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Bakkevers
Dag og Nat har Sneen dalet,

Skjult mellem Blaabær og blomstrende Lyng

spundet mig i Drømme ind ;

løber smaa Stier i Sløjfer og Slyng -

paa det lette Lærred malet

langt, langt op i Bakkerne.

scaar et Billed for mit Sind.
Troldstuemørket er knap faldet paa,
Birkens sølverlyse K lode

førend jeg ser dig ved Slingesten staa -

svæver over Slaaenkrat.

langt oppe i Bakkerne.

Lærk i Blomst! En Guldpagode
med Rubiner rigt besat.

Blaafuglelegen er næppe forbi,
før jeg dig følger ad Majdalsti -

Bakkesuset, Bakkeduften al min Sans fortrylle vil.
Sne! fald tæt igennem Luften,
dæk mit skønne Landskab til!

langt, langt op i Bakkerne.
H.

w.

Vilhelmine Drachmann
Spredte træk om Drachmanns bornholmske barnebrud
Af Christian Stub-Jørgensen

I en ridligere arrikel
(Jul paa Bornholm
1949) har jeg forralt
om Drachmanns Bornholms-år i digrerens
ungdom og om hans
•
rilknyrninger ril vor Ø.
De samler sig i billeder af »Fru Belli«,
i
i.
barnehusrruen, der rilsyneladende blev en
korr episode i er lange
og bevæger liv, men
som ikke desro mindre mærkede digrerens sind afgørende,
så billeder af hans
ungdoms
store kærVilhelmine Drachmann, /Ødt Erichsen
lighed ingensinde for(6/5 1852-4 12 1935).
lod ham .
Fra Drachmanns Bornholms-år (og i de år, han for alvor
blev digrer, gæsrede han cil stadighed vor Ø om sommeren,
undertiden på flere måneders ophold) foreligger der optegnelsesbøger fra digterens hånd, der ganske vise er benyccec flittigt
af forskerne, men som engang burde udgives i deres helhed,
bl. a. for at få dateret hans hornholmsbesøg så nøjagtigt som
muligt. Thi på dette punke er der stadig huller i vor viden,
hvad vi nedenfor skal vende tilbage til.
I de sidste år har vi gennem musæets overtagelse af den
Erichsenske Gård i Laxegade fået sat ec monument over bornholmske købstadsslægter for et lille hundrede år siden og sikret
Vilhelmines barndomshjem for fremtiden. Gården i Laxegade
er ikke blot nøje knyttet til famil ien Ericbsen; men også Zahrtmann'erne har så nære tilknyminger til denne bygning, at det
faktisk er en hel kres af betydningsfulde bornholmere, hvis
manes vi føler omgive os under den gamle gårds lave bjælkelofter. Og for Drachmann-elskere - og den sidste af dem er
endnu ikke død - vil dette hus i endnu hØjere grad end Drachmann-huset på Skagen være en helligdom.
Men samtidig er Drachmann-lirceraruren i de senere år blever forøget med vigtige bøger, der giver nye oplysninger, ikke
mindst om Vilhelmine-perioden i Drachmanns liv og digrning.
Meger vigtige oplysninger finder vi i Johannes Ursins store
tobinds-biografi af digteren. Denne bogs væsendige fortrin ligger i, at forfatteren har sammenplukker en mængde konkrete
oplysninger, mere eller mindre betydningsfulde, og i hØj grad
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Øst af levende Traditioner på et tidligt tidspunkt. Ursin er en
begejstret Drachmann-dyrker. Efter i sin grønne ungdom at
have møde digteren, besluttede han straks efter D rachmanns død
at vie et livs arbejde til at samle stoffet til en stor og omfatrende biografi af denne digrer. Resultatet af op imod fyrretyve
års arbejde er blevet til en bog, hvis største værdi ligger i de
meddelelser fra folk, der har kendt Drachmann på nærmeste
hold, som Ursin har reddet. Professor Rubow, som har skrevet
den litterære betydningsfuldeste Drachmann-bog, har rildels Øse
af de samme kilder; men Ursin har haft ci års forspring, hvad
der har giver ham adgang til adskilligt, som Rubow ikke har
kunnet få far i. Og der gælder ikke mindst Vilhelmine-perioden.
Da modsærningerne i Vilhelmines og Drachmanns ægteskab
tilspidsede sig cil en skilsmisse og de co gik hver sin vej, viste
de dybe forskelle i deres karakter sig på overordentlig typisk
vis. Drachmann, den troløse, vedblev at dyrke Vilhelmine;
skilsmissen gav hendes skikkelse den fjærnhedens poesi, der
skulde finde genklang i hans digtning. Men for Vilhelmine var
forbi forbi. Hun sagde ja til en ung tilbeder og giftede sig med
ham, og dermed var Drachmann ude af hendes liv, om end
ikke af hendes erindring. Hun var ærlig og reel, og hun anså
det simpelthen som sin pligt, da hun gik ind i det nye ægteskab,
at rømme op og udslette det gamle; af den grund, i højere grad
end forårsaget af hendes nye ægtefælles skinsyge, brændte hun
de breve og digte fra Drachmann, som vor tids litteraturhistorikere vilde give meget for at have bevaret.
Men Vilhelmines nye ægteskab blev ingen tryg og rolig havn,
hvori hun kunde glide ind efter ungdommens stormende oplevelser. Hendes anden mand var, så vidt man kan dømme, temmelig uligevægtig, og desuden sled deres Økonomiske bekym ringer hårdt på dem begge. I et brev til svigerinden Harriet

Erichsem gård. Laxegade. R pnne. Pot. PoNl Hansen, jNli 1950.

KviJten på ErichJem gårdJ fafade. Fat. ]eJper H pm.

Bentzen fra 1912 omtaler Vilhelmine, ae hendes »Stakkels mishandlede forstand har for spekulationer hele glemt digtene«,
og da Rubow senere spurgte hende om, hvilke otte linjer :if
»Engelske Socialister« det var, hun havde skrevet, måtte hun
meddele, at det huskede hun ikke. Men heldigvis har Ursin
fået calc med hende, mens hendes hukommelse var mere frisk.
Betydningsfulde, omend på en hele anden vis, er de erindringer, som Eva Drachmann, Holgers og Vilhelmines datter, kort
før sin død udsendte under titlen »Vilhelmine, min Mor«.
Denne bogs mange vigtige facts er forsynet med meget få præcise dateringer; men til gengæld ytrer Eva Drachmanns kunstneriske temperament sig i hendes enestående evne til ae fange
stemningen i de miljøer, der omgiver hendes tilværelse. Hendes skildring af det Erichsen'ske hjem er overordentlig indtrængende, og man imponeres over den sikkerhed, hvormed hun
fanger indtryk, der har møde hende som fireårig. Og skønt vi
kun får flygtig besked om de ydre tilskikkelser i Vilhelmines
liv, er skildringen af hende så psykologisk fintfølende, at man
førsc igennem denne bog rigtig synes, ae man har lære Vilhelmine Draclunann at kende.
Dee første møde mellem Drachmann og Vilhelmine har hun
selv skildret i det ovenfor citerede brev. Men hvornår det fandt
sted, er de forskellige kilder lidt uenige om. Ifølge Kristian
Zahrtmanns selvbiografiske optegnelser må årstallet sættes til
1867. Men Ursin, der på dette punke er pinlig nøjagtig, kender ikke noget til, at Drachmann har været på Bornholm i
1867. Efter der første besøg, som fandt sted efter at han havde
overstået srudentereksamen, mener Ursin, ae han ikke bar været
på Bornholm før 1868. Og i brevene til hjemmet findes ingen
Bornholms-breve fra 1867. I den første del af dette år var han
på en lang rejse, der føne ham til Italien, derfra til Schweiz og
op gennem Europa til Hamburg, hvorfra han vendte tilbage
mide om sommeren. Teoretisk skulde der ikke være noget i
vejen for en tur til Bornholm bageft~r, men kilderne er tavse;

de taler derimod om hans vilde liv i København i efteråret.
Den mulighed kan ikke udelukkes, at Zahmnanns meddelelse
beror på en erindringsforskydning, da hans selvbiografiske fragmenter er optegnet mange år senere.
Fra den rid, da Drachmann lærte Vilhelmine ae kende, har vi
fra Zahrtmanns hånd ikke bloc bedårende billeder af hende i
blyantstegning og i maleri; men vi har tillige en beskrivelse af
hende i ord, der er lige så veltalende som billederne; det er ec
brev til maleren Aug. Jerndorff, skrevet i Rønne 1868:
»Jeg har haft en ung Pige af mine Bekendte at male, der
interesserer mig i høj Grad. Et yndigere Barn - hun er 16
Aar - kan ikke ses; hun er jo i en for de fleste uheldig Alder,
hvortil kommer en overordentlig Højde og Bredde, en kort
Hals og foroverbøjet Holdning, men det er Fejl, der kun saa
meget mere fremhæver hendes SkØnhed. Et regelmæssigere
Ansigt kan vel ikke tænkes ... . Hendes Haar og Øjne er
næsten sorte, hendes Mund svulmende, og den bleggule Farve
bliver med sine vexlende Purpurskær og de. aldeles regelmæssige, smalle Øjenbryn saa sydlandsk og melancholsk drømmende, ae jeg kan blive saa greben deraf, ae Penslen ryster i
Haanden . . . . Selv ved hun ikke, at hun er smuk, tvercimod.
jeg tror, at hun anseer den gulladne Farve for hæslig, og overhovedet ved hun uhyre lidt, baade af Kundskaber og af, hvad
Livet er og giver. Derfor er hun ofte kommen med mange
SpØrgsmaal, der paa en Gang røbe en Uvidenhed og Mangel
paa Interesse for, hvad der er udenom hende, men som oftest
røbe megen indadvendt Tænken; og Ytringer som hun for flere
Aar siden har ladet falde, forbause ved deres Melancholi. Som
elleveaarig sagde hun engang, at hun ikke turde gaae langs det
score Hav, thi saa hun Bølgen, fristedes hun til at gaa ned deri,
- - thi hun aander og lever med N aturen, og viser bestandig
Tilbøjelighed til at gaa op i den store Natur ret som en Draabe

ErichJenJ gård fra haven. Fat. ]eJper H øm.
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i Haver. Jeg har ofre beskæftiger mig med hende i lang Tid,
jeg har saa SØgt ar komme paa andre Tanker, men hver Gang
kommer jeg tilbage til hende, og hvor jeg seer, og naar jeg
drømmer, staar igen den tungsindige Skikkelse der; det seer
ud, som hang der to Draaber i de sorte Øjenhaar, og Øjnene
see ikke udad, de see kun indad .... «
Et såre bemærkelsesværdigt brev. Det viser ikke blot, at
malerens iagttagelse trænger dybt under den ydre form og
farve; men det viser tillige, at Vilhelmine Erichsen har ejet
noget i sit væsen, der har formået at fremkalde følelser i et
kunstnerisk stemt sind, også hos andre end den store digter,
hvis drømmeelskede hun vedblev at være hele hans liv. Der er
langt mere i Zahrrmanns brev, end man kunde vente at finde
udtryk for hos en maler, skØnt den rent maleriske skØnhedsop-

levelse er der også. Eva Drachmann fortæller en pudsig lille
anekdote fra Zahrrmanns sidste år: Kort før sin død mØdces han
med Vilhelmine hos datteren og sagde da med sin stærkt bornholmske accent til hende: »Du ved ikke, Vilhelmine, hvor dejlig du var - jeg forsikrer dig, du var både blå og gul og grøn
i ansigtet. «
Fra Drachmanns bornholmsophold i 1868 har Ursin bevaret
et lille Nexø-minde. Allerede under sit første besøg, i rusåret,
havde han stiftet bekendtskab med konsul Munchs familie i
Nexø, og nu genopfriskede han bekendtskabet, mens han malede der på egnen. Gennem husets datter blev ban bekendt
med en hel kres af unge Nexø-piger, og da han forlod Nexø
for at drage andetsteds hen, sendte han en versificeret afskedshilsen til de unge Nexø-damer, et digt der er interessant, fordi

Stue i Erichsens gård. Billedet til venstre over chatollet viser prokurator, kancelliråd T homas Erichsen. Fot. Jesper H øm.
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her dukker for første gang en skikkelse op, som Drachmann
senere skulde dyrke med særlig forkærlighed, den »farende
sanger«, som han iØvrigt havde ideen til fra Chr. Winther. Her
er typen allerede udfoldet: »jeg bandt mig gerne til Pigernes
Flok, - men binder mig aldrig til Fruen.« (Digtet er vel skrevet kort før eller måske kort efter, at han havde set Vilhelmine første gang, og allerede året efter var han »bundet« til videre!) Hvad der på dette sted interesserer særligt ved dette
digt, er den rolle, det sydbornholmske landskab spiller i det:
Afsted da til fjelds i dristige spring oppe på bakken jeg ser mig omkring
og skimter de røde tage.
Byen med kirken og Snogebæksbttgt,
alt bliver ved afskeden dobbelt så smukt
i glands af de svundne dage.
Solen synker, i aftenens skær
farves med guld de grønne træer,
og havet derttde blinker.
Det smilende landskab gemmer en lyst,
der genlyder dybt i mit eget bryst,
og kalder og lokker og vinker.

Det første møde mellem Drachmann og Vilhelmine fandt
som tidligere omtalt (Jul paa Bornholm 1949) sted hos gæstgiver Lintrup, hvor Drachmann boede. Men Drachmann havde
allerede en ugestid forinden truffet hendes SØster Erica i Allinge,
hvor han malede i flere perioder i sommerens løb. Dette lettede ham adgangen til det Erichsen'ske hjem, hvor han snart
blev en hyppig gæst; da der også var brødre, kunde samkvemmet være mindre påfaldende. At Drachmann som »førder«
kunde gå lige ind i dette bornholmerhjem uden modstand,
kunde man selvfølgelig ikke vente. Mens Vilhelmines bror Christian Erichsen synes at have fulgt Drachmann i tykt og tyndt,
således ae familien var ved at mene, det var Drachmanns skyld,
når han kom ud i forskellige vidtløftig heder, så havde han en
afgjort modstander i en anden broder, Jacob Erichsen. Herom
fortæller Eva Drachmann (jeg tillader mig at korrigere det forulykkede bornholmske): »Han var den eneste af familien Erichsen, der ikke bedåredes af den unge Holger Drachmann, roen
mØdte den forkælede digter med en stedsevarende passiv modstand. Da han f. eks. så en farvelagt tegning, min far havde
gjort af huset, og hvor der var regnet et fag vinduer for mange,
fnøs han: Forbajnada loinhalsijn! Ikkje ejngång vijnuen kajn
hajn tæ!la ræjtit« . ...
Var Jacob Erichsen fjendtligt stemt mod Drachmann, blev
han til gengæld hans og Vilhelmines lille datters bedste ven, da
hun som fireårig opholdt sig på Bornholm, inden hun flyttede
med sin mor til deres nye hjem. Hun fortæller om ham:
»Morbror Jacob havde barnepigen tabe, da han var spæd, så
hans ryg var blevet beskadiget. Han var langt under middelhØjde, uforholdsmæssig bred, og på de firkantede skuldre sad et
smukt hoved med st0re, rene træk og et lysebrunt, krøllet hår.
Han var glimrende begavet, dansk jurist og amtsfuldmægtig,
og hele øen sagde, at det i virkeligheden var Jacob Erichsen,
der styrede amtet.
Gift var han ikke, han var den fødte pebersvend, spiste hjemme i Laxegade, men levede i klubben med ligesindede venner,

Kik ind gennem havedøren i Erichsens gård. Pot. Jesper H øm.

Hiørne i Erichsens gård. Malerierne viser etatsrådinde Kofoed og hendes
mand. Pot. Jesper H pm.

gouteret for sin fine whist og sine skarpe udfald. Af sine overordnede var han skattet for sit lyse hoved og sin dygtighed; han
havde frisprog, og man tolererede hans uceremonielle væsen ...
Et lyst hoved i en lille provinsby - på en Øde Ø! Hvad er der
at stille op andet end klubliv og gammel portvin?« Forlovelsen, der fandt sted i 1869, er klart belyst gennem fire
breve fra Drachmann; den første, han betroede sig til, var stedmoderen (22. juli), derefter til sin far (25. august). Til Vilhelmines forældre skrev han og anholdt om datterens hånd, efter
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ar han var vendt
tilbage til København - først til fru
Erichsen ( 11. september), derefter
til kancelliråden
selv (23 . september). De ro sidstnævnte breve har
Vilhelmine gemt
og ikke nænner ar
lade følge de øvrige Drachmannminder, breve og
digre, på tilintetgørelsens bål.
Ved sin forlovelse og sir ægteskab gled VilhelAmtsfttldmægtig Jacob Frederik Erichsen
(l9Ji 2 1840- 26/ 4 1906).
mine ud af sir bornholmske m iljø og
ind i den københavnerkreds, der dannede »der moderne gennembruds « falanks. Hun syntes ar have g jort denne store
ændring i omgivelser og livsvaner uden at tabe noget, der var
karakteristisk for hende, og tillige uden at »Stikke af« og virke
provinsiel. Hun blev beundret af »gennembrudsmændene«,
ikke blot fordi hun var gift med den store digter, heller ikke
blot fordi hun, som Brandes skriver, var »udmærket smuk«, men i første række fordi hun var en selvstændig og betydelig
personlighed. Brandes skriver i sine erindringer: »den nittenaarige Fru Vilhelmine (Fru Belli, som vi kaldte hende) viste sig
mærkeligt skarptskuende og saa i hver Enkelt, hvad han var
værd, i de følsomme og hule som i de klare og faste.«
I det Drachmann'ske hjem, hvor hun gjorde sin entree som
vordende svigerdatter, vandt hun straks alle, og ikke mindst
var det vel den vemodige romantik, som hun førte med sig fra
sin bornholmske barndom, der g jorde indtryk. H arriet Bentzen
dvæler ved, hvordan hun sang til eger guitar-akkompagnement:

H olger Drachmanns tegning af Hammershtu, so1n han tænkte sig. det
1·ar i 1658. Flinchs Almanak 1874.
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gamle bornholmske viser og andre gammeldags sange, - og
Holger var begejstret, skriver hun. Her er åbenbart er træk,
der har haft betydning for hans kærlighed til folkevisen, der,
som ban skriver i sin sidste digtsamling, »vil aldrig sin Magt
over Sindet forlise«. Dens vemodige tone har for ham været
tvundet sammen med minder om »Belli«. Også da hun blev gift
igen, sang hun gerne i skumringen, små sentimentale viser,
også nogle engelske, som hun måske har lært efter Drachmanns
cnglandsbesØg. Eva Drachmann giver en række prøver på, hvad
der var hun sang, - men hun fortæller også, at når hendes
mand kom ind fra arbejder ude i stald og lo, holdt sangen op;
han kunde ikke lide det; måske har han anet, at sangene gemte
minder fra en fortid, som han var skinsyg på, uden ar forstå,
ar disse raner førre længere tilbage end til D rachmanns rid,
helt ril Vilhelmines endnu halvt barnlige drømmerier i den
bornholmske natur.
Hele vejen op gennem Drachmanns digtning finder man
poesier, der er inspirerer af minder om den tabte barnehustru,
digte, der hører til de helesre og dybeste, han har skabt. Kun
i den første samling, digtene fra 1872, er der digre rettet
direkte til Vilhelmine som hustru. Samli ngens indledningsdigt,
"Nyt Liv«, er en tilegnelse til hende, men handler mest om
Drachmann selv, om hvad han lover at præstere som kunstner
og hjemmets opretholder, et temmelig opstyltet digt, hvis løfter
da heller ikke blev holdt i mange år. Men der er andre »Vilhelmine-digte« i samlingen, og da fremfor alt det meget personlige »Under Granskoven«, der bærer tilegnelsen »Til min
Hustru«. Digtet går ud fra hans længsel efter Syden, men, spØrser han sig selv: hvad findes der i Syden, som han ikke i rigere
mål kan finde hos hustruen ? H an regner er billede af hendes
skønhed, af hendes sind: »Der barnlige Sprog, - T anken, som
aldrig blev kold og klog. - - D in Sjæl er et Barns, saa lidet
klog, - Din Læbe kan kun et eneste Sprog: - En Sang, en
Kjærlighedsklage«. Et lille træk af et landskab skimter frem:
»Da glider Dit Billed saa smilende frem - Og v inker min
T anke ustandseligt hjem - T il Stranden og Skrænten den
hØie«. Skulde dette drømmelandskab i virkeligheden ligge på
kystskrænterne ved Rønne, Vilhelmines barndomsland?
De giftede sig, og D rachmann blev digter. Og Vilhelmine
forsøgte også at være med i arbejdet som mere end den inspirerende muse og den personligt indfølende læser. Efter en replik
af hende, der er overleveret, skal hun have gjort krav på at
være forfatter til otte linjer af »Engelske Socialister«. Rubow
har prøvet at opklare hvilke; men på det tidspunkt havde Vilhelmine glemt, hvilke linjer der var. H an antyder som en
mulighed, at det kunde være de lovlig bombastiske linjer, hvor
arbejderne opfordres til at kræve »af Guldkalven, som vore
Bødler dyrke, et saftigt Stykke, en MØrbradsskive! « Dette kan
dog næppe stemme; ganske vist var Vilhelmine husmor, roen tillige er poetisk sind af så romantisk lægning, at hun nok skulde
holde sine Mørbrad'er ude af poesien. Men nu er problemet opklaret, takket være, at Ursin har fået besked om sagen, mens
besked endnu var at få. Ifølge hans forklaring, og den er psykologisk indlysende rigtig, forholder det sig således: Drachmann
havde i et brev cil Vilhelmine fra London giver en skildring af
storbyens dystre aften, og Vilhelmine havde set, ae hans prosa
blot behøvede en let omformning for at blive til poesi. Hun
formede den om til digtets første strofe:

Henove1· Byens Tage glUle
D e sidste Smil, de hendøende Reste1·
Af Dagen og Solen. I Strømninger stt-ide
V ælte sig Flodens mt1dd1·ede Vande,
Og som indbuden Gjæst til det smudsige Leje,
Fra Havets, fra Nordsøens vaade Veie,
Sænker sig T aagen over Byen, over Strømmen,
Saa kommer Natten, Døden eller Drømmen!

