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t-A1in strand
En hårdfør plante har sprængt sig ned

Hvor søen bryder om skærets rand
og skrækker i brændingen vipper,

i en klipperevne med roden.

der ligger min strand, min barndoms strand

Og solvarmen fylder den stærk og hed

med alle de lave klipper.

som fra der indre af kloden.

I vigens sand står de lange rræk

Bag kysten ligger det gode land

af bølgeslagenes buer.

med blomster og duvende agre.

Forsprængt blandt sten siver bort en bæk

Jeg længes altid mod denne strand,

blandt grønne dyndede ruer.

hvis vækster er scride og magre.

Men klippernes rand mod havers magr

Her vender jeg hjem, til stranden i sol,

som vold i havstokken stiger.

den stribe, hvor landet begynder.

Her samler landet sin sidste vagt,

Her byder mig klippen sin gode stol,

før stejlt der i dybet viger.

omend den har hårde hynder.

Af regnen vasket, af bølger slidt

Her har jeg fundet for første gang
min længsels evige baner:

står stenen i hårde former,
af skummet kranset, der blomstrer hvidt

de vandrende vandes pilgrimssang

når været fra Østen stormer.

og skyernes karavaner.

Hvor er nu alt, hvad jeg længtes mod?
Det dyreste, livet levner,
det dvæler her, som en blomst der slog rod
i fattige klipperevner.
Christian Stub-Jørgensen..

Fra Salne til Stammershalle

K 'YJten ved Salnebttgten.

For en del år siden kom jeg en dag til Gudhjem og benyttede
lejligheden til at besøge en gammel ven der. »Du har vel gået
fra RØ til Gudhjem?« spurgte han. Ja, selvfølgelig var jeg kommet til fods. »Ja,« sagde han, »den tur er den næsrskØnneste,
man kan gå på Bornholm.« - »Nå, og hvilken regner du så
for den skønneste?« - »Fra Gudhjem til RØ.«
Det kan lyde paradoksalt, men så vist havde han ret. Det er
i virkeligheden to helt forskellige mre. Kommer man fra RØ og
passerer ud af RØ-klipperne ved Stevelen, har man Salnebugten
foran sig, i sig selv et dejligt landskab, men uden længere perspektiv, spærret af den tunge Gudhjem-knude, der løfter sig
lige forude, og som man må forberede sig på at kravle op ad.
Først når man har nået toppen af den og har passeret svinger
af den i Øvrig t usandsynligt skønne Nørresand-sti, har man
selve Gudhjem under sig, og man skal helt over på den anden
side af byen, før man igen har det lange kystperspektiv frir
forude.
Anderledes når man går fra Gudhjem mod RØ. Fra toppen af
Salnestien åbner kysten sig straks, og mon der findes skønnere kyse på Bornholm? For det første selve Salnebugten, derefter RØ-klipperne og den brede bugt ved Tejn, de røde tage i
Allinge og Hammerknuden i baggrunden. Man oplever det på
een gang i et stort, sammenfattende syn, og ikke brudstykkevis;
på hele turen har man dette store panorama for Øje.
Langs den bornholmske kyst er der endnu nogle strækninger,
som man er nødt til at opleve på gammeldags vis som fodvandrer. For den, som stammer fra en tid, da vandringen var
den naturlige måde at komme i kontakt med naturen på, knytter der sig ovenikøbet et mindeperspektiv til denne vej ; man
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oplever den på samme måde som den gang og føler sig sar et
halvt århundrede tilbage i riden, til den gang, da man første
gang stiftede bekendtskab med denne dejlige vej. Senere blev
denne egn et af de steder, hvor man med særlig glæde strejfede
rundt, på den ene eller den anden måde, og som man derfor
har lært at kende under forskellige synsvinkler. Sidst har den
nye kystvej åbner helt nye perspektiver ned over visse punkter
af denne kyst, hvilket heller ikke er at foragte, og dog må man
sige, at turen med bil langs RØ-kysten er den mindst givende;
netop af Helligdoms-kysten åbner den såre lidt af, hvad man
oplevede på sin første fodtur.
Den tur ligger nu så langt tilbage i tiden, at den næsten har
kulturhistorisk interesse. Det var en skoleskovtur før jernbanens
og rutebilernes tid. Vi travede, gik simpelthen fra Allinge til
Gudhjem, med er stop i Rø, og om aftenen sejlede vi hjem igen
med Østbornholmeren, slet ikke nogen ringe rur for de mindre
klasser, og jeg mindes endnu, at vi var lidt trætte, da vi sad i
Gudhjem og ventede på damperen, slet ikke oplagte til at gå på
opdagelse som midt på dagen, da vi sprang rundt på RØ-klipperne, entrede de lange klippetrapper og kravlede ind i Den
sorte gryde. Men sjælden har vi oplevet så meget på en enkelt
skoleudflugt.
Der gik en vandresti runde om hele Nordbornholm, kyststien
fra Hasle nord om Hammeren og helt ned til Nexø; efter at
redningsvæsenet havde udbedret den, var den i mine drengeår
god og bekvem, men trods det en virkelig namrsti, der lunefuldt fulgte landskabet i sine bevægelser. Denne sti er nu for
store strækningers vedkommende opslugt af den nye bornholm-

Klippen 11ordv1m i Salneb1tgten.

ske strandvej, som det vil være uretfærdige udelukkende ae betragte som turismens offer til bilismens molok. Den har skabt
nye forbindelser, som banerne ikke evnede ae gennemføre, gjort
det nemmere for bornholmerne at komme runde på deres Ø og som før sagt: den har også åbnet nye udsyn og skabe nye
skønhedsværdier. Dette gælder ikke m indst de nye broer, der
virkelig er for gode til ae fare over med omkring hundrede kilometer i timen. Her har man fået de markerede cra:k i klippelandets ansigt til ae træde frem; tidligere lå disse slugter, når
man passerede dem ved sommertid, halvt skjult i en frodig
grønhed, som man endnu ikke havde givet navnet den grønne
pest, åløbenes slyngninger og vandfald var skjult under et fletværk af grønne kroner, og man fandt kun op til dem, når man
fra stranden fulgte åerne op gennem dalen .
Mens vandrestien fra Sandkås til Stammershalle hele er opslugt af bilvejen, så har den gamle redningssti langs RØ-kysten
helt til Gudhjem fået lov ae beholde sin karakter; den går nærmere ved kysten, på lange strækninger hele nede langs strandkanten, hvor man ikke har kunnet lave en bred færdselsvej. På
visse strækninger, ved selve H elligdommen og op over Gudhjemknuden, har man været nødt til at føre stien op over klippernes
top. Det forhindrer ikke, at man fra denne sti oplever meget,
som bilvejen snyder en for. Der er en række uforglemmelige
udsigter fra stien ned over stranden, storartede fugleperspektiver ned over visse af kystens karakteristiske enkeltheder, som
f. eks. Lyseklippen, der tegner sig skønc i dette perspektiv. Og
der er gennem kløfterne mere eller mindre nemme nedgange
cil selve stranden med dens mange særprægede klippeformationer. Men vil man lære RØ-kysten helt at kende, må man benytte
også den tredje vej: søvejen. H vad vandreren ikke får at se, det
når man ved hjælp af en båd. Og lige fra Nordbornholms første
hektiske curistsomre har der været rig lejlighed til ae lære denne
kyst at kende fra søsiden. De Øscbornholmske dampere havde
den såre prisværdige skik, at de så ofte vejret var til det lagde
ruten fra Allinge til Gudhjem i en bue ind under Helligdomsklipperne, så passagererne kunne få lejlighed til at se dem på
forholdsvis nært hold, og hvilken oplevelse at se denne kyst
udefra, skarpt skulpteret i formiddagssolen under klippernes
lyse lØvkrone. Lige siden århundreders begyndelse er der tillige
gået faste curistbådsruter mellem Nordbornholm og Gudhjem,
med fast anløbssted i RØ, ved bådebroen sydØsc for Libercsklippen. Men desuden lå der ved anløbsstederne stadig både, som
for en beskeden betaling sejlede turisterne rundt til alle de steder, de ikke kunne nå fra landsiden; med dem kunne man
komme ind i den våde ovn, men først og fremmest kunne man
komme tæt ind under den stejle kyse og få et stærkt indtryk af
Helligdomsklippernes vældige rejsning; det kunne nok give en
fornemmelse af svimmelhed på deres vegne, som man så bevæge sig oppe på klipperne og betragte kysten deroppefra. Det
var især Båstad-fiskere, som i sæsonen skaffede sig en lille
ekstraindtægt ved turistfare. Denne bådfart ved RØ-kysten har
været i gang længe; allerede Hauberg fortæller, ae »mellem
Skjærene ved Kilden ligger som oftest en Fisker med sin Baad,
og hvis Veirec tillader det, bør man lade sig ro ud og tage Klippekysten i Øiesyn fra Søen«.
Men lad os tage ruren fra Rø-kysten til fods, fra Gudhjem
nordpå, så vi allerede, når vi har rundet Gudhjem-pynten og

Stevelen.

Broen ved Steve/en (Dam Johansen fot. 1958) .
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begynder den skønne nedstigning på den anden side, har kysten
udbredt foran os, og under os den bredt svungne Salnebugt.
Salene er egnens turistnavn, som er smittet af på de officielle
korr; navner har en hØjtidelig poetisk klang; det fører tanken
hen på løvsal og hØjsal og lignende romantiske begreber, og det
er ikke så sære, ae lyrikere, der kommer ovrefra, har fattet en
vis forkærlighed for dette navn, der ligefrem pynter i en verslinje; det optræder da også flere gange i dansk digtning, hos
Sophus Michaelis bl. a. Om navnet i sin oprindelse er slet så
poetisk, er vel tvivlsomt; Stednavnebogen hælder til den mening,
ar det i virkeligheden betyder »Sadlerne« og fra første færd

Colbergi !1t/tfoto af klippekyiten i R ø.

De1i våde ovn i RØ (fot. ca. 1900).
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knytter sig til et par sadelformede klipper. Jeg kan for resten
aldrig komme her uden ar mindes en stednavnerydning af den
mest fantasifulde tolker, Bornholm har fostret på dette felt,
nemlig Karl M. Kofod. H an mente, at stedet var opkaldt efter
en kone ved navn Lene, som havde haft en sal og af den grund
havde fået tilnavnet Sal-Lene! Nå, man skal ikke hovere; selv
når man går med den strængt videnskabelige navnetolkning ved
hånden, føler man sig nu og da på svært gyngende grund. Navnet Salene falder i øvrigt godt i tråd med en hel række af Røkystens andre navne; de kan virke pynteligt, lidt for koloreret,
med et lille skær af billig turistreklame og ikke helt ægte bornholmsk. Alligevel har nogle af disse navne, som vi senere skal
se, en ikke helt uanselig alder.
Vi passerer Bobbeåen, og så er vi inde i RØ sogn. Endnu har
vi et godt stykke af Salnebugten forude,stien går på den temmelig smalle strandstrimmel, og på den anden side har vi krattet, der ikke langt fra stien dækker en stejl klippevæg, så gode
skjult af bevoksningen, at man næsten kan gå her uden at lægge
mærke til den. Hvad den tætte bevoksning derimod ikke formår at skjule, er, at skovbunden er fuld af Ramsløg, en virkelig
botanisk pest, som desværre er ved at brede sig flere steder på
Bornholm. Disse næsten uudryddelige planters modbydelige
stank er næsten i stand til at skræmme en væk fra nogle af de
allerskØnneste vandreveje, således langs SjØljerne og i Paradisdalen.

Nordvest for Salnebugren møder vi Helligdommens fØrsrt'
fremskudte forpost. Ligesom de gamle kirker har også Helligdommen sin »Stivvel«, et fritliggende klokketårn. Der er en
ensomt beliggende klippe af imponerende format og karakteristisk form; ifølge Espersen skal den ligne en kornstak, og noger
er der om snakken, selvom dens sider virker stejlt og utilgængeligt. »Rundsrivvelen« kaldes den også. Der er ikke, som mange
tror, der høje klippefremspring, som stien drejer udenom, men
den nord for stien liggende frie klippe, der er helt skilt fra
kystens granitmasser.
Det er en voldsom måde, Helligdomskysten her tager imod
os på. Uden om et stejlt klippefremspring snor stien sig lige i
strandkanten, og bag klippen går den stejlt til vejrs; nu skal
vi ikke længer trave i strandkanten langs den brede magelige
bugt; nu skal vi op og gå på toppen af Helligdommens hØje kyst.
Men denne kyst har en særegen karakter, som den forplanter til
vandrestien: den er en række af hØjttårnede klippefremspring,
skilt fra hinanden af dybe dalslugter gennemfurede af åer og
bælcke. Og vejen fra Stivvelen til Helligdommen følger denne
rytme i en bestandig bølgegang af op og ned. Denne bugtede
og bølgende sti er en skovsti, stadig indrammet af den smalle
rand af skov oven for de hØje kystklipper, åbnende snart et kig
ind over de dyrkede Rø-marker, snart med et svimmelt syn
ned i en kløft med en skummende bæk eller en vig med bratte
skrænter skåret ind i kystens mur.

Lyseklippen i R Ø mod pst (V. Myhre fot. ca. 1900) .

rund Hulning, kalder en Kilde, til hvilken det er meget vanskeligt at ned- og opstige igen, idet man med stor Besværlighed
maa krybe paa Hænder og Fødder over Sten. Vandet slaar af
Stranden op i Kilden, og derfor fattes der aldrig Vand i denne.
Til denne Kilde har de i fordums Dage henrejse for at to sig for
adskillig Legemssygdom og Bræk. «
Hvis det i katolsk tid har været skik at søge H ellig-trefoldigheds kilden på trinitatis søndag, søndagen efter pinse, så er
kildebesøget senere, i overensstemmelse med hvad der var skik
ved andre helligkilder både på Bornholm og i der Øvrige Dan-

Helligdommen er et navn for hele området; Helligdomsklipperne siger man om hele kyststrækningen, selvom Helligdomsklippen i egentlig forstand er det stejle klippetårn, der løfter
sig over Helligdomskilden. Navnet er såre ærværdigt; fra kilden
er der gået over til klipperne og til Helligdomsgården. Det lyder
iklce udpræget bornholmsk, og de gamle bornholmere brugte
det da heller ikke, i alt fald sjældent. De tog ikke ril Helligdommen, men til »RØ Kjijla«.
Der er ikke mange steder langs Bornholms kyst, der er skrevet
så meget om som Helligdommen og kysten omkring Helligkilden. Den har drager bornholmsskildrerne, dels fordi den er så
rig på karakteristiske partier, dels fordi den virkelig var et samlingssted. Når der nu, efter at Nationalforeningen har sikret
bornholmerne den skønne og minderige kyststrækning, på det
erh.-ervede område er oprettet en »Bornholmerplads«, er det i
overensstemmelse med gode, gamle traditioner. Helligkilden
har fra gammel tid trukket bornholmerne hertil, de syge for at
finde helbredelse, de raske for ae deltage i de folkeforlysrelser,
der altid florerede på kildemarkedspladserne.
I en af de sognebeskrivelser, som i 1624 gennem landsprovst
Jens Pedersen indsendtes til Ole Worm, fortæller RØ-præsten:
»En lille Halvfjerding Vej Nordøst for RØ Kirke findes ved
Strandbredden nogle gamle Mure af et Kapel, som under Pavedømmet har været viet til den Hellige Trefoldighed, og har
Landets Indbyggere paa Hellig-Trefoldigbeds Søndag begaaet
megen Overtro dersteds, idet Præsten til RØ Kirke har holdt
Messer der efter pavelig Skik og bekommet stort Offer. Nær
Syd for nævnte Kapel er en dyb Dal, og her finder man oplagt
med Menneskehaand en Stenhob, som er bred ovenpaa og kaldes er Alter, hvorpaa man finder mangfoldige Kors med Haar
af Mennesker og Kvæg indsatte og Klude med adskillige Farver. Øse for dette Alter findes i Havbredden en Sten med en

H elligdomsklippen (/ot. ca. 1890).
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Kilde af den hØje Klippe, og H avets Bølger ofte slå op udi
Kilden. Alt hvis her er beret om dette Kildevands Magr, henstilles til Guds almægtige Gerninger, Magr og H aand, som alting kan forvende og b ringe til en god Ende.«
H vad kapellet angår, er dets spor for længst udslettet. Der
har ikke, som der tilsyneladende står i Jens Pedersens beretning,
ligger på strandbredden; hvad han lidt dunkelt udtrykker, er, at
det lå oven for strandklipperne ved den kløft, Panum kalder
kapelrenden, og hvorigennem nu en trappe fører ned til H elligdomsklippens fod.
Heroppe må også, hvis vi tyder Panums beretning ret, den
fattigbøsse have stået, i hvilken folk, der sØgre lægedom gennem kildens vand, ofrede ril hØjere magrer i kontante penge og
ikke blot gennem de mere eller mindre symbolske gaver, de
kastede på der ovenfor omtalte »alter«. Beretningen om dette
styrker den antagelse, at kildedyrkelsen går hinsides den katolske tid og er en rent hedensk kultus. Man ofrede i lange tider
penge, helst sølvpenge, i selve kilden, som på denne måde blev
en helt god indtægtskilde for RØ-præsten, så længe troen på
kildens hellighed og overjordiske magr kunne fylde folk med
frygt. Men mod slutningen af det 17. århundrede ku nne dette
begynde ar knibe; p ræsten lod med amtmandens billigelse rejse
en fattigblok til at putte offerpengene i, da han fandt det for
risikabelt at lade dem ligge i kilden, hvor hver landlØben skælm
kunne forsyne sig af dem. De burde rettelig komme sognet til
gode, som en ringe erstatning for de marker, der blev nedtrådt,
og det korn, der blev ædt af kildegæsternes heste.

