fønss til at være den danske
Kainz, og virkelig ligner danskeren Kainz - i mandig kraft og
ædel holdning.
Mellem ruinerne optages en række maleriske scener med
srort komparseri. Instruktøren stirrer ind i himlen: Vil vejret

holde sig? Tusinder af kroner srår på spil. - Kamera! Klar!
Johan A nkerstjerne, mesteren bag apparater, drejer. Fønss, Robert Schmidt og Philip Bech har sammen med frøken Winsnes
hovedscenerne. Og midt i det hele er der en statist, der viser er
fjollet grin - over hvad mon? InstrukrØren holder en formaningstale til komparseriet. Dette her, siger han, er ikke legeværk, men alvor . . . . Vi rager scenen om.
Og ude i landskabet optager man i de følgende dage adskillige både smukke og dramariske billeder. Er sred knæler
Fønss som Ole Borch for den vidunderlige prinsesse, han må
forlade for evigt - er andet sted, i en mere »bestialsk« natur,
slås helten med gemene røvere, og klinger krydses i den soldirrende dag. Vidste man ikke, ar Fønss var en flor fægter, så
man der her. Fønss havde store planer om yderligere ar udnytte
der bornholmske sceneri - men han kom ikke igen. Er par år senere er der Emamtel Gregers' rur til at anvende
Bornholm- som »ramme« til filmen »Japhet søger sin Fader«.
Først kom en stab af håndværkere ril øen og fik med besvær
bygget et palads på en af klipperne. Den dag skuespillerne

ankom - med Ingeborg Spangsfeldt og Carlo Wieth i spidsen,
havde srormen rager hele herligheden. Håndværkerne var ulykkelige, skØnr de jo ingen andel havde i karasrrofen, og da formanden, i telefonen til Gregers i Svaneke, skulde fortælle om
den triste tildragelse, blev den modtaget med ligegyldighed.
Stille forklarede instruktøren, at samme nat var firmaers to
elektrikere og kokkens kone, ombord på filmskibet »Wiria«,
druknet i Rønne havn.
Formanden forstod - og lagde i stilhed røret på. Men livet skal gå sin gang. Paladset blev rejst påny, og det
blev benyttet, som det skulde, og endre også sine dage, som det
havde været hensigten, som et flammende bål/ - I talefilmens år har der kun været højst sporadisk, filmfolkene har benyttet Bornholm - med stumfilmens farvel standsede valfarten af gæstespillende kunsmere.
Men i filmens historie, når den engang skal skrives, vil øen
få sin plads på smukkeste måde, også, for at ihukomme Ole
Olsens egne ord, fordi den har sparet danske producenter for
kapitaler.

STUDENTERNE FRA RØNNE STATSSKOLE 1953. (Rønne Polyfoto fot.) Formte række fra venstre: R obert Koch N ielsen, Thurid Kofoed, Edel
Runge Madsen, Ruth Munk, Annelise Kjøller, Ingerlise Mortensen, Karen Lisbeth Jørgensen, Gunnar Engell. - M ellemste fra venstre: Vilmer Kofoed,
Hans Otto Hansen, Jens Qvist, Kenny Hammer, Søren Gotzsche, Lennart Jansson. - Bageste fra venstre: Karl Edvard Borbye, Ole Espersen, H erluf
Hansen, Ulf Hassager Christiansen, Jens Chr. Koefoed, Jørn RungØ.

} UL PAA B 0 R N H 0 LM

13

INDTRYK FRA RØNNE
OMKRING ÅRHUNDREDSKIFTET

I 1894 blev min far udnævnt ril herredsfoged i Bornholms
vesrre herred med bopæl i Rønne. Gennem min mors nære
slægtskab med den bornholmske familie Jespersen - min mors
mor var fødr Jespersen - havde Bornholm under min tidlige
Barndom i København ofre .værer omralt i mir hjem, så det var
et for mig næsten hjemligt sted at flytte til.
Min mors far, Jens Johan Gether, var begyndt sin løbebane
· som auditØr på Christiansø, medens der endnu var garnison,
og forflyttedes efter 6-7 års forløb til Neksø som borgmester,
. by- og herredsfoged der, indtil han udnævntes til et lignende
embede i Køge, da min mor var 5 år; så mor var altså indfødt
bornholmer, fØdt i Neksø. Min oldefar var en kendt mand på
Bornholm, cancelliråd Peder D am Jespersen, der tilplantede
Sandflugtsskoven nord for Rønne. Den kaldes nu oftest 'Nordskoven og i forstmæssig henseende Blykobbe Plantage. Hans
hustru, Kirstine, fØdt Bohn, var broderdatter af etatsrådinde
Koefoed.
Efrer dette slægtskab med familien Jespersen blev jeg ikke
helt betragtet som »en førd«, men omtrent optaget som en
»fØdt«, hvad alle, der kender til bornholmerne, ved gør lidt
forskel.
Når man i 1894 kom til Rønne med er af de små dampskibe,
som selskabet af 1866 dengang havde - de hed »Skandia«,
»Hjalmar«, »Heimdal« og »Thor« - skete det på et så tidligt tidspunkt som kl. 4 om morgenen. Da det var om foråret,
vi kom, var det dog en smule lyst, og vi travede så op til »Dams
Hotel «, der for mine Øjne ar se ikke har forandret sig ret meget
siden da, og det var dengang særdeles veldrevet og hyggeligt.
:værten og frue var broder og svigerinde til maleren Michael
Ancher. Der traf jeg straks min første jevnaldrende kammerat Vilhelmine Davitzen; hun gik i skole i Rønne og boede hos
Anchers. Hun blev senere frue på Blykobbegaard, og Vilhelmine Rømer f. Davirzen boer nu i Rønne.
Da så efreråret kom og det blev mørkt om aftenen, havde
man ikke andet lys på gaderne end nogle søvnige petroleumslygter, måske tranlygter, og man udstyrede sig med en hånd-
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lygte, når man skulde ud om afrenen. Det skete således for
mine forældre den første vinter i Rønne, at de en sen afren gik
vild i de mange gader og stræder - der fandtes dengang 119
sådanne - og vankede rundt en times tid, før de ved velvillig
hjælp fandt Grønnegade og
hjemmet. Det var derfor for os
r
rønneboere en fantastisk oplevelse, da de smukke gaslygter,
der heldigvis findes endnu,
sendte deres klare, hvide lys
over byen. Månen var nu ikke
mere af den betydning i mØr·
ke vinteraftener som før. Lygterne lyste udmærket.
Mine erindringer om livet
i Rønne fra 1894 til 1902 er
i nogen udstrækning knyttet
til den dalevende embedsstand,
som mine forældre jo tilhørte.
Laura Zahrtmann, datter af
Man kan nok i beskeden grad
Peder Dam ]eJf>erJw.
sammenligne Rønnes liv i de

Peder D am ]eJf>ersem hiem i Rønne (på hjprnet af Storegade og
Krystalgade).

kredse dengang med Viborgs. I begge byer fandtes forholdsvis mange, hvad vi nu kalder tjenestemænd, dels juridiske og
militære og dels mange funktionærer inden for etaterne; der
prægede byen, og måske var det ikke mindst på grund af
Latinskolens lærerkræfter, der dengang satte deres præg på
byens åndsliv.
I det daglige mærkede man ikke noget videre ril militæret;
men der var såvel kommandant som baraillonschef for infanteriet ovre fra, som kommanderede Bornholms Væbning, og når
denne hvert år blev kaldt under fanerne om sommeren, blev
byen pludselig garnisonsby, og unge og ældre strømmede til
torvet og GallØkken for ar se på parader og øvelser.
Vi havde alle de 3 dengang gængse våbenarter, fodfolk, lidt
artilleri og såvidt jeg erindrer ca. 15- 20 dragoner. Vi bØrn var
meget imponerede, når disse dragoner med dragne pallasker til
hest for hen over GallØkken. Der var et beskedent antal som
forsvar betragtet, men som skuespil helt tilfredsstillende.

Etatsrådinde Kofoeds stiftelse i Møllegade.

I årene fra 1894 og fremefter var borgmester, byfoged Olivarius fungerende auditØr ved væbningen. Far gik med ham
ud på Galløkken og blev bedt ind i officersteltet. Ganske pudsigt hed dengang et stort antal af officererne Koefoed (med 2,
1 eller ingen e'er). Far kunde ikke finde ud af, hvem der var
hvem; men det hjalp dog lidt, ar der ofte blev sar er navn til på
gården, de ejede, således f. eks. Kofoed-Lauegaard, KoefoedLangemyregaard o. s. v.
Når jeg ser tilbage, synes jeg, at Rønne dengang var en virkelig tilfredsstillende by at vokse op i for et barn; der skete
noget.
Øens da mere afsondrede beliggenhed fik folk til at holde
godt sammen. Indenfor embedsstanden fandtes en ret udstrakt
selskabelighed, og det var gørligt med ret beskedne indtægter.
Fars faste lØn var 3400 kr., og alt i alt vil jeg tro, at han ikke
noget år havde meget over 4000 kroner i indtægt. Men når jeg
tilføjer, at jeg som større af og til gik med mor på torvet St. Torv var helt fyldt med vogne om lørdagen, slagtere, gart·
nere, handlende med ost og fjerkræ o. a. stod i rader - , og
mors slagter, der var fra RØ, falbød kalvekølle til 32 øre pr.
pund og forkØd til 28 Øre, kan man jo nok sige, at det ar have
gæster til steg var relativt billigt. Ost til fra 15 til 25 Øre pr.
pund (halvkilo) og kager til 5 Øre. De 5 Øres, som senere i
mange år hed 10 Øres kager, giver man nu 35 øre for, og så er
de i hvert fald ikke stØrre, end de 5 Øres dengang var; man fik
altså 7 kager for, hvad man nu giver for een! Jeg troer, at pengene, der vel var små på mange måder for de fastlønnede, slog
bedre til end nu med de store gager på papirer. Vi havde således hele huset ved siden af »Missionshotellet« i Grønnegade for
600 kroner, og det med gårdsplads og stald samt en vældig
have ned til Østersøen med mængder af frugt; det må kaldes
rimeligt.
Vinteren var optaget af forskellige åndelige adspredelser, og
det var godt, man selv kunde; for det hændte i hvert fald eet
år, at vi i længere tid var afskåret fra forbindelse med omverdenen på grund af is. Radio kendte man ikke, så kun sparsomme
telegrammer nåede frem til aviserne, og i den strenge isvinter - jeg husker ikke mere året - var afbrydelsen så lang, at
bladene måtte nøjes med at udsende små lapper med nyhedsstof; de havde ikke mere papir.

R ønne havn omkr. 1900.

R ønne teater (til hØire) .

Men så kom endelig efter 6 ugers isolation » Heimdal «, som
havde isbryderstævn, igennem, og folk strømmede til Kirkebakken og havnen for at se damperen hugge sig vej til havnen.
Den gik frem og op på isen, brasede igennem, tilbage, og så på
igen. Det stod på i timevis, men igennem kom den omsider, og
forbindelsen var oprettet, damperen i havn. Så gik turen op til
der gamle posthus i Østergade, hvor daværende postmester
Smith og hans hjælpere havde travlt med at sortere; der var en
lang kØ, og der var meget at læse, da man endelig fik posten
og kom hjem med den. Så gik postvognen afsted med post og
passagerer til Svaneke og de andre byer; det var herlige gamle
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En af de gamle postvogne plz landeveien (omkr. 1900) .

Storegade i R ønne omkr. 1900 (det gamle apotek til ve1utre, fysikm
Zahrtmanm og læge Dircks hme til højre).

R ønne gamle kirke fra sydøst.
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karrosser uden gummihjul og nok lidt ukomfortable efter vor
tids forhold.
Blandt de åndelige adspredelser, jeg før omtalte, var amatØrforestillinger på det samme teater, som står endnu - heldigvis.
Her var læge Kabell instruktør, og nu kommer vi til den indsats, som latinskolens lærere gav for byens åndelige liv. Senere
rektor ved Odense Latinskole Holbeck og frue, fru overlærer
Tryde og fru læge Poulsen var den dygtige faste stab. Jeg tror,
ae alle, som endnu kan huske de skikkelser, de skabte i det
gamle teater med den talende sætning over scenen: »Lær Visdom af livets Optrin«, vil mene, at det var præstationer over
det sædvanlige af amatører.
Vi havde dog også omrejsende teaterselskaber, der gæstede
øen og blev ganske længe; for mig står det, som det var fra 1
til flere måneder, således det Henriksenske, med den senere
direktØr for Sønderbros Teater som leder. For et skolebarn betyder uddannelsesmulig hederne altid
meget, og de var egentlig gode nok i Rønne, dengang naturligvis særlig for drengenes vedkommende. Der var kommuneskolen på torvet, og, hvis evner og gode kår hos forældrene var
tilstede, senere latinskolen. I min tid blev der dog således for de
unge kvinder, at også pigerne kunde komme i latinskolens 2
sidste klasser før studentereksamen, hvad enkelte benyttede.
De 2 første kvi ndelige studenter var Sigrid Andersen, datter af
overlærer A., senere gift med departementschef K. H. Kofoed,
og Harriet Hansen, datter af brændevinsbrænder H ansen i
Dampmøllegade. Hun fik senere en god stilling i Statistisk
Bureau. For Pigerne havde frøken Annette Raabye en »hØjere
pigeskole«, hvor nu forskolen til Statsskolen ligger. Der gik jeg
i skole og bestod år 1900 sammen med en 10-12 andre præliminæreksamen. Den dygtigste i klassen hed Marie Petersen
og var fra Svaneke. Hun blev senere gift med professor Carl
Sonne, der også var fra Svaneke.
Undervisningen var ret god; der var er par dygtige lærerinder, frk. Henningsen og frk. Anna H ansen; de sidste år havde
vi tillige Adjunkter fra latinskolen i fle re fag, så også vi piger
var ret godt stillede. Den senere rektor M. C. Koefoed underviste os i dansk - ganske fortræffelige - til tider næsten
genialt, til andre rider var han k nap så arbejdsivrig; men jeg
syntes, vi lærte gode. En anden kundskabsrig lærer var daværende adjunkt Holbeck. Hans kundskaber var mulig mere
omfangsrige end rektor Koefoeds; men timen kunde gå med i
fortællende form at give os indblik i meget andet, end den forestående eksamen fordrede. Som lærer i fransk gjorde han på os
et helt igennem gallisk indtryk, og hans udredning af f. eks.
riden i Sverige med huernes og hattenes partier, var så levende
og interessant, at de fæstede rod hos flere af os. Man kan vist
sige om de to lærere, at hver af dem havde sin indflydelse på
sine elevers resultat og viden. Jeg omtalte før isvanskelighederne, roen ikke forbindelserne,
som de da var. Alle de fire tidligere nævnte skibe var små,
»Thor« og »Hjalmar« rullede grimt i søen, »Skandia« med
kaptajn Pelle var meget lille. »Heimdal« var nok det bedste;
men ingen af dem havde separatkahytter udover kaptaj nens
kahyt, som enkelte kunde favoriseres med. Ellers var der en
damekahyt, mere midtskibs, og herrekahytten i agterstavnen.
Men der var noget, jeg satte pris på i søgang. Der blev sar et
bræt for køjens side mod kahytten, så at man kunde stemme

ryg mod skibssiden og knæer mod brædtet, så lå man fast, og
det hjalp nogle godt mod søsyge. Det findes ikke mere i de
score, fine skibe nu. Man afgik fra Kvæsthusbroen kl. 9 aften
og var som omralt inde mellem 4 og 5 morgen, hvis man da
nåede ind til tiden. Engang var jeg med fra Rønne, og stormen
var så srærk, ar vi lå underdrejede ud for Ystad i flere timer;
det var ubehageligt, og mange var søsyge. Da vi nåede op i
mere smult vande forbi Stevns Klint, stak min mors fætter,
maleren Kristian Zahrtmann, sit hovede ind ad døren til damekahytten og spurgte mig med sit umiskendelige bornholmske
tonefald, som han altid bevarede: »Vil du med op og ha' en
bøf?« Invitationen var velkommen, når man intet havde fået
siden dagen før, og vi nåede ikke København før ved 6-tiden
om aftenen. Jeg må dog vist tilføje, at jeg ikke havde været
søsyg.
Så fik vi et nyt skib, som vi syntes var meget stort og fint;
det kom til at hedde »Bornholm« og var som alle 66-bådene
bygget hos Burmeister & Wain. Jeg treer dog, at »Hjalmar«
danner en undtagelse; det er vist bygget på et Goteborg værft.
Der fulgte flere andre skibe efter dette, »Ørnen«, »Frem« o. fl.
Ingen af dem var så store som de, der nu kanter sig ind i Rønne
havn; det må ikke være helt let for kaptajnen i scorm.
Hvis man skal prøve at fremhæve forskellen i opfattelse i
den tid og nu, kan jeg måske give et par eksempler. Der var
en gammel amtsforvalter W eidemann, der var ugift og noget
særpræget, men særdeles afholde. Når han hjemme hos sig selv
fik en L'hombre, kaldte ban sin ældre hushjælp - kaldet
Maren - ind, for at hun kunde sidde ved siden af ham og
blande kortene for ham under spillet; man forstår, det er længe
siden. Men Maren beundrede ham, og han var vellidt.
En anden lille Kuriositet fra før århundredskiftet var det, at
alle embedsmænd aflagde visit hos hinandens fruer lste nytårsdag, hvor der de fleste steder serveredes portvin; det var undertiden lidt mærkbart ved de sidste visitter. Herfra undtoges kun
de t0 hØjeststående, amtmanden og kommandanten, der tog
imod i hjemmet. Egentlig var det en underlig skik; men i en
tid, hvor visitter spillede en meget stØrre rolle end nu, fik man
naturligvis det hele afgjort på een dag .
En lille historie fra selskabslivet: Ved en middag i den nuværende rektorbolig, dengang beboet - og vist også opfØrr
- af fysikus Hansen, havde min mor læge P. Dircks tilbords.
Dircks og frue var en del yngre end mine forældre, men de
kom sammen og kendte hinanden godt. D a en af retterne blev
serveret, troede læge Dircks, at det var frugter i sky med cremesauce og tog ret godt for sig af den; det viste sig nu at være
en slags sylte med sennopssauce, og doktoren vendte sig så mod
mor og sagde heltemodigt: »Ilde er det, men ned skal det! «
Han gøs lidt, men spiste op. Læge Peter Dircks med familie
boede der, hvor gaden Snellemark nu er udvidet, og da jeg i
sommer srod og så på stedet, hvor Kristian Zahmnanns forældre boede, og rekonstruerede gadens udseende, forstod jeg ærlig
talt ikke, at der havde været plads til det lille mellemliggende
»Petersborg« plus det ret anselige hus med frontispice, som
lægefamilien beboede.
Så er der skolebal før og nu. Der er vel nok også en mærkbar forskel. Når latinskolen holdt bal på »Dannebrog«, som
»Borgene dengang hed, gjaldt det for pigerne om at blive invi-

Store T orvegade ved Byåen omkr. 1900.

Søndre Alle omkr. 1900.

Sejersgård omkr. 1900.

teret med af en dreng - der gik jo ingen piger i latinskolen og indbydelsen skete formfuldendt, efter at drengen først havde
erkyndiget sig om, hvorvidt pigen vilde med ham. Kavaleren
kom på visit hos hendes forældre og bad om tilladelse til at
invitere datteren med. Der blev vist altid sagt ja tak, og så blev
man balaftenen afhentet i landauer, ofte sammen med et par
til, og kØrte til skolebal. Stilfuldt, ikke?
Ved ankomsten fik man sit balkon, og nu gik de større og
mindre kavalerer rundt og engagerede de unge damer til de på
balkoner opførte danse, der hver bestod af 3 danse undtagen
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les lanciers og francaise. Var man en omsværmet baldame,
kunde det hænde, at man var engageret til alle dansene lige til
flere extra, før man kom hen til ballet. De lavere instinkter
kom lidt frem i cotillon; det var jo om at få nogle buketter for
pigerne og nogle ordner for drengene. Nogle piger kunde få
op til 8-10 buketter, og det samme gjaldt for drenge med ordnerne, hvis der var særlig glæde ved at danse med dem. Så der
blev små og store skuffede piger og drenge, som ingen fik, og
det var egentlig synd. Der beregnedes vist som regel 2 til hver.
Men der var andre skær, der skulde klares for de større klassers
vedkommende, hvor de små sværmerier var begyndt. Det ordnedes ved, at der aftaltes, at man byttede over, så at en kammerat bad den med, man selv syntes om, og man bad så den
andens sværmeri. I så fald holdt man den 2den dans, der regnedes for hjertedansen til den udvalgte. Mere end 2 a 3 danse
turde man ikke danse sammen; fædre og mØdre var jo tilstede
og iagttog de unge. Man må nu til dags undre sig over de vanskeligheder, der skulde overvindes, før et ungt par svang sig ud
i dansen sammen.
- - Da vi kom til Rønne, hed rummanden Holten. H an
var kommet fra Færøerne og var ret gammel og nær ved at gå
af. Vi nåede dog at blive inviterede med på en køretur til Gundbergs (sådan hed Skovly dengang, og jeg synes, navnet burde
have været bevaret; det er meget ejendommeligere end Skovly,
som findes mange andre steder). Jeg sad hos kusken, der var
uniformeret, og nød ruren, indtil vi på hjemvejen blev overfaldet af en sværm af nogle små sorte oldenborrer, som skal
være særlige for Bornholm og dengang kaldtes Brandenborrer.
Selv om de var uskadelige, var det ret væmmeligt at få dem
over sig i skarer.
Efter H olten fulgte amtmand Groothoff. De var begge stive
og konventionelle, men særlig hun vist rar. H un gik ofte rur
syd på med 2 black-and-tan terriere i snor og en mørkhåret og
en lyshåret datter, begge med slangekrøller. Det så pompØst ud,
men passede måske bedre på Langelinie. - Så blev far forflyttet til Bogense på Fyn, så jeg oplevede ikke flere amtmænd på
Bornholm.
Som kommandanter oplevede jeg først oberst Crone; han var
artillerist og vist nok ikke særlig interesseret i væbningens øvelser; der var så lidt artilleri, og det var sagtens ret gammeldags.
Efter ham kom oberst Krag, der som fodfolksofficer havde
bedre chancer for at interessere sig for væbningens Øvelser;
for der var en hel bataillon infanteri. Chef for fodfolket var
oberstlØjtnant Fritz Thomsen; han var svigerfar til skuespillerinden Emma Thomsen fra det kgl. teater; hun besØgte ham af
og til. Han var en noget forvirret mand, som i hvert fald engang vakte jubel. Ved en m iddag hos oberst Krags så man ham
efter border gå op og ned med en scor dusk grØnt ud fra lommen i kjolen bagpå. Han havde hØrt, at aflæggere skulde stjæ-
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og tale om gamle dage. Han var gift med en halvkusine af
mig, Helga T horsen, som nu er død. Hendes søster var gift
med generaldirekcør Michael Koefoed, en broder cil rektor Koefoed, og en broder til hende, kaptajn Olaf Thorsen, har haft
Ellebygaard i Nyker og boer nu i Rønne. Det fo rtælles, ae byfogden en dag var taget til Ny Lars kirke for at vise sine
drenge den, og at læreren, som viste den frem, spurgte Olivarius, hvor han var lærer. Da sønnerne var omtrent lige score
allesammen og hele 5, var antagelsen forståelig.
Mine kammerater fra skolen var det lidt svært for mig at
holde ved, da jeg så hurtigt blev flyttet til Fyn; jeg var kun
18 år. Jeg kom meget på Sejersgaard hos en nu afdød halvkusine og skolekammerat og ligeledes på Tornby hos Martha
Jensen, senere gift med afdøde redaktør Herman Jespersen, der
også var min halvfætter. På Lille Torv hos tobaksfabrikant
Øsrerbys var der 4 dØtre i min alder, den ældste Paula gik jeg
i klasse med; hun blev som gift boende på Bornholm, mens den
yngre søster Andrea og jeg gennem årene kom sammen i
København, og nu ser jeg dem begge af og til. Den yngste
datter blev gift med kaptajn, proprietær Engell på Srubbegaard
udenfor Rønne, og den tredje er død i Varde. Hun var gift med
dommer Cortzen der. En kammerat, datter af læge Poulsen,
boer i Rønne og underviser i musik, og en anden har de senere
år i hvert fald om sommeren boet på Christiansø; hun er datter
af overlærer Tryde.
I fars tid på Bornholm var træerne omkring stenmindet på
Rytterknægten vokser så hØjt op, at udsigten var kendelig forringet fra Frederik den syvendes stentårn, der efter ham hedder
Kongemindet; det måtte have en forhøjelse. Der blev danner en
komite, som far kom med i, da der lå i hans jurisdiktion. Der
lykkedes ar få samlet så mange penge, dels ved indsamling og
dels gennem en fest på »Sommerlyst«, der dengang ligesom
»Lundens Minde« var et forlystelsessted ret nær byen. Måske
har man tænkt på Eiffeltårnet i Paris, da det nuværende jernstativ blev sat ovenpå stentårnet. Om det er kØnr, er en smags
sag, men om dets nytte kan ikke diskuteres. Det blev tegnet og
opført af arkitekt Thorvald Bindesbøll, og jeg har sidste år høre
en kendt kunstner omtale det som smukt.
En sjelden oplevelse for os børn var et besøg af en scor
zigeunerrrup på Sommerlyst; men det er vist tidligere omtalt i
dette hæfte; jeg vil kun gentage, at nulevende børn i Danmark
aldrig har set en flok på ca. 50 zigeunerne med konge, spåkvinder, spillemænd og medhavende egne telte. Kongen var
ret ung og af et flot sydlandsk udseende. De spillede herligt,
men var vist ikke helt nemme at ordne med det temperament,
der kom frem, når de skændtes.
Mennesker i Rønne var dengang mere uensarrede typer end
nu; men det er også tilfældet andre steder. Jeg synes, de var
interessantere. At se den solgarvede fiskerbefolkning, som jeg