Dette vers filede Drachmann på, indtil det fik den ovenstående form, og føjede yderligere ti strofer til. Det vil altså
sige, at noget så betydeligt som digtets anslag skyldes fru Belli,
selvom hun stØtter sig på prosaen i det desværre tilintetgjorre
brev. Der er noget i strofens form (som Drachmano efterlignede i fonsættelsen), der godt kan tyde på en poet, som er lidt
uøvet, hvad poesiens udenværker angår:
Det påstås også, at en af Drachmanns sømandshistorier skal
skyldes hustruen; hvilken det er, står dog uopklaret. Derimod
foreligger der fra Vilhelmines hånd et prosastykke på tryk,
nemlig »Prindsenskjold og den bornholmske Vesper«, der stod
i Flinchs Almanak for 1874, signeret med hendes initialer V.D.
Til denne skitse har Drachmann tegnet en række flot henkastede, en kende skødesløse illustrationer, der er gengivet i
groft træsnit. Af særlig interesse er det, at han har søge at give
en rekonstruktion af Hammershus, som han mener, det har set
ud på opstandens tid; man ser i forgrunden en stump af broen
og portvagten, bagved ses Blommetårnet og Magasinbygningen
og helt tilbage skimtes mellem andre bygninger Mantelrårners
dobbelttagede kolos. En romantisk måne lyser over tagene og
spejler sig i søen bag slotsklippen.
I hvor hØj grad dette arbejde er Vilhelmines eger, tØr man
ikke afgøre med bestemthed. Man aner i stilen, at Drachmano
ialtfald har givet det en kraftig retouche, visse stilistiske kraftpræstationer synes at skyldes ham, og der er ialtfald en mulighed for, at det skyldes påvirkning fra ham, når Prindsenskjold
ikke blot skildres med sympati, men faktisk er det lille prosastykkes helt, skildret som en rask landsknægttype af den slags,

Vilhelmine ErichJen 1898.

som Draclunann altid havde en del sympati for. Noget selvstændigt forskerarbejde skal man selvfølgelig ikke vente af den lille
skitse; men den nuruner heller ikke, hvad man måske havde
kunnet håbe, optegnelser efter mundtlig bornholmsk tradition.
Går man den igennem i enkeltheder, ser man snart, at den i et
og alt følger P. N . Skovgaards fremstilling i »Bornholms Saga« fra 1834. Ligesom her spiller fortællingen
om »den store Svineslagtning« en fremtrædende rolle.
Havde Vilhelmine ventet
det store æventyr, da hun
fra Bornholm drog ud i den
store verden? Skuffelserne
meldte sig snart. Vi får et
stærkt indtryk af, hvor pinligt romantik og virkelighed
kom i konflikt i hendes
ejendommelige drømmersind
gennem en lille siruaåon,
som den engelske kritiker
Edmund Gosse fortæller fra
sir danmarksbesøg i 1872:
»Den unge Frue skildrede
mig
sit Livs srore Bekymring:
' Holger Drachmanns tegni1ig af håndgemænget, da Pri11tzemkold blev taget til fange. Fli11ch1 Almanak 1874.
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Holgers Digte blev slet ikke solgt, og hans Malerier kun yderst
sjældent. Han havde indsendt nogle lærreder til Royal Academy i London, og de var blevet afviste - et hårdt Slag. Den
stakkels Dame fortalte ar hun havde tilbragt sin Barndom i
Rønne, Bornholms lille Flække af en Hovedstad, og altid tænkt
sig København som et Paradis. Nu fandt hun København så
trist og kedelig, at hun måtte lægge sine Drømmes Paradis
over til London eller Paris. Jeg har en Anelse om, at hun også
i Paris eller London vilde have følt sig skuffet. Denne sjældne
Skønhed, der tillige var meget indtagende, må ikke forvexles
med nogen af de D amer der siden var gift med Holger Drachmann, som efterhånden blev en fuldendt Experr i Ægteskabets
vanskelige Kunst.«
Eva Drachmann fortæller, at hendes mor gottede sig inderligt, da hun læste denne sidste velrurnerede elskværdighed.
Om Vilhelmines liv efter bruddet med Drachmann - hun
døde først i 1935 efter at have være enke i ti år - skal her blot
henvises til datterens bog, der som tidligere nævnt giver så
meget af det væsentlige i livsstemningen, at vi gennem den
kommer hendes mor på nært hold. Fristende kunde der også
være at dvæle nærmere ved Eva Drachmanns skildringer af
liver og menneskene i den Erichsenske gård. Men jeg vælger i
stedet at afrunde denne lille mosaik af minder om Vilhelmine
Drachmann med hvad hendes datter fortæller om et besøg på
Bornholm, de to forerog sammen i 1905:
"Vi boede i der gamle hjem i l axegade hos de ro gamle rvil-

G11dhiemklipper ved vintertid. (Dam ]ohamen fot.)
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lingsØstre, Agnete og Helene. Huset så ganske ud som i Vilhelmines ungdom, den gammelrosa farve, det tjærede bindingsværk, de små ruder. Kun var træerne, der overskyggede huset,
blevne større: linden ligeoverfor op ad pottemagerens mur,
elmen ved vestgavlen og den kæmpemæssige valnød inde på
gårdspladsen.
Vi gik sammen »på NØrrekås«, som vi gik alle de steder, der
rummede erindringer fra hendes barndom og pigedage; vi sad
på et par fiskekasser eller på en rulle opskudt rovværk og så
ud over den lille bådehavn, hvor fiskerfartøjerne lå og vuggede
i dønningerne. Mellem de srore sten, der beskyttede bolværket,
vaskede vandet op og sendte af og til et sprøjt til vejrs. Hun
sad stille og så langt ud mod solnedgangen; hendes smukke
profil, der var skarp og ren, var vendt mod mig, hun talte ikke,
var helt borte i sine egne tanker.
Som oftest gik hun og så ned i brostenene - ikke på omgivelserne, ikke på gader og huse, som dog alt lå så uforandret.
Det var, som så hun ind i sig selv og læste sit lange livs historie.
En gang.imellem løftede hun hovedet og sagde: »Eva, jeg er
femten år.« Vi gik gennem hele Rønne, sØnderud, og så solnedgangen fra »GallØkken «, den lyngbevoksede ekserserplads, ud
over det store hav, der lå blåt og blankt som silke, åndende svagt
som en sovende, uden en sejler, uden en fugl; og hun sad der,
hvor hun havde drømt som fjortenårig, længtes og ventet på
eventyret, på prinsen, som skulde komme derudefra og befri
den fangne kongedatter .... «

Bøgen
som et naturligt skovtræ
på Bornholm
I dag spiller bØg en betydelig rolle som skovtræ i de bornker, sidst i Warmings score værk »Skovene«, der udkom 1916
holmske skove; og lige siden Hans Rømer i begyndelsen af for-19. Grunden, til at disse ældre botanikere forklarer den
manglende forekomst af vildtvoksende bøg på Bornholm ved,
rige århundrede blev skovrider i Almindingen, som han forvandlede fra krat, småskove og lyngbakker til den store skov,
at bøgen ikke er nået til Øen ad naturlig vej, er uden tvivl, at
vi nu kender, har bøg været dyrket som skovtræ på Bornholm.
de ved selvsyn har set, at den plantede bØg groede udmærker
Med en enkelt undtagelse, som jeg senere skal komme tilpå Bornholm.
bage til, er alle de botanikere, der tidligere har beskæftiget sig
I 1918 offentliggjorde imidlertid den svenske botaniker
med Bornholms skove, gået ud fra som givet, at bøg er indført
E. Hemberg et arbejde om bøgens indvandring til Skandinaaf mennesker i nyere tid til
vien. Her behandler han de måBornholm: Det eneste, der tidder, hØg spredes på. Han finligere kunne tale mod denne
der, at spredning med andefugle og duer spiller en meget
anskuelse, var, ae der var nogle
enkelte bøgetræer, der måtte
stor
rolle for spredning over
Et bidrag til plantevækstens historie
store afstande. Ganske vist kan
være ældre end Rømers tid;
bøgefrugter, der er en vigtig
men dels var de kun lide kendt,
og dels gjorde de indtryk af at
føde for disse fugle, ikke pasAf Valdemar M. Mikkelsen
sere fuglens tarmkanal i uskadt
være plantede, idet de voksede
stand; men de kan bevare spii nærheden af huse og gårde.
ringsevnen selv efter 8 timers
Desuden kunne det nævnes, at \__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________
ophold i en andemave, og på
bøg indgår i stednavne, som
f eks. Bøgeskoven; men sådanne navne siger intet sikkert om
denne tid kan anden tilbagelægge meget store strækninger;
Hemberg regner med op til 90 kilometer i timen.
forekomsten af bøg, idet det siges, at bornholmerne tidligere
Afstanden mellem Bornholm og steder, hvor der vokser bøg,
brugte betegnelsen hØg for såvel avnbøg som bøg (rødbøg,
Skåne (ca. 50 km) og Nordtyskland (ca. 100 km), skulle såleoldenbØg); og avnbøg er ialtfald i nutidens bornholmske skove
des ikke betyde nogen hindring for bøgens spredning. Noget
et meget almindelige og karakteristisk træ, og den har været
andet er, at for det første flyver ænderne (og duerne) normalt
almindelig allerede fra jærnalderens begyndelse.
ikke med fyldt mave, for det andet skal anden dræbes af en
Både ved Østersøens nord- og sydkyst (henholdsvis i Sverige
rovfugl eller lignende, for at bøgefrugten uskadt kan komme
og i Nordtyskland) forekommer vildtvoksende hØg i områder,
ud af anden, og for det tredie skal andens død foregå på et
der ligger væsentlig længere mod Øst end Bornholm, således at
seed, hvor bøgefrugten kan spire og vokse op til et træ. Der
bøgens Østgrænse må slå en kraftig bugt mod vest, hvis Bornskal således ske et sammentræf af flere hver især ikke hyppigt
holm skal ligge uden for bøgens naturlige område. Da man,
som nævnt, tidligere gik ud fra, ar bøg manglede på Bornholm,
forekommende begivenheder; men rænker man på, hvor mange
måtte man derfor finde en begrundelse for der. Der kan være
ænder og duer der hvert år trækker fra egne med bøgeforeto grunde til, at en plante ikke findes et sted: 1, planten har
komster, er det utænkeligt, at sammentræffet ikke skal ske, når
man blot har tilstrækkelig tid til rådighed.
aldrig haft mulighed for at spredes dertil, og 2, planten kan
ikke trives på det pågældende sted.
Hemberg mener, at grunden, til at bøgen mangler på Borner, at ændernes trækveje ikke går over denne Ø. Dette er
holm,
I »De danske Skove«, der udkom 1863, og som iØvrigt er et
dog ikke rigtigt, og selv om der normale var rigtigt, ville det
af den danske botaniks mest fremragende værker, antager Chr.
næppe kunne forklare den manglende bøg på Bornholm. ChanVaupell, ar grunden, til at bøgen mangler på Bornholm, er, at
cerne for, at bøg kan komme til Bornholm på ovennævnte omØstersøen har været en uovervindelig hindring for dens spredstændelige måde, er ikke stor målt i procenter; men når man
ning til denne Ø. Lignende anskuelser udtrykkes i senere vær-
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Gammel avnbøg fra Hestehavebakken. (Frede Kjøller fot.)

Gamle avnbøge på Chri1tiam pj. (Frede Kjøller fot. )
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betænker, at Bornholm hvert år besøges af tusinder af ænder og
duer, der kommer fra Nordtyskland og Skåne, hvor bøgen har
vokset ialtfald i de sidste 4000 år, er det simpelt hen utænkelige, ae det for bøgens spredning heldige sammentræf af begivenheder ikke har fundet sted mindst een gang.
En anden vigtig spreder er muligvis mennesker. Til Vestdanmark og Skåne kom bøgen samtidig med de nyindvandrede
folk, der førte bondekulturen hertil for ca. 4500 år siden, og
da bøg tidligere har spiller en meget stor rolle for bøndernes
svin, er det ikke utænkeligt, at mennesket har været en ikke
ubetydelig spreder af bøg.
Det foregående viser, ar den påståede mangel på bøg på
Bornholm ikke kan forklares ud fra den forudsætning, at bøg
ikke i forhistorisk rid har kunnet komme over Østersøen. Tilbage bliver så ar forklare den ved, ar bøg ikke kan trives på
denne Ø. Det modbevises tilsyneladende ved, ar den i forrige
århundrede indplantede bøg gror udmærket på Bornholm og
endvidere formerer sig fortræffelige ad naturlig vej. En ting er
imidlertid, ar en plante kan dyrkes er seed, og en anden er, om
den trives så godt, ar den kan klare sig i den naturlige konkurrence med andre planter.
Den svenske botaniker Bertil Lindqvisr behandlede i 1931
problemet i ec arbejde »Den skandinaviske bokskogens biologi«. Heri fremhæver han de froscperioder sent på foråre t, der
er almindelige på Bornholm i modsætning cil områder, hvor
bøg er almindelig. Dette forhold gælder imidlertid kun det
centrale, højtliggende Bornholm, den gamle H øjlyng, omfattende også Almindingen, hvor nattefrosten holder sig langt ind
i foråret. I den frugtbare og fra gammel tid af opdyrkede kystzone hører nart:efroscen normale op lige så tidlige (eller tidligere) på foråret som i de egne ø.f Danmark, hvor bøgen er
almindelig, hvad der fremgår af de gennemsniclige datoer for
sidste frost, der opgives i »Danmarks Klima«.
Det ovenfor omtalte forhold (frosten) kunne således muligvis
forklare, at bøgen ikke under naturlige forhold kunne klare sig i
Almindingen, men på ingen måde give nogen forklaring på, at
der ikke kunne vokse naturlig bøg i kystområder på Bornholm.
Det er imidlertid en kende sag, at foråret normalt kommer
ca. 14 dage senere på Bornholm end i Vestdanmark. Dette bevirker nok, at den periode, hvor bøgen kan vokse - den såkaldte vegetarionsperiode - , bliver kortere på Bornholm end
i det øvrige Danmark. Dette kan have bevirket vanskeligheder for bøg i den naturlige konkurrence på Bornholm. Nu
er det imidlertid så heldigt, at der foreligger et arbejde over
bøgens krav til de klimatiske forhold, idet den svenske botaniker H. Hjelmqvisr i 1940 udgav en disputats om bøgegrænsens
afhængighed af temperaturforhold. Han bringer et kort over
bøgens naturlige udbredelse, der viser, at bøgen forekommer
almindeligt i Vest- og Mellemeuropa og tillige i Sydeuropas
bjergegne. Den grænse, der i denne sammenhæng har størst
interesse, er Øsrgrænsen, der går fra Sveriges Østkyst til Østpreussen, derfra gennem Polen til Sortehavet. Hjelmqvist har
på sit kort undgået at begå nogen fejl vedrørende Bornholm,
som han iØvrigt diskuterer, idet hans kort mangler denne Ø,
medens mindre øer som Samsø og Møn er medtaget. På hans

Egeskov og lav trævækst mellem ChristiamhØj og Rømersminde.
(Frede Kjøller fot.)

kort ville det også .være unaturligt, om Bornholm, der ligger
et godt stykke vest for bøgens Østgrænse, var uden bøg.
I sin undersøgelse af bøgens østgrænse kommer Hjelmqvist
til det resultat, at den er betinget af vegetationsperiodens
længde. Denne kan i tilnærmet form udtrykkes ved det antal
dage, hvor dagens højeste temperatur (maksimumstemperaturen) når over en bestemt temperatur, der er karakteristisk for
den pågældende plante. Hjelmqvist finder, at Østgrænsen for
de større bøgebevoksninger nogenlunde falder sammen med en
linie, der kan trækkes gennem de steder, hvor 232-233 af
årets dage har en maksimumstemperatur over 6Yz ° C, medens
spredte bøgeforekomster findes selv på de steder, hvor kun ca.
220 dage når over den nævnte temperatur. Ser man på de værdier, Hjelmqvist giver for Bornholm (den meteorologiske station Hammershus, der er beliggende 15 m over havfladen),
finder man, at han opgiver 230 dage med maksimumstemperaturer over 6Yz 0 C. Det vil sige, at er Hjelmqvist's udtryk for
bøgens klimakrav nogenlunde rigtige - og alt tyder på, at de
er det - , er det bornholmske klima af i dag, i alt fald i kystzonen, muligvis ikke gunstigt for større naturlige bøgebevoksninger; men det er gunstigere for bøgen end klimaet mange
steder, hvor der forekommer naturlig bøg.
I det foregående er vist, ar der ikke er muligt ar give nogen
fornuftig forklaring på, at der ikke skulle have været naturlig
bøg på Bornholm. De klimatiske forhold på denne Ø gør det
muligt for bøgen at vokse der og også for at klare sig i naturlig konkurrence, og der findes ingen hindring for, at bøgen har
kunnet spredes til Bornholm. Det vil altså efter det foregående
være mest sandsynligt, at bøg har haft en naturlig forekomst
på Bornholm. Det er imidlertid ikke IJOk at påvise, at en ting
er det mest sandsynlige; det vil være mest tiltalende også at få
håndgribelige beviser for det, enten i form af sikre historiske
oplysninger om, ar der har været vildtvoksende bØg på Bornholm, eller i form af rester af disse bøge.
I indledningen nævnte jeg, at der var een, der allerede tidligere gik imod den gængse anskuelse, at bøgen ikke høne hjemme på Bornholm. Igennem adskillige år har Ellen Hansen samler
hisroriske oplysninger om trævæksten på Bornholm, deriblandt
om bøgen. I Bornholmske Samlinger, Bd. 33, refererer Ellen
Hansen oplysninger om bøgen, og hun viser, at så sent som i
dette århundrede har der været bøgetræer på Bornholm, der
var ældre end den skovplantning, der indledtes på Rømers tid.
Det bedst kendte af disse er bøgen ved Melsred, der har været
omtalt siden 1685-87, og som faldt i en efterårssrorm i 1914.
I 1685-87 omtales den som den eneste oldenbØg på Bornholm; men om det er helt rigtigt, at den er den eneste, er vanskeligt at afgøre. Meddelelsen forekommer i et svar fra Bornholm til Rentekammeret på en forespørgsel fra dette om, hvorfor der ikke svaredes oldengæld fra kongens skov på Bornholm,
som der gjordes fra andre danske skove. Opgivelsen, at der kun
findes een bøg på Bornholm, stammer altså fra en slags selvangivelse, - og den slags dokumenter plejer sjældent at overvurdere antallet af vætdigenstande. Man kan altså gå ud fra,
at der mindst var een bøg på Bornholm dengang; men der kan
have været flere.

Nntidig knltttrskov i Almindingen. (Frede Kjøller fot.}
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De historiske beretninger fra Bornholm giver imidlertid
entydige oplysninger om, ar bøg har været sjælden på øen i den
periode, hvorfra der findes brugbare oplysninger (dvs. fra engang i 1600-raller). Ellen Hansen fremhæve r dog enkelte oplysninger, der tyder på, at der har været rigtig bøgeskov på det
sted, der hedder Bøgeskoven.
Ellens Hansens undersøgelser kan ikke rages som endeligt
bevis på, at bøgen er et bornholmsk skovtræ; men de har deres
meget store værdi i, ar de viser, at man ikke skal være alt for
sikker i påstanden om der modsatte.
Den eneste mulighed for at bevise, ar der har været bøg på
Bornholm, er således vegetarionshistoriske undersøgelser, d. v. s.
undersøgelse af mosernes indhold af planterester. Allerede
under 1. verdenskrig blev undersøgelsen af Bornholms moser
påbegyndt, og i 1920erne foretog professor Knud Jessen dansk moseforsknings førende mand - en række undersøgelser på Bornholm. Det viste sig imidlertid, at alle de større
moser på Bornholm manglede de Øverste lag, repræsenterende
de sidste årtusinder - netop den periode, da bøgen kom til
Skandinavien - , således at det så ud, som om også denne vej
til løsningen af spørgsmålet om bøgen på Bornholm var ufarbar.
Fra 1939 benyttede jeg mine sommerferier til at undersøge
de bornholmske moser, men de første år gav kun nedslående
resultater; det syntes, som om det var lykkedes Bornholmerne
gennem de forudgående århundreder at få afgravet ialrfald al
Jen rørv, der var dannet i de sidste 4-5000 år, og dermed totalt
at få ødelagt disse arkiver, som moserne er, og som kunne have
fortalt om plante- og dyreverdenens og også menneskers historie igennem de pågældende tidsrum. Det var imidlertid ikke
helt så galt, som det så ud til efter de første års undersøgelser.
I 1942 kom jeg til »Græssøen« omtrent midt imellem Lilleborg og Gamleborg i Almindingen. Den nordlige del af mosen
var ødelagt; men den sydlige del af mosen indeholdt tØrv, der
var dannet i tiden mellem istiden og ca. 1800 efter Kr. f. At
det sidste århundrede ikke havde givet nogen tØrv, skyldtes, at
mosen - sikkert på Rømers tid - var blevet delvis udtørret.
Der var imidlertid tØrv fra såvel Sten-, Bronze-, Jærn- og Middelalder, og undersøgelsen af denne tØrv viste, hvordan plantevæksten havde forandrer sig i og omkring mosen, lige fra isen
efter sidste istid forlod Almindingen, og til RØmer begyndte sir
virke i denne skov. Ikke alene skovens historie blev åbenbaret;
men undersøgelserne viste også, hvorledes de første bønder for
ca. 4500 år siden begyndte deres skovrydning i Almindingen,
en rydning, der dog kun var kortvarig og uden større betydning
for skoven, og hvorledes mennesket gang på gang forgæves forsøgte ar forvandle Almindingsskoven til dyrker jord og kreaturgræsning, en række angreb på skoven, der i tiden fra ca. 1200
og fremefter kulminerede i, at hovedparten af der centrale
Bornholm, der tidligere havde været dækket af skov, forvandledes til den Højlyng, vi kender fra de senere århundreders beskrivelser. Derudover afgav Græssøen vidnesbyrd om de forskellige ændringer i klimaet gennem de forløbne årtusinder;
adskillige af disse ændringer var ikke tidligere kendt fra Bornholm.
Sikkert som den eneste mose på Bornholm er Græssøen blevet forskånet for at blive totalt ødelagt af mennesker, ikke
alene gennem Middelalder og de efterfølgende århundreder,
hvor brændselsmanglen gjorde sig stærkt gældende på Bom-
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holm, men også under vort århundredes to krige, der ellers har
mange moser på samvittigheden. Bornholm havde bevaret et
arkiv, der har givet mange oplysninger om Bornholms fortid
og ville have kunnet give umådelig mange flere oplysninger i
den kommende tid, efterhånden som moseforskerens arbejdsmetoder bliver bedre og bedre, og der gØr de - bare de 12-13
år, der er gået, siden Græssøen blev undersØgt, har givet megec
store fremskridt.
Jeg skrev: Bornholm havde bevaret et arkiv - og ikke:
Bornholm har bevaret, for da jeg i foråret 1955 kom til Græssøen, så jeg til min rædsel, ar det meste af Græssøen var graver
bort og forvandlet til en ku nstig sø; kun en lille smule af den
sydligste del af mosen var endnu bevarer, men så lidt, at rørven
vil blive forvandler til muld og dermed ubrugelig som arkiv,
hvis der ikke snarest gøres noget for ar bevare den.
Bortgravningen af Græssøen er uden tvivl sket af nytte- og
skønhedshensyn; men der var jo også af lignende hensyn, at
man indtil begyndelsen af forrige århundrede gjorde sig de
største anstrengelser for at fjerne såvel H ammershus som Lilleborg! Bornholm er bare blevet fattigere ved der.
Jeg fik imidlertid i 1942--43 foretaget en undersøgelse af
Græssøen, og i det følgende skal jeg fortælle lidt om resultaterne af den.
I de første årtusinder efter istiden henlå Almindingen og
det omgivende land som græs- og starklædte tundraer. Træer
manglede; men der var en spredt buskvegetation af små polarpile, der dog kun blev nogle få cm høje, og dværgbirke og enebær, der på gunstige steder nåede en hØjde af ca. 1 m. I en
varmere periode i denne såkaldte Tundrarid kom egentlige
skovtræer som bævreasp, dun-birk og skovfyr til Bornholm og
dannede småkrat; men det blev igen koldere, så skovtræerne
kom igen til at stå mere spredt. Omkring 8000 f. Kr. bedredes
klimaet imidlertid for alvor, og Bornholm blev skovklædt. I
begyndelsen dannedes skoven af bævreasp, birk og skovfyr;
men efterhånden blev også hassel en meget vigtig bestanddel
af de bornholmske skove. Den periode, der indledtes med
skovens erobring af landet, kaldes Fyrretid efter det herskende
skovtræ. Denne periode varer til ca. 5500 f. Kr. I slutningen
af den var rød-el, elm, eg og ask indvandret, og efter ca. 5500
blev eg og elm de herskende skovtræer i Almindingen, og
tiden kaldes derfor Ege-elme-tid. Denne periode var ligesom
den sidste del af Fyrretiden karakteriseret ved et varmere klima
end nu ; men medens Fyrretiden var ret rør, havde Ege-elmetiden et fugtigere klima. Ege-elme-tid varede til ca. 2500 f. Kr.
Da skete der en ændring af klimaet til mere tØrre forhold;
men det var dog stadig varmere end nu. Klimaændringen fik
indflydelse på skovens sammensætning; men endnu større indflydelse fik det forhold, at nu kom der nye indvandrere til
Bornholm, og de nye mennesker er bønder, medens tidligere
tiders Bornholmere levede af jagt og fiskeri. Græssøens indhold af blomsterstøv viser, at der er blevet ryddet noget skov
på det tidspunkt, og der er blevet dyrket korn (hvede eller
byg) i nærheden, og støvkorn af lancetbladet vejbred viser her
som andre steder, at der har været åbne græsgange, hvor bøndernes kvæg har kunnet finde føden.
Disse ændringer omkring 2500 f. Kr. bevirkede, at elm, der
i de foregående årtusinder var meget almindelig i Almindingen, fra nu af blev ret sjælden - muligvis som følge af, at

Græssøen -

et nyt spparti i Almindingen. (Frede K iøller fot.)

Græssøen med de 1trprte tprvelag i forgmnden. (Frede K jøller /ot.)

Græssøen med den 11r{frte del i baggmnden. (Frede Kjøller fot.)

