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Høstsol over Harnmershus ruiner
Det tordner om slottets ruiner,

Og solen gaar over ruiner.

det klager af menneskers fald.

En dronning i taarnet vi ser.
H un samled sin smerte og kvide

og bØlgerne messer mod kyst.

Og bispen og kongen er toner,
der bærer triumfernes tal.

Og solen gaar over ruiner,
en solfest, der taler om hØst.
En flyver ses ind over taarnet -

bag murenes fængselskvarter.

Men hvor mon det klinger af saga

Men borgen, den løfter sin skæbne

En vrimmel af navne forliste,

som her i ruinernes ro .. .

saa knejsende op mod det blaa ...

mens kvaler stod ud fra hver krog.

Her toner om skæbner i fortid,

mens vender og venner

Og plyndringers togter -

men ogsaa af lyset i vor tid. -

i ufredens hænder

mod ven og mod vogter -

Her bygges paa mindernes bro.

ser brande og stormene gaa.

er muldnet i sagaens bog.

Og hØstsolen smykker ruiner

Og sorgen har gæstet ruinen -

En flyver gaar over ruiner -

med hele sit sitrende slør.

da drab stod paa tidens program.

i solfest, der taler om hØst.

Det sortner af skiftende kampe

Saa kom da de stunder, da folket

H vert drama er spillet til ende -

bag sukkenes lukkede dør.

fik udglattet mørke og skam. -

i uro og magtstjaalen lyst. -

Nu rejser erindringer borgen

Jens Kofoed, med samt sine fæller,

Nu knejser ruinerne fredet -

paa klippernes trodsige fod.

fik standset de vefulde aar.

men gemmende alt hvad som faldt. -

Her segned en væbner ...

Og kampe, med vunder,

Jeg vandrer i stilhed,

der vaklede skæbner. -

om slottet gik under ...

i hØstsolens mildhed -

Her mødre man helte med mod.

og borgen, den stod, hvor den sraar.

der svøber sin naade om alt.

Arnold Hending.

Firsernes Rønne_;
Ak ja! hvor vilde jeg gerne tage Fotoapparater under Armen
og gaa rundt og optage alle de gamle Steder, Smaagaderne,
Bindingsværkshusene, Havnen og Liver, der rØrte sig i Byen
i Firserne; men det lader sig ikke gøre - det er en forgangen
Tid, som ikke er mere, og jeg maa nøjes med de Billeder, der
har regnet sig i Erindringen. - Jeg kan endnu se for mig
Lars Jinska (som bagte med Urter for Buldenskab) med sit
brogede Tørklæde om Hoveder staa i sit lille Hus i Østergade
og se ud gennem Halvdøren. Huser var saa lavt, ar man maarre
bukke Hovedet for ikke at srøde mod Tagfæsren, og Mursrensgulvet i Forstuen laa et Trin lavere end Gaden.
Den opvoksende Slægt af dette Aarhundrede kender ikke
Byens Fysiognomi fra den Tid; alt der særp rægede, som nu er
udslettet, mindes kun af den, for hvem det gamle Rønne var
Hjemstavnen, Barndommens gyldne Drømmeland.
Byens Udstrækning var vel kun halv saa stor som nu, idet
den østlige og den sydlige Bydel laa hen som Avlsjord eaer
Engdrag - Byvangen, hvorfra Køerne, sammenkoblede fire
og fire, hver Aften dreves hjem gennem de knudrede Gader
til de forskellige Avlsbrugere, Espersen, Bagerpladsen, Stibolt,
Per Kofod paa lille Torv m. fl. Lave, enetages Huse var de
alle, og Bygmester Sonne, der opførte der første ro Etages Hus,
kom siden til at hedde »Toetages Sonne«.
Stod man paa Pladsen foran den gamle Kirke med Træspiret
og lod Blikket glide udover, da saa man bløde, mod Stranden
afrundede Bakker med spredt tilfældig Bevoksning, kun brudt
af det monumentale hvide Kastel og Arsenalet, som nu helt
<lækkes af Træplanrningen. I Sydvest havde man den fri ØstersØ
uden en eneste Linie, der brød Helheden. Havnen laa der for
Foden af Bakken, bemander - særlig Vinterdags - af en
Flaade af Brigger og Barkskibe, som nu hører Sagaen til. Side
om Side laa de der i Vinterkvarter (med Ræerne brasede skraat
af Pladsmangel), et stolt Syn, som aldrig kommer igen; og ude
Yed Vestkajen saas de to Postdampere, den lille »Skandia« og
»Hejmdal«. Yderst p aa »Kongen« srod det lille hvide Træfyr,
og i Fyrtaarnets Sted paa Land er hvidt Træsrillads med en
rød Lanterne.
Der var den Gang en Hvile for Øjet at se til Havs; hvor nu
Pakhuse, Røgerier og Banegaard spærrer, var der overalt frit
Udsyn. Paa K irkebakken staar Konerne med deres Fiskekurve,
som de møjsommeligt paa Hjulbør har trillet op ad den stejle
Bakke fra Baadehavnen; her sælges Torsk til 6 a 8 Øre Pundet.
Den nuværende Havnebakke er senere dannet af Fyld fra
en rationel Opmudring af Skibshavnen; før den Tid var der
en stejl Bakke belagt med srore Kampesten og næsten umulig
at befare med Hestekøretøj.
Søndre Baadebavn var et lille Bassin med forfaldne Moler,
sraSlet op :if Havsren uden Cement, og Vandstanden var saa
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lav, at man sine Steder kunde vade deri med lange StØvler. Indløbet mod Nord var beskyttet af en Bryder, der løb ud fra Skibshavnen, og hvortil Latinskolens Badeflaade var fortøjet.
Paa Skibshavnen saas kun faa Mennesker; maaske gik Mogens
Kristiansen (Maans Kristian) og kikkede efter Skipper Larsens
»Næstved«, som ventes med Brænde fra Ri.igenwalde; et Par
Arbejdsvogne er i Færd med at laste Kaolin i Herlufsens »Vollin« eller en af de andre Smaaskibe. Kuffen »Valdemar«, Kapt.
Fogh, er lige kommet hjem fra Island med Klipfisk, saltet Lammekød og islandske Uldtrøjer ; den minder med sit høje Agterdæk og den underlige Rejsning mere om en Sejler fra Columbus's Tid. Den tidligere Islandsskipper Halgrimsen sejler ikke
mere og har nedsat sig som Købmand med de islandske Varer,
navnlig Helleflynder.
Grønlandsfarernes Hisrorie er på dette Tidspunkt nærmest
forbi; men man venter snart de større Sejlere, Barkerne »Tordenskjold«, »Charles«, »Camroos« og Brig »Julie« og de mange
andre Lastdragere hjem fra England med Vinterkullene. Havnevagt Kjeldsen ringer Frokost med H avneklokken.
Følger man Kystlinien mod Syd forbi Tomas H ansens H us,
maa man hoppe fra Sten til Sten i Strandkanten, og her er kun
fremkommeligt i stille Vejr, og naar det ikke er Højvande,
forbi lerede Brinker og opskyllede T angbunker, og naar da t il
»Tevandsbækken«s Udløb. D ette Vandløb, som senere paa
Grund af tiltagende Byggeri i søndre Kvarter er blevet til en
Spildevandsrende, var i de T ider kendt for sir rene Vand, der i
smaa Kaskader fossede ned mod Stranden, og her gik Husmødrene og hentede deres Ærtevand. D a Vandet siden blev
forurener, blev en Kilde oprenset i Bakkekanten, og her sad
altid en og anden gammel Kone og fyldte Spand og Kedel
med Kildevand.
Nogle Skridt videre langs Stranden faar man Ø je paa »Fandens Hule«, en i Bakken indgraver Hule, hvorom der g ik
mange skumle Frasagn. Dens Oprindelse var dog ganske naturlig; Skrænten besrod af et meget fint lerholdigt Sand, velegnet
til Srøbesand, og her hentede Urmagerne tidligere Materiale til
deres Støbeforme; med Tiden havde man da gravet sig dybt ind
i Bakken og udvidet Hulen til en anselig Størrelse. Videre gaar
Turen sydpaa til Kanondalen. Endnu ligger denne gamle Skanse
hen, men i en ynkelig Forfatning. Den udgjorde i sin T id en
Del af Befæstningen i Tilslutning til Kastellet og var monteret
med 6 svære, paa Trælaverter anbragte Kanoner, som pegede
truende til Søs ud over Brystværnet. Dalen var en yndet Legeplads, ideel til Langbold, og man entrede de store Kanoner og
balancerede fra Mundingen til Fænghullet og tilbage igen. Saa
fandt en af vore Kommandanter en skønne D ag, at disse K anoner burde fjernes, og da dette ikke kunde ske paa almindelig
Maade, blev de sprængt. Jeg husker, ar man hØrte Drønene fra

;)præugningen over hele Byen. Underligt nok synes denne
Skanse ikke at staa under nogen Fredningsbeskyttelse som
andre smaa Skanser langs Kysten. Den blev en Gang ødelagt ved
Udskæring af »Skydeskaar « under en af Væbningens Øvelser
i de senere Tider . Og for at gøre Billedec hele ynkeligt, har man
siden anbragt en mindre Skibskanon (fra ec gammelt Vrag)
henslængt paa den bare Jord i ec af »Skydeskaarene« .
Paa en Højde vest for Kasteller var i Firserne rejst en hØj og
solid Flagstang, hvorfra Splitflaget vajede paa de historiske
Mindedage samt paa Kongens Fødselsdag og Nytaarsdag, og
Kanonerne dundrede deres 27 Skud fra tidlig Morgen.
Der sparedes i det hele taget ikke paa Krudtet den Gang,
hvilket fremgaar af følgende: Endnu i D ag ser man ved Spadserestien til Galløkkeo en Granitsten, som er rejst for 100 Aar
siden, og som bærer følgende Indskrift: »Minde om Capit.
Sonnes Afsked med Rønne Artil. Post Constable 1832«, og
min Far kunde give nærmere Forklaring herpaa. - Der fandtes
i sin Tid et stort Krudtdepot i Kastellet, og Konstablerne, som
havde Tilsyn med Sagerne, skaffede sig en bekvem Indtægt ved
at sælge og eksportere af denne Beholdning; naar det svandt for
stærke, blev nye Forsyninger rekvirerede. Denne Trafik, som
Kaptajnen maa have været vidende om, dreves ti lsidsc saa
aabent, at der maatte foretages noget, og da man ikke saa gode
kunde undvære alle Konstablerne, blev Kaptajnen sat fra Bestillingen, og hans Undergivne rejste ham dette Minde!
Udfor Kanondalen laa vort eneste og stærkt benyttede Badehus (kun undtagelsesvis badede voksne fra aabeo Strand) . Her
residerede den gamle, enøjede Sømand Egholm i Herretimerne
og hans gæve Frue i D ametiden. Seedet, hvor den lange Træbro
førce ud til Badehuset, er nu Losseplads for Byens Affaldsprodukter.
Paa Bakken over Kanondalen laa en lille Lund, kaldet Pileskoven (uagtet den kun bestod af Birketræer) . Midt i Plantningen fandtes en steosat Brønd og lidt højere oppe e ndnu en
Brønd med en gammel Jernpumpe og fremdeles to Brønde; en
øst og en vest for Kastellet findes endnu; de hØrce alle med til
Forsvarsberedskabet.
Kaste!Jecs og Arsenalets Omraade laa da helt frit for Træp lanrning og satte sit kraftige Præg paa hele Landskabet, og
sydefeer strakte sig saa den gamle »GallØkke« i al sin duftende
Dejlighed. Kun sparsomt blev den becraadt uden for de Par
Ugers Eksercitstid hvert andet Aar. Resten af Aarec florerede
lyng og Timian, Evighedsblomster og Græsarcer, der udsendte
en Duft saa krydret, hvad enten Vinden bar iod fra H avet eller
den kom fra Landsiden. Marker og Enge laa aabne, da den nuYæreode Læplanming langs Landevejen er af senere D ato.
Men i Soldatertiden blev Grønsværen da heller ikke sparet.
Ikke nok med at Væboiogeos 3--400 Mand p løjede den med
deres Støvler, men alt, hvad der kunde krybe og gaa fra Børn
cil Gamle, maatte p aa Gailøkkeo i de D age. Kl. 7 Morgen og
Kl. 2 marcherede Væbningen fra St. Torv med MusikdirektØr
Emil Madsen, gamle Stibolt, Lindtoer, Skomager Schou og de
~ivrige Blæsere i Spidsen, eskorteret af Skoledrenge, Barnepiger med deres Vogne og til sidst Kagekonerne med en Kurv
paa hver Arm ud ad Søndergade til Øvelser. Ved Hovedvagten
gjorde Mandskabet H onnør, og saa svingede man under fuld
Musik iod p aa Eksercerpladsen, hvor hvide Telte var rejst til
Officerernes Forplejning.
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Skame1i i Kanondalen i BO'erne.

Rønne set fra syd i 1870'eme.

GallØkkeo havde ogsaa sine Tragedier. Ved G alløkkehuk gravedes tidligere efcer de sparsomt forekommende Bakkekul,
hvorom de mange U jævnheder i Overfladen endnu fortæller.
Saa gik det en Gang gale for den ene M and, som var nede i
Skakten; Afstivningerne svigtede, og Sander skred sammen om
ham, inden han n aaede op. Der kom hurrigr H jælp til; man
begyndte at grave ham fri, men skØnt han havde Hovedet frit,
var alle Anstrengelser forgæves. Sandet skred hurtigere, end
man kunde grave. Saa faldt Mørket paa; Manden var mere død
end levende; der var intet mere ar gøre, og hver gik til sir.
Byens nordlige Del var kun svagt bebygget; her har Jernbaneanlægget, Gasværk og Slagteri m.m. hele forandret Karakteren. H avet gi k den Gang hele op til H offmaons H ave (nu
Missionshotellet), og Gasværkets nuværende Grund var en
aaben Græsslette, som paa Byaaens Nordside gik over i Nordlystskoven, en Fyrreplaorniog, hvoraf kun enkelte Træer nu
staar tilbage. Nordre Støberi laa ene for Enden af St. Torvegade, og det Øvrige Parti - borcset fra de to Bryggerier - var
aaben Mark.
Hvad der prægede Byens Udkanter, var de mange Vejrmøller, der som Vagtposter var anbragt ved aJle Byens Indfaldsporte. K astelsmøllen kendes endnu af Navn; men den har mistet
sit Vindfang og er blevet moderniseret. Men den maleriske
CememmØlle »Saga« og de to BenmØller, som alle laa samlede
udfor Galløkken med frisk Vind fra de tre Sider, er nu e n Saga;
kun Kampestenssokkelen staar endnu tilbage.
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Nærmere Byen havde vi Espersens Mølle; denne er som de
andre Møller nu fjerner, men det lave Møllerhus sraar endnu,
men indrettet til Butik med Glasrude. I Møllerens Tid læste
man paa et lille Skilt: »Udsalg af Mel og Gryn. Sæd tages i
Bytte.« I Øst, hvor Kommuneskolen nu breder sig, laa Vestes
Mølle mellem de aabne Marker; saa kom Tobiasens MøJe i
Dampmøllegade - den hollandske Mølle kaldtes den; en pompøs Bygning, der ragede hØjr op over Byens Tage - den indrettedes senere til Dampmølle og gav saaledes Gaden sit Navn.
I Byens nordlige Udkant laa Samsings Mølle, Kalkbrænderimøllen, og helt ude paa Nebbepynten Frydenlunds Mølle.
Disse Møller stod her som Vartegn for den arbejdende By,
og nærmede man sig Byen ude fra, da skelnede man snart
Lydene fra de forskellige Virksomheder. Fra Stenhuggerbanerne
hØrtes de flittige Hamres Kling-Klang og fra Smed jerne
Klang-Klang; der sydede fra Bryggerier, og det bruste fra Jernstøberier - det var Arbejde og Alvor, der sad til Højbords fra
Morgen til sen Aften.
Fra tidlig Morgen kØrre tungt læssede Ølvogne fra Bryggeriet og fulgte Gade efter Gade; hvor et stort Øltræ var sat
ud paa Gaden, leveredes et fyldt ind i Huset; enhver Familie
havde altid et eller to Øltræer liggende i Kælder eller Spisekammeret, hvor Kruset jævnlig fyldtes Dagen igennem. »Flaskeøllet«, som kørtes paa en lettere Vogn, var nærmest kun for
"finere Folk. «
Saa var her to Brændevinsbrænderier: »Kailau« i Dampmøllegade og »Haabet« i Pistolstræde (den høje Bygning, nu
Anneks til Kommunekontoret). Indehaverne af disse to Virksomheder var til Tider paa Krigsfod og chikanerede hinanden
i Avisen; saaledes betegnede Brænderier i Pistolstræde sin Kollegas Brændevin for »Kirkegaards-Vand«, idet Vandaaren til
hans Brønd kom fra Østre Kirkegaard; men herpaa svaredes
med en Skitse i Avisen, der tydeligt viste, at den nævnte Vandaare netop tog Retning mod Pistolstræde.
To Kalkbrænderier fandtes i Byens umiddelbare Nærhed, og
de giftige og tykke Kalkdampe herfra drev med Østlige Vinde
langt ind over Byen; en Plage, som man fa ndt sig i, fordi det
ikke kunde være anderledes; men eftersom Byen udvidede sig,
maatte de dog nedlægges eller flyttes i behørig Afstand øsrpaa.
Blandt de mange Haandværk, der nu er udgaaet, var Pumpeborerens af Vigtighed. Pumpemager Svendsen havde sir Værksted i Smøgen nord for Magstræde. Her var lige Plads i Gadens

Cementmøllen • Saga« og den ene bemnØlle.
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Længde ril de Gran- og Lærkesrammer, hvoraf Pumperne fremstilledes, og det var interessant at se, hvor nøjagtigt det 10- 12
Alen lange Bor kunde føres gennem Træstammen fra Rod til
Top, så H ullet var at kikke igennem som et KanonlØb. Disse
Træpumper havde mange Fordele fremfor Jernpumper, særlig
i Frostvejr; men de skulde jævnlig efterses og repareres, saa det
er ufatteligt, at en Mand kunde klare det hele. Hvert H us i
Byen havde jo sin Pumpe (paa Landet nøjedes man i Reglen
med de aabne Brønde) .
Fra sit store Gartneri forsynede Gartner Sørensen Byen med
Planter og Grøntsager, og Konerne gik D agen igennem fra Hus
til Hus med deres runge Kurve og solgte ud af Produkterne;
kun Hvidkaalen blev importeret fra Amager. Man kendte ikke
til GrØnthandeler, ikke til Mejeriudsalg eller Kødforretninger;
man fors ynede sig hos Slagterne om Lørdagene paa Torvet for
den kommende Uge. Hver H usmoder havde i Regelen sin Slagter at holde sig til. Vor specielle Leverandør var Josefsen fra
Svaneke, som maatte køre hele Narren for at naa rettidig til
Rønne. Der var Liv om Lørdagen i de store Købmandsgaarde:
Jørgen Rasch, Harbo, Mikkelsen og flere, hvor Bønderne sarte
Hestene paa Stald og trillede KØdvognen ud paa Torvet, og
Storbønderne afhændede deres Sæd og andre Produkter efter
først at have forfrisket sig med lidt Frokost i Købmandens
Privatkontor.
Og saa var der Mor Erhart, der sørgede for Fiskeriet. H un
traskede Byen rundt med sin Trillebør ; om Vinteren var det
særlig Torsken, det gjaldt. Den skulde være levende, ellers
duede den ikke, og den blev spidder sprællende paa Bismervægten (Pris 8 Øre Pundet). Men i Sildetiden gjaldt det den
røgede Sild, og der var et haardt Job for Mor E. Kl. 4 om Morgenen hentede hun Silden ved Baadenes Ankomst; den skulde
saa renses, saltes og vindtørres inden Røgningen, der foregik i
hendes eget lille Røgeri i Udhuset; og hun kunde allerede hen
paa Eftermiddagen falbyde den - varm og duftende fra D ør
til Dør fra sine to store Kurve til 10 Øre pr. 8 Stk.!
Angaaende Sild da var dette jo noget af det vigtigste i den
almindelige Husholdning. Der saltedes ned i en Maalestok, saa
man maatte forundre sig. Spegesild var det første, man saa paa
Bordet hver Morgen, og kogt, salt Sild med Kartofler og malet
Sennep spistes baade i By og paa Land i Tøndevis i Løber af
Vinteren; men skulde man ret delikatere sig selv, da ristede
man den saltede Sild over Gløder i Kakkelovnen eller paa
aaben Ild - der gaves intet lækrere. Der gjaldt derfor om at
have Sildefjærdingerne skyllede og i god Orden til den Tid, da
Silden var paa Højdepunktet - det faldt i Reglen ved Hyldens
Blomsrring.
Alene den Maade, Silden taltes paa, var ejendommelig (den
vejedes nemlig aldrig); man tog ro Sild i hver Haand ad Gangen; der hed er »Kast«, og 20 Kast var en Ol; saa kastede man
en Sild til Side og talte videre, og de rilsidelagre Sild angav
Antallet af Ol (a 80 Stk.). Bøndervognene holdt ofte i Rækker,
naar Baadene kom ind, og man var i Spænding, om Natten
havde giver god Fangst; havde Fattigfolk blot Sild og Kartofler
i Kælderen, kunde de se Vinteren med forholdsvis Tryghed i
Møde.
Blandt Byens Sælgere maa heller ikke glemmes gamle Boss,
en forhenværende Bager, der nu havde slaaer sig ned som G ærhandler. H an hentede sin Gær hver Morgen ved Damperens

Ankomst og bragte den rundt til Byens Bagere, og senere paa
Dagen mødte Byens Husmødre paa hans Bopæl i Laksegade
for at købe deres 3 eller 5 »Lod « Gær til deres større eller
mindre hjemmebagte Hvedebrød og andet Bagværk. En Ulykke
var det, naar Damperen var forsinket eller helt udeblev; saa var
Bagerne ved at tage Hovedet af Boss; for Gæren skulde være
frisk ; ellers vilde Bagningen ikke lykkes. Rem galt blev det i
en Isvinter; da maatte man nøjes med Ølgær. Det blev en
slem Historie. - I Lod er 15 Gram.
Af Bagerier var Byen i Øvrigt godt forsyne t; her var to Rugbrødsbagere, 5--6 Finebrødsbagere og en Konditor. Mest
kendte var Funch, Wichmann, Hansen, Petersen, Kunz og
Østerby. De fleste af Bagerierne eksisterer fremdeles, men har
skiftet Ejere mange Gange. Sidstnævnte (i Søndergade) havde
sin Ovn i Kælderen, og her kunde man hente varme Wienerbrød - naar man bankede paa Kældervinduer - allerede Kl. 6
Morgen. Dette blev ofte benyttet; da Damperen allerede kunde
komme Kl. 4, skulde der jo ofte skaffes tidlig Morgenkaffe.
I den Tid gik Damperen fra København Kl. 7 Aften, og der
blev jo en lang Aften inden Køjetid, og den fordrev man ofte
ved det altid dækkede kolde Bord i Spisesalonen. Restauratør
Larsen, der provianterede alle Damperne, satte en Ære i at gøre
Bordet saa righoldigt som muligt; der var Selvbetjening, og
Prisen var 75 Øre pr. Person.
Det var billigt at rejse i Firserne; et Aarskort (Kahytsplads)
kostede 50 Kr. til ubegrænset Benyttelse, og havde Husfaderen
Aarskort, kunde de øvrige Familiemedlemmer faa Konet til
halv Pris. Man havde sjældent Konet i Lommen ; men Styrmanden vidste Besked. Men saa var der Drikkepengene til Jomfruen, og Studenterne, der rejste hjem til hver Søndag, havde
ikke Lyst til denne Udgift og prøvede at snyde sig fra den; men
da Jomfruen kendte sine Folk, undlod hun at børste deres Støvler. Man· brugte kun sort FodtØj, som skulde børstes hver Dag,
og Jomfruen sad jo og børstede til langt ud paa Natten - og
saa var de unge Folk saa lumske at bytte deres Støvler om med
dem fra N abokøjerne.
De smaa Dampere maatte tage mange drøje Ture; ofre
naaede de først frem, i de Østlige Storme, ved Aftenstid; rent
galt var det i usigtbarr Vejr. Der var jo hverken Tudebøje eller
Sirene, og ingen Brydere til
at beskytte Indsejlingen, og
Lodserne maatte ofte ligge
ude i Søen og prøve ar faa
Kontakt med Skiber og
bringe det i Havn.
De, der kun kender de
nye, store Skibe, kan daarligt sætte sig ind i, hvordan en Tur kunde forme
sig med de smaa: »Hejmdal « og den lille »Skandia« . De betragtedes for at
være gode søskibe, hvad
de ogsaa til fulde har bevist; men Passagererne havde det ikke hyggeligt paa
]. P. T horsen.
saadanne Ture under en
Fører af • Skandia• og •H eimdal•,
Srorm og en Sejlads ofte
de to første 66-skibe.

66 selskabets første dampskib •Skandia•.

Dampskibet • l-leimdal•.

paa 18-24 Timer. Der var ikke mange Køjer; men der redtes
altid ogsaa paa de faste Sofaer, og tegnede det til Blæsevejr,
blev man spændt fast med Seler; ellers havnede man straks
paa Gulvet, da her ikke var noget at holde sig fast i.
Kufferter og alt, som ikke var fastgjort, kørte rundt paa Gulvet og væltede de halvfulde Spyttebakker, og en Klagen og
Jamren lød Natten igennem. - T il T ider maatte man søge
Nødhavn i Ystad, og for de arme Mennesker, der var søsyge,
var det næsten værre end at tage Pinen med en Gang. Ofte
mente man sig at være i Rønne, naar Skibet lagde til her om
Natten, og saa havde man det værste: »Hammervandet« tilbage.
Havde man det slemt i Kahytten, saa var det langtfra bedre
for Dækspassagererne. Ved Sommertid tilbragte man jo helst
Natten paa Dækket; men i daarligr Vejr maatte de forholdsvis
faa Passagerer ty ned i den saakaldte Dækskahyt. En smal
Trappe førre ned til dette Lokale, som laa længst ude i Forskibet, hvor Skibets Slingren var voldsomst. Et Bord og et Par
faste Træbænke var hele Møblementet og saa en rummelig
Spand til forskellig Brug, som var fastgjort til det ene B9rdben.
Rummet var fælles for Mænd og Kvinder; nogle faa kunde
anbringe sig paa Bænkene; var der flere, maatte de indrette sig
paa en anden Maade.
De, der af Naturen ikke var søsyge, blev det nok paa Grund
af Atmosfæren, der _udviklede sig under Sejladsen. Hen paa
Natten kom saa gerne »Peter Matros « derned for at se til Staklerne og rømme Spanden, og efter at have surret den paa Plads
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igen, plejede han cil Opmuntring for Publikum, medens han
gik op ad Trappen, ae rrøsre med: »Ja, harrego, vi ser vise alri
Land mera « - og saa morede han sig.
D er skece ikke U held af srørre Betydning paa de mange
besværlige Ture med vore Skibe. Værst var det i Isvintrene,
naar Skibene var gaaer fast i Isen og drev omkring i Ugevis,
uden at nogen vidste Besked om, hvor Skibene var henne; om
de overhovedet var oven Vande, eller de var forliste. Man anede
jo ikke den Gang, ar noget saa vidunderligt som Radio skulde
komme frem. Jeg tror, ar en af Isrurene varede i fire Uger.
Proviant og Brændsel var forlængsr opgaaet; men man tærede
paa Flæskelasten, som gav Føde baade til Mennesker og til
Dampkedlen - værst blev det med Tobakken! De Ulykker,
vore Baade har haft, skete paa er senere Tidspunkt; men er og
andet kunde jo passere ogsaa i Firserne. Det fortaltes saaledes,
at et af Skibene lØb fast paa en Sten syd for Rønne, endda
Overlodsen havde K ommandoen. De var kommet ud af Kurs i
usigrbart Vejr, og Kaptajnen spurgte Lodsen, om han ogsaa var
sikker i sin Bedømmelse af Forholdene, hvonil Lodsen svarede:
»T ag den med Ro, Kaptajn; jeg kender hver Sten i Farvandet!«
! det samme tØrnede Skiber, og Lodsen fortsatte omgaaende:
• Og dette var en af de score.«
En anden Gang var Kaptajn og Rorgængeren blevet uenige.
Kaptajnen gav en Ordre, og Rorsmanden sagde: »D er gaar ikke
H r. Kaptajn.« Denne trampede i Dækker og raabte: »Vil du
lysere Kommando!« Der skete saa, og Skiber gik paa G rund.
Siden var der lange Forhør, og Rorsmanden maatte rage Skylden for ikke ar have parerer Ordre i rette Tid, skønt adskillige
mente, han havde bedømt Situationen rigtigt.
Mange smaa Episoder kunne fortælles i Forbi ndelse med
dette Emne: Sejladsen.
En Aften, der var Styggevejr, laa den lille »Skandia« og sled
i sine Fonøjninger, klar til Nattens Strabadser. Kreaturerne,
der skulde været med, blev rager i Land igen paa Grund af den
voksende Kuling, og man ventede nu paa de faa Passagerer,
der skulde rage Turen med. »Jep Jørn Colberg«, en gammel
Skibskaprajn, der havde "faret paa Grønland« i sine D age nu en fredelig, lidt astmatisk Rønnebo, skulde ogsaa med.
Konen - alrsaa Jep J ørn Colbergska - fulgte Manden ombord
for ar paase, at han kom godt til Køjs, regerede med Kahytsjomfruen fo r at faa Sovesteder bedst muligt forsynet med
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Sengetøj og Srørrepuder mod Slingringen. Da hun saa skulde
fra Borde og beklagede Stakkelen, der skulde ud og døje ondt
i Nacren, fik hun den beroligende Hilsen: »Ja, nu ligjer ja
godt, aa saa kanj Kaptaininj saila ad Helvede te. «
Som Byens største Virksomheder, der beskæftigede en D el
Folk maa nævnes Brodersens Stenhuggeri, Nordre og Øsere
JernsrØberi, som lededes af Wichmann og Blem, samt Kaolinslemmerierne Buskegaard og Rabækkeværker, bestyrer af henholdsvis Scheiby og Krause.
D er var D ampmaskinernes Tid, og enhver stØrre Virksomhed havde sin Dampmaskine og sin D ampfIØjre, selv de, der
kørre med kun ro H.-K. D er fløjredes omkap kl. 6-8-8\!'212-1- og 5 og 7 Aften; og da Klokkerne ikke gik helt ens
de forskellige Steder, var der et vedvarende FlØjteri omkring
disse Tider. Man kendte jo de forskellige F!Øjter paa Lyden
og vidste, hvilke man kunde stole paa, og mange Rønneboere
nøjedes med disse Tidsmaalere; saa fik det gaa, som det kunde,
paa Søn- og Helligdage. - Og saa var det Træskoenes Tidsalder, og man var saa vant til Lyden af Træskotrampen over
de knudrede Brosten, naar Arbejderne i smaa Flokke hastede
til og fra Arbejdsscederne - der skulde T ræning til for at naa
hjem og rilbage igen gennem de krogede Gader i den ene
Middagsrime, der var dem rilmaalr. - Frokost og Fespekosr
rog man gerne paa Arbejdssteder; og ved private Byggearbejder
var der ofre Skik ar traktere Folkene med en Snaps Rom midt
paa Formiddagen, hvilken naturligvis faldt paa er røn Sted;
derfor kunde ogsaa er og andet Hjenesuk falde, naar Snapsen
var forsinker, som »Bler'ed for Faninj ald 'ri Formeddes-Brænjevinsrid i Da?« - Kaolinværkerne arbejdede rildels i Døgndrift, og man kunde mod Aften møde de forskellige Kolonner
af Arbejdere paa Vej til eller fra Værkerne med Madakarpan
paa Ryggen og den tomme eller fyldte Ølflaske i Haanden,
hvide af Kaolin over der hele fra Ansigt til Træsko.
De tre Brødre Wichmann var velkendte Personer i Byen;
foruden Bager W. i Scoregade havde Sejlmageren sin V irksomhed i Naboejendommen (nu Tandlægebolig), hvor hele l ste
Sal udgjorde er sron Sejlloft, og her var altid Travlhed i disse
Sejlskibenes D age. H aand i H aand med Sejlmageren arbejdede
Drejer Hjort i Vestergade med D rejning af alle de Pokkenholrs Skiver, der skulde bruges til T aljeblokke i Rigningen, samt
Rebslageren, der »slog« alr der meget Tovværk til Takkelagen
i Skibene. H an havde sin Reberbane syd for Byen; meget lang
var den, men kun ganske smal og lige hØj nok til, ar en Mand
kunde gaa oprejst i den, og her gik han og arbejdede - mest
baglæns - og spandt sine lange liner, medens hans Medhjælper sad og drejede der færdige Tovværk op paa en scor
Spole. - Den tredie Broder W . ledede, som nævne, Nordre
Jernsrøberi og havde flere score Arbejder i Gang, bl. a. byggede
han det nye Fyrraarn paa H avnebakken i 1880 (som Aarsraller
over D øren viser). Arbejder herpaa gik ikke stille af; det hele
blev jo nittet sammen af tilpassede Jernplader, og Nitningen
heraf skabte en Øredøvende Srøj, der g jaldede over hele Byen
fra Kl. 6 Morgen til Fyraften.
Naar man vil gaa lidt nærmere ind paa den jævne Borgers
Liv og Levned, da er Forskellen fra da til nu jo scor nok. Man
kendte intet til Bolignød; Lejlighederne var gennemgaaende
rummelige og selvejede. Mange Enkeltpersoner eller smaa