les for at gro, og han havde altså forsynet sig lidt rigeligt. Kort
efter at oberst Viale kom, rejste mine forældre og jeg fra Born-

havde gode venner imellem ved det nærliggende NØrrekaas,
når alle bådene med de almindelig brugte rødgule sejl stod

holm.
Byfogden, borgmester Olivarius havde 5 sønner, alle lide
prægede af, at deres mor var fra Island. De var alle dygtige og
velbegavede, 2 blev jurister, 2 læger og en teolog. Den yngste
endte sin præscegerning som stiftsprovst i Maribo, hvor jeg
flere gange de sidste år har haft lejlighed til at mødes med ham

havnen ind, enten det nu var ved Nørrekaas eller fiskerhavnen
nedenfor kirken, var et malerisk skue. Var der barneØjnene eller
var de gamle folk dengang uhyre rynkede, jeg ved det ikke;
men jeg troede, at det kom af den ensartede kost af sild på forskellig måde. Jeg har endog set fiskerkoner tage den rå sild af
netter, rense og - - spise den. Det kan vise ikke tænkes roer.
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Så vil jeg slutte disse erindringer fra Rønne med en sang,
som en daværende kaptajn ved artillerier, der var ovre som
insrrukrØr, havde laver til en fest i kommandamgården, hvor
han gav udtryk for en sjællandsk bondekarls indtryk af Bornholm.
]e' har væ'r paa Bornholm,
je' kom derover i en Storm,
siden dØjed' je' Kulde aa Væde.
Der er myrderlige me' Sten,
ja, saa ded sku' undre En,
hvodden Folk faar noved ar æde.
Folk er flinke nov,
men de taler er Sprov,
je' maa si'e pas aldeles aa ganske;
ded er ince rejti jysk,
ded er heller inre tysk,
men ligner mer etter svensk aa det franske.
»Horra« hedder en Knøs,
»Pibel« kaldes en Tøs,
og tilsammen, saa kaldes de »Bæller«;
ja bornholmsk er skam svært,
men saa meget fik jeg lært:
»Kofoed« hedder de fleste »Foræller«!
Se nu rejser je' med »Thor«
hjem te' Tøsen aa vor Mor
i en skiØn aa endræjti' Forening,

aa hvis de aa andre med
om Bornholm vil ha' Besked,
ska' je' seje min opreiri'e Mening:
Der ku' bli'e rejri' smuvr,
naar de bar' ku' faa Buvt
med de Sten, der spolerer det hele.
Aa, hvis Sprover man forsto',
ja saa ku' den bli'e go'
i der hele aa de enkelte Dele.
Mange år gik hen, før jeg arrer saa Bornholm; da boede jeg
en uge på Koefoedgaard sammen med Vilhelm Herold, som
jeg som ung ofte hØrre synge »Agnete og H avmanden« og
andre sange, når han gæstede sin fødeØ fra sine triumfer udenlands. Nu, hvor min ene datter er gift og bosat på Bornholm,
har jeg atter lejlighed til at besøge min barndomsØ, og jeg
glæder mig ved at gå rundt i de mange smukke stræder og se
på de gamle uforandrede huse i dem, f. eks. at stå, hvor Lillegade og Storegade srØder sammen; det er for mig en hel oplevelse fra en svunden tid.
Min eneste sorg er, at Store Torv ikke er så smukt som i min
tid, da de to lange bindingsværksbygninger i søndre og nordre
ende af det gav det en virkelig karakter, særlig det i den nordre
ende med et lille firkantet tårn ovenpå var smukt, og så var
der beboer af en mand, der var konsul, og som hed Magerius
Bidstrup. Den bygning prydede byen. Men tiden har altså kræver disse mulig nyttige, men ikke kønne forandringer.
Mon Store Torv ikke burde have været fredet omkring århundredskiftet?
Hillerød i september 1953.

Ingrid Larsen.

]agtselJkab i Almindingen omkr. 1900. Fra hpjre Jidder ]eJperJen, St. Almegård, byfoged
OlivariuJ, grev Platen Hallermm1d HaJleværket, rektor C. G. K oefoed, byfoged Smit,
Nek1p. 1 midten Jtår oberJt Andre1en1 foran ham Jkovrider Adolf Steen.
1
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Lidt om Ruts Kirke
Ill. af forfattet·en.
Om glæder end betegned hvert fjed, vi vandred frem,
cog længsel sjælen fylder ved tanken om vort hjem.
Og aldrig du i verden vil finde noget sted,
hvor som i barndoms egne dit hjærte føler fred.
H . F. Feilberg.

Den kirke, der ligger højest på Bornholm, er Ruts Kirke
(130 m). Kirken er en romansk kampesrensbygning, hvid, med
tårn og en tilbygning mod nord (fra sidste årh.), der har stenens
egen farve. Apsis har udvendig en meget smuk blændingsdekorarion. Kirken har tjænr som sømærke. På kirkegården finder
man et fritstående klokketårn, som Claus Johansen ofte opsøgre
og også engang malede. Tårnets underdel er af kampesten og er
måske middelalderlig. To gravsten af de mange, der er at se på
kirkegården, må nævnes: Claus Johansens og Otto J. lunds.

"("' Vå.~ter ~"'
'lA. "1Lrpsab"

G'U."

G~ca..

llprsh

2.

Den nuværende navneform kan følges tilbage til det 17. årh.
De ældre former af navnet har Ø for u (RØdsker); den ældste
form (fra 15. årh.) er: Røs kirke.
Som man heraf ser, kan Ruts Kirke ikke være opkaldt efter
bibelens Ruth, således som man undertiden har hØrt det.
Ved forklaring af navnet går man gærne ud fra det gammeldanske ruth, der betyder rydning, og som man genfinder i
navneformer som RØdsker og Rydsker. Dette ord kan også
skjule sig bag den ældste form Røs, dersom en bornholmsk
overgang af u til Ø (og bortfald af tb) rør antages at have fundet sred så tidligt.
Hvis formen Røs intet har med ordet ruth (rydning) at gøre,
kan man sammenstille den med ordet rØs, røse (stendynge).

3.
Ruts Kirke er helliget St. Michael. På bornholmske runestene
finder vi denne engel påkaldt ikke mindre end fire gange.

Rttts kirkes apsis. Bemærk blæ11dingsclekorationen.
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Michael er ærkeengel. H an vejer alt det gode og onde, et menneske gØr, men han er så miskundelig, at han regner det gode
højest. H an er en stridsmand og sjælefører. U nder hans brynje
bevares krigeren. I hØstens tid er Michael den, der (i fællesskab
med alle Guds engle) bærer sammen. Hans dag er da også den
29. september, den hØjnordiske hØsrs afslutning.
Til Jesus i Gethsemane siger Michael: Vær stærk, træd mandigt op! Thi det sømmer sig for den ophøjede at udføre herlige ting; hurtigt vil plagerne være forbi og evigt ry vil følge. Der er en variation af ordene i salme 30, 25, som de står i den
latinske bibeloversættelse; vor danske bibel har: Fat mod, eders
hjærte være stærkt, alle I, som bier på Herren! (salme 31, 25).
Vi kender også Michael som dragedræberen og den, der (forbilledligt) møder den onde, sygdomsvoldende dæmon, som han
jager bon fra menneskeverdenen og anviser plads på er øde sted.
I de kirker, der havde sidealtre, var det, der fandtes nord for
korbuen sædvanligvis viet til Jomfru Maria, mens der søndre
var helliget Michael.
Når Michael dræber dragen, kan han til en vis grad minde
om Odin med spydet eller (måske bedre) om Thor, der dræber
midgårdsormen eller helten Sigurd, der som gudens repræsentant støder sit sværd i Fafnir, orm og drage på samme gang.
Michael ses underriden blæsende i er horn, og da m inder han
om H eimdal, der støder i Gjallarhornet og vækker de gamle
guder.
De to skikkelser er også forenede ved er andet træk: Heimdal drikker (som der står i digtet om Grimnir hos kong GeirrØd) glad sin mjød på Himinbjorg; han bor altså i der høje.
Kirker, der er indviede til Michael, ligger meget ofte hØjt. Man
kan nævne som eksempel St. Mikkels Kirke i Slagelse, der ses

vidt omkring. Er
bjærg eller en
bakke kan også
være viet til Michael. Er berømr
eksempel er
Mont St. Michel
i Nordfrankrig,
som vi har både
afbildet og omtalt allerede i
11. århundrede
på det såkaldte
Bayeux-tapet,
der skildrer Vilhelms erobring
af England.
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Det gamle klokketårn i Rrttsker.

4.
Under St. Mikkels Kirke i Slagelse findes iflg. dr. Poul Nørlund er gammelt gudehov. Man har altså her fulgt den praksis,
der var almindelig overalt, hvor den kristne kirke trængte
frem: at bygge kirken oven på der gamle tempel. Under Jelling
Kirke ligger således kong Gorms gudehov, under Gamla Uppsala Kirke i Sverige et gammelt tempel.
At noget lignende skulde være tilfældet i Rutsker, ved vi
intet om, men der kunde være en vis mening i at formode der;
som man vil forstå af ovenstående, er det ikke enhver bakke,
der kan indvies til St. Mikkel; der må være en lokalitet af en
vis betydning, der får dette navn hæftet på sig.
Går man kirkegården rundt, kan man ikke undgå at bemærke
de svære kampestensmure, der omgiver den. Er hensyn, formodentlig til forsvarer, har vel her gjort sig gældende.
Allerede i middelalderen var Rursker sogn forenet med Hasle
til eet pastorat. Hasle er i vore dage sædet for byens og sognets
præst, og således har forholder været allerede flere hundrede år
tilbage. Men Ruts Kirke er meget ældre end kirken i Hasle;
der er derfor rimeligt, ar præsten oprindelig boede her (hvor
han iØvrigt havde en gård på næsten halvandet hundrede tØnder
land) i steder for i Hasle.

T1ttlehøj Røse i Rtttsker H øjlyng.

Maleren Clatts ]ohansens grav
på kirkegården i Rntsker.

Forfatteren Otto ]. Lttnds grav
.På kirkegården i Rntsker.

Som nævnt kan den ældste navneform RØs sammenstilles
med ordet rØs, røse. Røserne er små, lave, rundkuplede hØje, der
gemmer brændte ben. D e kan være fra yngre bronzealder, da
ligbrænding var kendt, eller fra ældste jærnalder. N ogle er måske fra en senere periode af jærnalderen. Der findes dog også
score røser, f. eks. i Rutsker H øjlyng de ro røser TudehØj og
Stenrøret. Disse sidste kan næppe være grave, snarere mindesmærker, af hvad art rØr ikke siges. Om navneformen Røs hentyder til den ene eller anden art af røser, vides ikke; som anført
er det også muligt, at Røs skal tydes »rydning«.
Der blev før understreger, at kirken i Rutsker er ældre end
kirken i H asle. Dette mærkelige forhold, at den ældste kirke
ikke ligger ved haver, men på et, som der synes, ret afsides sted,
får sin forklaring i den betydning, som den bakke, hvorpå Ruts
Kirke ligger, har haft. Man fristes til at kalde den et kulturcentrum, i hvert fald har der rørt sig et stærkere liv her end
nede i H asle i ældre tid. For at få en virkelig fyldes tgørende
forklaring drister man sig til at formode, at der på Ruts K irkebakke engang har ligger et hedensk tempel.
Om så er, har vi i dette nordvestbornholmske forhold en
smuk parallel til forholdet mellem Gamla Uppsala og det sydligere beliggende Uppsala i Sverige. Gamla Uppsala hed egent·
lig blot Uppsala. Her lå både kongsgård og kongegrave, her
lå også, som vi har nævnt det, et tempel. Over dette byggedes
den kristne katedral. Men en kirke, der skal hævde sig og optræde som en magr, må have forbindelse med det økonomiske
liv. Derfor flyttede man snart domkirken til det sydligere
Osterås (egl. Oster-aros d. v. s. »Østre åmunding«, i modsætning
til Vasterås), der omdøbtes til Uppsala. Der oprindelige Uppsala, nu Gamla Uppsala, beholdt en lille kirke, men havde ikke
længere nogen betydning.
På Bornholm, hvor vi savner både kongsgård og kongegrav,
træder linjerne mindre tydeligt frem. Men visse lighedspunkter
ses dog, som f. eks. Ruts Kirkes alder i forhold til Hasle, præstens fly tning og kirkebakkens betydning. Man kunne også
henvise til en dansk parallel: kirken i Jelling, over det gamle vi,
engang betydningsfuld, senere overstrålet af Roskilde, hvortil
kong Haralds lig jo iflg. Adam af Bremen skal være b ragt at
hæren efter slaget mellem ham og sønnen Sven Tveskæg.
J. Nielsen.
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DULCE DOMUM
Eri nd ringer fra min bo rn hol ms ke barndom i Set. Ibs

0 dulce domum! Et suk undslipper
mit hjerte ofte, ihvor jeg står.
0 blide hjemstavn, min barndoms vugge,
du gamle, skønne Ibs præstegård.
Det kan hænde, fx. som jeg står på en sporvogn så ensom
som en paddehat og i sorte tanker, at jeg pludselig med en vis
længsel kommer til at rænke på, at jeg dog er prasrahorra fra
Ibsker og føde med sejrsskjorte i den gamle kasse ved foden af
kirken, der har været Arvid Pedersøns og min fars. Jeg nævner
de to, den gamle skåning og salmedigter og mii;i far, fordi de
bryder præsterækkens monotoni, min far bl. a. ved sin descendens fra sin navne, præsten Johannes Motzfeldt i Egeslevmagle
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f '.æ steg ård

i Sydvestsjælland, som var greve Peder Griffenfelds yngste morbror, havde været farende skolar i Tyskland, rektor i Holbæk
1652-57 og sad i præstekaldet fra 1657 til sin død, 1676, samme år søstersønnen styrtedes. De sidste år var han tillige provst
til Vester Flakkebjerg Herred. Søn var han af rhinskvinshandleren Peter Motzfeldt (t 1650), som boede ved Gammelstrand
i »Set. Mikkels alters gård« og skaffede papiret hid fra H olland
til Chr. IV.s danske bibel. Men ikke mere genealogi, om jeg kan
overholde det!

*
Jeg står en søndag i præstegårdens have foran et bed med
kejserkroner og ser min far skrå over plænen i kjole og krave

og gå op mod kirken,
om hvis tårnhat en nimbus af skræppende kajer
kredsed med slag af sone
vinger.
Jeg husker en kanetur med min far. Pludselig tager han i overgivenhed min næsten
jævnaldrende bror, Johan, og mig ved vingebenet og kyler os ud i
en drive. Da vi kom
hjem, blev vi putter i
I NGEBORG MOTZFELDT
seng og fik en skefuld
f Ktllff
af p ræstegårdens hofrnedicin: Hey's kirkevin.
Eller vi kommer hjem, vi ro drenge, fra en skoleudflugt ril
Gamleborg, på hvis mure vildroser nikked, - og udenfor
havens udsigtshØj på grønsværen, hvor forpagterens får gik i
ring om deres røjr, scod min far og mor, som et billede af hjemlig lykke, og tog imod os.
I den lille præsreskov har de spadseret som unge præstefolk.
Jeg vil gerne engang gå en rur der og se, om storkenæbbens
karneol lyser i græsset som dengang.
I skoven fældede min far eg til en bådebygger i Svaneke, og
i dens bøges bark skar han de stolte børnenavne; chi min far
syntes jo - naturligvis - om sine fritomstrejfende unger, der
snare var ar finde agende med forpagter Munch til Grisby efter
grus - stranden der havde så smukke blågrå rullesten, og minsandten om der ikke voksede er lille træ på en hØfde! - snare
rumlede sig ved Skovsholmsbækken, som i deres Øjne var en fos,
der dured blande blå anemoner, og den anskuelse holde han ikke
for sig selv. En dag spurgte han en dame fra København, der
var på besøg:
- Hvad synes De om mine børn, er de ikke dejlige?
Svaret lød knusende:
- De er r-æ-d-somme; de ca'r ikke en sild ad gangen ved
border, men dynger tallerkenerne fulde.
Min far var litteraturanmelder ved blader »Vort Land«, og
jeg ved, ar han mellem andet anmeldte Strindbergs »Sorre Faner«. Derri! var han en habil versskriver. Ved Chr. IX.s død
(1906) gik jeg, knap fem år gammel, ved hans hånd på kirkegården. Jeg undrede mig over den langvarige klokkeringning.
Min fars svar til mig blev rrykc som dige i »Bornholms Avis«.
Der sidste vers lød:
lille dreng, om mange år,
hvor du er at finde,
mon dig da i ranke står
dette barndomsminde?
Mon du kan fortælle om
malmecs dybe toner, som
ringed for kong Christian?

*
Med vor gamle landauer, arv fra pastor Brix' rid, kørre v1
underriden ril Almindingen, min fars fødselsdag, d. 19. juni,

eller ril præsternøde. Jeg
mindes, ar der på hØjre
side, da vi kØrre op mod
Jomfrubjerger, lå en sø
med nøkkeroser-noget
nede.
Jeg har hØrr fortælle,
at vore gamle kØretØj
den dag i dag skal stå i
en vognpore i Lisred.
Den havde lysegrå sæder, og jeg husker rure
i den i al slags vejr, med
nedslået kaleche i godJOHANNES MOTZFELDT
vejr, men jeg har også
præu i Jb1itr-S1·a11tkt 1~00-10
set støvregnen samle sig
til dråber på dens vinduer, som kunne klirre, når vinden rigtige tog til at ruske. Kore tid efter min fars død skulle min mor en dag til Svaneke. Da fØlte hun med et, at min far usynlige sad ved siden af
hende i vognen. Hallucination, men en hallucination, som skulle
sige: Tab ikke modet!
Min kære mor havde er lykkelige sind. Der skulle så lide til
for ae få hende til at blomstre op, sagde min far. Hun plejede ved
konfirmandafslumingerne at spille »T il himlene rækker - « på
klaverer. Måske er der endnu nogle ældre folk, der husker det.
Der var nu ikke altid, vi var så fine kørende. Sommetider
blev Volmer bare spænde for forpagterens fjedervogn, når min
far kørce om i sognet. Meget tit var jeg med.
Vi kører forbi avlsbruger Kamrn's seed, hvor gæssene strækker hals og hvæser i indelukket. Der har jeg værec inde engang.
På gulvet var strøer sand og ved væggen stod en himmelseng
med blårøde, terner omhæng. Bagved huset en lille lukket have.
Datteren Anine havde under mit besøg laver mig en lygte af
en udhuler roe.
Men vi er køre forbi Kammhuset, kører så gennem skov,
med gran, men skoven spy'r os cilsidst ud, og vi kører ned mod
søen og er i Aarsdale. Jeg husker solen og lugten af sø og tjærer tovværk. I lejer besØgte far en gammel mand, der havde
været med ved Helgoland.
Eller vi kØrte op i lyngen, helt op hvor jeg havde hØrr, ae
»jylkaccana« boede. Vi var inde et seed, hvor jeg lagde mærke
til er billede på væggen af der ildsprudende Hekla.
Oppe fra lyngen var en brav daglejer, som i det mindste
i præstegården gik under navner »August med tasken «.
Engang på vejen hjem under en af vore ture var mørket faldet på, men gløden fra min fars cigar lyste som er lille tryghedens fyrtårn.