Opvoksende, selvsået bøg ved Græsspen. (Frede K jøller fot.)

dens grene og bark er blevet anvendt som kreaturfoder af de
allerførste bønder. Ask blev nu meget mere almindelig i Danmark, - og derfor kaldes denne efterfølgende periode, der
svarer til Yngre Stenalder og Bronzealder, for Ege-asketid.
Asken fik lidt større betydning end tidligere i Almindingen,
men forblev dog stadig underordnet. I denne periode var Græssøen forvandlet til en ellesump, medens det tØrre land var dækket af en kraftig egeskov iblandet noget lind og hassel. Bøg og
avnbøg er nu indvandret til Almindingen, men er ganske
underordnede bestanddele af denne skov. Almindingsskoven
dengang har uden tvivl lignet den Jonstrup Vang (N. Sjælland), som Vaupell i 1863 beskriver i »De danske Skove«:
»Linden staar ikke alene som Højskovtræ ved Siden af Egen,
men den danner ogsaa tillige med Hasselen Underskoven under
Egen. . . . . . . Egestammerne bæve sig op over det tætte grønne
Lindekrat, som i denne Tilstand gavner dem og navnlig beskytter dem imod Overgreb af Bøgen, hvis Selvsaaning ikke er
mulig, saalænge Jorden dækkes af Linden«.
I slutningen af Bronzealderen og i begyndelsen af Jærnalderen ødelagde mennesket denne idyl. Der ryddedes skov, og det
gik stærkt ud over underskoven (kvægets græsning). Rydnings-

fasen varede imidlertid ikke ved; omkring Kr. f. blev markerne
opgivet, og bønderne flyttede bort. Skoven generobrede de
tabte arealer; men det blev ikke den samme slags skov, der
kom igen, som den, der havde været før rydningen. Denne
havde ødelagt underskoven, der tidligere forhindrede avnbøg
og bøg i at brede sig, og disse co træsorter, især avnbøg, bredte
sig nu for alvor, og Almindingen forvandledes til en ege-avnbøgeskov med spredte bøge. Det tØrrere klima, der satte ind i
århundrederne efter Kr. f., bevirkede, at egen nu også kunne
brede sig ud over Græssøen, der blev dækket af en ret tæt egeskov, hvad de mange stammer og stubbe af eg, man finder i
tØrven, vidner om.
Dee cørrere klima varede imidlertid ikke ved; omkring 400
e. Kr. blev det igen fugtigere, og Græssøen forvandledes til en
fugtig sump, hvori rigtige vandplanter som vandaks og hvid
åkande voksede, og egene blev kvalt af den stigende vandstand.
Omtrent på samme tid kom mennesket igen til Almindingen
og ryddede skov og dyrkede nogle af arealerne omkring Græssøen op. Dee var imidlertid ikke nogen konstant bebyggelse,
der var tale om i Almindingen; men det bevirkede dog en tilbagegang af skoven, især avnbøgen, og en fremgang for lyng-
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heden, hvoraf der henimod det 10' århundrede var kommet en
del i Almindingen. På dette tidspunkt mindskedes menneskets
indflydelse imidlertid kendeligt - sandsynligvis som følge af
de urolige tider (Vendertiden), der da sarte ind. Skoven fik
fred, og nu bredte især avnbøg sig kraftigt, medens lyngheden
næsten forsvandt.
Almindingsskoven fik imidlertid kun fred i kort tid. I slutningen af det 12' århundrede anlagdes Lilleborg i nærheden af
Græssøen. Lilleborg var den danske konges borg, medens ærkebispen af Lund sad på Hammershus, og som bekendt blev det
ærkebispen, der sejrede i kampen om magten på Bornholm.
Lilleborg blev erobrer og ødelagt i 1259 ; den fik således kun
lov til at eksistere i mindre end 100 år.
Anlæggelsen og anvendelsen af Lilleborg berød fornyede angreb på Almindingsskoven, og disse hØrte ikke op, fordi Lilleborg gik ud af sagaen. Sammen med fiskeri blev kvægavl
Bornholms vigtigste næringsvej i de følgende århundreder, og
kvæget græssede på Højlyngen, Bornholms centrale del, omfattende Almindingen, medens gårdene lå i er bælte udenom.
Hvor vigtig denne græsning var, viser sig bl. a. i, at al skat i de
kommende århundreder er smørskat at betale for græsningsretten. HØjlyngens stigende anvendelse som græsningsareal i århundrederne efcer Lilleborgs tid bevirkede, at avnbøgeskoven
i Almindingen næsten gik helt til grunde, og hede og græsgange bredte sig. I den periode, hvor avnbøgeskoven i Almindingen var ved at forsvinde, blev bøgen for en kort tid mere
almindelig i Almindingen; men heller ikke den kunne klare
sig mod kreaturernes græsning og menneskenes hugst. Da
Rømer kom til Almindingen i begyndelsen af det 19' århun-
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drede, var skoven blevet meget lille (ca. 150 ha) og forhugget,
medens lyngheden dækkede de største områder. I den skov,
Rømer skabte, blev bøg et betydende træ; men det var indførte
bøge - næppe nogen af de oprindelige bøge havde overlevet
i Almindingen. Dette hænger sammen med, at Almindingens
klima ligger lige på grænsen af, hvad bøg kræver for at kunne
klare sig i naturlig konkurrence med andre træer.
Ved undersøgelse af Græssøen blev det, som det fremgår af
ovenstående, muligt at klarlægge Almindingens historie og derunder vise, ae bøg var er oprindeligt træ på Bornholm; derimod
fik man ikke noget ar vide om forholdene i kysezonen på Bornholm - den frugtbareste og tidligst opdyrkede del af øen. I
denne del findes ingen moser, der ikke er Ødelagt, og de fleste
søer er uden tvivl gamle tØrvegrave, så brugbart sØdynd eksisterer heller ikke. GræssØ-undersØgelsen gjorde det imidlertid
muligt at udnytte nogle dyndaflejringer fra bunden af Østersøen. Ved hjælp af et specielt, svensk konstrueret boreapparat
er man nu i stand til at tage indtil 20 m lange SØjler af aflejringerne fra havbunden, fra hvilken dybde over ca. 30 m man
ønsker. Under min delragelse i de svensk-danske undersøgelser
af Østersøen fik jeg udvirket, at der blev taget en boring godt
5 km uden for Neksø - det foregik fra et svensk havundersØgelsesskib, og da hverken jeg eller de andre videnskabsmænd,
der var ombord, vidste, at der krævedes særlig tilladelse til at
gå inden for den danske tremilegrænse, var en sådan tilladelse
ikke opnået i tide, så vi måtte holde os på internationalt farvand. Dyndprøverne fra denne boring indeholdt score mængder af blomsterstøv, og en nøje sammenligning af analyserne
herfra med tilsvarende fra GræssØen og fra andre steder i Østersøen og i Skåne, viste, at hovedparten af dette blomsterstøv
måtte stamme fra Bornholm. Man fik således en mulighed for
at følge plantevækstens historie også i kysezonen på Bornholm.
Dee viste sig, at udviklingen har været ret ensartet over hele
Bornholm indtil et stykke ind i Jærnalderen. Den første virkelige afvigelse fra udviklingen i Almindingen får man i tiden
omkring Kr. f. Da blev markerne i Almindingen opgivet, og
skoven bredte sig. En sådan opgivelse af marker finder man
ikke i Neksøegnen; der er der snarere tegn på Øget opdyrkning.
De bønder, der forlod Almindingen (og også Blemmelyng
m. fl. steder) forlod således ikke Bornholm, men flyttede bare
til den gode jord på øen, der i det tØrrere klima, der da var
begyndt, var nemmere at dyrke end tidligere. Opdyrkningen
på Bornholm i Jærnalderen kulminerede omkring 400 e. Kr"
hvorefter det går lidt tilbage. Denne tilbagegang bevirker, at
skoven breder sig, og det er især avnbøg og bøg, der breder sig
i Neksøegnen. Denne fremgang for skoven er uden tvivl samtidig med den af dr. Klindt-Jensen påviste urolige tid med
invasioner, nedbrænding af gårde og hengemmen af skatte omkring 500 e. Kr. Det blev dog kun et mindre fremstød, skoven
magtede dengang, idet der stadig var en blomstrende bondekultur. Gennem nogle århundreder forbliver forholdet mellem
skov og dyrket jord nogenlunde ensartet; men så får man igen
en tilbagegang for opdyrkningen, og skoven breder sig atter.
Dette fremstød for skoven er sikkert samtidigt med den for
menneskene urolige periode, der satte ind i det 10' århundrede.
I denne periode anlagdes de yngste af voldborgene, f. eks. Gamleborg i Almindingen, medens en enkelt (Ringborgen i Pedersker) går tilbage til den foregående urolige periode.

Fremgangen for skoven i det 10' og følgende århundreder
består væsentlig i, at avnbøg og bøg breder sig stærkt, medens
egens udbredelse forbliver nogenlunde konstant. I Almindingen
var det avnbøgen, der blev fremherskende; men i Neksøegnen
(og sikkert overalt i kystzonen på Bornholm) var det i lige så
hØj grad bøgen, der bredte sig.
I det 11', 12' og 13' århundrede bestod de udstrakte skove,
der da fandtes i den frugtbare kystzone på Bornholm af eg, bøg
og avnbøg. Eg var vel nok den mest almindelige; men både bøg
og avnbøg var også særdeles hyppige. Den centrale og mindre
fmgtbare - og vel også på grund af højden den koldeste del af Øen dækkedes af ege-avnbøgeskove med kun lidt bøg.
Det forhold, at bøg og avnbøg for alvor breder sig i skovene
i slutningen af Jærnalderen ( 10' århundrede), er fælles for hele
Danmark. Det synes, som om udviklingen af klima og kultur·
påvirkning i den forudgående tid har lagt grund for, at bøgen,
da skoven fik fred på denne tid, endelig har kunnet erobre store
arealer fra egen.
I Vestdanmark sroppedes fremgangen for skovene i Valdemarstiden. I denne tid anlagdes en mængde nye landsbyer, og
megen tidligere skov blev opdyrket. Bondekulrurens fremstød
var i Vestdanmark kun kortvarigt, meget af den nyopdyrkede
jord blev opgivet i tiden omkring 1300 og derefter, og skoven
bredte sig igen. Skovene var imidlertid ikke længere uberørte
af mennesker, de blev udnyttet til kreaturgræsning og af oldensvin, og denne udnyttelse hæmmede bøgens udvikling, medens
egen til en vis grad havde fordel af den. En senere fase af
denne udvikling i Vestdanmark er beskrevet af Chr. Vaupell:
"J tre Aarhundreder har den gamle Eg voxet frodig og havt
det godt; den har oplevet de for Beboerne sørgelige Perioder,
da Skoven var saa medtagen af Kvæget, at den næppe kunde
levere det nødvendige Brændsel til Herregaarden. Det var Egens
gode Tid. Græspletterne og Kvægstierne snoede sig den Gang
imellem Trægrupperne. Kvæget græssede ved Træets Rod og
umuliggjorde, at de paatrængende fatale Bøge voxede op omkring den. 1801 blev Skoven lyst i Fred og Kvæget drevet ud,
snart efter myldrede de langsomt voxende Bøge frem i enhver
Lysning; først underrrykkedes Græsset, saa Jordbunden blev
bar, dernæst dannedes en Underskov, som kun kunne være til
Behag for Egen, da den skjærmede om Egestammerne og ved
Løvfaldet gav den kraftig Næring. Men da den unge Bøgeskov
havde opnaaet en Alder af 30 Aar, blev dens Væxt besværlig
for Egen.«
Ganske tilsvarende forhold, som Vaupell ovenfor har beskrevet for den første halvdel af det 19' århundrede, opstod åbenbart på Bornholm og i det Øvrige Danmark i det 10' århundrede, da urolige tider for bønderne gav skoven fred.
Skovrydningen i Valdemarstiden i Vestdanmark er ganske
tilsvarende opdyrkningen på Bornholm i Lilleborgs tid; men
medens opdyrkningen går stærkt tilbage i Vestdanmark efter
ca. 1300, har man ikke noget tilsvarende på Bornholm. Efter
1300 gik skoven jævnt tilbage på Bornholm, og den skov, der
bevaredes, udnyttedes på ovenstående af Vaupell beskrevne
måde. Det forhold, at kvægavl bliver Bornholms vigtigste erhverv, gØr, at tiden for at bruge Vaupells ord bliver »Egens
gode tid«.
En forklaring på det forhold, at bøgeskoven går til gmnde på
Bornholm i tiden efter ca. 1300, medens den bevaredes i Skåne

Ellekrat ved Gamlem oJe. (Frede Kjøller fot. )

Avnbøgeskov ved Ekkodalen. (Frede K jøller fot.)

og Vestdanmark, kan muligvis søges i klimatiske forhold; men
kulturhistoriske forhold kan også gøre sig gældende. Flere forskere har fremhævet herregårdenes store betydning for bevarelsen af bøgeskovene i Vesrdanmark og Sydsverige, idet adelen
værnede om bøgeskoven, dels af hensyn til jagt og dels af hensyn til oldensvinene. I Vestdanmark og Sydsverige opstod her·
regårdene netop i Valdemarstiden og tiden lige efter. På Bornholm var de politiske forhold imidlertid anderledes. I det 13'
og begyndelsen af det 14' århundrede kæmpede den danske
konge og ærkebispen af Lund om magten på Bornholm. 1327
afsluttedes denne strid med, at ærkebispen blev Bornholms
verdslige herre. De derved skabte politiske forhold var sikkert
medvirkende til, at der ikke opstod nogen egentlig adel og i altfald ingen herregårde på Bornholm. Derfor fik man ingen
herregårdsskove, hvor bøgen kunne bevares. Bortser fra Almindingen ejede bønderne skovene, der derfor blev udsat for stærk
hugst og stærk påvirkning af kvæget. Kvæggræsning virker
stærkt hæmmende, ja, næsten Ødelæggende på bøgens opvækst
i skovbunden, jævnfør ovenstående citat af Vaupell. En anden
vigtig fakror er den, at medens mange træer, f. eks. avnbøg,
kan vokse ud igen fra stubbene efter de fældede træer, danner
bøgen kun i ringe grad stubskud. Foryngelsen ved stubskud har
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sikkert været den væsentligste foryngelsesmåde i de bornhol.mske bønderskove, og denne foryngelsesmåde har været yderst
ugunstig for bøgen i modsætning til andre træer. Bøgen er
derfor så godt som forsvundet fra de skovrester, der bevaredes
i kystzonen på Bornholm. Enkelte bøge er bevaret ved, at man,
da bøg begyndte at blive sjælden, plantede småbØge, man tog i
skoven, ind ved huse og gårde for dog at have disse interessante træer. Det er uden tvivl på den måde, at de sidste rester
af den bornholmske bøgeskov bevaredes helt op i vort århundrede, f. eks. Melsted bøgen.
Almindingen var (eller blev) Kronens eje; men heller ikke
den undgik påvirkning af bondekulturen. Den blev en udpræget græsningsskov, og de historiske oplysninger viser, at den
var stærkt forhugget allerede omkring år 1500. Men i Almindingen var bøgen aldrig blevet noget virkeligt udbredt træ, så
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heller ikke der var der mulighed for at bevare den bornholmske bøgeskov.
Menneskets stigende virksomhed gennem tiderne havde bevirket, at Bornholm var blevet særdeles skovfattigt, et forhold,
der kulminerede i slutningen af det 18' århundrede ( jævnfør
Bornholmskonet fra 1763), og bøgen, der i tidlig Middelalder
havde været et almindeligt skovtræ, var forsvundet sammen
med skovene. Efter skovplanmingen i forrige århundrede er
der kommet så meget bøg til Bornholm, at det ikke længere er
muligt at afgøre, om der stadig findes oprindelig bøg på denne
Ø. Det vil imidlertid i dag også være vanskeligt at finde en bØg
på Sjælland, man med sikkerhed kan sige er oprindelig vildtvoksende. Det er kun arkiverne - i dette tilfælde moserne - ,
der kan afgøre, hvor længe bøgen har vokset de pågældende
steder.

"i

Ved Vigehavnen. Svaneke. 1955. (Dam Johansen fot.)

Lille) vidunderlige Svaneke
Her kom jeg til en junidag.
Og solen lo på vej og tag.
Her nynned jeg: hvad vil man mer
end freden her ....

Min by er stØbt i stål og sten,
og larmen står i kog om En . . ..
Hvor godt at nå en dag her til - :
det stille spil.

Den lillebitte købstad lå
så skønt som nogen by, jeg så Her var det alt så kært, så småt.
Her l eves blot.

Her ligger pyntet hus ved hus i kærtegn af et bølgebrus.
Og solen signer torv og havn 1 somrens navn.

Her ligger den så Ømt mod Øst med skibe mod sin klippekyst Her var så rent, så trygt at gå hvorhen jeg så.

J eg vandrer som Gulliver her,
hvor alt er småt, hvorhen jeg ser.
Og her, hvor solen kommer først,
er intet størst.

Her pudser man, her pynter man
og her når solen først »på land«
Du hvide Svanes stille stad
i solens bad.

Den fjerne købstad gav mig ro. Nu ved jeg her er godt at bo . ...
Men juni gik. - En mindefragt
jeg h jern fik bragt.
ARNOLD H EN D ING

... "

Kræsten Iversen
26. januar 1886-9. august 1955

Kræsten lversens intime forbindelse med Bornholm turde
være landskendt, så sandt som hans bornholmske landskaber
hvert år har lyst op på den årlige udstilling i »Den Frie« og
været et ofte strålende midtpunkt på de udstillinger, Kræsten
Iversen har del raget i i provinsen som i udlandet.
For os, som ikke er så inderligt knyttet til Bornholms natur
og derved til dens farve, lys og luft, har det været en mirakuløs
oplevelse ar se, hvorledes vore mest fremragende kolorister Karl
Isakson, Edvard W eie, Olaf Rude, Oluf H øst, Leergaard og
Kræsten Iversen netop ved samlivet med Bornholms motivver·
den har rilfØrt den danske malerkunst nye og inspirerende farveværdier. En så tindrende klar og fint nuanceret skala af koloristiske kontraster og hidtil ukendte farvesammenstillinger

Herdis og Herm. Jacobsen fo l.
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kunne ikke være malerens påfund eller forklares ved hans udvikling i koloristisk retning; den måtte forefindes i den natur,
hvorfra motiverne stammede, og man kan da også i Kræsten
lversens produktion se, når denne forandring har fundet sted,
som har tilført dansk malerkunst en egen festlighed, inspirerer
af en naturs egen åbne, festlige og klangfulde, modsætningsrige og dog så skønne harmoni, den dag han erhverver sig hus
på Bornholm.
Kræsten Iversen fød tes 26. januar 1886 i landsbyen Holsted,
kom i malerlære i Kolding og rejste 1904 til København, hvor
han ernærede sig ved sit håndværk, samtidig med at han arbejdede på sin kunstneriske uddannelse og udvikling. Allerede
hans første udstillingsarbejder viser den fødte maler; og hans
held var, at han i København møder tidens kunstneriske løsen:
Kolorismens program, og dens mest geniale forkæmpere: Giersing, Rude, Isakson, Weie og Scharff. Han tilslutter sig denne
bevægelse, der er i fuld udvikling, og som har betyder så overordentligt meget for dansk maleri. Kræsten lversens tilslutning
var af den mest personlige art, en farvens umiddelbare, åbne
naive elsker, som hans tidlige billeder viser, med en lysende
intensitet i farvelaget og en sans for klangfænomenerne, som
frydede en musikalsk farvesjæl. I disse tidlige billeder lever også, på en meget udtryksfuld måde, der linjerytmiske spil og sans
for komposition, der senere skulle føre ham frem som de største
opgavers mester; og her begynder da Bornholms indflydelse;
men forinden er det som om han fuldender og afslutter en
periode, der helt hører hans indre farve- og linjeliv til. To af
tidens betydeligste kunstværker fra hans hånd danner denne
afslutning: »Vaulundur og Baudevilde« og »Odysseus og Nausikaa« . Af sin rige indre fantasi bygger han disse billeder op,
med en troendes sikre tillid til sine intuitioner, og med en
undren over den skabelsens formåen, hans evner åbenbarer ham.
I det klassiske motiv, "Qdysseus og Nausikaa«, mødet mellem
to unge mennesker, hvor den gensidige følelse for hinanden
bryder frem som en opvågnen, har Kræsten Iversen indgydt
sin egen undren over sine evners inderlige forbindelse med den
farve, de linjer og former, som på en så musikalsk udtryksfuldhed kan fremmane liv og gøre det udødeligt.
Mødet med Bornholm og den nære tilknytning, Kræsten
Iversen får til naturen der, sætter et nyt mål for ham. H an
forlader atelieret og bliver naturvæsen. Naturen med alle dens
krav kræver ham helt, og fra da af er han dens ydmyge tjener,

og han lader sig ganske beherske af den. Mennesker og klipper
og hav er ikke længere komponerede og malede ting; nu udstråler de lys, varme, hårdhed og en egen indre bunden kraft.
I slægt hermed får farven en modsætningens styrke i sig selv,
en tindrende varme og et spillende liv fra de dybeste nuancer
til de højeste lysmasser. Denne forbindelse var i sandhed en dåb
i naturens friske fornyende bad.
Fra nu af følger han denne nye opdagelse, og i stort som i
småt bøjer han sig for den sandhed om alt, som livet om os er
i sig selv. Hans figurer, hans mennesker lever nu på jorden,
sprunget ud af hans fantasi og formæler sig med jordens lys,
varme og nærværenhed.
En lang række opgaver venter nu på ham, og gennem sin
udvikling er han klar til at honorere den tro, man har til hans
evners rækkevidde.
Det første større bestilte arbejde bliver loftbilledet i Videnskabernes Selskabs mødesal, og her viser han sin sans for enhed
mellem maleri og arkitektur, en respekt for det principale i alt
muraltmaleri, som han udviklede til fuldkommenhed i sine
altertavler og i sine malede kirkeruder. Imellem den lange
række af kirkelige billeder, som nu pryder så mange af vore
kirker, ligger hans største arbejde: Loftbillederne i Christiansborgs riddersal. Denne bedrift er enestående i vor nyere historie, enorme som disse billeder er i udstrækning og komplicerede
i kompositionen. Her udfolder han sit liniespils rigdom og i farverne den friskhed, hans møde med naturen har givet ham i
hænde; her mærkes den stil, som fulgte ham næsten til det sidste, en harmonisk og skøn forening af dekorativ holdning med
farvens naturfriskhed og sandhed, og her mærkes den dramatiske spændte kraft, der fik så gribende et udtryk i alterbilledet
i Zions kirke i Esbjerg »Kristus stiller Stormen« . Denne tavle
kunne Kræsten Iversen ikke have malet før sit møde med Bornholms natur, stormende friskt som det er i sin spænding og
sandhedstro i sin skildring af menneskers opførsel under sådanne forhold, som muligheden for et forlis skaber.
Men hvorledes var det muligt for et enkelt menneske at
virke med den samme ægthed og overbevisning i så forskellige
motiver som nordisk mytologisk i Christiansborg-billederne,
græsk mytologisk i andre billeder og kirkelig kristelig i alterravler og i kirkeruder? Svaret herpå må hans karakter give, den
samme karakter, som gjorde ham til den elskede lærer og gode
ven og kammerat.
Dybt forankret i bondejord fra slægten og dybt interesseret
sociale forhold forsrod han intuitivt vore forfædres kampvilje
og jordtro, og denne arv gav ham også hans stædige udholdenhed i arbejdet og for sin udvikling. Hans klassiske interesse og
dannelse, som udløste hans krav og trang til orden og oversigt
i. billedet, gjorde, at han kunne sætte sig ind i den græske digtnings holdning og rumlighed, og den samme følelse, der skabte
den ynde og ungdomsfriskhed i »Odysseus og Nausikaa«, gennemstrømmer også hans kirkelige billeder.
Kræsten Iversen var humanist, om nogen var det, og hans
kunstneriske religiøsitet forlenede hans kirkebilleder med den
hellighed, enhver kunstner besidder, når han står overfor sit
arbejde, og hans rene karakter og menneskelighed gjorde det
muligt for ham at lide med de lidende og glædes med de glade.
Derfor blev han den elskede lærer med det store hjerte og ved
sin kunnen den redelige vejleder. Derved blev han den blandt

kunstnere, som har udført det største arbejde for sine kolleger
i akademiråd, i legater, i komiteer og på udstilling i indland og
udland. At en enkelt mand har kunnet overkomme alt dette, er
ubegribeligt for enhver, som kender hans arbejdes omfang og
de krav, som dette arbejde stillede til ham administrativt og
kunstnerisk. Kræsten Iversen havde næppe holdt dertil, hvis
han ikke hvert år havde kunnet gemme sig i sit hus på Bornholm i sommertiden med sin kone og datter. Såvel fru Iversens
som Kræstens Iversens sidste håb var endnu engang at kunne
gense dette hus, hvorfra så megen ny kraft er strømmer til ham
og så megen skøn kunst er bleven til, så mange frugtbringende
ranker er tænkt og så mange store kunstneriske ideer er skabt.
Aksel Jørgensen.

V ed Svaneke byled. (V. Myhre fot.)

Madvigs minde, Svaneke. (V. Myhre fot.)

Christen Jens bakke (mt Svanegade), Svaneke. (V. Myhre fot.)
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Barn domstnin der
fra Svaneke
Fotografier fra ca. 1900 af V . lviyhre

Hvis der i 1890'erne var blevet påbudt mørkelægning i
Svaneke, vilde der ikke derved være sker nogen nævneværdig
forandring i byens gadebelysning. Der var nok gadelygter; men
de stod ikke særligt rær, og deres lysstyrke var ikke større, end
ar de nerop kunde gøre det muligt for folk at finde vej i
gaderne. Det var pecroleumslygcer, der blev tændt ved mørkets
frembrud og slukket ved 10-tiden; ved fuldmåne og i de lyse
nætter blev de slet ikke tændt. Men de tilfredsstillede trods alt
tidens behov; der var ikke megen færdsel om afrenen, og man
kendte jo ikke noget bedre. Butikkerne gav ikke gadelygterne
nogen stØtte, tværtimod, når der blev nødvendigt ar tænde
lys i butikken, blev der sat skodder for vinduerne.
Der kunde jo ske, vi børn skulde et ærinde i byen om aftenen, og da var vi ikke glade til mode, når der var nødvendigt
ar komme i nærheden af kirkegården eller forbi er bus, hvor
der sagdes, ae der var spøgeri. Vi så aldrig noget spøgelse; men
skrækken for, ae det kunde vise sig, holdt sig, til vi blev så
store, ae fornuften fik bugt med overtroen. Overtroen var forøvrigt ikke uddød hos alle voksne mennesker; jeg husker en
gammel mand, der fortalte mig, ar han havde ser de underjordiske.
Om morgenen var gadelygterne ikke tænde. Dee var midt om
vinteren ofte mørkt, når vi skulde i skole; men det tænkte vi
aldrig på, at der kunde være noget uhyggeligt ved; der var jo
altid noget liv på gaderne om morgenen.
Kun een morgen i årers lØb blev lygterne tændt. Dee var
julemorgen. Der var ingen gudstjeneste juleaften i Svaneke
den gang; men julemorgen var der ottesang, og det var klokken
6, og da var det skik, at børn gik i kirke med de voksne. Det
var det hØjtideligste i hele julen. Der var noget stemningsfuldt
ved at komme ud i mørket, når klokken blev halvseks, og gå
til kirken, mens klokkerne ringede eller rettere kimede, altid på
den samme måde i de år, tretten slag: dumdumdmn dumdumdum dumdumd1tmdumd1tmdumd1tm stad ig gentager. Dee var
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ikke rungende klokkeklang; men der var en ejendommelig
kimen, som man stadig må mindes. Lygterne var tændt ; men
der var just ikke lyse i gaderne. Man så mØrke skikkelser, der
også skulde til kirke. Man hØrte enkelte barnesterruner; men der
var ingen hØj tsnakken. Alle var hØjcideligt seerne. Mødre man
nogle, man kom så nær, at man kendte dem, hilste man nok:
»Glædelig jul!«, men det var lavmælt. Intet forstyrrede klokkernes kimen.
Een julemorgen skilte sig ud fra de andre, en julemorgen
anderledes end de andre, en oplevelse, man kun fik den ene
gang, men som man derfor aldrig glemmer. Det var ganske
stille, og det sneede. Det havde sneet så længe, at der lå et lag
sne da vi gik hjemmefra, og det blev ved at sne hele tiden,
mens vi gik. Sneen faldt helt stille og tæt; ingen fodtrin hørtes
i sneen, og ingen kirkegængere sås tydelige, men kun som
dunkle væsener, der bevægede sig langsomt i snefoget. Alt var
stille. Kun kirkeklokkerne kimede.
Så kom man ind i den oplyste kirke. Var den så meget oplyse? Vel ikke efter vor rids skøn. Men når vi kom ude fra
mørket, syntes vi, der var meget lyse. Der var ikke noget
juletræ; men de levende lys på alteret og i srolescaderne gav
julestemning, og de score og små, som fyldte stolene, fortalte
om dette hØjtidelige: det var julemorgen. VarmerØrenes knald
fortalte, at kirken var opvarmet, og der var godt at være. Der
var ingen præst; degnen forre ttede hele gudstjenesten. Det var
lærer Jørgensen. H an bad bøn og læste en juleprædiken fra
kordøren, og fra sin degnestol ledede han sangen, mens skoleinspektøren, Thorsager, spillede orgel. Der blev ofret til degnen; vi børn gik op og lagde en skærv på degnens plads. Det
hØrte med til det ejendommelige ved denne gudstjeneste; det
var usædvanligt og hØjtideligt at gå op ad kirkestien, op i
nærheden af alter og prædikestol.
Og så var det også jul at komme hjem og få morgenkaffe
med hjemmebagt sigtebrød.