Familier boede i Huse saa store, at de med Fordel senere er
delte i ro, ja, endda til fire særskilte lejligheder. I Stuerne,
hvor man daglig opholdt sig, blev Gulvene - baade Bræddeog Mursrensgulve - hver Morgen fejede med vaad Sand og
derpaa bestrØet med ny, ren Sand; medens »Bedstesruen« s Gulv
omhyggeligt blev hvidskuret med Sand og Sæbevand mindst
en Gang om Ugen uden SandstrØning; naar de blev tØrre,
skulde de staa hvide som Ben - men her fik heller ingen lov
at komme ind uden ved hØjtidelige lejligheder. Og saa hØrte
det til god Tone at have ro Spyttebakker af l ertØj eller Messing
anbragt en' paa hver Side af Kakkelovnen og fyldt med Sand,
og dem spyttede man jævnligt i, nærmest af gammel Vane. De ferniserede Gulve blev først senere opfundet.
I de »bedre« Familier var det Skik at have en »Forhøjning«
ved et af Vinduerne, og her tilbragte H usfmen eller den
voksne Datter gerne sine ledige Timer ved Sybordet, der havde
sin Plads der, og broderede samtidig med, at man bekvemt
kunde holde Øje med, hvad der passerede paa Gaden. At ForhØjningen blev saa almindelig, srod vel noget i Forbindelse
med de den Gang mindre gode Kakkelovne, der gav Fodkuldc
i Stuen. I Køkkenet var der altid dejligt lunt, for der fyredes
op paa Komfuret til den tidlige Morgenkaffe (eller »Sua«), og
Ilden holdtes ved lige hele Dagen.
Hygiejnen havde en anden Karakter end nu; her fandtes
intet Sygehus, men et gammelt Hospital, hvor mest enlige, syge
Mennesker blev indlagt paa ubestemt Tid. Patienterne blev
passede af to ældre Koner, og lægetilsyn var ikke almindelige.
Da Amtssygehuset kom, blev Hospitalet nedlagt og blev siden
Begyndelsen til Bornholms Museum. De allerfleste Syge blev
passede i Hjemmene, og her var dagligt l ægetilsyn, og efter en
smitsom Sygdom desinficeredes Sygeværelset, ved at man overstænkede Gulvet med Karbolvand, og Patienten fik også nogle
Stænk af denne ufejlbarlige Væske; Værelset fyldtes da med
den stærke Kabollugt, og Smicsroffet ansaas hermed dræbt
med det samme.
Nogen Tandpleje var ikke almindelig; mod Tandpine anvendtes mest Krydderpose eller varmt Grødomslag; hjalp det
ikke, blev Iglekonen hentet og kom med sine sprællende
Igler i et Glas Vand og anbragte et Par af disse paa Tandkødet,
hvor de bed sig fast og sugede alt det onde Blod ud. Det sidste
Middel blev naturligvis at gaa til Dr. Povlsen og faa Tanden
tmkkec ud. Det kunde jo ske, ae han ikke altid traf den rette
Tand og maatte tage den ved Siden af bagefter. Først midt i
Firserne nedsatte Tandlæge Bmn sig i Rønne som vor første
Specialist.
Skar man sig i Haanden, da var gammelt Spindelvæv noget
af det bedste til ae standse Blødningen med, hvorimod Petroleum i et Saar ansaas for at være den rene Blodforgiftning.
Buldenskab i Fingrene kunde trækkes ud med tygget Rugbrød;
naar dette ikke hjalp, maacte man gaa til Konen og blive bagt
med »Urter« i koghedt Vand. Mod Hævelser og Forstuvning
var Iglerne ogsaa nødvendige; hvorimod Frost i Fødderne i
Reglen kureredes med et Omslag revet raa Kartoffel. Og saa
brugtes ligesom nu mod SmaaforkØlelser H ylde- eller Kamillete
og freinfo.ralt et tykt Tørklæde om H alsen.
En Omtale af Tidens Renovacionsforhold vilde være fristende; men jeg foretrækker dog at forbigaa dem i Stilhed!

Store Torv i midten af 19 århmul.rede.

f

Store T orv omkring 1870.

Store T orv eller, som det almindeligt kaldtes, Store Plads var
Byens Centrum. Udenfor Torvedagen: Lørdag Formiddag laa
denne score Plads hen i stille Idyl, omgivet af de mange pæne
gamle H use, dels med Træer foran, og kun behersket af de
to hØje Brandpumper paa Mid ten (hvor Springvandskummen nu ligger); men ved visse l ejligheder var der myldrende
liv paa Torvet. Saaledes startede Væbningens March her hver
Dag i Soldatertiden, og en aarlig Begivenhed var desuden
»SprØjtemØdet«; da samledes hele Byens SprØjtemandskab med
Materiel her til Øvelse og Eftersyn. Sprøjterne blev kØrt op
til Parade; alt skete ved Haandkraft, og de ærværdige gamle
Pumper kom i Gang. Desuden kørtes Vand til Stedet paa
r.Sluffer«, smaa Slæder med en T ønde paa og en Hest for.
Vandet hentedes forskellige Seeder i Byen, og de opmarcheredes paa Rad, vel en Snes Stk" og saa begyndte Forestillingen.
Der var score og mindre SprØjter til 4-6 eller 8 Mand ved
hver, og de pumpede, som det gjaldt livet. En SprØjte er tilsroppet, en anden er læk og sprØjter baade til højre og venstre;
men hele det sydlige Torv staar til sidst i Vand, og Rendestenene svømmer over. Gadens D renge er Statister under Forestillingen - drivvaade - og har det gruelig morsomt.
Valgdagen var dog Torvets fornemste Begivenhed; men den
indtraf jo kun med Aars Mellemrum. Da rejstes udfor Raadhuset en mægtig Tribune med Sejldugstag og hØjt hævet over
Dagliglivet (saa Drengene kunde krybe derunder og lave Sjov),
og her havde Kandidaterne og deres Stillere deres Tilhold under hele Valghandlingen. Vælgerne fra det halve Bornholm
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samledes her og fulgre med levende Inreresse og med idelige
Tilraab den poliriske Kamp mellem »Højre« og » Vensrre«, og
den Dag kender Byen ikke sig selv igen. Hvordan der vilde
forme sig, om Dagen var slaaer ind med Regnvejr, forsraar jeg
ikke, men slige forekom jo ikke i »gamle D age« .
Vensrres Kandidar var i mange Aar den kendte Gaardejer
Markus Blem, som paa Forbaaod var sikker paa Valg; det var
jo Bøndernes og en Klike af Rønneboernes Mand; han var
slagfærdig og noger grov i sin Talemaade og føde Bornholmer,
hvorimod Modkandidaten i Reglen var »fØrder« . Først da
Socialdemokrarerne kom frem paa Arenaen, kneb det for ham
at holde Skansen. Første Gang H auge stillede sig, blev han jo
kraftigt nedstemt; Blem sluttede sin Tale med at raade alle
fra ar ste!Illile paa denne Jyde, og H auge svarede hertil, at man
skulde ikke foragte Jyderne; herril svarede Blem igen: »Jeg
raader ikke fra at stemme paa en Jyde; for Jyderne kan være
gode nok; roen jeg sagde: paa en kasseret Jyde« (H . havde
været opsrillet ander Sreds før uden at opnaa Valg).
Arkirektonisk ser er der i D ag ikke meget igen af Firsernes
Torv; om det er blever smukkere, er jo en Smagssag; Store
Plads var smuk i al sin Enkelhed. Raadhuset, der staar i sin
gamle Skikkelse, er vel snart det eneste Hus, der staar igen
fra Firserne, og ~aa Borgerskolens ØstflØj (nu Amtsbiblioteket);
ellers var det mest Smaahuse paa den Kane. Hele Sydsiden
optoges af Ellebys store Købmandsgaard med sine gamle Lindetræer foran. Torvets Nordside udgjordes af Konsul Magerius
Bidstrups smukke Ejendom, der tillige var Bolig for Byfoged
Pingel, srrakre sig et Stykke ind paa Sidegaderne (Nørre- og
St. Torvegade), og Torvets vesrlige Del beherskedes foruden
af en Del Smaahuse af Jørgen Rasks Købmandsforretning med
den score Gaardsplads og den kolossalt lange Hestestald, der
skulde rumme de flesre af Bøndernes H esre fra Lørdagstorvet.
Saa kom atter nogle Smaahuse og i den nuværende Sparekasses
Sted et Par Købmandsforretninger med Telegrafstationen ovenpaa. Det hele var indhegnet af et score, gammelt H aveanlæg.
Naar Telegrafen omtales, maa »Per Lap« ikke forbigaas.
Han boede ganske vise i Scoregade; men foruden sit Lappeskomageri havde ban ikke mindre end ro vigtige Embeder; først
og fremmest var han Bud for Stationen, idet han leverede
de i Dagens Løb indgaaede Telegrammer, og det var en
ansvarsfuld Bestilling. Telegrafen var den Gang en alvorlig
Institution, ikke noget med Festrelegrammer eller lignende
Narrestreger. Et Telegram maane kun modtages og brydes af
Adressaren selv, og ikke et Ord maatte komme ud om Indholdet. Der skere en Gang, at en ansat Funktionær i TankelØshed
lod en Ytring falde fra et Telegram, og han blev omgaaende
suspenderet. Men Per Lap skulde nok klare sig. Og saa var
han Kommunens faste Trommeslager. Enkelte Meddelelser, der
hurtige skulle publiceres (Avisen kom jo kun ud 3-4 Gange
om Ugen), blev besørget af Trommeslageren; han havde sine
faste Gader og Kryds, hvor han skulde tromme; nu var der blot
den Gene, at han ikke alrid kunde forliges med Byens H unde,
som fandt, at han gik dem i Næri ngen, eller ban forsryrrede en
i dens Formiddags Lur; saa maatte han lægge Ruten lidt om.
Metoden var ellers ikke daarlig, enten det drejede sig om en
pludselig stor Sildefangst med deraf følgende Prisfald eller
Polirimeddelelser, og som ofrest var det Kundgørelser om
Auktioner, der skulde afholdes her og der, og efter en kraftig
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Trommehvirvel opremsedes
de vigtigsre Salgsvarer, og
det interesserede Publikum
særdeles. Disse Meddelelser
var gerne undertegnet af
Policimesrer Olivarius selv,
og her glippede det lidt for
Per Lap. H an havde nemlig faaet den Ide, at det
drejede sig om to navne:
Ole Varius, og da han ikke
fandt det passende at nævne Fornavnet paa en saa
hØjrstaaende Person, nøjedes han gerne med Tiden
Varius.
V . C. B. Olivarjm.
Lilie Plads minder i alt
Byfoged og borgmester i Rønne
1872-1907.
væsentligt om score Bror
med H ensyn til Bygningerne, idet saa godt som alle H usene her har skifret Karakter,
de fleste er helt ombyggede. Hele den sydlige Side, der nu
rummer Posthuset og Telegrafen, var den Gang en stor Avlsbrugerejendom: Per Kofods Gaard med brølende Køer og
stampende Heste. Køerne blev trukker ud om Morgenen og
rØjrer paa Ejendommens Markjorder og henret hjem igen til
Aften. Sraldene udgød deres sædvanlige Indhold i Rendestenen, der havde sit Fald gennem Damgade og andre Smaagader
ril Havet; man kunde jo ikke tænke sig andet, da Kloak var et
næsten ukendt Begreb. Et lille Anlæg paa Midten af Torvet
mindede lidt om der nuværende, og score, gamle Træer, der
skyggede over Husene paa de tre Sider, berragtedes som en
Selvfølgelighed.
Af de gamle H use er der vel kun et igen, der kan være Tale
om, nemlig den lille Tobakshandel - den Gang Øsrerbys med er Skilt forestillende en rygende Mandsperson. Vi Børn
kunde ikke blive trætte af at berragre dette Kunstværk, først
fra den ene Side, saa fra den anden og tilbage igen; han havde
nemlig Ansigt og Facade paa begge Sider. Dette Hus var vel
et af de højeste den Gang; det blev nemlig benyttet af en
linedanser, der som Udgangspunkt til sin Lufttur over Lilie
Torv havde fastgjort den ene Ende af linen paa Husets Tag.
- Eilers boede her mest smaa Haandværkere og Købmænd; en
af Beboerne maa jeg dog nævne, nemlig Maler Spelling, en
flink og fornøjelig Haandværker, som blot aldrig kunde faa
Tiden til ar slaa ril, hvilket forvoldte ham mange Kvaler, da
som bekendt Hastværk er Lastværk. Af den Grund falde han
ofre ned fra Stige eller Stillads og slog sig til Tider srygt, selv
om han kom over det. Et Eksempel var jeg selv Øjenvidne til,
hvor han dog ikke slog sig. Han var i Færd med at male Agterspejler paa vor gamle »Hejmdal« og sad paa et Stillads, der var
anbragt paa en Flydepram. Der var nogen Bevægelse i Vandet,
saa han det ene Øjeblik daarligt kunde række med Penselen og
i det næste fik det helt op i Ansigter. Da han skulde give de
sidste Penselstrøg, blev Afseanden for stor, hvorfor han gav er
lille Hop og gik paa Hovedet i Vandet med Malerpotten og
der hele. - En anden Gang g ik det ham galt, og der var paa
den bare Jord. Det drejede sig om at male Tallene paa vore
Vejsrene mellem Rønne og Neksø; der har vel været ca. 40-50

Stykker; men han gik paa med frisk Mod en tidlig Morgenstund. Da han naaede Aakirkeby - det var jo Halvvejen fandt han det passende at tage sig et Middagshvil og en lille
Forfriskning og gik saa styrket paa igen. Hen paa Eftermiddagen naaede han lykkeligt Nexø, men til al Ulykke opdagede
han her, at han havde faaet et Nummer for meget; han havde
sprunget et Tal over i Aakirkeby. Det var kedeligt, for nu
maatte han male de sidste 25 Stk. om igen.
Ja, hvad kunde der ikke fortælles af kuriøse Ting om mange
af de gamle Rønneboere; det er saa nemt at gøre Nar af sine
Medmennesker; men det er jo ikke Meningen her; vi har alle
vore svage Sider; blot synes jeg, at Folk i gamle Dage var mere
originale og forskelligartede end nu om Stunder.

Af gamle Gader og Huse er her i det hele kun faa tilbage;
Erichsens Hus i Laksegade, der nu er Museets Ejendom, er saa
ofte omtalt i andre Forbindelser, dertil skulde det da lige
være Hovedvagten, der ligesom mange andre Bygninger er
opfØrt af Sten fra H ammershus Ruiner, og saa dens Genbo,
den score og smukke Per Rønnes Gaard, skØnt de begge er
undergaaet nogen Modernisering.
En scor Del af de sidste smaa, hyggelige Bindingsværkshuse
havde saa lidt Modstandskraft, at de maatte falde, ja, blev
næsten blæst omkuld af Russernes Bomber i de for Rønne By
saa sørgelige Dage i 1945.

P. Hjorth.

Ved Sydhavnen i BO'erne. Til venstre T omas Hansens hw.
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Kaptajn Hans Peter Kofoed og
etatsrådinde Marie Kofoed
I »Jul paa Bornholm 1953« fremdrog jeg et par digte fra
kaptajn Hans Peter Kofoeds og Marie Bohns, salig Anchers,
bryllup i Nexø den 29. december 1786; og i tilknytning hertil
gav jeg en kort levnedstegning af ægteparret. Jeg vil gerne
her fremdrage yderligere nogle minder om dette ægtepar, hvis
formue i så hØj grad kom dets fødeø til gode.
Når etatsrådinde Marie Kofoed nævnes, fremhæves altid
hendes gavmilde sind, mens man om kaptajn Kofoed kun
får at vide, at han ved sin virksomhed skabte sig en sror
formue. - Men hvorledes var han som privatmenneske? - Ja,
det er meget lidt, der kan fremdrages til besvarelse af dette
spørgsmål.
Den eneste mig bekendte omtale af kaptajn Kofoeds karakter, der foreligger fra hans levetid, findes i vajsenhusinspektør
Jacob Gudes optegnelser, udgivne i udrog som bind XXVII
(.1918) i Memoirer og Breve udgivne af Julius Clausen og
P. Fr. Rist. - Jacob Gude CfØdt 1754, død 1810) havde lært
kaptajn Kofoed at kende gennem sin hustrus familie. Gude
blev 1785 gift med H elene Marie York, en datter af den
engelskfØdte, men på Bornholm gifte og bosatte søkaptajn
Niels York og hustru Karen Marie Munk. Da kaptajn York,
der sejlede på Vestindien, omkom ved at skibet totalt forliste
under Norge, mens datteren var ganske lille, giftede hans
enke sig med bornholmeren Andreas Laalle, der ligeledes var
søkaptajn og sejlede på Vestindien. Laalle opgav søen og købte
sig en bryggergård i København, hvortil han også drev lidt
landbrug på fæsmingsterrænet. Som kaptajn havde han taget
sig af sin yngre landsmand Hans Peter Kofoed, og forbindelsen blev holdt vedlige lige til Laalles død 1804.
Gude kommer ind på at fortælle om kaptajn Kofoed ved
omtalen af Københavns bombardement 1807. Da bomberne
begyndte at regne ned over kvarteret, hvor Vajsenhuset lå, og
hvor Gude havde sin embedsbolig, foreslog hans h ustru, at de
skulde søge ud på Christianshavn, der på det tidspunkt endnu
lå uden for det bombede område; Gude mener ikke, at Christianshavn vil være et sikkert sted ret længe: »Til hvem, «
spurgte jeg, »på Christianshavn mener Du desuden, at vi
skulle søge hen?« - »Til Capitain Koefoed! Han beboer sin
store Gaard ganske alene, var en Ven af min Fader, ·har ham
for en Del at takke for sin største Lykke; og han vil vel derfor
ikke undslaa sig for at modtage hans D atter og hendes Børn
for en kort Tid og indtil denne Ulykke er gaaet over.« ,,Velan,« sagde jeg, »vi ville gaa demd, men jeg maa have
mine Em bedssager med.«
De får fat i en vogn, hvorpå de læsser embedssagerne og
desuden sengeklæder til et par senge, og drager så ud på
Christianshavn, »og vi naaede lykkeligen Kofoeds Gaard.«
Gude fortæller nu videre: »Her vilde min Kone ikke gaa ind,
førend jeg først havde talt med Manden og Konen om vor
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Modtagelse, men blev staaende med Børnene i Porren. Kofoeds
Kone modtag mig meget hØflig efter at have hØrt min Anmodning, og sagde, at vel var nogle gode Venner allerede tyede
ud til dem, men derfor kunde de vel endnu modtage os, dog
var det bedst, at jeg talte med hendes Mand derom. Dette
fandt jeg og billigt, gik ud til ham i Gaarden, hvor han stod
og talte med en Mand, og bad ham om Husly for Kone og
Børn og et eneste Læs mest Embedssager, indtil man saa, hvad
Enden blev paa de Ulykker, som Staden og vi alle nu vare i.
For at characterisere Koefoed, som fra en bornholmsk Bondedreng uventet var bleven til Ejer af nogle Tønder Guld, var
stoltere af sine Penge end en tysk Adelsmand af sin Stamtavle, og i sir Væsen havde noget hæftigt og bur, rroer jeg
det saa meget mere passende her at anføre en Ligtale, som jeg
selv har hØrt af ham, som den viser det Forhold, hvori han
havde staaet til min Kones afdøde Stedfader, Capitain Laalle.
Da denne Mand, den eneste, som Kofoed i hele Staden havde
Respect for, skøndt han var ham i Væsen og T ænkemaade
yderst ulig, i Aarer 1804 ved Døden var afgangen, og Kofoed
blev buden at følge hans Lig til Jorden, forlangte han af Bedemanden, at Laaget ikke maatte komme paa Kisten, føre nd
han Begravelsesdagen var kommen i Lighuset, da han vilde se
Liget førend Laaget skruedes til. Dette vilde m an ikke nægte
Koefoed, han var en af de sidste, der kom. H an stillede sig
derpaa ved Fødderne af Liget, betragtede det nogle Øjeblikke
og sagde hØjt i alles Nærværelse: »Ligger Du der, min stolte
Kammerat! D u har D ød og Pine sat H oved paa mig! - Slaa
saa Kisten til!«
Efter det Bekend tskab, som jeg efter det foranfØrte havde
til Kofoed, ventede jeg ikke den venskabeligste Modtagelse
af ham, men jeg haabede dog, at den almindelige Ulykke, som
hang over hans som over enhvers H oved, skulde have nedstemt hans Character, og blødgjort hans Hjærce for hans afdøde
Vens Datter og dennes Børn. Uventet var det derfor, da han
svarede mig: »I er Død og Pine nogle forunderlige Folk! I
troer, man skal gøre Anstalt for Jer, saasnart I kommer! H vor
er Jer Vogn? H er er kommen saa mange før Jer. « Førend jeg
kunde svare, raabte han til en Kusk: »H ans T øj kan hisses
op paa det Øverste Høloft!« og derpaa vilde han gaa. Nu følte
jeg al hans Vrangvillighed eller skal jeg sige Uforskammethed. »GØr Dem ingen Umage,« sagde jeg, »med Foranstaltning for min Skyld; mine Embedssager vil det være uforsvarligt at hejse op paa det Øverste Høloft i en Bindingsværks
Bygning. Jeg vil gaa til Capitain Dahl. De skal have Tak
for mig.«
Glad over at blive mig qvit vilde han nu vise mig den korteste Vej til Dahl, men jeg forlod ham, løb op til Kofoeds
Kone i Stue-Etagen, som jeg syntes at burde takke for den
gode Modtagelse, hun havde tiltænkt os. H er fandt jeg nogle

at bekiendtgiØre Familie og Venner, frabedende mig tillige
al skriftlig Condolence.
Kjøbenhavn, den 3 Januarii 1812.
Maren Kofoed,
fød Bohn.

Som det ses, har bladet i hastværket gengivet fru Kofoeds fornavn som Maren i steden for Marie. - I »Danske Statstidende«
(Berlingske Tidendes daværende navn), hvor dødsannoncen
først kom frem den 6. jan. (d. 4. og 5. - lørdag og søndag udkom intet nummer af bladet) står navnet rigtigt; men bladet
har ændret stavemåden i annoncen til bladets mere »korrekte«.
Den 9. januar bragte så Adresseavisen følgende mindedigt:
Ved Hr. Capitain og Grosserer KOFOEDs Grav.
Hans Peter Kofoed efter kobberstik
af franskmanden Chretien.

faa Personer af Kofoeds Venner ved et vel opdækket Frokostbord, hvori den gode Kone bad mig tage Del, men jeg frabad mig dette og cog srrax den hØfligste Afsked med hende.«
Kaptajn Dahl, der boede i Strandgade nær Kristianskirken
(»den tyske kirke«), var ligeledes bornholmer og havde tidligere faret paa Vestindien. Hos ham blev de vel modtagne,
men da bomberne også nåede herud, måtte de dog drage videre.
Jacob Gude har, som der ses, ikke meget tilovers for kaptajn Kofoed. Mellem den fint kultiverede embedsmand med
de beskedne indrægrer og den uslebne sømand med de mange
penge har der ikke kunnet opstå noget venskabeligt forhold.
Dertil var de alt for forskellige af væsen.
Hvordan kaptajn Kofoed var som skibsfører, har vi ikke
noget vidnesbyrd om. Derimod har vi en omtale af forholdene
om bord på den ham tilhørende bark »Cornelius« i kommandør J. J. Paludans Ungdoms-Erindringer, udgivne i Memoirer
og Breve IX. (1908). Da Paludan (f. 1781, d. 1856) bestemte
sig ril ar opgive sine universitetssrudier og følge sin lyst til
søen, begyndte han sit sømandsliv i dette skib på en rejse ril
Vestindien i :9uet 1800. Skibet førtes af en kaptajn Johansen;
både denne og styrmanden skildres som rå bøller og mandskabet
som skrabsammen af det værste slags. Provianten ombord, der
var indkøbt billigt, var delvis fordærvet og nærmest uspiselig.
Der vilde dog være uretfærdigt at gøre Kofoed ansvarlig for
disse forhold; ansvaret må først og fremmest falde på kaptajnen; men man kunde Ønske, at Kofoed havde valgt en mere
human kaptajn til sit skib. Desværre var forhold af den art
ingenlunde enestående på datidens langfartsskibe.
En mere sympatisk omtale af kaptajn Kofoed end hos Gude
får vi i et par mindedigte efter hans død. Der var dengang
almindeligt, at der, når prominente personer afgik ved døden,
af venner og bekendte forfattedes mindedigte, der indrykkedes
i aviserne, især i »Adresseavisen« eller »Kjøbenhavns kongelige alene privilegerede Adressecompcoirs Efterretninger«, som
bladets titel dengang lØd.
Kaptajn Kofoed døde den 3. januar 1812, altså få dage efter
sølvbryllupsdagen, og allerede samme dag fremkom bekendtgørelsen af dødsfaldet i Adresseavisen:
!dagseftermiddag Kl. 1 slet behagede det Forsynet at bortkalde min gode Mand Hans Peter Kofoed, Grosserer, i sin
Alders 69. Aar og 3 Maaneder, efter 25 Aars lykkeligt Ægteskab. Dette for mig saa smertelige Tab skulle jeg ei undlade

Alt for tidlig hæved' sig Din Aand
Op til Himlens bedre, lyse Kloder:
Dit, som rnkte mig i N ød Din Haand,
A k! Di1- var mig meer end Ven og Broder!
Hver en Dannemand, der saae Din Daad,
Hædrer denne Grav, som jeg, med Graad!
Danske! helligt være dette Sted,
Hvor den gode Borgers Aske gjemmes!
Evig bør her herske Himlens Fred,
0 g hans V andel aldrig, aldrig glemmes!
H ver, hans Ædelmodimode kom,
Ile hid til Dydens Helligdom!
I et A gern skjnles Lttndens Eeg;
Langsom hæver den sin hoie Krone:
Saa fra ringe Kaar den Sjeldne steeg
Uden Svig paa Lykkens stolte Throne.
Men langt meer end alle Skatte var
Os hans H jenes Godhed dyrebar/
V i, som kjendte Mandens sande Værd,
Vi, som saae hans Rimdhed lonligt gavne,
Knæle -;,·ed hans Hædersminde her,
0 g paa f oden vi hans V enskab savne.
Dit, vor Fader, lan hans stille Dyd
Hist med Dine Himles bedste fryd!
Endnu er mindedigt, om end forsinket, fik kaptajn Kofoed;
i »Tillæg til den Danske Statstidende. Fredagen, den lste Maji.
Ao. 1812« læses følgende :
I Anledning af Grosserer og Proprietair Hr. Capitain H . P.
Koffods uforventede Død, blev følgende skiØnt sildig, dog
velmeent opsat af M. M. Hav., den 22de April 1812.
Ædle Mand! hvis Lives V aar var Mpie.
Mange lange Reise1· paa et oprørt Hav.
Prøved Dtt; men H an, som styrer i det Høie,
Driftighed og Mod og Klogskab han Dig gav.
Han, den samme, giorde endmt mere:
Havets Kamp H an signede med Velstand, R oe,
Til Velsignelse for mange flere,
Som Din Gavnelyst anvendte Dyden troe.
Httn, Din sieldne Englelige Kone
Vist nok føler Sorrigs Smerte ved Dit Savn,
M en H tm tænke: for Gttds Himmel-Thrnne
Samles vi engang. - Velsignet er Dit Navn!
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Silho1tet al etatJrådinde Kofoed og hendes mand.