*

En juleaften skal min store søsrer, Helle, i kirken have råbe
op mod prædikestolen: - Far, er du ikke snare færdig? Men nu
har jeg lige fået at vide, ae episoden skal have fundet sted, før
min far blev kaldet til Ibsker-Svaneke, mens han endnu var
kapellan pro loco i Sabro-Fårup-Lading i Jylland. For karakcerisrikkens skyld tager jeg anekdoten med alligevel.
Den sidste jul, min far levede - han døde 1910, fireogfyrrecyve år gammel - fik jeg en julekrybbe af ham, købe hos frøken Olivarius i Svaneke, som var præstegårdens specielle ven-
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inde og min gudmor. Jeg sad og legede med den i havestuen,
mellem hvis dobbelte glasdøre man, når det grønne forhæng
droges cilside, kunne se halmen, der var stoppet ind som værn
mod kulden. Jeg var meget optaget af det legetøj. Jeg tror, det
glædede far.
Der var hos frøken »Varius«, min far købre mine første bøger
og mellem disse den score udgave af Selma Lagerløfs »Nils
Holgersens rejse«. I min ældste søsters værelse oppe i gavlen
fandt jeg andre bøger. Meget spændende var »Azurkæmpen«
(om er eventyrlige luftfarcØj bygget over skelettet af en fortidskæmpefugl). Deroppe »lånte« jeg en prikket molskjole, som
jeg, fejende landevejsscøvec med slæbet, løb fastelavnsnar i til
en avlsbruger, Julius Olsen, der boede ikke lange fra præstegården. Jeg blev trakteret med æbleskiver.
AvisfØljeconlæser var jeg allerede 7- 8 år gammel. Jeg lå i
grøften udfor kirkegårdsmuren med ec stykke halvsigtebrød af
dec hjemmebagte fra »Gildesval« i den ene hånd og læste
>Bornholms Avis« romaner i den Marlicc'ske scil:
Fyrsten steg op ad tårntrappen til sit lønkammer ....
Vi ejede i præstegården en del gamle ting fra m in fars fødegård, Søgård ved Haraldsted sø, der i et sekel havde været i
familiens besiddelse. Den første ejer var min tipoldefar, Søren
Moczfeldt, f. 1759 og student (med non) 1780 fra Frederiksborg. Det mest spændende var nok perspektivkassen, som englænderne havde glemt på gården i 1808. I den kunne man se:
Josef og hans brødre, jageparti i England, hvalfangst, Greenland
eec. På bordet i dagligstuen lå i ec etui portrættet af en ganske
smuk, noget tungsindig udseende mand, min oldefars yngre
bror, Ludvig Moczfeldr, der efter et omskiftelige liv lærte fotografikunsten i Paris og blev en af dens pionerer herhjemme.
Også fandtes ec par bittesmå, stive sko af nubret svinelæder,
gjort til min oldefars barnefødder, samt ec nålehus af ben, skåret
ud af ham selv som voksen i fæsrensgave til hans unge brud,
præscedarreren Hanne Fischer af Bringsrrup.
Lad mig få historien om lommerørklædet med: En dag fik
min far i skyndingen, da han skulle over i kirken, det stukket
ud af pigen, som stod og scrøg. Bedst som far så stod og prædikede, påkom der ham en menneskelig trang til ae pudse næse,
og så skete det cil m in mors forfærdelse, ae lommerØrklæder
opførte sig hØjst besynderlige: det gestikulerede med et par små
arme som en mesrerjakeldukke. Det var en lille barneskjorte,
pigen af en fe jltagelse havde givet min far med.
Men kanske har den kronede madonna, der hænger på pillen
over døbefonten, smilet forborgent og medlidende.
Ved min fars store spartanske skrivebord, der også havde
været pastor Brix', under de to Marsrrand-stik: Rasmus Berg
hjemme i landsbyen og kandesrøberens politiske lag, læste min
far matematik med min store søster og lærte mig: lralia terra esc.
Præstegårdens gavl - dengang rød - ud mod vejen spejlede sig i dammen, hvor karudsernes hurtige skygger sås mellem breddens brudelys.
I den gamle, nu forsvundne bindingsværkslænge mod vest
havde forpagteren sin lo. Ved dens ende, mod Vallegårdsskoven,
var en lille svinegård med raftehegn, hvor søerne lå og gispede
under den nmgc duftende, blomstrende hyld.
I haven så jeg undertiden et lille pindsvin lunte over gangene. Min mormor, enke efter professor Johan Keller, tog det,
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når hun under sine besøg fik Øje på det, op i sin har og bar der
afsides. Hun var bange for, at hendes hund skulle komme efter
dec og min far blive lide vred over dec. Også min farmor fra
Søgård kom på besøg i Ibsker, og hun blev der ofte længe.
Engang for mine to bedstemødre, min mor, min tante Helga
- den senere operercerepetitrice Helga Keller Lohse - og jeg
vild i Paradisbakkerne, indtil jeg fra toppen af en hØj så Ibskirkes tårn. Der så jeg altid efter, hvor jeg færdedes i sognet, og
der var altid der første, jeg spejdede efter, når vi nærmede os
hjemmet efter ae have været udensogns på besøg hos pastor
Petersens i Øsrermarie eller hos pastor Loofc i Øsrerlars. Også
min far så sig interesserer om. Der var min mor sier ikke glad
ved, når det var ham selv, der var kusk.
- Pas nu på grøften, Johannes! kunne h un sige.

*

Den yndige præsreeng, hvor kabbelejerne om foråret stod i
score klynger, er det umulige ae glemme. Vinden kunne også
fare hen over den, så hjertegræsset bøjede sig forsk rækket.
I Øjeblikket efteraber kedlen med vander til min che vindens
flØjten over præsteengen, og af den årsag må jeg nu sætte punktum for disse småerindringer fra mine første drengeår i det
lykkelige første tiår af århundredet.

EP IL OG
I foråret 1911, som m in far var død i november 1910, holdtes
præstegården en auktion over en del effekter, og med det
resterende indbo flyttede min mor med sine fem børn til Rønne
- et vogntog af Ibsker-bønder, score og små, besørgede transporten af møblerne - og der boede vi på hjørnet af Kirke·
pladsen og Østergade, gennem hvilken færdselsåre kaolinlæssene
rullede, så husene rystede. GallØkkens »uendelige vidder«, med
kløfter og gyvelkrat var målet for vore drengetogter.
Men min mor blev melankolsk, når damperen til København
gled afsted hver aften. Så syntes hun, ae der ligesom blev lukket
af for omverdenen.
Sommeren 191 2 flyttede vi da til Sorø, hvor vi tre drenge
alle kom ril ar gå på min fars gamle skole.
Men var man »lukker ude« i Rønne, kan man godt sige, at
man i Sorø blev »lukker inde«. Med sine sumpede fangarme
holder den lille by sine folk i fangenska b.
Dog kunne også der være hyggeligt. Ved byens indfaldsport,
hvor vi kom til ar bo, kom om vinteren bønderkanerne i række,
mens spurvene holde rådslagning omkring hestenes efterladenskaber, der lyste gule i sneen.
Eiler min bror Johan og jeg spadserede som ynglinge ud ad
Filosofgangen, mens score snefnug dalede, og min bror romantisk nynnede: Våre fadernes land ar det snoiga nord ....
I de første år, vi boede i Sorø, hØrtes med visse tidsmellemmm bump af en paraply, der sattes hårde i trappen. Så var det
min farmor med kapothat med violer og pailletter, der kom på
besøg.
1915 var min mor med tre af børnene, hvoriblandt jeg, på
Bornholm. Min mor tålte det ikke gode. Minderne var for
stærke. Jeg boede førsc hos forpagter Munch, men på grund af
min uartighed afhændede han mig for sidste halvdel af ferien
til lærer Lund ved søndre skole. Siden har jeg ikke set min
fødeø. Men jeg kommer nok.
Ketil Motzfeldt.

KORDEGN KOFOED
17. APRIL 1898-22. OKTOBER 1952

Det egentlige religiøse gennembrud fik Hans Christian
Kofoed, medens han var beskæftiget med landbrug på en gård
i Nordsjælland for at dygtiggøre sig og komme hjem og overtage en mindre gård, som moderen havde bygger nær fødegården på Bornholm. Han havde modtaget et telegram om moderens alvorlige sygdom og operation, netop da han kom hjem fra
marken med hescene cil middag. Inde i stalden knælede han ned
ved siden af de svedige heste, tiggede og bad Gud om at lade
hans moder leve; til gengæld ville han så forlade landbruget,
det han var fØdt til, som han egnede sig til, og elskede, og vie
alle sine kræfter i Hans tjeneste. Moderen blev rask, og han
holdt sit løfte, selv om det var mere end vanskeligt for den
unge landmand at sætte sig på skolebænken og gennemgå
mange vanskelige scudieår. Først var han soldatermissionær på
Flakfortet, senere lærer på Hoptrup højskole. H øjskolegerningen følte han sig dybe knyttet til; alligevel var det, som om
noget andet ventede på ham, og han besluttede sig i 1925 til at
rage ind til København for ae studere videre. Her fik han ec
lille embede ved Christianskirken, 50 kroner månedlig samt
værelse, mod at assistere i kirken. ·

Da kordegnen døde i 1927, blev Hans Christian opfordret
til at søge kordegnesrillingen. Han sØgte og fik embeder.
Den 3. juli 1927 blev han ansat som kordegn ved Christianskirken. Han savnede ofte hØjskolegerningen, men arbejdede som en kordegn bør, i forskellige grene af menighedsarbejdet, var i en årrække formand for K. F. U. M. i sognet, tilsynsværge i værgerådet, senere i menighedsrådet, og ved sin
død sad han i ungdomskommissionen. I de dage mØdte os ved
døren den daværende score arbejdsløshed og dens sørgelige følger, mennesker, - hjem, - der var i skred nedefter.
Det pinte os, at den hjælp, vi kunne give den arbejdsledige
ved eventuelt at forære et par sko, strømper eller skjorte nærmest gav manden mindreværd i stedet for rejsning.
Min mand fik da det indfald, at vi skulle samle nogle af sognets arbejdsledige og undervise dem i husflid. Først forelagdes
planen for sognepræsten, pastor Holmer, som straks var med
på ideen og personlig gav os de første 120 kroner til starten af
dette arbejde, samt lov til at benytte kælderen i menighedshuset
som arbejdslokale. Min mand gik rundt til de arbejdsledige husfædre og indbØd til dette kursus. 11 mand blev indbudt, flere
var der ikke plads til. En af de indbudte var fra et nydelige
hjem, hvor den sirlige, af sicuationen forpinte hustru, viste min
mand skuffer, der havde været fyldt af hendes gode brudeudstyr, sengelinned, duge og sØlvtØj, samlet medens de var forlovede. Stykke for stykke havde de måttet sætte på lånekontoret for ae skaffe mad til dem og de to drenge. Et andet sted
kom min mand og indbød til vort kursus. Hustruen stod i køkkenet, da min mand spurgte, om hun ikke troede, hendes mand
havde lyst til at gøre deres møbler i stand, hvis han fik undervisning og hjælp til materialer. »Nej«, sagde hun, »han rejser
sig ikke fra divanen, førend den falder sammen under ham.«
Min mand vovede sig alligevel ind, og fik en god samtale med
den på divanen stadig liggende arbejdsledige, og han lovede at
komme til vort kursus.
Med glæde og stor forventning gik vi den 28. marts ned i
Overgaden oven Vandet nr. 6 i menighedshusets kælder, ivrige
efter at begynde at undervise de 11 indbudte arbejdsledige. Alt
var parat. Skomagerværkstedet i entreen, læste, hamre, knive,
læder var lage i blØd o. s. v. I salen var de Øvrige værksteder
anbragt børstenbinder-, flette- og kurvemagerværksted.
Modellerne stod sirligt opstillet lidt længere tilbage i salen.
Høvlebænke og værktøj. Ude i køkkenet havde vor elskelige
ven gennem 27 år, Thyline Nielsen, travlt med at smøre mad;
de ventede elleve skulle have smØrrebrØd og kaffe, inden de gik
hjem.
Imidlertid blev klokken 13,30; men elever kom der ingen af.
- Skulle de virkelig svigte alle sammen? Endelig kom der
een - manden fra det sirlige hjem. Han var den første og
eneste elev den dag.
Da hans sko var fuldstændig tyndslidte, blev det skomagerværksteder, han kom til at begynde i. Det viste sig, at han var
ualmindelig praktisk anlagt, og han blev færdig med skoene
allerede den første dag. Vi slutrede dagen med et lille hyggeligt
kaffebord, bad »Fader vor« og sang »Altid frejdig«, som siden
da har været skolens aftensang, og efter krigens afslutning indførte eleverne selv den skik ar rejse sig op under sidste vers.
Den aften gik vi hjem med den første store skuffelse i vore
hjerter over, at kun den ene havde efterkommet indbydelsen.
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Dagen efter havde vi husmødre, og vi havder været så heldige ar få den udmærkede pædagog og skolekøkkenlærerinde,
frk. Roed-Miiller, til ar forestå denne afdeling.
Næste gang havde den første elev taget sin svigerfar med,
og tredie dag var de der alle elleve - det var rygtedes, at der
var »noget ved - det«, dernede i kælderen hos Kofoed. Næste
år mødte så mange, at min mand måtte søge srørre lokale.
Efrer mange forhandlinger fik min mand overladt den gamle
oliemølle i Dronningensgade, er hus, dømr til nedrivning. Der
var vand under hele stueetagen, vi gik op ad en stige til øverste
etage - en tagetage med rå vægge og hundekulde. Der indrettede vi værksted og kæmpede os gennem vinteren med kulde
og fugt, varmede sparsomt op med en petroleumsovn, som gav
en fæl lugt, der trængte sig ind i porer og tØj. Nedenunder hørtes plask på plask, når vandrotter og tudser sprang omkring i
vandet; så koldt var der i lokalet, at mændene trak børster med
uldvanter på. De dårlige lokaler gjorde også, ar vort klientel
ikke blev af den støbning, vi egentlig sigtede på.
Tredie år efter endnu vanskelige forhandlinger med myndighederne. Men med sror velvilje fik vi kælderetagen i marinehospitaler, og her opstod den egentlige ide til det nuværende
system. Min mand så en dag et par unge mænd vaske deres
snavsede undertøj, vride det godt og rage det på. »Jamen, I
bliver da forkølede,« sagde min mand. »Nej, det er bedre ae
have en ren og våd undertrØje på end en rør og fedtet.« - I
min mands hjerne var der ikke langt fra den ide ti l realisation.
Allerede næste dag meddelte han sine medarbejdere: »Nu indretter vi en soigneringsafdeling.«
Forholdene dernede var primitive overalt. F. eks. sad man på
høvlebænke, drak kaffe af blikkrus og rørre rundt med firetommersøm. Men alt dette var en yderligere charme, for der,
hvor min mand var, fandtes der hygge, godt humØr og god
rone.
Mange runge skæbner så min mand - og mange glæder oplevede han - ved at se håbløse mennesker forvandlet til nyttige arbejdere igen.
På det tidspunkt var vi langt nede pekuniært. Vi havde fået
en soigneringsafdeling, og eleverne vaskede det undertøj, de
havde på, og hængte det til tØrring, men min mand ville så
gerne give dem rent skifreundertøj, kun lidt forslog det, vi selv
kunne skaffe blandt venner og bekendte, det var som en dråbe
i havet.
Pludselig en dag kom vendepunktet. Er par af vore meget
gode venner mobiliserede hele Charlottenlund og Hellerup, tØjet begyndte at strømme ind, vi kunne give den arbejdsledige
et sæt godt skifteundertØj.
På samme tid begyndte vi at afholde bazarer i Grundrvigs
hus. Mange af vore venner arbejdede utrætteligt.
Mange af vore store kunstnere mindes vi med dyb taknemlighed for deres værdifulde hjælp.
Efter nogle års forløb skulle marinehospitalet benyttes til
andet formål, vi måne med sorg forlade der og flyttede til
Amagergade til Vor Frelsers sogns gamle menighedshus.
Efter et par år på Amagergade stod vi arrer på gaden, huset
skulle rives ned. Hans Christian sagde spøgende: »Vi har privilegium på ar komme til at bo, enten hvor huser skal rives
ned, eller hvor kun rotter holder til«; vi flyttede 5 gange i løbet
af 10 år.
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Aner følte vi der, som om en jernport omgav os og knugede
os. Da så vi den pludselig åbne sig, og en ny udvej, som vi ikke
havde Øjnet før, viste sig. - D enne gang flyrrede vi til Prinsessegade 7, hvor skolen fik lokaler, og hvor vi boede i 14 h,
og som vi stadig ejer i forbindelse med denne bygning. Skolen
i Prinsessegade var bedre end Amagergade, men stadig drØmte
vi om endnu bedre lokaler. Dog - var lokalerne end ringe,
formåede Hans Christian at fylde huset fra kælder til kvist og
gøre det beboeligt, - han ejede evnen til altid at give sine udmærkede medarbejdere mod og lyst til ae tage fat. Der var ikke
noget, der hed 8 timers arbejdsdag - nej, var det nødvendigt,
arbejdede de døgnet rundt, især når det gjaldr basaren.
I Prinsessegade udformedes hele det nuværende system. Her
fandt vi på muren en tavle. Da vi fik vasket den, så vi, ae denne
skole i 1850 var opfØrt af midler, skænket af erarsrådinde
Marie Kofoed, en fjern slægtning af min mand.
Efter krigen købte vi for de penge, der kom ind for »Hjemløsemærket«, gården »Strandlyst« på Amager, og med kæmpeenergi og megen hjælp af idealistiske, fremragende mænd blev
træningsskolen bygget, som nu til stadighed huser 50 unge arbejdsledige. Efter endt elevtid der føler de påny mod og kraft
til at gå ud i livet og finde den plads, de var bestemt til. Eleverne der er dels elever vi sender her fra skolen, undertiden
forerager man nat-razziaer på slæbebåde, banegårdsterræner,
hestestalde o. s. v. Når Hans Christian kom, flygtede de ofte af
skræk for politiet, men så snart de hØrte den bornholmske
stemme, der mildt sagde: »Vær ikke bange - det er Kofoed!«
var de parat til at tage med til skolen, få er bad, et måltid mad
og derefter en samtale, der mundede ud i, om de ikke kunne
have lyst til at tage ud på træningsskolen. Ofte er det jo unge
fra landet, vi finder på den måde. De lokkes af starbyens strålende verden og tror, at de hurtigt kan få en god plads. Kort
tid efter finder de sig selv uden penge, arbejde eller logi, - og
er for stalte til at vende tilbage til landet til skam for familien. - - Foruden de unge mænd stad hjemmet især hans hjerte nær.
Ude på træningsskolen havde vi de første år mødre med børn
på ferie. Der var et start lyspunkt for en lille træt, udslidt husmoder, hård t trængt af hverdagens fortvivlede kamp for tilværelsen og med dårlige boligforhold - at kunne komme »på
græs« der med børnene. En lille dreng sagde engang til sin
mor: »Tænk, er verden virkelig så stor! « - som han oplevede
den ude på Kofoeds træn ingsskole.
I flere år bar vi haft unge piger på husmoderskole, en praktisk højskole i 3 måneder - med teori og praktik; de har almindelige hØjskolefag, madlavning, syning og barnepleje. En
rig rid for en ung pige, der står foran livets port. Pigerne er
døtre af skolens husmødre og fædre. - I de senere år har pigeskolen været på »Gurrehus«, prins Georgs slot, overladt os
vederlagsfrit.
Er af min mands hovedmål var at rette de ødelagte hjem op,
og skulle jeg nævne alle oplevelser af forskellig art, vi gennem
årene har haft, ville der blive en bog med broget indhold, indbundet i gråt.
En mand gik hjem med en divan, som han selv havde lavet
på skolens værksted. »Lad mig vide, hvad Deres kone siger,«
sagde min mand. Senere: »Nå, hvad sagde så Deres kone, da

De kom hjem med divanen?« Hun sagde: »Det er lØgn, den
har du ikke selv lavet.« Han var srolt.
Srod Hans Christian over for et Ødelagt menneske, tænkte
han ikke på hans forbrydelser, kun på, hvorledes han sku;le
hjælpe ham. - Denne skole står ikke i dag, fordi min mand
tænkte sig eller Ønskede at skabe en sådan skole. Men fordi
Gud så, at ideen var rigtig og gav sin rige velsignelse til arbejder. I sin vildeste fantasi havde han ikke drømt om, at det lille
frø, der starrede så beskedent med een mand, skulle vokse til så
scor en institution. En ven spurgte en gang Hans Christian:
»Hvordan kan du udholde alle de skuffelser, du møder?« Svaret lød: »Fordi jeg ikke skal stirre mig blind på resultaterne.«
Ofte arbejdede min mand dag og nat, beklagede sig tit over
ar skulle ofre nogle få timer på nattesøvn. »Kunne man blot
sætte sig hen i en srol en times tid, eller muligvis tage en pille,
og så arbejde videre,« sagde han. Han havde ikke tid til ar gå
i seng. - Nu forstår jeg bedre: han skulle nå så meget, natten
var nær.
Den nuværende »Kofoeds Skole« blev kØbt 1950. Staten
ydede en rrediedel, Frederiksberg-Gentofte og Storkøbenhavns
kommuner en trediedel. Den sidste trediedel indkom gennem
den Hurwitzke srØttekomite. I 25 år og indtil sin død skaffede

min mand foruden det dagligt krævende arbejde, alle pengene
til at drive skolen for.
StØttekredsen oprettedes i 195 1 for ar standse flugten fra
land til by.
Vi har gennem årene mØdt så megen velvilje og en stor forståelse af opgaven, dels privat og hos myndighederne, og vi
har haft og har stadig en enestående stab af idealistiske medarbejdere, der med hele deres sjæl er gået op i opgaven. Efter min
mands død har de i særdeleshed udføre er enestående, samvittighedsfuldt arbejde på skolen.
Gennem 25 år har jeg delt denne gerning med min mand,
lige til de mindste enkeltheder har han drøftet alt med mig,
og jeg var inde i alt - i hver nerve i arbejder. Vi har, tØr jeg
sige, foruden H ans Christians kæmpeenergi og idealskabende
livssyn, bygget denne skole op af vore hjerteblod. Samlivet i
vort eget hjem, samt arbejdet for de nødstedte i samfundet har
vi bygget på de tre hovedhjØrnestene:
TROEN, H ABET og KÆRLIGHEDEN
Min bøn er, at Kofoeds Skole må drives videre i samme ånd,
og at ingen af vore trofaste venner landet over vil svigte skolen
og arbejdet.
Astrid Kofoed .

MAGLEGAARD
Der gamle bornholmske adelssæde, 5. og 15. Vornedegaard i
Østermarie sogn.
Tusindårsgård, hvad kunde du ikke berette, om du havde
mæle, du, der »tronar på minnen från fornsrora dar«!
Den omstændighed, at er af rigets mærkværdigste offersteder
- længde ca. en km - lå ganske nær ved Maglegaard og
naturligvis har behøver en gode, der vel også har haft hverv
som bøddel foruden meget andet, og kun kan tænkes at have
boet på Maglegaard, tØr forudsætte, ar denne gård har været til
længe før og i vikingetiden.
Gårdene var Ølandets førende stØttepunkter; men disses drift
var kun een side af tilværelsen. Havet drog. Det berettes, at de
gæve jorddrotter var lige så dygtige søfarere som agerdyrkere.
Man rog på langfart eller på fiskeri i årers dertil egnede perioder og høstede ofte mere udefra end af jordens frembringelser.
Det store område Østermarker havde i virkeligheden kun een
brugbar port mod det åbne hav: BØlshavn, »Bøddelens havn«.
Ellers var hele kyststrækningen praktisk talt utilgængelig både
for udfærd og for invasion af ransmænd. Her rørte livet sig og
sattes ofte på spil. Bøddelen må have haft anseelse, al den snmd
lokaliteten fik navn efter ham.
Lige neden for Maglegaardsåsen havde man anlagt den gamle
»havn« og to skanser.