Kl. 10 var der julegudstjeneste. Kirken var altid overfyldt;
der måtte sættes lange bænke ind langs kirkestien, og ikke få
mennesker måne srå op. Når der var ringer sammen og orgelet
brusede, kom præsten, pastor Brix, og degnen ind ad hoveddøren og op ad kirkesrien. Det var altid skik, ar præsten ifØrre
sig sin præstekjole i er hus i nærheden af kirken, og degnen var
i kjole og hvide; begge bar de hØj har. Også juledag ofredes
der ved gudsrjenesren; når den første salme efter prædikenen
var sunget, gik man op og lagde sit offer på alteret til præsren
og på degnescolen til degnen. Degnen sendte offersedler til
alle familier, og i dem lagdes offerer; præsten plejede ikke ae
gøre der. Nu var der voksne, der gik op og ofrede, kun mænd
og enkelte halvvoksne drenge. Sådan ofredes der også påskedag
og pinsedag. Offerer var jo en del af præstens og degnens lØn.
De fleste hjem havde juletræ, ikke store træer, i reglen ec
lille træ, der stod på er bord. Et juletræ kunde fås for 10-20
Øre. De pyntedes med hjemmelavet julestads, hjercekurve og
kræmmerhuse, med sukker- og likørfigurer og andet, som
hjemmet kunde skaffe ri! veje. Juleaften var der enkelte børn
fra småkårsbjem, som gik rundt og sang i folks forstuer for
ae tjene en skilling. Det kunde også ske nytårsaften og helligtrekongersaften.
I de h jern, hvor man holdt fast ved de gamle skikke, spiste
man klipfisk og risengrød juleaften, og aldrig smagte klipfisken og risengrøden så gode. Gåsen eller anden eller flæskestegen, hvad det nu var, der var indtægter til, kom først på
border juledag. Og da spiste man til middag kl. 12, som det
var skik hver dag, både hellige og sØgnt. Ejendommeligt var
det for resten, ar der den gang i Svaneke ikke blev ringet med
kirkeklokkerne ved solopgang eller solnedgang, men om hverdagen kl. 12 og om søndagen kun ri! gudstjenesten, skiftevis
om formiddagen og om eftermiddagen.
I juleriden kom familier sammen og drøftede gammelt og
nye; de unge og børn spillede forskellige spil eller legede indendørslege, de ældre spillede ofte kort. Offentlige julefester holdt
Håndværkerforeningen på Teknisk skole, og det var en stor
oplevelse for børn at gå rundt om juletræer, som nåede fra gulv
til loft, og synge julesalmer, og så trakteredes der med chokolade af bestyrelsens damer. Også de religiøse samfund holdt
julefester. I min tidligste barndom var der kun eec missionshus
i byen, Lurhersk missionsforenings, så kom Siloam, Indre
missions forsamlingshus, og Frelsens Hær, der havde lokale
hos avlsbruger Hans H olm ved byleder. Nytårsaften blev det nye år namrligvis skude ind. »l ommepufferte« knaldede, og »kinesere« brændtes af. »ledda « flyrredes, og også andre ring måtte man nytårsdag lede efter
fremmede folks haver eller, hvor der nu kunde opdages.
Var der sne i julen - og det skete også en gang imellem
i de rider - , blev der kælker mere end til hverdags, og da blev
der især konstateret, at byens bakker var udmærkede kælkebakker. Man måtte ellers ikke kælke der - naturligvis. Vi i
den søndre del af byen kælkede i Lerkulerne, ned ad »Bendisabakkanj « eller ad skrænterne fra vangen ved lerkulerne ned
over udmarken. »Norr henna« var der en god bane i » Væjadalinj «, Men sneen brugtes til andet end ril ar kælke på. Var
der cilsrrækkeligr af den, byggede man snehuse, d. v. s. der var

Storegade. Manden er byfoged Stricker.
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Kirken.

Ud1igt fra kirketårnet over de1i spndre del nf byen.

Ved Lilie Plnd1.

i grunden ikke tale om at bygge dem. Man skovlede sne sammen i en stor bunke og klappede den godr fasr sammen, og
når bunken var stor nok, hulede man den ud. Indgangen blev
nærmest et hul til at krybe ind ad; i hverr fald måtte man
bøje sig for ar komme ind. Væggen blev er kvarter ryk eller
der omkring; så kunde snehuser srå et stykke tid. Langs væggen
lavede man en bænk af sneen. Og så kunde man more sig med
at sidde i snehuser, til tider ved lys.
Skøjreløb var der ikke gode betingelser for at drive. Der var
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Score og lille Holkamyr på Frenne at løbe på; men selv den
srore var ikke meger sror, så dygtige skØjtelØbere opklækkedes
der ikke mange af i Svaneke. Og skisporten var ikke endnu
nået derril.
Der var engang omkring 1890 havis ved Øsrbornholm. H vilket år der var, husker jeg ikke; men jeg mindes, at isen var
skruer op ril en efter en lille drengs mening høj vold, uden
for hvilken isen var nogenlunde jævn. Men jeg husker ikke
nogen færdsel på isen, og isvinter blev der ikke igen i resten af
90erne. H avklipperne srod for det mesre bare både sommer
og vinter. De var det sred, hvor vi oftesr legede, når vejrer
var til der; men vi skulde nok holde os væk fra dem, når
brændingen gik så hØjr, at der var fare ved ar vove sig ud på
dem. Lidr søgang var derimod morsomt. Så legede vi »til. imod
sjØ« eller »Stå for sjØ«. Vi stillede os, når vander trak sig tilbage, op på en sten eller en lille klippe og stod så og var
spændte på, om søerne skulde skylle op over stenen, vi stod
på. Gjorde de der, kunde der jo vanke »våda sokka«; men
nogen fare ved legen var der ellers ikke. Lidt mere spænding
var der ved der, når vi stablede sren op ril en top og stod på
den; da kun de der ske, ar en kraftig sø væltede srenbunken, og
vi slap ikke alrid med at få fødderne våde.
H avklipperne ved »Hoppakrågi nj «, hvor vi legede, kendte
vi som vor egen gårdsplads. Det var ikke noget stort område,
vi legede på; men her var vi til gengæld hjemme. Om sommeren færdedes vi der altid på bare ben; fødderne fik ryk hud,
og vi lærre at springe på klipperne og gribe fat med tæerne.
Der var flade, glatte klipper, hvor vi kunde ligge og snakke,
som børn gØr, og der var kløfter, som vi Øvede os i ar springe
over. Naturligvis vadede vi også i vandet og fangede »hunjfiska« (hundestejler) eller »myrl« (tangsnarrer) eller sejlede
med vore små skibe, som vore fædre havde skåret ud af en træklods ril os og rigget til. Efter som vi blev srørre, strejfede vi
længere bort langs kysren ved at springe på klipperne, så vi
efterhånden udvidede vorr kendskab helt sydpå ri! »Kjerresjæred«. Vi blev dygtige til at gå på klipper, det kunde ske,
at en og anden af os gled på en glat klippe og faldt i vandet;
men jeg mindes ikke, at nogen af os nogen sinde kom noget til.
Vi var ganske narurligr meget interesserede i alt, hvad der
vedrØrre haver. Liver på havnen fulgte vi med stad ig srørre
interesse, jo ældre vi blev. T il daglig var der bådene, der sejlede ud og kom hjem med fangst eller - rom båd. Eller skuder, som skulde losse og laste. Og Østbornholmeren, hvis ankomst og afgang vi mindedes om, da den »tåtada«, både når
den kom, og når den gik. Den skulde vi helst ned at se på,
især de dage, den skulde have kreaturer om bord. En dag rev
en gal ryr, som skulde om bord, men ikke synres om at forlade
det faste land, sig !Øs og for af sted væk fra havnepladsen op
igennem Brænderisgænger og videre ud ad Byledet op i lander.
Der blev lyst omkring den på havnepladsen og hvor den pmsrende og brnmmende stampede af sted; der var ingen, der
havde mod til ar lægge hånd på den. De srørste oplevelser, havet gav os, var, når der indtraf strandinger. Da oplevede vi den srore spænding, som greb alle,
den alvor, der var i den resolutte hjælpsomhed, som besjælede
alle søens folk. En søndag formiddag, da en Østenstorm rejste
en kraftig brænding på kysten, meldtes det, at en skonnert var

strandet ved Fredogro. Redningsapparaterne kom hurtigt af
sted, og vi drenge lod middagsmad være middagsmad - foreløbig! - og lØb, så hurtigt vi kunde, sydpå. Skibet srod hårdt
på klipperne, og det gjaldt om at handle hurtigt. Redningsapparaterne blev stillet op og gjort parat, og den første raker
for ud. Men det blæste stærkt, og raketten blev drevet til siden
og ramte ikke skibet. Også den næste raket gik det på samme
måde. Endelig den tredje faldt ned over skibet, og det lykkedes
mandskabet at hale redningstrossen ud til sig og få den gjort
fast på skibet, og redningssrolen blev trukket derud. Under
stor spænding fulgte vi, hvordan skibsdrengen rog plads i redningssrolen og fik den sorte skibshund med sig. Så gik det
indad, skibet blev krænget frem og tilbage af bølgeslagene, så
drengen og hunden blev dukkede i vandet; men snart var de
inde på klippen, og det var et glædeligt og rørende Øjeblik at
se drengen og hunden på landjorden. Så kom snart resten af
besætningen efter tur i land, sidst kaptajnen. Det var en svensk
skonnert, der var lastet med sten, og der gik kun få timer, før
den var fuldstændig slået til pindebrænde.
Mindre dramatisk var den tyske damper »Tatti«s stranding i
stærk tåge ved Grynebækkens udløb. Der var ingen fare på
færde; men det var naturligvis en oplevelse, som vi drenge
måtte nyde med, og spændende at sejle ud til det strandede
skib og tage det nærmere i Øjesyn. Det havde foruden en last
af rømmer og stykgods også heste om bord, oven i købet på
dækket. En del af lasten blev sejlet til Svaneke for at lette
skibet; men hestene måtte holde ud om bord, til Switzers dykkerdamper »Øresund« dagen efter kom og trak den af grunden
og bugserede den til Rønne.
Meget optagne var vi af et par sørgelige strandinger, der
begge skete om natten, uden at noget menneske anede noget
om det før bagefter. Den første var det russiske barkskib
»Sirius« , der strandede syd for Aarsdale, og som blev slået i
stykker på klipperne i løbet af kort tid. Kun kaptajnen blev
kastet så langt op på stranden, at han reddede livet; resten af
besætningen kom ikke levende i land. Kaptajnen kravlede i
nattens bælgmørke mellem klipper og tjørne, til han fra et
hus så lys og kom under tag hos et par gamle mennesker, der
tilfældigvis havde lys tændt. Det var under scor deltagelse, de
druknede søfolk blev kØrt op til Ibs kirkegård, hvor de blev
begravet.
Den anden stranding skete noget længere sydpå. I en snestorm blev en tysk skonnert, som var lastet med cement, om

Nordre Strandvej ved Grynebækken.
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natten fuldstændig slået i stykker mod klipperne. Først dagen
efter blev det opdaget og ligene af kaptajnens kone og ro børn
og de to mands besætning bjerget i land, medens kaptajnens lig
først fandtes nogle måneder efter.
En dag traf nogle fiskere fra Svaneke et »dØdt skib« drivende
et godt stykke fra land. Der var altså ingen mennesker om
bord, og det vilde jo give ganske god fortjeneste, hvis man
kunde få skibet slæbt ind til havnen. En del stykgods blev
hentet i land, og man forhandlede om at få en damper til at
slæbe det »døde« skib ind. Men det viste sig umuligt, og
imens drev skibet længere og længere bort, så at de store for·
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håbninger, der optog byen meget i de dage, brast. Den smule,
der var bragt i land, gav ikke megen fortjeneste.
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Blandt barndomsminderne er naturligvis skolegangen et af
de mest levende. Da jeg havde ældre brødre, fik jeg tidligt
interesse for bøger og lærte mig at læse. Det var almindelig
skik, at man, før man kom i borgerskolen, gik i »kællingeskole«, som det kaldtes, hos en eller anden kvinde, der uden i øvrigt at have gennemgået nogen uddannelse til forskolelærerinde - gav undervisning i begyndelsesgrundene i
læsning, skrivning og regning. Det var »madam Petersen«, en
datter af den meget kendte konsul Nansen, i min barndom
enke efter arrestforvarer P. A. Petersen, og Eva Wulfsen, der
var ca. 30 år, datter af Mads Wulfsen, som var flyttet til byen
fra Sryrsgård. Hende korn jeg til at gå i skole hos. Jeg mindes
ikke, om hun kaldtes frøken eller jomfru, i omtale brugtes blot
navnet Eva Wulfsen. Jeg gik der i tre måneder og kom så i
borgerskolen.
Borgerskolen var den bygning, hvor der nu er kommunekontor. Det var sruelængen til en gammel avlsgård, hvis øvrige
bygninger var revet ned. Den blev købt til skolebygning 1823
og brugtes som sådan til 1925. Inspektør og førstelærer var
C. Z . ]. Thorsager, som havde fået dette embede som 24-årig
1856 og nu var 59 år, andenlærer var Jørg. P. Jørgensen, som
var ved skolen fra 1890 til 1903, tredjelærer Hans Mosbech,
der var der fra 1896 til 1902. Endelig var der en lærerinde:
Clara Brandt, den eneste af lærerne, der var svanekebo; hun
var datter af en toldassistent i Svaneke; ansat 1876.
Det var frøken Brandt, vi fik mest at gØre med i de to
første klasser. Hun var en dygtig lærerinde, der forstod at
sætte sig i respekt og kunde lære os noget. Hun tålte ikke, at
lektierne ikke var lært. En på siden af hovedet faldt ikke sjældent, og der var mere respekt for hendes bløde hånd end for
nogen af lærernes. Eftersidning var også meget i brug, når
de mange remser, som jo den gang krævedes, ikke var lært, og
det idømtes ofte for små forsømmelser. Jeg mindes, at remsen
»Herefter skal, så længe jorden står, sæd og høst, kulde og
hede, sommer og vinter, dag og nat ikke aflade«, naturligvis
afleveret med »melodi« på og det sidste ord udtalt bogstavret,
høstede ikke få oversiddere. Det var nok mere remseri end
nødvendigt; men vi havde ingen skade af det, og vi fik lagt en
god grund for den senere undervisning. At man så gennem et
langt liv har husket mange af disse remser, er der jo ingen
grund til at fortryde.
Frøken Brandt boede på skolen. Hun havde en lejlighed i
den vestre ende af den. Resten var delt i fire klasseværelser,
som alle optog hele bygningens bredde. Der var ingen gang,
hvorfra der førte døre ind til de fire lokaler. Alle disse havde
vinduer både mod syd og nord. Frøken Brandts forstue var forstue til de to vestligste klasseværelser; til de to Østligste kom
man fra en forstue i en lille udbygning midt på skolebygningens nordside mod skolegården. For at komme til de to lokaler måtte man altså fra en forstue gennem det nærmeste klasseværelse.
Alle børn gennemgik l ste, 2den og 3de klasse, eet år i hver
klasse, og undervisningen i disse tre klasser var gratis. Det
var den også i 4de klasse, hvori de blev rykket op, som ikke
skulde i 5te og 6te klasse, hvor der betaltes en krone om må-

neden i skolepenge, men hvor der også var en del fripladser.
Op i 5te klasse kom man fra 3de, og man gik to år i hver af
disse to øverste klasser.
Thorsager underviste mest i de Øverste klasser, og han havde
let ved at holde orden, en dygtig pædagog af den gamle skole,
som han var. Det var ham, der bogstavelig talt hver morgen
gav tonen an ved morgensangen, der altid var det samme vers:
»Gud og fader! i dit navn her forsamlede vi ere«, som blev
sunget uden musikledsagelse. Han var meget sirlig i alt. Han
gik altid i en »Skødefrakke«, og han begyndte sine timer
med at fremtage en fjervinge fra katederskuffen og omhyggeligt støve pulten af, ligesom hans hår og skæg fik en let behandling med hånden. Han underviste både i Dansk, Engelsk,
Tysk og Religion, grundigt og krævende, og i tidens ånd
skulde meget læres udenad. Lektierne til ham var sikkert dem,
der blev anvendt mest flid på, og jeg vil tro, han var den lærer,
hvis undervisning bar mest frugt.
J Ørgensen var en helt anden type, oplært i den nyere tids syn
på skolegerningen og kundskabsrig; men han havde desværre
ikke tilstrækkelige pædagogiske evner til at fængsle eleverne.
Der var ofte uro i hans timer" og der blev ikke lært så meget,
som det var ønskeligt. Uden for skoletiden gjorde han imidlertid meget for eleverne. Han oprettede en husflidsskole, som
han selv gav lokale til, og hvor vi undervistes i bl. a. bogindbinding. Han arrangerede udflugter for skolebørnene, til fods
til Paradisbakkerne og Randkleve, med Øscbornholmeren til
Hammershus. Der var heri noget nyt; det var i de tider ikke
almindeligt for børn at komme så vidt omkring. Da Chr.
Eriksen begyndte på Børnenes Bogsamling ved at udsende
bøgerne i hæfter til 10 øre pr. hæfte, tog Jørgensen sig også
af dette. Robinson med Poul Steffensens illustrationer, Jorden
rundt i 80 dage og Buddes Julehistorier var vist de første, og
hvert hæfte - der korn eet hver uge - ventedes med spænding. Også Eriksens julehæfter - »Juletid« bl. a. - skaffede
Jørgensen os for en billig pris.

Mosbech var ganske ung og meget spinkel; men han kunde
holde disciplin, så der stod respekt om ham. H an var bl. a.
gymnastiklærer. Skolen havde ikke noget gymnastiklokale, og
der var ingen gymnastik for piger. Drengene fik lidt gymnastik i sommerhalvåret i skolegården, stående øvelser og lidt
armgang og klatring i det apparat, der kaldtes klatremaskinen,
og som havde sin faste plads sommer og vinter i den vestlige
del af gården. Det var drengenes legeplads; pigernes var i den
østlige del. Nogle få gange om sommeren spadserede gymnastiklæreren med klassen ud til H ammerslet, hvor vi så gik i
vandet; om at lære at svømme var der ikke tale; men det var
også for så vidt overflødigt; det lærte vi uden nogen svømmelærer.
I det sidste halve år af skoletiden gik vi så »til præsten«.
Præsten boede, som fortalt, i Ibsker præstegård, og både
sommer- og vinterholdet spadserede den lille halve mil (3 km)
derop, og dermed gik hele skoletiden de to gange om ugen.
Jeg gik til præst om sommeren, og vi fra byen fulgtes ad til
Ibs kirke, hvor vi mØdtes med konfirmanderne fra Ibsker og
brugte våbenhuset til skolelokale. Det var ikke så lidt, der
skulde kunnes i de tider. Vi lærte hele katekismen med skriftsteder og forklaringer, hele bogen udenad, Johannes' evangelium, også udenad, og en del salmer - omkring en halv
snes - på remse. Af salmer havde vi i forvejen hos Thorsager i de to år, vi gik i 6te klasse, lært 27 udenad; men det
var ikke så mange vers ad gangen som ved konfirmationsforberedelsen. Pascor Brix var nøjeregnende med, at vi kunde
vore lektier, og vi var til overhøring et par timer hver gang så godt som overhøring hele tiden. Den sidste gang, vi mødte,
ofrede vi til præsten. Konfirmationen om efteråret var altid
i Svaneke kirke, om foråret i Ibs kirke. Som det ses på billedet,
var pigerne i lange, sorte kjoler - det var deres første lange
kjoler - og drengene havde hvid, stiv flip og sort sløjfe også for første gang. Og så var vi voksne.

Th. Lind.

Svanekekonfirmanderne 1. oktbr. 1899. Pa1tor Brix 's sidste hold.
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Optegnelser om slægten og livet
på "Egesgård" i Bodilsker
Af Kris1ine Brandt Nielsen

Ege1gård i BodilJker i vore dage.

J eg er føde på »Egesgård«, 6. sig" d. 8. aug. 1855, og jeg
har kun gode og lyse minder fra barndomshjemmet. Min fader
hed Anders Peter Brandt, føde p å Øsere Kællingebygård i
Pedersker 1819. Min mor hed Karoline Dorthea og var fØdt
på Slamragård i Bodilsker 1825; men da hun var 4 år gammel,
kom hun til Egesgård hos sin mormor. Da hendes moster Martha Katrine J ensdatter blev gift med sin fætter Lars Andersen
fra Hullegård i Pedersker, beholdt de min mor som plejebarn.
Da min far og mor skulle giftes, solgte Lars Andersen Egesgård til dem. De sikrede sig dog en årlig aftægt: en stue og er
kammer på gården samt føde, klæder og en lille sum penge.
Lars Andersens var et p ar gamle, elskelige mennesker, afholdt af naboer og rjenesrefolk. Vi børn kaldte dem bedstefar
Ofl bedstemor, og vi skylder dem megen tak for alt, h vad de var
for os i barndomsdagene. Bedstefar tog os altid med i skoven
for at plukke nødder, blomster og agern, og det var dejlige ture,
når vi ·fulgtes med ham ; for han fortalte os så meget om naturen og slægten og om, hvordan der så ud på Egesgård i gamle
dage. Bedstemor lærte os at læse, og hun læne os remser og
lege. Selv havde hun aldrig gået i skole; men hun havde lært at
læse hos et p ar gamle husmandsfolk, Vensel Ubbersens, som
boede ved St. Krusegll.rd. Hun skrev pænt og bogstaverede rigtigt; hun havde en god hukommelse, og hun kunne fortælle så
morsomt og levende som få. Hun lærte mig ar læse i skriftlæsningsbogen, da jeg var 7-8 år, så jeg kunne læse alle stykkerne, da jeg kom i skole.
I hjemmet var der det bedste forhold mellem unge og gamle.
En dag, da jeg var med bedstefar i skoven, spu rgte jeg barn:
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»Bedstefar, hvorfor p asser du aldrig kreaturerne?« »Nej,« svarede bedstefar, »for dec er bedst, ae den, som ejer besætningen
og jorden, selv ordner de dele. Din far giver mig lov til ae passe
skoven; der råder jeg. « Far cog dog altid bedstefar med på råd,
når der skulle sås eller mejes, men fik som oftest det svar: »Dee
forstår du lige så godt som jeg, Anders. « Bedstefar huggede i
skoven og bescemce, hvad der skulle bruges cil gavntræ eller
brænde, og han lavede alt det cræcøj, der skulle bruges på gården: H ammelcØj, sriger, river, skovle, skytte til væven og cØjklemmer. D a m in far pludselig døde i 1870 , sagde bedstefar :
»Underlige, at han skulle dø i sin kraftige alder og jeg blive
her; men glædelige er der, ar i alle disse år har din far og jeg
aldrig skiftet ec ondt ord eller været vrede på hinanden. «
Til Egesgård hØrce dengang 125 td. land; men det var både
med skov og eng; desuden var der 4-5 fæstehuse. Da mor var
blevet enke, solgte hun nogen jord til de husmænd, som havde
fæste. Vi havde lange arbejdsdage; men arbejdet gik for det
meste med liv og lyst, fordi vi var så mange unge sammen til
daglig. Der var ikke noget, der hed ae tage ud til fornøjelser;
men dagene gik med spøg, drillerier og mange narrestreger.
Om sommeren stod vi op kl. 4. Pigerne malkede, fa r og karlene gjorde de andre morgensysler, og kl. 6 spiste vi spegesild
med fedtemad og søbe. Kl. 9 fik alle mandfolkene et p ar stykker fedtemad med Øl og snaps til. Kl. 12 spiste vi middagsmad,
og så sov vi middagssøvn til kl. halv to; så blev der kaldt til
kaffe; hver fik en kop med kandis til. Kl. 5 om eftermiddagen
spisres pålægsmad med Øl og brændevin til, og kl. 8 spiste vi