Hvem forfatterne til disse to mindedigte er, lader sig næppe
opklare. Når det sidste fremkommer så sent, må man snarest
tænke sig, at dets forfatter først har fået underretning om
Kofoeds død på et senere tidspunkt. - Men det er jo andre
toner om kaptajn Kofoeds karakter, der lyder i disse digre,
end i Gudes optegnelser. Man skal naturligvis vogte sig for
at lægge for meget ind i mindeord om nylig afdøde - »Om
de døde intet uden godt«, lyder et gammelt ord - men man
tØr dog vistnok slutte, at ikke alle har delt Jacob Gudes syn
på manden. - Her roses han for hjælpsomhed, godgørenhed
i det stille, »ædelmod« og »gavnelyst« ; men det er vel muligt,
at denne ros i nok så hØj grad tilkom hans »sieldne Englelige
Kone« .
D a etatsrådinde Marie Kofoed døde i 1838, havde hun i
mange år været en menneskesky særling, og der fremkom
ingen mindedigte til hendes ære. - »Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger« bragte 26. april følgende bekendtgørelse:
Fredagen den 20. April henslumrede ved en rolig Dod
Etatsraadinde Maria sal. Kofoed, fOd Bohn, 78 Aar gammel,
dybt savnet og begrædt af sine Nærmeste, saavelsom af de
mange Trængende, hvis trofaste StØtte hun var.
Kjiibenhavn, den 26de April, 1838.

Dette blev alt, hvad den københavnske presse bragte af
omtale om hende. - Den bornholmske avis ofrede hende
ikke en linje, skØnt man skulde synes, at der var al grund til
at give hende nogle mindeord som tak for de mange velgerninger, hun havde udvist mod sin fødeø.
Kun i eec blad fremkom en mindeartikel om hende, nemlig
i »Aarhuus Stifts-Tidende«, og den kom endda sent, nemlig
den 12. september 1838. Den lyder:
Om den for ikke længe siden afdøde Etatsraadinde Kofoed
erfarer man, at saavel hun som hendes afdøde Mand, Coffardiecapitain H. P. Kofoed, vare fødte af uformuende Forældre,
men at de, vel heldig Handel, havde erhvervet en meget betydelig Riigdom. Han døde for over 25 Aar siden. De havde
kun een Søn, som tidligt døde. Men som Enke udmærkede
hun sig i den Grad ved sin VelgjØrenhed, at det engang
ansaaes for noget, der fulgte gandske af sig selv, at naar man
bad Fru K ofoed om en UnderstØttelse, vilde hun give den. Dog
angrebes hun, for omtrent 10 Aar siden, af den frygteligste
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blandt alle Sygdomme. Hendes Begreber og Forestillinger forvirredes paa den ulyksaligste og ubegribeligste Maade. H un
ansaae sig for et af Gud aldeles forskudt og elendigt Væsen.
Religionen, som hun stedse havde været oprigtig hengiven, var
hende Intet mere. Flere af Kjøbenhavns meest bekjendte og
indflydelsesrige Geistlige sØgte forgjæves at virke paa hende
ved Religionens TrØst og fornuftige Forestillinger. Men hendes Fornufts Organ var forstyrrer, og hun selv uskikket til ar
fatte noget i denne Retning. Hun troede derhos, at hun var
var fattig. Der var T imer, hvor hun frygtede for, at hun skulde
komme til at døe af Armod. Under alt dette vedblev hun at
uddele og at gjØre vel, som fordum. Hendes Hjerte var uforandret, og VelgjØrenhed var hende som en Vane. Men hun
havde ingen Glæde deraf. Da hun havde den Idee, at hun var
fattig, bebreidede hun sig det selv, naar hun gav noget, og dog
kunde hun ikke lade det være. Den UnderstØttelse, hun aarligen
uddeelte til trængende Familier. løb op til en Sum, som vilde
forbause Publikum, om det vidste den; thi den regnedes ikke
efter Hundreder men efter Tusinder. Saaledes fØrte hun i 10
Aar et qvalfuldt og elendigt Liv, og Enhver som talede med
hende, maatte ret af sit Hjerte ynke hende. Derfor løde de
Ord ved hendes Kiste: »H un gjorde Mange rige - men selv
forblev hun fattig! Hun bedømte Andre med Kjærlighed sig selv med Strenghed! H un syntes at være lykkelig - og
var dog meget ttlykkelig! «
(Meddeelt) .
Hvad grunden er til, at denne mindeartikel kom i »Aarhuus
Stifts-Tidende«, vides ikke. Vedføjelsen »Meddeelt« synes at
angive, at forfatteren ikke er at søge blandt bladets almindelige medarbejdere. - Artiklens forfatter ses at være fortrolig
med fru Kofoeds liv og forhold i "de senere år, men han ved
på den anden side ikke nærmere besked om hendes familieforhold. Han kender således intet til hendes første ægteskab
og tror derfor, at den tidligt døde søn er fra ægteskabet med
kaptajn Kofoed. - Da denne artikel bringer den eneste kendte
skildring af etatsrådinde Kofoeds senere leveår, og da den ligger
til grund for biografien af hende i Øst's Materialier til et
dansk biographisk-literarisk Lexikon ( 183 5 ff) og derigennem
for biografierne af hende i senere leksika, har jeg ment det
berettiget her at gengive den i sin helhed.

*
Til slut vil jeg gerne gøre en tilføjelse til omtalen af det
ene af de to bryllupsdigte, jeg gengav i "Jul paa Bornholm«
1953, nemlig det sidste:
Med Glædskabs Sang, med muntre Frydetoner o. s. v.
Dette digt kendte jeg kun fra Esber Ipsen Holms visebog; jeg er
siden bleven opmærksom på, at denne sang allerede har været
offentliggjort i Bornholmske Samlinger XIV (1922), side llO, i
»Nexø Bys Historie. Skildret af K. A. Petersen og M. K. Z ahrtmann«, side 70 ff. - Der siges intet om, hvorfra de to forfattere har teksten, men den er i hvert fald bedre end teksten hos
Esber Ipsen Holm. Sandsynligvis er det den ægte, originale
form. Jeg kan altså henvise interesserede læsere til dette sted.
Som særlig grelt eksempel på forvanskning - og egentlig
den eneste meningsforstyrrende i dette tilfælde - kan jeg
anføre slutningen af sidste linje i første vers; originalen har:
»al Livets Rest. « Dette er hos Esber Ipsen Holm blevet til: »at
leves ret.«
Aage Rohmann.

For

længe sidefi_J
Fotovafier af Dam J ohansen

Den unge præstekone gik tur. Hun havde taget pigen og
sine to smådrenge med.
Hun nåede avlsbruger KjØllers hus ved skovbrynet, og der
blev hun inviteret ind. Hun skulle da se sønnens træskærerarbejder.
Også hos Munk, ikke langt derfra, stedet havde vi såmænd
lige passeret, var der udskårne ting. På en kommodes hvide dug
srod ro fim udskårne, sorte træheste, som enhver dreng fik lyse
til ~t røre ved. Hos Munk var der sådan en morsom, lille forstue med hulslidt murscensgulv, hvor træsko og træskoscØvler
stod. Og ude ved åen, der randt forbi, srod et gammelt æbletræ
og dryssede æbler i den.
Der var flere, som skar træ. En pige, vi havde, Clara fra Svaneke, vise død nu, gav mig en lille ramme, der blev hængt op
over min seng. Nå, vi gik videre, ind gennem skoven. Det rislede så forårsagtige under kvistene derinde. Min mor nynnede:
H 'V01'

disse drenge, jeg tror, han blev ingeniør, omkom i Rusland
under revolutionen. Et tredje, meget srort træ, srod ved kirkegårdsmuren; det bar søde, bittesmå bær, som vi kunne stå på
muren og plukke.
Ved opgangen til kirkegården, en stentrappe, bøjede guldregnen signende sine klaser over os.
Det har fyldt mig med plaser, at den gamle præscegårdskarosse, som pastor Brix også har ejet, er ril endnu og står
i en vognport hos avlsbruger Viggo Andersen i Listed. Men
jeg har også hØrc, ar den synger på sidsc·e vers og står for ae
hugges op. Det gØr mig ondt, for i den kØrre far til Svaneke,
når han skulle prædike der; han har nok siddet i den og fun-

skoven dog er frisk og stor, . ,

Så åbnede skoven sig, og til venstre, noget tilbage, lå en
større gård.
På hjemvejen så vi en srork, der gik og fiskede i »Sylten «.
Måske var det den, i selskab med sin mage, som satte sig på
vort tag en dag, Forpagterens karl eller dreng lagde skyndsomst
et hjul derop. Men srorken narrede os, - Inde i kirken hang der et sengocisk billedskærerarbejde:
Fra pillen hist, den hvide,
htddæblet ser dtt ned
på bællana ved fonten
i himmelsk kærlighed.
Senora af Ibsker,
udi din kåbe blå
med horrinj på arminj
velsigner dtt de små.

Haven siges at være meget forandret. Der var i vor tid et
score, halvmåneformet bed med spiræa og duftende pæoner.
Og akkelejer og »danserinder« og »Svaner« og hvad de nu
hed allesammen, Inde mellem hæslerne ved stengærder, der
vendte mod forpagterens gårdsplads, der var vrimlende fuld af
kamilleblomster om sommeren, voksede en uanselig, grønhvid
blomst, ramsløg (allium ursinum), som jeg mange år efter
genså gennem stakittet til »Ingemanns have« i Sorø. Der var
flere mægtige kirsebærtræer, Et srod ved et srlf:bærbuskads ud
mod dammen. (Jeg kan huske, at der en meget streng vinter
havde dannet sig et »kæmpesrort« snebjerg på den islagte dam) ,
Et andet med gule, spanske kirsebær fandtes oppe ved klokketårnet, Der var sat en stiver under en gren, fordi nogle
feriedrenge, brødrene Marscrand, havde været oppe i træet og
knækket grenen. Den groede sammen igen, sandelig, En af

Ibs p ræstegård.

I bs kirke fra sydpst.
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Ibs kirke indvendig mod Øst.

Ibs kirke indvendig mod nord.

deret over og formet sine prædikener; i den kØrte v1 »te
Alminjs«, hvor det luftede i birk og lærk, og hvor en flok
lodenmantelklædte (tyske turister) veg ud i vejsiden for os;
i den hentedes muntre gæster fra Svaneke og folk ovrefra i
Nexø; fra dens rude har jeg en aften, da vi havde besØgt den
gamle konsul Smidt - han havde et imponerende billede af
Christian IV med marelok i sin prismekronede stue - fra
bakken lige uden for Svaneke set ud over den stjernebelyste
ØstersØ; og i den kØrte vi til kildefesten i Svaneke. Det var
en fest til fordel for årets konfirmander. En spand eller en
balje var sat ned i jorden, dækkede af syrengrene. Der kunne
man så lægge sin skærv. Der var en karrusel på festpladsen,
som jeg fik lyst til at prøve. Men snart råbte jeg nervØst: "Jeg
vil af! Jeg vil af!« Ingen tog notits deraf. Far havde rent glemt

mig; han var vel faldet i politisk samtale. Det var dengang I. C.
var kirkeminister. Så sprang jeg. Og havde ikke en behjertet mand grebet mig ved benene, var jeg måske blevet hovedet
kortere. Gæster fra Svaneke var familien Wiwel. Sammen med Jørgen W iwel sejlede jeg - men det var nu forresten meget
senere - i et svinetrug på Vallegårdsdammen; men så kom
Hermansen og kyste os væk med spot og spe. Af den gamle
fru Møller fik jeg »Frændeløs« . Og så kom hele Svanekes
frøken Olivarius. H un foranstaltede hver jul en mageløs udstilling; man troede, man trådte ind i et fepalads. Vi var meget
lidt forvænte. Gik gerne den smule vej til byen for at købe
en legetØjshest til 15 Øre i »Varius«s butik. Jeg havde ganske
vist en i forvejen, men den havde efterhånden kun tre ben, og
farven var gået rent af den, fordi den var blevet glemt i en
snedrive. Til gengæld for sin i nvaliditet blev den tØjret på
plænen, hvor græsset var hØjesr.
»Tante N ina«, der boede i et lille hus, hvor vejen gik nedad
til Listed, kom også ud til os. H un drev en lille broderiforretning, hvor vi børn købte nipsenåle og »duer« . Men de vindblæste præsteunger glemte sommetider, når de kom, at sætte
kapskoene. Det holdt hun ikke af.
En slægtning af min gudmoder, frøken Elna Olivarius,
pastor Olivarius, besøgte præstegården. Og en Syrien-missionær Fox Maule. Og Peter Sabroe, som var et menneske med
et smukt sind, men som i hØj grad nØd måltiderne. En hØjskoleforstander fra Hinnerup, endelig, der rensede min fars
mange piber. Der var en imellem, en gammel skipperpibe,
som jeg havde vundet ved en bazar i Svaneke; men den var
altså blevet annekterer.
Men en dag gik jeg nede i Præsteengen. Pludselig ser jeg
min far komme kørende med en fremmed herre. For rigtigt
at høre vognen rumle med sine hjuls jernringe, hult, krøb jeg
ned i en stenkiste under vejen, hvor et lille krusemyntebræmmet vandløb løb under den. Bagefter gik jeg hjem. Det viste
sig, at den fremmede person var en københavnsk skiltefabri-

Ibs kirke ind ve11dig mod vest.
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kant, Harald Kiellerup. Han var skolekammerat med min far
fra Sorø Akademi og søn af »Odderen«, en overlærer ved
nævnte skole. Harald Kiellerup og hans kammerater stiftede
:oOdderklubben«, deres koner var »odderkoner« og børnene
»odderunger«. Denne Kiellerup var og havde altid været en
gamin. Som dreng bandt han en dag en gedebuk til klokkestrengen i »Molbeckshus«, hvor »Odderen« havde sin hule,
en af de to lærerpavilloner ved Sorø Akademis skole. Og mig
gjorde han først forskrækket ved at tordne, at han nok skulle
putte min far ned i konfirmandsruens store, gule brændekasse
og lægge to store stykker kul oven på låget. Det glemtes dog
hurtigt, da han havde en legetØjsvogn med til mig. Med den
løb jeg ned ad vejen, ad Præstekilden til, hvor jeg fandt en
død krage, som blev passager.
Lidt trofast var alligevel samme skiltefabrikant. Mange år
efter, i Sorø, ringede det på døren. Min mor gik ud og lukkede
op. Udenfor stod Kiellerup, som udbrød: »Endelig traf jeg dig,
din rendemaske!« De talte om gamle dage og om min far, og
skiltefabrikøren citerede:
»Store helgen også haver
Adams kjød og klæder på .... «

Gud ved, om min far ikke har haft Christen Dalsgaard som
tegnelærer på Sorø. Han havde ialfald en reproduktion af
»Landsbysnedkeren bringer barnets kiste«.
De to Marstrand-billeder, »Erasmus Momanus« og »Den
politiske kandestøber«, der hang over hans, fra pastor Brix

arvede, skrivebord, blev solgt ved præstegårdsauktionen i foråret 1911 til lærer Lund ved søndre skole.
Hos lærer Lund var jeg, få år efter min faders død, på
ferie. Jeg husker, jeg lå på hans røde repssofa og læste »Nat
Pinkerron«, alt imens Lund i skolestuen øvede sig på orglet:
"Tænk når engang-«.
Det er måske lidt formasteligt, men sandt, at jeg aldrig
kan lade være at tænke på de bloddryppende detektivhistorier,
når den salme bliver spillet.
Jeg fulgtes med lærer Lund, når han skulle over til Ryttergård for at spille L'hombre. Når de fik toddyen ind og sad
og ringlede med pindene, fik jeg også en lille smagsprøve.
I nærheden_af lunds lå jo Helledsgård med kirsebærtræer
i et stort indelukke og bag gården bakkerne med skove og
Ørnebregner.
Fra Knarregård, også i nærheden, husker jeg drengene Hans
og Karl Aage. Også på Rågeskovsgård var jeg til selskab en dag.
Lærer lunds skole var på havesiden dækket af crimson
ramblers, og det bølgende korn mødtes med havens blomster,
kun skilt ved et lavt ståltrådshegn.
I min overvættes fantasi troede jeg, at hØjen i Præsceskoven snart var Elverhøj, snart at det var den, der blev sunget
om i »Langt ud' i skoven lå et lille bjerg.« Det gør mig lidt
trist at høre, at den store abild i lysningen er blevet fældet.
Og at jeg aldrig har nået at få syltet et par af de små, sure
æbler til inspirerende stimulans, når jeg hænger i med de
spansk-amerikanske forfattere.

Konfirmanderne fra Ibsk er-Svaneke so1nmeren 1901 i præ1tegård1ha1•en. På trappen pastor Motzfeldt og frue. (V . Myhre fot.)
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Den gamle præ1tegård1 karet.

Op ad skoven havde smed Lundahl en rigtig æblehave. Det
er vist ikke værd, jeg røber alt ....
Jeg erindrer, at jeg med min fader besøgte lærer Hansen
i Lisced og hans hustru Johanne. De havde en datter, Helga,
der døde som præscekone på en sydfynsk Ø.
I Svaneke var vi inde hos en gammel ricmescer Kofoed, og
det, jeg lagde mesc mærke til, var ec par cerracoccanubiere
på et chacol.
I Rønne besØgce vi lærer J. A. Jørgensen, bornholmshistoriker, som boede ved stranden med udsigt over søen. Huset
forekom mig noget mørke; men det skyldtes vist blot det, at

det var aften. Jeg tror, dec var ved samme lejlighed, at v1
havde aflagt rekcor Koefoed besøg for ae få min ældre søscer
ind på latinskolen. Flere år derefter genså jeg den bornho:mske rekcor på Sorø, hvor han var min censor i latin.
Mea i november (årets mørkeste måned, sagde min mor
altid) 1910 døde min fader, og i 1911, inden nådensårecs
udløb, flyccede vi cil byen med det smukke kastel i skoven og
kom cil ae bo i W issings gamle købmandsgård på Kirkepladsen. T il huser hØrte en lille have med scokroser. Jeg og to lide
yngre søskende kom til at gå i skole hos frøknerne Dam. Lige
ved siden af skolen boede kancor Johansen, tidligere lærer i
lbsker; ec morbærtræ fra hans have stak et par grene ind over
skolegården. Mi n mor traf også i Rønne fru Gudmundsson,
hvis mand havde været læge i Svaneke. Engang var jeg med
dem på en cur ud på GallØkken. De snakkede om »Gosca Berlings Saga.« Min mor havde en rød parasol. »D u må gerne
gå ned og bade,« sagde min mor. Men nedkurec fand t jeg et
dØdt marsvin, der lugtede som ec helt zoologisk museum. Det
blev ikke til noget med badningen!
En dag - det var min fødselsdag - gik jeg i min fine
puds, skotsk hue o. s. v., ned cil havnen, spisende af en æske
harlekinspastiller, jeg havde fået. Der så jeg som et pust af
den score, frygtelige verden et gråt, tysk krigsskib ligge ....
Og med dette takker jeg så af, idet jeg dog er mig bevidst
ae have gravet dybe i mine tågede erindringer fra min tidligste barndom førsc i århundredet i Scc. Ibs præstegård på det
bornholmske ejland.
Ketil Motzfeldt.

'

.... -~r.
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Pa1tor M otzfeldt og frue1 gravminde på l b1 kirkegård.

Skibsroerne fra Allingu
»Dær læwde i .Ålinja i
forja aarhundreded enj
del mænjeske, som særli
hadde dorra besjæfrielse
me aa ro te sjev aa hanla.
Ded va sjevsroarna."
Med disse linjer indleder nu afdøde tobakshandler Johan Madsen en
skriftlig beretning, hvori
han fortæller om, hvad
han vidste og kendte til
skibsroerne fra Allinge,
en skildring, der danner
grundlaget for denne artikel.
Johan Madsen var selv
Tobakshandler Johan Madsen 18771955 . (Alfr. K ipller fot.)
Allingebo og inceresserede sig alle dage for sin fødeøs hiscorie og Bornholmernes færden i hellig og søgn. Især
hvad der havde tilknytning til Nordbornholm, søgte han
viden om og kunne fortælle om det. Det vil mangen en
gæst kunne bevidne, der har fulgt ham i hans fortællen om
Hammershus og Hammeren, Allinge og de gamle kirker norden paa øen, om skibsfart og stenbrydning, om tækning og
bagning o.s.v. Og altid med humorens gave i behold.
Men hvem var skibsroerne fra Allinge?
Man møder deres navne i kirkebogen. »Hans Larsen Dam,
skibsroer i Allinge«. »Peter Christian Dam, skibsroer«. »Christen Hansen, skibsroer« o.s.v. Og under kirkebogens optegnelser fra 1860 læser man denne knappe, men talende beretning:
~ Andreas Peter Lund. D ød 1860. 38 aar gammel. D ruknede
lige ud for havnen under udførsel af sten til et på rheden
liggende fartøj. D øde d. 22. oktober. Blev først fundet d. 1.
november og begravet d. 3. nvbr. samme aar. Mads P. Wesths
lig fandtes ikke. Jens Andersen Holm blev derimod bjerget.
Begge de dru knede efterlader sig kone og smaa børn. «
Vi ser skibsroerens vilkaar aftegnet i den korte tekst.
Johan Madsen nævner i sin meddelelse navne paa andre
skibsroere: Lars Andersen, Andris Ipsen, Hans Sonne, Jørgen
Sonne, Chr. Kofoed, Hans Sejersen, Hans Sandersen og Frederik Kofoed, ogsaa kaldet »Frederik HØg«. Ogsaa Johan Madsens egen morfar, Jørgen Ipsen, der var fØdt 1818, havde
skibsroerens borgerbrev. Skibsroerne skulle nemlig have et
lavsbevis, en bevilling, der udstedtes af byfogeden i Hasle, for

rettelig at have lov ar udføre deres særlige bestilling. Og Johan
Madsen føjer til: »Minj morfar hadde nommer D.4. paa sinj
baad. Aa hanj va gdua nagger, naar nogginj rode te sjev, som
injinj ret hadde te'd.«
De var jo ikke saadan at bides med, de brave skibsroere.
Det var folk, der kendte til at tage en tØrn med søen, selv
naar den vendte den haarde side til. De kendte havet fra barnsben. De havde i deres ungdom været med paa de lange togter.
Paa sælhundefangst under Grønland og Spitzbergen. De var
dus med Nordsøen og Atlancen. Og fra skipperens side kendte
de ikke til, at fingrene blev lagt imellem. Det var en haard
skole, de var gaaet igennem. De blev stærke og senede af det.
Fik en og anden af dem vel en noget duknakket holdning med
aarene, saa var aarsagen skibsroerens kamp med søen og vinden,
en kamp, der mærker sin mand.
Det var incet daarligt erhverv at være skibsroer. De engelske
orlogsfartøjer, der ankrede op ud for Allinge for at proviantere,
var vel sete. Det var oftest en god forretning at bytte æg, smør,
brændevin, fersk kød, flæsk og fisk med rug, ~om man fik til
gengæld. For Allingeboerne havde, fortælles der, den vane at
gøre mest muligt brug af »Ålinjapozzana«, der var indrettet
saaledes, at de tog meget rigeligt maal. Nogle fortæller endog,
at der ingen bund var i dem. Og saa kan der jo øses en del i
S\ekken, før »kil.red e fult! «
For at erhverve en saadan pose til Bornholms Museum
gjorde lærer Johan Kofoed, fortæller Johan Madsen, hvad han

Fra Sandvig 1891 med en af skibsroernes både, mærket • D.7.• Bygn . til
venstre er borte. H er er 1m • Hotel Nordland• . Bådebygger Linds hns
(med d en brede gavl og 2 vindner) er også borte. H er ligger 1111
»Strandborgen• . f111 11ex til Stra11dhotellet. (B. Kidller fot.)
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Allinge havn 1892. •Kollasieven• er karakteristiske for den tid. Briggen bærer amerikansk flag. På ka1en (under briggens formast) ses skibsroer
Hans Sandersen med sin korte pibe. V ed briggens agterstavn ses havnefoged Jens Jørgen Hansen (med hvid trØie og sort, rundpuldet hat).
( B. Kiøller f ot.)

kunne for at »jajta« saadan en op. Men forsøgene gav vist ikke
resultat.
Der er et gammelt ord, der siger, at intet er galt, uden at
der er godt for noget. Dette ord kunne skibsroerne sige om
vesrensrormene, der g ik over søen og landet. De var nemlig
ensbetydende med, ar der tæredes paa provianten om bord i ski-

bene, der laa som ankerliggere ud for havnen. Saa blev der
handel mellem skibsroere og fartøj. Til de ture g jaldt det om
at være godt klædt paa med skindtrØje og -bukser, skindhue og
solide søsrøvler.
Skibsroerne havde tillige den opgave ar tjene som lodser.
Naar der til eksempel kom skibe lastede med kul fra England,
var det skibsroerne, der lodsede skibene i havn. •Ded gjik me
ravan aa skræjan. Aa somma gaanga løv di paa Pratan, et sjær
i injløvved,« hedder det i Johan Madsens beretning. Men ogsaa
de hjemmehørende skibe, der sejlede paa København med sten,
og som havde stykgods hjem som returgods, var skibsroerne
lodser for.
Blev det storm, og der kom vrag, delrog de i bjergningen.
Ogs& det gav fortjeneste, alt efter hvor scor b jergepart man nu

havde i vragene.

Dette maleri fra 1861 illu1trerer ganske godt lpbet på Allinge havn
den gang. En havarist bliver /Ørt ind i havnen af 2 1kibJroere. (Tilh.
frk. exam. pharm. Pet·ra Ipse11).
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Dertil fik skibsroerne føden ved at fiske. Efter torsk, laks
og sild. Flere af dem havde også avl til en ko.
Ledige rimer gik ofte med en snak paa »manjabænjkjinj« paa
havnen. Den er forlængst borte; men en anden staar paa dens
sted. Den oprindelige »mandebænk« var ganske enkel i sin
opbygning: en stor vragplanke, som blev baarer af er par scene.
Her talte man om !Øst og fast, som det vist altid har været for
skik mellem søens folk. Man talte om de store dage, da der

kunne ligge fra 40 til 50 ankerliggere paa reden, om det stolte
syn det var, naar denne flaade af barke og brigger, tremastede
skonnnerter, hollandske kuffer og tjalke lettede anker og stod
søen ud for fulde sejl. Og man talte om de norske barkskibe,
der havde »mØlla« paa dækket til at trække pumpen. Disse
skibe var lastede med træ og kunne bogstavelig talt ikke synke.
De flød paa lasten.
Ikke mange skridt fra »manjabænjkjinj« laa er værtshus,
hvor de gode Allingefolk kunne faa »syp aa Øl aa smaa brØterninjer te sypinj«.
I 1851 boede Johan H ammer her. Han bryggede »drikka« ,
som skibsroeme og andre med dem fik til brændevinen. Det
er dog ikke af denne grund, hans navn mindes med s:erlig
klang. Det skyldes den raske daad, han udførte, da Kong
Frederik den 7.ende med Grevinde Danner kØrte ind i Allinge,
og hestene løb løbsk, idet de blev opskræmt over æresporten,
der var rejst i anledning af det fornemme besøg. H ammer
sprang til, greb hestene og fik dem standset. Og den folkekære
Konge forstod ae belønne den raske bedrift med en smuk p1askønnelse til H ammer: han udnævntes til D annebrogsmand.
Saa megen ære falde vel aldrig i de gode skibsroeres Jod.
»Men vi, som kjende dom,« skriver Johan Madsen til slut i

A fløseren af >Manjabænjkjinj« var denne »havesofa• . Det er Lars Andersen, der sidder og læser hØit af avisen. »Hælvten på vers og hælvten
på fortælling,• som han sagde. Til vemtre for ham (for billedets betragter) er lods Elias Jørgensen og d ennes bror, skibsfører Jørgen JØrgemen. Dernæst skibsroer Johan Kure. Y derst til høire: murer Jens
Hald. (B. K jøller fot.)

sin beretning, »Vi syntes lival, a der va nad Staart auer di folken,
som hadde fartad te sjøs fraa dorra unga da, aa derfor vil vi
holja dorra minje i æra.«
n.
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Tegning af Olttf Høst
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De fire vinduer
T il Olaf 'Rpde...;

D er, hvor den gamle klippesci har gemt sit brede bueslyng

luk op mod Øst, mod dagens port, mod solopgangens åbne dør,

imellem tuet soltØrt græs og kløfter fyldt med knæhøj lyng,

med kystens sorte skær svøbt ind i snehvidt bråd fra grønne søer.

der står det lyse atelier med murens kalk i solens spil,

Her bryder havets tunge kraft mod klippens trods i pålandsscorm,

men lukket medens vintren går, med alle ruder skoddet ril.

så kysten bliver slidt og ru og mejsles i sin stærke form.

Og vendt mod væg står somrens værk, en solskinsdrøm, der nu er blind,

H er trækker både kølvandsspor på vejen ud til narrens dont,

en farveverden rig og stærk i rummets skumringsmulm svøbe ind.

og skibes karavaner går fjærnt i den mørke horisont.

Mærk somrens glød fra syd mod nord. Følg lysets vej fra øse ri l vest,

Slå skodden fra. Luk dagen ind, cag mod den, før den svinder hen

som slår de tunge skodder op for alle farvers frie fest.

og Østens mørke oser ind og mørkner ruderne igen.

Lu k lyset ind. luk op mod nord, mod cagene i somrens by,

Og slå den s!dste skodde op, mod vestens høje kiming vendt.

med grønne kroners bølgegang og silderøgens sommersky,

Der bygger vangen hØjt sin ås, med skrænt der stiger bagved skrænt,

med cjæresrrøget bindingsværk og lyse mures skære kalk,

der løfter møllens vingekors sig ind i solnedgangens guld

med længer vendt mod g ruset strand bag blærecangens brune valk.

og signer hvide agres korn og pløjemarkens l illa muld.