Fra naturens side var Maglegaard den bedst beskyttede af de
fire store strategisk anlagte nabogårde, der dannede en virkningsfuld forsvarskæde nær havet og den livsvigtige, ca. 1,8 km
lange kystlinie med de efterhånden 8 beskyttende skanser.
Det er ingen hypotese, at der ved Jættebro (rimeligvis Jættestenebro) har været et usædvanligt srort og ejendommeligt offersted, og at dette er bevidnet af troværdige mænd, fortæller en
indberetning til Nationalmuseet af 1870. Da denne sikkert kun
kendes af nogle historikere, gengives afsnittet om Jættebro, der
er langt det fyldigste, her in extenso:
Lærer 1. Petersen, Øsrermarie Østre Skole, skriver i »Bemærkninger til er antikvarisk Kaare over Østermarie Sogn« d. 31/ 12
1870 S. 13 bl. a.:
»Ved Jærrebro.«
Her fandtes ind til for 20-30 Aar siden:
1) En middelstor H Øi, 14--16 Alen i Diameter, med en Steenkreds omkring Foden og 2 Bautastene staaende ovenpaa samt
1 omstyrtet; pa.:: HØiens Bund fandtes brændte Been og mange
Leerkar af Yz Pots Størrelse og med er »fedtagtigt« Indhold,
samt et Par Metalsrykker »ligesom Skruer « (formodentlig
Bronce-Fibulaer); - 2) Syd for Høien en temmelig stor, flad
Steenrøse, omrr. 10 Al. i Diameter, med en stor Brolægning i
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SO. og Ø. deromkring, hvoraf der endnu ved P!Øining findes
Spor tilbage; - 3) Mod NV. langs med Bækken fandtes en
Række Høie, vel en 10-12 Stykker, de fleste ganske smaa og
beser.aende bloc af Jord; af den nordligste og stØrste er endnu
Levninger tilbage, og tætved denne skal have staaer en h Øi
Bautasteen, hvis Seed kjendes temmelig nØie; i den sydligste af
de smaa H øie, der er ødelagt for faa Aar siden, fandtes Potter
med Been, i de andre derimod Intet; - 4) Imellem disse smaa
Høie og den under 1. og 2. nævnte Høi og Steenrøse fandtes
mange brede og flade Steen . . de største omtr. 2-3 Alen i
Udstrækning; de laa alle med den fladeste Side opefter, hvilende
paa 3 mindre rundagrige Scene, (»Tingborde«] der næsten vare
nedsunkne i Jorden; - 5) Endelig imod S. og 0. en Mængde
spredte Bautastene, de srØrsre vare orner. 4 Alen hØie over Jorden, adskillige vare omstyrtede; de kaldtes »Jættestenene«.
Da hele dette mærkværdige Sted vår aldeles forstyrrer længe
før min Ankomst hertil (1862), har jeg kun kunnet meddele
ovenstaaende Notitser efter Eierens og flere ældre paalidelige
Mænds Forklaringer. Det er derhos blevet mig meddelt, at Stedet, dengang de fleste Mindesmærker endnu fandtes, skal være
forevist for Dr. Hiiberrz (Udgiver af »Actstykker til Bornholms
Hiscorie «); men om Museet har faaet nogen Tegning eller
Beskrivelse deraf, er mig ikke bekjendr. - D et forekommer
mig, at Stedet maa have have en slaaende Lighed med Tegningen i »Aarb. f. nord. Oldk. og Hist.« 1869, S. 361, og med de
sammesteds omtalte af Etatsraad W orsaae beskrevne Mindesmærker i Augerum Sogn i Blekingen.«
Steder tilhØrre forlængst Dikkegaard (25. Sg. nu Bække-
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gaard] , en af de mindre gårde, som ikke har kunnet eksistere i
oldtidens alrfor usikre periode. Majoren på Maglegaard, der
døde i 1865, har åbenbare ikke kunnet forhindre vandalismen
ved Jættebro omkring 1850; men majorinden, som var meget
virksom, har nok været med til i 1870 ar give lærer Petersen
gode oplysninger.
Øscermark~rs forval tning (myndighed) var i old tiden og
fremover lagt i hænderne på to gildelaug, der havde gildesbo,
nordre ved St. Ravnsgaard, søndre ved Gyldensaa, begge lige
langt fra Jættebro, der sikkert tillige var fælles Gildesval. Gilderne havde blande mange hverv også det for landets selvstændighed så livsvigtige Forsvarsvæsen betroet. Også den ulovlige
rettergang af Arilds tid vilde man helst selv håndhæve trods
overøvrighedens gentagne forbud, sidst så senr som i 1499, da
ærkebisp Byrge Gunnersøn forbød al samsrævne i skov eller på
andre hemmelige steder, men dog stadfæstede gildernes myndighed iØvrigt.
Af de nævnte fire gårde blev Maglegaard (oldn. Miklagardr Scorgaard) af flere grunde den stØrsre. Navnet siger der
i grunden, men den lå det vigtige landingssted i BØlshavn nærmest og var betroet bevogtningen og ledelsen af de mange helligdomme ved Jættebro, der omsluttedes af ærværdige ege,
iØvrigr kystvagt nat og dag - der var fra åsen den videste udsigt over havet - bavnetjeneste, store ofringer af mennesker
eller fæ, fester samt vedligeholdelse af skanser og veje. Gården
har haft en scor besætning af hærroænd, trælle og alle slags
håndværkere (vikingeskibe byggedes) og derfor været tillagt
der srørsre jordareal.
Den nuværende Lauegaardsvej har danner skel mod Øst til
Gyldengaards jord, mod vest grænsede gården til Kofoedgaards,
og dens hele areal har været på allermindst 300 tdr. land ager
og skov.
Men al den stund adelsslægten Sparre bravt kunde finde sig
til rette med fase sæde på Maglegaard, så fast, ar den endog byggede sig et huskapel, så har den næppe lader sig n øje med 300
rdr. vel mest skov og lumpne 40 tdr. hartkorn. »H va' er den af,
Aage, er du nu blevet jordlØs indsidder?« havde hans skånske
slægtninge af storadelen nok sagt. Aage har haft er store jordrilliggende og adskillige fæstegårde.
Først i slutningen af vikingetiden, som bornholmerne jo med
kraft tog del i, får man en historisk mundsmag lokaliteten vedrørende, idet den gør Maglegaard til midtpunkt i er drama, som
på grund af sin voldsomhed og vidtrækkende betydning ikke
kunde gå befolkningen i glemme, men arvedes som betagende
stof fra slægt til slægt. T re ansete mænd har sagt god for en
dem meddele tradition på denne egn, at kong Knud uvenrer cog
ind på Maglegaard og lod den afsatte jarl Egil føre fangen til
sig, dØmre ham for en misgerning og lod ham på stående fod
henrette trods stærke kræfters forbøn ·og jarlens score fortjenester (1085) .
Dee er hØjsc sandsynligt, ae kongen, der kom fra Ertholmene,
har taget ind på Østkyscens scørsce gård. Sagaens meget udførlige
omtale af den spændende tildragelse taler for beretningens troværdighed. Kongebesøger fik forøvrigt den betydning, ar kristendom.roen vandr stærkt frem på Bornholm. Men efter Egils
død kom venderne igen og blev en scor plage.
Omtrent på samme rid rejstes en ualmindelig scor runesten
(på Bølshavns sømark?). Dens indskrift lyder på olddansk:

=

:o bufi : lir : risa : afrir : aukil : farhur : sin : kupa(n) : krisrr :
ialbi · sialu.« (Bue lod (srenen) rejse efrer sin gode fade r Økil.
Krisr hjælpe sjælen.)
Men om den sten har nogen forbindelse med jarl Egil, lader
sig på grundlag af skriften ikke afgøre.
Venderne, af tyskerne efterhånden drevet ud i en rer smal
kyststrimmel langs Østersøen, var ilde stedt og fanatiske hedninger, de så sig næsten nødsaget til at gå på rov for ae leve. Og
da yderligere også kurer og endog estlændere fik vikingenykker, blev der nok at gøre for Bornholms tapre forsvarere.
Maglegaards besætning har ikke været arbejdsløs. Viet ved Jæctebro holdtes trods alt ved mage. H vem turde undlade ar ofre
til de gamle guder i nødsituationer!
Kirkens mage steg og steg, støttet af det næsten almægtige
pavedømme. Ærkebiskop Eskil i lund satte sin hue lige så hØj t
som kongen sin krone. Da kong Svend fonØrnet engang formastede sig til at sætte Eskil i en kurv og hisse ham op under
hans egen domkirkes hvælvinger, gik det naturligvis galt. Eskil
slap både ned igen og ud til friheden; men kongen blev efterhånden var, at i den samme kurv hang Bornholms skæbne, og
det i næsten 400 år (1149-1522), tiest dog kun de tre herreder, lejlighedsvis alle fire. Så dyre blev sonepengene for kongemagten. Uforudseende gik kongen ind på afståelsen uden forbehold eller betingelser. Først Valdemar Atterdag viste fremsyn.
Da ærkebiskop Jep Kyrning døde 1361, og kongen nu kun
manglede Bornholm i at have samlet hele riget, tog han Ølandet
hjem, men overlod alligevel lidt senere Bornholm til efterfølgeren i lund. Dog på vilkår: Når vor Herre Konge begærer
Hammersloc med Borringholm af os igen, da skulle vi og vore
Efterkommere frit oplade Kong Valdemar det igen foruden al
Modsigelse et cetera.
Det blev dog først kong Christian d. 2., der udnyttede dette
forbehold i 1522. Men hvor længe varede denne herlighed?
Kong Christian gik° allerede året efcer i landflygcighed, og den
17. marts 1525 pantsatte kong Frederik d. 1. Bornholm til lybækkerne for et tidsrum af 50 år.
Trods tidernes uro og den uafladelige vagttjeneste ved kyster
og bavnehøje blev der fra før år 1100 bygget 14 trækirker;
men de har næppe haft betydning som tilflugtssteder under
invasion. Hvert lokale område benævntes nu sogn (f. eks. Rurskersen = Ruts kirkes sogn). De scod kun i omtr. hundrede år,
da de afløstes af værdige stenkirker, deriblandt de fire berømte
rundkirker. De fleste kirker tjente nu tillige forsvarer. Aakirkes
mægtige tårn benævntes således fæstet. Disse kirker står på fire
nær den dag i dag som minder fra en stor tid og en offervillig
befolkn ing, hvorimod kongens stærke og srolte slor lilleborg fra
omkr. 1190 sank i grus på en sørgelig måde allerede i 1259.
Førsr omkring midren af 1200'erne rejste Hammershus sig
som ærkebispens imponerende borgfæste, der skulde styrke hans
herredømme over Ølandec. Bispens hØvedsmænd fi k stedse sæde
her; således også adelsmanden Aage Nielsøn Sparre, der fra
Skåne, hvor han ejede herregård, var kaldet til styrer af Bornholm. Han nævnes her 1424-34.
Omkring år 1300 tog der score og århundredlange silde-eventyr sin begyndelse, og det blev Ølandets rigeste erhverv, som rer
fik pengene t il ar rulle. Især på nordØsrkysten, hvor sildesrimerne gik nær land, var næsren alle på færde for at fiske eller
hjælpe. lige fra ærkebispen, der hØstede tiende, told og vrag-
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gods, til daglejeren hentede man velstand hjem. Gårdboerne, der
var søvante og havde farrøjer, var ikke de mindst ivrige; thi
kornafgrøderne strakte nærmest kun til driftens og hjemmets
opretholdelse, hvorimod den saltede sild var en verdensartikel.
Dette score hØstfiske varede gerne fra sidsr i augusr til er godr
stykke ind i okcober og skabre »liv og glade dage« ved landingsstederne. Udenvælrs opkøbere, sælgere og håndværkere strømmede til og erhvervede »fed «, hvorpå de opførte store boder
med bl. a. saltkældere, og kapeller rejste sig flere steder langs
kysten. I decce store, årlige efterårsmarked kom også Maglegaard, der ejede landingspladsen i BØlshavn, til at spille en betydelig rolle, dels ved et omfattende fiskeri, dels på grund af
den ombudsmanden tillagre myndighed som ordenshåndhæver
- der var mange vilde fugle iblande de fremmede - og som
udlejer af arealer til boder.
Aage Sparre befandt sig vel blandt bornholmerne, som havde
læn at værdsætte hans retsind. Den scorslåede narur og havers
afvekslende spil ciltalte ham, så lidt efter lidt blev det ham en
kær tanke at eje jordegods på øen. Østkysten især Øvede tiltrækning på ham. H an kom på sine tjenesterejser også til storgården Maglegaard, der frem gennem tiderne havde været tildelt
lokale ombudsmænd. Indehaveren af tillidshvervet var nu aflægs. Gården så endnu næsten ud som er fæs te, og med dygtige
folk til bestridelse af arbejdet gav den store gård sin mand er
efter tidens forhold rundeligt udkomme. Fisket havde også bidraget til velstand.
Gik han det korte stykke vej ned mod klippekysten, åbnede
der sig det skønneste panorama langt mod Øst og ud over haver
ri l Øgruppen, og ad idylliske klippestier mod vest kysrskråninger, der ganske betog ham. Hjemme mødre Øjer egeskove rundr
om og i omegnen oldtidsminder i et antal som ingen andre seeder. Vildt var der nok af, og havnen gav store penge i fisker.
Ved ærkebispens hjælp lykkedes det Sparre at blive ejer af den
gamle historiske e jendom. Her vilde han bo, når hvervet som
høvedsmand var sluttet. Adelsperioden på Maglegaard tog sin
begyndelse sidst i 1420erne og varede til 1578 omtrent, samtidig med at silden forsvandt.
Meget blev forandret og forbedret inde og ude, en lang alle
anlagt, og omkring 1430 bygger er huskapel, der på Margretedagen d. 13. juli indviedes til Sankra Margrete og Sankt Movrids. Der blev 30 m 2 stort i gulvflade. Præsten i Østermarie
ringedes til hver lørdag og til evig tid at afholde Jomfru Maria
messe her. Som vederlag fik præstekaldet en gård. Sparre var
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ejer af flere gårde. Kapellee lå hØje, lide i NØ. for Maglegaard,
og kom man sejlende, sås dee knejsendenæseensom ee sømærke.
Nu er kun ruinerne tilbage.
Efcer reformationen har kapellee eabe sin beeydning for
Maglegaard, og sognepræseen har indseillet messerne der, idet
befolkningen jo scrøg alt katalsk væsen af sig. Men dee er rimelige at aneage, at dee ledige kapel er blevee lejee ud til de fremmede handelsfolk i fiskekampagnerne - de har nok hafc syndsforladelse behov - , efcersom de nærmeste kapeller lå så lange
borce som i Gudhjem og på Frennemark. Efcer det har kapellet
gjorc tjeneste eil førsc i 1560erne og siden været overladt til
forfald. Da Jens Kofoed i 1659 genopfØrce Maglegaard, har
han sikkerc taget sten fra kapellet, alt hvad bruges kunde.
Familien Sparre kom ikke til at savne standsmæssig omgangskreds. På Sc. Halsegaard og Gadebygaard sad slægtens Hals. Ridderen og Herremanden Mads Hals før i tiden, nu Peder Hals'
enke (manden var død o. 1407) Maren Clausdarrer og sønnen
ØdbjØrn Hals. senere hendes svigersøn Ormar Herlugsen, g. m.
enkens datter Karen. Og på St. Frigaard havde landsdommere
af Uf-slægten til huse, roen adskillige andre medlemmer af ridderlige slægter var i sin tid kommer til Øen som ombudsmænd
og havde fæstet rod her, således: Degn, Gagge, Galen, l:mg,
Myre og Bagge; men de var dog efterhånden dalet i rang og
blevet væbnere eller frimænd.
Nielsnavnet i Sparreslægren kendes fra dronning Margretes
tid. Det var N iels Svendsen Sparre's far, der døde 1398, som
menes ar have skænket dronningen kostbare gaver. Usandsynlige er der ikke, ar Aage Nielsen Sparre stammede fra Vesrre
Sallerup ved Esløv ikke lange fra Malm ø. Overordenclig skønne
kalkmalerier i V. Sallerup kirke viser er billede af Nordens
stare dronning, der næsten eilbedes og overrækkes gaver af
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Niels Sparre og dennes far og søn, Klaes Nielsen Sparre. Malerierne er fra o. 1400. Slægtens våben findes også i kirken.
I over 30 år havde Aage N ielsen Sparre en lykkelig tid på
Maglegaard ril sin død i 1460. Med hustruen Kirstine Giordsdacter havde ban sønnen Niels Aagesen, der blev gift med Sofie
Lavesdaccer. De arvede Maglegaard. I 1493 skænkede Niels tre
gårde i Østermarie til præsrekaldet og døde året efter. Hans
ridderskjold fandees ophængt i kirken til ind i 1600'erne. Det
nævnes, at Bornholm havde en lykkelig og ret rolig periode i
det meste af 1400'erne.
Maglegaard, hvor man sikkert også har trivedes bravt, tilfaldt nu Niels Sparres søster Karine, der var gift med adelsmanden Jep Lang fra Skaane. Og deres søn, den adelige Peder
Lang, der i forvejen sad inde med godset Valløse i Skaane, arvede Maglegaard efter forælci:ene. Men ikke nok med det, han
kom i besiddelse af i alt 30 garde på Bornholm. Velstanden
stiger. Men lykken er hverken gods eller guld. Peder fik en
datter Anna, og strålende så det ud ved hendes ægteskab med
Niels Brahe til Vandaas. Peder Lang, den fliccige samler på
jordegods, indlod sig på en kamp med skacccvæsenet for ar
bevare air sir gods på Bornholm afgifcsfrit. Ærkebiskop Jens
Broserup havde 22/ 6 1495 t ilsagr ham, ar han til evig tid skulde
have sine gårde fri for rynge og skat, og decce stadfæstede efrerfØlgeren Byrge 16/ 5 1507. For en sikkerheds skyld rejste Pede1
dog over ril kong Hans og opnåede 13/ 8 1509 også dennes tilsagn om at måtte nyde og bruge sir bornholmske jordegods så
frit, som andre riddere havde deres gods i riget. Aaret efter
døde Peder fra al herligheden. Det var ærkebispen, der gik glip
af skareen, og da Peder var død, lod han der glippe for svigersønnen; · ms fæstere skulde ikke nyde adelige friheder. Niels
Brahe havo,' altid i modsætning til de flesee adelige været kong
Christian d. 2.s og Søren Norbye's tro mand, så han fik medhold af kongen. Men Byrge blev ved sir, og det var ham, der
sad inde med Ølandet. Fæseerne måcce nu svare skat, indtil Byrge
døde d. 10/ 12 1519. Men gejsclighedens magt var p å retur, og
den nye ærkebiskop Jørgen Skodborg faldt til føje og måcce
endda rilbagebeeale Brahes fæseere de før i eiden udgivne afgifter. Men denne lange serid medvirkede til, at det gamle kalveskindsbrev fra salig Valdemar Accerdags tid om, at Bornholm
i virkeligheden tilhØrre kongen af Danmark, nu kom i forgrunden, og efter højst dramariske brydninger mellem konge og
bisp lykkedes der Chriseian cl. 2. den 17. febmar 1522 at hjemføre Bornholm i dets rette herres hænder.
Efter ar kong Hans var død i 1513, stad spændingen på høj kant mellem konge og adel. Christian cl. 2. vilde bygge sin magr
på stØtte hos borgerskabet, og det sammenstød mellem hØjadelen og kongen, der førre til dennes fald og til borgerkrige,
var lader med skæbnesvanger uro. I disse brydninger tog den
rige og kække Niels Brahe ivrigt del på kongens side og måne
til sidse bøde ubarmhjercigt derfor. H an blev fanger engang,
han havde dristet sig til at besøge sin kære fru Anna Lang.
Føre til København og dØmt blev han i juni 1529 lagt på pinebænk og mishandler indeil lammelse og til sidst halshugget på
Gammeltarv. Hans enke blev ikke straffet på liver, og det ser
ud til, ar hun beholdt i hvert fald sine bornholmske ejendomme, da det nævnes, ae hun førce en kamp med lybækkerne, indtil kong Frederik stadfæstede kong H ans's brev på hendes
fæseeres fulde skaeeefrihed.