Kristine Brandt Niehem forældre:
A11ders Peter og Karoline D orthea Brandt.

aftensmad. Det var vandgrød med sødmælk. Når vi havde travlt
i marken, fik vi altid lidt ekstra til aften: stegt sild, koldt flæsk
eller plukkød; ellers bestod aftensmaden kun af byggrød. Til
daglig spiste vi på små lerrallerkener; vi fik også hver en gaffel
og en hornske. Mandfolkene brugte deres lommeknive, vi andre
havde køkken- eller bordknive. Kartoflerne kom ind på et lerfad, og hver pillede så til eget forbrug. Skemaden kom også
ind i lerfade, og alle langede til fadet. Om morgenen blev
spegesilden sat ind på en stor tintallerken, som kun blev brugt
til det samme. Vi havde hver sin »siljabrikka«, d. v. s. et lille
hvidskuret bræt, som blev vasket hver gang, det havde været i
brug, og hver især spegede sin egen sild. Der blev kun sat eet
Ølkrus på bordet, men det var stort, og alle drak af samme krus.
Kaffen drak vi af hvide spølkummer. Der blev altså ikke så
megen opvask; men pigerne havde også altid travlt ude; for om
sommeren var der enghØ, siden kløver og kornhøst. Om vinteren stod vi først op kl. 6, og så spiste vi morgenmad kl. 7.
Vi bagte alt vort brød og bryggede alt vort Øl selv. Om vinteren bagte vi een gang om måneden, om sommeren to gange.
I den varmeste sommertid bagte vi sammen med Jakob Nørregårds på 1. Pilegård. På begge gårde var der en stor bagerovn
til 24-26 store brød. Vi lagde hver især dejgen; den blev
anbragt i en sæk på en trillebør og kØrt hen på nabogården.
Hvedebrød smagte vi kun om hØjtiderne. Pandekager o. lign.
blev til daglig lavet af bygmel. Vi sendte selv hvede til mølle
og fik lavet mel. Far plejede også at sende 2 td. byg til mølle
ad gangen, og så fik vi 1 td. gryn hjem; for der gik mange gryn
til, når vi spiste grød hver dag. Vi var i regelen 12 mennesker
daglig; desuden havde vi omvandrende håndværkere som snedker, skomager og skrædder på kost.
Så meget som muligt skulle laves hjemme. Far garvede huder
og skind og spandt hamp på en stor trærok. H an havde også
en rebslagermaskine, så han lavede selv en hel del hØstreb og
kotØjr. Vinteraftener vævede han hesteseler til dagligbrug på
en lille båndvæv. Vi stØbte selv vore lys. Alle vægerne blev
lavet til i vinteraftenerne; da hjalp vi alle til, både karle, piger
og børn. Selve lysestØbningen begyndte tidligt om morgenen og
varede som regel til langt ud på aftenen; for vi støbte så mange
lys, så vi havde nok til to år ad gangen. Vi lavede nogle tykke,
pæne til at bruge i stuen om aftenen, og så nogle simplere til
køkkenbrug. Vi lavede også trearmede Helligtrekongers-lys.
Den første petroleumslampe kØbte far i Rønne; det var i 1868
eller 69. Så holdt vi op med at støbe lys selv; for i stuerne
brugte vi så lamper, og køkkenlysene købte vi hos lysestØberen
i Nexø.
Mælken behandlede vi hjemme. Om sommeren kærnede vi
hver morgen og lavede ost to gange om ugen. Om vinteren
kærnede vi kun to-tre gange om ugen. I min første barndom
blev smørret solgt til en købmand i Nexø. Senere, da koholdet
blev større, blev smørret pakket i ottinger og sendt til København. Vi brændte et mærke på hver otting. Der stod: Brandt,
Egesgård. Så længe jeg var barn, lavede bedstemor eller den
gamle pige smør og ost; for mor var svagelig. Da jeg blev
voksen, blev det mit arbejde. Straks efter konfirmationen var
jeg 14 dage i Slamra for at lære smør- og ostelavning af min
kusine. I 1877 kom jeg på Tune Landbrugsskole for at lære
mejeribrug.

Klædedragten var meget
tarvelig i min barndom, og
vi lavede det meste selv. Vi
spandt selv både hØr, blår og
uld, og vi vævede bomuldstØj til sommerbrug og hvergarn til vinterbrug. Om sommeren havde jeg hjemmevævet bomuldskjole og om
vinteren hjemmevævet hvergarnskjole på. Som overtøj
til skolebrug havde jeg en
hvergarnskåbe og en sort
kyse. På fødderne havde jeg
træsko, og et par skiftesko
med i tasken. De fleste børn
gik ellers ind i skolestuen Kri1tine Bt·andt (1 4 år) og Jokum
med træskoene på; men det Brandt (12 år). Jokmn Brandt ble·11
måtte jeg ikke for mor; for ejer af Egesgål"d. ( G. Støckel f ot.)
hun kunne aldrig lide, at
nogen af os derhjemme kom
ind med træsko på, og hvorfor skulle læreren så tåle den
klapren og det svineri? Den
sommer, jeg gik til præst,
fik Oline Kofoed og jeg helt
nye stribede bomuldskjoler
til at bruge til præstelæsningen, h jemmestrikkede stribede bomuldsstrØmper og
lædersko med kort overlæder. Til kirkebrug havde vi
blomstrede sirtses kjoler,
hvide strømper og sorte støvlet. Til min konfirmation fik
jeg sort kjole og et tyndt, r . . ..-........................""-...............sort sjal, hvor der var brode-= Kri1tine Brandt (]. Hansen fat.)
ret en stor blomst med silke
og perler. OvertØj brugtes
kun lidt. Far og bedstefar
havde en kappe til kørebrug;
men ingen af dem havde
overfrakke. Bedstefar gik tit
til »Bethania « for at hØre
pastor Trandberg; men når
det var koldt, tog han bare
to trØjer på, et stort halsbind, en sort lådden hue og
et par lange støvler. Pastor
Trandberg opholdt sig for
resten meget i mit hjem.
Han prædikede i vor lade
om vinteren og i skoven om
sommeren. Jeg var så glad
for ham; for han sludrede
og legede med os børn, og
T re kmine·1·: /1·a vem tre: Kri1tine
han skrev sit navn og årstal- Brandt (18 år), Mathilde H arH&n
(16 år), iWargrethe Larien (18 år) .
let 1862 i min salmebog.
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Kristine Brandt og Lars Peter Nielsen kort /Ør deres bryllttp. L. P. Nielsen var lærer på Tttne landbmgIIkole, siden friskole/ærer i Bodilsker og
købte så • Dalsbakke« i Bodilsker.

Om vinteren havde vi træskomand i flere dage, og så fik alle
på gården n.ye træsko, også karle og piger; for det var en del af
lønnen. Træet hentede vi selv i skoven. Vore markredskaber fik
vi lavet hos Lars lpsen, kaldet »Blomstersmeden« . Han boede
på en ejendom på Fælled (nu kaldet Smedehave). Denne ejendommelige mand havde aldrig gået i skole; men han kunne
alligevel læse både dansk, tysk og lidt latin. Han havde i sin
prægtige have mange sjældne blomster, buske og træer, og han
kendte både de danske og latinske navne på dem. Jeg har smagt
både modne druer og figner i hans have. Han havde meget
smedearbejde, men ingen svend. Hvis han skulle have hjælp,
måtte bønderne selv hjælpe til. Far var gerne deroppe 3 dage
i marts måned. Karlen kørte derop med kul, jern og redskaber,
og så hjalp far ellers smeden i disse tre dage for at få vore
markredskaber i stand til forårsarbejdet.
I min barndom gik der kun post een gang om ugen mellem
Rønne og Nexø. »Peter Jyde« gik i alle de år, jeg kan huske.
Han lagde min fars aviser ind på Gadeby-møllen hver torsdag,
og så hentede jeg dem der, når jeg kom fra skole. Det var
»Bornholms Avis«, der udkom tre gange om ugen, så vi fik
dem alle tre på een gang. Når far havde læst dem, skulle de til
fem andre, så de var jo gamle, inden den sidste fik dem. Breve
var der ikke noget, der hed. Hvis familien i et sogn ville indbyde slægtninge i et andet sogn til barnedåb, bryllup eller be-
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gravelse, så skrev man en seddel og fik en mand til at gå med
den til rette vedkommende. Uden sådanne familiebegivenheder
kom slægtninge langvejs fra ikke meget sammen; for selskabeligheden var ikke sror; men alligevel var slægtsfØlelsen meget
stærk. På den årlige dyrskuedag var der også mulighed for at
træffe fjerntboende slægtninge og venner. Denne dag var en
hØjtidsdag for os alle, især børn og tjenestefolk. Lige så mange,
der kunne være i den store vogn, skulle jo med. Bedstefar og
en husmand blev hjemme for at passe kreaturerne; vi andre
kØrte hjemmefra kl. 8-9 om morgenen og kom hjem igen ved
aftenstid. Mor gav os en god madkurv med og en flaske vin;
desuden fik vi hver 8 skilling, så vi kunne købe kaffe. Der var
ikke noget gøgl i skoven; men der var to telte, hvor vi kunne
købe kaffe for 6 skilling. De fleste af vore folk gemte dog deres
penge; for vi havde jo rigeligt med mad med.
Ja, hvor var alle dog sparsomme og nøjsomme den gang. Vi
børn fik ellers ikke legetøj. Vi lærte at lyde og at lytte efter alt,
hvad der var godt; vi lærte at arbejde, at være sparsomme og
ae glæde os over alt kØnt i naturen. Af legetøj havde vi kun,
hvad vi selv kunne finde eller lave: Fløjter af pilegrene og møller af skarntyder. Men jeg kan huske, at far var i Rønne for at
betale skat, og så kom han hjem med en billedbog til mig. Sådan en kunne man ikke købe i Nexø, for der var ingen boghandel. A, hvor var det morsomt at få sådan en dejlig bog. Der var
et billede og et lille læsescykke på hver side, og så måtte jeg
hver dag sidde på en skammel ved siden af mor, når hun
spandt, og læse hØjt for hende. Hun rettede mig og lærte mig
sange og vers udenad, og jeg husker flere af dem endnu.
1 Iøstgildet var en stor fest. Da kom alle husmændene med
deres koner og børn til middag. Vi fik klipfisk og risengrØd;
så hvilede vi lidt i middagsstunden og drak så kaffe med hjemmebagt hvedebrød til, lige så meget vi kunne få ned. Derefter
kørre vi en rur til Balka, Nexø eller Graneli. Ofte kørre vi bare
til Nexø; for så kunne vi jo handle. Køreturen var særlig en
oplevelse for koner og børn, der så sjældent kom ud at køre.
Når vi kom hjem, fik vi smØrrebrØd, og så blev der ellers leget
og· danset i salen. Sent på aftenen spiste vi steg ro. ro" drak
kaffe og punch, og
så morede vi os ellers
til kl. 2-3 om natten.
Juleaften var også
en fest, selv om vi
ikke havde juletræ
eller fik julegaver.
Det første og eneste
juletræ, jeg så som
barn, var hos moster
Stine på Brandsgård
i Bodilsker. Der blev
syslet og malket tidligt, så vi kunne spise
smørrebrød kl. 5 om
eftermiddagen.Vi fik
den aften flere slags
pålæg, og vi fik rug-,
sigte- og hvedebrød.
Det sidste fik vi smør
på og dertil honning
Pastor P. C. Trandberg.

med brændevin i Et meget srort glas blev fyldt halvt op med
honning; så blev der hældt brændevin på og en ske sat i, og så
gik glasset runde; alle rørce runde og drak lidt deraf. Vi børn fik
lov til ae smage en teskefuld. Når måltidet var til ende, sang
vi et par julesalmer, og bedstefar læste et stykke. Og så skulle
score og små til at lege. Far kunne så mange lege fra sit hjem,
og bedstemor og mor gættede gåder med os og lærte os de
gamle remser. Ved 9- 10 tiden spiste vi varm gåsesteg og
risengrød. Der var lagt dug på bordet; men alle langede til
det samme fad. Når vi havde spise, gik alle hen og rog far og
mor i hånden og sagde tak for mad, og så legede vi igen. Julen
varede ved til »Knud«, og i alle disse dage bestilte vi ikke noget

ud over syslerne. Pigerne havde travlt med deres eget håndarbejde; for ellers kartede og spandt de hver søgn aften undtagen lørdag vinteren igennem. Nytårsaften blev frugttræerne
rystede, og Helligtrekongersaften brændte vi vore trearmede lys.
Alt dette er nedskrevet efter hukommelsen af Kristine Brandt
Nielsen. Det er mange år siden, det første blev nedskrevet; det
sidste er skrevet 1922. Jeg håber, det må glæde slægten at vide
lidt om de gamle, som har levet på Egesgård . Jeg glæder mig
ved at tænke på den nØjsomhed og tilfredshed, der har været,
og det er mit håb, at alle, som opvokser i dette hjem, med
glæde kan sige: »Gud ske tak for mit kære hjem, for alle kære
minder og for alt, hvad jeg der har hØrt og lært«.

Studenterne fra Rønne Statsskole 1955

Forre1te ·række fra vemtre: Mette Munch-Petersen (fru H øm, Gudhjem), Ellen Juul Nielsen (gdr., lille Grammegd" Aaker), Kirsten Benthin (stadsskoleinspektØr), N anna Funch (gdr" St. Myregd" Olsker), Solveig Pedersen (gdr" Stenbygd" RØ), Elizabeth Fossum Poulsen (dommerfuldmægtig),
Benedicte Iversen (overkirurg), Karen-Sofie Hjorth Hansen (vognmand). Mellem1te 1·ække: Tove Eriksen (fiskeeksportør), Ebbe Frigaard (fuldmægtig), Anne Bruun (rektor), Henning Eriksen (bankdirektør), Kirsten Hansen (hotele jer), Jørgen HeinØ (malermester), Vibeke Mortensen (forretningsfører), Thor Ipsen (brødkusk, Svaneke), Tove Andersen (kontorist), Ole Jørgensen (manufakturhandler), John Pedersen (ovnpasser). Bage1te række:
Preben Holst (landinspektør, Knudsker), Andrew Bech (rutebilchauffør) , Carl Herman Larsen (pens. overlærer, Allinge), Mogens Dam (boghandler) , Jeppe Funch (tømrer), Mogens Lund (restauratør), Anders Kjalke (politimester), Svend Erik Østergaard Nielsen (gdr" Nørregd" Klemensker),
Ove Sode (gdr" fru S" D yndegd" Nyker). Hvor hjemsted ikke er anføre, er det Rønne.
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Uddrag af

Biskop Mynsters visitats-beretninger
fra Bornholm 1841og1852
Af J ohanne Brau ner
Med tegninger fra Hans

J. Holm: Bornholms ældgamle Kirkebygninger 1878

I 1834 var kgl. konfessionarius samt hof- og slotspræst dr.
Mynster blevet udnævnt ril Sjællands biskop. Mynsrer var
en fremragende administrator og en nidkær visitator, præger i
al sin færd af en sjælden pligttroskab. Lige ril 1853, den sidste
sommer, han levede, fortsatte han uden større afbrydelser at
visitere i sit udstrakte stifr. Han har fØrt dagbog over tilstanden
hvert sted, og det har været ham magtpåliggende at tilegne
sig et grundigt kendskab til forholdene. I 1841 og 1852 når
ban til Bornholm, og der følgende er et uddrag af hans optegnelser herfra.

J. P.

Den 14de Julii [1841) Kl. 10 Formiddag gik jeg ombord
paa Paquetskibet. Dagen igiennem maatte vi formedelst Modvind og Modstrøm krydse, og vare ikke komne længere end til
Kastrup, da vi om Eftermiddagen Kl. 6 maatte kaste Anker.
Først næste Morgen Kl. 3 kunde vi lette, fik efterhaanden god
og temmelig stærk Vind, saa vi den 16de om Morgenen Kl.
3% vare i Rønne.

Rønne er en temmelig stor By, med mange Gader og Stræder. Husene smaa, for der Meste Bindingsværk, men see ikke
forfaldne ud. Paa Forskiønnelse er der næsten ikke tænkt. Men
Byen erkiendes ar være i god Opkomst, og mellem Embedsmændene og andre Honoratiores er der en særdeles god Tone.
Bornholms Skolevæsen lider fornemmelig under Skoleforsømmelser, som for en Deel grunde sig derpaa, at Agerdyrkningen først begynder at gaae frem, og Børnene derfor stedse
bruges til ar vogte m. m., for en Deel paa Bornholmernes
Uvilje til Tvang. Nogen, skiØndt meget moderat, Mulctering
skal nu begynde. Skolelærerne ere for en stor Deel aflagte med
den forrige Degnejord, hvis Dyrkning for det Meste drager
deres Tanker ril sig. I nogle Sogne er Skolevæsener endnu ikke
organiseret. Dog ere Skolerne i sig selv neppe meget ringere
end andre Steder, men Skolegangen meget ringere. Provsten
[F. L. Steenberg) er en meget dygtig og virksom Mand, og Alt
skrider dog efterhaanden frem til det Bedre, saameget mere da
de gamle Præster efterbaanden have fundet tildeels brave Afløsere. Ogsaa tage Forældrene sig selv af deres Børns Underviisning, og det er er livligt og lærenemt Folkefærd.

Knnds kirke.
P!Jteg n ing i Øster mar ie embed sbog " f bfrkopperne l\1#n t cr (Sjællands

biskop 1808-30; her ktm gengivet hans 1mdmkrift: D. (d. v. s. doktor)
Frederik Munter), P. E. Miiller (Sjællands biskop 1830-34) og Mynster (Sjællands biskop 1834-54) . Mynster har skrevet: 1841 d en 26de
Jttlii visiterede jeg i Øster Mariæ Kirke. Jeg fandt en særdeles talrig
Forsam ling saavel af Ældre som Yngre. De sidst konfirmerede svarede
.,,·el og viste, at de havde været vel forberedte; af de Ældre havde A dskillige bevaret hvad de havde lært, men Mange syntes temmelig nvidende. Naar Skolevæsenet hæver sig, vil ogsaa Knndskaben vorde almindeligere. Herren give Lyst, Kraft og V elsignelse!
Dr. J. P. Mymter.
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Rønne og Knudsker. Folketal: Rønne 3897, Knudsker 479,
[i alt) 4376.

Den 16de Julii besøgte jeg Knudsker Skole. Skolebygningen
god. 89 Børn, hvoraf kun 26 tilstede. De fleste Børn i nederste
Classe læse i Bog. Øverste Classe: Alt mg. Læreren en meget
flirrig og duelig Mand. (1852 Børnene (fra Knudsker) kom
til Rønne. Skolehuset skal være nyr og meger godt. 42 Børn.
Læreren, Sophus Theodor Fabricius Skovgaard, modtog en

K 1111ds kirkes nordside.

meget forsømt Skole, men har i kort Tiid hævet den. Han
katechiserer godt. Alt i øverste Classe mg.)
Rønne Kirkegaard bruges ikke mere, og den ældre AssistentJkirkegaard er opfyldt, hvorfor en ny er indrettet, som er ret
smukt anlagt.
Den l 7de Julii. Den lærde Skole. Bygningen er kun Bindingsværk, men seer ret peen ud, og har tilstrækkelig Plads.
Recrorens Bolig indskrænket, men nogle ret kiønne, noget lave
Værelser. Rector Bohr modrog mig med en latinsk Tale, og en
Velkomstsang, som blev sunget af Disciplene. Jeg hørte samtlige Lærere examinere; det gik upaaklageligt.
Borgerskolen er en af Byens smukkeste Bygninger, med store
lyse Værelser og en god Bolig for Karecheten. Byen har benimod 600 skolepligtige Børn, men da disse ikke Alle kunne
modtages, maae de Mindre hielpe sig med Pogeskoler, hvoraf
en, som holdes af en Mossin, skal være ret god. Man tænker
paa ae oprette en Realskole, maaskee i Forbindelse med den
lærde Skole. Indskrevne ere mellem 300 og 400 Børn. Uagtet
Skoleforsømmelserne ere der ofre over 60 Børn tilstede i een
Classe, men Mange komme ikke stadigt. Under disse Omstændigheder maa Fremgangen kaldes meget god, og alle Lærerne
ere meget brave og duelige Mænd. (1852: 139 Børn. 2 Drengedasser, 1 Pigeclasse, 1 Drengeklasse) .
Friskolen. Bygningen meget god. Nu 226 Børn, om Vinteren
over 25 0. I Byen er intet Pige-Institut. (1852: I Byen, som nu
har henved 5 000 Indvaanere, ere 2 Pige-lnstiruter, og en Betalings-Haandgierningsskole.)
Præstegaarden ny og særdeles smuk og rummelig, men har
Svamp, og lider af Fugtighed. En peen lille Have. (1852: Præstegaarden særdeles vel vedligeholdt, men endnu genegen til
Svamp.)
(Middagen hos Reccor Bohr. Siden seer Brødrene Spids's
SreentØis-Fabrik. Smukke Former og omhyggelig Stræben efter
stedse at bringe Arbeidet videre. God Afsætning.)
Den 18de Julii visiterede jeg i Rønne (Nicolai) Kirke. Kirken er scor og smuk, kun er Prædikesrolen uheldigen anbragt
lige over Alteret, og Præsten sraaer i Mørke. Et Orgel, som
synes at være godt. Taarnet er af Bindingsværk, men har et
Spiir. Provst Sreenberg prædikede. Foredraget frit og smukt.
Karechisarionen syntes kold og svag. En meget talrig Forsamling. Af Ungdommen vare temmelig mange Piger tilstede,
færre Drenge, da disse strax efter Confirmationen fare til Søes.
Ungdommen svarede meget vel, og viste i det Hele Liv og god

Eftertanke. (1852. Den 18de Julii visiterede jeg 2den Gang i
Rønne Kirke. Den rummelige, vel vedligeholdce Kirke var aldeles opfylde af Mennesker. Provst Wich prædikede over Dagens
Evangelium. En grundig og vel giennemtænkt Prædiken, i et
smukt Sprog, foredragen med Smag og ualmindelige Gaver.
Katechisacionen klar og meget god. Ungdommen, der i saa srort
Antal var tilstede, at Kirken neppe kunde rumme den, svarede
rec godt.)

N yker. Folketal 755 - angives nu til henved 900, da de
nærliggende Steenkulsgrubers tiltagende Drive skal have forøget Arbeidernes Antal. Præstegaarden er ny. Den skal være vel
bygget. Stuelængen scor nok, men slet indretter, og Alt seer bart
og upyntet ud. (1852: Præscegaarden er nu ret vel indrettet og
god. H aven er ret smukt anlagt.)
Den 19de Julii visiterede jeg i Nykirke. Den er en af de 4
runde Kirker. her paa Landet, med en Pille midt i, en Sal ovenover; Taarnet sraaer for sig selv og seer ud som en egen Kirke.
Kirken seer ellers ret smukt ud, og er vel vedligeholdt, da den
er formuende; kun hindrer Pillen Mange af Tilhørerne i at see
Præsten.

Ny kirke.