Østbornholmeren 1mder Helligdomsklippen ca. 1900, da passagerer
krmne sættes i land eller om bord (V. Myhre fot.)

mark, blevet flyttet frem til Sankt Hans aften. I 1671 fortæller
Rasmus Pedersen Ravn: »End nedre udi H avbredden under
dette Sogn er et Helligdom, en Kilde, til hvilken mange syge og
skrøbelige Mennesker af hele Landet om St. Johannes Aften
eller Nat hensøger, Hjælp fo r deres Sygdom og Svaghed der at
erfinde, menendes, naar de den Tid noget af den K ildes Vand
erlanger, det samme bruger indvortes eller udvortes, ligesom
Lemmernes Bræk og Brøst er, skulle de faa det bedre. Dette
skal dog være saa befundet, at nogle have derved igen bekommet deres Legemes Sundhed, ofte kast Kæppen der og gaaen
stavløs hjem. En synderlig og vanskelig Gang er neder til denne

H elligdomsklippen fra vest (V. Myhre fot. ca. 1900).
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Selve H elligkilden var ingen kilde, men en jættegryde ude på
klippepynten ved Helligdomsklippens fod . Hauberg skriver om
den, at den er »en skåldan net fordybn ing, hvorfra der fremvælder fersk vand, som dog ved ringe bølgegang blandes med sØvandet«. H er rager Hauberg dog fej l; der er intet ferskvandsvæld i
H elligdomsklippen, der udelukkende fyldes ved bølgeslaget;
det eneste ferskvand, der er i den, er den u betydelige smule,
som stammer fra regnen. Ifølge en af Zahrtmann fremdraget
beretning fra 1806 var det undertiden nødvend igt, når havet
havde været stille op under Sankt H ans, at en kone fyldte k ilden
med vand fra havet, for hvilket arbejde hun lønnedes med en
part af offerpengene.
Som sagt findes der en omfattende litteratur om Helligkilden;
det væsentligste er samlet i Zahrtmanns afhandling om de middelalderlige kapeller (Bornh. Saml. VIII, 1913). Også i Elleki ldes afhandling om Helligdommen (Bornh. Saml. X IX, 1928)
fi ndes en god indføring i emnet.
En række af RØ-kystens særlig~k~ klipper har deres
egne navne. Men i kke alle disse navne går synderlig langt tilbage i tiden. Et enkelt navn kan med sikkerhed dateres til sidste
halvdel af forrige århundrede; det er Liberrsklippen, opkaldt
efter landskabsmaleren G . Emil Liberr (1820-1908), som gerne
malede på Bornholm og synes at have haft en vis forkærlighed
for denne klippe i den nordvestlige ende af H elligdomskysten, et
ejendommeligt klippefremspring, hvis form kan minde om et
plovskær eller stævnen på et panserskib - som postkomnoriv
konkurrerer denne klippe med selveste Helligdomskl ippen og
med Lyseklippen. Navne som »Mågetårnet «, »Måneskinsklippen«, »Kærligbedsbænken« gør indtryk af at være turistnavne
komponerer i den nyeste tid. Derimod har den berømmel ige

Lyseklippe længe haft sit navn. Da den oprindelig kaldtes »Lysene«, må navnet gå tilbage til den tid, da der var to lys. Det ene
styrtede ned i en storm; det nøjagtige tidspunkt har jeg ikke
kunnet fastslå; men Panum skriver i 1830, at det var »for ei
mange år«. De to lys kaldtes til tider »Alterlysene«, et navn,
som passer godt ind i hele kystens religiøse navnepræg.
Ligesom Hammershus-kysten har også Helligdommen sin
våde og sin tØrre ovn, dog begge knap så imponerende som dem
nordpå. Den våde ovn kaldes i 1624 Rø-ovn, af Skovgaard RoUnijn, fordi man kan ro ind i den. Den tØrre ovn er i ældre
tid hyppigt nævnt Sorte ovn; det er en smal, skråcscillec klippespalte, hvis mørke fylder de gamle copografer med uhygge. Af
beskrivelserne fremgår det ikke altid med tydelighed, hvilke
lokaliteter der menes, når de forskellige ovne omtales. Navnlig
er man nu og da i tvivl om, ae de muligvis sammenblander den
tØrre ovn med den snævre kløft, der har fået navnet Gåserenden.
Til begge disse to lokaliteter knycces dec kendte sagn om en
underjordisk gang under Bornholm, der skal passere en scor
hule under Hammershus, hvor underjordskongen, eller ifølge
andre optegnelser: Fanden, har sin residens. Hvem dec så end er,
han tillader ingen at passere gennem den underjordiske gang.
Et par karle, fortalte en gammel bornholmer i min barndom,
væddede engang om, hvem der kunne komme først fra Hammershus til RØ, når den ene gik over, den anden under jorden
fra den ene tØrre ovn til den anden. Han, der fulgte landevejen,
halede godt ud; men da han kom til vejs ende, sad kammeraten
allerede i den tØrre ovns munding. Men han så så mærkelig ud,
sagde fortælleren, for hans ansigt vendte den forkerte vej. Fanden havde nemlig drejet halsen om på ham og sat ham ud til
skræk og advarsel. Den samme skæbne overgik en gås, som
man havde sat ind i den våde ovn ved Hammeren; den kom ud
ved Gåserenden; men der cog Fanden den, drejede halsen om
på den og hængte den op på kløftens væg, hvor den endnu skal
kunne ses som en drypstensdannelse.
Om et par drypstensdannelser ved indgangen til den tØrre
ovn beretter Jens Pedersens meddeler: »Ved indgangen til
denne grotte er der en sten, en halv alen hØj, ligesom et lys med
væge og dråber, og på den anden side har der været et lignende
lys, men en skalk slog det ned med en åre, og siges det, ae han
derfor gik og visnede hen af en sot.«
Den sorte ovn må ikke forveksles med den nu så populære
»Sorte Gryde«, der ligger på nordvestsiden af Helligkilde-vigen,
mens de andre grotter findes syd for Helligdomsklippen. »Den
sorte Gryde« skal nok være et temmelig nyt turistnavn; det oprindelige navn er »H ans Grønbechs Ovn«, og den skal være
opkaldt efter den mand, der opdagede den, efter sigende omkring 1860; den kendes ikke i den ældste udgave af Trap.
Under stormfloden i 1872 faldt et stort klippestykke ned og
spærrede indgangen. Den er forlængst ryddet igen, så man ved
hjælp af rebstiger kan komme ind i hulen, der er smal og mørk
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I. I bttgten. ved H elligdommen.
2. Libertsklippen med badehmet ved foden (V. Myhre fot. ca. 1900).

3. B1tgten ved Dyndaleåens ndlpb (V. M yhre fot . ca. 1900).
4. ]. U. Bredsdorf/: Kiovbæk. Klpftparti i nærheden af H elligdomsgården 1882.
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P. Haube·rg: Dyndalen. I forgmnden AmtmandJitenen, ca. 1890.

og strækker sig dybt ind under klippen. Man må helst være
nogenlunde slank for ae presse sig igennem den snævre hulegang; ved indgangen kan man forsyne sig med lys, hvilket er
ret nødvendigt, da den snævre hule ikke blot er meget mørk,
men også har er pludseligt fald i bunden.
Helligdommen er den centrale del af RØ-kysten og den del,
hvortil de rigeste hiscoriske minder knytter sig. Disse spredte
bemærkninger skal ikke gøre der ud for en beskrivelse; den,
der ville give sig i kast med der, bør i alt fald forud citere
Panums ord: »Beskrivelsen er vanskelig, lykkes den ei ganske
maae jeg bede mine Læsere undskylde det, og raade Dem, for
at faa bedre Begreb om disse Egne, selv at see dem.« De høje
og bratte klipper, de stejle fald, de mørke huler ejer noget, som
tidligere tider fandt voldsomt eller skummelt; om partiet ved
Stivvelen siger Rawerr, ar det viser den nordbornholmske natur
i al sin rædsel, men denne rædsel formindskes ved der blide syn,
som krattet på de andre klipper frembyder. Og Panum skriver
om RØ-landskaber, at »man føler sig saa behageligt men tillige
hØirideligr stemt, thi det venlige Udseende gjØr, at man ei føler
den Rædsel, som mellem skaldede Klipper f. Ex. ved Jonskirke,
men dog en egen HØitidelighed«. Panum har ret, der er i RØkysrens patos et stærkt idyllisk indslag. Intet under, at de blide
efterromantiske malere har funder et særligt behag i denne egn.
Men Rø-kysten er ikke Helligdommen alene. Lige nord for
H elligdomsklipperne passerer man Dyndaleåens udløb, og op
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langs dens lØb ligger en af de skønneste skovstrækninger på
Nordbornholm. »Dyndalij n« eller »D øndalijn« hører og ser
man i ny og næ kaldt »D yjndalijn«, en nærliggende fe jltagelse;
men den har intet med dynd at gøre; den synes at have sir navn
efter det dønnende vandfald, som åen danner, et af Bornholms
mest kendte og virkelig imponerende, hvis man besøger det på
er tidspunkt, hvor åen er stærkt vandførende. Gennem Dyndaleskoven stiger man ad stejle skovveje efterhånden hØjere til vejrs,
end man aner, og næsten uden at have mærker, hvor hØjr man

I ,

Stora å lilia k/pmp (Dam Johamen fot.)

er, står man pludselig på et hØjt klippeplateau over en stejl, sydvendt skrænt, med en vid udsigt over Dyndaleskovens kroner
og ned langs Rø-kysten til Gudhjempynten. Dette udsigtspunkt
hedder Amtmandsstenen; tidligere har det været kaldt Kongestenen; men hvilken amtmand, det er, som har gjort majestæten
rangen stridig, er det desværre ikke lykkedes mig at opsnuse.
Dyndalebugten strækker sig i en lang bue nord for H elligdomsklipperne op mod Båstad, en lav sand- og rullesrensstrand,
her og der brudt eller indrammet af lave klipper. Man skal helt
forbi Båscad, før kysten igen har mere fremtrædende klippeformationer at vise; her ser vi de to klipper med det ejendommelige navn »KlØmperna«. Navnet betyder knolde eller klumper
og sætter dem just ikke i første rang, og kommer man direkte
fra Helligdommen, skal der mere til for at imponere. De er dog
begyndelsen til en mere sammenhængende klippekyst, af den
type man hyppigst ser herfra og op til Hammeren: temmelig
forrevne småklipper veksler med enkelte lidt hØjere næs og
skrænter. På denne strand ligger nogle fiskerlejer, ofte så små,
at man, når man passerer dem, næppe ville opfatte dem som
en samlet bebyggelse, om man ikke vidste det - nogle få småhuse og et primitivt anløbssted, en »kås«, det er det hele. Det
er nogle af Bornholms mindste lejer, vi finder her på kysten
mellem Bornholms to største fiskerbyer, Gudhjem og Tejn:
Salne, Røstad, Båstad og Kåsen. Rasmus Pedersen Ravn nævner
to fiskerlejer på srrækningen: RØsted med 4 fiskere og Salne
med 3 fiskere. Nu er Båsrad langt det betydeligste; her er den
oprindelige kås udbygget til noget i retning af en helt god lille
havn.
Lige nord for Båstad munder Redningsstien ud i Strandvejen,
som herfra fører videre nordvestpå som den vej, der er kysten
nærmest, med klippekysten på den ene side, »Troldskoven« på
den anden. Skoven strækker sig op til Stammershalle-hotellet,
og kort efter at vi har passeret det, er vi ude af RØ og inde i
Olsker sogn.
Men Srammershalle-egnen er vel værd at dvæle ved, inden vi
vandrer videre. Desværre har kystvejen udslettet et af de mest
intimt hyggelige afsnit af den gamle vandresti, svinger ved
Stammershalle. Men Troldskoven har til gengæld bevaret noget af den uberørte vildhed, som har givet ophav til navnet hvornår skoven så har fået dette navn.
Thi navnene heromkring er unægtelig temmelig romantiske
og ikke alle lige ægte. Det skyldes i alt fald tildels, at den tyskfødte hotelejer Rolf Milller, som i årene omkring den første ·
verdenskrig slog etablissementet op fra kro til badehotel, langtfra ejede det sproglige mådehold, som falder en bornholmer
naturligt; tværtimod svælgede han i de fadeste turistklicheer.
Derfor bør man være en kende varsom med at tolke stednavne
på disse kanter.
Allerede navnet Stammershalle gør en jo en smule betænkelig. Det kalder Sandvigs »Hallelyst« i rankerne og danner en

I. Bådstad.
2. Bådstad havn (Dam Johansen fat.)
3. Jæppa Dals kåstabo (Dam Johansen fat.)
4. Bantastenene ved Stammershalle.

JUL PAA BORNHOLM

11

betænkelig Association med »Ølhalle«, men med urette, for navnet er ikke nyt, allerede T hurah kender det. På samme måde
virker navnet ElverhØj ; men heller ikke det skal Rolf Miiller
have skyld for; det har i alt fald været brugt før 1887. Troldskoven har tidligere været kaldt ElverhØjsskoven; men før den
fik det navn, kaldtes den simpelthen Kjølleregårdsskoven. Med
det navn er vi i alt fald på helt bornholmsk gnmd.
I Troldskoven finder vi en hØj sten med et hulrum under;
den kaldes Jættestuen; men adskillige bornholmere benævner
den »Gjeddastauan«, sandsynligvis på grund af, at gederne har
kunnet søge ly under den i regnvejr. Stednavneværket har begge
navne, men synes ikke at være opmærksom på, at det er den
samme sten, det drejer sig om.
En klippehule, dannet af vældige granitblokke, der ligger
hen over hinanden, bærer et ejendommeligt navn, som man i
alt fald vil anerkende som ægte bornholmsk. Den hedder "Jæppa D als Kåstabo«. Navnet skal stamme fra en original, som i
sin tid bandt og solgte riskoste, og som havde sit lager under
disse sten.
Når man kommer til Sramrnershalle, skal man imidlertid ikke
nøjes med Troldskoven; man skal tillige gå over på den anden
side af vejen, ud mod stranden. Ikke blot fordi man her finde r
nogle af de skønneste klippepartier på denne del af kysten, men
også fordi her fi ndes betydende oldtidsminder. Fra gammel tid
har man kendt de tre bautasten i malerisk hældende stillinger,
som, hvad enten man kom ad stien eller sejlede op langs kysten,
var Stammershalle-strandens vartegn. Men nyere udgravninger
har bragt en af Bornholms ejendommeligste gravpladser for dagen. Den stammer fra den ældre jernalder, og en regelmæssigt
lagt ring af sten, med stenrækker som eger i et hjul ind mod
en lille bautasten i midten, danner en dekorativ indramning
omkring en brandpletsgrav; en anden bautastensgrav med nn-

gere ramme findes lige i nærheden. Beretningen om udgravnmgen af disse oldtidsminder findes i Bornh. Saml. XXXII, 1949.
RØ-kysten fra Salne til Stammershalle, med Helligdomsklipperne som i enhver henseende højdepunkter, er en bornholmsk
kyststrækning, hvis skønhed og ejendommelighed fra gammel
tid har været kendt og værdsat. De gamle topografer, der såvist
ikke spilder mange ord på naturen, har ikke kunnet lade denne
egn uomtalt. Og for den, der, når lejlighed gaves, har været
vandrer langs Bornholms kyst, rummer denne strækning en
rigdom af minder, der i dobbelt forstand gør det til en helligdom. Når jeg vier denne kyst disse spredte minderids, har jeg
også derigennem villet understrege, at denne strækning er et
stykke bornholmsk natur, som de »nye tider« kun i ringe grad
har kunnet forme om på. Sådan, som jeg så der første gang for
et halvt århundrede siden, sådan vil enhver, trods små ændringer
hist og her, stadig have mulighed for ar opleve det igen.
Christian St1~b-] Ør!{ensen.

Adskilligt til belysning af Rø-kystens natur og kulturhistorie vil
kunne findes i tidligere årgange af • Jul paa Bornholm•. Rektor E. G.
Tauber giver i sine rejsebemærkninger (1936, s. 32-40) en malende
beskrivelse af Rø-kysten, som han oplevede den i 1829, og i Horace
Marryars beskrivelse af sit Bornholms-besøg fra 1859 (1938, s. 36-4 2)
gives også levende impressioner af natur og folkeliv omkring RØ kilde.
Elieser Gads optegnelser (1934, s. 9-15) drejer sig mere om det indre
af RØ sogn, præstegården og kirken. Om D yndaleåen har Frede K jøller
(1944, s. 10-1 6) skrevet en fin naturskildring; han følger åen langs hele
dens løb og illustrerer sin artikel med dejlige fotografier.
Af billeder fra R ø-kysten har • Jul paa Bornholm• gennem årene
bragt adskillige, både med stedsangivelse og uden. Her skal lige nævnes,
at i 1952 er gengivet et stik fra Pomoppidans atlas, der viser de to
lyseklipper, som de så ud i 1763, og i en artikel om P. Hauberg i 1950
er gengivet flere af Haubergs billeder fra RØ-kysten, ligesom artiklen
citerer hans beskrivelse af D yndaleskoven.
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H. P. Holm fot. 1956.
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Gaden ved
Listed havn