Deres søn adelsmanden Jørgen Brahe ejede Maglegaard indril
1553, da han solgre hele sir bornholmske jordegods til Danmarks srore srarsmand Peder Oxe. Denne, der havde sir sæde
på Gisselfeldr, hvis pragtfulde hovedbygninger han havde lader
bygge, ejede nu alle de ril Maglegaard hørende Fæsregaarde og
krævede narurligvis deres fulde frihed for skarremæssig tynge.
Lybækkerne sad nok inde med Bornholm; men kongen havde
dog bevaret bånd i hanke med adskilligt, således overholdelse
af lov og ret af Arilds tid, kirkegodser og adelens friheders
ukrænkeligbed. De fremmede brød imidlertid de flesre løfter
om overholdelse af stillede beringelser og førte er tvangsregimenre med drab, lemlæstelser og udplyndringer næsten uden
sidesrykke. Man skulde kende bornholmerne dårligt, om de godvilligt fandr sig i en sådan undertrykkelse. I 1535 samlede modsrandsbevægelsen sig, og der kom til kamp på Egla Enge, hvor
de tapre folk desværre bukkede under for fjendens krigsvante
landsknægre. Alle våben blev nu raget fra folk og det gamle
sogneforsvar lagt øde. Befolkningen klagede ofte sin nøci ri!
kongen, der flere gange lod kommissioner skaffe den rer ..:;g
sikkerhed for en rid. De fremmede havde også mod p1 beskarning af adlens fæs tere. Alt dette var lige noget for stormanden
Peder Oxe at stanges med de lybske handelsfyrster om. De
kviede sig for at mødes med barn, og først d. 24/8 1555 bekvemmede de sig til at sende borgmester Herman Falck og rådmand Tynappel til mødet med Peder Oxe og et par andre rigsråder på Peder Oxes gode Maglegaard.
Om derre opgørsmøde skriver M. K. Zahrrmann bl. a.: »Her
forelagdes et mægtigt Skyldbrædt for de lybske Herrer,« hvis
Haandgængere søgte ar kvæle Folkets Klager ved at afskære
det Vejen til den vante Retspleje. »En efter en rraadre 116 Bønder og Borgere frem og fik sig tilkendt i mindeligr Forlig Ersraming for ulovlige Udpresninger, Bøder, Landsforvisning,
Lemlæsrelser og Henretrelser. Skønt de dem 8. Sept. tilkendre
Erstatninger dækkede kun Hælvten af de dem paafØrte Tab,
reves herved en Flænge i l ybækkernes Indtægtsregnskab paa
o. 4000 Lod Sølv. Et lignende Skaar rev Stig Pors i deres Skattebøger ved 10. Sept. at faa Kommissionens Kendelse for, ar Knop
og hans Eftermand havde indsanker af Kirkegodser 3625 Y2
danske Mark, som nu tildØmtes Kongen. Ved Siden af denne
Oprejsning for deres lidte Overlast byggede MaglegaardsmØder
Bornholmernes Værn mod fortsat Uret .... Paa Peder Oxes
Maglegaard havde de hentet sejrsejg FortrØstoing.«
Men lybækkerne blev sig selv lig, endnu 25. juli 1558 måne
Christian d. 3. mane rådet til ar indfri sine forpligtelser, hvis
han ikke skulde gribe til krafrige midler mod der.
Peder Oxes srore begær efrer jordegods kom efrerhånden kongens interesser for nær, og der var også klagemål, så det blev
ham en nødvendighed at flygte. Hans godser kom under kronen,
og Maglegaard med 30 fæstegårde blev af kongen givet til Jørgen Rud til Vedbygaard i 1562. Så kom i 1563 syvårskrigen, og
pengevanskeligbeder tvang snart kong Frederik d. 2. til at kalde
den dygtige Peder Oxe hjem for at bringe orden i finanserne.
Men nu under krigen, da Bornholm var meget hårdr truer,
vilde Maglegaardsfæsterne, der påberåbte sig adelige friheder,
ikkct lade sig overtale til den hØjsr nødvendige vagrrjeneste ved
kysrskanserne, hvorfor Maglegaard m. m. måtre gives til en borgerlig, og det blev i 1565 den lybske høvedsmand Schweder
Ketringk, og så måtte alle fæsterne og gårdens folk bide i det
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sure æble ar gå på vagr. Kertingk var ikke krigsmand, men opildneae, bevæbnede og indøvede bornholmerne i en grad, så der
lykkedes ham med lØvemod at tilbageslå et ural af srore svenske
flådeangreb. »Jeg bruger min Flid Dag og Nar og ligger ved
Stranden,« skrev han 18. sepr. 1565 til kongen. En ikke ringe
del af lanciers talrige skanser turde han l~ave opføre, i BØlshavn
srore udbedringer og anlæg af en artilleriskanse. Og bornholc
merne vidnede siden: »Vor H øvedsmand har med stor Møje,
idelige Farter og under Livsfare i Krigen hjulpet at værge Landet, hvilket uden Gud og ham havde værer forrabr. Dette vil vi
staa ved for Gud og Kongen. « Og Kerringk ind.meldre: ».. . . Og
dette er visselig sandt, at derre Eders kgl. Majestærs underdanige
Landfolk har holdt sig saa rrofasr og srandhaftigt mod Fjenden,
ar deres Værn af Stranden i Sandhed maa berømmes.« »I de
fem Aarhundreder siden Egil Ragnarsøns Vikingdysrer blev nu
han den første, som lærte Bornholmerne at holde hver vred
Fjende fra ar sætte sin Fod paa deres Land,« skrev M. K. Zahrtmann om Kertingk.
Peder Oxe steg så hØjt som til rigshovmesrer, og i 1567 tilbagegav kongen ham alle de bornholmske gårde, hvortil han i
1574 ved køb knyttede Myregaard i Østermarie, maaske af hensyn ril tØrvegravning. Der er nok ham, der indførte frøer til
Maglegaard, hvor sådanne endnu lader deres klokker ringle i
forårstiden. Allerede i 1575 endte han sit bevægede liv den 24.
okrober. En hel del kan det tilskrives hans indflydelse, at Bornholm få måneder senere så den sidste lybækker forsvinde, thi
skØnt de havde rrygler om pantsætningens forlængelse, forblev
regeringen i København ubØnhØrlig.
Hans enke Mette Rosenkrantz mageskifrede i 1578 de 31
bornholmske gårde til kongen mod Tordsø gods i Skåne. Magle-
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gaards adelsdage var for stedse forbi; den blev fra nu af en af
kronens fæstegårde.
Mads Pedersen nævnes som fæster i 1630erne og kaptajn
Sebald Zimmermann fik Maglegaard som officersgård og døde
1658.
Sært nok, at om de senere bisiddere vides mindst, herfra dog
undtaget Jens Kofoed, som da også på grund af sin betydning
bør have en mere udførlig omtale.
Jens Pedersen Kofoed fØdtes i Rønne 1629 som søn af frimanden, bykaptajn, borgmester Peder Hansen Kofoed (15981648) og den adelfØdte Elisabeth Ravn. Faderen ejede bl. fl. frimandssædet Store Almegaard, men boede der, hvor den nuværende Amtsgård i Rønne ligger. En anden søn, Hans, blev
rådmand og tolder, senere borgmester i Rønne. På gården i
Rønne sad så i 1653 hr. Jens som ung husherre og forelskede
sig i Margrete Lester. Efter bryllup samme år overtog han
· svigermoderen, borgmester Sander Lesters enkes købmandsgård
i Hasle. Kofoeds mor døde senere (Epitaphium i Rønne) . Men
1657 gik han i krigstjeneste som frirytrer med to rustede heste
i Skåne, hvor han deltag i den tapre Ulrik Chr. Gyldenløves
og gØngehØvdingen Svend Poulsens raske fremstød mod svenskerne. Men i december s. å. fik han juleferie fra Køge og kom
tids nok til julegrøden hjemme, hvor isen til held for Bornholm
holdt ham fangen.
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I 1658 fulgte så opstanden, som efter forholdene i riget så
ganske håbløs ud, men dog lykkedes. Forskernes strid om,
hvem der var opstandens hovedleder, skal der ikke her rages
stilling til. Poul Ancher, den danske skåning i R ursker, var den
kloge rådgiver, bornholmeren Jens Kofoed den uforfærdede og
snilde krigsmand. Alle stod de last og brast uden at skele for
meget til faren. Men lykken stod dem i sjælden grad bi. Pletten
i slægtens våbenskjold - en gavlsparre - ved faderens uheldige færd i 1645 fik Kofoed smukt dækket med en uvisnelig
æreskrans, og landsfæller påheftede ene ham befriernavnet. Det
var atter en stor dag for Maglegaard d. 14. jan. 1569, da kommandant Michael Ecksrein på kongens vegne forlenede ham
med Maglegaard på livstid og tildelte ham rang som herredskaptajn for Østre og søndre herreders mandskab. Men - oh
ve! - der fandtes skam ingen Maglegaard, for den lå på det
tidspunkt »udyrket og nedbrændt hen «. Ildspåsættelse. Og med
skænken fulgte intet nådigt tilsagn om genrejsningshjælp, så
der blev noget for Kofoed at tage vare på. Hans rejste hovedbygning på 21 fag blev først fornyet igen omkring 1800, og udlængerne står tildels endnu. I 1917 blev der sat kvist på gården
ved arkitekt Bidstrup, og da misvækst havde raset det år, så stråtaget måtte ofres for at holde liv i de mange kreaturer, måtte
nyt tegltag pålægges.
Ar 1676 tilsagde guvernøren Kofoed gården »urØrt hans og
hans Hustrus Levetid, for at hans score Omkostninger ved Genrejsning og Opdyrkning ikke skulde være spildte for hans
mange Børn.« Den 28/ 7 1678 dør hans hustru Margrete Lesler,
og d. 19. juni 1680 stad hans nye, stadselige bryllup med den
tyveårige adelige jomfru Elisabeth Akeleye, som han havde lært
at kende på Skovsholm, men vi kender ikke det fornemme selskab, der indfandt sig til festen. I 11 år fik de nygifte et lykkeligt samliv, så døde helten Jens Kofoed d. 23. maj 1691, fulgt
til bisættelse i den gamle kirke, hvor hans epitaphium er ophængt, af en meget star menneskemængde. Præsten blev be2 hestes værdi. Jens Kofoeds børneflok
tænkt med 22 daler
talte i alt 12 sønner og 12 dØtre, hvoraf dog kun hælvten overlevede ham.
Da kong Christian d. 5. besøgte Bornholm, overdrog han
14/ 10 1687 ham og hans hustru Maglegaard og Ellehuset
(1 5. Vdg.) for deres livstid.
Den endnu unge enke fik ret snart en tilbeder i den høje
flotte søn fra Kofoedgaard, den senere major Claus Hansen
Koefoed, der var 38 år gl. Det lukulliske bryllup samlede næsten
alt, hvad Bornholm ejede af prominente personligheder. Deltagernes navne kendes, men listen er for lang til her at citeres.
Der var naturligvis Koefoedgaards store slægt med brudgommens far, den velhavende »velædle Herre« kaptajn og sandemand Hans Madsen Koefoed i spidsen. Jens Kofoeds sønner
af første ægteskab, der var officerer i København, og svigersønnerne. Bornholms frimandsslægrer og militær synes at have
sar hinanden stævne her.
Claus Koefoe·d, f. 7/ 7 1663, blev nu herre til Maglegaard, og
under 24. febr. 1731 fik han kong Christian d. 6.s bevilling på
at måtte beholde gården i sin livstid, såfremt hans hustru døde
før ham. Majoren synes ikke at have efterladt sig børn. For da
hustruen døde 1739 og Claus s. år tog sin afsked som major,
overdrog han gården til et yngre ægtepar, der stod hans hjerte
nær. Der var Jens Kofoeds og A keleyes dattersøn, fænrik
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»Maglehw«.

Gabriel Larsen Kofoed (Forældre: Kapellan Lars Sørensen og
Margrete (Jens) Kofoed). Gabriel opnåede d. 22/3 1740 kgl.
fæste og kØbte 1744 Maglegaard til fri ejendom for 1280 daler.
Den kgl. tid var forbi. Claus Koefoed døde d. 11/2 1743. Hans
fane og våben med en koklov i skjoldet blev ophængt i Østermarie kirke.
Gabriels hustru hed Agnete Funch. Hun blev enke 1760 og
giftede sig igen med lØjtnant Hans Pedersen, der besad gården
og 1776 som barnløs fik undentag (aftægt) på vedvarende at
udnytte det halve jordareal, udgivet af Claus Kofoed (175784), der som søn af førnævnte Gabriel var rette arving til gården. Denne giftede sig samme år med Kirstine Gregersen, som
efter mandens dØd fik Peder Thorsen til ægtefælle ( 1786); han
blev næste ejer. Og i 1787 fødtes omsider en søn på gården,
kaldet Thor Maglegaard, der blev major og i 1818 ejer. Majorinden Margrete Hansen kom fra Lensgaard. Majoren var efter
sigende en interessant personlighed, men en dårlig whistspiller!
Det er vist desværre alt, hvad man kan få oplyst om ham. Han
døde barnløs i 1865; men fruen tænkte skam ikke på nyt herskab; det skulde hun nok selv være. Hun blev dog snart ked af
at bo i det store hus alene, kØbte ny flunkende landauer og byggede hus i Svaneke. Hjemme passede bestyrere gårdens drift,
men måtte jævnt hen hente hende og aflægge rapport om alt.
Før sin død i 1897 testamenterede hun Maglegaard til Thor

Maglegaard Westh, der blev født det år, majoren døde, og som
forøvrigt var en ætling af den gamle stamme, søn af sandemand
Thor Westh, Østermarie. Hustruen Margrete Jørgensen fra
Maribo er født 1873. Westh solgte Maglegaard i 1911 og flyttede til Svaneke.
Det blev den ansete Chr. Hjorth (14/ 7 1862-4/ 5 1936), der
nu blev herre til Maglegaard. Han havde tidligere ejet Gadebygaard, var konsulent for Bornholms landøkonomiske Forening,
formand for Gadeby mejeri, lægdsmand o. rn., og fik tildelt
Dannebrogsmændenes hæderstegn. H an kom d. 29/ 11 1898 i
ægteskab med Marie Byrholt Jensen fra Herlufsholms sogn; hun
overlever ham. Hjorth fik med betydelig bekostning jordens
ydeevne forhøjet og oparbejdet en stor og 1. klasses besætning,
der dog for størstedelen gik til under mund- og klovesygen, og
måtte desuden kæmpe med stor misvækst et andet år. Fru
Hjorth blev hans trofaste hjælperske, og ikke mindst under hans
mange tjenesterejser ud over Øen og ovre holdt hun med dygtighed og energi alt i bedste gænge.
Chr. H jorth var tilhænger af udstykningssagen. Forud havde
gården o. 183 tdr. land ager og skov, men efter adskillige udstykninger blev hovedparcellen reduceret til godt 100 tdr. land.
0 . 1934 fraskilte Hjorth det naturskønne hjørne, hvis spids tangerer Bølshavn »Frihed«. Her var bæk, en herlig dal og den
mægtige klippeås samt et mindre højtliggende plateau, alt indrammer af beplantning eller skov, og han byggede sig her en
smuk bolig, »Maglehus« kaldet. Men selvsamme dag, han skulde
flytte ind, døde han på Maglegaard.
Hjorth solgte Maglegaard til udstykningsforeningen, som
d. l. maj 1936 solgte hovedparcellen og gården til Holger Marcher, der holder de gamle traditioner i ære, driver gården med
dygtighed og forskønner inde og ude. Fruens navn er Rigmor,
f. Nielsen. Omsider fødtesherd. 9/ 3 1944 efter 157 års forløb
en søn Bent, som måske engang bliver den fremtidige herre til
Maglegård?
Maglegaard har foruden de fredede ruiner af det gamle kapel
endnu en kæmpehøj tilbage, en stor bronzealderhØj, som er fredet. Magleskov har »Maglegrav«, en såkaldt stenkreds. LØjtnant
Jansen har i fordums tid gravet der, men intet fundet.
Bølshavn, cl. 1. marts 1953.

Chr. Kragh.

Gammel fisker (V. Myhre fot. ca. 1900).
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lille Torv i Rønne i 90erne
Fra porten af mit barndomshjem i Stettestræde, der lå tværs
for Stålegade, kunde jeg se ned til Lilie Torv, hvor urmågara
Sjøberg og bogbinjara og boghanlara Dams forretninger lå. I
mørke vinteraftener skimtede jeg fra porten 3 petroleumslygter.
Den første stod få skridt fra mit hjem i svinget langs Stette-

Stålegade, Rønne, ca. 1900.

Lille T o1·v ca. 1900, set mod syd.

stræde, den næste midtvejs i Stålegade og den tredje udfor købmand Togsverd på Lilie Torv. De havde kun en svag belysning
i forhold til nutidens, men alligevel var det dæmpede gullige
skær i mørket en slags pejlingsfyr som hygge og vejleder i
Rønne gader, der henlå i totalt mørke indtil 1875, da de første
ca. 160 stenoljalØjter fordeltes i den indre by med 150-200
alens afstand. Som nævnt stod der nær .ved mit hjem en af disse
lygtepæle af træ, hvori jeg som dreng ofte klatrede op og greb
fat i en tværliggende støbejernsforgrening, beregnet som stØtte
for stigen til lampisten, og kikkede ind bag den 6-kantede glasrude, der sammen med lampeglas, brænder og oliebeholder var
pudset og velholdt. Fra august til henad foråret, 170 dage om
året, kom låmpepossarinj, som han kaldtes, der var en mindre
håndværksmester, skomager eller lignende, hver formiddag,
fyldte beholderen, pudsede glasset og med sin stige, oliedunk
og pudsegrejer i en galvaniseret båndjernskurv vandrede videre
indenfor sit område. LØjtetænnarinj, som han også kaldtes, fik
5 Øre pr. lygte for at vandre vejen 3 gange i døgnet med ·påfyldning, tænding og slukning. I mørkningen så jeg ham ofte i
efterårsvejret stå oppe på stigen og stryge flere tændstikker,
inden han fik blus på lampen. Kl. 10 aften kom han igen for
at slukke, hvilket gik betydelig hurtigere, da lyset ofte i flere
lamper var gået ud, slukket af stormkastene, der sugede om
hjørnet og ned ad tagene og ind i lygten, hvor flammen gentagne gange blafrede, sortnede glasset og rakte tunge, indtil
pludselig gaden henlå i fuldstændigt mørke.
Lille Torv med 6 tilstødende gader havde en mindre størrelse
end det nærliggende Store Torv, men samme rektangulære
form. Midt på torvet lå et lille træbevokset anlæg. Samtlige
bygninger på nær Baptistkirken og konsul Lunds hus var gamle
huse, passet ind i rammen om torvet, hvoriblandt den langlængede bindingsværkslade, hvor nu posthuset står, var den
største, der strakte sig fra Smmpegade til Søndergade, hvor 2
tilstødende længer lå med en port til hver side og beboelse ud
mod Søndergade.
Min mor, som er født og har haft sin barndom i Klokkegade,
der ligger skråt overfor, fortalte mig, at derinde i stuerne på
nævnte gård blev hun ofte som lille pige løftet op på armen af
den senere kendte lØjmant Ancher, helten fra skanse nr. 2 i
DybbØlsstillingen 1864. Desværre fik jeg ikke spurgt hende
nærmere; men det forekommer mig, at jeg senere hØrte, det var
den ancherske slægt i 1850erne, der før Per Kofoed ejede denne
centralt beliggende avslbrugergård. Men det kan jo også være,
at Ancher har været på familiebesøg og der truffet min mor
som barn.

*

Lille Torv i 1890erne, set fm syd.
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At torvet har skiftet udseende fra 90erne, viser følgende: På
nordøstlige h jørne lå guldsmed Kollings forretning. Dernæst
Simon Madsens ejendom og garnhandel. Udenfor stod en række
træer. I samme hovedopgang, øverst, lå et fotograf-atelier, tilhørende med beboelse malermester og fotograf Spelling. En

Skoleskibet •København«, der forliste 1927.

morsom mand, med lange hvidt skæg, der som oftest gik klædt
i en malerplettet diplomatfrakke og havde nogle mærkelige,
talende bevægelser med arme og forøvrigt hele kroppen, når
han rullede sig ud som kunstner. I atelieret var anbragt til den
tids brug klunkescole, rygstativer og rangle for at borejage
skrækken hos børnene og fremkalde forundring eller smilet
foran kassen med trefoden, når fotografen skjulte sig under det
overhængende tæppe og ringede, samtidig med at han trykkede
på knappen. Nærved lå isenkræmmer Carl Nielsens ejendom
med forretning, der havde et godt renomme, også på grund af
købmandens personlighed.
På hjørnet overfor lå glarmester Boss' forretning med porcelæn, nips og petroleums stå- og hængelamper i rigt udvalg
hængende under loftet. En dag scod jeg og kikkede ind ad vinduet og så en chokoladekande med guldforsiringer, der rigtigt
tiltalte mit barneØje. Der var min moders fØdselsdag 26. april.
Jeg ville gerne forære min moder denne kande, men havde kun
2 kr., som jeg havde samlet som ærnehorra hos købmand GrØnberg i Søndergade. Jeg gik ind i butikken og sa', som det var,
og den venlige ekspeditrice blev helt røre over, at jeg sådan
tænkte på min moder, så jeg fik kanden, der kostede 6 kr., mod
at jeg betalte 2 kr. af hver måned. Kanden står nu i mit hjem.
De co følgende e jendomme med forretninger tilhørte henholdsvis sadelmagermester Nielsen og garnhandler Steensen,