N y kirkes nordside.
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At disse Bygninger, som ere opførce af Kampesteen, i fordums Dage skulde have været smaa Fæstninger eller Borge, er
den almindelig antagne Hypothese.
Sognepræst Friis prædikede. Manden er brav og nidkier, men
synes at være af en ærgerlig Sindbeskaffenhed, og herved har
der været nogen Spænding med Menigheden, som dog nu skal
være aftagen. Af Ældre, især Mænd, synes mig temmelig
Mange at være tilstede; men det skal ei have været stort Mere,
end paa en sædvanlig Søndag. Af Ungdommen mØdte derimod
kun sidste Aars Confirmander, og nogle af de Fermeste fra de
foregaaende Aar. Dette bebreidede jeg Menigheden, dog mildt.
Den tilstedeværende Ungdom svarede særdeles godt og tænksomt. (1852: Den 30te Julii visiterede jeg 2den Gang i Nykirke. Spr. Bentsen prædikede. Ret godt, dog uden ret Orden
og Klarhed; Katechisationen ogsaa ret god, dog noget sagtfærdig. Menigheden kom silde, men da i stort Antal. Ungdommen
var just ikke talrig; den havde i det Hele ret god Kundskab, og
Enkelte svarede forrrinligen.)
Nyker Skole holdes i Degneboligen. Skolestuen temmelig
god, men vel lille. Skolevæsenet kun interimistisk organiseret.
(1852 : 130 Børn, ellers 143. Skolehuset meget godt. Læreren
duelig og flink. Læsn. mg. Nederste Classe ringe.)
Clemensker. Folketal 1595. Præstegaarden gammel, tildeels
skrøbelig, dog taalelig, men meget forsømt. (1852: En ny
anseelig Stuelænge er opført, men der skal være Svamp i den.
Den gamle Sognepræst Bolbro vil ikke flytte ind, men boer i
den gamle daarlige Røn.)
I de fleste Sogne paa Bornholm findes et eller flere Gildeslag, som besidder en liden Gaard eller saakaldec Gildesbo, som
borrfæsres mod en ringe Kiendelse og mod den Forpligtelse, at
Fæsrerne ved Gildets Møder skal give Øll, Brændeviin og Tobak. De have deres »Skraaer« og Embedsmænd, nemlig Oldermanden, 4 Skraaherrer (de Lovkyndige) og Fyrbøderen (som
tænder Piberne). Imidlertid have disse Gilder begyndt at overleve sig selv, saa at Beboerne af Clemensker Sogn, hvor flere
Skoler behøves, havde tilbudt deres Gildesboer til Skolevæsenet.
Den 20de Julii visiterede jeg i St. Clemens Kirke. Kirken
er meget smal, opfyldt med Stole og Pulpitmer, men ellers ret

Klemens kirke.
Klemens kirkes nordside.
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smuk og vel vedligehold t. Den nederste Muur er revnet, og i
den Anledning er der tænke paa ae udvide Kirken. - Spr. Bolbroe prædikede. Har været her siden 1809. Han skal have været
dygtig, men er nu ganske aflægs. Her bruges endnu Kingos
Psalmebog. (1852. Dea 29de Julii visiterede jeg anden Gang
i St. Clemens Kirke. Den smalle Kirke, uden Taarn, er i samme
Tilstand som forrige Gang. Pers. Capelian Nyholm prædikede.
En særdeles talrig Menighed var tilstede, og Ungdommen svarede ualmindel ig gode. Den evangelisk-krise. Psalmebog er nu
indføre.)
Clemenske·r Skole er i den gamle Degnebolig, Skolestuen
god, men det Øvrige meget ringe. Omtrent 100 skolepligtige
Børn, hvoraf omtrent 50 indskrevne; af disse 38 tilstede. (1852:
Degnegaardsskolen. Nu 49 Børn, hvoraf endda mange Smaa
ikke mødre, i Vinter 130. Læreren en meget duelig og flittig
Mand. Søndre Skole. 46 Børn, om Vinteren 97. OmgangsJkole. 60 Børn, hvoraf kun 18 tilstede. - Lærerne faar ved
hver Skole velvillig Omtale: Brav, meget duelig, flittig.)
Hasle og Rnthsker. Hasle 604, Ruthsker 907, [i alt} 1511.
A1·beidshwet, som holdes for Fru Koefoeds Legat, og hvor adskillige Fattige have Bolig, er i god Stand. (1852: Arbeids- og
Fattighuset ere i ret god Stand, men der er ikke stor Trang til
deres Benyttelse.)
Ingen Præstegaard. Den nærværende Præst bar kiøbc sig en
ret smuk Gaard og sat den i ret peen Stand. En daarlig Præstegaard i Ruthsker er bortsolgt. (1852: Til Præscegaard er for et
Par Aar siden kiØbt en ret smuk og beqvem Gaard for 2900 r.)
Den 2lde J ulii visiterede jeg i H asle Kirke. Kirken er simpel og har kun Bræddeloft, dog har den Orgel og en udskaaren
Altertavle med Fløidøre, (som efte r Sagnet skal være strandet
her paa Veien til Rusland) . Spr. Mag. Adler, som kun har været
her i 3 Mdr., prædikede. En stor Forsamling og en talrig Ungdom, som svarede særdeles godt. Guldbergs Salmebog. (1852.
Den 28de Julii visiterede jeg 2dea Gang i Hasle Kirke. Kirken,

med Spiir, er sat i god Stand, men just ikke smuk. Spr. Ørsted
prædikede. Ungdommen havde lært sine Lærebøger, men Eftertanke fattedes meget.)
Hasle Skole. 107 skolepligtige Børn, 81 indskrevne, hvoraf
57 tilstede. (1852: 132 Børn. Læreren en særdeles duelig og
flink mand.)
Ruthsker Skole. 148 skolepligtige Børn, hvoraf 80 indskrevne, 43 tilstede. Af nederste Classe var kun 4 børn tilstede.
(1852: Børnene (fra Rurhsker) kom til Hasle. Læreren død og
rræt, kacechiserer kun ved Rams efter Bogen.)
Olsker og Allinge. Allinge 431, Sandvig 291, Olsker 745,
[i alt] 1467. Den 22de Julii visiterede jeg i St. Ols Kirke. En
af de runde Kirker ligesom Nykirke, men mørk og styg. Spr.
Mossin prædikede. Foredrager frit, skiØndt efter Papirer, og
kraftfulde, men ikke varmt. Kacechisacionen ligesaa. En meget
talrig Forsamling baade af Ældre og Yngre. Ungdommen svarede gode. Kirkegaardene ere her alle bevoxne med Græs.
(1852: Den 27de Julii visiterede jeg, denne Gang i Allinge
Kirke, som er stor og lys og meget vel vedligeholdt. Spr. Gottlieb prædikede. Temmelig røre og almindeligt. Foredraget ret
godt. Karechisacionen meget god. En temmelig talrig Forsamling. Af Ungdommen, som just ikke var talrig, svarede Pigerne
meget godt, Drengene vare for der Meste dumme Drenge.
Guldbergs Psalmebog. St. Ols nmde Kirke er sat i god Stand,
men kan aldrig blive smuk.)
Olsker Skole har tilforn været en Omgangsskole; nu opføres
en ny Bygning. 136 skolepligtige Børn, 68 indskrevne. Læreren
synes at være ikke uduelig, men katechiserer maadeligt og giØr
sig utaalelig vigtig; ogsaa viser han sig stridig mod Sognepræsten. (1852. Skolehuset meget godt. 116 Børn. Megen Skoleforsømmelse. Nederste Classe meget ringe.)
Allinge Skole. Bygningen ny og udmærket god. 129 Børn,
som alle ere indskrevne. Overalt synes Skolegangen her at være
ordeneligere end de andre Steder. Læreren en særdeles brav og
duelig Mand, hvorfor ogsaa øverste Classes Fremgang er fortrinlig. (1852: Bygningen særdeles god. 148 Børn. Læreren

RØ kirke.
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særdeles brav, flittig og nidkier. Han kunde ikke magre det
store Antal Børn, dersom han ikke havde sine Børn til Medhielpere.)
Den 23de Julii om Formiddagen foretog jeg en meget behagelig Tour giennem den meget lille By Sandvig til Hammers·
huus og Fyrcaarnet. Om Eftermiddagen seer i RØ Sogn »Helligdommens « mærkværdige Fielde ved Søkyscen, og ved den
smukke »DØnnedal« et hØit, langt og rigt Vandfald. I sædvanlige Sommere er denne FieldstrØm udtørret, saa Vandfaldet kun
pleier at sees Foraar og Efreraar, men ved dette Aars Regnmasse
lod det nu Intet tilbage at Ønske.

RØ. Folketal 569. Præstegaarden afbrændte 1800 ved Lynild. Den er god og vel vedligeholdt, men uden al Pynt, derimod fuld af Rotter.
Den 24de Julii visiterede jeg i Rø Kirke. Kirken er smuk
og vel holdt. Spr. H jorth, som har søge Entledigelse, er udlevet og ligger for det Meste i Sengen. I hans Seed prædikede
fhv. Capellan Bolbroe. Meget gode Gaver. Foredraget frit og
kraftigt, Katechisationen derimod springende. Uagtet Menigheden kun er lille, var der dog en talrig Forsamling. Ungdommen svarede meget godt, dog med mere Færdighed end Eftertanke. (Præsten døde få Uger efter.) (1852: Den 26de Julii
visiterede jeg 2den Gang i Rø Kirke. Den lille simple Kirke er
meget smukt holdt. Spr. Bolbroe prædikede, ubetydeligt, uden
religiøs Alvor og Inderlighed, men et ret smukt Sprog og gode
Gaver. Katechisationen ferm, men med en vel hovmodig Kraft.
Menigheden var talrig tilstede, og den særdeles opvakte Ungdom svarede ualmindelig godt.)
R ø Skole. Skolevæsenet er endnu i sin Barndom. Indtil for
et Par Aar siden har her kun været en Omgangsskole. (De nye
Skolebygninger ere store og gode; en sådan Bygning koster
c. 1500 r. ) 95 skolepligtige Børn, deraf 36 indskrevne, og deraf
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18 rilstede. Læreren skal ellers være rer duelig; ved Visitatsen
visre han sig som en sror Klodrian og katechiseredte slet. For
en Dee! var det vel Forlegenhed, men for en Dee! vel ogsaa
Srymperagtighed . Fremgangen kun ringe (1852: Læreren tog
sig meget bedre ud end sidst. Han katechiserer vel meest ved
Ramsen, men han er flittig, og Fremgangen god.)
Ad en ydersr slet, men interessant Vei, tildeels giennem en
vild Fieldegn, hvorigiennem Bobbeaaen løber, til Øsrerlars) .
Østermarie kirke.

Øster Larsker og Gttdhiem. Folketal 1513. Præsregaarden er
bygr af den nærværende Sognepræsr og maa kaldes meget god
og net. En ret net Have, hvilket hører til Sieldenhederne.
(1852: Præstegaarden er god og vel vedligeholdt, Haven smuk.)
Begge Sogne have hidtil kun een Skole. En anden i Gudhiem skal indrettes. Øster-Lars ): Laurentius (i den ældste
Kirkebog Gudhium, formodentlig af Gotherne). Nogle ville, at
denne Kirke har været den ældste paa Øen.
Den 25de Julii visiterede jeg i Øster-Lars Kirke. Kirken er
en af de runde, men større end de andre, temmelig lys, og har
den Egenhed, at det Nederste af Pillen er huult, og at i det
derved fremkommende Rum, »Ovnen« kaldet, ere Bænke anbragte for ikke faa Tilhørere. Sognepræsten var syg og kunde
ikke prædike. Jeg talede over Dagens Evangelium. En talrig
Menighed, og ikke faa Unge. De havde vel lært Noget, men
syntes ikke saa opvakte som de øvrige Bornholmere; det gik
trævent, uden Liv og Lyst, formodentlig en Følge af den heller
ikke livfulde Skoleundervisning. Kingos Salmebog. (1852: Den
25de Julii visiterede jeg for 2den Gang i Øster Lars Kirke. Den
underlige Kirke er vel vedligeholdt, men Orgeler forstummet,
fordærvet af Fugtighed. Sognepr. Bruun prædikede. Katechisationen god. Af Ældre vare Mange til stede, og syntes agtsomme. Men meget faa Unge i Forhold til Folkemængden. D isse
svarede godt.)
Øster Larsker Skole. Skolebygningen god. 278 skolepligtige
Børn, 76 indskrevne, 65 mødre. Læreren kan hØit kaldes temmelig duelig. (1852: Læreren er aldeles uduelig, sløv og døv,
noget forfalden, behøver Medhjælper eller Afløser. Af orner.
200 skolepligtige Børn ere kun 45 i Skolen. Gttdhiem Skole er
i Henseende til Lønnen kun en Biskole, men har dog 104 Børn.
De kom til Larsker Skole. Skolehuset skal være godt.)
Om Eftermiddagen seet Vandfaldet »StavshØl«, som styrter
sig brat imellem Klipper.
Gttdhiem Kirke er simpel og net. Gudhiem selv er et Fiskerleie, men tager sig ret net ud i sin Dal ved den vilde Klippekyst.

Ø1terlars kirke.

36

JUL PAA BORNI-lOLi\I

Østermarie kirkes sydside.

Øster Mariæ. Folketal 1744. Præscegaarden er gammel, og
det teglhængte Tag nok temmelig brøstfældigt, men rummelige og gode Værelser. H aven temmelig sror, men forsømt.
Den 26de Julii visiterede jeg i Øster Mariæ Kirke. Kirken
er smuk, lys, vel vedligeholdt. Spr. Bierregaard prædikede.
Tom Snak; formodentlig en ga=el Prædiken, som han vel
oplæste med Færdig hed, men med et hØist kedsommeligt Foredrag. Kacechisacionen saa saa. En meget scor Forsamling, og den
talrigste Ungdom, jeg endnu har truffet paa Bornholm. De
sidst confirmerede svarede godt, af de Æ ldre vidste kun Enkelte
Noget, de Fleste vare uvidende. Kingos Salmebog.
Skolevæsenet er forsømt. Præsten er 70 Aar gl. og sløv, og
holder ikke engang Skolekommissionsmøder.
Øster Mariæ Skole. Skolehuset meget godt. 61 Børn, hvoraf
47 tilstede. Omgangs-Skole. 110 Børn i 4 Disrricrer; deraf kun
37 tilstede.
I Kirken findes et Materie af Jens Koefoed med hans 26
Børn og Børnebørn. (1852: Vacance i Præsteembeder.)
l bsker og Svaneke. Svaneke 864, Ibsker 1322, [i alt] 2186.
Svaneke (af »Svane«, som er Byens Vaaben, altsaa ikke Svannike)
er bygget paa Klipper, uordentlig, men af temmelig sron Omfang; Husene er for det Meste i smuk Stand. Den 27de Julii
visiterede jeg i Svaneke Kirke. Den har nylig havt HovedReparation, og er nu meget smuk og smagfuld. En talrig Menighed og Ungdom. Ungdommen svarede udmærket godt.
Guldbergs Salmebog. (1852: 24de Julii visiterede jeg 2den
Gang i Svaneke Kirke. Spr. Anger prædikede. En meget god
Prædiken, vel holdt: Katechisarionen god. Fra Svaneke vare
Mange tilstede, kun Faa fra lbsker. Ungdommen svarede godt.)
Svaneke Skole. Skolehuset særdeles godt. 145 Børn, deraf
mødte just 100. I bsker Skole. Skolehuset særdeles godt. Skolepligtige Børn mellem 150 og 200; kun 41 indskrevne, hvilke
alle vare tilstede. De fleste Børn vare først indskrevne i dette
Foraar, desuagtet læste de Fleste meget godt i Bog, hvilket de

maa have medbragt fra Forældrenes Huus. (1852 Ibsker nØrre
Skole. 84 Børn. Læreren er en levende og flink Mand, katechiserer meget godt. Søndre Skole. Børnene kom til Nørre Skole.
50 Børn. læreren kan blive ret brav, katechiserer temmelig
gode.)
St. Ibs Kirke er meget rummelig, og uagtet sit Bræddeloft
ret smuk. (1852: St. Ibs Kirke særdeles vel vedligeholdt, har eo
~daarlig) Altertavle af Eckersberg.)
lbsker Præstegaard ombygges. 1852: Præstegaarden er smuk
og hyggelig, Haven ret smuk.)
(1852: Listed Biskole har et leiet locale, som skal være ret
godt. 29 Børn, som med 13 Aars Alder gaae over i Søndre
Skole.)

Bodi/J kirke.

Bodi/J kirke1 1yd1ide.

Bodilsker og Nexø. Nexø 1402, Bodilsker 882, [i alt} 2284.
Præstegaarden har ret gode og rummelige Værelser, skal dog
være brøstfældig. En smuk og net Have. (1952: Præstegården
gammel og skrøbelig, men Værelserne ret vel holdte. Haven
ret smuk.)
Den 28de Julii visiterede jeg i Nexø Kirke, som er smuk
cg smagfuld, i samme Art som Svaneke's Kirke; har et Orgel,
men intet Taarn. Spr. With prædikede. Klart, forstandigt, trivielt, iiskoldr; men Foredraget frir og meget godt, en klar og
behagelig Stemme. En talrig Forsamling, ogsaa af Unge. Ungdommen vidste noget, men ikke fast og sikkert, ikke engang
den bibelske Historie. Guldbergs Psalmebog. (1852: Den 23de
Julii visiterede jeg 2den Gang i Nexø Kirke. Spr. Meyn prædikede. Menigheden var meget talrig, og Ungdommen, som
traadte frem af alle Stænder, svarede meget godt, med god
Kundskab og med Frimodighed.)
Nexø Skole. Skolehuset meget godt. 206 skolepligtige Børn,
deraf 107 indskrevne og tilstede. (1852: Nexø Skole har i
% Aar ingen lærer have, og endnu ingen faaet (han skulde
beskikkes af Kongen).
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Bodilsker Skole. Skolehuset meget godt. 148 skolepligtige
Børn, hvoraf 37 tilstede. Læreren ret duelig, men er nedtrykt
ved en drikfældig Kone. (1852: Nu 60 Børn. læreren har,
uagtet nedtrykt huuslig Stilling, liv og Interesse.)
St. Bodils Kirke er smuk og vel vedligeholdt.
Pottlsker. Folketal 955. Den 29de Julii visiterede jeg i St.
Poitls Kirke. Kirken er hØi og lys, men stygt malet; skal snart
have nyt Loft og ny Maling. Spr. Meyn prædikede. En talrig
Menighed, men just ikke mange Unge. Disse svarede meget
godt, og Flere udmærket godt. Kingos Psalmebog. (1852 : Den
22de Julii visiterede jeg 2den Gang i St. Pouls Kirke. Den
raarnløse Kirke er nu nymalet, og er en ret smuk og lys lille
Kirke. Spr. Koefoed prædikede. Ret godt, men dØdt, uden
Kraft i Fremstilling eller Foredrag. Menigheden var talrig, af
Ungdommen vare endeel Piger mødte, færre Karle. Det var
meget vanskeligt at trykke Svar ud af dem, men de Fleste syntes dog ikke uvidende. Kingos Psalmebog.)
I Kirken er et forfaldet Træbillede af Paulus, et udhugget
Brystbillede i Steen af Præsten Kofod (Fader til Dr. Kofod),
en Fortegnelse over dem, der døde af Pesten, og en Series Pastorum fra 1580; nu den 20de [præst} .
Paa Bornholm bestaar den slemme Skik, som endog de bedre
Præster ikke kunne faae afskaffet, at Bønderne ved enhver
Forretning accordere med Præsten. Kan man ikke blive enig,
gaaer det til Offring, men dette ansees som en Skam.
Pede·rsker. Folketal 830. Præstegaarden gammel og maadelig,
meget lave Værelser. En temmelig stor Have. (1852: Præstegaarden i samme simple Stand. Haven meget smuk.)
Den 30te Julii visiterede jeg i St. Peders K irke. Kirken er
omtrent som St. Pouls, kun har den Klokker i Taarnet. Spr.
FahnØe prædikede. En stor Forsamling og en talrig Ungdom,
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Aake1·. Aakirkeby 522. Det Øvrige at Sognet 1758, [i alt1
2280. Præsregarden er en usel gammel Røn. En Dee! af den
skal vel nærværende Præst have bygget, men der er saa forfaldet, at neppe en Laas kan lukkes. (1852: Præsregaarden er nu
ombygt og en smuk Bolig med en smuk Have.)
Sognepræsten Balle er 86 Aar gl" har været her i 51 Aar.
Han maa vel i sin Ungdom have have nogle Kundskaber,
skiøndt der ogsaa heri er vanskeligt at kiende Sandhed fra
Vind. Hans Vandel indgyder ingen Agtelse. Ved Tillysningen
om Visirarsen skal han have tilfØiet, at »Fæhovederne og Dosmerpanderne kunde blive bone.«
Skolevæsener er endnu ikke organiseret og kan ikke blive
det, før den gamle fordrukne Degn afgaaer.
Den 3 lte Julii visiterede jeg i Aa Kirke. Kirken, som endnu i l 7de Aarhundrede skal have været kalder Aa Domkirke,
maa have været en Klosrerkirke, thi i »Stiebelen« ): Taarnet
uden Klokker findes i 3 Etager Celler, 4 i hver Etage, og en
ligeoverfor liggende Gaard kaldes endnu Kannikegaarden. Kirken er stor og skrummel, har i Midten 4 store, uformelige Pil-

Ponls kirkes nordside.
Aa kirke.

som svarede meget gode, og nogle Piger ret udmærker. Her
bruges den ev.-krisr. Psalmebog (som paa alle de Steder, hvor
intet Andet er bemærket) . (1852: Den 21de Julii visiterede jeg
2den Gang i St. Peders Kirke. Spr. Cæsar Bolbroe prædikede.
Det er en skikkelig Mand, men Prædikenen var noget Sludder,
foredrager med mange Ophævelser og meget Skraal, der undertiden sank næsten til det UhØrlige. Menigheden talrig; af Karle
vare kun Faa tilstede, da de Øvrige dee!s skulle være til Søes,
deels tiene i andre Sogne.)
Pederske1· Skole. 110 skolepligtige Børn, hvoraf 95 indskrevne, og 48 mØdre. Skolevæsenet er endnu kun interimistisk
organiseret af den forrige Amtsskoledirecrion. (1852: I Kirken
er, under Overskrivt »Herrens DØd« en Optegnelse af Tallet
paa de af Pesten døde. Der Samme skal findes i flere Kirker,
men Tallene ikke stemme overeens.)

Peders kirke.

Peders kirkes nordside.
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Aa kirkes sydside.

ler, som skulle være af bornholmsk Marmor, men som ere overkalkede ; den er mørk og stygt malet; men den udskaarne Prædikesroel vilde være smuk, dersom den var bedre hæget. Spr.
Balle prædikede. Tomt og mat, usammenhængende, med en
svag Stemme. Den store Kirke var opfyldt med Mennesker.
Af Ungdommen vare endeel Piger, færre Karle tilstede. De
svarede meget godt; Nogle med en uhyre Ramsekraft, men med
noget mindre Eftertanke. Guldbergs Psalmebog. (1852. Den
20de Julii visiterede jeg 2den Gang i Aa Kirke. Kirken er i
samme Tilstand, men skal nu have et nyt Orgel til 700 r. Spr.
Mossin prædikede. Jævnt almindeligt, uden Inderlighed; er
kraftfuldt bornholmsk Foredrag. En talrig Forsamling. Ungdommen var temmelig tilbageholdende, men svarede dog ret
godt.)
Acikirkebys Skole. Skolehuset nyt og meget godt. Henved
150 skolepligtige Børn; 107 indskrevne; deraf mødre kun 36.

Degnen er dnk tæld1g og aldeles uduelig. H jælpelæreren er et
skikkeligt ungt Menneske, endnu temmelig uøvet. (1852: 116
Børn (om Vinteren 150 ). Læreren, tilforn i Knudsker, katechiserer ret godt). Omgangsskole. 204 skolepligtige Børn, deraf
mødte kun 29, og disse kunde kun Lidet. (1852: Øsere Biskole.
Børnene kom til Aakirkeby. 53 Børn, som kan stige mod 100.
Læreren har kun 150 ri Løn, men faaer maaske Mere.
Limensgade Skole. Skolehuset nyt og meget godt. 68 Børn,
om Vinteren henimod 100) .
Baade Præstens og Degnens MinisrerialbØger ere meget
uordentlig førte, og Degnen havde i 6 Aar ikke engang indført
de Confirmerede.
Ny Larsker og Vester Mariæ. Folketal 2173 . I Begyndelsen,
da disse Sogne bleve forenede til eec Pastorat, var der i Menighederne megen Misfornøielse derover, men, efterdi en Deel af
Præsreindtægcerne fra Vescer-Mariæ er henlagt til Skolevæsenet,
begyndte Bønderne at indsee, at det er dem til Fordeel, saasom
de ellers maatce selv udrede det Manglende. (1852: Provsten
mener, at ved Vacance bør Kaldene igien adskilles, og ae der
kan blive Levebrød for 2 Præster.)
Præstegaarden er ny, net holdt. H aven temmelig scor og
smuk. Tæt ved en stor og smuk Præsteskov.
Den 3lte J uli visiterede jeg Vestermariæ søndre Skole. Skolehuset er nyt og saavel i Henseende til Bolig som til Skolestue
udmærket godt. Saaledes blive efterhaanden de nye bornholmske Skoler. 126 Børn; deraf tilstede 67. Læreren flittig og duelig. (1852: 137 Børn. Læreren skal besidde gode Kundskaber,
er duelig, men Katechisationen død og tØr.)
Den l sce August visiterede jeg i Nylars Kirke. Den er den
4de af Bornholms runde Kirker, temmelig mørk, skal nu males.
Spr. GrØnbech prædikede. Jeg sad saaledes, ae jeg Intet kunde
see, og kun lidet høre, saameget mere som Manden prædiker
med en syngende, stødende og uforstaaelig Stemme. Saavidt
jeg hØrte, var Prædikenen slet, uden Fylde og Orden. Derimod
katechiserede han godt. Kirken var overfyldt af Mennesker,
ogsaa en talrig Ungdom, som baade i Henseende til Færdighed og Eftertanke svarede meget godt. Kingos Salmebog, dog
bruges ogsaa Salmer af den ev.-krist. (1852: 19de J ulii visiterede jeg 2den Gang i Pastoratet, denne Gang i V ester Mariæ
Kirke, som er scor, men noget smal; i god Stand. Den var
overfyldt af Mennesker. Spr. Grønbech er 76 Aar, dog ret rask
og rørig. Sønnen, person. Capell. GrØnbech prædikede. Noget
søge, men dog ikke ilde. Katechisationen ret god. Ungdommen
svarede særdeles vel, med Forstand og Færdighed.) SkiØndc slet
Prædicant, og ikke uden Særhed og Stramhed, har Gr. dog
Iver i sit Embede, især for Skolevæsenet, og har i 3 Aar holdt
Seminarium her, efter Hiorch. Rigtignok due Seminaristerne
ikke score.
»Nylars« antage Nogle ar komme af Laurentius. Her paa·
staaes efter gamle Documenrer, at det er en fordærvet Udtale
af Niclaus eller: Nicolaus. Det er ikke umueligt, at man efterhaanden har henføre Navnet til Laurentius, af hvem Øster-Lars
har sit N avn, og hvem ogsaa Aa Kirke har været tilegnet.
Ny Larsker Skole. Skolevæsenet i dette Sogn er kun interimistisk organiseret, og kan først blive det ordentligen, naar Udskiftningen er fuldendt, og de fornødne Ressourcer samlede.
Om Vinteren er denne Skole en Omgangsskole. Skolepligtige

Ny/ars k irke.

N ylars kirkes 11ordside.