Kirke- og skoleforhold på Bornholm

i de sidste 75 år
Af Andreas Hansen 1942

En oversigt over kirke- og skoleforhold på Bornholm i de
sidsre 75 år må nødvendigvis begynde med P. C. T randberg.
Denne mærkelige mands navn er ligesom overskriften over
alt, hvad der kom til at beryde noget for bornholmsk åndsliv i
der hele taget inden for denne periode - helt frem til i dag,
skønt han allerede forlod Bornholm 1882 og døde i Amerika
1896. Han var en mand, for hvem alting i ydre henseende mislykkedes. Alle hans foretagender smuldrede hen eller blev overtaget og omdannet af andre. Og selv skiftede han ustandselig
både arbejdsform og virkeplads og anskuelse. Han var ikke
nogen sinde over fem år i samme stilling og på samme sted.
Altid i uro, i opbrud, hvileløst flakkende, brusende, stadig stedt
i kamp både udadtil og indadtil.
Men en eneste ring ktenne han: vække. Man taler om vækkelsesprædikanter. Han var en sådan! Det var hans opgave, hans
gudgivne kald. Og mod dette kald var han lydig og tro.
Derimod evnede han ikke at organisere og forme den bevægelse, han vakre. Han kunne kun sætte mennesker i gang, ikke
holde dem i gang. Og det var godt. For derved kom bevægelsen
til at virke udad og sætte værdifulde kræfter i gang på naturlig
måde og i forskellige retninger i stedet for at skabe en snævert
afgrænset og hermetisk tillukket sekt, hvad ofte er blevet resultatet af en vækkelsesprædikants »sejr«. - Der var mere sejr
i Trandbergs nederlag!
Det blev i hØj grad »i forskellige retninger«, den trandbergske bevægelse løb videre.
Den mest direkte fortsættelse må vel siges at være den, som
hans bitre og uforsonlige modstander H ans Christian M øller
(1834-1907) skabte.
Da Trandberg hin berømte Set. Hansdag 1863 ved det score
møde i Almindingen med såre mange og såre store ord trådte
ud af folkekirken (han sagde altid statskirken) og for evig og
altid frasagde sig al forbindelse med »den store skøge«, fulgte
ham en 15-1600 mennesker ud i frimenigheden. Han indrettede
sig der med colv(!) prædikanter.
Smeden H ans Chr. M øller var en af disse. Han knuste den
trandbergske frimenighed og dannede af den største del af den
»Lttthersk Missionsforening«, som han styrede med fast hånd
til sin død. Resten forvitrede efterhånden og forsvandt.
Møller og hans menighed gik tilbage til folkekirken igen.
Og det gjorde Trandberg også! Efter meget besvær fik han
sin menig hed anerkendt som valgmenighed og sig selv som
dens præst i 1872. Som sådan arbejdede han i fem år, til 1877,
da han oplØste valgmenigheden og rejste bort, arbejdede andre

steder i landet som fri rejsepræst, indtil han i 1882 rejste til Amerika. - »luthersk
Missionsforening«, stiftet i
1869, blev og er endnu en
stærk og betydningsfuld faktor inden for det religiøse
liv her på Bornholm - og
Nordsjælland, Vestjylland,
Tønder-egnen og LollandFalster same København. Den bekender sig til Guds
ord i den hellige skrift og
den lutherske kirkes symbolske bøger, hØrer stadig 1 il
folkekirken og har ingen særlærdomme. Men som udpræP. C. Trandb erg.
ger vækkelsesretning lægger
den særlig vægt på enkelte dele inden for det kristne læreområde og får derigennem også i den henseende sit særpræg, særlig påvirket af den svenske vækkelsesprædikant C. 0. R osenius
(1816-1 868), som Møller beSØgte forud for sit brud med
Trandberg.
Men trods sit tilhørsforhold til folkekirken arbejder den ikke
i kirkens tjeneste, men har oftest stillet sig polemisk eller dog
ligegyldigt til kirken og gejstligheden, og således nærmest fået
sektpræg. Og trods Møllers myndige førerskab undgik heller
ikke den splittelsens skærsild. Det begyndte i København 1889
og må vel nærmest tilskrives rent personlige uoverensstemmelser, da den lære:·
strid, der opstod, ikke skulle
synes at kunne være skelsættende. Striden greb imidlertid om sig og blev bitter,
og 1892 spaltedes luthersk
Missionsforening, idet en
del af medlemmerne trådte
ud og dannede »Evt11igelisk
luthersk Missionsforening«.
De to foreninger består
ecdnu som selvstændige foreninger. Men tiden har dog
mildnet modsætningen mellem dem så vidt, at de nu
Hans Christian Møller.
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kan holde enkelte møder sammen. Forskellen mellem dem kan
kun ses indefra - ikke udefra.
I daglig tale benævnes da også
begge parter »de møllerske« i det øvrige land »bornholmere«.
Luthersk Missionsforening har i
årenes løb fået mere sans for kulturværdier og oprettede, i lighed
med Indre Mission, i 1923 sin
egen - meget smukke - højskole i Hillerød. Skolen har plads
N.C.Hamen.
til 68 elever og kostede 250.000
kroner, hvoraf ikke mindre end 160.000 kroner indkom som
gaver. Begge foreninger er udpræget lægmandsbevægelser, med
egne prædikanter, missionshuse, ungdomsforeninger og søndagsskoler. De har ringe eller intet samarbejde med andre, men
har deres talmæssige repræsentanter i menighedsrådene.
Efter H. Chr. MØllers død i 1907 blev malermester Andreas
Rønne, Rønne, forstander for Luthersk Missionsforening, og
ved hans død købmand A. P. H e·wriksen, Aakirkeby.
Ev. luth. Missionsforenings leder var en lang årrække træskomand Hans Rønne, broder til Andreas R" og er efter hans
dØd gårdejer Emil Peået'Sen, Bakkegård i Poulsker.
En anden srrøm af de ved Trandberg vakte lededes over i
Indre Mission.
Indre Mission var begyndt som en udpræget lægmandsbevægelse på Sjælland 1851. Men der var først ri år senere, 1861,
da Vilhelm Beck overtog ledelsen, at det blev en landsbevægelse, leder med overordentlig kraft og klogskab. Forandringen
ligger klar i navneforandringen fra »Forening f or indre Mission«
til »Kirkelig Forening for indre Mission i Danmark«. Med
tryk på »kirkelig«.
Her på Bornholm var allerede en lille begyndelse gjort før
Trandberg.
1849 rog en ung smedesøn fra Rønne seminaristeksamen fra
Jonstrup og blev samme år ansat som lærer ved Rønne Kommuneskole. Han hed A ndreas Larsen H jorth og kom i årenes
løb til at spille en stor rolle for Rønne som overlærer, inspektør,
medlem af byråd og amtsråd, folketingsmand m.m. m. Han
døde 1904.
Allerede 1853 begyndte han som ung lærer at holde kristelige møder og samlede adskillige om sin forkyndelse. Der blev
en jævn og srør bevægelse, men uden de voldsomme vækkelser.
Bevægelsen voksede under Carl Hasle, der 1871 blev adjunkt
i Rønne og i 1877 residerende kapellan, indtil han 1893 flyttede til Marstal som sognepræst. Han var en dygtig og nidkær
præst, og der var bl.a. på hans initiativ, ar missionshuset
»Emaus« blev bygget 1884.
Dette var dog kun en mere lokal bevægelse i Rønne. Først
i løber af 90'erne, da kapellanen N. C. H ansen havde afløst
Hasle i Rønne og ]ttlius Friis Hansen var blevet sognepræst
i Olsker-Allinge, tog bevægelsen rigtig fart og form.
Friis Hansen, sognepræst i Olsker-Allinge 1890-97, var en
overmåde kraftig personlighed, både som prædikant og - ikke
mindst - som sjælesørger, en mand af srort format med et
ukueligt gå-på-mod og med ensidighedens fulde slagkraft.
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Han vakre er voldsomt røre i sine sogne, en vækkelse, der
ikke forsvandt med ham, men blev begyndelsen til er berydeligt indremissionsk samfund. Også ud over sine egne sognes
grænser virkede han.
Den milde, elskelige N. C. H ansen i Rønne var en helt anden
rype - ikke den voldsomt fremsrormende, men den mildt kaldende, ikke den overalt revolutionerende, men den med den
videre horisont og den finere sans for vækstens hemmelighed.
Begge betydelige mænd, myreflittige og brændende af nidkærhed for »Guds riges sag<,
Allerede 1894 fik N. C. Hansen stiftet K.F.U.M. og K. (først
kalder ynglinge- og pigeforeninger) og Friis Hansen ligeså i
Allinge. 1896 holdtes det første årlige sommermøde i Almindingen, hvor de to præster talte, og som jo hele riden siden har
samlet store skarer og været er vigtigt led i Indre Missions
arbejde.
Endelig 1897, lige efter Friis Hansens bortrejse fra øen, stiftedes »Kirkelig Forening for indre Mission paa Bornholm«, i
reglen kaldet Bornholms Missionsforening, en selvstændig forening i tilknytning til »Kirk. Foren. for I.-M. i Danmark«.
N. C. Hansen blev foreningens formand og bragte den fra
første færd ind i en rolig, fast og holdbar udvikling. Han forlod
Rønne 1901 og blev præst først i København, siden på Fyn.
Men hjertebåndene mellem ham og bornholmerne brast ikke,
og 1915 kom han tilbage som sognepræst i Bodilsker og Nexø
- og naturligvis straks igen valgt til formand! I de mellemliggende år havde først pastor Chr. Bisgaard, Poulsker, siden den
dygtige, stejle og mod sine modstandere hårde P. A gger, Bodilsker-Nexø, været formænd.
I alle de år bar Bornholms Missionsforening udfØrt et stort
og omfattende arbejde - særlig under N. C. Hansens milde,
fasre og kloge ledelse. Han har forstået samarbejders vanskelige
kunst - også med medkrisrne uden for Indre-Mission. Missionshuse er rejst rundt om på øen, indre-missionærer ansat,
søndagsskoler og ungdomsforeninger oprettede, store stævner
afholdt, og en betydelig række præster har sluttet sig til og
arbejdet i dens tjeneste. Er omfattende og vidt forgrener arbejde er udfØrt og udføres.
1932 tog N. C. Hansen sin afsked på grund af alderdom og tog
bolig mellem Bodils kirke og Nexø, elsker og æret af alle. Men

A. L. Hjorth.

flittig er han fremdeles; en
lang række bøger og artikler
er udgået fra hans pen - så
sent som 1936 den betydelige bog »Ledetråd gennem
Jesu liv«.
Fra 1932 har sognepræst
og siden 1937 provst A. Petersen i Allinge været formand indtil slutningen af
1940. Ved hans bortrejse
i 1940 valgtes sognepræst
Johs. Pedersen, Nexø, der
i forvejen var bestyrelsesmedlem i »Kirkelig Forening for indre Mission i
]tt/;m Friis H ansen.
Danmark«. Og først nu i
dette forår er Bornholms Indre-Mission gået op som led i hovedforeningen i lighed med de øvrige missionsforbund i landet.
Den gmndtvigske bevægelse på Bornholm er just ikke en
direkte udløber af den trandbergske vækkelse. Men de to scrØmme flyder alligevel sammen på en ejendommelig måde, så der
sker en gensidig påvirkning.
Det begyndte to steder, uafhængige af hinanden. Som foråret,
når tid er, begynder med små og spæde blomster.
R ønne var det ene sted. Og den første var vistnok snedkermester Jens Beck i Storegade. Han var ingen st0r begavelse,
men en enfoldig og varmhjertet kristen, der i København havde
fået Øje og Øre for det grundtvigske. Han holde nogle småmøder, som ikke betØd meget. Vigtigere var det, at han samlede en lille vennekreds, hvor han i samtaler ret kunne udfolde
sig. (En ejendommelig berømmelse har han vundet ved, ae
Vilh. Herold tog ham som model til en af sine hovedroller:
» Evangeliemanden «). Denne vennekreds blev kernen i den
grundtvigske menighed i Rønne med hØjskoleforening og valgmenighed.
Det andet seed var Aakirkeby og omegn. Der var mennesker
der, som ikke kunne nøjes med rationalismens fastespiser, og
som også »ovre« var kommet i berøring med grundtvigsk åndsliv.Løjtnanterne Lucianus Kofod og Pb. R. Dam forsØgte endogså ec par vintre i 50'erne ae holde højskole i Aakirkeby. Men
det var for tidligt; det gik ikke.
Imidlertid kom der i 1863 en ung kateket til Rønne, Frederik
Vilhelm Christensen, som 1871 blev sognepræst og trofast blev
i dette embede, indtil han døde mide i sin gerning i 1903,
næsten 84 år gammel.
Han var en begavet og dygtig mand, en usædvanlig mild
og lys og elskelig skikkelse, der virkede som solskin, hvor han
kom, ikke mindst ved sygesengene. Både der og i kirken havde
han en st0r fordel ved sin ualmindelig smukke sangstemme.
Han var overbevise grundtvigianer, men yderst frisindet, så
han uden vanskelighed også kunne samarbejde med andre (som
f.eks. sin kapellan, N. C. Hansen! ).
I Aakirkeby virkede 1867-77 den særdeles betydelige
P. K. Alg1·een og 1872-79 H enning Jensen i Pedersker, og
desuden i Alg reens sidste år, da han blev meget svagelig, hans
unge kapellan, P. Riemann. Dertil kom to fremragende lærere

- -"
i Aaker Østre og søndre skole: H. Chr. Dam og Magmu
Jensen. Disse gode mænd
arbejdede fortrinlige sammen. Det var en rig tid med
forår og grøde. Kirkerne
fyldtes, nye, stærke salmer
lød, mange lØsce sognebånd
til de præster, st0re og festlige møder holdtes. Ludvig
Dams sal på torvet i Aakirkeby blev for lille, så man
måtte bygge forsamlingshuset i Østergade. I Østermarie var højskolen blevet bygget i 1870, og også med
P. V . Christensen.
den var der forbindelse.
Men Algreen døde 1877, Riemann rejste, Henning Jensen
rejste - kun F. V. Christensen blev ene tilbage.
Til gengæld rejste efterhånden flere og flere unge over på
højskole, særlig på Hindholm, Vallekilde og Vejstrup. De kom
hjem med stærke indtryk og nye sange og bragte liv med sig,
hvor de slog sig ned.
1885 blev Maritts Jensen udnævnt til sognepræst i Pedersker,
og med ham indtrådte en ny fase i det grundtvigske kirkeliv.
Han var søn af amtsforvalteren i Rønne, men kom som student under stærk påvirkning af R. Frirnode og særlig af Grundcvigs efterfølger i Vartov, C. ]. Brandt. Efter nogle år på Fyn
. i

>Emam•, tegnet af A . L. H iorth, opfprt 1884.
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(med venskab med den kendte valgmenighedspræst i Kerteminde, Niels Lindberg) og i Jylland kom han til Pedersker for
at foresætte Henning Jensens arbejde. H an var gift med en
datter af F. V. Christensen.
Det gik imidlertid anderledes end ventei:. Nogle udtalelser
i den tids heftige politiske strid om Estrups provisorier og en
nægtelse af en vielse, som hans samvittighed forbød ham at
foretage, m.m. gjorde, at han allerede to år efter - december
1887 - søgte og fik sin afsked.
Imidlertid ville vennekredsen nødigt give slip på ham. Han
tilbragte da ca. 7 år i en fri præstegerning, samtidig med at
han for at have et økonomisk grundlag først var husmand i
Aakirkeby, siden friskolelærer i Bodilsker. Men det var yderst
beskedne kår og ganske utilfredsstillende, fordi han jo ikke
kunne udføre dåb eller forrette andre kirkelige handlinger.
Han søgte anerkendelse som valgmenighedspræst, men fik
afslag. Efter mange betænkeligheder tog da en snes familier
den beslutning at træde ud af folkekirken og danne en frimenighed med ham som præst. Det var ikke med deres gode vilje,
og sporene fra Trandbergs udtrædelse i 1863 skræmmede. Men
det var jo ganske vist under
helt andre forudsætninger.
Og meningen var at gå over
til valgmenighed, så snart der
var mulighed for det.
Trandbergs kirke og bolig,
»Bethania«, lidt uden for
Aakirkeby, stod tom. Den
var ikke brugt efter sin bestemmelse, siden han i 1877
opløste sin menighed. Den
blev lejet og sat i stand, og i
1894 flyttede Marius Jensen
og hans hustru ind - og nu
var han atter præst, om end
mod sin vilje uden for folkekirken. I Nexø erhvervede
de også et af Trandbergs kapeller, »Siloam«, der også
stod ubrugt. Da imidlertid
Th. Skat Rørdam i 1896 blev
K. ] eJpenen.

.J
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biskop, søgte Marius Jensen straks igen om anerkendelse, og
efter en hel del genvordigheder gik det i orden, og 1897 blev
menigheden atter optaget i folkekirken som valgmenighed og
Marius Jensen indsat som valgmenighedspræst af den strengt
hØjkirkelige provst Sodeinann.
Mange, som ikke havde villet gå med ud i frimenigheden,
meldte sig nu ind. Og der dannedes kredse, om end små, både
i Rønne, Nexø, Pedersker og Østermarie. I Nexø havde de
»Siloam«, i Pedersker og Østermarie måtte de benytte tilfældige og kedelige lokaler eller tage den lange vej til »Bethania« .
I Rønne opstod tanken om at bygge en valgmenighedskirke.
Det var ikke ret mange familier, der var cm det. Men arkitekt
M. Bidstrup lavede gratis tegningen, H. P. Bidstrups Byggeforretning påtog sig byggearbejdet uden fort jeneste, og sognepræsten F. V. Christensen var en af de ivrigste, og det blev ham,
der en forårsdag 1899 nedlagde grundstenen til kirken på sin
80-årige fødselsdag. Aret efter, 1900, blev den højtideligt indviet af provst Sodemann og fik navnet H elligåndskirken. Det
var en lille smuk kirke i romansk stil. Siden er den udvidet med
en smuk menighedssal, som kan sættes i forbindelse med kirken, og i 1933 med en korbygning.
Efter loven om kirkers bmg benyttes sognekirkerne i Østermarie og Pedersker til gudstjenester og Nexø kirke til kirkelige
handlinger.
Valgmenigheden blev i den følgende årrække centret for det
kirkelige liv i grundtvigsk retning, men i fmgtbart samarbejde
med en række udmærkede grundtvigske præster i andre sogne.
Derimod var der flere præster, særlig af Indre-Mission, som
slet ikke forstod ideen i denne frie menighedsdannelse inden for
folkekirkens rammer og derfor stillede sig stejlt fjendtligt. Dette
har dog nu ændret sig fuldstændigt. Der er ikke længer fjendskab mellem valgmenigheden og sognemenighederne.
Marius Jensen var en meget ejendommelig præsteskikkelse.
Nogen "fører« af Friis H ansen-typen var han absolut ikke. Han
var ikke »folketaler« eller agitator. Han var ofte tung som taler;
hans prædikener var tankevægtige og af stor lødighed. De stillede store krav til tilhørerne. Og så kunne dog ånden gribe ham,
så hans tale blev ildfuld og af stor hØjhed og styrke. Men han
skulle helst stå i et personligt forhold til sine tilhørere - og
helst høres til stadighed. Han var ubestikkelig ærlig til bunden
af sit væsen. Han viste sig helt, som han var. Han var uendelig
ydmyg - og kunne dog stå stejlt og hvast på sine meninger.
Undertiden kunne han virke meget tungt, næsten trykkende og så dog glimte op i et smilende lune. Hans prægtige hustrn
lyste op i hans sind og hans hjem. Hun havde arvet sin faders
lyse smil og frejdige mod og tillige hans dejlige sangstemme
og store musikbegavelse. Begge var de overmåde nøjsomme og
beskedne, hvad ydre fornødenheder angår.
Hans legeme var skrøbeligt og hans helbred svagt. Derfor
måtte han have hjælp til denne spredte og besværlige præstegerning. 1903-07 var I. P. I. NØrgaard hans medhjælper, og
fra 1907 Karl Jespersen, som 1910 blev hans efterfølger, da
han af helbredshensyn trak sig tilbage, til stor sorg for menigheden.
Siden da har valgmenigheden levet sit stille liv og vokset
sin stiUe vækst - og gjort sin gerning efter evne.
Der er kamptid og grotid. Der er tid til at plØje og så. Der
skal også være tid til stilhed for væksten.