hvis frue passede butikken, da manden desuden var faktor, først
ved Bornholms Tidende og senere Bornholms Avis.
Efter baptistkirken lå en række småhuse op til den ·nyopførte
ejendom, tilhørende kul- og trælasthandler C. P. Lund, hvis personlighed fortjener en særlig omtale som en af Bornholms
ansete mænd og Lilie Torvs ukronede konge. Denne markante
skikkelse begyndte som skibsdreng 1870 med hyre til Grønland
om bord i barken »Thor« af Rønne. Allerede 4 år senere, 19Yz
år gl., tog han på langfart som 2. styrmand med barken »Dorothea« af Dragør. I disse udviklende manddomsår fra rejserne
over de 7 verdenshave grundlagde han sin senere karriere i
Rønne som købmand, reder og konsul. Foruden et godt hoved
over de brede skuldre sad et par kraftige arme, hvis næver beredvillige tog tørnen fra lasten til fløjknappen om bord i de
mastehøje storsejlere, der nu tilhører sagaen. Personligt kendte
jeg rederen, der kom i min fars smedje med bestilling på arbejde. Som barn fulgte jeg efter ligcoger, da hans første hustru
blev begravet, og hØrte ham foran graven takke det score følge
for deltagelsen. Et par år senere op mod jul, da denne mand var
blevet gift igen, da der jo i høj grad krævedes en husmoder til
børneflokken i der store hus på lille Torv, scod jeg en aften
uden for rederens komordør med en æske håndmalede julekort,
malet af min lidt ældre broder, som jeg var sælger for. Jeg havde
i forvejen været inde et par steder og med held solgt nogle styk-
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ker. Der var ca. 20 tilbage. Nu var det jo en hØj herre, jeg skulle
ind til - men jeg tænkte: fremad! og bankede på.
- Kom ind!
I en bred lænestol sad rederen tilbagelænet i det fornemme
kontor, i sin bedste alder med det velplejede brune skæg, der
var en karakteristisk pryd for datidens mænd.
- Hva vil du, m inj horra?
- Sporra om hr. Lunj vil kjuva håndmalede jylakårr?
- La mig se!
Efter at jeg havde åbnet låget og sat æsken på skrivebordet
og fortal t, det var min broders arbejde, afventede jeg spændt
resultatet, da kortene et for et blev nøje betragtet og lagt til
side. Jeg husker ikke prisen pr. stk., men da jeg gik ud ad
døren, var æsken rom. Rederen kØbte alle kortene.
Denne mand, der senere forlod øen og bosatte sig i Hellerup,
er nu forlængst borte; ellers vilde jeg meget gerne hilse på
kaptajnen og anmode ham om at fortælle: Om de rebede sejl;
det hylende orkester gennem riggen; søerne, der væltede ind
over dækket, mens røstjernenes greb langs spanter og lønning
bar det uhyre pres, når skuden lå bidevi nd med det halve dæk
under vand, og der ved det åbne rat scod surret 2 mand, hvis
se.nede hænder fattede om knagerne. Det var denne mands sønnesøn, der sammen med den øvrige
besætning og skipperen, son~ også var fra Bornholm1 forsvandt
·sporløst i den sydlige Atlant med 5-masteren, fuldriggeren
»København« 1928. Formentlig lille juleaften, da radioforbindelsen pludselig blev tavs.
På den Østlige side af Lille Torv lå cobaks-, snus- og skråtob_akshandler Ellebys lavloftede, hyggelige butik med farvelagte
billeder af troperne og ostindiefarere, med den dejlige lugt af
skipp~rskrå og den oversøiske vare, hvjs ingredienser var en
nØdvendighed for de havblæste bornholmere. Man læste aldrig
dengang om robakkens skadelighed, som mang~ aviser og hæfter nu om stunder fortæller om, deriblandt »Det bedste«, hvilket mange gamle, barkede bornholmere modbeviste ved at blive
over 90, hvad tobakken efter deres mening var medvirkende til.
Som nabo til Elleby lå en pottemager, fajance- og terrakottabutik med skyggefulde træer i eftermiddagssolen, tilhørende
fabrikant Michael Andersen. Træerne måtte sidste år falde, men
den ansete forretning, kunstnerisk moderniseret, tilhører fremdeles dynastiet, under ledelse af brødrene Michael Andersen og
professor Daniel Andersen.
Bomber over Lilie Torv 1945. I »Jul paa Bornholm« 1945
findes en byplan over bombardementet af Rønne, hvori en
anmærkning viser et nedslag med følgende eksplosion, der udslettede guldsmed Georg Kollings ejendom og dræbte ro kvinder, hvoraf den ene var enkefru Ida Kolling, fØdt i København
6/ 9 1871 og dræbt 7. maj 1945. Ved at se fotografiet i hæftet
af den smilende fru Kolling falder jeg i ranker over livets uforståelige mening, at hun og andre skulle ende deres dage på en
så forfærdende måde .. ..
Jeg erindrer denne dame i hendes ungdom med den statelige
skikkelse stå på Hotel »Dannebrog«s scene med det krusede,
rødligt flammende hår, klædt i gendarmblå selskabskjole, smykket med en svær guldlænke om halsen, deklamere en prolog,
hun festligt tolkede ved en sammenkomst i Håndværker- og
Industriforeningen. Da hun med sin hØjre hånd løftede slæbet
fra sin k jole og nejede dybt, medens bifaldet brusede mod
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hende, tænkte vist ingen, at engang skulde hus og hjem sryrre
ned over hende med en cordnende larm og fejes bore i en
støvsky.
Den første fonograf på Bornholm. En morsom begivenhed
erindrer jeg fra Lille Torv før århundredskiftet. En søndag
eftermiddag så jeg en sammenstimlen af mennesker udfor Per
Kofoeds ejendom. Ved nærmere eftersyn viste det sig at være
en omrejsende markedsgøgler, der fremviste den første fonograf
på Bornholm. Fonografen er som bekendt Edisons opfindelse
med gengivelse af den menneskelige stemme, fremkaldt ved en
stift, der berører en valse af voks, som løb mndt, drevet frem
af en mekanisk fjeder, der stadig skulle trækkes op som et urværk. Fonografen havde 6 dobbelte hØretelefoner, 2 til hver
person, som folk stak ind i Ørene mod betaling af 5 Øre. Forretningen gi k strygende, da mange mennesker standsede på
deres sØndagscur for at lytte til en stemme eller stemmer, der
kom fr.a en helr ny verden med der gamle, men evigtunge forholdet mellem mand og kvinde - og gØgleren tjente penge.
Blandt de forbipasserende kom et ungt par gående sØnderfra og ~t.i:,, l:,ede udfor konsul Lunds ejendom. Jeg kendte dem
og vidste, ar han, der var klæde i mørkt jakkesæt, med bowler
og runde hvide manchetter, der hang løse ned over de sorte
handsker, var vanvittig forelsker i hende, som var datter af en
»fØrd« familie og i sin holdning og påklædning nærmest lignede en ung pariserinde, en kvinde, der kendte sin magr, men
kun af Øjeblikkets mangel på noget bedre tillod ham at være
hendes opvartende kavaler, men heller ikke mer.
De blev enige og fulgtes ad derhen og fik hver stukket pibespidserne i ørene, og valsen begyndte at rulle. Der viste sig hurtigt, ar hun på der erotiske område var af en helt anden srØbning end han, hvis Øjne efterhånden fik er rædselsfuldt udtryk,
medens hendes strålede nyfigent og spændt på, hvad denne udflugt til skoven med de nyforlovede vilde ende med. Pludselig
cog hendes fortvivlede ledsager demonsrrarivr telefonen væk
fra ørene og lagde forsigtigt sin behandskede hånd på den unge
dames arm og bad bønlige: Frøken .... det er ikke noget for
Dem, hører De, jeg ber Dem, kom, lad os gå! Men tro endelig
ikke, hun var af den mening; hun svirpede hans hånd væk fra
armen og var lige ved at råbe: »Om igen!« da nålen lØb ud,
medens han scod flad med bowleren ned til Ørene og tænkte
på, hvordan han kunde frelse hende fra synd og våde.
90ernes radio. Noget af det, der også tilhører historien, er
fortidens vimre med de mange slædespor, der forlængsr er udslettet og vistnok, med den mororiserede udvikling vi har, aldrig
vender tilbage. Når vinteren sarte ind med frost og rogg, og de
små rØnnedaropere kom overisede og forsinkede i havn, hvor
aftaklede sejlskibe lå med fendere ude og gnavede menneskeforladt op ad hinanden, kØrte mange kaner og slæder gennem
gaderne, og de, der skulde sønder- og Østemd, passerede fra
Store Torvs købmandsgårde Lille Torv med rimdækkede heste,
medens bonden sad over Toften, godt indpakker med kørekappens krave op om hoveder. Vi drenge havde chance for en
kanetur et stykke uden for byen, enren bag på eller stående
langs mederne.
På hjemturen lagde vi øret op ad telegrafstængerne og hØrte
der summe med den mekaniske musik, der var 90ernes radio, og
som nu efterhånden nedgraves i kabler. Andre tider - andre
skikke.
N. Hammer.

To gamle bryllupsdigte
Den 29. december i året 1786 var der store bryllup i Nexø.
Bruden var den knap 27-årige madame Marie Ancher eller med
datidens udtryksmåde Marie Bohn salig Anchers, enke efter den
5. maj samme år døde købmand Jochum Herman Ancher. Brudgommen var den rige 43-årige søkaptajn og brygger på Christianshavn H ans Peter Kofoed.
Bag dette ægteskab lå, efter hvad min far i sin rid har fortale
mig, en romantisk kærlighedshistorie: Kaptajn Kofoed havde
under er besøg hjemme på Bornholm truffet den purunge, endnu ikke fuldvoksne Marie Bohn og forelsket sig heftige i hende.
Han meldte sig derfor som frier hos hendes fader, købmand
Morren Bohn i Rønne, og anholdt om hendes hånd, men fik
er bestemt afslag. Marie var alt for ung til, at der kunde være
rale om forlovelse eller giftermål. - Kaptajn Kofoed måtte
altså rejse bore uden noget løfte om ar få pigen. Og nogle år
efter blev hun så gift med købmand Ancher i Nexø. Men da
Ancher døde, meldte kaptajn Kofoed sig påny som frier; og
denne gang var det jo Marie selv, som bestemte, og hun sagde
ja til sin ungdoms tilbeder.
Hvor min far havde sin viden fra, ved jeg ikke; det er snarest tradition i familien Bohn, der ligger bagved. En bekræftelse af fortællingen får vi imidlertid af er til brylluppet forfattet dige, hvoraf jeg for nogle år siden var så heldig ae træffe på
er bevarer trykt eksemplar. Ganske vist er forsiden noget beskadiger, så nogle ord er forsv undne, men det manglende kan udfyldes fra en opskrift i en visebog fra slumingen af 1700-rallec,
skrevet af Nexøboen Esber Ipsen Holm, i hvis opskrift til gengæld hele slumingen mangler.
Digtet lyder som følger:
Beviis paa Guds underlige Førelse i Ægteskaber
imellem
Brudgommen,
Velædle
Herr Kapirain
Hans P. Kofoed,
Brygger paa Christianshavn,
og
Bruden,
Velædle og Elskværdige
Marie, salig Ancher,
da
De hØicideligholdt Deres Bryllupsfest
den 29de Dec. 1786
i Brudens iboende Huus i Nexøe.
KiØbenhavn.
Trykt hos Johan Rudolph Thiele.

H vem kan vel Herrens Raad og Viisdom ret udgrunde?
Hvem kan hans Førelser og Veie nogenlunde
Indsee? H vorfor der skeer, og hvorfor der er saa?
Nei, intet Menneske forstaaer sig ret derpaa.
Vor Brudgom kan herom selv ganske rigtig cale:
Han kan den hele Sag for Øien ret afmale.
Saavidc som jeg har hØrt, jeg nu fortælle vil:
H vem som nysgierrig er, han lægge Øret til.
Herr Kofoed kom engang ind i Herr Bohnes Stue,
Omtrent for tretten Aar ;men Hierret srod i Lue,
Da Han hans Datter saae, den lille Marie,
EndskiØnt Hun var fo r ung at ca' mod Friere.
Da Hun forlover blev med salig Jochum Ancher,
Saa var hun følgelig endda i Kofoeds Tanker,
Skiønr Han var uden Haab, ae blive Hendes Mand,
Ja, tænkte næsten ae afsige Ægtestand.
Han roligen hensleed, som før, sin' Ungkarls Dage,
Og ingens DeiJighed har kunder Ham indtage.
Men mide i denne Roe H an Efterretning fik,
A t Ancher var bortdØd, og Enken ene gik.
Han skrivtlig mældte Sig, og condoleerre Hende.
Hun kun.de tydelig for Resten gieme kiende,
H vad vel H ans Mening var og Ham paa Hiertet laae,
Hendes Gienkierlighed var Hannem om ar faae.
Han reiste derfor Selv, for at afgiØre Sagen.
Det gode Svar, Han fik, lyksaliggiorde Dagen.
Han spurgte ogsaa, om Hun vilde følge med?
Ja, svarede Hun srrax, jeg dertil er bered.
Seer da, hvor underlig alti ng i Verden vendes:
Guds Veie kan ei strax, men først bagefter kiendes.
H vad som besluttet var, det skulde endnu skee
Efter hans Guddoms Raad og vise Førelse.
Vor Brud Hun skulde først ved Kors og Kummer prøves,
Og i Guds Førelse, som Chrisme sømmer, Øves.
Herr Kofoed skulde og fra det vestindisk' Land
Indsamle endnu meer, og sætte sig i Stand.
Men hvad vil Husets Folk bejamre sig og klage,
Naar Du, vor kiere Brnd! skal Afsked med dem tage?
De maae jo tænke paa, at Du var god mod dem,
Mens Du Huusmoder var, og havde her Dit Hiem.
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Hvor mange syge Folk, som maae paa Sengen ligge,
In Summa, alle de, som gaae omkring at tigge,
De maae med Billighed blive bedrøvede,
Saasom de fik af Dig, hvad de behøvede.
Men skal Din Gavmildhed nu ogsaa have Ende?
Vil Du nu aldrig meer Dit Hierre til dem vende?
Nei, mange Trængende de tænke saa endnu,
At Du i Nød og Trang vil komme dem ihu.
Lever i Velstand, Herr Brudgom og Brud!
Veestand afværge den naadige Gud!
Og kierligen Dennem omfavne!
Gud give en Søn for den, som er dØd!
Saa skal det ~i have den ringeste Nød ;
Thi Bruden faaer intet at savne.
Det kan mærkes, at der i trykket er ladt åben plads til datoen
for brylluppet, der er tilføjet med blæk, og at årstallet er trykt
1787, men med blæk rettet til 1786. Bryllupsdagen har altså
endnu ikke været fastsat, da trykningen fandt seed, men man
har regnet med, at brylluppet først vilde finde seed i det nye år.
Efter dette digt skulde altså Marie Bohn have været i fjortenårsalderen, da kaptajn Kofoed traf hende og forelskede sig i
hende. Dee mislykkede frieri omtales naturligvis ikke i digtet,
men må vel næsten forudsættes, siden forfatteren har vidst
besked om denne forelskelse, der lå tretten år tilbage i riden.
Interessant er det, at digtet viser, at den storstilede godgørenhed, som har gjort »etatsrådinde Kofoed«, som hun nu altid
nævnes, berømt, allerede udfoldedes i hendes unge dage i Nexø,
mens hun endnu var madame Ancher og rådede over langt
mindre midler.
Endnu en sang til dette bryllup er overleveret os i Esber
Ipsen Holms visebog. Den lyder som følger, idet jeg dog har
lempet retskrivningen lidt for at lette læsningen:
En Sang til Erindring
om
Ægteforeningen imellem det velædle Brudepar
Herr Kapitain Hans P. Kofoed
Brygger i Kiøbenhaun
og
Madamme Marie Bohn Salig Ancher
i Nexøe paa Borenholm.
Dedizeret d. 29de December
Aar 1786
Under den Melodie:
Jeg er en Mand, som har saa vide omvandrec.

l ste Vers.
Med Glædskabs Sang, med muntre Fryde-Toner
Erindres maae den kiære Bryllups-Fæst,
Som kronede og vist bestandig kroner
H err Kapitain Kofoeds Vel at leves ret.
2det Vers.
Han lyckelig har faret, handlet, seilet,
Men vande dog mest udi sit Fødeland,
Den Hierrens Skat, som han har hidtil feilet,
Saa han nu blive kan glad Dannemand.
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3die Vers.
Han i sin Gaard nu faaer det beste Smycke,
Trods al den Pragt, som den ved Kunsten har.
0 sticker ud! o ønsker ham til Lycke!
Herr Kapitain Kofoeds Held var dyrebar.
4de Vers.
Og dyrebar Marie, hans Venindes vorde!
De dele dem i Fred de Elskte roe!
Det er en Pagt, som Himlens Forsyn giorde,
At hos hverandre de dog skulde boe.
5te Vers.
Til varig Sorg vi icke ere skabte,
Vort Liv er Fryd, vi skulde nyde den;
En verdig Mand Madamme Ancher tabte,
En verdig Mand hun faaer af Gud igien.
6re Vers.
Saa kierligt Par indtager alles Hierter,
H vert Blick er Røse, hver Mine Harmonie;
Fra Siælene bortflygte Livets Smerter
Ved dette Billed-Sprog, så elskte vi.
7de Vers.
De i sit Valg det Forsyns Veye mindes,
Som skabte dem til et ved Kierlighed.
Gid Varighed, gid Styrcke maatte findes
Ved Ægtebaandet de blev bundne ved.
Sangen: »Jeg er en Mand, som har saa vidt omvandret«, til
hvis melodi denne bryllupssang er skreven, var en dengang
meget yndet drikkevise af Peter Magnus Trojel (hvis mor for
resten var af slægten Ancher, en søsrer til retsbistorikeren
Peder Kofoed Ancher). Både tekst og melodi findes i Niels
SchiØrring: Selskabs-Sange. I. (1783-85) som no. 22.
Slutningen af det fjerde vers i denne sidstanfØrte bryllupssang:
»Det er en Pagt, som Himlens Forsyn giorde,
"At hos hverandre de dog skulde boe«
kunde tyde på, at også denne sangs forfatter har vidst besked
om, at det var »gammel kærlighed«.
Vel alle Bornholmere har hØrt om »Etatsrådinde Kofoeds
legater«, men da sikkert mange ikke kender ret meget til det
ægtepar, om hvis bryllup vi nu har hØrt, og hvis formue ligger
til grund for disse legater, skal kaptajn Kofoeds og hans hustrus
liv i korthed afridses her.
Hans Peter Kofoed var født i året 17 43 på Kofoed gård i
Østermarie, som hans fader Peder Kofoed dengang havde i forpagtning. Moderen hed Margrethe Elisabeth Marcher. Senere
flyttede forældrene til Svaneke, hvor de drev købmandsskab. Han lærte sømandsskab, blev kaptajn og sejlede i langfart,
særlig til Vestindien, hvor han drev handel, og hvortil han i alt
skal have gjort 21 rejser. Han tjente sig en formue og nedsatte
sig på Christianshavn som brygger og grosserer. Ved dygtighed
og påpasselighed voksede hans formue, og for at sikre den
under de vaklende pengeforhold under krigen med England
(1807-14) anbragte han en stor del i jordegods, idet han

Ham P. Kofoed.

kØbte de to store godser Holbæk Ladegård og herregården
Astrup i Voldborg herred; den sidste erhvervede han i 1810
for 400.000 rdlr. Forpagteren af denne gård Niels Hansen opkaldte sin i 1813 fødte søn efter ham, den senere som præst
og forfatter kendte Hans Peter Kofoed-Hansen. Men da var
det fru Kofoed, som hun nævntes, der ejede gården; kaprajn
Kofoed var afgået ved døden d. 3. januar 1812.
Hans hustru, Marie Kofoed, var fØdt i Rønne den 19. januar
1760 som datter af købmand og hospitalsforstander Morren
Bohn og hustru Barbara Kirstine Ancher. - Den 11. december
1776, altså knap 17 år gammel, blev hun gift med den 30-årige
købmand Jochum Herman Ancher i Nexø. - I 1786 ramtes
hun af den »prøvelse ved kors og kummer« , som forfatteren
af det først anførte bryllupsdigt nævner. Først mistede hun sit
eneste barn, en 8-årig dreng, der døde den 2. februar; og den
7. maj døde købmand Ancher. - Men ved årets udgang,
29. december, giftede hun sig igen med kaptajn Hans Peter
Kofoed og flyttede til Christianshavn. Hvad jordisk gods angår
fik hun, for at rale med bryllupsdigtets forfatter, intet ae savne,
men digtets Ønske om, ae Gud vilde give hende en søn igen
for den, som var død, gik ikke i opfyldelse; ægteskabet forblev
barnløst.
Ved kaptajn Kofoeds dØd arvede hans enke hele formuen.
Naturligvis becød pengekrisen i 1813 en nominel scor nedgang;
men pengene var anbragt så vel, at fru Kofoed stadig var meget
velhavende. Hun blev boende i ægteparrets score gård på Christianshavn, nu kaldt Herings gård, lige cil sin død, men levede
stille og enkelt. Største parten af sine indtægter anvendte hun
til velgørenhed. Allerede en. god måneds tid efter mandens
død oprettede hun et legat på 100.000 rdlr. for fattige sømænd,
sømænds enker eller deres børn i København; og senere samme
år gav hun 50.000 rdlr. til borgerskoler og arbejdshuse i Rønne,
Nexø, Svaneke ogHasle.-Dels i 1814 og dels i 1820 gav hun
1000 rdlr. til en skole i Øscermarie, kaptajn Kofoeds fødesogn.
Og da hun i 1825 gjorde testamente, betænkte hun yderligere
sin fødeø ved at oprette et legat på 76.000 rdlr. til trængende
bornholmske sømænd, sømænds enker og børn, samt et legat på
12.000 rdlr. til nyttige formål, særlig stenkulsbrydning og skovplantning.
Men foruden disse store donationer gav fru Kofoed årlig en
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mængde mindre beløb bore i form af underscØttelser eller hjælp
cil trængende. Det kan således nævnes, at hun stØttede den unge
Madvig i hans studietid. - Hver lørdag samledes en skare af
fattige i hendes gård og fik hjælp. - Der regnedes ligefrem
med, at enhver, der henvendte sig til fru Kofoed om understØttelse, fik den. - Hvad hun således bortgav årlig, regnedes
ikke i hundreder, men i tusinder, siges der.
Som påskønnelse for denne godgørenhed fik fru Kofoed i
1818 tildelt rang af etatsrådinde. Da hun var i audiens ved hoffet for at takke for denne udmærkelse, var hun iføre sin prægtige bornholmske nationaldragt med skarlagenskåbe og nølle,
den dragt hun bærer på det her gengivne maleri.
· Skønt fru Kofoed ved sin godgørenhed var til crøsc og glæde
for mange, var hun ikke selv et lykkeligt menneske. Hun var,
da hun blev ældre, meget plaget af tungsind. Og dette i forbindelse med overhæng af folk, der søgte at misbruge hendes
godgørenhed, gjorde hende mere og mere menneskesky. De
sidste år, hun levede, var hun helt sindssyg. Hun havde altid
været religiøst præget og søge trØst i troen på sin Gud og Frelser. Men nu svandt denne crøsc. Hun anså sig for et af Gud
aldeles forstØdt og elendigt væsen. Forgæves søgte flere af
hovedstadens gejstlige at få hende fra disse tanker. - Desuden
var der timer, hvor hun frygtede ae dø af fattigdom, og hvori
hun bebrejdede sig selv sin gavmildhed; men ikke des mindre
vedblev hun at uddele milde gaver; hun kunde ikke lade være
at give.
Den 20. april 1838 døde hun og blev begravet på Assistens
Kirkegård ved sin mands side.
I 1882 rejste bornholmerne i taknemlighed for hendes velgerninger mod fØdeøen på KristianshØj i Almindingen en mindesten for hende, tegnet af Kr. Zahrtmann, og med en portrætmedaillon af hende, modelleret af H. V. Bissen. - Jeg mindes
fra mine tidlige drengeår en Almindingstur, hvor min far viste
mig dette »Etatsrådinde Kofoeds minde« og fortalte om denne
mærkelige kvinde, som oprettede de score legater, og som vi
bornholmere aldrig måtte glemme.
Her har jeg nu søge at fortælle hendes liv i korte træk, og
således gøre mit til at bevare hendes minde hos hendes landsmænd.
Aage Rohmann.
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Mindesmærkerne

på Nordbornholm

FOTOGRAFIER AF DAM JOHANSEN

Frihedssrørren har man lige fra først af kaldt der monument,
der den 7. juli 1912 blev afslører ved H ammershus til minde
om Bornholms frigørelse fra det svenske herredømme i december 1658. På 250 årsdagen for drabet på Prinrzenskold afsløredes på rorver i Hasle d. 8. decbr. 1908 en mindesten for hoved-

mændene i befrielseskampen, og muligvis har dette fået professor Mathias Bidstrup til ar rage initiativet til ar få rejst er minde
om den folkerejsning, der underbyggede ledernes færd. D en
10. decbr. 1908 fik han sammenkaldt til er møde i Allinge, hvor
et udvalg nedsattes til ar arbejde for sagen: kæmner cand. reol.
Hans Mortensen, kaptajn Johan C. Koefoed og folketingsmand
V. Maegaard, den første som formand. En indsamling over hele
øen, stØttet af bornholmere i hovedstaden, mødre stærk tilslutning og gjorde der mulige ae realisere planen, stenværksbestyrer
H. J anus Petersen, Hammersholm Granitværk, påcog sig ae udarbejde mindesrØtten, og en fin sommerdag blev denne afslører
i overværelse af ca. 2000 mennesker. Professor Bidstrup holdt
festtalen, og museumsinspekrØr P. Hauberg overrog på Nationalmusers vegne ar værne om stØrren. Kæmner Hans Mortensen
rakkede alle, der havde gjort det muligt at rejse mindesrØtten,
bl. a. førstelærer Karl M. Kofod i Tejn for hans indskrift, der
betegnedes som »god, både i reel og formel henseende«. Som
biUeder viser, lyder den:
FOLKET BRØD SIT
FREMMEDAAG
HER HVOR KLIPPEN
BRYDER SØ
FRIFØDT ÆT HAR
FÆDRES SPROG END BORNHOLM ER
DANMARKSØ
Derover ses der danske rigsvåben og årstallet 1658.

*

FrihedJStptten ved Hammershtts.