Hør gængers bump af hj ul mod sten og tri llebøres skarpe pib.

Der lyser hvide mure frem i læ af stærke, gamle rræer,

Se scoute mænd, der samler sig på molen, når der kommer skib.

s·om skygger langt på agrene i hØsrens blonde solfaldsskær.

Med havers solbrand blander sig et pust fra søen vådt og salt.

Luk op, og send mod lysets flug t de lykkelige hjærters bøn

Slå skodden op for byens sjæl og luk den ind. Det er der alt.

og cak for ]ivers overflod: 0 dvæl, o dvæl -

Luk op mod syd og se med fryd den score sommers rige lyst,

Der suser i den brune lyng ved atelierers lyse mur,

som dækker med en krans af løv i bugt bag bugt en fliget kyst.

mens vi nrermØrker lukker sig om somrens slumrende natur.

Den rækker ud i bølgerne et værn af stærke, nøgne næs

H ar glemsel nu til huse her? H ver skodde stirrer mørk og blind.

og ringler langs sin smalle sti med klokkeblomst og hjærcegræs.

Men før de lukres, lukked de den score, lyse verden ind,

D er blåner om den sidste pynt og skummer hvidt om strandens skær,

de åbned alle favnen vidt mod sommerlandets solskinssrrØm.

og røde lejer lyser frem bag fiskerhavers grønne træer.

Og rummer gemmer på der air, som sindet gemmer på sin drøm.

H er går de vilde rosers sti. Her rødmer lyng i hØstens vind.

Tro ikke, somren gik fortabt i mørke dages matte skær.

Ak klippelandets rige kyst -

Når skodden åbnes, vil vi se, at den har overvintrer her.

slå skodden fra og luk den ind.

du er så skøn!

Christian St1eb-Jørgense1•.

Læsåbobbanj
I de små gule, blå og røde hæfter Gammalt å Nyt, som Elna
Schone redigerede og Henry Andersen i sin tid udgav, og som
vel alle Bornholmere kender og elsker, findes der i hæftet for
1931 en artikel af arkivar Hans Ellekilde om Læsåbobbanj.
Artiklen hedder slet og ret: Læsåbobbanj. Navnet skal vi dog
ikke her hæfte os ved. Hvad en bobba er, ved vi alle, især børnene. Vigtigere end dette er den sagnforestilling, at der i åen
findes en lille mand, en åmand, nøkke, der ejer åen, og som
I
tider på en ret brutal måde kan kræve sin ret; thi denne forestilling hører hjemme i de voksnes verden.
Det bornholmske sagn kendes fra både skriftlige og mund lige kilder. P. N . Skougaard har således omtalt det i sin Bornholms beskrivelse fra 1804 og I. P. Møller i sin smukke samling »Folkesagn og andre mundtlige minder fra Bornholm
1867 «; iflg. Peter Thorsen, Smålyngen, Pedersker, skal sagnet
o. 1860 endnu have levet i folkemunde. Også magister Aage
Rohmann har meddelt, at han kender til mundtlig overlevering
af sagnet.
Iflg. I. P. Møller boede der i Læså en trold, som af almuen
kaldtes Læsåbobbanj. Han krævede hvert syvende år et menneskeliv. Derfor drnknede også netop hvert syvende år et menneske i åen, undertiden på en besynderlig måde. Skete det engang,
at åmanden ikke fik sit »offer« i rette tid, kunde man fra dybet
høre råbet: »Tiden e omma, å manj ente komminj«; og derefter
varede det ikke længe, inden nogen druknede i åen.
Det kunde dog også ske, at åmanden råbte noget andet:
»Manj e komminj, men tiden e'nte omma«, hØrte f. eks. en
mand, der passerede åen. Da han nogle dage senere på tilbagevejen igen gik over åen, druknede han i den. Da var tiden
altså kommen.
Dette sagn kendes også fra andre danske egne, især fra Jylland og Fyn; i det tilsvarende sagn om Ryå i Vendsyssel har vi
endda den interessante og betydningsfulde tilføjelse, at en pige,
der hØrte åen råbe, så en lillebitte mand med et stort skæg løbe
i åen. Vi skal senere vende tilbage hertil.
Også fra Norge kendes denne sagnrype; i Sverige er den derimod ret sjælden. Som erstatning har man i Sverige i stedet
forestillingen om nøkkens betagende strengeleg. Men det vil
føre for vidt for os at komme ind på det her.
Som baggrund for sagnet angiver arkivar Ellekilde en iagttagelse: »man har Jagt mærke til den ejendommelige gennemsnitlighed af menneskers drukning i åen (et menneske hvert år,
eller blot hvert syvende år), og ~an har troet, at åens vætte,
åmanden, som han i den voksne folkemytologi kaldes, krævede
dette offer som betingelse for, at hans å ikke skulle gØre skade
med sine oversvømmelser, eller for at den, som mange af de
jyske åer, vedblivende skulde bringe trivsel og velstand til den
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egn, som den strømmede igennem« (s. 17) . - For mig at se
til hører sagnet om åmanden, der kræver lig, sammen med
de trylleformler, der h jælper mennesker, når de skal passere
aer eller floder (eller som i det hele hjælper mennesker mod alt
farligt strømmende) .
Når man stod ved åen (eller stod overfor noget andet strømmende, farefuldt), har man spurge: vil denne å altid rinde? Kan
jeg aldrig komme over? Er det overhovedet umuligt at passere
åer? Og man har svaret: Nej, slet ikke, man kan komme over,
der er fortilfælde, hvor en å lod sig betvinge, passere. Da Jesus
og St. Johan, f. eks" vilde over Jordan, da sagde Jesus bloc: »Stå
Jordan, til jeg og St. Johan er gået over dig!"
Også, da Jesus blev døbt, stod Jordan. Og som denne flod
stod (for den nye Josva eller Moses), således kan enhver flod og
enhver strøm, af hvad art den end må være, bringes til at stå,
blot man befaler den det og i og med befalingen nævner det

P. V.]. Klint: Læså ved Hullegaard 6.-6. 1886.
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hellige fortilfælde. Derfor kan der f. eks. hedde:
Star du blod, som Jordans flod stod, dær St.
Hans dØbre Krisrum! «
Men er sagnet således
farens definarion og rrylleformelen midler, redskaber til dens overvindelse, så må der også
være plads til åmanden er
sted i de hellige eksemplers eller fortilfældes verden.
Det er der også. På
Chludow Psalter, Moskva; fra et kloster
billeder, der forestiller
på Athosbierget, 9. årh. - Jem dåb.
Jesu dåb, ser man ham,
Forrest Jordanfloden som lille mand
lille, skægget, undertiden
med htte, der flygter for Jems ved hans
med hue. Men skal der
dåb, til venstre Johannes Døbe·r, i
midten Jems.
være mening i tingene,
kan han egentlig ikke
være til stede i er så helligt Øjeblik som Jesu dåb. Der kan der
ikke hjælpe, at han »galpar på læj«. Derfor viser kunstneren
ham da også løbende, på flugt for Jesus.
Der ejendommelige, ar Jesu dåb af signere er bragt i forbindelse med gang over vand, finder sin forklaring, når man får
at vide, at dåben fra gammel tid har været betragtet som en

Jestt dåb, byzantinsk 11. årh., til venstre Jo hannes Døber, til høire to
engle, der holdor tØiet, i midten JesttS i floden, forrest Jordanfloden
som lille mand; skrifttegnene øverst er græske og hentyder til dåben;
over Jems en dtte; yderst til venstre et trce, der er symbol på de hedenske religioner, der står foran opløsning (mythisk ttdtrykt: • Øksen ligger
ved træets rod•).

vandring gennem vandet. Israels vandring gennem Rødehavet
er således efter Paulus' mening er billede på dåben.
Jan Nielsen.

Vestgavlen, som den var endntt ca. 1890, på det af pastor Chr. Valrnr 1765 byggede hw i Svaneke. Konml Jens
Muller Nansen boede der 1822-1858; de raf det ntt anvendte navn: Nansens Gaard.
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Nogle erindringer
af bygmester Otto Bidstrup
I. 'Barndom og zmgdonz...:J

Jeg er fødr d. 3. okrober 1856. Som den 8. i rækken kom
jeg til at hedde Otro Kristian, sidste navn efter en farbroder.
Det første, jeg mindes fra barndommen, er, ar vi fik en lille
søster, den tiende i rækken. Hun kom til at hedde Theresia,
en sød lille pige, der døde, da hun var 10 måneder gammel i
året 1862. Begravelsesdagen lå Karl og jeg syge af mæslinger.
Vi fik lov til at ligge i fars og moders seng den dag. Vi fik
lov at få den lille kiste med søsteren ben til sengen. Det var
os ubegribeligt, hvad dØd var; jeg kunde ikke forstå andet,
end at hun sov, men af moder, der græd meget, fik jeg det
indtryk, at her var sket noget meget slemt.
Det næste, der har præget sig i min hukommelse, er, den
gang jeg skulle i skole. Noget før den tid var der marked
på St. Torv med karrusel og handelsboder af forskellig slags.
Der, i en bod, blev min første bog købt. Jeg anede knapt,
hvilken plage denne bog vilde blive; det var naturligvis en
ABC, med gulspætret bind. Jeg var lykkelig ved bogen for
bindets skyld, men forgyldningen gik snart af St. Gertrud.
Efter er kort hjemmesrudium kom jeg i skole hos frk. Kofoed,
der boede lige over for Rønne kirke i det fremspringende hus.
Cecilie fulgte mig i skole den første dag. Frk. Kofoed var en
ussel pædagog, stram, streng og myndig. Hun havde en moder,
som hjalp hende med de mindste børn; hun var meget bedre.
Hos denne gamle dame fik jeg min første boglige videnskab.
Hvor længe jeg gik der i skole, kan jeg ikke mindes. Derfra
kom jeg i Rønne Borgerskole. Der var frie og betalingsklasser.
I friklasserne var der kun undervisning hveranden dag, hvorimod der i betalingsklasserne, der kostede 1 rdl. 8 skilling kvartalet, var undervisning 6 timer daglig.
Den første lærer, jeg havde der, hed Jørgen Curdts. Han var
ikke seminarist, havde opholdt sig en tid på de vestindiske
øer; der sagdes som slavefoged; om det er rigtigt, ved jeg ikke.
Manden var i mine Øjne en ussel lærer. Han underviste i
skrivning, regning, bibelhisrorie og andre fag. Det var en rå,
brutal mand. Jeg mindes, han fortalte lidt af bibelbisrorien;
da vi havde for om David og Goliat, siger han: »J a, der står
nok i bogen, at Goliat var 5 alen og en håndsbred hØj, men
det er nu ikke af det alenmål, vi bruger. Nej, det har været
en satan som den kakkelovn der, en stor, stærk karl. « Han var
en dygtig skrivelærer. Bogen skulde holdes proper og ren. Jeg
var så uheldig en gang at klatte i bogen. Da han kommer på
eftersyn, tager han mit penneskaft fra mig, skærer med pen-

nens kant over min næse således, at blodet flød; der kom blæk
i såret, og der gik jeg med en såret, mørk strime over næsen i
ca. Yz år. Regneundervisningen var skrækkelig; vi fik aldrig
nogen hjælp af ham; den måtte vi stjæle os til af kammerater.
Hver havde sin bog og læreren en facitliste; mod slutningen
af timen skulde vi op til hans srol for at forhøres, om stykket
var rigtigt regnet. Var facitter fejl, så vankede der en eller to
på Øret, og dermed fik synderen lov at stikke af; dette gentog
sig hver eneste regnetime. Her gik det nu ikke værst ud over
mig. For en eller anden forbrydelse, jeg havde gjort, jeg husker
ikke hvad, kom han hen til min plads med spanskrøret i hånden, greb mig i nakken og gav mig tre slag over ryggen. Slagene faldt hårdt og smertede mig meget; blot jeg 4-5 timer
derefter rØrte mig, var det, som jeg var hudløs på ryggen.
Hen ad aften får jeg Karl med op på loftet, hvor jeg tager
tØjet af overkroppen, for at ban skulde se, hvad der var i
vejen. Da han syner mig, kommer tilfældigvis moder derop;
hun siger: »Hvad bestiller I her, drenge?« »Ja, Karl skulde
jo se, hvad der er i vejen med min ryg.« Hun ser; så siger hun:
»Hvad er dog dette? « Så må jeg forklare, at jeg havde fåer
lussinger i skolen. »Nej, dette er dog for galt; det er jo rent
svineri.« Der lå tre opsvulmede striber hen over ryggen, de
var sprukket på tværs af strimerne forskellige steder; så hårdt
var slagene tilføjet mig for en lille forbrydelse som at tale sammen eller tabe noget på gulvet.

Otto Bidstmps barndomshjem på hjpmet af St. 1vfortensgade
og Stettestræde.
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Jørgen Ste11de1· Cnrdts
(18 17- 74). Student, cand. phil.
Lærer i Vestind ien, senere ved
Rønne Borgerskole.

A. L. H jorth

(1829-1904). Lærer ved Rønne Borgerskole
1849, inspektør og førstelærer 1872.

Så vidt jeg ved, blev der aldrig talt til eller bebrejdet læreren noget derfor; men af foranstående kan det skønnes, at vi
elskede ikke denne lærer. Han plejede jævnlig at sige til os:
»Jeres hoveder er det umuligt at proppe noget i, de kunde
måske anvendes til forloren skildpadde eller grisesylte; nej,
lære jer noget er en umulighed.«
Efter 2 års ophold i denne klasse kom jeg efter normal overflyming ind i næste klasse, hvor den senere inspektør Hjorth
var lærer. Det var en forandring, der kunde mærkes. Hjorth
var en ualmindelig dygtig lærer, som alle vi børn så op til med
agtelse og respekt. Tonen var en helt anden. Der fik vi flere
fag; men det hele gik som en leg. Jeg kan ikke mindes, at
jeg fik prygl i han klasse, uagtet han godt kunde straffe, ja,
til tider meget hårdt. Jeg husker, at en broder til adjudant
Nielsen fik så læsterligt med prygl, at da Hjorth slap sit tag
i nakken, styrtede drengen baglæns over bænken og faldt besvimet ned på gulvet. Hjorrh lod en dreng stænke vand på
ham, og undervisningen fortsattes; men vi kunde godt se på
Hjorth, ar han ikke var rigtig glad ved den afffære. Der kan
kun siges godt om Hjorth som lærer; han var dygtig, retfærdig
og omfattede sin gerning med stor interesse, og vi lærte udmærket hos ham. Efter at have været 2 år i denne klasse kom
jeg ved normal oprykning i 3die og Øverste klasse. I denne
klasse havde vi faglærere. De fleste fag havde pastor F. V.
Christensen. Det hed altid præstens klasse; roen Curdts underviste i skrivning og engelsk, Hjorth havde tegning, regning og
fysik, Christensen havde de andre fag. Såvidt jeg kan skønne,
var Christensen ikke nogen stor pædagog, men uhyre velmenende, og vilde gerne srå på en god fod med eleverne; men
han var ret upraktisk. Han havde sine yndlingselever, der efter
mit skøn blev for meget foretrukket. Der blev altid begyndt
med morgenandagt. Han var periodisk meget streng, især i
tysk grammatik; i de timer, hvor der undervistes i dette fag,
kunde der vanke lussinger. I denne klasse gik jeg to og et
halvt år. Far og moder vilde gerne have Christensen som deres
ven og præst til at konfirmere mig. Det var første gang,
pascor Christensen fik lov ri! at forrette konfirmation. Jeg gik
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F. V. Christensen
(1819- 1904). Kacekec i RønneKnudsker 1863-71 , derefter
sognepræst.

til præsten sammen med hans 3 børn, Christine, August og
Johannes. Konfirmationsforberedelsen mindes jeg intet særligt
om; den gjorde sikkert intet blivende indtryk på mig.
Vi blev konfirmeret den 16. april 1871. Altså har jeg været
ca. 14~ år gammel. Der blev ikke holdt noget selskab, som
de plejer nu for tiden. Om aftenen var morbroder og gamle
Bech hos os. Fader havde skrevet en sang på 3 a 4 vers. Gamle
Bech havde skrevet en lang sang på 12 a 14 vers. Den gik
på hans yndlingsmelodi »Op dog, Zion, ser du ej «. Jeg fik af
søster Gine et lommeur, hvorover jeg var meget stolt. Ellers
lommetørklæder, 1 par seler (broderede), en brevsamler, en
skrivemappe, brevpapir og konvolutter, 1 par manchetknapper
fra købmand Schors og lidt andre småting, som jeg ikke mindes længer. Vi gik til kirke kl. 9 og kom hjem kl. ca. 3. Det
var en drøj kirketjeneste for alle os børn.
I skolen plejede jeg som regel at holde mig i den Øverste
3die elled 4de-del af klassen. Jeg havde ret nemt for at lære
lektierne og at følge med i undervisningen; men jeg gjorde
ikke for meger ved den side af sagen. Det kedede mig altid
med boglig syssel.
Ja, det var nu skolen og de forhold, som knyttede sig dertil.
Jeg vil nu forsøge at fortælle lidt om barndomsriden i hjemmet
hos far og mor, søster og broder.
Fra den tid, jeg kan huske, har broder Karl og jeg været som
et spand heste for en vogn. Vi skulde altid følges ad. Det var
jo så naturlige, da forskellen i alder kun er ubetydelig. Jeg kan
ikke mindes, jeg som barn var alene; vi var altid sammen. Om
dagen legede og sloges vi, dog mest legede; om natten sov vi
sammen i den fælles seng. Vi kom i hovedsagen til at følges i
skolen. Vi havde fælles sorger og glæder. Fik den ene nyr tØj,
selvfølgelig skulle den anden også have det samme, som regel
af ganske ens farve og kvalitet. Dette gjorde, at mange mennesker uden for familien antog os for at være tvillinger. Karl
havde nok som barn en stærkere konstirurion end jeg, var
nok så hårdfør både i sind og skind. Vi kom fortrinligt ud af
det og kunde slet ikke undvære hinanden.
Den, der fra min side omfattedes med størst kærlighed i

hjemmet, var selvfølgelig moder. Da jeg blev så gammel, at jeg
kunde drage slutninger, var moder hen imod 50 k Hun havde
jo med alle os børn og 4 5 lærlinge på kost et stort arbejde at
udføre, og når vi så tænker på 10 børn, hvoraf de 3 var døde,
så kan det forstås, at moder cil tider kunde føle sig træt. Desuagtet både spandt og vævede hun om eftermiddagen og om
afcenen. Dee var særlig mørkningssrunder, der var det aUerbedsce for os ro, når moder sacce sig ved bilæggerovnen, Karl
og jeg på hver sin skammel ved siden eller foran hende og hun
fortalte »sandsager« særlig fra 1001 nat, eUer hun sang eller
fremsagde digte for os Der var hØjtidssmnder, som jeg med
glæde mindes endnu.
Moder fulgte os som regel til sengs. Hun bad alcid fadervor
med os og fremsagde foruden forskellige salmer, som vi derved
lærte. Det har jo været salmer, som har ligget hende på hjerte.
Den gang forsrod jeg det ikke; men forskellige salmer og vers,
som jeg den gang lærte, og som har været ude af min hukommelse i 30-40 år, er pludselig dukket op fra dybet, når jeg
havde mest brug derfor, og har været mig til megen trØst og
glæde.
Moder var et begavet, poetisk, praktisk dygtigt menneske,
der havde alt for meget at bestille og sikkert også til rider økonomiske vanskelig heder at slås med. Hun står i hvert fald for
enig som er eksempel på en moder og husmoder. Hun var et
kristent menneske.

a

»Moders navn er en himmelsk l'yd,
så vide som bølgen blåner,
moders røst er den spædes fryd
og glæder, når issen gråner,
sødt i lyst og sødt i nød,
sødt i liv og sødt i død,
sødt i eftermælet!«
N år jeg skal samle min barndoms indtryk af far, så bliver
det mere vanskeligt end mit indtryk af moder.
Fader var jo meget optager, dels af forretningen for at skaffe
det økonomiske grundlag for fam ilien, dels af kommunale, politiske og kristelige interesser. H an havde ikke megec med os
at gØre, da vi var børn. Mit indtryk er, at han ikke ejede den
evne ar sætte sig selv på barnefod. Når han kom hjem, skulde
der helst være nogenlunde stille. En enkelt sjælden gang kunde
vi komme på fars knæ, og vi legede da lidt med ham; men dec
var ikke ofte. Jeg mærkede aldrig, han indlod sig på vor opdragelse; det var moders sag. H an gik i kirke hver søndag, og
der vilde han altid have os med. Vi fandt det meget kedelige;
skulde vi i kirken, g ik vi hellere med morbroder op på pulpiturer; han holdt ikke så strengt på stilhed; vi kunde altid røre
os meget friere, når vi var med ham i kirke.
Selvfølgelig var der ting, som far billigede eller misbilligede.
Når der var et eller andet, som han ikke syntes gik godt
eller hurtigt nok, plejede han ar sige til mig: »Den hund, der
skal løftes over gærder, er der sandelig ikke meget ved.«
Han var selvfølgelig altid glad, når vi var flinke og blev
flyttet op i skolen, eller der var lignende regn p å flid ; men
ellers kan jeg ikke huske, ae der særlig fra hans side vankede
ros eller dadel uden ved særlige lejligheder.
Far var jo ude om hverdagen, alle søndage i kirke om formiddagen og samledes som regel hos gamle lunds om efter-

middagen med en del venner og meningsfæller for at drøfte,
hvad de havde oplevet i kirken, og sang de den gang nye
Grundrvigs salmer og sange. Enkelte gange fik vi lov at fØlge
med til l unds; men der var ingen børn, og de ældres samtale
gik os selvfølgelig over hovedet. Så kom den gamle, underlige
mand med en eller anden billedbog, vi kunde se i, men det
blev jo kedeligt i længden. Når her var ungdom samlet i hjemmet hos mine søstre om søndagen, og der var der ret hyppigt,
så var det altid med en vis bedrøvelse, vi hØrte fars fodtrin
udenfor, thi så snart han kom hjem, var der regel, at alle gik;
rhi soveværelse og dagligstue var jo det samme værelse, og
ban vilde jo tilsengs. Han trak altid klokken op søndag aften,
og når der var g jort, så sagde han som regel: »Nu får I gå hjem,
for der er jo sengetid, både for mig og jer.« Jeg hØrce aldrig
nogen uenighed mellem far og mor; men det kunde indtræffe,
når der kom en regning, der skulde betales, ar far gik hen til
chatollet, åbnede pengeskuffen, og når der var gået svind i
beholdningen, kunde han udbryde: »Nå, har du nu været her
igen?« Dertil svarede mor: »H vor skulde jeg da ellers få noget
fra til ar sætte på bordet?«
Far var sikkert et meget godt begaver menneske, hvilket
fremgår af, ar han i mange år var medlem af byrådet og havde
mange andre tillidshverv. Han var medstifter af Håndværker& Industriforeningen, Håndværkernes Underscørrelsesforening,
Grundlovsværneforeningen og flere andre foreninger.
Som håndværksmester srod han som den lste på Bornholm
i sit fag med en udmærket teknisk uddannelse efter den tids
forhold. Han skrev og regnede rigtig godt. Han havde, som
flink elev i skolen, været hjælpelærer både i bØrne- og senere
i tegneskolen. Så vidt jeg kan skønne, var hans interesser og
anlæg ikke for, hvad vi for tiden kalder forre tning, nej, det var
håndværket, ideelt set, folkelige og kristelige fremskridt og frihedskrav.
Jeg mindes fra krigen i 1864, den gang Dannevirke var faldet, hvilken bestyrtelse dette nederlag vakte. Pascor Christensen,
som var fars gode ven, kom hjem til far, og da jeg går gennem
smen, ser jeg de to score mænd sidde og græde som børn; det
havde jeg aldrig tænke mig mulige, at voksne mænd græd.
Jeg går ud til mor for ar høre, hvad der var sket. Hun var også
meget bedrøvet, men hun siger blot: »Jo, der er noget forfærdelige, som er sket; Dannevirke er faldet; men det kan du nu ikke
forstå.« Jeg mindes også, at
der blev talt meget om, når
far havde været til politiske
møder og der havde haft ordet, eller til kristelige møder, om hvad der var foregået. Morbroder, urmager
H. P. Ipsen, kom jo hver
dag her ind til far og mor
for at tale med dem om beg ivenhedernes gang; men
deraf havde jeg ingen forståelse. Skulde der forhandles om vigtige sager eller
lægges en slagplan, hvor
flere skulde være til seede,
foregik disse sammenkorn- Carl og Otto Bidstmp.
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Fars kristelige venner herhjemme var jo nærmest pastor
Christensen, morbroder, smed Vesth, snedker Jespersen, smed
Anders Bohn, skomager H ansen og Rønne. Disse var jo også
hans politiske venner; men ingen af disse var særligt fremtrædende, pol itisk set. Men i garver Broen havde han en politisk
ven og meningsfælle, der ikke var bange for at rage en tØrn
sammen med far. De ro stod altid sammen, både i det kommunale og det politiske. De kunde begge føre en skarp klinge,
når der gjaldt en sag, der interesserede dem. Broen stØttede
også far i Økonomisk henseende ved lån og på anden måde.
Broen var ikke kristelig interesserer, var vel nærmest der, man
kalder fritænker.

Otto Biastmps mor.

ster altid hos morbroder, der var der mere stilhed - ingen
børn og intet rend på dørene af fremmede mennesker.
I den bevægede rid, da pascor Trandberg udtrådte af folkekirken og den score, kristelige vækkelse gennemsyrede hele
øen, var fa r selvfølgelig ikke passiv tilskuer. Jeg husker fra
den tid, at pascor Birkedal fra Ryslinge var herovre; så var
han også i besøg hos os her i hjemmet. Den gang Løventhai
og Herman Jensen blev udsendt som missionærer til Indien,
var de også her i huset og ralre med far og mor og spiste til
aften hos os. Af politikere kan jeg kun mindes Lucianus
Kofoed, som var her meget hyppigt. Far var jo ivrig venstremand og Grundtvigianer. Han havde lært ar spille violin i sin
ungdom; men ved en eller anden lejlighed havde han hugget
sig i venstre hånd og derved fået to srive fingre. Dee var sjældent, han tog violinen frem; men kom den frem, så var det
altid for ar få lært sig selv og andre ar synge en eller anden
melodi til en sang eller salme af Grundtvig.
Far var også en rid regnskabsfører eller, som det nu hedder,
forval ter ved det daværende Rønne Sygehus. Dee var sikkert
for derved at tjene lidt ekstra. Dee var vistnok forkert af ham,
thi det tog hans tid fra hans egne sager. Hans løn herfor var,

så vidt jeg mindes, 120 rdl. eller 240 kr. om året. Når der
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Da jeg var blevet konfirmeret, skulde jeg tage fat på en gerning. Jeg havde egentlig mest lyst for landvæsen, men i en samtale engang mellem min broder Peter og mig om, hvad jeg nu
skulde rage fat på, og jeg siger, at jeg havde lyst til at yære
bonde, svarer han dertil kort: »Bonde uden penge er det
samme som en lygte uden lys.« Ved at tænke nærmere herover, kom jeg til der resultat, at lygte uden lys vilde jeg ikke
være, og da hverken far eller nogen af os havde penge, så
måtte den vej forlades, og der, som var det næstbedste, rages,
og det var jo fars håndværk. Den kommende uge efter konfirmationsugen begyndte jeg at arbejde. Det første arbejde, jeg
blev sar til, var ar hØvle svære egetræsplanker til hoveddørene
på den nuværende fattiggård, som far sammen med Jørgen
Mogensen og »Toetages Sonne« havde rager i entreprise.
Senere kom jeg derud og arbejdede på rømmerer og lagde
sammen med en ældre lærling gulv og loft m. m. Jeg ,,rbejdede også på slagter Hansens bygni ng samt på restauratør Petersens, den bygning, der nu e jes af isenkræmmer Andreas
Bidstrup.
Samarbejdet mellem mig og far var ikke altid så ideelt, som
det måske kunde have været. H vor skylden lå, kan jeg ikke
sige, men mig forekom det, at når der var noget galt på
arbejdspladsen, så gik det næsten altid ud over mig; jeg var
sandsynligvis heller ikke, som jeg burde være. En af svendrne
siger til mig en gang, der var noget på færde: »Jeg ,•ilde
aldrig i dit sted blive hjemme. Du har intet andet at gøre end
at komme borr fra væggene; du får der bedre ude." Dette
sammen med min broder Peters opfordri ng om at rage ud
for at lære mere, end jeg kunde hjemme, foranledigede, at
jeg kom til Slagelse i »Forbundt«. Hvorfor der blev Slage}se,
var, fordi min fars eneste søster boede der og var gift med en
skræder Smidt. De havde en voksen datter, der hed Laura. Jeg
forudsatte, at far og mor mente, jeg der kunde få lidt srØtte
og vejledning. Så vidt jeg kan huske, må jeg have været lidt
over 15 år gammel, da jeg drog til Slagelse. Jeg husker endnu,
ae jeg sejlede herfra med lille »Skandia« om morgenen kl. 5.

var sindssyge på sygehuset, der skulde sendes over til Vordingborg-anstalten, plejede far ar rejse med derover. Det gav fri
rejse og lidt i diæter, og derved kom han jo til K øbenhavn
hyppigere, end ban ellers vilde komme; thi det var jo dyrt at
rejse. Dæksplads kostede dengang 13 mark eller i vore penge

Dæksplads selvfølgelig forude mellem kreaturer og svin. Passagerpladsen afgrænset lidt ved hjælp af pakkasser og landgangsbroen. På halvdækker måtte ingen dækspassagerer komme.

kr. 4,33, og det va.r der ikke .råd til. I København havde han

så stad ig mod landet, der mere og mere forsvandt. T il sidse

flere af den grundtvigske retnings folk, han besØgte. Der var
gamle pastor Fenger, Christianshavn, og en del flere, som jeg
ikke husker. Jeg mindes ikke, at han nogensinde besøgte
Grundtvig selv.

krøb jeg op på lastlugen for at få det sidste glimt at se af
den kære fØdeØ. Jeg havde ganske vist en gang før været i
København; det var under udstillingen i 1872; men da var
der jo fornøjelse; nu var det ril alvor og arbejde.
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Der var nu med bankende hjerte, jeg foretog den rejse. Jeg