Man kan egentlig ikke sige, at gejstligheden på Bornholm
i almindelighed indtog nogen flatterende holdning til Trandberg, da han kom hertil i 60'erne. Dee gik her, som det er gået
overalt i lander: hvor kirkelivet har fæstnet sig i faste former,
der er der en tilbøjelighed til at stivne, forkalke. Konservatismen, der er så uundværlig som tjener, vil ler blive herre. Og
så standser væksten.
Der er her i landet en højkirkelig retning, hvis åndelige fædre
er Mynster og Martensen same for nogles vedkommende tildels
Søren Kierkegaard.
Fra denne retning er der udgået en lang række dygtige, hØjtkultiverede præster. Men der er også en del højkirkelige præster,
som har stået mærkelig uforstående overfor enhver frembrydende ny livsycring, især om den kom fra lægmandskredse.
Denne stokkonservatisme er vist nu helt forsvunden. I seeder
er kommer en ny slægt af teologer, som ikke vil ind i nogen
retnings »bås«, men vil stå frit og være lige præst for alle.
Kirkeranken i en ny og sundere skikkelse.
Her på Bornholm var der en del af den gamle hØjkirkelighed - og er der en del af den unge. Den gamle, stive højærværdighed med den stærke embedsfølelse er afløse af moderne smidighed.
Den mest typiske repræsentant for den gamle hØjkirkelighed
på godt og ondt var formentlig provst K. F. H. Sodenzann, sognepræst i Klemensker 1875-1904 og provst fra 1882. En
kraftig og myndig prælat, streng mod sig selv og andre, pligtopfyldende til det yderste, begavet prædikant, handlekraftig og
initiativrig, mild og forstående særlig over for syge, på en gang
frygter og elsket af lærerne - men helt uden forståelse over for
det religiøse røre med Trandberg og MØiler og Marius Jensen.
Det var uorden. Og han ville have orden!
Hans største indsats var kirkebyggeriet, men det omtales
andetsteds.
Der har været en række præster af den type, men mildnet,
mere forstående, med større smidighed og videre horisont. De
har ikke den ensidighedens slagkraft, som særlig er IndreMissions-prædikanternes styrke, både præstelige og læge. De
skaber ikke voldsomme vækkelser og stride kampe.
Men de er som ballasten i er skib eller som den røde tråd
i en god tale. De kan ikke undværes. Uden dem ville alt gå i
stykker. Og uden de andre ville alt gå i stå.

K. F. H. Sodemami.

Helligåmlskirken i Rønne, tegnet af prof. Math. Bidstmp, indviet 1900.

Og således har altså der kirkelige liv haft gode kår i de
svundne 75 år: Uro og kamp, som skabte liv og hindrede scilscand, og ro og fasthed, så livet kunne gro og tage form og
finde sit naturlige leje.
Man taler inden for religionspsykologien om to typer af
mennesker: kirketypen og sekttypen.
Begge vil findes alle vegne, og de fleste mennesker er vel
en blanding af begge typer - med hældning til den ene eller
den anden side.
Her på Bornholm er sekttypen stærke fremtrædende og findes ofte i udpræget form. Det hænger selvfølgelig sammen med
visse ejendommeligheder i den bornholmske folkekarakter.
Vi ser der allerede inden for folkekirkens rammer i de to
»MØllerske« missionsforeninger. De benytter kirken og præsten til dåb og nadver og andre kirkelige handlinger, men derudover så godt som ikke. De går ikke i kirken og henter deres
opbyggelse, ligegyldigt hvordan præsten er, eller hvilken retning
han tilhører. De søger ikke deres åndelige tilknytning i kirken
og dens traditioner og rigdomskilder, men derimod ttdenfor i en svensk vækkelsesretning fra midten af forrige århundrede.
De står ikke i modstrid med kirkens dogmatik, men lægger hele
vægten på en enkelt del af denne - særlig de evangelisklutherske. Men de har ingen særdogmer. De er blot »sektprægede«.
Uden for folkekirken står de egentlige sekter. Af dem er der
mange her - vistnok omtrent alle her i lander forekommende
sekter har deres kredse og menigheder her på Bornholm. De
fleste stammer fra England og Amerika.
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Som noget i retning af et overgangsled står methodisrkirken,
der vel står uden for vor kirke,
men ingenlunde er mere sektpræger end l uthersk Missionsforening f.eks. Længere ude står
så hele den lange række af forskellige sekter, hver med sine
fasttØm rede dogmer, alle hentede ud af Bibelen. Og alle ensomme, isolerede, hver for sig.
Der er ingen tvivl om, at deres
nidkærhed er lige så stærk og
deres fromhedsliv lige så stærkt
]. A . Jørgensen.
og varmt som kirketypens. Men
deres særsrandpunkter bliver
dem vigtigere end de centrale sandheder, og derved mister de
det store fællesskabs velsignelse og kraft, og den hele Guds menighed svækkes derved.
Som noget helt fo r sig selv står de to romersk-katolske menigheder i Aakirkeby og Rønne. De er led af den verdensomfattende katholske kirke og betegner kirketypen mere udpræget end nogen protestantisk kirke.
Når kommer den tid, da alle disse forskellige, frir og frivilligt, hver med sit særpræg, kan gå sammen ind i Herrens vingård til kraftigt samarbejde og lykkeligt samfund - ?
Hvad skolevæsenet angår, da har vel næppe på noget område udviklingen været mere gennemgribende og radikal end
på dette i disse 75 år.
Vi, der kan mindes vor egen skolegang i begyndelsen af
denne periode, føler vel stærkest forandringen.
Om vinter.morgenen traskede vi den lange vej til skole i vore
træsko. Det var dejligt at komme ind i den lune skolestue, hvor
ilden buldrede lystigt i den gamle, rustne kakkelovn - hvis
pigen da havde kunnet få det til at brænde - , og sandet var
rent og nystrøet på gulvet - hvis de fire børn, der var sat til
at feje og strØ sand på dagen i forvejen efter skoletid, ellers
havde skilt dem ordentligt fra arbejdet, var kommen nogenlunde ind i krogene med lyngkosten og havde fået rent sand i
spyttebakken ved siden af katederet.
Og så kom »degnen«, dampende på sin lange pibe, og vi
satte os ved de lange beblækkede og sønderskårne borde, hvor
man kunne tegne morsomme figurer med fingrene i stØvlaget.
Og så begyndte undervisningen.
Det ydre apparat var jo uhyre primitivt, set med nutidens
Øjne. Der var næsten intet af det, som nu anses for nødvendigt.
Og det indre? - Ja, læreruddannelse og undervisningsmidler og -metoder er jo nu helt andre end da. Man vil sige: uendelig meget bedre og mere fremskredne.
A ja - men: nu som da, og da som nu er det alligevel lærernes personlighed, det kommer an på! Og hverken apparatets
eller systemets. Og der var mange herlige personligheder mellem de gamle »degne« . Selvfølgelig også mange mådelige eller
umulige. Som nu!
Her på Bornholm er for folkeskolens vedkommende udviklingen vist gået så temmeligr som andre steder i vort land.
De ydre rammer totalt forvandlede! Gode, lyse, rene og
hygiejniske lokaler findes overalt. Desværre blev der opført en
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række skolebygninger omkring århundredskiftet, i
den periode med de mægtige vinduer, da faktisk hele
ydersiden i et klasseværelse
skulle være glas. Der var
en slem misforståelse. Men
ellers var disse bygninger
jo et mægtigt fremskridt.
Nu, efter sidste skolelov
af 1937, stilles der endnu
større k rav til skolebygningerne, særlig i hygiejnisk
henseende, med gymnastiksale og bad og sportspladser og alskens udstyr. Men
K . H. Skovmand.
samtidig har man tilstræbt
et nærmere samarbejde mellem hjem og skole, og mere
rummelighed og plads til
variationer efter tid og sted
- en bevidst tendens bort
fra ensretning og uniform.
De store centralskoler i
sognene - denne lovs top!
- kan man bygge eller lade
være at bygge. Det overlades til de enkelte kommuner. H er på Bornholm er
til dato kun bygger en centralskole, altså loven gennemføre helt til tops, nem1ig i Pedersker kommune.
Jttlitts Bohn.
Men i almindelighed kan
man sige, at skolevæsenet
her på Bornholm står fuldt
på højde med, hvad der findes i det øvrige Danmark,
både hvad byskoler og landsbyskoler angår.
Af særlig fremstående lærerpersonligheder kunne der
nævnes adskillige. Et par
er nævnt i forbindelse med
det kirkelige røre i Aakirkeby. I række dermed må
nævnes en mand som K. H .
Skovmand, der var lærer i
Østermarie nordre skole i
en lang årrække, fra 1861
til 1897, og Øvede en betyM.M. Smidt.
delig indflydelse i retning
af danskhed og kristendom, både i skolen og udenfor. En anden hØjsr ejendommelig skikkelse var sønderjyden
]. A. Jørgensen, der som 24-årig lærer i Flensborg-egnen blev
fordrevet fra Sønderjylland i 1864. Samme år blev han ansat
ved Ibsker nordre skole og sad, indtil han i 1902 tog sin afsked.
Han dØde 1908.

Han var en dygtighed som lærer. Men det var dog særlig som
videnskabsmand, han udmærkede sig. Han var oldgransker og
indlagde sig som sådan scor fortjeneste. Ligeledes var han
hovedmanden for oprettelsen af Bornholms Museum - er af
vort lands bedste provinsmuseer. En række lærde afhandlinger,
»Bornholms Historie« i to bind og adskillige mindre ting og
artikler fra hans hånd har set lyset.
Slægten Bohn har i cre slægtled frembragt flere betydelige
og særprægede lærerskikkelser. Ejendommeligsc måske Peter
]nlitts Bohn (han scavede selv sit navn Bon), som forlod sit
embede i Allinge for ar starte en højskole. H erom senere.
Og mange andre ville kunne nævnes.
Derimod er den Koldske friskole aldrig kommen til ar spille
nogen rolle her - sådan som i så mange egne i landet, særlig
på Fyn. M. M. Smidt begyndte en sådan skole i Aakirkeby
1871. Trods hans. fremragende evner som bØrnelærer og den
begejstring, hvormed han tog fat, blev det ikke rigtig til noget,
og 1880 forlod han Bornholm for ar komme tilbage igen året
efter - som redaktør. I Bodilsker blev også gjort et forsøg
(Marius Jensen), men der var ikke jordbund nok.
luthersk Missionsforening bar en friskole i Østermarie og
Evangelisk luthersk Missionsforening en i Bodilsker. Der er
alt, hvad der findes i Øjeblikket.
Af andre skoler er der her som overalt rejse en scor mængde
i de sidste par menneskealdre. At »kundskab er magr«, er en
sandhed, som overalt i vore dage erkendes indtil overflod!
Derfor er der bygger fagskoler til ungdommens uddannelse
i alle mulige retninger: tekniske skoler i alle byer og nogle
stationsbyer, handelsskole, navigationsskole, husholdningsskole,
realskoler o. s. v. - lige op ril toppen: statsskolen, den ældste
af dem alle, bærende århundreders patina, men føre frem til
opfyldelse af nutidens fordringer i fuldt mål! Derfra udgår de
bornholmske scudencer.
Også læreruddannelse har man er par gange forsØgt sig med.
Først Nylars »Seminarium« 1817-23 under præsterne Hjorth
og Grønbech. Ar læse om dette er virkelig udmærket morskabslæsning for nutidsmennesker! Men det var gode mene og gjorde
vel også sin nyere.
Men nævnes må Nexp Seminarittm, der oprettedes af byens
borgere og nåede at dimittere 78 seminarister i årene 18961918. Der blev udføre er dygtige arbejde der. Men det blev
aldrig rigtigt, hvad man havde ventet: et uddannelsessted for
de bornholmske lærere. Kun 35 af de 78 blev her, så altså det
score flertal af øens omkring 100 lærere kom fra andre seminarier, og kun meget få ovrefra sØgte til Nexø.
En særstilling indtager Bornholms H øjskole, idet den ikke
blot har ril opgave ar virke som »skole« af en eller anden art,
men tillige ar være er samlingssted og midtpunkt for er folkeligt åndsliv på kristen grund. Det er den geniale grundtvigske
skoleranke, som her efter evne søges virkeliggjort. Her som
andetsteds, hvor er grundtvigsk åndsliv er kommet til gennembrud. Efter det før omtalte svage forsøg i Aakirkeby 1856
- 58 lå ranken stille en årrække. Men trangen til en sådan midrpunkcsamlende, fri ungdomsskole voksede sin stille vækst, indtil
den var stærk nok.
Så tog den ildfulde ]tdiw Bohn fat. Og efter et forsøg på
Pæregård i Øsrerlars fik han efter et mægtigt arbejde rejst den

Bøge1kov.

score, smukke og statelige bygning i Øsrermarie (nu brugsforening). Indvielsen den 8. november 1870 var en scor begivenhed. En stor forsamling var srrømmet til, og der blev
talt af sognepræsten, pascor Ji.irgensen, amtmand Vedel, Julius
Bohn, pastor Algreen og pascor Trandberg, som på den rid
hældede stærkt til der grundtvigske.
Der gik gode i begyndelsen. Men vanskelighederne blev for
score for Bohn. 1876 forlod han skolen og Bornholm, og under
hans efterfølger, Brodersen, var der hele ved ar standse. Men
1879-85 blev denne skoles glansperiode, da mange elever
samledes og folk srrømmede til møderne i score skarer. Man
kan høre gamle folk cale med scor begejstring om denne åndelige forårstid. Der var de to jyske brØdre Lttdvig og Johan
Bøgeskov, der skabte dette liv.
Men så gik hver sine veje og opgav skolen, og deres efterfølger, Foverskov, kørte der hele i stå. Den prægrige bygning
blev solgt til brugsforeningen. Dens saga var ude.
Imidlertid: Trangen var der fremdeles. Og i 1893 begyndtes
der hele forfra. Et nyt aktieselskab dannedes med gårdejer Ma-rktu Hansen, Sc. Duegård i Aaker, som forma nd, og i en dejlig
egn, nær Ekkodalen, midt på øen, opførtes 1893 en helt ny

H øjskolen ved Ekkodalen.
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bygning efter tegning af professor Mathias Bidstrup, mindre,
lettere bygget, delsvis af træ, men ganske smuk. Og her er
skolen fortsat til nu.
Den bar hele tiden lidt under, at den alt for ofte bar skiftet
forstander. Og - måske - at alle forstanderne undtagen Bobn
har været »førde«, som har været uden forhåndskundskab til
bornholmsk folkekarakter. Og meget forskellige har de forskellige forstandere været. Ganske vist kan det siges, at de alle har
holdt samme linje. Men der kunne vel have været mere fasthed
i linjen.
En hårdt tiltrængt ombygning og modernisering af hovedbygningen er foretaget nu, hvortil befolkningen med stor offervilje har skænket over 31.000 kr. som frivillige gaver. Og en
større ombygning og udvidelse må finde sted ad åre. Men det
er jo altid vanskeligere, når det skal gØres ad frivillig og privat
vej, end når stat eller kommune bygger.
Alt i alt kan vi vist sige, at skolevæsenet her på vor lille Ø
fuldrud står på højde med, hvad der findes andre steder i vort
land, både kvantitativt og kvalitativt.
Måtte den hårde jerntid, vi nu oplever, vise vej frem til en
rigtigere vurdering af forholdet mellem kundskab og ånd!
Og måtte vi både i kirke og skole få lov at bevare og udfolde
vor danskhed frit og ubeskåret og indstille os på ydmyg selverkendelse og taknemlighed, og derved på ærlig samling af al
mangfoldighed, at livet både i kirke og skole kan udfolde sig
efter livets egne, uskrevne love til folkegavn og til Guds ære! For:

N. P.]ensen, forstander ved højskolen ved Almindingen 1893-1900.

En srnedemester fra firsernes Rønne
Af P. Hjorth

Smed Hovald Holm kiggede jeg ofte til; han boede så nær
mine bedsteforældre. Han var en dygtig smed og meget selvbevidst; når nogen besværede sig over et mindre vellykket arbejde, hvad vel kunne ske, svarede han: »Hvad der er gjort,
er godt gjort, og hvad der mangler, kan gøres endnu.«
Han boede på hjørnet af Snellemark og Grønnegade, og hans
hus fik, som så mange andre dersteds, en af russernes bomber;
men under nedbrydningen stod det ene spær tilbage med smedejernsvejrhanen, som Hovald Holm havde smedet og opsat
i sine velmagtsdage.
Sønnen, som kom sig godt frem i Amerika, var hans stolthed;
at »Nikkelej« skulle blive noget stort, vidste han; for han var
født under den srore solformørkelse.
Hovald Holm var en stræbsom natur og meget sparsommeligt anlagt. Smededrengene måtte tære den sædvanlige kost,
hovedsagelig spegesild og rugbrød, men om søndagen med kartofler og fedtemad, og så fik de lov til at gå i skoven om eftermiddagen, men med pålæg om ikke at skidte den værdifulde
gødning væk, men komme hjem, når den skulle afleveres.
I sine ældre dage havde han som medhjælp den gamle Bjerregrav, som, når han blev gnaven, skældte Holm ud for et svi-
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langt mere værd end det røde guld,
det er sin Gud og sig selv at kende.

nebæst. Holm kvitterede med påstand om, at det var Bjerregrav, der var et svinebæst, og så hamrede de videre på ambolten.
Aftensmaden tog de i fællesskab, og der var rugbrødet hovedsagen ; men under måltidet måtte Holm tilrettevise Bjerregrav
således: »Du Bjerregrav, du har inte behov å dyppa i smor; ded
e en anjen sag mæ mai, for ja har seden et trant svællene.«

Hjørnehmet Snellemark-G1·ønnegade efter det ru.rsiske bombardement

Tejn havn (Dam Johansen fot.).

"Frieri" til et fiskerleje
Så lægger jeg hverdagens brynje
for øen - så havfrisk og god. Jeg kom der en sommerlun morgen
og sagde: her vil du slå rod.
Det vrimled med sommer-gesandter,
der kom fra hver D anevangs egn.
Man valgte sig Gudhjem og N exø og Allinge, Rønne og Te jn.

Min verden derhjemme er pligter imellem en storby i sten;
men her, under bølgernes messen,
er jeg uden rige og len.
Jeg elsker de vejrbidte åsyn og mødrene med deres børn og synger min tak i det stille
til alle, som tar deres tØrn.

En bil suser bort med en masse plus drømme - og altså mig selv.
Det lyser så juliforjættet
fra himlens velsignede hvælv.
Tilfældigt jeg valgte et leje,
hvor fiskerne har deres færd.
Snart leved jeg midt i en verden,
der blev mig uendelig kær.

Jeg lytter i aftenens brise
til havet og fiskernes dåd.
Duk-duk er den dejlige tone
derude fra båd efter båd.
Der virkes af driftige hænder,
der fangstes og lastes i nat.
Jeg står i det slumrende leje alene - men ikke forladt.

Jeg tilegner Tejn mine tanker,
og signer hvert garn og hvert net.
Jeg følger den daglige gerning mens hele min verden er let.
Jeg er kun turisten i lejet,
der modtager solskin og regn - .
En lykkelig ener i duften
af stimer af silden fra Te jn.