Børn henved 150, deraf 59 indskrevne, hvoraf igien kun 29
mødre. (1852: Ny Lars Skole er nu organiseret og har faaet en
ny og meget god Bygning.)
V ester Mariæ nordre Skole. 136 skolepligtige Børn; 50 tilstede. Læreren meget duelig og flittig. (1852: Skolehuset særdeles gode. 125 Børn (om Vinteren flere) . Samme Lærer, kraftfuld, tro og særdeles duelig.
Vester M ariæ Kirke er stor, og har et Spiir, samt et meget
godt Orgel; ellers ikke smuk.
Den 2den August om Formiddagen en ret behagelig Tour til
Almindingen, hvor seer, foruden Pavillonen med Obelisken,
Rokkestenen, Levningerne af den lille og den gamle Borg, samt
Ekkodalen. Om Eftermiddagen en meget heldig Overfart paa
1Y2 T ime til Christiansø.
Bornholmere ere et opvakt og klogt Folkefærd, men neppe
gemytlige, og det har i ingen Henseende været til deres Fordeel,
at de kun have have liden Regiering. De fleste Præster leve
imidlertid i god Forstaaelse med deres Menig heder, og de forstandigere begynde at skaffe et forbedret Skolevæsen Yndest.
Hvorledes det i det Hele forholder sig med Kundskabens Fremgang, er vanskeligt at sige, da saavel af den voxne Ungdom som
af Skolebørnene kun de indfinde sig, der have Lyst, altsaa i
Regelen de Fermere, og sædvanlig % Dee! eller derover blive
borte. Kirkegangen roses næsten allevegne, og T ilhørerne ere
meget opmærksomme.
Cras Overtro er almi ndelig, derimod ere Indbyggerne ikke
rilbØielige til Sværmerie.
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V estermarie kirke.

Vestermarie kirkes sydside.

Christiansø. Folketal 407. Den 3die August visiterede jeg i
Christiansø Kirke. Den var tilforn i et mørkt Rum i Taarnec;
den nye Kirke blev indviet 1821; den er ret smuk og vel vedligeholdt. Pr. Borgen prædikede. Forsamlingen var talrig; af den
confirmerede Ungdom kun en halv Snees, som vel ikke var uvidende, men manglede Sikkerhed, Færdighed og Liv. ( 1852: Den
16de Julii indviede jeg den nybygte Kirke på Christiansø. Derefter holdt Spr. Miiller en smuk og opbyggelig Prædiken. Kirken
var aldeles opfyldt af Mennesker; tildeels fra Bornholm).
Skolen. Skolehuset er godt; Leiligheden indskrænket. Læreren
passer si.a e Forretninger med Nøiagcighed, men katechiserer
maadeligt, er forlegen og uden Liv. Da Skolegangen her er stadig, kunde vel Fremgangen være større. En Haandgerningsskole, som styres af Md. KiØller, synes at være god.
Præsteboligen skal være tynd og kold, men er ellers smuk
og rummelig. (1852: Præstegaarden er en kongelig Bygning;
den skal næste Aar have en Hovedreparation.)

K ongen i samtale med borgmester Emil Andersen. Amtmanden og
amtmandinden i samtale med pastor Poulsen. T il højre indenrigsminister Smørum.

Ko11geparret og borgmesteren.

Det Øvrige af Dage n b esaae jeg Øen, og tilbragte Aftene n

hos Commandanten. Den 4de August om Morgenen Kl. 8 forlod jeg Christiansø, og kom om Aftenen KL 8 til Cimbritshamn. Næste Morgen Kl. 9 fortsattes Reisen, men formedelst
de slette Veie naaede jeg først Lund om Aftenen Kl. 10. Den
6te August tilbragte jeg meget behageligt i Lund og kiØrte
mod Aften til Malmø. Derfra afgik jeg med Dampskib den 7de
om Morgenen Kl. 7, og ankom til KiØbenhavn henimod Kl. 11.
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Svaneke torv under kongebesøget.

Erindringer
fra et ophold på Bornholm i 1822-23
Af D. F Eschricht

Ved havers bredder er bornholmerens egenrlige hjem. Bornholmerne er næsten alle dygtige sømænd. Det vilde være overdrevene at sige: de er sømænd fra fødslen af; men det er visr,
at de er flinke sømænd fra deres ridlige barndom. Bornholmeren lærer lige så ridligt at orienrere sig i de fire verdenshjørner, som københavneren lærer at kende vensrre fra hØjre.
Han lærer og må lære der med selve modersmåler. Men i
samme forhold ridligr lærer han også i almindelighed ar føle
sig hjemme på havet. Således navnl ig for så vidt han hører til
det overvejende store antal familier, der bor ved selve kysten
og der har deres erhverv. Det hændte under mit ophold i Nexø,
at en lille båd kæntrede med en dreng på 11-12 år og hans
yngre broder. Ingen af dem tabre besindelsen. Den ældre dreng
fatrede den yngre og arbejdede sig med ham op på kølen,
hvor han holdt ham og sig selv fast, indtil man omsider bragte
dem hjælp.
NexØs hovedgade tillige med torvet ligger langs strandbredden med åben udsigt til havet, omtrent som vore fiskerlejer i
almindelighed. Hører en københavnsk doktor her deres samtaler, så bliver han ofte til mode, omtrent som en bornholmsk
sømand må blive det ved at hØre en doktordisputats. Medens
jeg gennem mine briller troede at kunne kende et skib helt ude
i horisonten, disputerede bornholmerne, om der var Mads Hansen eller Jørgen Kofod. Ved en sådan lejlighed har jeg set en
aldrende kone holde den flade hånd over Øjenbrynene og bemærke: »Det er Chrisren Jeppesen; jeg kan kende ham på hans
nye klyver.« - Sagde jeg: »Der kommer et skib!« så svaredes
der: »Nej , hr. doktor, der er en engelsk brig, som går for halv
vind til finske bugt.« Ingen sejler går forbi, om end i fjern
afstand, uden at dens manøvrering underkasres en streng kritik.
Snart finder man, at han gør for korte, snart for lange slag;
snart at han har for mange sejl oppe, snare at han burde sætte
dette eller hine ril endnu, at han burde holde længere mod Øst
eller mod vesr, at han ventelig har mangel på mandskab o. s. v.
o. s. v. - Man siger ikke: det blæser srærkt eller meger srærkr;
man er straks på det rene med, om det er en laberkuling eller
bramsejls- eller rebet mærssejlskuling o. s. v. - Man taler
heller ikke om, hvad vinden er. Det kan jo enhver føle på sig
selv, høre på vindens susen og havets brusen, se på bølgernes
bevægelser, på skyernes gang, på sejlernes bevægelser. Man
fritter snarere efter, hvad den vil blive mod natten eller den
følgende dag, og rager kende dertil af horisontens og skyhimlens udseende. En bornholmer ved selv i den mørke nat, hvad
vinden er. Han hører det på lyden fra havet eller fra vinduesruderne, og halv i søvne rilråbes han af vægteren, i seedet for

med de københavnske vers, med et: »Klokken er slagen 11 vinden er nordvesr! «
Som en skyggeside hos bornholmerne måtte jeg fra først
af betragte den lider skjulre glæde, de røbede ved anmeldelsen
af et vrag. Men jeg mærkede snart, ar jeg i denne henseende
ikke var berettiget til ar foreholde mine nye landsmænd noget
som helst. Den førsre srranding, der forefalde under mir ophold
på Bornholm, var en prøjsisk galease, der ved påsejling havde
mistet sit ror og nu drev ind på den sandede sydkysr [den 10.
oktober 1822 ved Sose), hvorfra hele dens ladning måtte bjerges i land. Den besrod i en umådelig mængde fransk papir,
rainetter og udmærket æblemost, og fyldte næsten tre hele
bøndergårde. Fra mange miles omkreds strømmede befolkningen til under bjergningen og auktionen. Alle havde noget at
bestille derved. sømændene havde at bjerge fra vraget, bønderne at bringe i hus, købmændene ar købe, doktoren at undersøge varernes uskadelighed, byfogden og byskriveren at ordne
det hele, amtmanden at have overtilsyn, kommandanten at påse
ordenens opretholdelse. Kaptajnen og mandskabet var uden
skyld, havde intet mistet af deres egne sager og forplejedes på
det bedste. Det hele var unægtelig et interessant skue, og der
forekom mig, ar når alle strandinger lØb så vel af, så var der i
grunden ingen, der led tab derved, - uden assurandørerne,
»Og assurandørerne,« bemærkede jeg, »skulde dog allermindst
klage; thi assurandørerne lever jo af strandingerne. Var der
ingen strandinger, så vilde ingen assurere, og alle assurancekompagnier måtte gå til grunde.«
Endnu svagere opdagede jeg mig selv ar være ved en stranding [den 21. oktober på Aker strand). Der var en hollandsk
kuf, hvis ladning bestod af de mest udmærkede, for største
delen boureillerede [aftappede på flasker] vine, bestemte for
kejseren af Rusland, - fremdeles en måske fuldstændig samling af alle i de ro sidste år i Frankrig udkomne bøger og endelig en uoverskuelig mængde franske galanterisager, især fine
stålarbejder. Var jeg ved den førs te stranding bleven forsynet
med papir for mange år, så blev jeg ved denne ikke mindre
forsynet med vine og - med nye bøger trods nogen i København boende namrforsker og læge. Jeg vilde være en hykler,
om jeg nægtede, at jeg følte den mest levende indre glæde, da
jeg, ved at se ned i en nys åbner kasse, læste [franske bogtitler).
I denne henseende måtte jeg altså nødvendigvis blive overbærende med de gode bornholmere. Og nu tilmed ved at blive
vidne til deres mod og sagkundskab under bjergningen! Uden
for Svaneke hændte der sig i efteråret [den 2. decbr.) 1822, ae
et srort engelsk skib, som i nogen tid havde ligger for anker
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på g mnd af modvind, under bomejlingen seødee så voldsomt
an mod en klippevæg, at skrogee brast, og hele dækkee med
maseerne stynede omkuld. Dee var i mørkningen. I kahyccen
sad en engelsk dame ganske rolige og drak ee, da hun pludselig
eilråbees Øjeblikkelig ae komme op med sie barn, om hun vilde
frelse sit og dets liv. Bornholmske sømænd havde fra kysten
\•æret Øjenvidner til ulykken. Vraget lå tæt op til klippekysten;
men det var overmåde vanskeligt at komme over på denne,
især da brændingen var temmelig voldsom. Kaptajnen og hans
mandskab havde fuldt op at varetage ved at kappe masterne.
Den ulykkelige moder havde tabt al fatning, og da hun så de
barske sømænd med det fremmede wngemål erænge sig frem,
een for ae vriste barnee fra hende, en anden fo r at gribe hende
selv, kom hun i en fortvivlelse, der vilde have kostet hendes
og barnets liv, om den ikke var ladet uænset af de vakre
sømænd. Hun måne opholde sig nogen tid i Svaneke, og hun
lærte at kende de mænd, der havde vakt hendes rædsel, som
sine kærlige frelsere.
Måske vil De tillade mig at fortælle en anden sømandshistorie fra mit ophold på Bornholm med lidt større ud førlighed:
På en kold efterårsdag i 1822 så jeg fra mine vinduer en
stor del af nexøboerne flokke sig sammen henne på torvet og
stirre ud mod havet. Jeg ilede til. Et stort skib sås at gå til
ankers tæt ved kysten. »D et er en amerikansk brig. Gud må
vide, hvad den går til ankers for her med stærk pålandsvind.
Der er intet i vejen med dens takkelage; den g ik nok så smukt
lige ind imod os, som om den havde villet op på tarvet. « Man
ser en båd blive sat ud. Kaptajnen sidder ved roret. Alles nysgerrighed er spændt. Båden lægger til land. Kaptajnen sprint;er ud. Det er en rask, solbrændt sømand på nogle og tredive
år. Han træder hen til tilskuerne. »Good by gentlemen!« hedder det. Men han ser sig om imellem dem, som om han sØgte
nogen. Nu synes han at have fundet ham. »My clear Sonne! do
you know me more?« - »Captain Tom,« lyder det fra flere
sider, »Captain Tom! is it you?«
Captain Tom ! Hvem er captain Tom ?
For 10 år siden gik en herlig amerikansk brig forbi denne
samme kyst med samme pålandsvind. Den kom kysten noget
for nær og løb sig fast, skibet blev vrag. Kaptajnen var en
mand på nogle og 20 år. H an var fortvivlet, bandede sin
skæbne, Bornholm og alle bornholmere. Men han lærte snart
bornholmerne bedre at kende, først under den farefulde bjergning af ladningen og vraget, dernæst under det nødtvungne
halvårige ophold i Nexø by, - og han kom til at holde af
dem, vandt mangen ven, måske mangen veninde iblandt dem.
Det var captain Tom.
Nu har han i en række år føre en anden lige stor og herlig
brig heldigt gennem alle farvande. Han er for Øjeblikket på
vejen fra Petersborg til Amerika. Ved at passere Bornholm får
ban Øje på det gamle Nexø; gennem kikkerten ser han de på
torvet stående mænd. Han kan ikke modstå fristelsen. H an
lader ankeret falde for at gå i land, ar spørge efter sine gamle
venner, vise dem sir nye skib, drikke er glas med dem og straks
igen forlade den farlige kysr.
l idt efter lidt kender han flere igen. Gensynet er ikke altid
.glædeligt. »Gram! - bliver gammel Gram!« (Han havde ikke

42

JUL PAA BORNHOLM

ganske glemt si ne venners sprog i Nexø). H an spørger om ens
kone, om en andens datter. Hin er død, denne er gift kone
med en flok børn. »W here is doccor Knauer? « »Han er død;
der står vor nye doktor. « »Ah! chat young gentleman?« »Where
is H ansen?« »H ansen er syg.« - »H ansen er syg? lad os gå til
H ansen.« - Men på vejen må han først ind til den og den;
hvert seed må drikkes et glas på det uventede gensyn.
Nu samles alle hos kaptajn H ansen. Medens spørgsmål og
svar veksler med håndrryk og udbrud af glæde eller beklagelse,
beredes et gilde i den Øvre etage af huset. Et langt bord med to
rader bænke er besat med puncheboller, glas og tobakspiber.
Munterheden er snart i gang. Det lave rum fyldes af punchens
damp og pibernes røg. Mørket er faldet på, lysene tændte.
Skåler følger på skåler. Captain Tom! - »Captain WinslØw!
- One glas for our poor hose captain H ansen! - We will
never meec again! « »Venskab for ever! «
Det var nu bælgmørkt; gennem de stærkt beduggede vinduesruder ses kun den sorte nat. Imidlertid bemærkes nærmest
ved indgangen en vis urolig gruppe. En lille bur sømand
med et af sol og vind stærktfarvet ansigt og store bakkenbarter
er i håndgemæng med flere andre. - »Jeg vil sige det!« råber
han, »nej, jeg vil skråle det, så det skal . .. «. »Du skal også
sige det, men ikke således!« og de søger at holde ham for
munden. - »Jo, d. 0. tordne mig skal jeg det! - Captain
Tom! hear the storm!! !«
Dødsstilhed Øjeblikkelig i hele stuen. Gennem damp og røg,
oplyst af tællelysenes høje, glødende raner ses en række røde
sømandsansigter med lyttende miner og stive Øjne. Stormregnen pisker på de sorte vinduesruder, så hele stuen ryster. - I
en dyb basstemme fremsiges langsomt og alvorlige: »Ost-syd-ost,
dobbelt rebet mærssejlskuling.« - »My ship! « - »I must
along! « - »Farewell! farewell ! for sidste gang! - »Farvel
Tom! og nu endnu et glas på falderebet! « - »Nej, den 0 .. .
t ... mig!« skreg den lille, butte skipper, og som en hammer
faldt hans knyttede hånd på bordet, så boller, glas og lysestager
dinglede, - »ikke noget at drikke mere! afsted alle mand, og
det lige på timen! Hans mandskab ligger udenfor som svin. Af
sted! Captain Tom, af sted! « - »I must have a pilot! « »En lods? - vi er lodser allesammen! af sted, af sted !« og ud
ad døren ned ad den stejle trappe styrtede de een efter den
anden eller to og to sammen under afskedsomfavnelsen, skubbede frem af de næstfølgende.
De forreste hører man nu råbe og skrige udenfor. Kaptajn
Toms stemme lyder igennem: »Jack! - Dick! God dam,
where is Jack?« - På trappen endnu den samme stØj af de
tunge støvler og skrålende stemmer. Men oppe i stuen er kun
een tilbage, den eneste i selskabet, der ikke var »helbefaren«.
De rødgule blus fra de lange lysetaner skinner gennem tågen af
rØg og damp og viser gulv og bord lig en valplads: omstyrtede
bænke, ituslåede glas og kridtpiber. Stormens hylen lyder
dobbelt stærkt gennem nattens stilhed; havet bruser, takkelagen piber fra fartøjerne i havnen. - Søfolkenes råb hØres
endnu i det fjerne. Af og til tror jeg at kunne kende Toms
eller en af bornholmernes stemme.
Fuld af bange anelser blander jeg mig med den uden for
huset og ved stranden samlede mængde. »Vil det gå godt?« '"'Ja, når de kun kan komme ud til briggen i rette tid! Men det
vil holde hårdt at nå den. Vinden står lige ind mod land, og

der er en svær søgang.« - »D e amerikanere kan heller ikke
tåle noget! Hele mandskaber kunde ikke stå på benene, og de
havde dog ikke fået så meget.«
Men de nåede skiber endnu i rette rid. Og næppe var de
komne om bord, førend kaptajn Tom forlangte en Økse for ar
kappe sir ankertov; hvert minut var kostbart; der var den
højeste rid at slippe ud i mm sø. - »Men - nej F. g. mig!
om du skal lade die anker blive liggende her, Tom!« hed der,
og alle mand rager far på, håndspagerne, og der synges op i
spiller, så srormens hyl og havers brusen overdøves af den
munrre sømandssang, medens der svære anker hives raskt op.
»T re reb i sejlene! hold den klos til vinden sydefter! Farvel!
Farvel!« Og de springer i den gyngende båd. »Går vinden ikke
mere sydlig, så klarer hun nok Dueodden. «
Der blæste hårdt hele narren; men om morgenen sås inrer
spor ril vrag. »H an er nok kommen fra der den gang. Det
er nogle forvovne karle, de amerikanere! « - Kaptajn Tom,
og intet uden kaptajn Tom hørtes i nexøboernes tale for
mange dage.
Den tredje dags aften ses en ubekendt fiskerdreng i Nexø
gader. H an spørger efter kaptajn Hansen. - »H er er kaptajn
Hansen,« - »Fra hvem er der brev, minj horra?« - »Der ved
jeg ikke, hr. kaptajn. Men i morges ved solopgang lå jeg med
min far uden for Hammeren og fangede rorsk. Laberkuling
S.S.0. Så kom en amerikansk brig sydfra og holdt sig rær til
kysren. Vi ventede hvert Øjeblik, ar hun skulde rage ror i læ
og gøre klar ril ar vende; men hun styrede lige ind på os. Og
så drejede hun bi, og vi blev prajede, at der skulde komme en
mand om bord. »De vil k øbe vore rorsk,« sagde min far, »gå
du op med der par, vi har fået, og se ar gØre en god handel! «
Men da jeg så var kommer op ad falderebet, så jeg kaptajnen
stå der med hele mandskaber. Og så talte han til mig i det
bornholmske sprog og spurgte, om jeg kendte kaptajn Hansen
i Nexø. Ja, sagde jeg, jeg har nok hØrt hans navn; men jeg
har aldr ig set ham. Så var det, at han viste mig dette brev og
spurgte, om jeg vilde bringe der lige straks ril Nexø. Ja, sagde
jeg, men kaptajn, det er en lang vej; der er fire stive mil herfra
til Nexø. Man så rog han en sølvdaler frem ; min far siger, at
der er en hård spansk daler. Og så lovede jeg srraks ar bringe
brevet herhid, og ligesom jeg var kommet i båden igen, drejede
hun agterenden til og var snart langt vesrerpå. - »Det var
godt, minj horra. Nu kan du blive hos mig til i morgen tidlig.« - »Nej, hr. kaptajn, jeg siger ellers rak; men der kan jeg
ikke; for i morgen tidlig skal jeg ud igen med far for ar fange
rorsk.« - »Nå, så gå nu ud i køkkenet og få dig lidt smørrebrød og er glas brændevin.«
»Den gode T om! H an skriver, ar han har ikke kunnet vende
agterenden mod Bornholms land uden at sige os farvel. At I
kl arede mig mit skib, skriver han, der gjorde I som brave folk .
Men at I bjærgede mig mit anker, der skal jeg aldrig glemme
eder; og hver gang jeg ser ankeret, og hver gang der holder
mit skib, når der kniber, skal jeg rænke på eder og tro, der er
eder, der holder det.« - »H am skal jeg heller aldrig se mere, «
sagde den gamle bornholmer og strØg sir kjoleærme hen over
begge Øjnene.
Fra »Erindringer fra er Ophold paa Bornholm i
1822- 23« af D. F. Eschrichr i hans • Folkelige
Foredrag«. 1855- 56.

Billeder fra
Svaneke omkring 1900
af fotograf V. iHyhre.

Hører til artiklen side 22- 27.

Søn dergdde. D en gdmle fiiker på Iin gddedpr!trappe.

Udmdrken. Li11d,;v ej i bdggm11de11. N11

611

del df Parken.

Ned ad • Bendisabakkanj• på hjemmelavede k orte hpje kælke. Bakken
fra gdde11 • Ved Parken • '1/ed til Parken.
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Portrætter af kendte bornholinere

afgået ved døden sidste år
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Anker lvCagelitts Knas, 1. juli
1899-24. sept. 1954. Avlsbr ,
Sandkås; i bese. f. husmandsforeningen, sygekassen.

Frede G eorg K111ulse11, 29.
marts 1922-24. septbr. 1954.
G dr., Myseregård, R utsker.
Formand for 13. skyttekreds.

F. IV Madsen, 30. dec. 18 78
-28. sepcbr. 1954. Apoteker,
Allinge -1940, Viborg.

A. C. A11derse11, 29. sept. 1869
-3. okcbr. 1954. Sognepræst
i Ibsker-Svaneke 1911-2 l.
Præst og provst i Brande. R.

Ota/ T horsen, 19. febr. 18777. okc. 19 54. Gdr., Ellebygd.,
Vescermarie, 1917-44. Medl.
af sognerådet. Kaptaj n.

Anna Jensen, 21. juli 188110. oktober 1954. Distriktsjordemoder, Aakirkeby.

Jens P. Jensen, 22. december
1874-11. oktbr. 19 54. Gdr,.
Aspesgård, Øscermarie.

Poul Pe1h-rs1m, •i. uec. 1904·
11. oktbr. 1954. G årdejer,
lundsgård, K lemensker.

A. ]. K1·eutzberg, 17. juli
1887-13. okt. 1954. Arrestforvarer, Rønne, 1912-52.
Mdl. af menigh.-råd. D M.

7. septbr. 187824 . oktbr. 1954. Avlsbruger,
Rpnne. Medl. af menighedsddet.

Hans L. Lærkesen, 16. juni
1863-1 l.nov. 1954. Enelærer
i Aaker 1889, førs telærer i
Knudsker 1890-1933. M,eh.

R egner Stenbæk, 22. septbr.
1882-11. nov. 1954. Red . af
Bornh. T idende 1913-19, byrådsmed!. i Rønne 1917-19.
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Bodil F11.glede Jensen, 10.

Jem Larsen, 5. decbr. 1874-

Peter Madsen , 3. febr. 1874-

Marie Pedersen, 27. septbr.

dec. 1891-18. nov. 1954. Bogholder og medindeh. i H. F.
Jensens maskinf. Aakirkeby.

29. nov. 1954. Præstegårdsforpagcer, Ibsker, slagterm"
Svaneke.

2. dec. 1954. Gdr" Fejleregd"
Nyker, 1901-29, mdl. sognr"
Sc.Myregd" Knudsker -1943.

1867-3. decbr. 1954. Leder
af Højskolehjemmet i Aakirkeby 1900-2 5.

Karl Martinim M11.nk, 14.

AneTh11/e]Ørge11sen, 12. okc.

Alfred Dam, 20. maj 1880-

Mathea Erthmann, 12. okt.

feb. 1890-8. dec. 1954. Gdr"
Ll. Knudeg. Kl., Skovlundegård, Brunshpj, Aasrofce, Øm.

1874- 11. dec. 1954. Lærerinde i Østerlars -1930.

11. decbr. 1954. Gdr" Brændesgård, lbsker, Loftsgård,
Nylarsker, -1935.

1874-11. decbr. 1954. Lærerinde Boroh. H øjskole; Aalborg.

Carl Peter 1Wadse11, 11. marts

Jem Clm1dim Kofoed, 6. juli

Aage From Petersen, 11. juli

Ja11m K oefoed, 29. december

1875-12. decbr. 1954. G dr"
Ll. Myregd" Olsker.

1875-27. decbr. 1954. Gdr"
Bagergd" Aaker, Aaløsegd"
Østermarie.

1897-28. decbr. 1954. Kasserer i Andelsbanken, Rø nne.

1877-30. decbr. 1954. Bygmester, Røn ne.

M. P. Jespersen. 10. novbr.

22. febr uar
1884-4. jan. 1955. Manufakrurshandler, Røn ne. Medlem
af byråd og li1mingskomm.

Karen Pederse11, 16. oktober

Lfldvig Petersen, 31. oktbr.

1902-7. januar 1955. Afdelingssygeplejerske, Bh. Centralsy!!ehus, Rønne.

1880-14. jan. 1955. Maskinmester, elektricitetsværksbestyrer, Poulsker.

1887-2. januar 1955. Bygmester, Neksø. Medlem af
byr~d O.f! meni.ehedsråd.

Axel Jacobsen,

JUL PAA BORNHOLM

45

(

Peter M1mch. 30. aug. 1901 -

Edvard Holm, 30. sepr. 1871
-29. jan. 1955. Murermester,
Allinge. Byrådsmdl. 1925-46,
sygehusformand, præd ikant.