Turen ril Slagelse gik godt; der var Smides og modtog mig
ved toget, og vi kom hjem til dem. Der kom min første overraskelse; de boede nemlig i et baghus, der lå på Løvegade, en
meget indskrænket lejlighed; jeg havde aldrig set, at der indrettedes lejligheder, uden at de kom til at ligge til en gade
eller plads. Der var ikke plads for mig at bo, men de havde
lejet et logi til mig hos en enke, h vor jeg kom til ar dele værelse med en former og en rømrersvend. Der var ikke rart; thi
jeg havde intet seed, hvor jeg kunde være mig selv eller
anbringe mit tØj.
Smides havde sørget for, at jeg kunde få arbejde hos en
tØmrermesrer Jørgensen, hvorhen jeg så vandrede den næste
dag; alt var jo nyt og passede kun dårligt til min foresrilling.
Tømrermester Jørgensen var en ældre fredsommelig mand, der
havde en mindre solid forretning. Mandskaber var ikke stort,
da jeg var der, vel 7 a 8 tØmrere. Jeg kom til at arbejde ved
ombygningen af sparekassen. Det var intet større arbejde, roen
bestod i en mængde vægflyminger og forandringer, alt som
man kalder gammelt arbejde. Der interesserede mig slet ikke.
J eg fik 1 rdl. om dagen, altså 2 kr. Til kost og logi medgik
ca. 150 øre om dagen, og da kost skulde betales for 7 dage, men
jeg kun fik løn for 6 dage, så blev der kun 21 øre om dagen
til alle fornødenheder, og det kneb jo meget.
En dag siger jeg til mesteren, om jeg ikke kunde få andet
arbejde. Han spørger: »Hvorfor det?« »Jeg - ja, jeg synes
ikke, jeg lærer noget ved dette gamle arbejde.« Han sv::irede:
»Kan du blot lære ar lave gammelt arbejde, kan du sagtens
lære at lave nyt. « Så var den ikke længer.
D a der var gået nogen tid, tillod jeg mig at spørge, om jeg
ikke ku nde få lidt mere i dagløn. Hertil svarede han, at var
der ikke nok, jeg fik, kunde jeg rejse, hvorhen jeg vilde. Dette
forartledigede, at jeg af gamle brædder, som jeg tog i sparekassen, søm.mede mig en kasse og gik hen til ham og sagde,
at jeg tænkte på at rejse; han svarede blot: »Stik du kun af! «
Opholdet i Slagelse var ret svære; jeg længtes meget hjem.
H avde ingen kammerater, dårligt logi. Jeg besøgre rigtignok
Smides til at begynde med omtrent hver afte n; men der var
ingen, der interesserede sig for mig og jeg heller ikke for
dem. Den bedste var selvfølgelig min faster; men hun var
altid syg. Hun led af er maveonde, hvoraf hun døde. Smidt
var en gammel spidsborger, der kun interesserede sig for god
mad. H ans øvrige interesser var stamkafeen og korrspil. Han
tog mig en søndag med på stamkafeen, hvor jeg sad på min
stol og hØrte på samtalen mellem 3-4 andre l igesindede
mennesker. D et var jo kedeligt; jeg gik aldrig mere med ham.
Laura var i den alder, hvor piger gerne vil forloves; hun var en
dygtig pige, der i hovedsagen ernærede familien ved at sy
kåber om sommeren og sommeroverrøj om vinteren for e t
stort h andelshus i forhuset ved siden af den ejendom, som
Smides beboede.
Jeg husker, at hun var så opsat på at komme til fugleskydningsbal. Da hun ikke blev inviteret, og damer ikke kunde
gå alene, betalte hun billet for mig og sig selv for at komme
til bal. Jeg var jo kun skærmbræt for hende, og da jeg aldrig
har kunnet danse eller lært den sport, var jeg jo det rene nul
i det selskab. Jeg måtte jo blive der, til hun blev ked af dansen, thi ballet foregik i en pavillon i skoven ved Slagelse, og
jeg kunde ikke finde tilbage, når det var mørkt, da jeg aldrig

Otto Bidstmps far.

havde været der før; jeg mindes endnu, at jeg kedede mig
grundigt. Det gik sikkert ikke heller til hendes tilfredshed.
Jeg rejste så fra Slagelse til København i august måned.
Jeg rog ud til Peter i Tårbæk. H an var ikke hjemme; han var
rejst til Fyn, og gode råd var dyre; thi lommen var rom. Jeg
fik så mad hos .førstelærer Bech på T årbæk skole og ventede
nogle dage på ham; så kom han til Tårbæk, men skulde helst
hjem til Bornholm snarest. Nu g jaldt det om at få noget at
bestille, thi hjem vilde jeg ikke for skams skyld, uagrer jeg
gerne havde g jort der. Peter kendte en tØmrermesrer Schmuck;
ham rendte vi efter, som var vi gale. Til sidst traf vi ham på
Set. Annæ Plads i Larsens lokaler; han var sikkert til middag
der; da han blev kaldt ud på gangen, var han iføre kjole og
hvidt. Jeg blev set på med en vis overlegenhed fra mesterens
side; jeg sagde ingenring, Peter ordnede det hele. Fornøjet
over, at der lykkedes at få noget ar bestille, traskede vi ned ad
trappen. Peter skældte ud, fordi jeg trådte for tunge; det var
stadig omkvædet, ar jeg skulde løfte benene og gå mere let og
elegant.
Jeg skulde mØde på tØmmerpladsen ude på H. C. Ørsredsvej nr. 5; der blev nemlig i der hjørne af pladsen bygger en
villa til mesteren selv. Ørsredsvej var den gang kun bebygger
meget lidt, kun mellem 5 a 10 mindre villaer; resten var tØmmerpladser og oplagspladser og meget slette vejforhold. Nu
skulde jeg have er sted at bo. Vi gik hen og købte Adresseavisen og gennemså den for at finde værelse. Det lykkedes at
få et kvistværelse på 5. sal i Danmarksgade på Frederiksberg
hos en enke. Værelset var lille, sengen en gammel dobbeltseng med score dyner. Jeg skulde holde mig selv med rør kost,
så det var nærmest logi, der drejede sig om. Jeg fik slæbt min
trækiste derop, og nu skulde dette være mit hjem. Næste dag
mØdre jeg på tømmerpladsen og blev modtaget af formanden,
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der hed Olsen, med et: »Hvad vil du?« Jo, jeg var af mester
lovet arbejde der. »Han,« ja, han talte jo om mig, »nå, så
sådan ser du ud. Hvad kan du lave?« Jeg svarede ikke st0rr.
Han henviste mig så til ar lægge er verandagulv. Der måtte
jeg jo lave pænt. Da jeg var færdig dermed, sagde han, at
det var godt lavet, men havde taget dobbelt for lang tid. Så
kom jeg til forskelligt andet arbejde. l ønnen blev sat til
1 rdl. om dagen, som selv den gang var en lav lØn for en velvoksen forbundter. Jeg var eneste lærling til at begynde med.
Senere kom der en lille stakkel, som hed Charles.
Jeg skulde jo varte svendene op på alle leder og kanter.
Straks jeg kom på pladsen, skulde jeg hente vand til vaskevand til svende, når de skulde klæde sig om til fyraften. Der
var kun vand indlagt i kælderen og ingen ledninger i huset.
Til at begynde med gik alt godt; jeg åbnede for vandet med
stophanen og fyldte spanden. Efter nogen rids forløb kom
rørlæggeren og lagde ledninger op i huset. Dette kendte jeg
ikke noget til. En aften, jeg som vanligt henter vand, hØrer jeg,
det svaler voldsomt oppe i køkkener; jeg render derop og
ser en vandstråle i vejrer hele til lofter og en ud cil siden
over vasken. Jeg forsøgte ae stikke fingrene hver i sit rØr;
men det resulterede bloc i, at jeg blev dyngvåd; men jeg
kunde selvfølgelig ikke standse vandet. Jeg ned i kælderen for
ae dreje hanen for, men var for nervøs, så jeg ikke fik stoppet.
Jeg rendte hen til arbejdsskuret og råbte om hjælp. Så kom
en svend springende og stoppede vandet. Da vi kom op i
værelserne, flød vander fra der ene værelse til det andet i stride
strØmme. Jeg måtte tage kost og fejede det ud af værelserne.
Det næste var, at det gik gennem gulv, indskud og forskalli ng
og slog gipspudset fra i kælderetagen. Jeg gik og tØrrede vand
op til langt ud på aftenen.
Hvor blev jeg dog skældt ud af alle, som traf mig, ja, med
de værste ord, sproget ejede. Dagen efter kom mester og
skulde se, hvad der var passerer; han sagde mange grovheder;
men prygl fik jeg dog ikke, som han lovede mig. Formanden
fik også ordentlig læse og påskrevet, fordi han havde ladet en
sådan idiot hente vand.
Alt har jo en ende; det fik det spektakel også. Senere gik
alt rolige som van. Villaen blev færdig.
Tømrermester Schrnuck havde ikke mere arbejde for tiden
og brød sig tilsyneladende h~ller ikke om at U noget. Formand
Olsen havde påtaget sig tØmmerarbejdet på bygningen Saxogade nr. 7. Det var det 3dje yderste hus i den gade; gaden var
anlagt helt ned til Kalveboderne. Ved siden af byggepladsen
havde vi tØmmerplads og afbandt alt tØmmeret til bygningen .
Jeg måtte slæbe som et bæst på denne tømmerplads. Da jeg
var stor af vækst, blev jeg altid stiller lige med en af svendene
til at bære rømmer og alt andet forefaldende arbejde. Der
havde vi en formand, der hed Møller, en sær og rvær fyr. Jeg
mindes, han havde fødselsdag, mens vi arbejdede på tømmeret.
Arbejdsskuret var pyntet med grønne grene og blomster. På en
st0r hvidmalet tavle, der var indrammer af blomster, st0d skrevet er vers til ære for ham.
Formanden blev meget glad ved al den ære, der vederfaredes
ham, og jeg måtte i dagens anledning hente mange bajere og
rom flasker.
Da vi fik taget rejst, blev der jo hejst kranse og opsat flag
og vimpler. Et orkester på 4 eller 5 hornmusikere spillede; der
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blev trakteret med vin og cigarer. Vinen tappedes af et anker,
og der blev drukket tæt af det forfærdelige sprØjt, eller gift
kan det vel bedre kaldes.
Moder og Laura var netop i besøg i København i nogle
dage. De var ellers ude hos Peter i Tårbæk. Nu skulde det
hænde således, at moder skulde rejse hjem dagen efter om
morgenen kl. 6. Efter endt gilde skulde jeg jo være sammen
med dem hos jomfru Thomsen, der boede ved Børsen. Da jeg
kom til dem, kunde de jo mærke, jeg havde dmkkec mere,
end gode var. Moder sagde da, ae hun aldrig havde tænkt, jeg
kunde bære mig således ad den sidste aften, vi skulde være
sammen. Jeg var ikke anderledes, end ae jeg både kunde stå
og gå og slæbe rejsegodset til damperen; men jeg var noget
oprØmt i min optræden og talemåde. Det gjorde mig meget
ondt for moders skyld. Jeg skammede mig meget derover; men
gjort var g jort, og det hele var så uendelig lidt og påkommet
ved ukendskab og af vanvare.
Ved den bygning var der en anden lærling, der hed Charles,
som måtte overtage min bestilling med ar hente frokost og Øl
til svendene, hvilket var er meget ubehagelige arbejde, da der
stilledes st0re fordringer til ham. Han måtte gå rundt til hver
svend og spørge, hvad han ønskede til frokost, og det var en
lang liste, man fik, når der arbejdede mellem 10 og 20 mand.
De kunde finde på det ucroligste. Listen afleveredes til værtshusmadammen. Når hun ikke havde det forlangte, så lavede
hun selv om, og når så vi kom med maden, var det os, der fik
grovheder, fordi den ikke var god nok. Der blev mange gange
sagt: "Gå straks ind og slå det i hovedet på den forbandede
kælling.«
Efter 8 a 10 dages forløb efter tØmmerrejsningen passerede
følgende: Jeg arbejdede oppe i tagværker, men skulde ned for
ar hente bolte og søm. Da jeg var på løbebroen eller stigen
fra 4. til 5. sal, skulde Charles, som kom for opadgående, passere mig. D a han kommer ved min side, giver han mig et
sideskub så stærkt, at jeg faldt uden for stigen. Alle stigerne
var opstillet i trappehuller, og jeg falder fra denne st0re højde
ned på 1. sals trappeveksel, som jeg rammer med siden og på
skrå hen over maven, falder derfra baglæns, roen bliver i det
samme grebet i benene af en murarbejdsmand, der kom op
ad stigen med er trug kalk på skulderen, som jeg i falder slog
fra ham. Hvorledes der gik for sig med min redning, ved jeg
jo kun efter de andres beretning; thi, så snart jeg havde slupper mit tag i stigen, ved jeg ikke mere. D a jeg kom til mig
selv, lå 'jeg på I. sals indskudsler med en væmmelig brændevinssmag i munden. De havde for ar få liv i mig slået så megen
brændevin i mig som muligt. Hvor længe jeg havde ligger
besvimer der, ved jeg ikke bestemt, men mener en halv time.
Mine hvergarnsbenklæder var flået fra knæet og helt op. Jeg
havde st0re smerter. Et Guds under var det, jeg slap derfra med
liver. Jeg mener, at først har der været et stOrt søm, der har
fisket i benklæderne og standset farcen noget, og ar den arbejdsmand skulde kunne gribe mig, er jo er under; var jeg
faldet helt ned i kælderen på stenstabler og murbrokker, er
det min overbevisning, jeg aldrig havde sidder her. I løber af
nogle rimer blev jeg så rask, ae jeg kunde stå på benene. Jeg
forsøgte ar gå, og der lod sig gøre; jeg gik hjem. Jeg kom i
seng, blev bagt med varme omslag, lå 4 a 5 dage. Så tog jeg
ud til Peter, som inret vidste om det passerede; han vilde have

mig til læge. Vi gik op til dr. Sryler, der undersøgte mig og
erklærede, at der intet ribben var knækket, men sagde, at det
var et held, at det var maven, der havde fået der værste slag;
thi ellers var det jo gået rent galt.
Jeg måtte holde mig i ro ca. 2 uger efter den omgang; men
pengene var sluppet op, og det gjaldt om at tjene noget igen.
Det varede dog flere år, før jeg helt forvandt den luftrejses
følger.
Jeg arbejdede fremdeles på denne bygning, til den blev
færdig. Ved det tidspunkt var der påbegyndt en bygning ude i
der såkaldte rabarberkvarter, som mester havde tØmmerarbejdet
på. Det var en gade, der senere fik navnet Skyttegade. Her
arbejdede jeg hele vinteren i 1874-1875 . Det var meget
koldt den vinter. Øllet frøs i flaskerne for os; men rømmer og
alt, hvad vi arbejdede med, var jo frosset og værktøjet iset.
Jeg fik sendt fra moder et par bælgvanter, fordi jeg havde så
megen frost i hænderne, og glædede mig ril ar få gavn af
disse; men glæden varede kun kort. Da jeg havde brugt dem
den første dag og lagt dem i arbejdsskuret til fremtidig afbenyttelse og kom næste dag for at tage dem på, så lå de på et
rømmersrykke, hugget i srykker med en bil. Da jeg med forbavselse spurgte, hvem der havde gjort det, blev jeg udlet og
meget brøsigt belært om, at her blev ikke arbejder med vanter
på. Min rrØst i den rid var værtshusholderens kone der, hvor
svendene, som det hedder, søgre; Der spiste jeg middag 3 a 4
gange om ugen, som nu pengene kunde slå til. Middag kostede
1 mark eller 33 Øre. Hun var en flink kone. Når jeg kom for at
hente Øl eller vand til slibestenen, kunde der af og til vanke
en kop kaffe med en bolle til, og det var jo srort i de tider.
Vandet til slibning skulde jo være varmt, og derfor måtte jeg
have brænde med derhen; jeg slæbte hver gang så meget, jeg
kunde bære; thi jo mere brænde, jeg kom med, des mere
vankede der af kaffe. Svendene protesterede nok og bandede
den kælling, der skulle have så meget brænde for den smule
vand; men jeg tog bare det mest mulige; thi det blev rigeligt
belønnet med gratis kaffe.
Vinteren gik, foråret kom; men vinteren havde været drøj .
Om aftenen gik jeg på Teknisk Institut og lærte tegning; men
jeg stod mange gange med albuerne på tegnebrættet og var
ved at falde i søvn; thi om dagen at være ude i stærk kulde
og så om aftenen at komme i varmen bevirkede sløvhed; for
resten var mine hænder til tider så opsvulmede af frost, at jeg
knapt kunde holde på en blyant.
Da jeg til foråret skulde være svend, måtte jeg jo se at
komme så vidt, at jeg kunde klare tegningen til svendesrykker.
Omkring 1. maj 1875 forlod jeg arbejdet som lærling. Vi
skulde jo melde os hos magistraten og indbetale et vist beløb,
vistnok 1 rdl. Vi blev indtegnet, fik ordre om, at den og den
dag skulde vi møde på Teknisk Institut for at regne den trappe,
som var opgaven. Der gik to a tre dage til; så bedømtes tegningen, der blev antaget. Dernæst fik vi anvist en tØmmerplads,
hvor vi skulde stå og forarbejde svendesrykket. Derefter skulde
der lejes høvlebænk, købes træ og anvises os plads, hvor
hver skulde stå. Så vidt jeg husker, var vi 30 a 40 stk., der
aflagde prøve. Der arbejdede vi en uge med kort arbejdstid.
Der var en mand, vistnok en ældre mester, der førte tilsyn,
fra det vi kom, til vi gik.
Prøven var fastsat til 15. maj 1875. Der var tre mestre, der

var skuemestre. Over for
mig blev der hverken udtalt
ros eller dadel, men prøven
blev antaget. Der var 5 eller
6, der blev kasseret.
Nu oprandt der en ny tid
for mig. Da svendesrykket
var antaget, skulde der jo
lidt ekstra til. Jeg var så
fræk at spise til aften på en
restaurant for 50 Øre eller 1
mark 8 skilling, og derefter
gik jeg i cirkus Rentz. Ståplads på galleriet, der kostede 1 mark eller 33 Øre. I
lommen havde jeg Y2 pund
figen, der deltes med en Chr. Bidstmp.
kammerat, som var med .
Lidt Øl og kaffe var der også vanket om eftermiddagen. Jeg
holdt fri en dag; men den 17. maj gik jeg på arbejde igen
som fuldblods tØmmersvend.
Den første dag blev der ikke arbejdet meget; thi det var jo
mig, der var dagens helt, der skulde traktere alle de andre
svende. Det første var, at jeg skulde sige du til dem alle; såfremt jeg sagde De, kostede det en omgang ØL Da jeg altid
havde sagt De til mine høje overordnede, så faldt det du til
tider galt i munden, og jeg måtte op med Øl. Almindelig skik
var det den gang, at den nybagte svend skulde give en otting
bajerskØl og 5 flasker solbærrom, og det måtte jeg jo også ud
med. Det blev lagr i nybygningen, og svendene kunde så
drikke så meget, de ville. Det resulterede i, at ingen gad arbejde, og lidt ud på eftermiddagen klædte vi os alle om, gik
hen på en restaurant, der hed Brohuset, og spillede kegler. Der
blev så drukket for egen regning. De fleste var godt drukne;
jeg klarede mig godt; thi jeg var forsigtig; jeg vandt for resten
en del i keglespillet.
Den kommende dag rog så arbejdet rigtig fat, og jeg tjente
for de tider en flot dagløn af omkring 5 a 6 kr. pr. dag.
På denne bygning arbejdede jeg, ril den blev færdig. Dernæst fik jeg arbejde på en hjØrnebygning på hjØrnet af Baggesensgade og Blågårdsgade. Der var det næsten udelukkende
med lægning af gulve; der kunde jeg tjene fra 6 til 8 kroner pr.
dag. Her arbejdede jeg til omkring den 20. august.
Peter, min broder, havde jo tit og ofte foreslået mig, at jeg
ikke skulde gå i København længere end højst nødvendigt;
nu gjaldt det om at komme til udlandet for at se og lære noget
mere; det var det stadige samtaleemne, når vi kom sammen.
Peter kendte en tØmmermester Thorvaldsen i Tårbæk; han
havde lidt bekendtskab med en tysk tØmmermester Musfeldt
fra Hamborg, der for tiden holdt ferie på Klampenborg badeanstalt. Peter fik Thorvaldsen til at forespørge, om han vilde
tage mig i arbejde. Han vilde først se mig, og en søndag formiddag fulgtes jeg så med Thorvaldsen hen til ham. Til mig
sagde han intet, gloede lidt på mig; så talte de indbyrdes på
tysk, som jeg intet forstad af; men da vi kom udenfor, så siger
Thorvaldsen: »Han sagde, De kan komme, når det passer Dem
selv bedst.« Så nu var vejen banet, og nu skulde jeg så snart
rejse til Hamborg.

JUL PAA BOR N HOLM

31

Der var den 25 . august 1875
om aftenen kl. 7, jeg rejste
fra København med Hamborg som mål. BiJlerren kostede den gang for 3. klasses
jernbane og dæksplads på
Kielerdamperen kr. 12,00.
Rejsen gik jo ikke så hurrigr
som nu om dage; Vi var 3
timer om at komme til
Korsør. Der gik vi om bord
i en dansk regeringsdamper.
Det var mærkeligt for mig
at høre, ar så længe vi lå i
havnen, talte omtrent alle
dansk, men da vi havde sejlet en times rid, talte selv
Skomager H. P. Hansens familie
matroserne tysk, ja, nu var
1866. Pigen blev gift med Otto
Bidstmp.
fædrelandet forladt foreløbig. Jeg gik på dækker og
frøs; det blev mørke og uhyggeligt. D a en marros tilbød mig
for 4 mark (det vil sige kr. 1,33) at komme ned i lukafet i forskibet i en af matrosernes køjer, tog jeg med tak mod tilbudet;
der var ingen køjeklæder, men et uldent tæppe fik jeg og
lagde over mig. Jeg sov dog ret godt på derre ublide leje. Om
morgenen var vi så i Kiel; der fulgte jeg med den øvrige flok
til stationen. Her blev lejlighed til at drikke en kop kaffe,
som kostede 30 Øre.
Nu gik så turen til Hamborg, som vi nåede ved middagstid.
Jeg srod af ved Damther station, hvortil billetten gjaldt. Jeg
havde ad resse til mester Musfeldt, som boede et sted helt i den
anden bydel, hvilket jeg intet vidste om. Jeg forsØgte først at
tale til en tjenestepige; men hun forstod mig ikke, og jeg heller ikke hende. Jeg forsøgte mig flere gange; men den vilde
ikke skære for mig. Så henvendte jeg mig til et bybud. Jeg forstod bagefter, at han vilde forklare mig, at det var meget langt;
men til sidst besluttede han sig til at være min vejviser. Jeg
tror, vi gik over lYz time for ar nå derud. Jeg kunde, såfremt
jeg havde vidst lidt besked, blevet siddende i toget, lØst en tillægsbillet til Berliner Bahnhof og kØrr ca. % mil længere ind
i byen for en bagatel, men det vidste jeg jo ikke. Efter denne
lange tur nåede vi endelig bestemmelsesstedet, »Borgfeldt
Mi ttelweg«. Mesteren var ikke h jemme, men hans kone fulgte
mig ud i deres skæreri, hvor der var en fyrbøder, som havde
været med i krigen i 1864 og havde været en tid i Jylland;
han kunde en smule dansk fra de dage, og med hans hjælp
fik jeg da et logi hos en billedhuggersvend, der boede i noget,
der hed Bonesens Passage. Det var en hel karre af bygninger
i 3 etager; udelukkende indrettet til arbejderfamilier, alle lejligheder ens indrettet med 2 mindre værelser, er kammer og
køkken. Køkkenet brugtes til dagligstue, 1 værelse til sovekammer, 1 værelse møblerer som stue. Kammeret blev som
regel lejet ud til yngre mennesker.
Det var ikke gode mennesker at være hos; de levede dårligt
sammen. Konen var meget fortrykt af manden, der var rå og
usympatisk; der var ro børn, 1 pige på ca. 6 år, 1 dreng på ca.
8 år. Disse børn havde jeg megen glæde af; de læne mig
meget af der tyske sprog; thi der kunde jeg præke så galt,
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det skulde være; de blot lo og sagde: »Sådan hedder det, sådan
skal du sige,« og når jeg så forsøgte mig igen, blev der stor
latter. Jeg rroede til tider, at det ikke var til at rumme i min
hjerne, men når jeg så på børnene, der kunde det altsammen,
da syntes jeg, det var en skam for sådan en stor karl at stå til
skamme for dem. De første fjorten dage var de sværes re; thi
jeg fik jo snart lært nogle sætninger, der blev anvendt både i
tide og utide.
Dagen efter min ankomst gik jeg til arbejde på værkstedet.
Der kom formanden med en del tegninger; han gav mig lidt
forklaring, som jeg intet forsrod af; godt var det, jeg havde
fået nogen teknisk uddannelse; ellers havde den været slem.
Tegningerne forstod jeg; han pegede på en bunke træsager,
og så værsgo rag fat. Værktøjet havde jeg lejet hos en værktØjsmand, der var dårligt og forslidt; jeg fik det lidt istandsat,
og så begyndte arbejdet.
Det gik for resten helt godt. Jeg var jo under 'speciel opsigt
af formanden; han sagde ikke noget, men så bare efter med forskellige tiders mellemrum. Efter 3 a 4 ugers forløb stillede han
mig til et meget svært kehlearbejde. Da jeg havde arbejdet
Yz dag derved, bad jeg ham om en mand til hjælp. Han
svarede blot: »Kan du ikke magte, så rejs hjem til Danmark
og æd mere grød, så kan du komme igen, når du mener, du
er stærk nok.« Det var en dårlig trØst. Jeg arbejdede, så sveden haglede ad mig og blev omsider også færdig med det
arbejde. Værkstedsformanden hed Wollas og var en ældre
mand. Derefter kom jeg på tømmerpladsen; det var meget
behageligere. Der bed formanden »Feylerberg«, en yngre,
flink og dygtig mand. Arbejdet der var afbinding af bjælkelag
og tagværk. Der arbejdede vi vel 20 a 30 mand. Jeg blev kammerat med en svejtser, der var et godt og dygtigt menneske.
Hans fader var tØmmermester i Bern. Der arbejdede vi året
ud. Der blev bestilt meget; arbejdet blev akkurat og propert
udføre; alt gik med tysk præcision. Mødes skulde der før tiden,
således at vi på slaget havde værktøj og os selv på plads; det
første slag blev slået samtidig med dampflØjten. Da jeg havde
arbejdet på værkstedet ca. 14 dage, sov jeg over og kom ca.
5' minutter for sent. Porten var lukket, og jeg kom ikke ind;
jeg forsøgte om middagen, men formanden sagde, jeg ku nde
gå h jern og sove ud, så kunde jeg komme igen i morgen ; men
skete det oftere, så var jeg færdig. Der var fire lærlinge af lidt
forskellig alder. De mødre altid i hØj silkehat, srort læderskØdskind med er score messingspænde på ryggen; det så meget grinagtigt ud med disse purke. Skulde de gå et ærinde, kort eller
langt, gik de aldrig uden den dragt.
Svendene skulde også have deres dragt; det var som regel
manchesterfløjlsbenklæder og vest med perlemors knapper, en
rrØje, oftest af samme sort, men altid blød, sort filthat, skjortebryst med er langt slips i sømandsknude; det skulde der til;
der råltes ingen afvigelser.
Da jeg kom til Hamborg, havde jeg jo ikke denne mundering. Jeg havde en grå filthat og almindelige dagligklæder,
som jeg havde brugt i København. Den anden dag, jeg var
der, kom en af svendene ben til mig og sagde, at det var en
murerhat, jeg gik med; jeg skulde skaffe en sort hat. Jeg
tænkte, det bliver jo min sag, hvad jeg vil gå med; men næste
dag fik jeg bagfra et voldsomt slag mod hatten, som nær
havde taget hovedet med. Så forstod jeg, det var alvor. Jeg fik

en kammerat til at følge med til byen, hvor jeg købte sort hat,
slips fik jeg også fat på. Næste søndag fik jeg en kammerat
med ind til byen, hvor jeg købte engelsk klædes benklæder,
flØjlsvesr med perlemors knapper; nu var altså min mundering
upåklagelig i forhold til de andre svendes, og senere var der
ingen, der g jorde mig nogen fortræd.
Lærlingene var svært vigtige og store over for mig, fordi
jeg talte så dårligt rysk. De generede sig ikke for ar sige »der
dumme dane«; men da jeg tampede en af dem rigtig grundigt
en gang, så slap det også. Lærlingene købte altid frokost til
mig og flere af de yngre svende. Jeg kendte mønterne dårligt,
da der dengang var både rigsmØnt og hamborgerkurs; dette
medførte, at de til at begynde med gav mig alt for få penge
tilbage, når de gik ærinder; men det blev jeg snart klar over,
og så gik den fortjeneste flØjten for dem.
Arbejdet gik ellers rigtig godt, og jeg følte mig bedre og
bedre tilfreds, efterhånden som jeg kunde sproget bedre.
Arbejdskammeraterne var flinke folk. H vor mange svende der
var i arbejde, ved jeg ikke, men der var mange de forskellige
steder, der sagdes ornkting 300; men vi så jo aldrig hinanden
samlede; men meget score arbejder havde mester forskellige
seeder. Arbejdstiden var her 10 timer a 50 pf., altså 5 rmk.
pr. dag. Alt arbejde var dagløn, intet akkordarbejde; men der
blev passet nøje på, at der blev bestilt noget.
Jeg var også med ved en større bygnings tØmmerrejsning;
der fik vi intet tØmmergilde, men hver mand fik 10 rmk. i
stedet. For en del af disse penge blev jeg fotograferet hos en
srørre fotograf i Hamborg, den gang jeg var 19 år. Alt gik
ellers nu sin jævne gang med arbejdet.
Det trak hen mod juletiden, og jeg besluttede mig til at
rejse h jem til julen; thi jeg sparede på pengene. Jeg havde
taget alle mine spareskillinger med fra København, ornkting
150 kr., men da jeg så, jeg kunde klare mig godt med den fortjeneste, jeg havde, og det så ud til, ar jeg beholdt arbejde, så
sendte jeg 100 kr. h jem til Peter, for at han skulde anbringe
dem et eller andet sted for mig, men jeg har ikke hØrt til dem
siden. Derfor skal han nu ikke dadles; thi ham skylder jeg så
uhyre meget; hvor de blev af, har jeg aldrig fået oplyst. Penge
havde jeg til rejse både rur og retur, og jeg længtes efter ar se,
hvorledes det stod til i h jemmet. Jeg gik ril mester, forelagde
ham min plan og spurgte, om jeg måtte komme igen efter
nytår, og det lovede han mig.
Jeg rejste så hjem til julen 1875, besøgte min broder Peter
i Tårbæk en halv dag, og lille juleaftensdag rog vi med Rønnedamperen hjem. Om bord på dampskibet traf jeg sammen
med Lars Hansen, en af faders tidligere lærlinge, der kom
fra Amerika for at holde jul hos os. Fætter Christian, som
vi ikke havde ser længe, da han havde faret på »langfart«,
Kinakysten og flere andre steder, samt Mathias, der ved den
tid opholdt sig i København ; det var et meget fornøjelige
møde. Hvor havde vi alle meget forskelligt at berette om,
hvad vi hver især havde oplevet. Vi havde en rigtig fornøjelig
julefest. Vi havde juletræ herhjemme og var til nogle små
julegilder hos familien. Far og mor var ikke raske, men dog
oven senge; alt gik på herligste måde.
D agene gik og julen med, og snart skulde jeg af seed. Jeg
rejste hjemmefra den 5. januar 1876. Den gang jeg sagde
farvel til mor, havde hun en tokrone i hånden; jeg så lidt for-