En dag er turisterne borte og selv går jeg atter om bord.
Jeg friede trygt til et leje,
hvor fiskerne virker og gror.
Jeg fik, før jeg rejste, et ja-ord
i duften af røgede sild ...
Naturen sang: kom kun tilbage
fra storbyens stene og ild.
Arnold Hending.
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Minder om Vilh. Grønbech
Det er ikke min mening, at jeg vil begynde at fortælle Dem
minder om Vilh. Grønbech. Han frabad sig selv at blive erindret
i ord. Måske har De selv læst det ejendommelige interview med
.ham i Bornholms Tidende (29. 3. 40), som han sluttede således:
Angående erindringer dette: »Alt, som kunne tænkes at tjene
til erindring om mig og min tid, er tilintetgjort, og hvis nogen
efter min død prøver på at erindre for mig, vil det gå ham
ilde - jeg vil gå igen og knibe ham blå og gul hver nat.«
Hvis man ellers er et nogenlunde forstandigt menneske, så
vil man da efter dette ikke forsøge at erindre for Vilh. Grønbech. Har man måske ikke nok anden syndeskyld at slæbe på
og vente på straf for?
Jeg personlig vil i hvert fald ikke udsætte mig for yderligere
elendighed ved at begynde at erindre.
Det, jeg tænker på, er da heller ikke minder i form af erindringer, men minder i betydningen buster, mindesten, billeder.
De ved allesammen, hvem Vilh. GrØnbech var, at han var
født i Allinge (14. 6.1873) og død ved K øbenhavn (21. 4.
1948). Måske ved De også noget om hans virksomhed og mere
end det? Han var jo et meget mærkeligt menneske. Et forunderligt menneske, synes jeg, man kan have lov til at sige.
Men jeg skal ikke gennemgå hans bedrifter (hans stØrsce
ydelse er den, der på papiret fylder mindst) eller fortælle om
hans betydning for mig personlig. Jeg skal kun fortælle Dem,
hvad De måske ikke ved, nemlig, ae der kun findes tre synlige
minder om Vilh. GrØnbech.

V ilh. Grønbech
ved 1krivebordet.
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Per Linnemann Schmi.du b1ute i K øbenhavm ttniverJitetJ gård af Vilh. Grønbech.

Først er der det smukke billede på D et nationalhistoriske
Museum på Frederiksborg. Det er malet af Herman Vedel 1943.
Jeg kommer aldrig på museet, uden at jeg kascer ec blik på
dette billede eller rettere: hensætter mig i den tid, der engang
var. Et menneske, der har haft betydning for en, vil jo aldrig
komme til at dØ. Han bliver, mere og mere (og stærkere jo
større indflydelse er) til samvittighed i en.
For mig lyser dette ansigt af ånd, og jeg føler det nærmest
som et håndslag, en bekræftelse på min tro og mit håb at stå
der foran billedet.
Det andet synlige minde om denne religionshistoriens originale nyskaber er den buste, der afsløredes den 13. 12. 1951,
og som fi ndes i den Østre universicetsgård i København. Den
er ikke at se på noget iøjnefaldende, synligt sted. Kun hvis
man bestemt har sin gang der, gennem porten og forbi hjørnet,
ser man den. Ellers skal man opsøge den for at få den at se.

Busten er et arbejde af billedhuggeren Per
Linnemann Schmidt, og den er skænket af Ny
Carlsbergfondet. Ved afsløringen talte professor
Pallis (det er Vilh. Grønbechs efterfølger) , der
karakteriserede Villi. GrØnbech som en af universitetets store sønner og en ledende kulmrpersonlighed i Norden.
Endelig er der et sidste, tredje, synlige minde
om Vilh. Grønbech, og det er vist det mest særprægede af dem alle. Det er en mindesten, der
findes i Sverige i Fogelstad, og som er rejse af
fru Honorine Hermelin Grønbech.
Scenen er ganske enkel. På den står nogle ord,
som Vilh. Grønbech selv har skrevet:

En mand går og gmnder langs age·rens ren,
der er morgensol på hans ansigt
og dttgvåd dæmrmg omkring hans fødder.
For en time va·rer længer end tttsinde år,
og tttsinde år flyver bo1·t i et ntt.
På fundamentet findes tre ord: Vilh. Grønbechs
m inne.
Jeg ved, at der nu og da bliver lagt en blomst
eller stillet en blomstervase ved denne sten, og
det tiltaler mig.
De sværeste år for en berømthed er dem, der
følger lige umiddelbart efter hans død.
Vilh. Grønbech døde for 10 år siden, og dog
findes der allerede tre minder synlige for alle
om ham. H ar vi da mere behov?
Jeg mener ja. Jeg synes, at Bornholm - d.v.s.
Allinge - burde have sit monument, og jeg Herman Vedels maleri af Vilh. Grpnbech.
ville gerne gøre mit til, at Øen kunne få det.
ham og er det heller ikke nu. Men jeg forstod, hvad han fØlte.
Vilh. Grønbech var jo bornholmer og følte sig som bornholmer.
Men nu til sidst: jeg synes, at et sådant monument skulle stå
Herril kommer så noget andet: den personlige hengivenhed
og taknemmelighed, som rejsningen af et monument er. Såi Allinge, måske i nærheden af »Grønbechhuset« med alle dets
smukke buske og blomster? Ja, jeg ved slet ikke, om det er
danne følelser synes jeg, det er svært ikke at give udtryk for.
godt, men den sag kan jo også altid tages op. Hvad jeg først
Og jeg ved, at mange bornholmere her føler som jeg. En
allingebo sagde engang til mig: » Vilh. Grønbech har gjort for
og fremmest ville med disse linjer var at sætte noget i gang,
os, hvad Grundtvig gjorde for sin tid.« Jeg var ikke enig med
og det håber jeg virkelig også vil lykkes mig.
]. Nielsen.

Gr;nbechs mindesten v. Kvinnliga M.edborgarskola.n, Fogelstad, ]tf.Zita,
Sveriz e.

GrønbechhMet i Allinge.

] UL PAA BORNHOLM.

23

I Zahrtmanns kongerige
Af Hansaage Bøggiid

H1uet i Civita d'Antino med en mindetavle fo1· Kr. Zahrtmann. I vindnet dr. phil. Otto N om.

Der er grund til at mindes maleren Kristian Z ahrtmann i år.
I juni måned var det 75 år siden, Rønnes berømte bysbarn
første gang kom til den lille, italienske by Civita d'Antino hØjt
oppe i Abrnzzerbjergene. H an forelskede sig uhjælpeligt i den,
og igennem en snes år opholdt han sig jævnligt i den. H an
elskede den for dens klare luft, dens pittoreske natur og ikke
mindst for dens primitive, livsglade mennesker. Hans virke
her satte sig spor i hans kunst, men det medførte først og fremmest, at han skabte et skandinavisk ku nsmercentrnm, der førte
byen ind i århundredets brogede kunstnerverden.
Civita d'Antino, eller rettere sagt dens indbyggere, har ingenlunde glemt Signar Christiana trods de mange år, der er forløbet, siden han sidst var der. På det hus, hvor han boede, Casa
Cerrani, opsatte civitanerne i 1932 en mindetavle med en ret
lang italiensk indskrift, der bl. a. fortæller om Zahrtmanns
udnævnelse til æresborger i 1902, og nu vil der også blive opsat en tavle med dansk indskrift på huset. Det sker på foranledning af den lokale turistforening, der også i sommer udsatte
en pris med Zahrtmanns navn på 1.100 kr. til en dansk maler
i Italien. Rønne kommune og De forenede Granitbrud i forening har vedtaget at skænke tavlen til byen. Den vil blive
udfØrt i blå Rønne-granit med poleret forside og skal anbringes
under den italienske tavle med fire bronzeankre med rosetter.
Det var Zahrtmanns trang til kunstnerisk frihed, der fi k ham
til ar drage ud. H an kunne ikke arbejde på gaderne i Rom. Der
var ikke fred til den stille syslen, han holdt så meget af, og i
foråret 1883 rejste han. Først til Sora i Liridalen, hvor KrØyer
havde været før ham; men den behagede ham ikke, og på anbefali ng af hans to smukke modeller, brødrene Ambragia og
Lnigi, drog han videre til deres hjemby - Civita d'Antino!
H an blev sammen med Joachim Skovgaard vist til familien
Cerroni, der modtog dem med så stor gæstfrihed og på en sådan
måde, at Zahrtmann udbrød til Skovgaard: »I disse omgivelser
må det bedste vokse i en! «
Men det kunne ikke bevæge Skovgaard. Han blev i Sora,
mens Zahrtmann pakkede alle sine ejendele og drog ril den lille
by på b jergtoppen. Den 6. juni 1883 sad han atter ved Cerroniernes bord, og som årene gik, førte han sine venner og elever
dertil. Han havde fundet forgården til den rene menneskelighed, han higede så stærkt efter.

Zahrtma1111s våben på væggen i Cerronis hm.
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Man må regne med, at Zahrtmann kom til den lille by, der på
de tider virkede uendelig fjerntliggende og øde på grund af
mindre veludviklede trafikforhold, som en fremmed med noget

nyt og interessant ved sig. Turen dertil måtte foregå pr. æselryg
ad smalle bjergstier. Ja, der var endda score strækninger, der
måtte tilbagelægges til fods. I dag går der moderne busser dertil.
Men den gang skulle der noget særligt til. Og tænk så på, at
Zahrtmann gjorde rejsen mange gange og endda helt op til 70
års alderen. N oget tyder på, at Zahrtmann moredes, eller snarere
lod sig behage, af, at byens glade mennesker så op til ham og
næsten forgudede ham fra den første stund. Men dette modsiges af, at denne mand, et livfuldt og charmerende selskabsmenneske, der elskede at omgås ligesindede og med dem drøfte
de fælles åndelige interesser, aldrig lagde skjul på, at han ikke
hos den lokale befolkning fandt personer, der var ham jævnbyrdige på disse punkter. Han var begejstret og farverig, men
ikke sentimental, og byens skønhed kan næppe have været
noget særligt for den allerede da berejste kunstner. I hvert fald
har Civita d'Antino ikke noget i naturen, han ikke har kunnet
finde i andre italienske bjergbyer. Det må have været den lille
bys indbyggere og dens stemning, ja, i det hele taget den hjertelighed, han fØlte udsprang fra alle, han kom i forbi ndelse med.
Han fandt befolkningen naiv og elskværdig, men holdt af den
og viste den takt og respekt. Det er muligt, han har fundet resonans for det spil af chevalereskhed, som han elskede at udfolde, i familien Cerroni, som han fik et meget smukt tilhørsforhold til, men utvivlsomt ikke hos befolkningen. Han levede
med i denne families hverdage og kom igennem dem i kontakt
med mange civitanere. N år man læser Zahrtmanns breve, forstår man, at familien har været i besiddelse af en usædvanlig
takt og elskværdighed, og man føler, at Zahrtmann virkelig
var glad ved at knytte sig stærkt ril familien, og at det samme
gjaldt for den.

Kristian Zahrtmann

I sir første brev fra Civira d'Antino - der var til moderen
i Rønne - skriver han, at »her er aldeles henrivende«. Og han
fortsætter: »Jeg har moret mig med at se folk drage til kilden
her lige under vinduerne. Det bliver også det første, jeg kommer til at male. « En uge efter sendte han svogeren, Chr. ErichFor byens befolkning srod han som et højere væsen, og en
sen, en skildring, der lader forstå, at nu har Signor Christiano
gammel kone sagde engang til ham: »Kunne jeg indbyde, hvem
erobret byen og den ham. »Folk her er umådeligt godmodige
jeg ville, til Civita d'Antino, bad jeg førsr den gode Gud, men
og mine venner alle til hobe,« skrev han og fortsatte: »Når
du blev den næste!«
jeg om aftenen - for så kommer folk og ser kongen spise N år han kom dertil efter flere måneders fravær, fik han altid
har fortalt et og andet hjemmefra, går der straks gennem den
en festlig modtagelse. Der nævnes bl. a. er seed, ar byens orkebeundrende mængde og genfortælles næste morgen ved mit
ster modrog ham med »Kong Christian«.
arbejde. Jeg taler meget med dem, men de er
så naive ar tro, ar jeg ikke forstår, når de
taler indbyrdes.«
I Casa Cerroni herskede Signora Domenici
enevældigt. Hun blev enke med fem børn i
1861. Banditter havde borrfØrt og dræbt hendes mand og en svoger. »Den gamle dame
førte et pragtfuldt regimente,« skrev Zahrtmann. Huset var skinnende rent. Tre prægtige værelser stilledes til hans rådighed, vinen var vidunderlig og maden ligeså, og Jige
uden for vinduer havde han de dejligste motiver. Hvad kunne en kunstner, der havde så
livligt er gemyt og samtidig en naturlig trang
til at leve behageligt og indsuge skønheden,
forlange mere. Zahrrmann gjorde der heller
ikke. Han nød der.
Familien Cerronis casa blev monumenter
·.
" ·.. .:...· .
over
en bornholmsk berømthed og der hånd- .... "~
gribelige
minde om en rig rid. Navne som
Johs. li'/i/hjelms billede fra 1905 af Kr. Zahrtmann. der maler i Civita d'Antino.

-- .
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Kr. Zahrtmann maler, omgivet af civitanere, 1907.

Viale Scandinavia og Piazzale Zahrtmann fører den fremmede
direkte hen på Zahrtmanns tilknytning til byen, og når man
taler med de gamle mennesker dernede, kan man mærke, at
Zahrtmann stadig er en del af deres liv. De spØrger til gamle
venner, bl.a. til maleren Daniel Hvidt, der jo hørte til den
kreds, der fylkedes om Zahrtmann, og nu lever i København.
En af dem er Teresa. Hun må være nær de firs nu, men hun
husker levende Zahrtmann. Hun var en af hans modeller og
tjente hos Cerroni'erne, da Zahrtmann levede i huset. Nogen
scor løn fik hun ikke, og Zahrtmann havde i Øvrigt indrettet
det sådan, at kun han havde rådighed over Cerronis to tjenestepiger. De måtte under ingen omstændigheder sidde model
for. andre.
I 1915 blev Civita d'Antino ramt af et jordskælv, og i dag
er byen kun en skygge af sig selv; men Casa Cerroni består. Det
ejes endda stadig af Cerroni'er. Familiens mandlige efterkommere har bosat sig inde i Rom, men en datter af huset er dets
bestyrer og driver et pensionat. Det rummer stadig minder fra
den gang, og dets værelser taler til den besøgende med kunstnerepokens mæle. Da jordskælvet væltede ind over byen og
lagde adskillige bygninger i ruiner, var der også bud efter
Casa Cerroni; men det slap nådigt, og ved en enestående pietet
fra den italienske familie og i det hele taget fra byens side
er det lykkedes at bevare huset og dets værelser, som da Zahrtmann færdedes der.
I de ro pragtfulde mindeværker om Zahrtmann kan man
bl. a. læse om en udsmykning i et af rwnmene i det cerroniske
hus. Det drejer sig om malernes våbenskjolde. Over vægge og
hvælving i det pågældende rum breder sig et træ med skjoldene
»påhængt« grenene. Der er navne og symboler på alle dem,
der i årenes løb gæstede huset. Zahrtmann begyndte arbejdet i
1900 sammen med to andre danske kunstnere, og ikke mindre
end 39 skandinaver og 16 fremmede fik deres skjold malet i
denne stue samme år.
Ingen går så meget op i, om der findes flere eller færre i dag.
Man bemærker sig blot de kendte navne og glæder sig i det
stille over at se, hvordan Zahrtmann i udarbejdelsen af sit våbenskjold har haft fødeøen klart i erindringen. Under navnet
findes en gengivelse af øen, og i midten er der en blomstrende
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gren, sikkert et udslag af malerens score interesse for blomster.
I huset finder man også Zahrtmanns lille soveværelse som det så ud og var indrettet på hans tid. Hans seng er en
i vore Øjne pudsig og højst original tingest, forarbejdet som den
er i jern. Italienerne finder ikke noget kuriØst ved den ud over,
at den har været Zahrtmanns; for senge af slagsen benyttes
stadig meget dernede, og der skulle ikke være noget i vejen for,
at en dansker kan komme til at sove i selvsamme seng. Og er
man dansker, forlanger husets herskerinde ligefrem, at man
gør det. Og hvorfor ikke prøve, når det nu engang er sådan,
at man ikke kan »gØre« Civita d'Antino på een dag, hvis man
Ønsker at se byen og opleve Zahrtmann på en anden måde end
den, billederne og relikvierne på Bornholms Musewn kan give.
I den store spisesrne, salotto'en, hvor man kan tænke sig, at
Zahrtmann så ofte har indtaget sine måltider sammen med
Cerroni'erne og kunstnerkammerater, er det pragtfulde flisegulv og de rå vægge en dejlig ramme om Zahrtmann-billeder
i Cerroni'ernes eje. Man nikker genkendende til billeder gengivet i mindebøgerne, og man må endnu en gang indrømme,
at hvor hØj reproduktionsteknikken end er, så kan den aldrig
komme op på siden af det malte billede.
Man hæfter sig særligt ved to billeder, madonnabilledet og
helgenbilledet San Lidanus. Det første er oprindeligt malet til
kirken; men Signor Christiano har ombestemt sig. I hvert fald
kan man bag på lærredet finde en bemærkning om, at det ikke
må sælges og ikke flyttes ud af huset. Helgenbilledet er malt af
Zahrtmann og ] ohannes W ilhjelm til den store San Lidanofest.
Det er malt på træ, og arbejdet måtte holdes hemmeligt, da
billedet til festen skulle indsættes i et vindue mod gaden. »Han
ser meget morsom ud,« skrev Zahrtmann om dette billede. Og
virkelig. Der er visse umiskendelige zahrtmannske træk.
Da Zahrtmann og hans kunstnervenner levede i byen, gik
kvinderne stadig rundt i egnens nationaldragter. Den tradition
lever endnu; men tilsyneladende bevares den på samme måde
som herhjemme: Man tager kun dragten på ved særlige lejligheder. Byens indbyggertal er også gået stærkt tilbage, fordi
befolkningen flytter ned i dalen, hvor der er bedre arbejdsmuligheder. Dele af byen ligger stadig i ruiner. Der er nye
huse i gaderne. Et par af dem springer brutalt i øjnene på turisten. Det er sommerboliger for romerske familier. Torvet ved
den nye kirke domineres af et krigsmindesmærke af den bastante slags. Byen har desuden fået et Trattoria, en beværtning,
og i gaderne køres med biler og scootere, udfoldende al den
larm, som italienerne åbenbart ikke kan leve uden. Mørkøjede
og mørkhårede italienerinder med buttede linier, der fortæller
om kærlighed til spaghetti, går på indkøb i de små forretninger,
der som forhæng har - ikke de morsomme perlesnore, men
noget så vulgært som spraglede plasticremme!
Morsomt er det at se denne by med de bornholmske minder
og opleve, hvordan de er hvermandseje, og man kan vel egentlig tillægge Zahrtmann og hans venner æren for, at byen og
egnen stadig er genstand for kunstnernes store interesse. Nu er
det dog mest italienere, man møder; men man ser gerne danske
malere påny. Og ikke mindst danske rurister.
Det var den daværende direktør for Det danske Akademi i
Rom, dr. phil. Otto Norn, der gav mig inspirationen til denne
artikel, og da jeg traf ham i Rom, lagde han megen vægt på,

at jeg prøvede at fortælle bornholmerne om, hvordan civitanerne stadig holdt Zalutmanns navn i ære. Norn sagde ved den
lejlighed: »Det siger sig selv, at vi danske i Rom har en vis interesse i at opmuntre dem i deres bestræbelser på at holde minderne ved lige, og vi ser gerne, at forbindelsen med Danmark
bliver styrket. Det kan kun være i Danmarks interesse, at man
virkelig gør noget, og det er rimeligt, ar akademiet følger en
opfordring om at hjælpe dem med at bringe orden i nogle
Zahrtmann-breve og andre minder, der findes i byen.«

Da dr. Norn, der den 1. september i år vendte tilbage til si t
arbejde på Nationalmuseet, besøgte Civita d'Antino, fik han
med sig hjem et smukt skrift om byens malere; men det morsomste er næsten, ar han også fik et eksemplar af den pragtfulde
mindebog, som den bekendte xylograf F. Hendriksen i 1919
udsendte i 625 eksemplarer, med til akademiet i Rom. Eksemplaret er en gave til familien Cerroni, Zahrtmanns gode venner,
som der står i dedikationen, fra Zahrtmannslægtninge, og der
er nu af Cerroni'erne deponeret i akademiets bibliotek.