1888-14. febr. 1955. Smedemester, Vang, købmd" Hasle.

!l'fag111u Lemvig. 15. december 1881 -19. marcs 1955.
Snedkermester, Østermarie.

23. jun i
1863-29. marcs 1955. Dampskibsfører i 66-selskabet.

Anton NielJen, 25. o 1,rober

1888-3. marcs 1955. Sadelmagerm., Hasle, fra 191 7.

Jem Je111e11, 5. aug. 1876-13.
april 1955. Gdr" Ndr. Ellebygård, Østerm" Sandemand,
sognerådsformand, R.

l11ge111a1111 Moge11ser1. 8. dec.
1871-1 7. april 1955. Sygehusinspektør, R ønne. Medl.
af byråd og skatteråd .

T homaJ T ho11ue11. 23. jan.

Arvid Ander1en. 9.apr. 1893
-2. maj 1955. forrerningsf.
f. Stenindustriens arbejdsg.for. Fm. f. Bomberamtes for.

17 . jan. 1955. Amsruefuldm.,
Rønne, ekspeditionssekretær,
Holbæk.

Kristof/er Peter1en, 10. juni

Alfred Mortemeu. 5. januar

JohanneJ H olm,

189 l-25. april l 955. Højskoleforstander, Ekkodalen,
1934-40.

H jalmar Gie1e, 2. febr. 1878
-1. marcs 1955. Amtslæge,
Rønne, 1915-26, Hillerød
-47; dr. med. Fot. fra 1915.

1874-1. april 1955. Brugsforeningsuddeler, Aakirkeby,
1902-47.

/

Anker l1ifad1en, 13. jan. 1898
-2. maj 1955. Gdr., Sandegd"
Østerlars. Turistfare Gudhjem-Christiansø.
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Anton Flade, 7. febr. 188013. maj 1955. Fisker, Rønne.
Opsynsmand ved redn'- -·.
væsener. DM.

Carl Heinrich Remch,

7. marcs 1872-14. maj 1955.
Driftsbestyrer v. Hasle K linkerfabrik.

j. juni
1882-15. maj 1955. Ejer af
Bornh. D ampvaskeri, Rønn::.

Alfred Thola"der.

Chr. Jensen, 12. novbr. 1872
-2 3. maj 1955. Avlsbruger,
Vescermarie. Murermester.
Medlem af sogneråd.

Frederik Petenen, 10. sepbr.
1898-25. maj 1955. Fuldm.
i Handelsb, Rønne -1945.
Afdl.chef, Randers, fra 1945.

H enry Conrad Hansen,
17. juni 1903-6. juni 1955.
Gdr., Myregård , Øscermarie.

Ludvig Sassersen, 12. seprbr.
1879-7. juni 1955. Avlsbr.,
Louisendal, Øscerm. I bese. f.
Svaneke korn- og fodersc.

Jul.itu Schmehl, 25. marts
1872-11. juni 1955. Slagtermeseer, Rønne.

N. C. Henrichsen, 27. novb.
1875-1. juni 1955. Lærer i
Sandvig 1903, fra 1933-40
viceskoleinspekrør.

Peter MathiasNielsen, 6. feb.
1869-9. juli 1955. Gårdejer,
Egeskovsgård, Øscerlars.

Hans ]emen, 24. novb. 1877
-16. juli 1955. Bese. f. Lisced
Salgsf. -1920, fiskeeksporcØr,
Rønne.

Jem N eliM Holm, 6. okcbr.
1887-18. juli 1955. Gdr"
Assergård, Klemensker. Mdl.
af menighedsrådet.

Carl Hansen, 22. sept. 189824. juli 1955. Bagerm" Gadeby mølle, Bodilsker; sommer·
pension Skovholr ved Neksø.

Vald. Andersen, 31. decbr.
1894-2 7. juli 1955. Bescyrer
af Pedersker telefonceacral,
afholdsvært.

P. K ofoed, 2. jan. 1864-30.
juli 1955. Malerm. og farvehdlr., Rønne; æresmdl. i Bh.
malerlav. Bese. Bh.s Museum.

P. Simome11. 15. marts 1890
-29. aug. 1955. Bescyrer at
Aak irkeby marerialhdl. Fmd.
f. Aakirkeby handelsforen.

C. P. Grpnbech. 6. dec. 18831. sepc. 1955. Gdr., Sandegd.,
Øsrerlars. Sandemand, medl.
af menig hedsrådet. R .

Alfred P. Ipsen, 27. juni
1884- 5. seprbr. 1955. Snedkermester, N eksp.

Andreas Ptmch. 28. februar
187 1-8. seprbr.. 1955. Gdr.,
Pilegård, Pedersker. Sognerådsmedlem, kirkeværge.
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L. F. Christiansen, 11. okrbr.
1896-9. septbr. 1955. M issionssekretær for Luth. Missionsforen. i Nordsjælland.

Peter Møller, 27. febr. 187610. sept. 1955. Gudhj. Stift.
• Borri jnholmaralawed «.Udg.
»Borrijnholrnarijn« I-VII.

Peter Frigård, 26. aug. 188711. septbr. 1955. Gdr., Sdr.
K irkebogård, Olsker.

Otto Julim Andenen,
22. novbr. 1886-14. septbr.
1955. Skæreriejer, R ønne.

Cad Bierno, 22. juli 189121. marcs 1955. Metodistpræst i Neksø 1924-32.

Otto Conrd Jensen, 22. marts
1885-3. juli 1955. Avlsbr.,
Neksø. Evang.-luth. prædikant.

Harald R ønne-Nielsen,
21. novbr. 1912-5. novbr.
1954. Herreekviperingshandler, Rønne.

T horkil Lnnd, 14. nov. 1895
-21. nov. 1954. Sagf., Rønne,
1927 fuldmægtig, 1933 dir. i
66-selskabet; byrådsmedlem.
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" 22

19

Rettelse: På billedet s. 6 er der srore portræt over chatollet Th. Erichsen.

Redaktøren lektor Th. Linds adresse er Tornebakken 61, Sorgenfri pr. Virum
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Bornholms Litteratur
Bøger om Bornholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KORT OG

1,00

FØRE~E :

Edm. Andersen: Afstandene på Bornholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 0
Bornholm, Diemers fører (med 2 kort) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75
Bornholms Amt, særtryk af Trap: Danmark, indb. . . . . . . . . . . 10,00
Bornholm, Colbergs turisckorc I : 100 000 . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75
Bornholm, Gyldendals kort I : 100 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
Bornholm, generalsrabskorr 1 : 100 000 fa lset . . . . . . . . . . . . . . . 3,00
Bornholm,
1 : 40 000 4 blade plano a . . . . . 4 ,00
Bornholm,
I : 20 000 16 b lade plano a . . . . . 3,50
Bornholm, turisrkorr 1 : 60 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00
Bornholms Tidendes korc o. Bornholm I : 55 000 . . . . . . . . . . . 6,UO
K. H. Friberg: Bornholm, vandrebogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00
K. Thorsen, Bornholm, turisrkorr, I : 75 000 . . . . . . . . . . . . . . 2,50
K. Thorsen: Rønne, kort med gaderegiseer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,65
Rønne, macrikelkorc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00
>
opklæbet på pap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,7 5
opklæbet på lærred . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,00
P. Hansen Resen: Atlas Danicus Bornholm . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00
Almindingen, rurisckorc 1 : 10 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75
Almindingen, turisckorc I : 30 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30
Almind ingen, Ledecråd for de skovbesøgende . . . . . . . . . . . . . . 0,10
Sophus Bang: ChrisciansØ bogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50
Sophus Bang: Chrisciansø-fører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
Sophus Bang: Christiansø opregneiser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
A. E. Kofoed: Kore over fæscoingeo Christiansø . . . . . . . . . . . . . . 0,75
Chrisciansø udgivet af Akademisk Arkicekcforening . . . . . . . . . . 2,75
Ove Marcuss: Bornholm - vore skønne land . . . . . . . . . . . . . . 6,50
Ove Marcuss: Christiansø - en rejse cil »Verdens ende• . . . . . . 1,50
Hammershus Ruiner, !Ører af Vera Larsen . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
Hammershus Ruiner, fører af Vera Larsen, scor udgave . . . . . . . . 2,75
Hammeren, rurisckorc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30
Paradisbakkerne og Ibskcr Højlyng (med kort) . . . . . . . . . . . . . . 0,75
Hans Hjorth: De fire bornholmske rundk irker . . . . . . . . . . . . . . 1,00
Provst Boserup: Rønne kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25
På Bornholm 1954, fø rer med korc over Øen og 14 specialkorc . . 3,50
Bornholm i billeder, 55 dybcryksbilleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00
Hl S T 0 RIE HJEM S TAV N S LÆRE m. v.
K. Thorsen: Rønne Søfans H iscorie (indb. kr. 21,00) ....... . 6,50
M. K. Zahrtmann: Rønne Latinskole 1512-1912 ... .. ...... . 1,00
K. Thorsen: Rønne Missionshotel, jubilæumsskrift ......... . 1,75
M. K. Zahrcmann: Borringholms Historie I-II . . ......... . 12,00
indb ....... . 38,00
K. H. Kofoed: Bornholms pol itiske Hiscorie fra 1848, 5 bind a 3,00
R. Pedersen Ravn: Borringholms Krønike 1671 .... . ...... . 3,75
i sh ircingsbind 7,50 vælskbind 9,50, helskind 12,00
Bornholmske Samlinger Bind XV- XXVIII a .. . ........ .. . 3,:10
Bornholmske Samlinger XXIX ......................... . 5,00
Bornholmske Sam linger XXX-XXXII ..... . ............ . 6,00
Bornholmske Samlinger XXXIII .... . ................ . . . . 7,50
K. Thorsen: Bornholmerurets Historie ........... . . . ..... . 1,50
A. F. V. Seier: Bornholmske Folkeminder ... .. . . . . ........ . 5,00
Th. Lind: Bornholms Amtsraad 1842-1942 ... . . . . . ..... . 6,00
Bornholmsk Hjemstavn 1943 ... . ............. .. .. . .... . 3,00
Hjemscavnsforedrag om Bornholm . ...................... . 3,00
Ph. R. Dam: folke liv og Indstif. paa Bornholm . . . . .... . .. . 3,75
Dr. Kabell: Fra Rønne Dillettanckomedie . . . . . ........... . 1,00
P. Møller: Det bornholmske Sprog ............ . ... . .... . 3,00
E. Vedel: Bornholms O ldtid ..... ... .. . ... .............. . 1,00
Palle Wichmann Olsen: Hundrede Aar paa en KlippeØ ..... . 14,75
»
•
•
indb.. . 18,75
Rønne Bogen, samler af Emil Ruge og Iver Madsen ..... . ... . 15,50
28,00
•
indb.
Aakirkeby 1346-1946 af G. L. Dam og H. K. Larsen ....... . 8,75
Bornholms kirker, udkommer i 6 hefter .............. .. . . a 7,00
Th. Lind: Svaneke bogen ........ . ......... .. .......... . 20.00
DIVERSE :

Jul paa Bornholm 1933- 36 ind. a ............... .. .... . .
Jul paa Bornholm 1939 ....... .. .......... . ...... . . . . . .. .
Jul paa Born holm 1940 ............................... .
Jul paa Bornholm 1946 ....... .... ...... . ....... .. . ... .
Jul paa Bornholm 1947 ...... . ........... ... .......... .
Jul paa Bornholm 1948 .. . ... . ....... . . ... . .. . ........ .
Jul paa Bornholm 1951 . . . .. ....... .. ...... .... ... .... .
Jul paa Bornholm 1952 ....... . ......... .. .......... . . .
Jul paa Bornholm 195 3 ................... . ......... . . .
Jul paa Bornholm 1954 ...... ............ ............. .
Jul paa Bornholm 1955 ....... . ....... . ....... ........ .
1933- 37 indb. i eec bind ............. .
>
1938-42
> >
•
. ........•....
>
1943-47 > > •
>
.••.••• • •••• • •
1948- 52
> >
•• ••. • ••••••..
>
Karl M. Kofoed: Borrijnholmska Sansager og Sange ....... . . .
Marcin Andersen Nexø: Bornholmernoveller ............... .

2,50
2,50
2,75
3,50
4,00
4,00
4,50
4,50
4,50
4,50
4,7'5
28,00
30,00
33,00
37,00
3,00
1,00

Otto ]. LLJ<l: Slidara - Bornholmsk Forrælling . . . ........ .
Brafolk og Scommene . . . . . .......... . ... . .
Forr i Tider ... . ... . . . .............. .... . .
Eoj Haslehorra ........... ............ . . . .
Otto ]. Lund: Hawed e mit . . .. .. ...................... .
•
> indb. i shirting 9,00, i vælskbind ..
Vår Larkan ryggar ... . ... . ........ . .... .. .
Chr. Stub-Jørgensen: Næsdævlens Rige, indb ............... .
Koch: D er hvisker fra Havet ................ . .......... .
indb. i vælskbind ....... . ... . . .
Aakerlund: Og lyngen den veg ...... . ... .... . .......... .
Bornholmerhisrorier ................. ... ..... .
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 L658 .. . . . .
Hakon Rabierg: Sognekirker og Præsrer i Rønne og Knudsker . .
Bobbarækus Filiækus, bornholmsk billedbog med tekst og tegninger af L. Mahler Jørgensen .............. . . .... kart.
Lynggårs Kjæccan, bornholmsk billedbog. Tekst: Basse Baldrian,
regninger: Sigvart. Et evenryr fortale for børn ........... .
Bornholms vejviser 1955 ................ . .... .......... .
Rønne skatte- og adressebog 1954 ............... ..... ... .
Valdemar Seier: Aagaarden, roman, illustreret ... . ......... .
indb......... .
Lisaber Bohn og Amrsskriveren ........... .
indb.".""
Tage Voss: Status på Skærer. Chrisriansølægens morsomme
skildring af livet på • Øen • .. ........ . .............. .

5,00
3,50
4,SO
5,00
5,00
13,00
3,00
4,00
6,;JO
16,00
4,50
4,00
4,50
6,75
1,50
7,75
7,00
4,85
3,50
10,00
1,75
14,7S
20,00
8,75
13,:'5
14,50

GEOLOGI:

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

5,00
1,00
0,75

PLANTE - OG DYRELIV:

Arne Larsen: Oversigt over Bornholms planre- og dyreliv .... . .
BI 0 GRAF I ER 0 G

3,75

S TAM TAVLER:

Chr. Stub-Jørgensen: Til M. K. Zahrcmanns Minde .... . .... . 1,00
Johan Hansen: En bornholmsk Haandværkers Erindringer ved
lektor Th. Lind (indb. 19,00) ....................... . 6,50
Forstander N. P. Jensen, en mindebog . . ............. .. .. . 3,50
Stamtavle over den bornholmske famil ie Jespersen . . . . . . ... . 10,00
Lensmænd og Kommandanter paa Bornholm ved J. A. Jørgensen 0,75
V. Chrisrensen: Friis Hansen som Sognepræsr ............. . 0,50
Svendsen: Øscerlarsker Slægter . . ...... . ... . .... ... ... . . . 3,00
H. Sonne Kofoed og N. C. Scangegård: Klippeøens Mænd fødte
og førce ...... ............. .... . ....... 14,00, indb. 18,00
DIGTS A 1\1 LIN GER:

K. A. Petersen: Viser i bornholmsk Folkemaal ... . . .. . ..... .
C. J. E. Aakerlund: Brogede Blomster ....... .. ........ . . .

J. P. Kuhre: Bællaminje frå Magleskåu ................... .
Chr. Sommer: Lander mod Solens Opgang ...... .... ..... .
Under Himlens Hvælv .......... . ... . .... .
K. A. Madsen: Mennesket, prosadige, illustreret af Arne Madsen
Chr. Stub-Jørgensen: Hjemlands Kyse ...... . ..... . ... .. . .
Einar Brande Nielsen: I denne Nat .... . ... . ... . . .. ..... .
•
indb........ . . .. . . ... .
Asger Dam og Ernst Clausen: Digre og Tegninger fra Bornh. indb.
Johannes Lyngby: Vraggods ..... . ............... . ... . .. .
A. J.: Digte (realskolebesryrer Al.fred Jensen, Neksø) ....... .
SANG- 0 G

0,75
2,50
1,00
4,50
4,50
l,50
5,00
4,00
6 ,00
29 ,50
9,75
8,50

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, reksc og musik af Hans Hjorth . . . . . . . .
Borrijnholm, rekst: M. K. Zahrtmann, musik: Hans Hjorrh . . . .
Elna Schøne: Nya borrijnholmske Vizer . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elna Schøne: Andeliga Sånga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J. P. Kuhre: Lila Moer og Pærza Viza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bornholms Tappenstreg af P. Andersen (indeh. •Bornh. Drapa•)
Nordens Capri af Vald. Olsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rasapas ijn, samlet af L. Wessel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bornholms Pris af Winrher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kong Peter I.s Honnørmarch af dr. Thorsen . . . . . . . . . . . . . . . .
L. Wessel: I Piblamarken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kjøvenhaunerijn, syngespil i 2 akter, tekst og m usik af Daniel
Andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bornholmermarsch af Lindahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krisrus, reksc: Cai Ankerbye, musik: Daniel Andersen . . . . . . . .

Uolberg·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,IJO
1,50

Bog~hantlel

Forlægger ar bornholmsk Litteratur.

Tlf.

*1617

Postkonto 13077

ÆLDRE BORNHOLMSK LITTERATIJR KØBES OG SÆLGES

JOHGUS BORNHOLMSK KERAMIK

0~00

;-~s;~

rJj

J OHG US KERAMIK. JOHS. PEDERSEN. RØNNE . TELEFON 1 3 04

01>Ni-\O"

Broderi . Vævning
Keramik . Kunst

v asker alt og for alle.
~illigste form

for vask,
regn selv efter
Teatt:rstræde . Rønne . Telefon 9

SO~I~ A N~ ~R
Snellemark
Rø nne . Tlf. 884

Forhandling

}

af skønhedspræpa rater fra

Manicure
Permanent

Jern- og

vandondulation

Tone- og hårfacvning
D amefrisørsalon og parfumeri

I
AK TIESEL SKABET

Bornholms
Fløde-Iscremfabrik

I

Alt i kjole- og
dekorationsstoffer

Lækker
og raffineret
underbeklædning
Fashion able
kvaliretssrrø mpec
;•

Bornholms Margarinefabrik AIS

T elefon • w50

Chc. Nielsen. Snellemark 41
Telefon Rønne 1225

--,

Knud
Jørgensen

'Blomstervenner_
Cederblad kender

St. T orvegade

1(01111e

Der findes ingen bedre

Gælder det en ra-

KUFF ERT- S K Rl V EMA SKI NE

dio, knallert eller

end Erika

en cykle, går D e

med tabulator kr. 78S,uden

"

kr. 650,-

~I EMA6

ikke forkert, hvis
D e henvender Dem
til os. -

Kun gode

mærker haves

K ranse- og blomsterarrangementer af enhver aet.
Leveres over hele jorden

KONTO R - SKR JVEMAS KI NE
en ta ·t bedre
Telefon 'R.01111e 740

Colbergs Boghandel

~·"~'"
- .
.

/JffJ!ftrJJ'J'/!1/ !'[

, Rørvrvc •

. .

rL ~

ØENS Sl ØRSTE OG MEST MODERNE

Øens storste og mest modtme

VÆRKSTED FOR SKRIVE- OG REGNE-

blomsterf orretning

MASKINE R

T elefon *16l7

j ulegaver
I SMUKT U D VA L G

Telefon 319

.{/
. 1092

RIN G T IL RØNNE

907

og lad os klare Deres rryksag
Forl ang forslag med udkast
Det koster Dem intet og er selvfolgel ig
uden forbindende for Dem

COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI . STOREGADE 30 . RØ NNE

Altid
først
med
nyhederne

lste klasses
pålæg
Fineste
selskabssmørrebrød
Konserves

HARALD ANDERSEN
H erreekvipering, St. Torv, Ronne. Telefon 350

K. Mortensen

St. Torvegade . T elefon Rønne 3~9

._____ _ _ _ _ _J

R . _ønne Vinog Cigarforreccing
har alle kendte mærker

Bageri
Cunditori

i vine, spirituosa,

Cafe

cigarer og cigareccer.

*Snellemark 43

Stort udvalg i piber.

Rønne
T elefon 242

H . H. LAU
St. Torvegadt 3, 1{p11m
Ttlefon 706

C. ]. Didriksen & Co.

Akciekapical: kr. 50.000.000
Reserver: kr. 94.000.000
St. Torv 1 2, R ønne, telefon *1900
Banktid: 9- 12 og 14-16,
lørdag 9- 1 2.30

Alle Deres bankforretninger udfores hurtigt og sikkert af

HANDELSBANKEN I RØNNE
Fi lial af Akcieselskabec Kjøbenhavns Handelsbank

Fast brændsel
Brændselsolier
Trælast
Cement m.m.

Firmaet

CHR. BIDSTRUP
Ellekongstræde

/ Set. Mortensgade

Telefon Rønne 141

ALT I ELEKTRISKE ANLÆG

Firmaet AXEL SØRENSEN OG SØN
Elektrn-installatør

~

Telefon Rønne 569

Fra denne forretning skabes de moderne hjem

Øens største specialforretning
i komplet boligmontering
Alt til hjemmet og til alle hjem
D e er altid sikker på kvaliten i

Søndergade 7 E M I l N I E l SE N Tlf. Rønne 102 5

-1
PROTOKOLLER
PRIVATBIND

ec billede fra

Niels Andersen
St. Torv, Rø nne, tlf. 1313

BOGBINDERI

polyfoto
ved H. P. N ielsen, Byledsgade 4, telf

L __

DAMPSKIBSSELSKABET PAA BORNHOLM AF 1866

240

Varmt

vand
hele
året

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

K. E. HANSEN Stette1træde. Telefon 491
Blikkenslager, aut. gas- og vandmester

Pakning
og
opbevaring
af m øbler

WILH. BECH & SØN
Flytte- og transportforretning
Kastanievej 6. Privat: Søndre Alle 5. Telefon 78 8

I år kan De

få julegaver

c_Alt i

til hele
familien

sygeplejeartikler
samt

Julegaver

stort udvalg i

glæder

der skaber

parfumeri

SØNDERGADE 6. RØNNE T LF. 249

N"YROPS
UDSALG
St. Torv egade 18, telf 754

l
Kemisk
rensnrng

BORNHOLMS
SPARE- OG LAANEKASSE
I RØNNE

KEMIKOHL

STORE TORV 16

St. Torvegade 27 . Telefon Rønne 116

L _ ___

___J

HOVEDKONTOR I RØNNE:
Telefon ' 1420. Kontorcid fra 9 - 12
og 14 - 16. Lø rdag fra 9-12.30

AFDELINGEN I ALLINGE:
TELEFON 54. Kontortid fra 9- 12
og 14- 16. Lørdag fra 9-12.30

AFDELlNGEN I HASLE:
TELEFON 225 . K omorrid
mandag, onsdag og fredag
fra 14-16

Værdipapirer modrages til
opbevaring i åbent depot

BOXER U DLEJES

Indskud modtages p å 6 og 3 månede rs
opsigelse og på almindelige
sparevilkår

Det er altid maletid

AAGE HEINØ
Malermester
Nørregade 24 . Ronne . Telefon 48

Opel Kaptajn

- vognen, som imponerer alle

FERDINAND JØRGENSEN
Rønne, telefon 250

Skadesforsikring
Livsforsikring
Forsikringsaktieselskabet

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

Agenturer i de bornholmske købstæder

Buketter
Blomsterkurve
Moderne kransebinderi

Frugt

Blomsterhilsener
ekspederes
over hele kloden

Chr. Kyhns handelsgartneri
Torvegade 4, Ronoe . Telefon 448

------

- ---

-

-

--1
Møbler og
butiksinventar
-

gerne til tjeneste

med tilbud og overslag
Vi kommer
over hele øen

c.Andersen & Grønbech
Ellekongstræde 4- 6, R ønne, telefon 1147

Bornholmsk stentøj
og fajance

L. HJORTHs
'Terracottafabrik
Grundlagt 1859
Sølvmedaille: Altona 1869, London 1870

Guldmedaille: New Orleans 1864, Bruxelles 1910, Gent 1912
San Francisco 1914
Barcelona 1929 (Grand pri::s:)
Bruxelles 1935 (Diplom d'Honneur)

Gå hellere straks
til fagmanden
Anspænd ikke Deres øjne ved læsning,

men gå straks til fag1nanden og lad ham
vejlede De1n ·ved køb af briller.
Enten det gælder darn.e- elter herrebriller,
har vi altid de sidste nyheder i brillestel.

Stort ndv·alg i
Te111pus-ure

LTrl.ænker
Barometre
Thermometre
Vort motto er:
Kunde.ns .tillid fagmandens styrke

Sncllemark 21, tlf. Rønne 572

--------~·

Parker er gaven: ..
Når De vælger Parker "51 " som gave, skænker
De ikke alene verdens mest eftertragtede
pen, men også den mest letskrivende.
Takket være den electropolished behandlede
guldpen, giver Parker "51" silkeblød og
behagelig skrift. Parker " 51" rolled gold kr 15 5,
tilsvarende pencil kr. 100.
Bmg altid Parker-Quink - eneste blæk med

Solv-x, cler renser pennen, mens De skriver.

Victory kr. 48.·
pencil kr. 32.-

I Speciel kr. 56.·
pencil kr. 32.-

COLBERGS BOGHANDEL