bavset på hende; thi det var
jeg ikke vant til; hun siger
bloc: »Ja, den skal du have,
min dreng«; der var jo næsten med tårer, vi skiltes.
Jeg mindes ellers ikke, ar jeg
har fået penge af far og mor
på den måde; det var er
ukendt begreb og derfor så
overraskende, at jeg mindes
det med glæde efter 45 års
forløb.
H os Peter i Tårbæk op· holdt jeg mig i 3 dage. Jeg
skulde nemlig have to søstre
Schultz med til en by i HolOtto Bidstrup,
for. i Hrunborg 1875.
sten, der hed Horst, til en
onkel, som boede der. Den
ene af dem blev senere den berømte tandlæge Christensens hustru. Da jeg fik damerne afleveret, rejste jeg til Hamborg. Der
var en meget hård vinter; jeg havde intet andet overtøj end
en vinterfrakke og var derfor så forkølet og hæs, da jeg nåede
H amborg, at jeg knapt kunde tale. Jeg måtte blive liggende
i min seng 2 a 3 dage. Der var ingen, der så til mig før efter
to dages forløb; så stikker værtinden næsen inden for døren
og spørger, om jeg er syg. Jeg svarede ja; hun siger: »Skal vi
sende bud efter hospitalsvognen?«; men dertil svarede jeg blot
nej, og så var det sygebesøg forbi. Det var i det hele en mærkelig sløv madam. T redjedagen stod jeg op, men gik ikke
på arbejde.
Den fjerde dag mødte jeg på pladsen og påbegyndte arbejdet.
Der var så støvet og beskidt på værelset, så jeg, der ellers ikke
var fin på det, følte en scor uhygge ved at være der, og for
resten var sengetøjet så dårligt, at jeg frøs om natten; så besluttede jeg mig til at søge et nyt ,logi. Det lykkedes, og en lørdag
aften fik jeg en af mine arbejdskammerater med mig hjem.
Jeg lagde pengene på bordet for den forløbne uge, vi tog alt
mit habengut i hænderne, sagde farvel til børnene, konen og
manden var nemlig ikke hjemme, og dermed var den historie
forbi.
Det sted, jeg nu kom til at bo, var noget længere borte fra
arbejdspladsen; men det var rare og hyggelige folk; efter kort
tid kom jeg omtrent til at høre familien til. Jeg måtte dele
seng med en broder til konen; men han var også er ordentligt
menneske. Den dobbelte seng fyldte næsten hele værelset;
men derfor sad vi som regel alle i køkkenet sammen med
husets folk. Her spiste jeg også middag med værtsfolkene
kl. 6Yi aften, når vi alle var kommer fra arbejde.
Disse folk havde en dreng på ca. 9 år, en meget flink fyr,
der var meget velopdragen; han hjalp sin moder meget med
husets anliggender. Medens jeg var der, fødtes der en lille
p ige, som jeg for resten en søndag aften blev indskrevet som
fadder til. Der var sikkert skik, ar børn blev hjemmedØbte;
thi barnet var ikke sygt.
Om det var på forslag af mig eller de andre, husker jeg
ikke; men lige meget, Carl og Mathias havde lyst til ar besøge
mig i H amborg; der blev så aftalt, ar de skulde komme og
bo hos mig. Sengen var jo til to, men vi kunne sagtens ligge
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tre i den for nogle nætter. Jeg spurgte mine værtsfolk og svogeren, om det kunde lade sig gØre, og de mente jo, at det
kunde det sagtens. Carl og Mathias havde jo min adresse, og
jeg havde instrueret dem om, hvorledes de skulde bære sig ad.
Så vidt jeg mindes, var det i marts 1876, at besøget fa ndt sted.
Da jeg kom hjem fra arbejdet om aftenen, sad de der begge
ro og ventede på mig; de kunde jo ikke tale med værtsfolkene; men de blev ellers godt modtagne. Vi havde selvfølgelig
meget at tale om. Jeg var fra arbejde nogle dage, da vi så
spadserede rundt i byen og så på de forskellige ting, som jeg
under mit ophold der havde lært at kende. Om natten lå vi
så alle tre i den ene seng i mit værelse; jeg mindes endnu, vi

var svært Ømme om morgenen efter den omgang. Vi spiste
til middag hos værtsfolkene og gik på de billigste restaurarioner og fik den øvrige mad. Turen kostede jo ikke meget
på den måde, og jeg tror, de var glade ved opholdet, der varede
tre dage; så var den glæde forbi!
Når jeg fik breve hjemmefra, var det ikke de lyseste udsigter, de handlede om; thi far var nu stadig sengeliggende, og
hans tilstand forværredes stadig. Peter skrev omtrent i hvert
brev, jeg fik, at det var på tide at forlade Hamborg; jeg skulde
snart se at komme længere mod syd; thi ingen vidste, når jeg
blev nødt til ar rejse hjem. Da vi hen i april stadig gik på
pladsen og ventede på rømmer, og de fleste af mine kamme-
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rater var fyrede; vi var kun 3---4 mand tilbage, som rømmede
op og skar forskellige ting til brænde; var det så kedeligt, at
jeg besluttede mig til at rejse sydpå, hvor jeg kunde få noget
at bestille.
Den 28. april rejste jeg til Koln, dagen efter langs Rhinen
til Koblenz, den 30. april til Frankfurt a. M. Hvor var det en
uforglemmelig dejlig tur langs ad Rhinen. Jeg rejste selvfølgelig på 4. kl.s jernbane, det vil sige ståplads, og 3. kl.s skibe;
men se og høre kunde man jo lige så godt som på 1. kl. Da
jeg nåede Frankfurt, var omtrent alle mine spareskillinger
opbrugt, og nu skulde jeg have arbejde, ellers blev den gnaven.
Jeg havnede der i byen i er herberg, der kaldtes »Herberge
zur Reimar«; der blev kaldt »der kristelige herberg«, til forskel
fra »Die zlinfrige Herberge«. Der var en farlig redelighed.
Man kom ind i en stor sal, som kaldtes fremmedstue. Værelser
var møbleret med borde og bænke ril hver sin side og en hovedgang i midten; for enden af hovedgangen var der en talerstol,
som brugtes ved aftenandagten, der holdtes, førend vi fik lov
ar gå ril sengs. Der kunde vi få tarvelig mad at købe lige fra
10 pf. og op efter, men ingen dyrere ret end til 50 pf. Der kunde
være fra 60 til ca. 100 personer i fremmedsruen . Personerne
skifrede omtrent daglig. Sovested kunde man få for 25-5075-100 pf. for en nat, alt efter som man havde mØnt og fordrede komfort. Sovebilletter skulde løses mellem 8 og 9 aften;
Billerterne havde hver sin farve, rød, blå, gul, hvid. Bygningen
var på 4 etager, og hver farve var til sin etage. Alle breve blev
opstiller i er glasskab, ~::im var ::flåser; der kunde hver se, om
der var brev til ham og få det udleverer af herbergsfaderen.
Der var også opbevaring af rejsegods, ure og andre værdisager;
det kostede 10 pf. for opbevaringen. Foruden herbergsfaderen
var der 5-6 tjenere, som dels skulde holde orden og dels udlevere mad og kaffe. Jeg kom dertil sent om eftermiddagen,
dygtig træt og sulten; jeg kØbte lidt brød, smør og sauerkraut,
løste sovebillet til 50 pf. og mente, jeg kunde få lov at komme
i seng; men den gik ikke. Alle måtte vente til kl. 10, uagtet
de fleste var søvnige og medtagne af rejsen. Kl. 9% begyndte
aftenandagten. Herbergsfaderen stillede sig op på talerstolen,
alle tjenerne i midtergangen med bestemte mellemrum for at
holde orden på der blandede publikum. Derefter læste han et
kort stykke af det nye testamente og forklarede og supplerede
teksten. Under dette kneb det somme steder med roen; nogle,
deriblandt jeg, lagde armene på border og slumrede; men der
fik vi ikke lov til; der var straks en af tjenerne, der kom og
ruskede i mig og i flere andre, der havde det på samme måde
som jeg. Så skulde der synges nogle salmevers; det gik for sig
på den måde, ar herbergsfaderen læste først verser op, dernæst
2 linier for hver gang, der så blev sunget af en del af forsamlingen, andre peb, lo, arrer andre sang så hjerteskærende falsk,
så det var en gru. Der var den ynkeligste parodi på en aftenandagt. Når det var besørget, stillede tjenerne sig, een a to
mand i hver etage, på trappegangen og råbte: »De hvide billetter 1. sal, de røde 2. sal, de blå tredie sal, de gule 4. sal.«
Jeg kom op på 3die sal, det var jo til 50 pf. og ikke det slØjesre.
Der var en scor sal med ca. 20 senge; der var ikke en srol eller
er bord i værelset. Ved fodenden af hver seng var der fastgjort
til jernsengen en bøjle eller stang, der foroven var bøjet i
vinkel; der skulde man så lægge og hænge sit tØj. Ved ind-

gangsdøren srod så ro tjenere, som efrerså os alle, om vi havde
lus. Det gik for sig på følgende måde. Ved hver side af døren
var anbragt et stærkt gasblus. Herunder stod tjenerne, vi andre
deromkring, hver med sin skjorte og undertrØje på armen;
når min rur kom, afleverede jeg skjorten, der særlig blev efterset i halsrynkerne, i arme og håndlinninger; jeg blev godkendt
som ren og fik seng anvist og skjorten smidt i hovedet; så
havde jeg lov at gå i seng. Sengen var meget spartansk; men
overtræt, som jeg var, sov jeg snart ind. Om morgenen kl. 6
skulde alle mand op; der blev ringer i hver sal med en scor
håndklokke og råbt, ar alle skulde stå op. Jeg var så træt; jeg
syntes, der var ingen mening i ar stå op på den rid, og blev
liggende. 15 minutter efter ringningen kom de for at se efrer,
om alle var oppe. Da jeg og en anden logerende lå endnu, fik
vi en bunke grovheder, og overdynen blev taget fra os. Da jeg
som altid, når jeg var på rejse, lå ganske nøgen i sengen, så
var der jo intet andet at gøre end ar stå op. Så kom vi ned i
fremmedsruen, sarte os på en bænk ved et bord, bestilte en
såkaldt kop kaffe til 10 a 15 pf" og så skulle slagplanen lægges for dagen.
Jeg forhørte mig nu om adresser på de forskellige tØmmermesrre, og så skulde jeg jo ud at løbe i den score, ukendte by
for at opdrive noget arbejde. Det var en drøj bestilling ar gå
fra sted til sted for at søge arbejde, og hvert sted, man kom,
blev man bare kort afvist. Da jeg havde været i Frankfurt i 3
dage uden at få noget at bestille, besluttede jeg mig til at
opsøge der zi.inftige rømmerherberge. Jeg gik derhen om aftenen, når der var samlet en del tØmmersvende. Da jeg kom
ind og hilste, blev jeg jo stærkt overbegloet af ca. 10-12
ziinfrige svende, der spurgte, hvad jeg vilde. Jeg sagde, jo, jeg
sØgte arbejde; om de vidste noget sted, hvor der var der at få.
Svaret var: »Sæt dig ned, fortæl, hvorfra du kommer, og hvem
du har arbejdet hos! kan du give en omgang Øl?« Jeg svarede:
x·Der er da efrer skik, at det er jer, der skal traktere mig!«
»Nå, lad gå! Du skal få geschenk«. Jeg satte mig ned i det
halvmørke, tarveligt udstyrede værelse ved der score bord midt
i stuen, hvorover tØmrerladen hang med mange bånd og medaljer på. Der sad vi så og sludrede lidt; jeg var stadig ivrig for
at få at høre, om de vidste noget sted, hvor der var arbejde;
men en af de ældste sagde gentagne gange: »Ikke så ivrig,
kammerat.« Omsider opgiver de mig er sted, hvor jeg kunde
være sikker på at få arbejde; men jeg skulde helst gå derhen i
aften; så traf jeg dem bedst hjemme. Jeg fik gade og nummer
opgivet og begyndte at spørge og lede mig frem. Resultater
blev, da jeg nåede gade og nummer, ar jeg syntes, der måtte
være noget galt. Da jeg fik ringet på nogle gange, kom der to
damer og lukkede mig op, og nu var jeg klar over, hvilken
fælde de havde narrer mig i. Damerne blev jeg hurtig færdig
med. Jeg gik tilbage til herberget, hvor de sad i spændt forventning på resultatet.
Jeg var jo gruelig gal i hovedet, skældte ud det bedste, jeg
kunde; de andre lo og vred sig af grin; de syntes, den var så
godt lavet. Omsider kom der jo lidt ro over os; så siger een
af dem, at dersom jeg vilde give en »omgang«, så skulde de
anvise mig rigtigt arbejde. Jeg vilde først have arbejdet og så
give »omgang«; men det vilde de ikke nøjes med. Jeg gav
så »omgangen« og fik anvist »Frankfurter Bahngesellschaft«,
hvor jeg skulde gå hen mellem 11-12 næste dag; så var de
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sikre på, at jeg fik arbejde. Jeg vidste knapt, hvad jeg skulde
tro, men gik derhen og blev anragen til dagen efrer, den 4. maj.
Dette bygningsaktieselskab var en meget stor historie. Kontorerne var i en 3 eller 4-etages bygning, der i det væsenrligste
var optaget af konrorer. Det var en samling af konrorer for
tØmrere, murere, arkitekter, ingeniører og sikkert for de håndværksfag, der hØrer til for at opføre bygninger. Mange forskellige steder i byen så man kort over, hvor alle selskabets byggepladser og de bygninger, der var til salg, mærket med stærke
farver; og selvfølgelig et ret srort skilt ovenover glasskabet med
firmanavn. Jeg kom straks til at arbejde på pladsen ved afbindingsarbejde. Alle arbejdere blev nummereret, fik udleveret en
rund messingplade med nr.; jeg havde nr. 52. Dette nr. skulde
afleveres til portneren, når vi passerede porten, og hentes hos
ham, så snart vi gik ud. Han førte kontrol med arbejdstiden
til kontrol for formanden. Tømmerpladsen var stor, og der var
et meget srort trælager af skåret tØmmer, brædder og planker.
Da jeg havde arbejdet der i to dage og sad ude på pladsen
og spiste min medbragte frokost, blev jeg meget forbavset over,
at der var to svende, der sad og talte dansk sammen under måltidet. Jeg nærmede mig lidt efter lidt; da jeg havde hØrt lidt på
dem, kunde jeg ikke nære mig; jeg blandede mig i samtalen på
dansk. Sikke ansigter af forbavselse, der så på mig! Det første
udbrud var: »H va fan er du for en? Der har du, dit asen, gået
her nogle dage, uden at vi anede, du var dansk. Hvor er du fra,
og hvor kommer du fra?« Vi kom jo i samtale med hinanden
om mangt og meget. Samarbejdet varede dog ikke længe, vel
en 5 a 6 dage; thi en dag, de skulde renskære bjælkerne i det
bjælkelag, vi arbejdede på, så satte de sig på bjælkerne og skar.
Formanden så sig vred på den måde at arbejde på; han gik ind
på kontoret, kom ud med to srole, satte en stol til hver især og
skældte dem ud, bØd dem sætte sig på hver sin stol, når de
skulde skære. Svendene skældte igen på kraft, tog stolene i ryggen og knaldede dem i stumper og stykker, mens formanden
srod og så derpå. Der blev scor ballade. Værktøjet smed de
fra sig ud i lufren; formanden måtte trække sig tilbage for ikke
at få prygl. Så forlod de pladsen, og siden har jeg aldrig set eller
hØrt noget fra dem. Det var vistnok to mindre gode personer.
Så var jeg igen ene dansker på pladsen; det var jo det behageligste.
I slutningen af maj måned blev jeg og tre andre beordret
hen til den nye Frankfurter Børs, der var under opførelse. Vi
skulde stille afbundne stilladser op. Vi fik sagerne færdig
afbundet fra tØmmerpladsen; det var kun opstilling af samme,
vi havde med at gøre.
Det var en mægtig bygning. Murene var de fleste steder
en m tykke. Facaden var af grå sandsten. D en gang jeg kom
derhen, var vel murene 10 a 15 alen i højden. Vi skulde, som
sagt, stille 3 og 4 srokværk op af stilladset, der var konstrueret
som fri tstående 4-kantede bukke, hvorover der skulde lægges
svære trædragere som forbindelse mellem bukkene; på dragerne
igen jernbaneskinner; herpå kØrte så jernbanevogne af en egen
slags med kørende spil på til ophejsning af de mægtige marmorsøjler, der skulde rejses, særlig i børssalen, og til ophejsning
af de mægtige gesimssten til facaden. Jeg antager, at hvert
stokværk af stilladset var 12 alen hØjt, så det var jo en væmmelig hØjde at arbejde i.
Da vi kom derhen, stod vi længe nede på jorden og gloede
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op. Der kom imidlertid 4 a 6 mand fra en anden plads, som
også skulde arbejde der, og der imellem en dansker. Vi talte
lidt sammen om sagerne; der var ingen, der rigtig havde lyst
til at gå på. Imidlertid blev det middag. Vi spiste middag, og
så skulde det afgøres, hvor mange der vilde gå op. Jeg havde
ingen lyst; men den anden dansker, der var, siger til mig: »Lad
os nu vise, vi er raske danske drenge! lad så de tyske rakkerpukler blive nede. « Vi begyndte at kravle op; da vi kom til
tops, kunde vi intet andet end sidde stille og holde os fast;
efter at have siddet 1 times tid, forsØgte jeg mig lidt; men den
anden, min raske kammerat, vilde eller kunde ikke røre sig;
da jeg omsider skulde se mig om, var han på vej nedad; jeg
råbte til ham, hvad det skulde betyde; han svarede blot, at
han vilde eller kunde ikke arbejde der. Der var en eller to af
den anden flok, der blev, og vi begyndte så at arbejde; men
halsbrækkende på livet !Øs gik der til hver rid på dagen. H vad
der gjorde, at jeg blev, var simpelthen, at lommen var omtrent
læns. H ver morgen, jeg gik på arbejde, tænkte jeg på, at det
meget nemt _kunde ske, at jeg ikke kom levende derfra; men
det fi k jo så være. Lidt efter lidt blev man jo vænnet til de
vanskelige forhold. Der var dog en arbejdskammerat, der faldt
ned og, slog sig ihjel. Jeg var på nippet flere gange; det var
de andre også.
Arbejdet hastede at få frem; der kom stadig nye folk; men
når de så, hvorledes arbejdet var, så g ik de allerfleste tilbage
igen og vilde ikke arbejde under de vanskelige forhold. Da vi
opdagede, hvorledes landet lå, rådsloges vi om, at enten stoppede vi, eller også vilde vi have mere i lØn; det gjorde vi i
løbet af 6 uger 3 gange, og hver gang måtte mesteren først
forhandle med kontoret, og så kom han igen og gav os tillæg.
Daglønnen var ellers omkring 4 rrnk.; men den sidste tid, jeg
arbejdede der, havde vi 10 rmk. pr. dag. Det gik jo ikke så
stille af med disse pålæg. Vi var jo alle enige om, at så snart
det stilladsarbejde var færdigt, blev vi jaget væk allesammen;
men det regnede vi for intet. Verden var jo stor nok endda.
Det var første gang, jeg kendte til strejke, og så var jeg oven
i købet med til selv at lave den!
Den 8. juli blev vi færdige, og så forlangte vi alle vor
fremmedseddel. D a jeg skulde aflevere mit værktØj, var min
værktøjskasse opbrudt og det meste af det stjålet af en af
kammeraterne, der var gået fra pladsen før mig; jeg var jo
svært ked af at skulle betale det manglende; men så får jeg
den ide, at jeg kunde jo stjæle en af de andres værktØj og aflevere det; det kostede megen overvejelse; men jeg gjorde det
desuagtet; jeg slap for at betale, men blev belaster med en dårlig samvittighed.
Medens jeg arbejdede på børsen, kom en politibetjent og
hentede mig; jeg skulde følge med ham til stationen. Da han
kom og spurgte efter mig, var der flere af de nærmeste kammerater, der fortroligt spurgte: »Hvad har du lavet?« Jeg
siger: »Jeg ved intet;« men det var der ingen, der troede på.
Den gang, jeg gik med betjenten, lo nogle, andre råbte: »Auf
wiedersehen! « Det blev ikke taget meget hØjtideligt. Jeg selv
tænkte, at jeg måtte være forvekslet med en eller anden forbryder, eller at de skulde hugge mig for skat, som jeg havde
undladt at betale i H amborg.
Da jeg kom hen på stationen, var det mit »pas«, de ikke
kunde forstå; thi på forsiden var det dansk, og på bagsiden var

der fransk, og nu måtte jeg oversætte det danske til tysk; da
dette var foretaget, og en del andre formaliteter var i orden,
fik jeg lov at gå. Til kammeraternes store forbavselse kom jeg
igen på pladsen efter 1 a 1Y2 times forløb. Alle skulde jo høre,
hvad de vilde mig, og da de fik besked herom, var denne lille
episode forbi.
Frankfurt a. M. var en hyggelig by at være i; der var også
vand at se, og en ikke lille, flad forstrand. Jeg mindes en søndag,
en kammerat opfordrede mig til at følge med ud til et eller andet
forlystelsessted. Jeg undskyldte mig med, at jeg ikke havde
noget kravetØj. »Det skal vi sagtens klare,« sagde han. Vi fulg·
tes så hen i det rigtige gamle jødekvarter. Der kom vi ind i
et baghus hos en rigtig gammel jøde. Min kammerat spurgte
om flipper. Ja, der kunde vi godt få. Vi henvistes til nogle
store sække, der var fyldt med gamle, brugte flipper; der kunde
vi selv søge at finde de reneste af dem, der passede i vidden.
Jeg kØbte ro flipper for 10 pf. tilsammen; min kammerat
g jorde ligeså. Den ene tog jeg på med det samme, den anden
i lommen. Jeg syntes nok til at begynde med, det var mindre
behageligt; men det var jo snarr glemt; der skulde jo passes på
skillingerne.
I Frankfurt kom jeg til at bo sammen med en jernbanemand,
der kørte mellem H amborg og Frankfurt. Han havde været
med i krigen i 1864 og havde som soldat været temmelig hØjr
oppe i Jylland. Han syntes ellers godt om danskerne, sagde
han; men de havde »ein sehr schlechter pudding«. Jeg kunde
ikke rigtig forstå dette; thi danskerne fik jo ikke megen budding. Han forklarede så, ar når de kom ind på gårdene og
skulde se efter mad, så måtte de ofte ned i kælderne for ar få
fat i noget, og der stod meget ofte en vældig budding på en
rund træbriks; det var grove gryn, den var laver af, og som regel
blå af farve udvendig; den smagte ikke godt. Omsider gik der
op for mig, at det var grød, der var kogt i en almindelig jerngryde, der så var blånet i gryden ; så var den vendt om på et
trægrydelåg, efter ar den var kold og stiv. Jeg måtte jo indrømme, at det var ikke første klasses budding; men jyderne,
der skulde skaffe mad til tyskerne, har jo ment, det var det
nemmeste at traktere den slags folk med.
Nu skulde jeg jo sige farvel til Frankfurt, og hvorhen skulde
jeg rejse? Førend jeg kom af sted, kom en af de ubehageligste
af mine gamle kammerater til mig og vilde købe min scomøje.
Jeg vilde ikke sælge den; men han vilde absolut prøve, om den
passede ham; dette var jeg dum nok til at indvillige i; men da
han først havde fået den på; var det mig umuligt at få ham
til at tage den af. Jeg både lokkede og truede; men intet hjalp.
Han lovede at sende mig betaling for trøjen; men der vidste
jeg på forhånd, ae det blev der aldrig noget af. Han tilbød
mig en paraply som det første afdrag. Jeg protesterede stadig;
men med et sæt var han ude ad døren med trØjen på. Jeg stod
tilbage med paraplyen. Nu var jo trøjen væk og dermed alt mit
overtøj. Havde han ikke være scor og stærk, så var det ikke
gået af uden kamp; men her var jeg absoiut den lille. At kalde
på politi kunde intet nytte; thi han var snart over alle bjerge.
Så rejste jeg den 10. juli til Strasbourg. Der var jo sproget
fransk, som jeg hverken kunde tale eller forstå. Der var en
kammerat med mig. Vi gik først rundt til alle de tØmmermestre, vi kunde finde, og det var ikke få, og spurgte om
arbejde. Så snart de hØrre, hvad vi vilde, og hØrre det tyske