Klintens historie
Efter at have skrevet er par smådigte om Klint ved Nexø, der
trods deres enkle og simple form efter de mange breve, jeg
har modtaget, har vakt glæde hos læserne, og efter i den anledning at have fået en del anmodninger om at give en lidt nærmere beskrivelse af dette ejendommelige og vidunderligt skønne
sted, der vel nærmest må betegnes som et oldtidslevn fra længst
forsvundne tider, skal jeg efter selvstudium og oplysninger,
indhentet hos nærboende, ældre mennesker, give et kortfattet
omrids af denne i høj grad seværdige forhal til Helleds- og
Paradisbakkernes yndefulde verden.
I gamle dage gik man ad en slags hulvej, der nu er moderniseret, fra Nexø over en englod og gennem et led, der lukkedes
ved hjælp af kæder, direkte ind til Klinten. Denne indgang er
nu spærret. Desværre går de fleste nu Klinten forbi og følger
Rokkescensvejen, der har biveje til Fjeldstauan, Koda! m.v.
Selve Klinten og dens nærmeste areal, ca. 5 tdr. land, er som
de øvrige lodder i Helleds- og Paradisbakkerne i privateje, og
Klinten og dens område hører til Østre Klintebygård, der ejes
af gårdejer Johs. Madsen. D ette giver forklaringen på, at især
besøgende ovrefra på deres ture i »Bakkerne« undres over ar
støde på løsgående kreaturer.
Klintområdet er som de øvrige partier i »Bakkerne« et klippemassiv, der ligger i jomfruelig uberørthed, dækket pletvis af
et større eller mindre jordlag med græs, lidt svag underskov,
ener, og hist og her, men spredt, ser man de prægtige ege. At
se disses bronzegyldne løvspring er såre smukt. Egen har som
bekendt toogtyve knopskæl. Her stod i gammel tid Ørneegen,
hvor kongeørnene holdt til, MØlleåegen, mægtig stor, og »Søstrene«, der stod ganske tæt ved hinanden på skråningen syd
for Klint, og flere andre, vistnok i alt på området ca. 20 ege. ·
Neden for Klintens Østre skråning stod ved århundredskiftet
en underlig miniatureskov, en over hundredårig avnbØgsbevoksning af purrer, ;..-2- % meter høje, så tætte, at man kunne
sidde på dem. Det var de løsgående kreaturer, som bestandig år
efter år havde gnavet dem af og formet dem sådan. Det var
skØnc, når skovdammen bag ved Klinten stod i sin hvide brude-

dragt af vandranunkel (Ranunculus aqvatilis). Ved kanten voksede den underlige skærmplante vandnavle (Hydrococyle vulgaris), pyramide-læbeløs (Ajuga pyramidalis) - vokser kun i
Jylland og på Bornholm - og pindsvinknop (Sparganium).
Nordøst for Klinten fandtes en mindre klippeknude, kaldet
Nordre Klint, hvor snogene holdt særligt til, måske fordi der
boede mange tudser ved dammen, altså et godt madsted. Stensofaen var en klippeformation nedenfor, der påfaldende lignede
en rigtig sofa og havde plads til fem-seks personer. Et smukt
udsigtspunkt kaldtes Set. Peters stol. På klipperne voksede det
såkaldte »Stenmos«, et gråt lav, og i tågede efterårsdage gik
folk og skrabede det af. Det brugtes til brunfarvning af uld.
I engene neden for Klint voksede i ældre tid den lille engskær
(Serratula tinctoria), som bruges til gulfarvning, bl.a. af gobe-

Klinten (Dam Johamen fot. 1958).
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liner. Der blev trukket »0 « (vod] i dammen og fanget gedder,
sudere og karusser, så der var både »klæwagång å fiskavång«
i Klinteløkken.
Foruden de ovennævnce ca. 20 ege p l't Klincens fes tplads scod
der i gammel tid en »vredvausen krøgla« på Kl intens sydvestre
skråning. Ved fester stod »Klompa Scina« under »krØglan« med
sin lille kagebod. D er var desuden en temmelig scor avnbøgsbevoksning, særlig stivebøge, som ved den behandling ku nne
give mere brændecræ. Score asketræer, hassel, blandet med vilde
æbletræer, »skovskruser«, vilde k irsebær, roser, t jØrn og ege
skabte en meger smuk naturskov. Når sl't tilmed kaprifolien
duftede i den lyse sommernat, var seedet fortryllende. H vor
Paradisvejen nu går, var i gammel tid ved dens sider en samlet
egeskov, hvoraf der blev solgt egetømmer til skibsbrug. D er
var ligeledes ved vejen en indhegnet hasselskov, som gav gode
penge. Eg og hassel, offerlundens træer, fu lgtes croligen ad.
Øse for Klint findes en flad klippe, som børnene i gammel t id
har benyttet som rutchebane, og her siger det gamle folkevid, at
Skandinavien begynder. Endnu m indes gamle folk glade festdage på Klint, når Ole Linds karrusel snurrede til conerne a f
»Lilie fiskerpige«, limonadepropperne knaldede i beværcningstelrer og dansen gik ril gigers og fløjrers klang u nder de gamle
ege. Nu står en gammel eg bag K linten med rørre grene rakt
mod himlen. D ee gamle egerræs sidsre drøm . Ja - alle række r
vi mod himlen, selvom vi segner mod jorden.
D e første blomster, som foldede sig ud i forårssolen, var den
lille, hvide gæslingeblomst (Draba verna) og den blå anemone
(Anemone heparica eller Hepacica criloba) . Den kunne variere
lide i farve, lysere eller mørkere blå, og havde de mange folkelige navne: leveurt, sneppefordriver, adelkløver, himmeldråbe.
I Rabækkegårdskoven voksede en rØdlilla afart. Derefter bredte
den hvide anemone (Anemone nemorosa) sit hvide tæppe ud,
ivævet med lungeurc (Pulmonaria officinalis), som skiftede farve
fra røde til blåt, når den ikke havde mere nektar ri! bierne, og
den lille moskusduftende desmerurt (Adoxamoschacellina), hvorom mesrer H enrik H arpestreng skriver . Denne liden ure bør
menneskene omgåes såre varligen, rh i den kan antænde en forrygende elskovsbrand. Så kom jomfru Marias nøgleknippe (Pri-
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mula elarior), hvormed hun lukker våren ud af himmelporten.
Ørnebregnen (Pteridum aquilinum) rullede sig op, og den
smukke gøgelilje (Plantanchera) duftede stærke og søde for ae
hidlokke natsværmere. Barndommens mest elskede blomster,
lilliekonval og forglemmigej, sluttede sig til og pyntede i al stilfærdighed. - I sensommeren tændte gyldenris sine gyldne fakler (Solidago virgaurea), blåklokker ringlede mellem blåduggede
slåen og den lille, vimse h arekløver (Trifolium arvense) . Som
bekendt bliver enebærrene aldrig modne på een gang, så et
gammelt ordtØj lød: N år alle enebærrene b liver modne, bliver
alle »pajer å drænja« gift.
Vi gamle nexØdrenge, der nu lever uden for området, finder
en stor trØst ved af og til, når le jlighed gives, at besøge Klinten.
Man sætter sig på klippen på dens cop med blikket rettet mod
Nexø, havet og en del af sydlandet. Så gennemgår man i rankerne alle de mange gode og vel også nogle triste minder, som
man har oplevet i Nexø og dens smukke omegn. Man mindes
med taknemmelighed mange af de gode og prægtige mennesker,
man kendte, og hvoraf mange nu er gået bore; man ser for sig
l ivet gå sin rolige og hyggelige gang i den lille by. Personerne,
høje og lave, blandet med enkelte særprægede skikkelser, såsom
bl.a. Ole med sin lille, håndtrukne brødvogn, »Makkaret «, Lise
med sin trillebør og »Ilcoget«, et e nsp ænder-hestekøretøj, der
meget sindigt og roligt sneglede sig igenneh byens gader med
forskelligt husgeråd. Købmandsgårdene, der sprudlede af liv,
og havnen med de små dampskibe, småskuder og fiskerflåden,
- en blanding af alt i en nøddeskal. T il sidst må man meget
mod sin vilje afbryde opholdet og tage hjem, overvældet af
minder og indtryk fra svundne cider i disse herlige omgivelser.
Men på hjemturen klinger det som en sød musik i ens øre:
Ja, her er dejlige ved forårstid,
når dagen bli'r længre end n at,
når birken grønnes med stammen hvid,
og foglekvidret ca'r fat.
Rønne, den 2 1. april 1958 .

Axel Niebe.

De gamle drpfte" dagens 11yt på ankeret foran »Simsenagårini•
( V. i\'fyhre fot. i 90erne).

En smuglerhistorie

fra Stockholms skærgård
I første halvdel af dette århundrede generedc:s de svenske
toldembedsmænd ofre af en smugler, som i dristighed og snedighed overtraf alle, med hvem de hidtil var kommet i berøring,
og som på den pludselige måde, han viste sig på og igen forsvandt, virkelig frembød klogskab. Snare i Øresund, snart ved
Kalmarskærene eller Stockholms skærgård sås og jagedes hans
hurtigsejlende båd af tolderne; men uventet var smugleren efter
en fræk manøvre forsvundet, og de velrettede kugler, som nu
og da ramte hans skrog, syntes ikke at gøre ham større skade,
end om de var blevet afskudt mod klipperne.
Den fribytter, som på en så dristig måde vovede at trodse de
svenske toldbestemmelser og deres håndhævere, var en dansk
skipper ved navn Wolffsen, fØdt på Bornholm og lige fra sin
barndom fortrolig med havet og det ædle smuglerfag. Skønt
hverken Tyskland eller de russiske ØstersØ-kyster var ham
ukendte, syntes han især at have valgt svenske skær til felt for
sine havekspeditioner og gennem mange år altid med det største
held. Blandt de mange gange, han havde været forfulgt, men
var heldigt undsluppet, omtalte han selv som de mest eventyrlige to krydstogter i Øresund, da han blev jaget af den nidkære
og senere lumsk myrdede toldinspektør Reinhardt. Begge gange
havde toldjagten værer ham så nær, at den havde skudt på ham,
da han ikke lystrede ordren til at lægge bi. Skuddene var dog
uden virkning; thi smuglerskibet var indvendige pansret med
jernplader så tykke, ae besætningen kunne ligge tryge der for
almindelige geværkugler. Ved den sidste begivenhed havde
Wolffsen drevet sin fræ khed så vidt, at han efter hvert skud,
Reinhardt løsnede, havde stukket hovedet op over ruffet, viftet
med huen og takket for pæn salut.
Ved de mange møder med toldere og lodser var smuglerbåden
blevet så berygtet, at Wolffsen fandt det klogest at bytte den
med en ny. I foråret 1836 begav han sig op i Stockholmsskærene med en splinterny jagt, som han havde døbt »Willemoes«.
For ae lede coldvagcen på vildspor havde han ladet sin 18-årige
søn Anton antage sin mors familienavn Marius og indskrevet
ham som skipper på skuden, mens han selv sejlede med som
matros.
Turen gik heldigt gennem Kalmarsund og kystskærene til
Stockholms skærgård, hvortil Wolffsen nåede den 24. maj. Efter
ae have krydset forsigtigt et døgn frem og tilbage mellem Øerne,
kastede han anker bag Nåtterøen i nærheden af Landsort. Trods
alle hans anstrengelser for at undslippe beboede holme var hans
manøvrer blevet observerede af et par lodser, som, da de så
ham lægge til ved den i toldernes protokoller ilde omtalte Nåtrerø, meldte sagen til roldopsynsmanden, lØjrnant Berghnfr
Denne, som straks havde mi~tanke om, at den opdagede sejler

måtte være Wolffsens jagt, traf hurtigt alle forholdsregler for
ae gribe den eftersøgte. Men det var ikke så ler. Om bord på
"Willemoes« iagttog man stadig den yderste vagtsomhed. En
udkiksmand opholdt sig stedse på dækker; sejlene lå i orden til
ved m indste regn på fare at fly ve ril vejrs, og ved ankertovet
havde man fastgjort en skarp Økse for Øjeblikkeligt at kunne
kappe det. LØjtnant Berghner, for hvem sådanne forsigtighedsregler på en smuglerbåd var velkendte, traf på sin side alle
forholdsregler og skridt for at overraske smugleren. Natten mellem den 25. og 26. maj lod han fire lodser gå med sig om bord
på toldjagten, mens tre toldbetjente fik befaling til at følge
efter i en mindre båd; alle fik ordre til at iagttage fuldstændig
tavshed og undgå al støj.
Da alt var ordner, begyndte de ro både en ryst, næsten lydløs roning ud langs land. For ikke at blive afslører i det klare
måneskin fulgte de stranden i alle dens krumninger og befandt
sig derfor stadig i den skygge, som træerne og strandklipperne
kastede ud over vander. Der ville i al fald have været vanskeligt
ae nærme sig smugleren usete, hvis ikke et par tilfældigheder
var indtruffet, som letcede foretagendet.
Da det led mod daggry, begyndte himlen at blive skyer og
vinden at friske op. Derved kunne man fremsky nde roningen ;
thi dels kunne bådene ikke så let opdages under den mørke
himmel, dels var åretagene mindre hØrlige, når bølgerne brødes
mod stranden. Da colderne nærmede sig, var vagten forbi for
matrosen Jørgensen, den tredje mand på smuglerbåden. Idet
han gik ned i kahytten for at vække Ancon, hvis rur der var
at afløse ham i vagten, rapporterede han »alt vel«, hvad der
ville sige det samme som, at der ikke kunne opdages nogen fare.
Denne rapport afgjorde smuglerens skæbne. Som følge af rapportens beroligende indhold skete vagtskiftet ikke hurtige nok,
og imidlertid lagde toldjagten til ved »Willemoes«. I et spring
var lØjtoant Berghner oppe på smuglerens dæk og råbte, idet
han hævede sin spændte pistol, ae besætningen skulle overgive
sig. På »Willemoes« afstedkom det uventede besøg alm indelig
forvirring. Jørgensen og Anton Marius udgav sig skiftevis for
bådens befalingsmænd og syntes at kappes om æren for at fritage den gamle Wolffsen for alt ansvar. Til sidse kom dog denne
frem og spurgte tolderen trodsigt om, med hvad ret han gik om
bord på ec fremmed fa rtØj om natten, og hvad hans trusler
skulle betyde. Til svar herpå cog Berghner sit ligitimationscegn
frem; men denne forklaring forkastede W olffsen ganske, idet
han påstod, ae et sådant skilt kunne hvem som helst skaffe sig.
Så oplæste tolderen sit beskikkelsesdokument; men også mod
dette bevis forsØgte den gamle smugler at gøre indvendinger.
Imidlertid måtte han, da Berghner havde kaldt sine assistenter
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om bord, finde sig i at udlevere sine våben, der foruden fle re
skarpslebne sømandsknive bescod af en flintbøsse og en udmærket lodbøsse. Efter en foreløbig visitation, hvorved det viste sig,
at smuglerjagten rummede udenlandske, ustemplede bomuldsvarer til en ganske betydelig værdi, blev den taget på slæbecov
til Herrhamra, hvorfra den siden førtes ind til Stockholm.
Ved sin påpasselighed og sit mod havde lØjtnant Berghner
befriet Sverige for en af de forvovneste smuglere, som nogen
sinde havde krydset uden for dets kyster. Værdien af de beslaglagte varer tilligemed den forbryderiske båd løb op til 15.000
kr" sikkert en af de største beslaglagte summer, som det svenske
toldvæsens protokoller har noteret. Hvad den lille smuglerbesætning angår, blev dens skæbne temmelig tragisk. Gamle W olff-

sen og hans matros, Jørgensen, blev kort efter deres ankomst
til Scockholm syge af en smitsom fe ber, af hvilken de begge
døde. Efter faderens død blev også sønnen Anton Marius syg. I
hans feberdrømme foresvævede stadig den natlige oplevelse ved
Nåtterøen ham. Han kaldtes igen til live og vendte med Ødelagt
helbred tilbage til sin mor, som ved den ulykkelige hændelse
·så sig berøvet ikke alene sin mand, men hele den formue, familien havde samlet ved mandens 50-årige smuglervirksomhed.
-n .-n .

Denne skildring har maleren Ernst Køie fundet frem i det
svenske værk »Sverige. Fosterlandska bilder«, 1877-78, side
234-35, og overladt den til »Jul paa Bornholm«, som herved
bringer den i oversættelse.