Kaptajn K. E. S. Koefoed, der gennem sine studier i frihedskampens forløb 1658 havde fået den faste opfattelse, ar Jens
Kofoed med rette havde fået tilnavnet Bornholms befrier, tog i
1920'erne initiativet til ar få rejst en mindesten for denne og
fik Bornholms officersforening inreresseret i tanken, så at der
den 2. september 1928 ved Sandvig kunde afsløres en anselig
natursten, der under Koefoedslægrens våben har indskriften
JENS KOEFOED
Bornholms Befrier
9 - 12 - 1658
På bagsiden af stenens står:
Rejst af Bornholms
Officersforen ing 1928
Ca. 2000 mennesker overværede afsløringen. Bornholms
kommandant, den bornholmskfødte oberst Th. Thor~berg holdt
festtalen og citerede bl. a. M. K. Zahrcmanns ord: »I sine 62
Leveaar havde Landkapitajn Jens Pedersen Kofoed opbygger
Slægtens sjunkne Hus og hejset Ærens Krans over dens gjenrejste Gavlsparre. Han blev ikke blot dens, men hele Bornholms
videst kendte Mand, hvis Ry aldrig skal forstumme.«

*

Mindesten for Jem K ofoed ved Sandvig.

40

JUL PAA BOR N HOLM

På ruinerne af magasinbygningen på Hammershus lod Foreningen Bornholm i 1930'erne anbringe en bronzeplade med
indskriften:

Til minde om I museumsinspektØr P. Haubergs I utrættelige
arbeide paa I bevarelsen af Hammershus J ruiner i aarene 1885
-1928 [ Opsat af taknemmelige bornholmere.
Foreningen Bornholms formand rektor M. C. Koefoed foretog afsløringen og udtalte mindeord om inspekcør Hauberg.

*

Ved stien til Hammerodde lod Bornholms Marineforening
1939 rejse en mindesten for de tre bornholmere, der omkom
ved skoleskibet »KØbenhavn «s forlis i Sydatlanten i året 1927.
Scenen bærer denne indskrift:
Minde over de I 3 bornholmere som I omkom med skole-I
skibet København 1927 [ Kapt. Ferdinand Andersen I Iermarros
Knud Lund [ koksmat Hugo Rønne Hansen J
Rejse af Bornholms J Marineforening 1939.
Genforeningsste11 i Allinge Lystanlæg.

Mindetavle for P. Hanberg på Hammershm miner.

Mindesten for distriktslæge Danchel i Allinge Lystanlæg.

I Allinge Lyseanlæg lod firmaet Hans og Jørgen Larsen
anbringe en terningformet granirblok med indskriften
Til I minde [ om [ Sønderjyllands genforening [ med [ Danmark \
9 juli 1925
I samme anlæg, der oprindelig skylder den uselviske læge
Danchel sin tilblivelse, er rejse en mindesten med indskriften:
P. E. P. Danchell I R . af Dbr. og Dbm. I f. 4. febr. 1824 d. 23.
sept. 1904. I Distriktslæge I i Bornholms nordøsrre lægedistrikt \
fra 1865 til 1898.
Mindesten for 3 bornholmere, der omkom ved skoleskibet
•Københavns« forlis.

Th. Lind.
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VILH. KJØDT
31. juli 1909- 6. september 1953

Uden forudgående sygdom afgik tidligere ansvarshavende
redaktør af »Bornholms Avis« Vilh. Kjødt søndag den 6. september ved døden ramt af en hjertelammelse. - Døden kom
pludseligt til redakrør K jødr. Han var just vendt hjem til sin
bolig på Vesrbanevej i Vanløse efter en formiddags-spadseretur
med sin hustru Karen-Inger (datter af afd. bankbestyrer H. P.
Bidstrup, Rønne) og sin 13-årige datter Lise, da han blev
angrebet af voldsomme smerter i bryster. En tilkaldt læge beordrede omgående KjØdt indlagt på D iakonissestiftelsen, men i
ambulancen på vej dertil udåndede han - i en alder af kun
44 år.

*

I over 13 år fra 1932 til 1945 var redaktØr KjØdt - med
undtagelse af en kort periode i 1936 som lokalredaktør ved
LoUand Falsters Stiftstidende i Maribo - knyttet til »Bornholms Avis« som medarbejder og redaktør.
Villi. Kjødt var føde i Kalundborg, hvoi: faderen var overretssagfører. Efter srudentereksamen fra Sorø Akademi sruderede han i nogle år jura ved Københavns Universitet og tog
første del af juridisk embedseksamen. Af forskellige årsager
forlod han imidlertid srudier og valgte journalistiken som sin
livsbane. Sin journalistiske uddannelse fik han i begyndelsen
af trediverne ved »Bornholms Avis« hos dette blads daværende
redaktør H . V. Salomonsen (senere Srargård), der forøvrigt også døde i en relativ ung alder for få år siden.
Der srod meget hurrigr klart for K jødrs omgivelser, at med
journalistiken var han kommet på sin rette hylde. Og sådan
fØlte han det utvivlsomt også selv både den gang og senere,
thi sjældent er en mand gået til sin gerning med er så smittende
humør, så intens en arbejdsglæde, men samtidig med en så
stærk og levende ansvarsfølelse som Kjødr. Hvis der overhoveder med nogen ret kan siges, at dagbladsjoumalistiken giver
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mulighed for udfoldelse af det sjældne, der kaldes talent. så
evnede Kjødr som få andre at give det udtryk. Han var en
sjælden fi n stilist med både Øje og øre for sprogets melodiske
nuancer. Han ligefrem kælede for det, når han gav de i fo rvejen fint ciselerede sæminger i sine manuskripter den sidste
afpudsning og forsømte aldrig nogen lejlighed (og sådanne
indtraf hyppige ... ) til ar formane sine yngre medarbejdere til
altid at behandle sproget med den respekt og ærbødighed, det
fortjener. »Nok skal det gå stærke, sagde Kjødr, vi skal have
avisen færdig hurtigst muligt, men der må ikke jaskes med
sproget.«
Gennem årene udviklede K jØdt en selv for en journalist temmelig enestående iagttagelsesevne og et betydeligt menneskekundskab, som gav ham rige muligheder for ar dyrke den
journalistiske form, han vel egentlig yndede mest - fabuleringen. H an havde i vuggegave fået en levende og frodig humoristisk sans, der både i det daglige samvær på redaktionen, i
hans hjem og ved festlige lejligheder, men allermest i der, han
skrev, foldede sig ud og funklede i al sin underfundige-charmerende og ofre helt barokke glans. Til andre tider sporedes i
hans små betragtninger over dagliglivets foreteelser et følsomt
l}'.risk gemyt. Det var de mest vekslende temaer, han kunde
sætte sig hen og skrive sine små uprærenriØse perirarrikler og
causerier over. En enkelt lille dagligdags og af de fleste andre
ganske upåagtet episode, er citat fra en eller anden tale eller en
bog var for ham som regel udgangspunkt og inspiration nok
til en lille opsats, i hvilken hans fine og elskværdige humor
foldede sig ud i al sin fascinerende charme. Han var aldrig
bedsk i sin humor. Den snerrende giftige sarkasme lå slet ikke
foi: hans stemme. Kalundborgjyde, som han jo var, ejede han en
god del af sjællændernes jævne og hyggeligt-politiske sind. Der
var den underfundige næsten overbærende milde ironi og den
helt barokke pointe, der var hans force. Ikke der brede grin,
som nogle mener skulde være særkender for os danske, men der
lille fine ofre lidt skæve og undskyldende smil og den bizarre
situation. Mark Twain, Stephan Leacock og Storm-Petersen var
hans score forbilleder. -

*

Det var naturligvis under vægten af den Øvrige arbejdsbyrde
med at lave en lille. provinsavis begrænset, i hvilket omfang
K jødrs humoristiske evner kunde komme til udfoldelse i de ca.
13 år, han virkede ved »Bornholms Avis«. Men så meget des
stærkere gjorde de det, da han fra sommeren 1945 knyttedes til
»Nationaltidende«, hvor han under pseudonymet »Jeremias«
havde sin lille daglige humoristiske opsats på bladets bagside
og desuden leverede en mængde bidrag i form af noveller,
causerier etc. til bladets søndagsrillæg. H yppigt remplacerede
han også »Nationaltidende«s huspoet forfatteren Mogens Dam
og skrev den versificerede humoristiske kommentar til døgnets
akruelle begivenheder på bladets bagside, og m idt i al travlheden dels i hans sidste år i Rønne og dels med at passe ~Na
tionaltidende«s rigsdagsreporrage - det var i det hele tager
utroligt, hvad han kunde overkomme - fik han også tid til ar
skrive en fornøjelig roman »Skraaen«, en vittig satirisk skildring af dagliglivet i en lille provinsby under besættelsen.
Som næsten alle sande humorister havde KjØdt også de stunder, hvor der alvorsfyldre og det spekulativt-melankolske ofre
grænsende til det tungsindige kunde slide i hans følsomme sjæl.

De[ gjorde sig namrligvis ikke minds[ gældende i de mørke
krigs- og besættelsesår, hvor han var Bornholms Avis' redaktør,
og hvor vilkårene jo afgørende ændredes for pressens folk.
De[ var ham en pine ikke at kunne udtrykke sig frit og
uhindret af andre hensyn end dem, han fØlte over for sandheden og renen, men samtidig gav disse bevægede år KjØdt smre
muligheder for udfoldelse af en hid[il ukendt form for journalistik, i hvilken hans rige menneskelige hme og d jærve ironi
var hans bedste våben. Han lærte hurtigt kunsten - og blev
efterhånden en ren virmos i den - at skrive sådan, at ikke det,
som stad i linierne, men mellem dem, blev det væsentlige. Den, der nu bagefter blader tilbage i avisårgangene fra disse
første besættelsesår og fryder sig over den drilagtige underfundighed i "Vix«' pe[itartikler, siger uvilkårligt til sig selv: »Utroligt i grunden, at det gik godt.« Nå, det var nu heller ikke altid,
det gik lige godt. Fra udenrigsministeriets pressebureau, der
vagtsomt fulgte dagspressen og vågede over, at besættelses~
magten ikke blev trådt over de følsomme tæer,. kom tid efter
anden formanende advarsler, og i foråret 1942 faldt hammeren for første gang. Tyskerne klagede over en kommentar,
redaktør KjØdt havde skrevet i den ledende artikel til meddelelsen om Chriscrnas Møllers rejse til England, og der pressenævn, der var dannet af pressens organisationer til at pådømme overtrædelser af de givne forskrifter (som iØvrigt ofte var
mere end vanskeligt at forrolke), takserede artiklen til en bøde
på 500 kroner.
Langt senere, i vinteren 1945 blev Bornholms Avis af tyskerne simpelthen forbudt at udkomme på ubestemt tid. Arsagen var, at et telegram om englændernes sejrrige fremtrængen
i Burma var forsynet med en overskrift, i hvilken citeredes
linien fra Kiplings berømte digt.. . »Kom igen soldat fra England, kom igen til Mandalay«. For første og hidtil eneste gang
i Bornholms Avis' 125 årige historie udkom bladet ikke i
halvanden måned.

*

Men før dette var meget andet hændt. Det stemte nøje
overens med hele KjØdts redelige karakter, når han efter den
29. august 1943, hvor tyskerne forlangte, at dagspressen jævnligt skulde optage pronazistiske kommenterende artikler, meddelte sit blads læsere, at eftersom man ikke længer på redaktionen var herre over, hvad der fremkom af kommenterende
læsestof, vilde for fremtiden ingen redaktionelle kommentarer
være at finde i bladet. Den ledende artikel forsvandt for resten
af besættelsestiden.
Arbejdet blev i stedet, både hvad kommentarer og nyhedsformidling angik, lagt over på en anden front. Den illegale presse
vandt indpas også her på Øen, og KjØdt var en af de ivrigste
både i det redaktionelle arbejde og med distributionen af de
små flyveskrifter. Og hermed gled han automatisk ind som en
af de førende skikkelser i frihedsbevægelsen på Bornholm.
Da frihedsbevægelsens lokalkomite dannedes i efteråret 1944,
fandtes det kun naturligt, at han fik sæde i komiteen (sammen
med overlæge dr. med. H. Chr. Olsen, sognerådsformand Jens
H olm, Nylars, der den gang også var forretningsfører på Bornholms Avis, lærer Carl Håkansson, maskinarbejder·Børner, journalist Hjuler m. fl.). KjØdt organiserede modtagelsen af våben
og sprængsroffer til modstandsbevægelsens militære grupper,
hap kontaktede frihedsrådet og sørgede for, at kurerer og flygt-

ninge, der kom her til øen, blev ekspederet videre til deres
bestemmelsessted: Sverige. En broget skare af kendte og ukendte
passerede i disse bevægede måneder gennem Bornholms Avis'
redaktion og KjØdts bolig, hvor alle blev enestående gæstfrit og
venligt modtaget.
Egentlig harmonerede alt dette drastiske og krigeriske grumme lidt med hans hele fredsommelige og stilfærdige natur.
Men samvittigheden bød ham at overvinde en instinktiv modvilje derimod og kaste sig midt ud i der. Her var en vigtig
opgave, der skitlde løses. Det gjaldt kampen for friheden , selvstændigheden og for Danmarks anseelse udadtil. Ergo måtte
han, for hvem den frie ranke og det frie ord var noget essentielt i hele tilværelsen, være med, hvor kampen førres - uden
skelen til personlig risiko.
Og sådan gik det da til, at denne fredelige pennens væbner,
hvem alt, hvad der forbandt sig med fysisk vold og strid i
anden form end den, hvor men inger brydes, var inderligt imod,
og som - hvad han både den gang og senere fandt var grundkomisk, ellers for stedse var kendt uskikket til al krigstjeneste - fandt sig selv som midtpunkt i en flok unge og ældre,
der om fornødent med våben i hånd var rede til at kæmpe mod
uret og vold.
Men midt i alt dette, hvor dystert det hele end ofte kunde
se ud, hvor faretruende en simation der end kunde opstå, slukkedes hans fine, venlige smil aldrig. En lille, henkaste[ bemærkning, et til lejligheden passende citat fra en af hans yndlingsforfattere, Wodehouse, kunde udløse en spændt atmosfære i en
hjertelig latter.
I de første glade, men for Bornholm senere så tragiske befrielsesdage fik KjØdt overdraget særligt betydningsfulde og
vanskelige opgaver som forbindelsesleddet mellem de russiske
befrielsesstyrker og den bornholmske frihedsbevægelse. Et delikat hverv, som han klarede med al den takt og sjældne evne til
at få selv de besværligste ting til at glide, som var ham givet. I
disse bevægede dage og uger, der vil gå over i historien som
vel de mest dramatiske på Bornholm siden 1658, Øvede han
en indsats, som uden tvivl satte dybe spor og klarede mangen
en indviklet situation.

*

KjØdt elskede den Ø, hvor han tilbragte størstedelen af sine
ungdoms- og manddomsår, dens skønne natur, dens befolkn ing
med dens karakteristiske særpræg og dens klangfulde sprog
med den rigdom af kraftmættet og bastant humor, det rummer.
Han var gennem mange år en af de trofaste stØtter for det
gamle theater i Rønne, i hvis bestyrelse han sad, og hvor han
på scenen med sin levende og fantasirige karakteriseringsevne
fremtryllede et uforglemmeligt galleri af barokke figurer.
I alt, hvad han befattede sig med, var han ganske enestående
samvirtighedsfud og pligropfyldende. Hans vurdering af begivenheder og medmennesker var gennemsyrer af en brændende trang til først og fremmest at gØre ret, og var han en
sjælden gang uforvarende kommet til at gøre nogen urer,
helmede han ikke, før det var gjort godt igen.
Et sjældent ædelt og fint menneske, en retskaffen karakter,
for hvem dette at gøre vel mod andre var livets væsentlige indhold, er gået bort med ham. Det føles smerteligt vemodigt, at
hans stille, fine smil for stedse er slukket.
Gunnar Bjerg Møller.
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Portrætter af kendte bornholmere
afgået ved døden sidste år

44

r. c. Larsen, 18. juli 1877-13.
sept. 1952. Postmester i Rønne
1930-42. R. af Db.

Vald. Sode, 31. aug. 1877-26.
septbr. 1952. Gårdejer, Kannikegård, Vestermarie.

O.A . Dam, 2. juni 1874-6.oktober 1952. Gdr" Leosbjerggård,
Øscer!ars, Lille Grammegård,
Aaker, •Fælleshåb•, Rønne.

Emil Westh, 7. febr. 1887-9.
oktbr. 1952. Urmager, guldsmed, Hasle; formand f. Luth.
Missionsforening.

Olt4 P. Jen.sen, 19. juli 187410. okt. 1952. Biavler, Øster
marie; æresmedlem af Bh. Bia1lerforening.

P. Holm, 23. febr. 187 5-11.
oktbr. 1952. Bagerm., Allinge;
formand f. sygekassen og sygeplejeforeningen.

Carl Skovmose, 1. juni 187912. oktbr. 1952. Glarmester,
porcelænshandler, Rønne.

P. Bidstmp, 19. marts 188115. oktbr. 1952. Cementstøber,
pakhusformd., byrådsmedlem,
Svaneke.

V ald. Hansen, 8. novbr. 187927. okt. 1952. Gårdejer, Risegård, Østermarie.

Thomas Gideon, 2 1. dec. 188730. oktbr. 1952. Skibsf., i statens skibstilsyn 1919, skibsinspektØr 1940.

Hansinius Ko foed, 18. februar
1880-3 1. okcbr. 1952. Gårdejer, Knarregård , Rutsker.

Hans Chr. Kofoed, 25. juni
1861-4. november 1952. Bygmester, Rønne.
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Olaus Emil Lyngberg, 19. juli
1887-6. novbr. 1952. Manufakturhandler, R ønne.

Hansine Hansen, 2. febr. 1872
-12. novbr. 1952. Typograf,
byrådsmedlem, Rønne.

D agmar An dersen , f. Larsen,
8. marcs 1872-4. decbr. 1952.
Lærerinde i Neksø 1895-1921.

And1·. Jensen, 23. jan. 188911. december 1952. Hotelejer,
Højskoleh jemmet, Aakirkeby.

J. F. Jensen, 30. oktober 188616. decbr. 1952. Købmand,
Egeby, Aaker.

Axel Eckberg, 21. juni 187928. december 1952. Købmand,
byrådsmedlem, forligsmægler,
Rønne.

P. Andr. Bojesen, 30. juni 1884
29. dec. 1952. Fisker, i redn.væs., red. 39 men. D bmd., red.væs.' erindringsm., Snogebæk.

Rob. Hildebrandt, 16. novbr.
1868-29. jan. 195 3. Faktor v.
Bornh. Soc.-Dem. 1902-43Rønne.
.

Mathilde Næstved, 9. februar
1879-29. januar 1953. Kommuneassistenr 1912-44, Rønne.

Albert Jørgensen, 11. sept.. 1887
-8. feb r. 1953. Gdr., Almegd.,
Vestermarie. Sandemand, sognerådsmedlem, kirkeværge.

P. K11re, 6. dec. 1872-13. febr.

1953. 1899 bese. af Nordlandets Handelshus, 1934 ejer.
Byrådsmedlem, Allinge.

Carl Chr. Petersen, 7. juni 1883
13. februar 1953. Købmand,
»Skovbo•, ved Alm indingen.

Kr. Kttre, 31. oktober 187615. febr. 1953. Maskinmester,
genealog, København.

Carl Kr. Pedersen, 28. novbr.
1866-23. febr. 1953. Gårde jer,
Pellegård, Rø.

E. M. Hintze, 13. febr. 189426. febr. 1953. Overtoldassistent, København.

C. U. Boesen, 7. januar 18701. marts 1953. Fra 1895 læge
i Neksø. Formand for hø jskoleforeningen. Kunstsamler.
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John Herm. Koefoed, 13. april
1871-1. marrs 1953. Løjcnanr,
gdr., Sc. Kalbygd., Aaker, Vellensbygd., Ny!., Smedeg., Nyk.

Otto Stibolt, l. januar 1893-2.
marts 1953. Komm.lærer, kordegn Hasle 1921, overlærer cil
1950; fmd. for ligningskomm.

Otto Johs. ]Ørgensen, 23. nov.
1864-5. marts 1953. Fisker,
opsynsm. f. redningsv. med ri!
ar redde 179 søfolk; Dbmd.

Viggo K ofod, 30. maj 188610. mans 1953. Gdr. Gadegd.,
Poulsker, sognerådsmedlem.

C. J. Kielberg. 22. novb. 1874
13. marrs 1953. Ingen iør, ejer
af Rønne Teglværk.

V iggo Skovgaard, 30. maj 1881
14. marrs 1953. Gdr., Langensgård, Nylarsker, Tøjregd., Klemensker, Blemmegd., Nylarsk.

Frits Kjpller, 28. febr. 189616. mans 1953. Snedker, postbud, biavler, bisygdomsinspekrør.

T horvald Thamdmp, 21. febr.
1890-16. mans 1953. Skrædder, Rønne; fmd. f. skrædd.
fagfor., medl. af ligningskomm.

Andr. Mtmk, 6. maj 188 1-1.
april 1953. Urmager, Rø nne;
første kørelærer på Bornholm,
radiomekaniker.

Andr. Riis, 20. juni 1882-5.
april 1953. Proprietær, Halsegård, Øsrermarie, sandemand.

Martin Johs. Pedersen, 16. dec.
1873-6. april 195 3. Gårdejer,
Brogård , Øsrermarie.

PerO!sen, 5.maj 1870-16.april
l 953. Skibsf., Rø nne, • Anna •,
•Jus •, •Cascor•, •Emanuel•.

Marins Hansen, 9. aug. 188721. april 1953. Snedkermescer,
Neksø.

Hans Ftmch, 26. maj 186525. april 1953. Smedemester,
Allinge; byrådsmed lem.

A lfred Johs. J\11mk, 27. jan.
1884-23. maj 1953. Gårdejer,
Fynegård, Nylarsker.

P. J. Latt, 20. april 1869-11
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juni 1953. Malerm., Bh. malerlaugs førsre oldermand 190218, æresmed lem 1952.

Sophm Ba11g, 16. sepr. 1879-

Johan P. Johaiuen. 20. decbr.

30. juni 1953. Barberm., Allinge, Chrisriansø. Forf. bøger
om Christiansø.

1867-6. juli 1953. Avlsbruger,
frugtavler, Tjørneby, Poulsker,
•Fælleshåb«, Bodilsker, Neksø.

Ham Gram. 18. aug. 1880-8.
juli 1953. Købmd., Gudhjem,
Fmd. for Nordboenholms købmandsf. 1924-45 ; æresmedl.

Peter Mikke/Je11, 16. aug. 1895
-9. juli 1953. Fuldm. Rønne
kommune 192 1, kæmner 1944,
biografdirektør 1951.

31. marts
1886-18. juli 1953. Sadelmagermester, Rønne.

Haiu Povl Haure-Petene11, IO.
februa r. 1883-18. juli 1953.
Kapt. i D ansk.-fransk Dampskibsselskab.