sprog, blev døren smækket i for næsen af os. Vi opdagede snart,
ae det var umuligt for en tysker ae få en dags arbejde der.
Vi blev forbavsede over, at der var så meget, der mindede om
krigen. Særlig var det gået ud over domkirken og de største
bygninger; man kunde flere steder se kugler sidde i muren
og nedskudte partier af bygningerne. Vi gik rundt og så særlig
på domkirken med det berømte ur og mange andre seværdigheder; men vi var stadig trykkede af befolkningens uvilje. I
boghandlervinduerne var alle de ledende ryskere afbildede med
er let kendeligt hoved og kroppen som gulerod, agurk, kartoffel, runkelroe og lignende. Vi var forbavser over, at der kunde
tillades. Der var opslag mange steder om, ar al handel med
våben og ammunition var strengt forbudt. Der vrimlede af
soldater og officerer på gaderne; der var ikke rart ar være.
Vi skulde jo have logi for narren og lidt mad; der måtte vi så
søge i en beværtning, hvor de tyske soldater holdt til.
Om aftenen, da vi sad der, kom der flere og flere soldater;
der blev sunget fædrelandssange, og der fØlte vi os jo lidt bedre
tilpas. Vi lå der om natten for en billig betaling, og efter ar vi
den næste dag havde ser os lidt omkring, måtte vi skilles. Jeg
rejste sydpå til Mi.ilhausen (nu Mulhouse); der kunde min
kammerat nok følge med; men iod i Svejts, som nu var måler,
kunde han ikke komme, da han intet pas havde.
Efter nogen betænkning fulgte to foreløbige eller tilfældige
kammerater med. I Mi.ilhausen var vi kun kort tid. Vor attrå
var jo Basel, og mærkelig nok blev de ikke hugger på jernbanestationen. Den 12. juli kom vi til Basel. Vi gik rundt og
spurgte om arbejde; men ingen havde brug for os; der var
ikke arbejde at opdrive. Pengene var ved ae slippe op, så der
måtte leves sparsomt. Jeg husker, at vi en middag gik iod i en
meget simpel og tarvelig beværtning. En lille stue med er
umaler lange cræbord, der var bænke uden rygstød at sidde på.
Vi medbragte brød og ost og købce os hver Y2 liter landvin.
Den kost kunde man sagtens leve på. Vi gik stadig rundt i
byen, dels efter arbejde og dels for at se os om. Henimod aften
siger en af kammeraterne: »Hvor skal vi gøre af os i nat?«
Ja, det var der ingen, der vidste. »Ja, hvor mange penge har
du?« sagde de til mig. »Jeg har nogle få francs,« svarede jeg.
»Lad mig se,« siger han. Det havde jeg ingen interesse af ar
vise dem; thi jeg havde 1 guldfranc og en eller to francs foruden. Jeg følte efter min portemonnæ; men væk var den. Gode
råd var dyre, ikke en skilling på lommen, træt og sulten, som
jeg blev til aften, og intet sted ar komme hen om natten. Vi
fulgtes videre rundt; vi kom til en bro, der førte over Rhinen.
Det var et sus og et brus i vandet og en rivende scrØm. Jeg stod
der på broen og havde dybe kedsommelige tanker om udsigterne for natten og den kommende dag. Så skød der op i mig,
at det nemmeste og bedste var sikkert at kaste sig ned i strømmen; så var man færdig med alle bekymringer, og her i livet
var der ingen, der havde brug for en. Tanken blev mere og
mere nærgående, og til sidst måtte jeg næsten med vold rive
mig lØs og gå derfra; thi ellers var jeg blevet en selvmorder.
Da de andre så, hvor trykker jeg var i sindet, så siger en af
dem: »Ja, du skal nu ikke være så ked af det; thi jeg fandt din
portemonnæ inde i værtshuset.« Jeg havde tabt den på gulvet,
ved at jeg havde brugt lommetørklæder, og ikke været forsigtig
og efterser, om den var i lommen, da jeg puttede lommetørklædet ned. Dee lettede jo på mig, og som belønning for udvise
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ærlighed foreslog de, at jeg skulde give aftensmad . D et måtte
jeg jo og gav så en omgang brød, pØlse og vin, der tilsammen kostede ca. 1Y2 franc. Vi lå alligevel under tag om natten.
Basel er en af de dejligste byer, man kan se. Den ligger på
et meget kuperer terræn med hØje bjærge som baggrund og gør
er meget tiltalende indtryk.
Selv om jeg gerne vilde blevet der, var der jo umuligt, når
jeg intet arbejde kunde få og næsten ingen penge havde.
Der måtte rages en beslutning, og der blev, at jeg næste dag
rejste til Ziiricb, hvor jeg ankom en søndag efte rmiddag hen
mod aften. Kammeraterne turde ikke følge med, da de manglede p as. Det var smukt vejr, og der var mange, som var kommer for at modtage toget. Jeg stod stille og· betragtede menneskene. Jeg havde jo incet hastværk. Der var omfavnelser, kys
og klap i masser. Før jeg anede det, stod jeg ganske alene på
perronen sammen med noget togpersonale. Min ensomhed faldt
mig rung, og det var lige ved, ar gråden havde rager magten;
men så måtte jeg jo tage mig i nakken og forklare mig selv,
at den slags hjalp jo intet; nu skulde jeg jo se at få nattelogi. D a
jeg kom ud p å gaden mellem alle menneskene, hjalp der. Jeg
kom til at bo på et såkaldt kristeligt herberg; billigt skulde der
være. Vi blev jo kommanderet tidligt i seng. Jeg lå på stue
sammen med ca. 20 mand. Mellem så mange er der altid en del
urolige hoveder, der kan holde rumlen ved lige. Da det altid
er mode på den slags hoteller ar sove ganske nøgne, for ikke
at få utØj i klæderne, og da det der var varmt om aftenen og
natten, passede det jo godt; men det varede vel ikke fem
minutter, efter at der var lukket for os, førend nogle sprang ud
af sengen og begyndte at danse på gulvet i Adams-kostume.
En havde flØjte med, en anden violin; de sprang ud, greb instrumenterne og spillede, så det var en lyst. Så vidt jeg husker,
var alle mand på gulvet, undtagen en eller to foruden mig. Den
gik jo ikke længe; th i herbergsfaderen trådte ind, og med
streng mine påbød han ro. Alle var da i seng både med violin
og fløjre; air var stille, da han låsede døren op og kom ind.
5 minutter, efter at han var gået, begyndtes der forfra på der
samme. Det endte på samme måde som første gang; men nu
var der ingen, der risikerede at gentage spøgen; thi der truedes
med udsmidning. Om mandagen gik jeg rundt for ar søge
arbejde, og hen p å eftermiddagen lykkedes der virkelig ar få
fat et sted. Hvad mesteren hed, husker jeg ikke; men det var
en stor rømmerplads med tilhørende skæreri, h vor de skar
store og mindre stammer af til brædder og rømmer. Jeg kom
til at arbejde på rømmerpladsen. D et var i grunden er hårdt
arbejde at gå i den stegende sol fra morgen til aften. Vi havde
kun skjorte og lærredsbenklæder på; desuagtet randt sveden
fra hage og næse den hele dag. Vi drak selvfølgelig meget, men
spiste forholdsvis lidt. Jeg fik logi hos en enke i er lille hus
med stråtag; der lå jeg på et loftsværelse. Der var rart at bo,
men meget varmt om natten, så jeg døjede med ar sove. En
nat indtraf det med tordenvejr, og aldrig i mine dage har jeg
hØrt mage til bulder; det rungede i bjerge og dal, som skulde
det styrte sammen. Jeg er ikke let at få af køjen for tordenvejr;
men den gang måtte jeg klæde mig på og gik udenfor; thi det
var, som skulde hytten falde sammen. Konen, jeg boede hos,
ernærede sig ved at tvinde silke. Jeg skulde have morgenkaffe
hos min værtinde, det fik jeg serveret på følgende måde: En
mindre fajanceskål, deri den sorte, tynde kaffe, en spiseske
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og 2-3 skiver franskbrød og en kniv. Så skar man franskbrødet i terninger, kom det i kaffen og spiste det med ske;
der var det almindelige morgenmåltid. Til frokost et a to
rundstykker, Y2 lirer landvin, intet smør på brødet. Til m iddag
en tallerken suppe, k ogt på grønsager, makaroni, e r lille b itte
stykke kød på 3-4 mu ndfulde, det var som regel middagsmaden. Til aften brød og vin. Det var ler kosr; men det kunde
sagtens gå. Landvinen var ikke stærk berusende, men det
kuhde alligevel nemt lade sig gøre ar blive beruser. Vor formand holdt meget af vin, en dag, det var meget varmt, og vi
sikkert var sløvede af varmen, var han meget ondskabsfuld og
urimelig. D a foreslår en af kammeraterne, ar vi skulde traktere
ham, lig$'!så længe han vilde drikke; så skulde vi dele udgiften.
Arrangementer slog an, alle trakterede ham den dag, og det
endte med, han blev drukken og lagde sig i græsset mellem
bjælkerne, i det bjælkelag, vi havde i arbejde. D a vi altid
havde 2 bjælkelag oven på hinanden, var der god plads og dejlig
skygge. Vi lagde brædder over bjælkerne, for at ingen skulde
se ham; der lå han så til fyraften, da en gik hen og vækkede
ham; men vi havde taget den med ro og slap for at blive opstrammede den eftermiddag. H verken formand eller vi andre
talte om det senere. Vi morede os jo over det kup, vi
havde lavet.

Et maleri i
Østerlars kirke
Den berømte, nu restaurerede Østerlars rundkirke, vier Skt.
Laurentius, har i sommer vakt en overordentlig stor interesse
såvel hos landsdelens egne beboere som hos de mange tilrejsende. Det nævnes, at rallet på besøgende vil overstige 40.000
i år.
Beskrivelsen af selve kirken er så ofte og så indgående bearbejdet, at den ikke her skal forsøges gengivet, men lidt personalhistorie rør antages at have interesse, især for bornholmere
hjemme og ude.
Kirken ejer et gammelt oliemaleri, som gengiver en kendt
præsrefamilie, hvis talrige efterkommere til dels er kend te, deriblandt en stor del, som færdes lyslevende imellem os den dag i
dag. Flere af navner Sonne eller Sode har Ønsker sig nærmere
oplysninger.
Maleriet er udført i 1686 i anledning af præstefruen Maren
(Marna) H ansdarrer Anchers 50 årsdag. H un fødtes i Hovby
p ræstegård i 1636 (i det endnu danske Skåne, nu Ostra H oby,
nær Simrishamn), hvorfra hendes 10 år ældre broder, Povl H ansen Ancher, der blev præst i Rursker-Hasle, også kom, han, der
blev en af lederne i rejsningen mod svenskerne 1658. D eres fader, p ræsten Hans Povlsen Anchersens ligsren eksisterer endnu.
Farfaderen hed Pouell Anckerson; han var fra 1597 sognepræst
til LOderup og Horup. Ved præsremØder den 26. maj 1612

blev han valgt til provst i Ingelstad herred, som strækker sig ud
til kysten lige over for Hammeren. Han nævnes en god og lærd
mand i S. Cavellin stifts Herdaminnen.
Fra Kirkebakken i Rursker (136 mover havet) har Povl Ancher, gram i hu, kunnet se over til den tabte fædrene jord. Det
har nok også været medvirkende til, at han med ildhu tog del i
modstandskampen. Dette være sagt uden forklej nelse af Jens
Koefoeds befriernavn. En lykke for Bornholm var det, at vinteren 1657-58 hindrede denne i at vende tilbage til Sjælland
efter juleorloven. Den hårde fred i Roskilde d. 26. febr. 1658,
der også bragte Bornholm under Sverige, var slem nok, men da
Karl Gustav brød denne fred og med 5-6000 mand landede i
Korsør den 7. august 1658 for påny at gøre erobringer, blev
det bornholmerne for meget, og modstanden organiseredes
trods den score risiko.
Fru Marna Anchers første ægtefælle blev sognepræst i Øsrerlars, Oluf Nielsen Sonne (1626-1672), der blev kaldet 1658 i
Printzenskoldtiden og med sin hustru blev stamfader til slægten Sonne. H an skal være fød t i Næstved.
Pragtstykker af deres brudeseng (» hjemmegifteseng«) »Sonneslægtens Vugge« findes i Bornholms Museum med indskriften: »Hr. 0 . N . S. og M. H. D. «
De havde 7 børn:
1. Niels, der blev postmester i Anhalt.
2. Christopher, kaptajnlØjmant, Myregård, Aaker.
3. Hans, sognepræst til Neksø- Bodilsker 1689-1709.
Han havde to sønner, der blev majorer ved dragonerne, og en
datter, g. m. generalmajor, kommandant og amtmand Niels
West (1666-175 2) .
4. Edvard, lØjmant, Loftsgård, Aaker.
5. Jørgen, kaptajn, Leosgård, Øsrerlars.
6. Oluf, sognepræst til Hasle-Rutsker 1717-25.
6. Oluf, sognepræst til Pedersker 1696-17 og til HasleRutsker 1717-25 .
7. Magdalene, g. m. ritmester Rasmus Nielsen, St. Kannikegård, Bodilsker.
Marna Anchers første mand døde allerede i 1672; hun var
da kun 36 år gammel. Ved købet af Hyldesgård, 41. sgd. i
Øsrerlarsker, havde han sikret hendes enkestand. Da hun imidlertid så, at efterfølgeren i embedet blev den sympatiske mand
Jørgen Jensen Sode, har hun modtaget hans tilbud om at forblive i præstegården som hans hustru. Vielsen fandt sted 7.
trinitatis 1673 . Så var hun jo heller ikke mere ene om de syv
børns opdragelse.
Oluf N ielsen var Bornholms første Sonne; men Sode-slægtens
stamfader Jens H ansen Sode, der kom fra Skåne, var ældre og
blev først rektor i Rønne og i 1632 kaldet til sognepræst for
Hasle-Rursker. Han måtte efter ridens sædvane gifte sig med
formandens enke. Deres sønner blev: 1. Hans Jensen Sode
præst i Nyker 1662-85, provst 1682, 2. Jakob Jensen Sode,
først kapellan, men 1668 sognepræst til Olsker- Allinge samt
slotspræst, død 1693, og 3. Jørgen Jensen Sode, sognepræst til
Østerlars- Gudhjem 1672- 1700. De tre brødre var altså
hver præst i sin rundkirke samtidig, og i den fjerde, Nylars
kirke, var deres halvbroder, Mads Michelsen (1654-63), omtrent samtidig præst, dog kun eet år (1662-63) samtidig med

SognepræJt i

ØJterlar1-G1~dhiem

Jørgen ]en1en Sode med familie.

den ældste halvbroder, Hans, i Nyker. Af døtrene blev Karen
gift med faderens eftermand, den foran omtalte pastor Povl

Ancher i Hasle-Rutsker. Stamfaderen, Jens H ansen Sode, var
en god og nidkær præst, der selv satte livet til i pestperioden,
den 13/ 10 1654.
Maleriet i Øsrerlars kirke viser os Marna Ancher med
datidens hovedbeklædning, og i hånden har hun en rød nellike, og hendes 2den mand, Jørgen Jensen Sode, i ornat. Han
holder bøgernes bog i hænderne og peger på ægteparrets navne
deri. Foran moderen står deres lille datter og på faderens højre
side deres ro sønner:
1. Jens, f. 1674, der blev sognepræst i Aaker, død 7/ 9 1699.
2. Herman, f. 1675, død 1/2 1731, sognepræst til Nylarsker,
g. m. Antonette Marie, datter af vice-landsdommer Ancher
Anthoni Miiller, der var Bornholms rigeste mand og boede,
hvor nu Siemsens Gård i Svaneke er.
3. Margrethe, f. 1678, død ugift 1697.
»Maleriet i Øster Lars kirke var temmelig forfaldent, hvorfor
det blev tilladt, dette paany at lade smukt reparere Anno 1758.«
1887 blev det konserveret af C. C. Andersen og 1931 af maleren Bertel Hansen-Svaneke.
Jørgen Jensen Sode døde den 25. juni 1700. Den 21. september 1705 solgte Marna Ancher Hyldesgård. Skødet, som
udstedtes, er underskrevet af hende og hendes søn af første
ægteskab, Hans Olsen Sonne, samt af hendes søn af andet
ægteskab, Herman Sode. H un var nu 69 år gammel. Hos sin
søn på Leasgård fandt hun derefter et kærligt hjem til sin død
den 18/5 1716 og bisattes foran alteret i Øster!ars jævnsides
sin første ægtefælle.
Aret efter fødtes en liden Kirsten på Leasgård.
Da den ildfulde fhv. borgmester, cand. theol. H ans Mortensen (8/ 3 1866-25/2 1936), Allinge, var sjælen i rejsningen
af frihedsstØtten ved Hammeren, anede han ikke, at han havde
provsten Povl Anchers søster til tipoldemor og helten Jens
Koefoeds broder til tipoldefar.
Nævnte liden Kirsten på Leasgård, døbe 6/ 10 1717, blev
gift med sognedegnen i Olsker, Nicolai Bistrup (1710- 1764),
»Sangfuglen«. Deres datter Martha Marie (1739-1817) blev
viet til Lars Jørgensen (Juul) (1739-1820) af den Olsker præsteslægt. Han ejede Dalegård i Olsker. Deres skæbne formede
sig meget romantisk. Sønnen Nicolai Bistrup (1780- 1858)
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blev ejer af Kildesgård i Olsker, var kirkesanger og kirkeværge, »en meget srout mand«. Gift 1/ 3 1802 med Anna
Cathrine af Sode-slægt. Deres datter, Margrethe Bistrup (1808
- 1892), ejede Kildesgaard og ægtede 1832 Mogens Mogensen
Høg (1810-1871) . Datteren Monsine Nikoline (1836-1899)
fik til ægtefælle Hans Mortensen fra Skarpeskade (1833--

1919), Kildesgård, sognerådsformd" kommissær, mejerikasserer. Og så er vi nået til »candidaten«, Hans Mortensen, realskolebestyrer, borgmester, dampskibsekspedirØr, kæmner, turistforeningsleder o. a. i Allinge. Hans hustru var den musikbegavede Laura Colberg fra Lyneborg i Vestermarie.
Ch1·. K ragh.

Folkedansen på Bornholm
i 1920erne
I.
I årene fra ca. 1920 til 30 var der god grotid for folkedansens genoplivning på Bornholm.
Drivkraften i denne form for underholdning var den nu afdøde Anker Skov i samarbejde med Anders Lind, begge fra
Hasle. Sidstnævnte havde foruden kendskab til alle disse gamle
»opstæljedanjsa« endvidere et godt indblik i dansens udførelse
med hensyn til selve opstillingen, dansetrin, turenes rækkefølge
og i det hele tager dansens kombination.
Om indledningen til dansens opflammen og desværre altfor
korte levetid - ca. 10 år - husker jeg ganske tydeligt, ar det
var en mørk efterårsaften i 20'erne, at der blev banker på hos
os, og en gråsprængt, lidt foroverbøjet herre, ophavsmanden til
genoptagelsen af folkedansen i Hasle, rentier Anker Skov, som
nu boede i Hasle, men forhen havde boer på Tassinj, trådte indenfor og spurgte efter far. Samtalen var meget interessant, idet
man nerop nu havde ramt en af de strenge, som var min fars
største hobby: gamle folkedanse.
Ærindet var, at Anker Skov havde samlet en halv snes par
til opøvelse i disse gamle, ædle bornholmske folkedanse, og
disse par skulle udgøre en selskabelig klub, hvor man i de lange
aftener i vinterens forløb skulle fordrive tiden med disse fornøjelige danse, der efterhånden var ved at uddø.
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Anker Skov, der skulle have riden til at gå med noget, havde
fået den indskydelse, at heri lå en underholdning, der for ham
og andre interesserede ville skabe mange fornøjelige timer, og
samtidig kunne man så dyrke lidt selskabelighed. Det varede
derfor ikke længe, før han havde samlet en halv snes par.
Med en energi, som man skal lede længe efter, gik Anker
Skov straks i gang med sin hobby, efter at han havde sikret sig
far som medhjælper. Hans formål var dermed skabt: at optage
de gamle bornholmske folkedanse og opøve disse til fælles fornøjelse for deltagerne selv og andre.
Far fik nu travlt med at finde de gamle nodebøger frem, og
de melodier, han ikke havde noderne til, kunne han spille
udenad.
Violinen, der havde sin plads i nærheden af kakkelovnen,
blev nu taget ned og stemt og nye strenge sar på, og i de stille
aftentimer kunne vi hØre far sidde og klimpre de lystige melodier, medens temaerne blev nedprentet på nodepapiret.
Hvad var det nu for nogle gamle melodier, der specielt skulle
udnyttes til disse danse, for ar udførelsen kunne blive rigtig?
Ved gennemspilningen af en del af fars afskrevne noder kom
som stØrsreparren overleveringer frem fra gamle danse, som er
kendt fra forskellige steder i lander eller henter fra udlandet.
Dog er der hændt, at der ved overleveringen fra generation til
generation er sker visse afvigelser fra selve melodiens hovedtema. Arsagen hertil var vel direkte det smagberonede, idet
overleveringen for der meste skete i forsamlingshusene eller på
»salana« på de srore gårde, hvor flere musikere samledes. Her
var det oftest sådan, at man ikke kendte meget til noder, og
derfor var det gerne hovedinstrumentet - førsteviolinen - ,
der førte an, og så faldt de andre ind.
Erindringen lever endnu, når jeg mindes de glade timer, da vi
hjemme hos bedstefar (Anders Lind i Bæla) var samlet til gilde.
Så var bedstefar primoviolin, og så faldt børnene i med 2. violin, fløjte, klarinet, bratsch, cello og kontrabas. Da dirrede
lampeglassene fra de srore petroleumslamper. Da srandsede tit

en tilfældig forbipasserende og lyttede eller kom indenfor og
rog del i festen.
Deres musikalske Øre opfatted~ hurtigt de vekslende harmonier, selv om meget af deres kunnen var selvbestaltet; der var
ikke råd til musikundervisning for en stor børneflok, selv om
talenter var til stede. Denne kunstart blev derfor kun udviklet
ved, at talentet var til stede, og deres ringe viden på det musikalske felt blev meget mangelfuldt, da man gentagne gange i
de gamle musikeres nodebøger rydeligt mærker deres uvidenhed
med hensyn til de ganske elementære ting, som f. eks. de almindeligste tonearter, idet man tit satte musiksrykket i en helt
anden toneart end netop den, som det skulle spilles i.
Variationen i musikstykkernes toneart begrænsede sig også
ri! meget få tonearter som g-, d- og a-dur, eller man spillede i
eec eller ro b'er. Der var gerne sådan, at når primoen begyndte,
nævnte han (eller hun) musikstykket og derefter toneanen,
hvorefter man spillede.
Overleveringen af de forskellige danse blev som sagt introducerer, når man mødres til selskabelig sammenkomst, eller
man spillede til baller sammen. Her blev så »den nye melodi«
spillet, indtil man kunne den. Der skete nemlig, at melodien
tit blev noget eroderet. Visse strofer af den melodibærende
stemme blev »ombygget«, idet man for det første ikke kunne
huske originalen, og for det andet fuldførte man kompositionen
ved at putte andre toner ind - noget afvigende fra det originale - blot for at få det antal takter, der var nødvendigt for
dansens udførelse.
Man må huske på, ar i min fars ungdom havde de nye impulser fra Amerika og andre lande endnu ikke fundet frem til
befolkningen på en lille Ø som Bornholm, ligesom radio endnu
ikke var blevet almindelig. Det mærkedes på musikken. De
enkelte nyheder, der kom frem, var meget få, og forresten
kunne de heller ikke danses ude på landet eller i købst:edernc.
Her forlangte man de gamle »Opstæljedanjsa«.
Ejendommelighederne i melodiens opbygning trådte tydeligt
frem, når den kyndige fik fat i nodearket, hvorpå melodien var
nedprentet. Man så så tydeligt den væsentlige forandring, der
var foregået med selve temaet under overleveringen fra den
ene ri! den anden, idet nodeskriveren efter bedste evne havde
nedskrevet musikstykket efter hukommelsen, og som omtalt før
var nodeskriverens kendskab til teorien tit meget mangelfuld.

II.
Med hvilken interesse Anker Skov gik op i sin rolle som
danseinstruktØr, vidner et typisk eksempel om. En aften, dagen
før en prøve, mødre far hos ham. Skov havde ingen partner, og
pludselig under en dans gik han hen til bornholmeruret og bukkede! Der var noget i vejen med dansens koreografi. Han var
på fortvivlelsens rand. Dybt ulykkelig gik han ind i sruen og
sagde til min far, at han skulle spille en bestemt melodi, indtil
dansens udførelse var i orden. Måske lyder det lidt barnagtigt
med born holmeruret som dansepartner; men ikke desro mindre

Hasledanseholdei: r orreste række: Helga Jensen, Ellen Hansen, Hedvig
Pedersen, Hedvig Kofoed, frk. Hansen, Mary Hansen, Else Petersen,
Magda Andersen, hr. Hansen. Bageste række: Karl Holm, hr. Atidersen,
Andre Skovgaard, hr. Madsen, Andre Skov og instruktøren Anker Skov.

var det rigtigt. Han gik op i sin rolle med ild og sjæl. H ans
kone var dØd for år tilbage, og hans husholderske fand t vel ikke
lyst i denne form for underholdning, eller også kunne hun vel
ikke komme ind i rytmen.
Aften efter aften indøvede han disse danse med min far og
sig selv i tankerne for at være fuldstændig forberedt, når han
så skulle til mØdeaftenen.
Det viste sig også, at når afslutningen nærmede sig, var
arbejdet ikke spildt.
Jeg husker således tydeligt, at man på Dams Hotel i Rønne
til et stort arrangement havde benyttet folkedanserne fra Hasle,
og at det havde interesse, viste tydeligt de mange mennesker:
der var mØdt op for ar overvære dansenes udførelse.
Til mange andre stævner blev de flinke folkedansere fra
Hasle hentet og var i mange tilfælde med til at gøre arrangementet festligt. Iklædt bornholmske nationaldragter pyntede
de svært op.
Efter nogle års arbejde måtte holdet desværre opløses, og
dansene indstilledes til stor sorg for Anker Skov, der heri
havde sin hobby.

III.
1928 udgav lærer H. P. Koefoed i Allinge og den nævnte
Anker Skov i samarbejde med snedkermester Gelius Lind, ligeledes i Allinge, på Gornitzkas forlag i Allinge en bog indeholdende 22 bornholmske folkedanse.
Jeg rør lige anføre, ar årsagen til disse melodiers bevarelse i
hØj grad skyldes malermester Anders Lind; han havde fortjent
sit navn anføre i bogens forord for sin medvirken til, at disse
melodier i dag stadig lever.
I bogens forord understreger udgiveren, o.t med undtagelse
af et par er alle danse af bornholmsk oprindelse. De 7 af de 22
har kantor Johansen offentliggjort i »Bornholmske Samlinger«
allerede omkring 1910.
Eyvind L. Lind.
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Præsten

Andreas Hansen

Højskolemanden

Andreas Hansen
10. november 1874 -

16. januar 1956

Efter et kort, men usædvanlig frugtbart møde med litteraog videnskab i København stod Andreas H ansen velrustet
til at overtage en Ønskestilling som arbejder i Den danske
folkehøjskoles tjeneste.
H ans efterhånden meget omfattende viden om europæisk
kulturliv, specielt nordisk, hvoraf vel især dansk bondekultur
stod hans hjerte særligt nær, gav ham en solid baggrund for
den meget omfattende foredragsvirksomhed, der prægede hele
hans liv.
Andreas Hansens menneskeforståelse var altid i overensstemmelse med hans ualmindelig fintmærkende evne til at
finde frem til de livsmuligheder, der gemte sig i de mennesker, han kom i berøring med. Hans lyse tro på livets evne
til altid at bane sig vej opad og fremefter gjorde hans virksomhed rundt om i forsamlingshusene, og i særlig grad blandt
ungdommen på skolen, livsbekræftende, opmuntrende og
igangsættende.
Hans evne til at klarlægge en historisk udvikling, til at
gøre rede for en digters tankegang, hans omfattende hukommelse, poetiske begavelse, evnerne som oplæser, alt medvirkede til at gøre skoletimerne til oplevelser, som en lang række
unge er ham dybt taknemmelig for. Også hans smittende munterhed og levende sans for sund humor bidrog sit til at gØre
samværet med Andreas H ansen til kæder af levende Øjeblikke
både for unge og gamle.
Vi, som kom til at stå ham nær, så også, hvorledes selv
de tungeste oplevelser kunde vendes i livsbekræftende retning
i hans sind.
En rigtig højskolemand af evne og vilje.
Kai Semtitu.
tur

42

JUL PAA BORNHOLM

Da Andreas Hansen på sine ældre dage nedskrev forskellige
erindringsglimt fra sit liv, især fra barndoms- og ungdomsåden,
og lod dem trykke i Bornholms Højskoles årsskrift, sluttede
han sin skildring af studenterårene med følgende linjer:
»N aar jeg nu som gammel Mand ser ud over mine mange
Levnedsaar »med lange Øjne« , saa er det som et udstrakt
Landskab med Bjerge og Dale, med skyggefulde Skove og hemmelighedsfulde SØer, med grønne Marker og golde Ørkenstrækninger. Men Studentertiden ser jeg med et solsbeskinnet
Bjerg med vældig Udsigt til alle Sider og det uendelige H av
i Baggrunden. Højdepunktet. Og nu staar jeg ved Bredden
af det uendelige H av - med Smerte og Glæde og Undren og
atter Undren. Og alt samler sig tilsidst i tavs Lovsang til Livet!«
Ordene er karakteristiske for den mand, som skrev dem. De
vidner om hans evne til at opleve. Og de vidner om, at han
hellere trådte sine egne stier end traskede ad de alfare veje.
Hvad der g jorde de korte studenterår så rige, var vel netop,
at han ikke brugte dem til et brødstudium efter på forhånd
afstukne baner - selv om han havde det daglige brød sparsomt i den tid - men til at søge og lære, hvad han fandt
værd at vide for et menneske. Han sØgte ikke efter en livsstilling, men stolede på, at livet havde en gerning i behold
til ham. Og det havde det. Sådan blev han højskolemand.
Og på samme måde blev han siden præst - ikke fordi han
havde stræbt efter at blive det, men fordi Bornholms Valgmenighed, som han i forvejen var medlem af og også nu og
da havde prædiket for, en skønne dag havde brug for ham på
den plads og bad ham om det. Det var i 1922. I de første år
- til 1933 - var hans officielle stilling hjælpepræst, hvad
der vist aldrig trykkede ham eller gav ham nogen slags mindreværdskomplekser; derefter blev han valgmenighedens førstepræst, til han i 1945 tog sin afsked, og siden, til sin død, var
han blot dens præst - for præst vedblev han at være til det
sidste.
Betydningen af en præsts gerning kan ikke måles på dens
ydre virkninger - i hvert fald ikke det egentlige i den. Heller
ikke Andreas Hansen vil blive husket for det, han udrettede
i retning af iøjnefaldende »resultater«; men han vil blive mindet af dem, der lærte ham at kende - og de var efter stedets
forhold mange, også uden for valgmenighedens kreds - for det,
han var. Han var en forkynder, ikke med store armbevægelser
eller prangende ord, men med den undrendes ydmyge myndighed. Han var det på prædikestol og i foredragssal, han var det
ikke mindre i den intime kreds eller på tomandshånd. Han var
en forkynder af livets herlighed. Ser disse ord netop prangende
ud på tryk? De var det ikke i hans mund. Der var de en synders ophøjelse af Guds ære.
Men vi, som lyttede til hans tale og mærkede manden bag
den, ærer hans minde for det, som hans ord bar vidnesbyrd om.
Vilh. Gregersen.

Portrætter af kendte bornholmere
afgået ved døden sidste år

Waldemar Hansen, 23. dec.
1880-15. juli 1955. Lærer i
Klemensk. 1916-23 . .Artikl.
i Jul p. Bh. J 948-52.

Charles Pedersen, 10. novbr.
1888-1. sepcbr. 1955. Karetmager, Østerlarsker.

Christian Kofoed, 6. februar
187 1-2. oktbr. 1955. .Avlsbruger, Munkedal, Nylarsker.

Ruth R ønne, 9. jan. 1898·
4. okcbr. 1955. ManufakturhdL, mdl. af DKB og husmoderfor.best., Rønne.

Alfred Kofoed, 22. oktbr.
1880-6. oktbr. 1955 . .Avlsbr.,
byrådsmdL fra 1917, borgmester 1929-42, Neksø.

Harald Dam, 28. aug. 188013. oktbr. 1955. Cemencvarefabrikant, byrådsmdL 192943, viceborgm., .Aakirkeby.

Hans Angel/ Kopp, 26. maj
1876-15. okcbr. 1955. Grasserer, København.

Ejner Clausen, 22. oktober
1899-17. oktober 1955. Togfører, Gudhjem.

H. Chr. Kjøller, 14. novbr.
1873-18. oktbr. 1955 . .Avlsbruger, >Brunekuli•, Sandk.,
biavler, fm. Blå Kors, Tejn.

]~hs. Pedersen, l.febr. 188318. oktbr. 1955. Arkitekt,
Allinge. Forst. f. Tekn. skole,
bese. Diskontobanken.

Emil Nielsen, 21. maj 188728. oktober 1955. Slagtermester, opsynsmand, Rønne.

C. ]. Dam, 16. april 186729. oktober 1955. Gdr. Sejersgaard, Poulsker, sandemand i 30 år.
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Lttdvig Dam, 8. august 187 52. november 1955. Gdr" Tuleborg, Rutsker.

Axel Mrmch, 13. oktb. 18773. novbr. 1955. Maler, leder
af •Dee munchske hornorkeseer•, Neksø.

Hans C. Jensen, 7. marts
1864-5. novbr. 1955. Smedemester, Ny ker, Bh. makinfab"
Bakkesmedjen, Aaker.

Carl M ortensen, 8 . decemb~r
1890-7. november 195 5. DistriktsmontØr i K. T. A. S"
Rønne.

Jnliru Kofoed, 31. juli 186817. oktbr. 1955. Avlsbruger,
• Fædresminde• , Listed , mdl.
af menighedsrådet i l bsker.