Studenterne fra Rønne Statsskole 1958

Forreste række fra venstre: Gerda J ørgensen (bankdirektør), Jens Jørgensen Ipsen (snedker, Østermarie), Marianne Kallmoes (overbibliotekar), Jens
Riis (gdr" Brødløsegård, Rutsker), Vibeke Sorth (repræsentant, Knudsker) , Bent Holm (trafikassistent), Inger Dalsgaard Kofoed (driftsingeniør),
Ivar Jørgensen (gdr" Tyskegård, Ibsker). Mellemste række: Thorkild Niel sen (centralbest., Aakirkeby), Ingrid Schou (restauratØr), Bent Maribo Jacobsen (maler), Lisbeth Vahl Møller (dyrlæge, Østermarie), Per Ole Westall Andersen (afd. bankfuldmægtig), Helga Lind (lærerinde, Vestermarie),
Ebbe Gert Rasmussen (læge, Hasle), Ellen Anker (købmand, Neksø), Poul Hjorth (avlsbr" Grønvang, Nyker). Bageste række: Otto Markers (stationsleder), Hanne Due (fyrmester, Hammerodde, Sandvig), Bent Rønne Jensen (vognmand, Neksø), Ingrid Tranberg (murermester, Gudhjem), Anders
Larsen (lektor), Lone Westh (smedemester, Nyker), Bent Sonne Mogensen (skibsfører, Svaneke), Karen Davidsen (lektor) , Peter Sørensen (stadsingeniør), Inger Margrethe Kofod (bygmester, Allinge). - Hvor hjemsted er udeladt, er det Rønne.
B. Ilsred Bech fot.
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Nogle erindringer

af bygmester Otto Bidstrup
III. I Rønne 1878-1900

Nu var vi jo alle, Mathias, Carl og jeg, hjemme og skulle
enes om at få rigtig fart i arbejdet. Mathias som den ældste var
jo den, der havde mest med kunderne at gøre; forøvrigt tegnede
han jo det, som skulle tegnes. Carl og jeg arbejdede jo med,
Carl på værkstedet, jeg på tømmerpladsen. 3-4 aftener om
ugen sad vi i mange år på kontoret og førte regnskabet, der
efterhånden, som forretningen gik fremad, blev mere og mere
omfattende. Det var hårdt nok, arbejde 11 timer om dagen,
spise til aften og så tage fat igen til kl. 10-11-12 aften; det
gik heller ikke i længden; thi vi blev helt udasede og syge; der
måtte en forandring til, og det blev på den måde, at Martin
Jensen, som arbejdede hos os, blev taget til medhjælp den halve
dag og arbejdede så på værkstedet den halve dag. Senere blev
det hele dagen, og derefter blev han fast kontormand, indtil
han blev gift med Henriette Kofoed og flyttede derop.
Min søster Gine, der blev gift med Brodersen den 27 / 12
1878, boede den gang i det lille hus i St. Morcensgade nr. 39.
Det var en meget lille lejlighed, hele huset var kun 10 X 9 alen;
men hun forstod at ordne det meget hyggeligt. Det var for resten
det næstførste hus, der byggedes på hele pladsen; det første
var hjørneejendommen Lille Madsesgade og St. Mortensgade
38 på sydhjØrnet.
Det hus, som Brodersen beboede, havde jeg solgt til en arbejdsmand for 1600 kr., men han kunne ikke klare udgifterne
og måtte flytte. Så blev stuerne lidt opfiksede, og de nygifte
flyttede med glæde derind. Den påfølgende vinter, altså 187879, byggede vi de fæle grå huse der overfor, gade nr. 48. Da
vi rejste rømmer der, trakterede Gine med kaffe til hele mandskabet. Hendes glæde var jo at give. Min søster Gine skulle
omsider have en lille og kunne dårligt klare sig selv; da hun var
meget dygtig i madlavningskunsten, blev det besluttet, at Petra
Hansen skulle op til hende, dels som medhjælp og dels som lærling. Selvfølgelig kom jeg hyppigt og besøgte de nygifte og
samtidig Petra. Det resulterede så i forlovelse, der blev officiel
den 16/3 79.
Vi havde jo mange fornøjelige timer deroppe, og i en læsekreds, som kaldtes Torsdagsforeningen, hvor den nyere litteratur blev læst hØjt, særlig Bjørnson, Kristofer Janson, Christ0pher Bruun med fl. Vi sang meget af hØjskolesangbogen og
havde det rigtig gemytligt og lærerigt. Da forlovelsen var under

forberedelse, arbejdede jeg på tømmerpladsen der, hvor Teknisk
skole nu står, så vi havde jo ikke længere til hinanden, end at
vi af og til kunne kikke til hinanden. Tømmeret, jeg arbejdede
på, var ud til Agertofts hus, det nuværende St. Torvegade nr.
49. Da jeg kom hjem til Laura, Line og Carl og fortalte, at nu
var jeg blevet forlovet med Petra Hansen, så blev det jo meget
forskelligt modtaget. Carl ønskede til lykke, hvorimod Laura
gik ind til Line, der lå på det lille kammer; de gav dem begge
til at græde. Jeg kunne slet ikke den gang forstå, hvad der var
i vejen; men senere kom jeg på det rene med hvorfor. De var jo
klare over, at var jeg først forlovet, ville det vel ikke vare længe,
før jeg ville giftes, og hvor skulle så de to få føde og husly fra.
Laura holdt jo hus for Carl og mig og lærlingene, Petrea var
her som pige; nu kom jo dette væltende som en bombe ind på
dem, så jeg kan nu godt forstå, at det under disse forhold ikke
var nemt at sige til lykke eller være glade for det perspektiv,
der oprulledes. Den var nu heller ikke så nem at klare over for
Mathias og Cecilie og tante; thi i længere tid havde H ansine,
Mathias's søster, lagt hårdt an på mig og mente, at det absolut
skulle være os to; men det var jeg dog på det rene med, koste,
hvad det ville, det måtte ikke ske. Der har aldrig været tale om,
at jeg har mærket noget på Mathias Bidstrup eller Cecilie, og
at vi af den grund havde fået noget udestående. Da den første
forskrækkelse var overstået, r
gik jo alting sin normale 1
gang. Omsider skulle søster
Gine have en lille, hvilket
der var megen glæde over;
men det blev i stedet til stor
sorg; thi hun kunne ikke
føde barnet. I tre døgn lod
læge Poulsen hende ligge i
fødselsveer; vi kunne gå på
rømmerpladsen og høre hendes klage over de svære smerter. Vi kunne ikke få Brodersen eller hende til at tage
en anden læge, og da endelig fysikus Zahrtmann blev
Gine Bt"oderien, f. Biditrup.
tilkaldt, var det for sent; thi
~
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kræfterne var cotalt udtØmt og
resultatet giver. Hun døde 25 / 3
1880.
Mathias og Cecilie var jo blevet gift 17 / 4 78. Mathias kØbte
det sted i Bakkestræde, hvor
morbroder boede, urmager H .
P. Ipsen. Far har bygget huset
til ham. Det var jo kun en
lille ejendom, men i forhold til
Gine og Brodersens var det jo
et stort hus. Mathias havde jo
tegnestue hjemme hos sig; men
hovedkontoret var jo her i huset. Til at begynde med havde
A . P. Brodersen.
vi vore kontorsager i det lille
værelse på hjørnet; alle, som skulle på kontoret, måtte gå gennem den bedste stue eller, som der også kaldtes, stadsstuen. Den
ordning blev for resten ved en tid, efter at vi blev gift, men var
jo til megen ulæmpe både for dem, der skulle på kontoret og
afgøre forretni ng, og for os selv. Der blev så senere sat en smal
gadedør på gavlen med direkte adgang fra gaden. Det var jo et
meget stort fremskridt, som vi alle var stolte over; thi det var
sikkert det første kontor, nogen håndværker her i byen havde.
Nu må vi tilbage igen til familieforholdene, sådan som der
udviklede sig. Vel omkring Y2 år efter Gines død kommer Brodersen en dag og fortæller, at »nu har Laura og jeg forlovet os. «
Jeg, og vist nok vi alle her i hjemmet, blev meget forund rede
herover; thi Laura og Brodersen havde aldrig tidligere k unnet
forliges; derfo r var det m ig meget påfaldende, at sligt kunne
ske; men da Laura også sagde, at således forhold t det sig, så
var der jo ingen vej udenom. Brodersen fortalte os jo, at det var
Gine, der på sit dØdsleje havde sagt til ham, at det var vistnok
det bedste, om han giftede sig med Lau ra. Laura og Brodersen
blev viede 12/ 10 1881. Dette foranledigede jo, at enten skulle
jeg fæste en husholderske, eller også skulle Petra og jeg jo
holde bryllup. Jeg var jo gammel nok, men Petra var jo meget
ung til at påtage sig en så stor husholdning, kun mellem 18-19
år gammel; men forsta ndig og arbejdsvant, som hun var, blev
vi snare enige om, at det var bedst, vi holdt bryllup, hvilket
foregik den 25. oktober 1881. I foråret, marts eller april, flyttede Carl op til H erman Blem som regnskabsfører ved maskinfabri kken. Blem var jo ikke gift den gang, da vi skulle holde
bryllup, ja, vel noget tidligere flyttede Carl derop og boede
sammen med Blem.
Herman Blems søster Line (Oline) holdt hus for dem; der
endte så fo r Carl på den måde, at han blev forlover med Line
Blem efter et årstids forløb. Efter Gines død fik Brodersen
Karen Holm som sin husbestyrerinde.
Jeg ejede jo intet hus eller hjem, den gang vi holdt bryllup;
men det blev betragtet som en selvfølge, at jeg skulle bo i det
gamle fædrenehjem. Det så nu ikke ud, som det gØr nu, nej,
langtfra. Vi havde jo i længere tid tænkt på at ombygge huser.
Allerede mens moder levede, havde Mathias Bidstrup udarbejdet en tegning til en toetages bygning, hvor det var meningen,
at han skulle bebo 1. sal og jeg eventuelt stuen. Planen var
baseret på fladt rag med gelænder om, vel nærmest lidt i italiensk stil. Det blev heldigvis ikke til noget, men var dog så
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nær ved at blive realiseret, at jeg havde alt træet til vinduerne
opskåret. Da moder døde, var det så nær forestående, at vi
havde nogle tusinde sten køre hjem, der stod opstablet på fo rtovet. Det gamle bus, der var barndomshjem, var jo et bindingsværkshus, kun 3 alen 12 commer til loftet. H uset lå med facade
mod Srettesrræde, var forsynet med små vinduer med blysprosser, værelserne små. Scorscuen var forsynet med brystlister, overvæggen var hvidgul kalket, undervæggen blågrå kalket. Der var
jo ikke tale om gardiner, godt med planter i vinduerne, malet
bord med hjemmevævet bordtæppe, er poleret chacol, poleret
sofa med ditco 4 scole, nogle små tarvelige billeder i guldrammer
var bohavet i stuen, selvfølgelig skuret bræddegulv, malet loft.
Når dette var, som det ofte kaldtes, stadsstuen, så var de andre,
en dagligstue og gavlkammer, i forhold hertil.
Køkkenet var ret store, gulvet var belagt med runde kampesten,
der noget før min konfirmation blev omlagt med brændte gulvfliser. Her var fomden komfur, rnurkedel og indlæg til bilæggerovnen, der senere blev erstattet af en gennemgående kakkeloven, der var indrettet til at koge og stege i. Køkkenet bmgres
altid til folkenes spisestue. Border scod ved vi nduet ud til St.
Mortensgade. Vest for dette køkken var et mindre rum, som
kaldtes lillekøkkenet; der var anbragt en vask og tallerkenrække
samt udgang til gården, indgang til værksredet, der lå vest derfor, nedgang til kælderen. Det blev ikke benyttet til score andet
end gennemgang. Kælderen var et slØjt, lille rum, vel 3 Y2 alen
X 6 alen; der var så lavt til lofter, at man ikke kunne gå lige
op. H øjden var ikke over 2Y2 alen. Kælderen var ikke gravet
ned i jorden, da der stod vand helt til gulvets overkant i den
vandrige periode. Vinduet var mod gaden kun en lille glug. Til
vinterforsyning var her altid om efteråret 1 læs kartofler eller
mere i en grube, 2 store tØnder, der indeholdt 80 til 90 ole
saltet sild, 1 cd. med saltet flæsk fra 2 score 10-12 lispunds
grise, 1 a 2 fjerdinger med saltet torsk. Ved den ene væg en
bænk med Ølcræer; den første tid, vel omkring 1862, bryggedes
alt Øllet i køkkenet og gærede og lagredes i kælderen. Der var
knapt så megen plads, at man kunne vende sig dernede. Selvfølgelig bagte vi alt brødet selv, som det hed ; vi havde ingen
bagerovn, men dejen blev lagt i er stort dejrrug i køkkener,
og efter at brødet var slået op den påfølgende morgen, bar vi
det til bager Schou i Stålegade, som regel 6 lispund hver gang.
Forbruget var ca. 1 lispund hver dag. Der bagtes hver uge. Før
jul blev der bagt 16-20 lispund, for at man kunne være fri
i julen for at lægge dej. Senere købtes både Øl og brød.
Angående husholdningen bar jeg det indtryk, at vi levede
meget spartansk. Der var aldrig tale om, ar vi børn fik pålæg
på vor mad; den eneste, der fik der, var far. Om sommeren fik
vi smør og om vinteren fedt på brødet. Om morgenen 1 kop
kaffe, der var kogt på lide bønner og brændre ærter; om morgenen var den altid opvarmet i en kasserolle; til kaffen et stk.
kandis. Det serveredes om sommeren kl. 5, om vinteren kl. 6.
Frokost bestod af spegesild med brød og søbe med grØd og brød.
Til middag havde vi 2 gange ugentlig »kogt mad«, 2den gang opvarmet. De andre dage blev serveret koge salt sild eller corsk, en
gang plukkød, skinke, salt lammekØd og forskellige rener, som
brugtes den gang. Om vinteren var al daglig mad tilberedt af
saltede produkter. Til afcen: mælk og grØd eller mælk og brØd.
Om søndagen havde vi meget ofte oksekødsuppe, der blev kogt
på en bagskank; det kØd, der levnedes fra middagen, blev så

brngt som pålæg til søndagaftensmad; om søndagen fik vi te.
Jeg har som dreng købt mange skanke på torvet for moder. Der
var ikke den gang tale om slagterbutikker; der var kun torvet
om lørdagen, og der var ikke mange vogne med kød. Grøntsager fandtes slet ikke på torvet, grØntbutikker endnu mindre.
Der var en slagter, der populært kaldtes Kalvejul; havde han
fået far i en kalv, gik der en kone rundt og spurgte forskellige
steder, om de ville købe kalvekød, og når dyret var solgt på
forhånd, så slagtedes kalven, blev parteret og båret rundt af
konen; men det var meget sjældent, der vankede fersk mad de
søgnedage.
Vi havde jo selv temmelig stor slagtning om efteråret, særlig
hen mod jul. Selv opfØdte vi ro grise, fik som regel fire lam og
8 ænder. lammene husker jeg kostede levende 5 rigsdaler stk.,
ænderne fra 4 mark
133 øre til 6 mark
200 Øre pr. stk.
Jeg hjalp til med slagtning af grisene, der altid skulle slagtes
ved nymåne, for ellers holdt flæsket sig dårligt og var meget
udrØjt. lam og ænder blev der ikke vist den opmærksomhed;
ænderne fedede vi altid selv en tid; når de skulle slagtes, blev
de dagen forud vaskede, fik ren strøelse, for at fjerene skulle
være så rene som muligt. Jeg slagtede ænderne ved at stikke
dem i nakken med et smalt, tyndt knivblad; det var en dårlig
måde at slagte på; derefter blev de lagr til tØrring over limovnen
i værkstedet, og efter aftensmaden gik alle mand, lærlinge og
vi børn, i gang med at ruske; vi sad om et stort vaskekar, hvori
fjerene samledes. Nu gjaldt det om, hvem der kunne holde
skindet helt; der kunne være ret vanskeligt, når ænderne var
godt fede; det gik med liv og lyst. Af blodet fra ænderne blev
så lavet blodklatter, der spistes, når vi var færdige, med stor
appetit. Al den slagtning, der udførtes i hjemmene, hvor der var
lidt plads, gav jo en slem forstyrrelse i det daglige arbejde; men
til gengæld blev der jo megen god fersk mad, særlig af der, som
kaldtes »indmaden«. Den var de den gang store mestre i ar
tilberede på mange forskellige måder, der smagte os fortrinligt;
men forvænte tror jeg nu heller ikke, vi var. Alt om det, så
levede vi meget tarveligt og nøjsomt undtagen ved de store højtider; men mad fik vi altid nok af. Vi drenge kunne jo blive
sultne mellem måltiderne; men der stod en bakke med brød i
kØkkenbordsskuffen, og den blev vi altid henvist til, når vi var
sultne, og det gik såmænd meget godt. Vi har aldrig sultet
hjemme hos far og mor.
Brylluppet holdt vi som før anfØrt den 25. oktober 1881.
Bryllupsgilder stod i Petras hjem på Storegade. Soveværelset
var rømmet for bedstefars og bedstemors senge. Der var dækket bord til alle gæsterne; da
spisningen var forbi, blev
borde og bænke raget bort,
og der blev så danset lid t efter
spisningen. Det var bestemt,
at vort køretøj skulle hente
os hjem kl. 11, og det skete
også. Nu begyndte så vort
selvstændige hjem, som vi i
fællesskab skulle til at bygge.
Der skulle jo helst være et
lille paradis på Jorden.
Nu vil jeg først fortælle,
hvor
fint og nydeligt vi havLine Bid1tmp.