J. P. A ndenen, 2 1. jan. 190123. aug. 1953. Lektor Viborg
Katedralskole. Form. f. Foren.
for naturkundskab.

Otto ErichJeti, 29. juni 1883·

Hans Peter RaJch, 23. decbr.

Anna Kofoed. f. Schou, 25.

Char/eJ A ndr. M ogeme11. 19.

1884-31. aug. 1953. Gårdejer,
R ingebygård , Vestermarie.

marts 1874-24. februar 1953 .
Byråds medl. Svaneke 1913- 17 .

september 1887-2 3. maj 1953.
Brugsfore n.-besc. Tejn -1919,
Hasle -49; byrådsmdl. i 14 år.

]e11J T h. Nie/Jen, 9. aug. 1873
-23. maj 1953. Gdr., Stangegård, Aaker 1898-19 39, med l.
af sogner., forligsmand.

P.A. Thornberg. 1. marcs 1871

T heoefor Jeme11. l. marts 1864

Henning Schrøder AnderJen,

0. TJcheming /\'fpller. 11. aug.

-6. juli 1953. Bagerm., Gudhjem 1895- 1911 , sparekassebestyrer.

-6. maj 1953.
Østermarie.

Karetmager,

15. novbr. 191 8-7. juli 1952.
Skibsfører, fo rlist med M/ S
•Emma• ved Hoganas.

187i-3 1. decbr. 1952. Købm . .
Neksø; byr.m. I ndremissionær
Neksø, Nakskov, Fredericia.

Michael L. Beier,

24. aug. 1953. Blikkenslagermester, Neksø; byrådsmedlem.
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Gade i Svaneke under mestorm i vinteren 1941-42. (]. H ammer /ot.)

Indhold af 21. årgang
T irelvignet efter regning af ]. Nielsen . . . . . . . . side
Skispor. Digt af Asger Dam. For. af V. Myhre..
En Nordbo opdager Sydlander. Af Christian
Stub-Jørgensen. For. af Dam Johansen, Ancon
Pedersen o. a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
3

4

Da filmfolkene valfartede ri! Bornholm.
Af A rnold H e11ding. For. fra optagelser . . . . . .

10

Srudenrerne fra Rønne Srarsskole 1943. For. af
Rønne Polyforo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Indtryk fra Rønne omkring århundredskifter. Af
Ingrid Larsen. For. af Anton Pedersen, H. P.
H olm o. a. Gengivelse af er prospektkort fra
Rønne o. 1900 ... . ... . .... . ............ .

1-i

Lidt om Rurs Kirke. Af ]. Nielsen. For. og tegn.
af forf. . ............ .. ................ .

20

Dulce domum. Af K etil Motz/eldt. For. af
V. Myhre . .. ... . ....................... side 22
Kordeg n Kofoed . Af Astrid K of oed. Foc. . . . .
25
Maglegaard. Af Chr. Kragh. For .af Frederiksborgmuseer o. a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
3?>
Gammel fisker, for. af V. Myhre . . . . . . . . . . . .
l ille Torv i Rpnne i 90erne. Af N. Hammer. For.
34
To gamle bryllupsdigre. Af Aage R ohmann. For.
af Bornholms Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
Monumencerne på Nordbornholm. Af Th. Lind.
For. af Dam Johansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Vilh. Kjødr. Af G. Bjerg Møller. For. . . . . . . . .
42
Portrærrer af 60 bornholmere, afgået ved døden
sidste år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
Gade i Svaneke under snestorm i vinceren 1941
--42, for. af Joh. Hammer, Svaneke . . . . . . . . » 48

Redaktøren lektor T h. Linds adresse er Tornebakken 61, Sorgenfri pr. Virum.

Bornholms Litteratur
Bøger om Bornholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,00

KORT OG FØRERE :

Edm. Andersen: Afstandene på Bornholm . .. .. .. . . ... .. ... . 0,50
Bornholm, Diemers fører (med 2 korc) ... .. . ... ... .. . . ... . 0,75
Bornholms Amt, særtryk af Trap: Danmark, indb. . ........ . 10,00
Bornholm, Colbergs turisrkorc 1 : 100 000 ............... . 0,75
Bornholm, Gyldendals korc 1 : 100 000 ........ .... .... . .. . 1,0C
Bornholm, generalstabskort 1 : 100 000 falset ...... .. ...... . 2,50
»
1 : 40 000 4 blade plano a .. ... . 3,50
Bornholm,
Bornholm,
»
1 : 20 000 16 blade plano a ..... . 3,00
Bornholm, turistkort : 1-60.000 ....................... . 3,00
K. H. Friberg: Bornholm, vandrebogen . . ........ .. .. .... . . 2,00
K. Thorsen, Bornholm, turisckort, 1 : 75 000 ... .. ... ... . . . 2,50
K. Thorsen: Rønne, kort med gaderegister ................. . 0,65
Rønne, matrikelkort .......... ..... . ..... .. . . . .... ..... . 4,00
opklæbet på pap . . . .. . . . . ....... .. . . 10,75
opklæbet på lærred ................. . 13,00
P. Hansen Resen: Atlas Danicus Bornholm . . .... . ... . .. .. . 8,00
Almindingen, turistkort 1 : 10 000 .. .. ... ... .... . ....... . 0,75
Almindingen, turistkort 1 : 30 000 .. .... ..... . . ... .... . .. . 0,30
Almindingen, Ledetråd for de skovbesøgende .... . . ....... . b,10
Sophus Bang: Christiansø bogen ............. ... ... . ..... . 1,50
Sophus Bang: Christiansø-fører . .. .. ..... . . . ........ . ... . . 0,50
Sophus Bang: Christiansø optegnelser ..................... . 0,50
A. E. Kofoed: Kort over fæstningen Chr istiansø .. ... ..... . . . . 0,75
Christiansø udgivet af Akademisk Arkitektforening . . ... .. .. . 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 Ibsker HØjlyng (med kort) ...... ..... .. . 0,75
Hans Hjorch: De fire bornholmske rundkirker . ...... .. ... . . 1,00
Provst Boserup: Rønne kirke ..... . ...... . ... . ... . ...... . 0,25
På Bornholm 195 3, fører med kort over Øen og 14 specialkort .. 3,00
Bornholm i billeder, 55 dybtryksbilleder . . ........ ....... . 5,00
H I S T 0 RIE H J E M S T A V N S L Æ RE m. v.

K.
M.
K.
M.

Thorsen: Rønne Søfam Historie ..... . ..... .... . ... .. .
K. Zahrtmann: Rønne Latinskole 1512-191 2 ........... .
Thorsen: Rønne Missionshotel, jubilæumsskrift ...... . .. .
K. Zahrcmann: Borringholms Historie I-II . . . . ....... .
indb.
K. H. Kofoed: Bornholms politiske H istorie fra 1848, 5 bind a
R. Pedersen Ravn: Borringholms Krønike 1671 ....... .... .
i shirtingsbind 7,SO 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 folkem inder . .. . ..... ..... .. . .
Th. Lind: Bornholms Amtsraad 1842-1942 .. . ... ... . ... .
Bornholmsk Hjemstavn 1943 .. .. .. .... .. ..... . . . .. .... .
H jemsravnsforedrag om Bornholm ..... ... ...... ......... .
Ph. R. Dam: Folkeliv og Indstif. paa Bornholm ..... ...... .
Dr. Kabel!: Fra Rønne Dillertantkomedie ........ .... ... . . .
P. Møller: Det bornholmske Sprog ..................... .
E. Vedel: Bornholms Oldtid ... . ......... . ..... ...... ... .
Palle Wichmann Olsen: Hundrede Aar paa en KlippeØ ..... .
»
»
»
indb.. .
Rønne Bogen, samlet af Emil Ruge og Iver Madsen . ........ .
»
indb.
Aakirkeby 1346-1946 af G. L. Dam og H. K. Larsen ....... .

6,50
1,00
1,75
12,00
38,00
3,00
3,75
12,00
3,50
5,00
6,00
1,50
5,00
6,0!)
3,00
3,00
3,7 5
1,00
3,00
1,00
14,75
18,75
15,50
28,00
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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 ...................... .. .... .. . .
Jul paa Bornholm 1953 ..... .......... .. ... . . ........ . .
Borrijnholmarijn 1., 2. og 3. årgang a .. .. . .. .. .. .. .... .... .
4.-5 . årgang i eec bind .... . ... . ... . .... .
6. årgang .. . ... ... ... .... .. ........... .
7. årgang ...... ....... . ............ .. . .
Karl M. Kofoed: Borrijnholmska Sansager og Sange ..... . ... .
Martin Andersen Nexø: Bornholmernoveller ......... .. .... .
Otto J. Lund: Slidara - Born holmsk Foreælling .. ......... .
Bdifolk og Scommene . . ........ . . .. .. . .... .
»
Forr i Tider ................. ...... ..... . .
Enj Haslehorra . . . . ............. . ........ .

2,50
2,50
2,75
3,50
4,00
4,00
4,50
4,50
4,50
2,50

3,:;o
1,55
3,00
3,00
1,00
5,00
3,50
4,5 0
5,00

Otto J. Lund: Hawed e mit ............................ .
»
» » indb. i shirting 9,00, i vælskbind ..
Vår Larkan ryggar . . . . ............ . .. ... . .
Cbr. Stub-Jørgensen: Næsdævlens Rige, indb ..... . ... .. .. .. .
Koch: Det hvisker fra Havet . . . .... . ... . . .. ... . . .... . . . .
indb. i vælskbind ............. .
Aakerlund: Og lyngen den veg ....... ...... .. .. .. ... ... .
Bornholmerhistorier . .... .. ... . ... ... .. .. .... .
»
Mands Vilje - Mands Værk ........ .. ....... .
I Nat ringer Klokkerne. Historisk roman fra lybækkertiden .. . ..... . ............. ....... ... .. .
Anker Norgaard: Bornholm rundt med 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 Jørgensen .... . .. .. .. . . .. ........ .
Lynggårs Kjættan, bornholmsk billedbog. Tekst: Basse Baldrian,
regninger: Sigvart. Et eventyr fortalt for børn ..... . ..... .
Bornholms vejviser 1952 .. . . ................... . . . .... . .
Rønne skatte- og adressebog 1953 . . . ............. .... . .. .
Valdemar Seier: Aagaarden, roman, illustreret ............. .
»
indb . .... . ... .
»
»
Lisabet Bohn og Amrsskriveren ... . ... . .. . .
»
indb.. . .... .

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

GEOLOGI:

V. Milthers: Bornholms Geologi, indb. . ... ...... . . .. .. . .. .
M. Jespersen: Liden geonostisk Vejviser over Bornholm ..... .
A. Rosenkrancs: Geologisk Fører . . .. .. .. .. ... ... .. . . . . .. .

5,00
1,00
0,75

BIOGRAFIER OG STAMTAVLER:

Chr. Stub-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. Jensen, en mindebog . ... . .. ........ .. .. . 3,50
Stamtavle over den bornholmske familie Jespersen . . . . . .... . 10,00
Lensmænd og Kommandanter paa Bornholm ved J. A. Jørgensen 0,75
V. Christensen: Friis Hansen som Sognepræst .. . ....... . .. . 0,50
Svendsen: Øsrerlarsker Slægter .......... . .............. . 3,00
H. Sonne Kofoed og N. C. Stangegård: Klippeøens Mænd fødte
og førte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00, indb. 18,00
DIGT S AM LIN GER:

K. A. Petersen: Viser i bornholmsk Folkemaal ............. . 0,75
C. J. E. Aakerlund: Brogede Blomster ................... . 2,50
J. P. Kuhre: Bællaminje frå Magleskau ... . . .. ........... . . 1,00
Chr. Sommer: Landet mod Solens Opgang . ... ........... . 4,50
»
Under Himlens Hvælv ..... . . . .. .... . ... . . 4,50
K. A. Madsen: Mennesket, prosadigt, illustreret af Arne Madsen 1,50
Cbr. Stub-Jørgensen: Hjemlands Kyst ... .. ........ .. .... . 5,00
Einar Brandt Nielsen: I denne Nat .. . ...... .. .... . . . ... . 4,00
indb............... . . . 6,00
Asger D am og Ernst Clausen: Digre og Tegninger fra Bornh. indb. 29,50
Johannes Lyngby: Vraggods ........ .... ... ... . .. ....... . 9,75
A. J.: Digre (realskolebesryrer Alfred Jensen, Neksø) . ...... . 8,50
SANG- 0 G MEL 0 DI HEFTER:

Viser i bornholmsk Mundart v. H. Johansen . . . . . . . . . . . . . .
14 gamle viser i bornholmsk mundart af H. Johansen . . . . . . . .
Klippeøens Sange, bornholmsk sangbog indb. . . . . . . . . . . . . . .
10 bornholmske sange, tekst og musik af Hans Hjorch . . . . . . . .
Borrijnholm, tekst: M. K. Zahmnann, musik: Hans Hjorth . . . .
Elna Schøne: Nya borrijnholmske Vizer . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elna Schøne: Andeliga Sånga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
]. P. Kuhre: Lila Moer og Pærza Viza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bornholms Tappenstreg af P. Andersen (indeh. »Bornh. Drapa«)
Nordens Capri af Vald. Olsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R asapasi jn, samlet af L. Wessel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bornholms Pris af Winther . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kong Peter l.s Honnørmarch af dr. Thorsen . . . . . . . . . . . . . . . .
L. W essel: I Piblarnarken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kjøvenhauneri jn, syngespil i 2 akter, tekst og musik af D aniel
Andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bornholmerrnarsch af Lindahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kristus, tekst: Cai Ankerbye, mus ik: Daniel Andersen . . . . . . . .

CJolber=-s

0,75
1,00
2,00
2,50
1,00
1,50
1,50
0,90
1,00
1,00
1,50
1,00
1,00
2,51)
2,50
2,00
1,50

Bo~·J1a11del

Forlægger af bornholmsk Litteratur.

Tlf. 1617 flere ledn.

Postkonto 13077

Æ LDRE BORNHOLMSK LITTERATUR KØBES OG SÆLGES

Alt i
Breining's
og
Dubarry's
præparater
og and re
gode mærker
føres

vasker alt og for alle.
13illigste form
for vaskJ
regn selv efter

Parfumeriet
LILLE TORV 2 . KAREN JENSEN . TLF. 771

Teaterstræde - Rønne - Telefon 9

J

u

o(ædervarer /

L

E
G

Visitcasker
Sportstasker
R ejsetasker
Mapper
R ejseetui s
Kufferter

Broderi -- Vævning
Keramik -- Kunst

-

A
V
E
R

altid det nyeste

Colbergs Boghandel
Ene udsalg af N EYE s lædervarer

T etf. · 16 11

Sofie Anker

Snellemark . Rønne. Teif. 884

Eneforh andling for Bornholm
af skønheds præparater fra

Manicure
Permanent
J ern- og vandondulation
Tone- og hårfarvning
Damefrisørsalon og parfumeri

K.OTTESEN.KRYSTALGADE 2 2 . TELEFON 912

AKT IE SE L SKABET

Bornholms
Fløde-Iscremfabrik
Skønne kjolestoffer
Lækkert undertøj

Bornholms Margarinefabrik A/S

Kvalitetsstrømper

K øb det i

Telefon •1s50

Chr. Nielsen . Snellemark 41 . Telefon Rønne 1225

Der findes ingen bedre
KUFFERT-SKR l VE MASKI NE

Knud
Jørgensen

13/omstervenner - Cederblad kender

St. 'Torvegade

'R._onne

Gælder det en ra-

Kranse- og blomsterarrangementer af enhver art.

dio eller en cykle,

Leveres over hele jorden

går D e ikke forke rt,
hvis D e henvender
mea tabulator kr. 785,-

Vil D e h ave en mindre og

Dem til os. -

Ku n

gode mærker haves

lettere maskine, har vi
Øem st orste og mest moderne

også den hollandske

blomsterforretning

COMET
rejsemaskine
der kan være i en dokumentmappe

kr. 535,Sælges på rate betaling

Eneforhand ling for Bornho lm

Telef on 'R.,onne 740
I

Colbergs Boghandel
Ø ENS STØRSTE OG MEST MODERNE
VÆRKSTED FOR SKRIVE- OG REGNEMASKINER

Telefon *16 17

@QJJ(!.@)

julegaver
l SMUKT UDVALG
Telefon 319

0

~@(LW DI

'Ring til 'Rgnne 907

og lad os klare D eres tryksag
Forlang forslag med udkast
Det koster D em intet og er selvfølgelig
uden forbindende for D em

Colbergs Eftf. Bogtrykkeri

Cit,

,/ I

~o l

~I

."

Altid
først
med
nyhederne

lste klasses
pålæg
Fineste
selskabssmørrebrød
K o nserves

HARALD ANDER SEN
K. Jvlortensen

. . 5t. y,0 tv' Ronne, Telefon 350
He1'!'eekvzpenng,
Sr. To rvegade . T e l e fon Rø nne 359

f < : _ nne Vinog Cigarforreming

C. J. 'J)idriksen & Co.

har alle kendce mærker
i vine, spirituosa,
cigarer og cigaretter.
St0rt udvalg i piber.

H. H. LAU
St. T orvtgadt 3, 'l{pnnt
Ttltfon 706

Bageri
Cunditori

Cafe

*Snellemark 43
1

R ønne
T elefon 24Z
I

Alle Deres bankforretninger udføres hurtigt og sikkert af

HANDELSBANKEN I RØNNE
Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns H andelsbank

Aktiekapital : kr. 50.000.000
R eserver: kr. 78.000.000

I

St. Torv 12, Røn ne, telefon *1900
Banktid: 9 - 12 og 14-16,
lørdag 9 - 12.30

l _ ___ ____;_____

Brændsel
Trælast
Cement
Tagpap
Tjære
m.m.

CHR. BIDSTRUP
Indehaver: M . Th. Bidstrup. Største lager, bedste kvaliteter, billigste priser

ALT I ELEKTRISKE AN LÆG

Firmaet AXEL SØREN SEN
Elekcro-installatør

~

Telefon Rønne 569

Fra denne forretning skabes de moderne hjem

Øens største specialforrerning
i komplet boligmontering
Alt til hjemmet og til alle h jem
D e er altid sikker p å kvaliten i

Søndergade 7 E M Il N I El S EN Tlf. Rø nne lo 2 5

PROTOKOLLER
PRIVATBIND

Glu~ens
s~~etnes ku't>
er er g odt
fotografi,
så derfor
ønsk D e, er
billede fr a

Niels Andersen
St. T orv, Rø nne, tlf. 1313

BOGBINDER!

polyfoto
ved H. P. Nie/Jen, Byled1gade 4, te!/. 240

DAMPSKIBSSELSKABET PAA BORNHOLM AF 1866

Varmt
vand
he le
å ret

Har De centralvarme, så savner
De utvivlsomt det varme vand
om sommeren. Ved De, at for
en ringe udgift kan De få dette
savn afhjulpet? Har De ikke
centralvarme, kan De alligevel
få installeret et selvstændigt
varmtvandsanlæg med gasfyring
til bad, køkken og håndvask,
også velegnet t il restaurationer,
damefrisørsaloner og tandlæger.
- D ee koster ikke så meget,
som De tror! Kender De den
score fordel ved gasvaske-kedler? Renlige, nemt og behagelige. En storvask koscer kun
mellem 50-100 øre. UdfØrligere oplysninger og tilbud uden
forbindende.

I år kan De
få julegaver
til hele
famili en

J ulegaver
der skaber
glæder

K . E. HANSEN StetteJtræde . Telefon 491
Blikkenslager, aut. gas- og vandmester

SØNDERGA D E 6 . RØNNE TLF. 249

c.Alt i"

Pakning
og

sygeplejeartikler

opbevaring
af møbler

samt
stort ttdvafg i
parfumeri

N-YROPS

WILH. BECH

UDSALG
St. Torce g crde 18,

telr.

754

Flytte- og transportforretning
Kascanievej 6. Privat: So ndre Alle 5. Telefon 788

_ _._I

Kemisk
rensning

Bornholms
KEMIKO H L
St. Torvegade 27 . Telefon Rø nne 116

Spare- og
Laanekassd
I

S TORE TORV 16

HOVEDKONTOR I RØN N E:
Telefon ' 14 20. Kontortid fr a r -1 2
og 2- 4. Lørdag fra 9-12.31

~

I
I ALLING E :j

AFDELIN GEN
TELEFON 54. Kontortid fr a 9- 12

AAGE H EI N Ø

og 2- 4 . Lørdag fra 9 -1 2.3

I

Malermester

Værdipapirer mo dtages til
opbevaring i åbent depot

B OXE R U DLEJE S
~

Nørregade 24
Ro1111e
Tele/011 48

Indskud modtages på 6 månL ers
opsigelse og på almindelige
spa revi Ikår

I

Olympia Rekord

- vognen, som imponerer alle

FERDINAND JØRGENSEN
Røn ne, telefon 250

Skadesforsikring
Livsforsikring
Fors ikringsaklieselskabel

NYE DANSKE
AF1864
Afdelingskontoret i Rønne ved distriktschef H.C. Andersen . Telefon 1864

A<;ienlurer i de bornholmske købstæder

Buketter
'Blomsterkurve
Moderne kransebind ri
Frugt

Chr. Kyhns handelsgartneni
Tomg•de 4' \ : :" 448

Møbler og
butiksinventar
-

gerne til tjeneste

med tilbud og overs lag
Vi kommer
ove r hele øen

c.Artdersen & Grønbech
Ell ekong~ rræde

4- 6, R ø nne, telefon 1147

Bornholmsk stentøj
og fajance

L. HJORTHs
Terracottafabrik
Grundlagt 1859

Sølvmedaille: Altona 1869, London 1870
Guldmedaille: New Orlcans 1864, Bruxelles 1910, Gent 1912
San Francisco 1914

Barcelona 1929 (Grand prix)
Bruxelles 1935 (fJiplom d'I!ouueur)

Anspænd ikke 'Deres øjne ved læsning,
rnen gå straks til fagmanden og lad ham
vejlede Dem ved køb af briller.
Enten det gælder darne- eller herrebriller,

har vi altid de sidste nyheder i brillestel.

Stort ndv·alg i

'fcmpus-ure

Urlæuker
Barometre
Tbermometre
Vort motto er:
Kundens tillid Fagmcindens styrke

L

Snellemark 21, tlf. Rønne 572
I

I

I
- - - - - - _ _ _ __J

Når

I•

s pørge ...

I '
I,

~If.

11

t!:

I. IR

så vil han bifaldende notere Parker eftertragtede gave -

verdens mest

der har gjort det let for julemænd

i alle lande. De kender sikkert også selv et •
flere •

•

e!ler

, som D e gerne vil berede særlig glæde i

år med det bedste, der gives.

ParkerJl"
COLBERGSBOGHA N DEL
ST ØRSTE FYLDEPEN N ELAG ER OG ENESTE FYLDEPENNE-SPECIALVÆRKSTED P Å ØEN

R ØNNE