Mads Hansen K iØller, 22.
novbr. 188 1-10. novbr.1955.
Avlsbr. •Hyldelyse•, Klemsk.
mdl. menigh" fmd. Blå Kors.

Martin H olm, 29. april 188316. novem ber 1955. Avlsbr.
• Borrendal•, Klemsk" medl.
menighed" •Fredbo• , Øster!.

Svend Aage Kofod, 8. januar
1896-21. novbr. 1955. Læge
i Rønne fra juli 1927.

Johs. Kofoed, 17. aug. 18812 1. novbr. 1955. Manufak- ·
cu rhdl. Øscermarie. Medl. af
sogne- og menighedsråd.

Mathias N ielsen, 8. februar
1879-28. novbr. 1955. Isenkræmmer, Rønne.

Andreas Jensen, 28. januar
1874-29. novbr. 195 5. Silderøger, Tejn. Medlem af
sogneråd .

Emil Nielsen, 1. febr. 188811. decbr. 1955. Karetmager,
savværksejer, Aakirkeby.

Emil A nderse11, 14. decbr.
1896-27. decbr. 1955. Murermester, Neksø.

H. K. Lyster, 29. marts 1887·
31. decbr. 1955. Dommerfu ldm. 19 15-37 Rønne, dommer Hornslet-4 7, Silkeborg.

Andr. l psen, 9. maj 1883-5.
januar 1956. Gdr. Paradisgaard, l bsker, siden 1914.

Chr. Jensen, 1. april 189610. januar 1956. Mu rermester, Nylars.
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Jens Jensen, 2. august 186319. januar 1956. Gdr. »SØhjemmet «, 20. vdg" Øscermarie.

H enning Httttgren, 29. dec.
1894-21. jan. 1956. Værkfører Bornholms Maskinhbrik, Rønne.

Jens Lyngberg, 21. februar
1888-29, januar 1956. Gdr.
Lillegård, Vescermarie. Medlem af sog nerådet.

Henrik Chr. Ipsen, 25. juli
1872-7. febr. 1956. Snedkermester, gymnastikleder, Vescermarie.

Søren W inther Kofod. 8. dec.
1884-9. febr. 1956. Makinmescer i Nationalbanken,
København.

Jenny Skovmose, 24. februar
1874-12. fe bruar 1956. Chokoladeforretning, Rø nne.

Th orvald Hansen, 2. juli
1882-15. febr. 1956. Best. af
A/ M Kajbjerggaard, Allinge,
1912-44.

Jttlim Schott, 4. april 188619. febr. 1956. Avlsbr. »Egelund•, • Kærby«, Poulsker.
Sognerådsmdl. Fmd. f. I. M.

H. C. Andersen, 4. novbr.
1896-26. februar 1956. Distriktschef for fors ikringsselskabet Nye Danske, Rønne.

Jens A ndersen, 23. n ovbr.
1872-1. marts 1956. Fajancefabrikant, Rønne.

P. l\fonch, 29. okc 1874-7.

Georg Andr. Christoffersen,
15. maj 189 7-10. marts 1956.
Avlsbr. »Engholm •, Ibsker.
Fmd. f. husmandsfor.

Peter H jorth, 14. febr. 1884 11. marts 1956. Gdr. Hjorcegård, Østermarie.

Thorvald Pedersen, 16. april
1891-1 5. marts 1956. Gdr.
Sc. Kalbygård, Aaker.

Jens Konrad Ko foed, 28. juli
1876-30. januar 1956. Avlsbruger •Tophjem•, »Lilleeje•, Poulsker.

....,_

marcs 1956. •Bodilsm inde•,
Kæmpegård 1913-30, •Solhø j•, Klemensker.

Viggo H olm, 20.ma:rts 190016. marts 1956. Gdr. Kildesgård , Nylars.
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Charles Pedersen, 2.maj 188316. marrs 1956. Blikkenslagerforr. fra 1905, Svaneke,
fmd. f. Bh. blikkenslagerfor.

P. A. Kjøller, 24. aug. 188621. marrs 1956. Avlsbr. »Aldersro•, Klemensker.

Helene Ande1·sen, 6. seotbr.
1883-22. marts 1956. Organist ved Pederskirke, menighedsrådsmedlem.

Holger Larsen, 25. febru,u
1916-5. april 1956. Handel;garmer, Rønne.

Johs. Frederiksen, 24. sepci.1r.
1883-11. april 1956. Tandlæge, Rønne, 1911-31.

Hans Thamdrup, 1. oktober
1880-20. april 1956. Lærereks. Neksø 1905, cand. med.
1918. Læge, København.

Anine Holm, 2 7. maj 187922. april 1956. Hotelejer,
Bølshavn.

Jac ob Wibe, 5. maj 1881-22.
april 1956. Gdr. Vibegård,
Poulsker, fra 1909. Mdl. af
sognerådet, kirkeværge.

Chr. Marcher, 14. november
1886-26. april 1956. Snedkermester, Christiansø, Dbm.

Marie Andersen, 10. februar
1859-14. maj 1956. Bodilsker HØjlyng. Ydede flygrn.
og frihedsk. hjælp u. besæt.

Julius Rønne, 11. aug. 188126. maj 1956. Sadelmagermester, brugsforeningsuddeler, Rø.

Anton Nicolai Jensen, 13.
oktbr. 1884-30. maj 1956.
SavmØller, Østerlars, cementstøber, Gudh jem.

Laurits Hansen, 30. septbr.
188 1-31. maj 1956. Avlsbruger, graver, Østermarie.

Peter Th orsen, 10. okt. 186116. juni 1956. Fisker, avlsbruger, strandfoged, turistsej~
ler, Rø.

Søren A. Bech, 28. okcobcr
1878-25. juni 1956. Kommuneassistent, Rønne.

Her"fan Nielsen, 31. marts
1870-1. juli 1956. Gdr. St.
Duegård, Østermarie, 19011923.
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Aage Haure PeterJen, 12.
febr. 1884-4. juli 1956. Maskinchef, Dansk-fransk dampskibsselskab.

Jens Andr. Lund, 30. marts
1875-14. juli 1956. Smedemester, Bakkesmedjen, Aaker.

Poul Gam Hjorth, 10. sept.
1902-15. juli 1956. Gdr.
Baggård, Klemsk. fra 1935,
Tornegård, Nyker, fra 1946.

Akul Grenander, 27. decbr.
1893-15. jul i 1956. Sadelmagermester, købmand, Rønne.

;
·=':

Jens Chr. Rottensen, 24. november 1893-16. jul i 1956.
Gdr. Skarpeskadegård, Klemensker.

Ludvig Markussen, 7. januar
1872-18.juli 1956. Postbud i
40 år til 1937, Østerlars.

Valdemar SiØberg, 10. marts
1881-24. juli 1956. Urmager, Rønne.

Wilhelm Flies, 3. aug. 186329. juli 1956. Skip. •Skjalm
Hvide« i 40 år, æresmedl. i
Bornholms Marineforening.

Aina Dahl, f. Cederblad, 9.
maj 1880-3 1. juli 1956.
Værtinde på pensionat • lmatra «, Sandkås.

Claus Schou, 31. aug. 188211. aug. 1956. Skomagerm.
•Vestervang«, Nyker. SØndagsskolelærer.

Othenius Haagensen, 16. november 1879·12. aug. 1956.
Keramiker, Rønne.

Charles Jensen, 10. juli 189528. aug. 1956. Handelsgartner, Allinge.

Thor Maglegaard W esth 14.
novbr. 1865-28. aug. 1956.
Geir., Maglegård, Østermari.:,
hotelejer •Østersøen«, Svk.

Jens Peter Koefoed, 28. Iebr.
1865-1. septbr. 1956. Gdr.
Aabygård, Nyker.

Johan Schrøder, 7. august
1877-6. sept. 1956. Dommerfuldmægtig, landsretssagfører, Mariager.

Lenita Holm, 1. juni 19029. sept. 1956. Afdelingssygeplejerske, Centralsygehuset i
Rønne.
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P. M. Mohr, 2. juni 187613. sepc. 1956. Scenhuggermescer, oldermand. R.

Peter Rasmuuen, 29. decbr.
1890-26. sepc. 1956. Avlsbr.
•Solhøj •, Klemensker, bese.
i Husmandsfor. udstykn.for.

A nton ]Ørgensen, 27. sepc.
1$97-15. maj 1956. Tpmrermescer, mdl. af sognerd., menighedsråd , skolekomm.

Jens A. Ko foed, 16. februar
1876-3. marrs 1956. Planceavlskonsulenc, Vig.

Agnes J prgensen, 21. nov.
187 5-28. dec. 1955. For~at
tec •Allinge fo r 60 år s '.den «
I-VII i •Jul paa Bornholm «.

A lfred J11ul Hansen, 17. juni
1879-8. novbr. 1955. Gdr.
St. Smørengegård , Vestermarie. Fmd. A/ M Lobbæk.

Aage Rehfeld, l. nov. 19078. juni 1956. Prakriserende
læge i Randers.

Indhold af 24. årgang
T itelvig net: Ved Svaneke havneindløb 1900. Foc. af Carl Lind ... side

Læsåbobbanj. AI Jan Nielsen . Tegn. af P. V. J. Klint og forf. side 23

Hømol over Hammershus ruiner. Digt af Arnold Hending. Fot.
af Dam Johansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

3

•Nansens gård• i Svaneke. Fot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 24

Firsernes Rønne. Af P. Hiorth. Focos . ... . ... .... .. . .... .

4

Kapcajn Hans Peter Kofoed og ecatsrådinde Marie Kofoed. Af
Aage Rohmann. Portrætter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 12

Nogle erindringer af bygmester Otto Bidstrup. I. Barndom og
ungdom. Fotos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 25
Studenterne fra Rønne Scacsskole 1956. Polyfoco fo:. . . . . . . . . • 34
Et maleri i Østerlars kirke. Af Chr. Kragh. Fot. . . . . . . . . . . . . • 38

For længe siden. Af K etil M otzfelåt. Fot. af Dam Johansen og
V . Myhre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 15

Folkedansen på Bornholm i 1920erne. Af Eyvind L. Lind. Focos • 4 0

Skibsroerne fra Allinge. Af n. Fot. af Alfr. og B. K ipller . . . . . . • 19

Pascor Andreas Hansen. Af Kai Senstius og Vilh. Gregersen. Fot. • 42

De fire vinduer. Til Olaf Rude. Digt af Ch ristian Stnb·]Ørgemen • 22

Portrætter af 8 3 bornholmere, afgået ved døden sidste år .. ... .

Desværre er der

hæftet 1955 ikke anføre, at artiklen side 32--40 om biskop Mynsters visitatser på Bornholm som kilde har ordenshistoriograf,
overarkivar Bjørn Kornerups værk •]. P. Mynsters visitatsdagbøger 18 35- 53c. I- II. 1937 .
Redakcøren lekcor Th. Linds adresse er Tornebakken 61, Sorgenfri pr. Virum.
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Bornholms Litteratur
Bøger om Bornholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,00

KORT OG FØRE"5tE:

Edm. Andersen: Afstand<!ne på Bornholm . . ............... . 0,5 0
Bornholm, Diemers fører (med 2 kort) ...... . ............ . 0,75
Bornholms Amt, særtryk af Trap: Danmark, 32,00, ib........ . 36,00
Bornholm, Colbergs turistkort 1 : 100 000 ... .. ........ .. . 0,7 5
Bornholm, Gyldendals kort 1 : 100 000 ...... .... .. . ... ... . 1,00
Bornholm, generalstabskort 1 : 100 000 falset ...... .. ... ... . 3,00
Bornholm,
>
1 : 40 000 4 blade plano a .... . 4,00
Bornholm,
1 : 20 000 16 blade plano a .. .. . 3,50
Bornholm, turistkort 1 : 60 000 ................. ... . . . . . 3,00
Bornholms Tidendes kort o. Bornholm 1 : 55 000 .... . .... . . 6,UO
K. H. Friberg: Bornholm, vandrebogen ................. .. . 2,00
K. Thorsen, Bornholm, turisrkorc, 1 : 75 000 . .. . ......... . 2,50
K. Thorsen: Rønne, kort med gaderegiseer ....... .. ........ . 0,65
Rønne, matrikelkort .......... .. ........ . .. . ........... . 4,00
opklæbet på pap ............ ... . . .. . 10,75
>
opklæbet på lærred . . ... .. ....... ... . 13,00
P. Hansen Resen : Atlas Danicus Bornholm ............ .. . . 8,00
Almindingen, turistkort 1 : 10 000 . . ......... . ....... . .. . 0,75
Almindingen, turistkort 1 : 30 000 ...... . .. .. ... . ..... . .. . 0,30
Almindingen, Ledetråd for de skovbesøgende ...... .. .. ... . 0,10
Sophus Bang: Christiansø bogen . ... .............. . .. . •.. . 1,50
Sophus Bang: Chrisciansø·fører ..... . .. . ................. . 0,50
Sophus Bang: Christiansø optegnelser ........ . . . .......... . 0,50
A. E. Kofoed: Kore over fæs tningen Christiansø ... ... ....... . 0,75
Christiansø udgivet af Akademisk Arkitektforening . ... . .. .. . 2,75
Ove Marcuss: Bornholm - vort skønne land ... .......... . 6,50
Ove Marcuss: Chr istiansø - en rejse cil •Verdens ende« . . .. . . 1,5 0
Hammershus Ruiner, !Ører af Vera Larsen ........ . ...... . 1,00
Hammershus Ruiner, fører af Vera Larsen, stor udgave . ...... . 2,75
Hammeren, turistkort .... . . . . ... . .... ... ...... . .... . .. . 0,30
Paradisbakkerne og Ibsker HØjlyng (med kort) ..... . ... .. .. . 0,7 5
Hans Hjorth: De fire bornholmske rundkirker ...... . ...... . 1,00
Provst Boserup: Rønne kirke ..... ..... . .. .. . ..... ...... . 0,25
På Bornholm 1956, fører med kort over øen og 14 specialkorc .. 3,50
Bornholm i billeder, 55 dybcryksbilleder ................. . 5,00
H I S T 0 RIE H J E M S T AV N S L Æ RE m. v.
K. Thorsen: Rønne Søfarts Historie (indb. kr. 21,00) . ...... . 6,50
M. K. Zahrtmann: Rønne Latinskole 1512- 1912 .. .... .. ... . 1,00
K. Thorsen: Rø nne M issionshotel, jubilæumsskrift . .. .... •. . 1,75
M. K. Zahrcmann: Borringholms Historie I-II ... . ... . ... . 12,00
»
indb . .. .... . 38,00
K. H. Kofoed: Bornholms politiske Historie fra 1848, 5 bind a 3,00
R. Pedersen Ravn: Borringholms Krø nike 167 1 ... . .. . .... . 3,75
i shirtingsbind 7 ,50 vælskbind 9,50, helskind 12,00
Bornholmske Samlinger Bind XV-XXVIII a ..... .. ... . .. . 3,)0
Bornholmske Samlinger XXIX ...... . ......... .... .. .. . . 5,00
Bornholmske Samlinger XXX-XXXII ............ ... ... . 6,00
Bornholmske Saml inger XXXIII .. ...... . . .. .. ...... .... . 7,50
K. Thorsen: Bo rnholmerurets Historie ....... . .... . ..•.... 1,50
A. F. V. Seier: Bornholmske Folkeminder .... . ............ . 5,00
Th. Lind: Bornholms Amcsraad 1842-1942 . ............ . 6,00
Bornholmsk Hjemstavn 1943 ....... .. .... ......... . . .. . 3,00
Hjemstavnsforedrag om Bornholm .............. .. . . . .. .. . 3,00
Ph. R. Dam: Folkeliv og Indstif. paa Bornholm . .. .... . .. . . 3,75
Dr. Kabell: Fra Rønne Dilleccanckomed ie . . . .... . .. .. . .. . . 1,00
P. Møller: Dee bornholmske Sprog .. ..... . ............. . 3,00
E. Vedel: Bornholms Oldtid ......... . .................. . 1,00
Palle Wichmann Olsen: Hundrede Aar paa en K lippeØ . .. .. . 14,75
>
>
>
>
indb. . . 18,75
Rønne Bogen, sam let af Emil Ruge og Iver Madsen .. . ..... . . 15,51J
>
>
indb.
28,00
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
DIV ERSE:

Jul paa Bornholm 19 33- 36 ind . a .... .. ... .. ..... ..... . .
Jul paa Bornholm 1939 . . .... .... ........ . ........ .... .. .
Jul paa Bornholm 1940 .... ..... . .. .. .......... . ... . .. .
Jul paa Bornholm 1946 .. . .. . ..... .......... . ..... . . .. .
Jul paa Bornholm 1947 ... ... ... .......... ........ . .. . .
Jul paa Bornholm 1948 ................ . ............. . .
Jul paa Bornho lm 1951 ........... ................ . ... .
Jul paa Bornholm 1952 ....... ............. .. .. . ...... .
Jul paa Bornholm 1953 . .. . ......... . .... ........... . . .
Jul paa Bornholm 1954 . . .... ....... . .. ...... .. .. .. . . . .
Jul paa Bornholm 1955 ........... . ... ............ .. .. .
Jul paa Bornholm 1956 ... .. ......... . ...... .. . .. ........ .
1933- 37 indb. i eec bind ... . . .. . ..... .
>
•
1938-42 »
» >
»
•• ••• • • . . . . . •.
•
1943-47
• >
... .• ..•• • •• ..
1948-52
• •
• ........... .. .
Karl M. Kofoed: Borrijnholmska Sansager og Sange .. ....... .

2,5 0
2,50
2,75
3,50
4,00
4,00
4,50
4,5 0
4,50
4,50
4,75
5,00
28,00
30,00
33,00
37,00
3,00

Ocro J. Lund: Slidara - Bornholmsk Fortæll ing ... • .... ... .
Brafolk og Scommene . . . . . ... . .... .... ... .
Forr i Tider .. .. ... .......... . .. . ... .. ... .
Jern å Jor . . .... ............. ........ ... .. . . .
Hawed e mit . .... ................... . . ... . . .
• • indb. i shirting 9,00, i vælskbind ..
Vår Larkan ryggar ... ... .. . ... . . ... . ... . . .
Chr. Stub-Jørgensen: Næsdævlens Rige, indb ... ... .. ...... . .
Koch: Det hvisker fra Havet ........ ... . ... . . ........ . . .
indb. i vælskbind ...... . ...... .
Aakerlund: Og l yngen den veg ...... . ...... ... . .. .. . ... .
Bornholmerhistorier . .............. .. . ....... .
Mands Vilje - Mands Værk .... . ... . .. ..... . .
I Nat ringer Klokkerne. Historisk roman fra lybækkertiden .. .. .. . . .. ............... .. ....... .
Anker Norgaard: Bornholm runde med Drengene og Pjok . .. .
Bene Nielsen: Ildvincer - Bornholmernes Opstand 1658 ... . . .
Hakon Rabierg: Sognekirker og Præster i Rønne og Knudsker . .
Bobbarækus Filiækus, bornholmsk billedbog med tekst og tegninger af L. Mahler Jørgensen .... . .. . ... .... ... .. kart.
Lynggårs K jæccan, bornholmsk billedbog. Tekst: Basse Baldrian,
tegninger: Sigvart. Et eventyr fortalt for børn . .......... .
Bornholms vejviser 1955 ............... . ...... ...... ... .
R ønne skatte- og adressebog 1956 ................ . . .... ... .
Valdemar Seier: Aagaarden, roman, illustreret ..... ... . . ... .
»
•
indb......... .
Lisabec Bohn og Amcsskriveren . ... . .. .... .
•
•
indb .. . . ... .
Tage Voss: Status på Skæret. Christiansølægens morsomme
skildring af l ivet på •Øen• . Særoplag til kun .......... . .

5,00
3,50
4, 50
5,00
5,00
13,00
3,00
4,00
6,JO
16,00
4,50

4,uo
4,50

6,75
1,50
7,75
7,00
4,85
3,50
10,00
1,75
14,7 5
20,00
8,75
13,-:'5
5,78

GE OLOGI:

V. Milthers: Bornholms Geologi, indb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00
M. Jespersen: Liden geonoscisk Vejviser over Bornholm . . . . . . 1,00
A. R osenkrants: Geologisk Fører . . . ..... .. .... . ... ..... . . ... 1,00
PLANTE- O G

DYRELIV:

Arne Larsen: Oversige over Bornholms plante- og dyreliv . . . . . .

3,75

BIOGRAFIER OG STAMTAVL E R :

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 m indebog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50
Stamtavle over den bornholmske familie Jespersen ...... .... 10,00
Lensmænd og Kommandanter paa Bornholm ved J. A. Jørgensen 0,75
V. Christensen: Friis Hansen som Sognepræst . . . . . . . . . . . . . . 0,50
Svendsen: Øscerlarsker Slægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00
H. Sa nne Kofoed og N. C. Stangegård: Klippeøens Mænd fødte
og førce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00, indb. 18,00
D I G T S A M L I N G E R:

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

]. P. Kuhre: Bællaminje frå Magleskau ...... .. ....... .. .. .
Chr. Sommer: Landet mod Solens Opgang ........ .. ..... .
Under Himlens Hvælv .............. ~ . ... .
K. A. Madsen: Mennesket, prosadigt, illustreret af Arne Madsen
Chr. Stub-Jørgensen: Hjemlands Kyst . ....... . . .. ... . ... .
Einar Brande Nielsen: I denne Nat .. ... ...... . .. .. ..... .
•
>
indb....... .... .. . ... .
Asger Dam og Ernst Clausen: D igte og Teg ninger fra Bornh. indb.
Johannes Lyngby: Vraggods . . ... ... ...... . ............. .
A. J. : D igte (realskolebescyrer Alfred Jensen, Neksø) .. .. .. . .
SANG- 0 G

0,7 5
2,50
1,00
4,50
4,50
l ,SJ
5,00
4,00
6,00
29,50
9,7 5
8,50

MEL 0 DI HEFTER:

Viser i bornholmsk M undart v. H. Johansen . . . . . . . . . . . . . .
14 gamle viser i bornholmsk mundart af H. Johansen . . . . . . . .
Klippeøens Sange, bornholmsk sangbog indb. . . . . . . . . . . . . . .
10 bornholmske sange, ceksc og musik af Hans Hjorth . . . . . . . .
Borrijnholm, tekst: M. K. Zahrcmann, musik: Hans H jorth . . . .
Elna Schøne: ·Nya borrijnholmske Vizer . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elna Schøne: Andeliga Sånga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
]. P. Kuhre: Lila Moer og Pærza Viza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bornholms Tappenstreg af P. Andersen ( indeh. >Bornh. Drapa•)
Nordens Capri af Vald . Olsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R asapasijn, samlet af L. Wessel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bornl1olms Pris af W inther . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kong Peter 1.s Honnørmarch af dr. Thorsen . . . . . . . . . . . . . . . .
L. Wessel: I Piblamarken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kjøvenhauneri jn, syngespil i 2 akter, tekst og musik af Daniel
Andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bornholmermarsch af Lindahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kristus, tekst: Cai Ankerbye, musik: Dan iel Andersen . . . . . . . .
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JO GUS BORNHOLMSK KERAMIK
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AKTIESE L SKA B ET

Bornholms
Fløde-Iscremfabrik
•
Bornholms Margarinefabrik AIS

vasker alt og for alle.
'Billigste form
for vask,
regn selv efter
Telefon '1850

Teaterstræde . Rønne . Telefon 9

Forhandling
af skønhedspræparater fra

Manicure
Permanent
J ern- og vandondulation
Tone- og hårfarvning
D amefrisørsalon og parfumeri

Knud Ottesen

Krystalgade 22, Rønne • Tlf. 912

ALT I BYGNINGSARTIKLER
ff"-'
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HERMAN FAGERLUNm
RØNNE

"Byggefage ri und"
- Bornholms førende !

~------------[

Knud
Jørgensen

'13/omstervenner -Cederblad kender

St. 'Torvegade
1{_01111e
B r oderi
G ælder det en raVævning

dio, knallerr eller
en cykle, går D e

K eram ik
ikke forkert, hvis
Kunst

D e henvender D em
til os. -

Kun gode

mærker haves

Kranse- og blomsterarrangementer af enhver art.
l everes over hele jorden

SO ~I~ AN~ ~ R
Telefon 'R,01111e 740
Snellemark
Rønne . Tlf. 884

~Æ~~~!~.~
ØenI It orite og

11ie1t

blo1111terfo1nt11ing

julegaver
I SMUKT UDVALG

Te le fon 319

modtme

RING TIL RØNNE

907

og lad os klare D eres tryksag
Forlang fors lag m ed udkasr
Der kosrer D em inrer og er selvfølgelig
uden forbi ndende fo r D em

COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI . STOREGADE 30 . RØNNE

l
Alrid
førsr
med
nyhederne

1sre klasses
p ålæg
Fines re
selskabssmørreb rød
K o nse rves

HARALD ANDERSEN
Herreekviperi11g, St. T orv, Ronne. Telefon 350

K. Mortensen

Sr. Torvegade . T elefon Rø nne 359

f

,-

ønne Vinog Cigarforrerning
har alle kendre mærker

Bageri

i vine, spirituosa,

Conditori

cigarer og cigarercc r.

Cafe

Stort udvalg i pibe r.

*Snellemark 43
Rø nne
T elefo n 242

H. H. LAU
Si. Torrtgadt 3,

'JV1111t

Ttitfon 706

C. ]. Didriksen & Co.

EN BANKBOG I RYGGEN
GIVER

TRYGHED

HANDELSBANKEN I RØNNE
STORE TORV 12

TELEFON · 1900

Fast brændsel
Brændselsolier
Trælast
Cement m.m.

Firmaet

CHR. BIDSTRUP
Ellekongstræde / Set. Mortensgade

Telefon Rønne 141

ALT I ELEKTRI S KE ANLÆG

Firmaet AXEL SØRENSEN OG SØN
Elektro-installatør

~

Telefon Rønne 569

Fra denne forretning skabes de moderne hjem

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

.lJJif1b~-
}ln)JaL)~
~~~~~l"l--

r

Søndergade 7 EM Il NI ElS EN Tlf. Rønne 1025

PROTOKOLLER
P R I VATBIND

et billede fr a

Niels Andersen
St. Torv, Ronne, tlf. 1313

BOG B I NDE RI

polyfoto
ved H. P. Nimen, Byled.rgade 4, te/f. 240

"DAMPSKIBSSELSKABET PAA BORNHOLM AF 1866

Varmt
vand
hele

året

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

Pakning
og
opbevaring
af møbler

WILH. BECH & SØN
K. E. HANSEN StetteJtræde . Telefon 491
·Slikkens lager, auc. gas- og vandmester

Flytte- og tranJportforretning
Kastanievej 6. Privat: Søndre Alle 5. Telefon 788

I år kan D e
få julegaver

c.Alt i

til hele
familien

sygeplejeartikler
samt
stort udvalg i

J ulegaver
der skaber
glæder

parfumeri

SØNDERGADE 6 . RØNN E TLF. 249

NYROPS
UDSALG
St. Torvegade 18, te/f. 754

._____ _ _ _ __J

Kemisk
rensning

BORNHOLMS
SPARE- OG LAANEKASSE
I RØNNE

KEMIKOHL

STORE TORV 16

St. Torvegade 27 . Telefon Rønne 116

H OVEDKONTOR I RØNNE:
Telefo n "1420. Kontortid fra 9 - 12
og 14- 16. Lørdag fra 9 - 12.30

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

AFDELINGEN I H ASLE:
T ELEFON 225. Kontortid
mandag, onsdag og fredag
fra 14- 16

Værdipapire r modrnges til
opbevaring i åbent depot

BOXER UDLEJE S

Indskud modtages på 6 og 3 måneders
opsigelse og på al mindelige
sparevilkår

Det er altid maletid

AAGE HEINØ
Malermester
Norregade 24 . Røn ne . Telefon 48

Opel Kaptajn

- den store europæer
Vognen som imponerer alle

FERDINAND JØRG EN SEN

Rø nne, telefon 250

Skadesforsikring
Livsforsikring
Forsikringsaktieselskabe t

NYE DANSKE
AF1864
Afdelingskontoret i Rønne ved distriktschef C. A. Flensborg . Telefon 1864 - 1964

Agenturer i de bornholmske købstæder

Buketter
Blomsterkurve
Moderne kransebinderi
Frugt
Blomsterhilsener
ekspederes
over hele kloden

øbler og
utiksinventar
gerne til tjeneste
ed tilbud og overslag
i kommer

ver hele øen

~nders

n & Grønbech

Ellekongscræde 4- 6 Rønne, telefon 1147

Bornholmsk stentøj
og fajance

Grundlagt 1859
Sølvmedaille : Altona 1869, London 1870
GuldmedaiUe: New O rleans 1864, Bruxelles 1910, Gene 1912
San Francisco 1914
Barcelona 1929 (Grand prix)
Bruxelles 1935 (Diplom d'H o nnt>ur)

Lille statuette af Adam Ficher

Anspænd ikke Deres øj ne ved læsning,
men gå straks til f agmanden og lad ham
vejlede D em ved køb af b riller.
Enten det gælder dame- eller herrebriller,
har vi altid de sidste nyheder i brillestel.
Eget moderne sliberi.
Særskilt prøveværelse.

NYHED !
Hørebrillen med usynlig
indbygget høreap pa rat

Stort udvalg i
Tempus-ure
Urlænker
Barometre
T herm ometre
Vort motto er:
Kunde ns tillid Fagmandens styrke

Snellemark 21, rlf. Rønne 572

0

Parker er gaven ...
Når De vælger Parker "51" som gave, skænker
D e ikke alle verdens mesr efrertragrede
pen, men også den mesr lerskrivende.
Takker være den electropolished behandlede
guld pen, giver Parker "51 " silkeblød og
behagelig skrift. Parker "5 1" rolled go ld kr. 155,
ri Isvarende pencil kr. 100.
Bmg altid Parker-Qttink - eneste blæk med

Solv-x, der remer pennen, mens De skriver

Parker5/"

i

Victory k r. 48.p e ncil kr. 32.·

'i

Specia l kr. 56,pencil kr. 32.·

1~

Slimlord kr. 40.·
pencil
k r. 32.·

Popula r
k r. 30.pencil
kr. 25.-

COLBERGS BOGHANDEL
STØRSTE FYLDEPENNELAGER OG ENESTE FYLDEPENNE-SPECIALVÆRKSTED PÅ ØEN