=

=

de fået lejligheden møbleret. I
den forreste stue (»stadsstuen«)
fik vi møbler, som snedker Jespersen leverede; de blev bestilt
og betalt af svigerforældrene;
det var efter datiden udpræget
fine møbler. Jeg husker endnu
priserne. Sofaen kostede 80 kr"
stolene 26 kr. pr. stk" der var
fire, spejl med skabsender (pillespejl) 120 kr., bordet 60 kr.
Stole og sofa var betrukket med
rødt »granite«. Det var gode sager. Betrækket fik vi først fornyer til vort sølvbryllup (med
Tm Carl Bit/Jtmp, f. Ble111 .
blåt plys). Der var jo n yt tapet,
og vinduer og døre var jo efterser med maling. Dagligsruen var
jo i den gamle del af huset. D er var jo ikke mere end 3 Y2 alen
til lofter, malet bræddeloft. Skurer gulv. Møblerne bestod af de
gamle møbler, som var overladt mig ved skiftet. En slagbænk,
er malet fyrretræsbord med fløje, stole fra fars og moders rid.
Alt var efter nutiden uhyre tarvelige; det er vistnok sjældent,
man ser den slags møbler i er arbejderhjem nu for tiden, men
der var hyggelige; en stor gennemgående kakkelovn fyldte meget i den lille stue. Vi brugte aldrig kul at fyre med. Indfyringen til kakkelovnen var i køkkenet, og der fyredes med alt affald fra værksted og tØmmerplads, srilladsbræddestumper, gammelt rømmer m. m. Fyrrummet var så stort, ar der gode kunne
puttes træstykker på en alens længde ind. D er kogtes også meget
af middagsmaden og bagtes brød i ovnen. Soveværelset havde vi
oppe på loftet i det værelse, der vender vinduerne mod vest.
Der var jo ikke stor plads; men det gik dog helt godt, før børnene kom. I værelset på hjørnet havde vi jo vort såkaldte konror ;der var knebent med plads, men den største gene var, at alle
fremmede folk skulle gennem storstuen eller køkkenet for at
komme derind. Køkkener var stort og rummeligt, og desforuden
havde vi jo er »forkøkken«, som nærmest var at betragte som
en bred gang, da alle, som skulle på værkstedet, også skulle ind
gennem dette køkken. Det var en underligt indretning; men således var der for resten hos Jørgen Mogensen og flere andre seeder. Det var dristigt af os unge at rage fat på den ret srore husholdning, thi foruden os selv havde vi fire lærlinge på kost.
Der var jo tale om, at line, som altid var syg, den gang som
nu, skulle have været hos Cecilie; men pladsen i morbroders hus
tillod der ikke; her havde hun jo sit værelse, som hun altid
havde benyttet, og efter nogen forhandling og særlig pres fra
Peters side, så blev hun også her i huser. Der var jo ikke andet
at gØre, og de vanskeligheder, som uundgåelig medfulgte, regnede man jo ikke meget med i den alder.
Det var en fornøjelig rid, vi havde sammen; alt lå i stråleglans for os; vi havde det så godt sammen, som ægtefolk kan
have det; vi var lykkelige for hinanden og ved det lille, tarvelige hjem, vi havde, ja, vel efter den rid ikke så tarveligt; men
i forhold til nu må der jo nok kaldes tarveligt. Petra klarede
sig godt med den score husholdning. Petra tjente her jo den
gang og var som nu et trofast, noget indskrænker menneske,
men fli ttig og arbejdsom. Vi havde ret godt at bestille. Mathias
Bidstrup passede den teoretiske og jeg den praktiske del af for-

JUL PAA BORNHOLM

33

retningen. Vi ejede jo ikke
forretni ngen selv, men alt,
hvad der blev indtjent, gik i
fælleskasse; både Mathias og
jeg havde dagløn. Jeg havde
2,50 kr. om dagen og Mathias 3,00 kr. Vi klarede os
ret godt dermed, thi vi havde kostpenge for lærlingene
og en mindre betaling for
Line. Desuden var det jo
særlig hos os, ar gamle bedstemoder holdt til; det var
Fm La1tra BroderJen, f. Bidstmp.
jo der gamle hjem; hun spiste til middag hos os, når
hun ikke var indbudt hos Cecilie og senere hen hos Carl og Line,
da de blev gift. Hun holdt meget af ar gå rundt til os alle og
forespørge om, hvad der skulle serveres til middag; var der er
sted, hvor hun syntes, ar der var den bedste mad, så blev hun
gerne der; men som sagt, der var hos os, hun følre, ar her havde
hun ret til ar få mad. Frokost og aftensmad spiste hun i sit hjem,
men om middagen fik hun som regel brød med fra os til den dag.
Hun kunne nemlig ikke købe brød selv; thi der blev for tØrt, inden hun fik der spist. Alt gik så godt og fornøjeligt det første år
eller deromkring; men så kom der sygdom. Petra fik gastrisk
feber og lå ril sengs i flere uger, var i en periode meget dårlig;
det var en lykke, at hendes moder kunne være meget hos os
som sygeplejerske og for ar tilse husholdningen. Der var er
stort offer, hun bragte; thi hun havde jo også en scor husholdning ar ordne.
Efter nogen rids forløb kom så Petra på benene igen, men
meget afkræfter, blev omsider kvik og rask; så var der overstået. Da H arald blev født den 23 / 3 83, gik for så vidt alt godt
til at begynde med; men nogle dage efter fødselen blev Petra
meget syg; hun var blevet smittet af jordemoderen med barselfeber. Der var en slem hiscorie, som lige på nippet havde
kostet hende livet. Hun lå i flere dage således hen, at vi ikke
rigtig kunne afgøre, om hun levede eller om døden var indtrådt. Der var en frygtelig spænding at gå i; hver gang jeg i
de dage g ik hjemmefra, tænkte jeg: mon Petra lever, når jeg
kommer igen. Der gik jo, Gud ske lov og tak, fremad igen,
uagtigt sygelejet blev langvarigt. Da Petra var kommet sig en
del, blev vi enige om, at det kunne være rart, om hun en søndageftermiddag kom lidt ind i stuen. Jeg bar hende ind; der
var tillaver på bænken, at hun kunne ligge der. Bedstefader og
bedstemoder var hos os, og vi var alle glade over, at Petra
kunne være lidt nede i sruen. Det blev kun af kort varighed;
thi hun kunne ikke magte ar ligge så ubekvemt. Jeg måtte snart
bære hende op i sengen. Dette forsøg på ar komme ned i stuen
fik beklagelige følger. Der indtrådte er kedel igt og langvarigt
tilbagefald.
Efter 4- 5 ugers sygeleje og rekonvalescens kom jo Petra på
benene igen; men der var jo en drøj tid, der til dels var overstået. Derefter gik der godt en tid uden særlig sygdom; men
den score husholdning og delvis pasning af Line var ikke altid
så nemt ar overkomme.
Jeg begyndte ar blive stærkt angreben af mavekatar, var
plaget med ildebefindende, opkastning og træthed. I perioder
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var jeg ret sløj og døjede svært med ar udrette den gerning,
jeg skulle. Jeg havde dr. Kabell til læge, og efter hvad jeg
senere har erfaret, forsøgte han ar helbrede mig med midler,
som var det modsatte af der, der senere bragte mig bedring.
Han ordinerede f. eks. en mælkekur, som jeg forsøgte i 7 uger.
Sodavand, sodapulver, alle d isse sager blev mig strengt forbudt,
da jeg senere fik fysikus Hansen til læge. Jeg forudsætter, ar
var jeg vedblevet med Kabells kure, var jeg død for længe
siden; thi det gik stadig ned ad bakke. Jeg var således afmagret,
at jeg kun vejede 127 pund med alle klæder på; til den forholdsvis store legemsbygning, jeg har, var der jo mindst 30-40
pund for lidt. Kabell som læge blev jeg af med på følgende
måde: Der var i foråret 1886 en dag, det var fint solskin; jeg
gik ude på fortovet i Stettestræde for ar få lidt frisk luft; så
kommer Kabell forbi, går hen og spØrger mig om, hvorledes
der går. H erril svarer jeg: »Det går stærkt ned ad bakke, både
med k ræfter og vægr, og vil man se sandheden i Øjnene, så ved
man jo nok, hvor det snart ender.« Hertil svarer han: »Således
skal De nu ikke tænke og sige; men hvorledes går der med den
te, jeg ordinerede?« Jeg svarer: »Den bar jeg forsøgt så meget,
som jeg vil; jeg får ganske uuholdelige smerter, hver gang jeg
nyder den re.« »Ja, der er jo ikke så rart, men De må alligevel
blive ved dermed.« Jeg: »Det kan jeg nu ikke; thi i går bad
jeg min kone om at kaste der hele i skarnbØtten. « Han blev
vred og siger: »Jeg er ikke Deres læge længere.« Hertil svarer
jeg: »Mig gør der såmænd intet; thi de resultater, vi har opnået, er jo ikke meget værd.«
Så var jeg altså uden læge en kort rid; men jeg blev tilrådet
fra flere sider at forsøge en mand i Holsten, der hed Pop, der
sagdes at have hjulpet mange for den sygdom. Konsultationer
var skriftlige og meget omstændelige. Jeg fik sent pulver fra
ham to gange, men kun med det resultat, at jeg fik lidt mere
håb og blev af med en del penge. Kuren hjalp ikke. Derefter
konsulterede jeg dr. Simsen i København, der var en berØmt
homøopatisk læge. Marcus Blem anbefalede ham meget. Det
var også skriftlig konsultation; det h jalp heller intet, men der
indtrådte en smule bedring, da jeg nu var fri for dr. Kabells
kure. Jeg mindes, at vi var nede hos bedstefader og spise til
aften 2. juledag. Da vi gik derned, var vejret smilende; men
der faldt sne om eftermiddagen. H arald var gående med; men
i sneen kunne den lille dreng jo ikke gå. Da vi skulle gå h jem,
forsøgte jeg at bære ham; men det var mig wnuligt at lØfte ham,
langt mindre bære ham hjem; så måtte bedstefader tage overtØj
på og bære ham hjem. Petra og hendes far gik foran med drengen, jeg luntede bagefter. Mine ranker var ikke lyse. Jeg tænkte
på, at jeg aldrig mere kom til at bære ham, og at min tid snart
var forbi.
Tiden gik, og helbredet var lidt bedre og lidt dårligere;
men jeg selv, og forresren de fleste, der kendte mig, var alle
klare over, at jeg ikke kunne blive en gammel mand.
Nu indtræffer så den vending, at vi kommer til at bygge
for fysikus Hansen. En dag, det var solskin, listede jeg mig ned
til bygningen for at se, hvorledes der gik. D er træffer jeg
fysikus. Efter nogen samtale siger han til mig, hvorfor jeg gik
og så så sur ud. Hertil svarer jeg: "Der er, fordi jeg næs ren ikke .
kan gå et skridt for smerte i maven. Jeg har nu forsøge forskellige læger; men der synes, som ingen kan hjælpe mig; men
har De lyst, fysikus, så kan De godt forsøge; men mange penge

kan jeg ikke give derfor; thi jeg har kludret ikke så lidt bort
på læge og medicin til ingen nytte. « H an svarer: »Jeg har for
resten lyse til ae forsøge ae hjælpe Dem; gå hjem og læg D em,
så skal jeg komme og undersøge Dem. « H an kom og undersøgte mig i to påfølgende dage med der resultat, ae alt, hvad
Kabell havde foreskrevet, blev forbudt. Medicin fik jeg intet
af; rhi maven var for svag dertil, men jeg fik foreskrevet en
skarp diæt, dog med en del kød, fisk og andre lette retter; thi
næring skulle jeg have. Kræfterne var aldeles gået bore under
den kabellske diæt; thi jeg spiste omtrent intet; alt, hvad jeg
fik ned, smertede, og så blev man jo omtrent afvænner med at
tage næring til sig. Jeg beklagede mig også til fysikus over, ae
jeg kunne sove altid, og spurgte, om jeg havde fået sovesyge.
H ertil svarede han: »Sov væk som bare fanden, men vågn dog
ved spisetiderne og sørg for at få nogen føde i kroppen. « Jeg
sov hele narren, lå der meste af formiddagen, spiste til middag,
sov igen til langt ud på eftermiddagen, rørte mig lide, spiste til
aften, gik tidlige i seng og sov videre. Dee hjalp en del. Fysikus
havde giver ordre til, at jeg skulle vejes hver uge, og det blev
jeg med det resultat, at de første 6-7 uger var der ingen nedelier opgang i vægten; men derefter kom der en lysning, da
jeg første gang var steger % pund i væge, og nu gik der lidt
ujævnt fremad; det lettede jo i sindet.
Fysikus sagde en dag, at der første halve til hele år måtte jeg
intet bestille. »Der var jo en sørgelig forklaring,« siger jeg,
»thi så kan der jo nemt ske, ae kunderne er fordufter, når jeg
engang kan rage ordentlig fat igen; for vi kan jo ikke som
d'hr. læger rejse bore og avertere, at en af vore kolleger velvilligst har overtaget vores praksis, som han så får tilbage, når
han kommer hjem.« H ertil svarede han blot, ar såfremt jeg
ikke i nogen måde rettede mig efter hans forskrifter, så ville
jeg snart vende vandscøvlerne i vejrer, og så er den pot ude.
Farvel, farvel - og ud ad døren med der samme.
Der fik jeg jo noget ae tænke på, og der gjorde jo sin virkning.
Jeg var forsigtig og hvilede så snart lejlighed gaves; men lidt
efter lide gik der fremad, og jeg var ikke hele ledig hverken
der halve eller hele år, men udrettede så meget, jeg kunne,
uden ae blive overtræt. Petra gjorde jo alt, hvad der kunne
gøres for ae få passende mad tillaver, der kunne tåles og bringe
kræfterne i orden igen. Da det blev konscacerec ved vægten,
ar der var fremgang, selv om den var lille, så gav der jo humør
hos os alle til ar arbejde videre ad den vej, vi var kommer ind
på. Efter er til ro års forløb var jeg kommer mig så meget, at
jeg kunne spise der meste af de daglige retter. Som er bevis
på, hvor stolt fysikus Hansen var af det opnåede resulrat, kan
anføres, at hans hustru stadig kaldte mig for »Fatters mesterværk«. H un har da fortale mig flere gange, ae hverken hun
eller fysikus havde troet det muligt, at jeg skulle komme mig.
Der var jo en ordentlig stråle om mig selv og min sygdom.
Nu går vi over til at omtale, hvorledes der stod sig med de
andre i huset. Line var i sommertiden ude hos madam Gundberg, der senere Skovly, for at kunne være i frisk luft og komme
i bad hver dag. Bedre seed kunne der knapt findes. D er var læ
for alle vinde og sjælden hyggelige omgivelser. Hvad det har
kostet, kan jeg ikke mindes, men der har måttet være meget
billigt; thi ellers kunne vi aldrig formået ae betale, hvad der
kostede. Da Line havde været derude i sommeren 1884, kom
hun ikke tilbage til os, men kom op til søster Laura, der var gift

med Brodersen. Grunden dertil var, ar her i huser ventedes småfolk, og efterhånden som der kom flere af den slags, passede
det jo dårligere at have Line i huser. D er var jo nok med en
del grund, flytningen blev bestemt. Den 12. okrober 1884 fødres
så den lille pige, som i dåben fik navner Ingeborg Elisabeth.
Fødselen og der, der fulgte dermed, kom vi jo ret skikkeligt
over, men nu havde Petra jo fået åreberændeise i det ene ben,
da Harald blev fØdt, og der blev jo ikke bedre ved Ingeborgs
fødsel. Petra var meget svag, men der rettede sig jo lide efter
lidt. Om julen blev Ingeborg meget syg. D et var, så vide jeg
husker, 2. juledag, hun var så meget dårlig. D et var maven,
der var galt med. Vi havde den gang Kabell som læge. Jeg
måtte rende runde for ae hente ham; han var nemlig ikke
hjemme; men frk. H olm på H otel Rønne opgav, hvor hun
mente, han var ae rræffe. Bedstemoder og Petra sad ved vuggen
og græd begge co. Jeg gik på apoteker og hentede medicin.
Barnet fik kalkvand og medicinalrokayer; men hvor meget hun
græd, hvilket hun g jorde så længe, hun ku nne magre, så måtte
hun intet få at drikke mere end lide vin og kalkvand hver anden
rime. Der var en ren ynk ae se den stakkels pige lide så meget;
en drøj mellemjul ar komme igennem; men der gik jo snarr
lidt fremad, og man kommer jo snare over selv ret score besværligheder i ungdomsårene.
Ingeborg var som lille et ret svagt og uroligt barn. D a hun
voksede til, blev der omtrent konstant, at hun græd og skreg
der bedste, hun kunne, fra ca. kl. 10 om aftenen til henad morgen. Der var, som om barnet var ualmindelig bange eller havde
svære mavesmerter. Dee var en meget drØj tid. Petra måtte
mange nætter gå rundt på gulvet med hende på armene for
ae få hende lide beroliget. Jeg var også meget generer deraf;
thi der var umuligt at få hvile og søvn under disse forhold.
Jeg truede flere gange med ae ville flytte op på lofter for ar få
ro; men Petra ville jo nødig være alene, hun sagde: »Ja, du
kan jo flytte; men hvad skal jeg?« Den eneste, der kunne få
hende til at tie om aftenen, var Petras fader; når han kom og
cog hende p å armene, tav barnet omtrent straks.
Bedstemoder Brodersen kom engang herned om aftenen
og hØrte, hvorledes det g ik for sig. Hun siger: »Men barnet
har jo skræk.« Jeg svarer: »Ja, det kan jo være; men hvad kan
der gøres for det?« »Jo, barnet skal jo have skrækpulver. « Jeg:
»Er der noget, der hedder sådan?« H un: »J a, det er der rigtignok.« J eg: »Vil du så ikke gå ned på apoteker og købe der
for os?« Jeg ville nødig gå derned i det ærinde for ikke at blive til latter for personaler. Bedstemoder Brodersen fik penge,
gik derned og kom h jern med
et hvidt pulver, som vi så forsigtigt gav barnet en teskefuld
af om aftenen. Uagtet ingen af
os yngre troede på, at det skulle
hjælpe, så var resultater dog,
at der beroligede barnet, så ae
hun sov ind. Vi foresatte så de
følgende aftener med ret godt
resultat. Pulveret fik jo ende;
så skulle der købes ny forsyning.
Herman Blem.
Petras søster Johanne kom jo
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herop af og til, og nu bad vi hende om at købe en ny forsysyning. Det gjorde hun; men nu gik det rent galt. Petra kom og
viste mig pulveret; det lignede ikke i farve det første, vi havde
fået; det var noget mere gulligt. Da barnet tog til at skrige
stærkere og stærkere, blev vi enige om at forsøge pulveret.
Hun fik en portion, men kastede det op, lidt efter lidt blev det
galt igen; så fi k hun en portion til, men lidt efter fik hun en
rædsom opkastning. Da var hun blevet så mat, at hun faldt hen
i en døs, og vi fik lidt ro lidet anende, at vi havde været ved
at Ødelægge hende. Vi fik jo mistanke til pulveret og sendte så
Johanne ned på apoteket med det for at forespørge, om de
ikke havde udleveret forkert pulver. De tog imod det, slængte
det bort og gav hende det rigtige, som lignede der første, vi
havde fået. Vi blev snart klare over, ar de på apoteker havde
udleverer brækpulver i steder for skrækpulver. Det var en farl ig
redelighed, som vi dog slap helskindet over.
En anden episode havde vi også med Ingeborg. Der var om
sommerriden, Harald og Ingeborg gik i gården og legede sammen, Ingeborg vel 4-5 år, Harald omkring 7 år. Der stod en
stor regnvandsbalje i gården fyldt med vand; det havde der jo
sråer mange gange. Petra og jeg var i byen, pigen gået er
ærinde. Hvad børnene legede, ved vi jo ikke; men H arald forklarede, at Ingeborg havde sar sig på kanten af baljen og faldt
bagover med hovedet under vand. H arald trak hende op, gik
op på lofter, fik noget tØrt tØj og hjalp hende deri. Hvor længe
vi eller pigen var bone, husker jeg ikke, men selv om der kun
har været 5 minutter, så kunne vi jo ved vor hjemkomst være
kommet ril at srå over for et dødt barn. Senere kom der aldrig
til ar stå regnvandsbaljer i gården.
Der forefaldt også en anden tildragelse, som jeg mindes, der

Otto Bidstmp og /1-tte.
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g jorde et stærkt indtryk på os. I en periode havde vi jo ligkistemagasin; når der kun var lidt at bestille, arbejdede vi på ligkister, der altid blev lavet her hjemme på det gamle værksted.
Der kunne jo til tider være mange på værkstedet. Kristians
drenge plejede at komme herned og lege; de legede med ligkisterne som vogne, skibe og kasser og havde frit spillerum om
søndagen.
Så hændte det en gang en søndag eftermiddag, at de var på
værkstedet og legede. Vi lod dem jo rumle selv, som de v ille;
men så går de alle deres vej. Da der var gået nogen tid, skulle
vi forhøre, hvor Ingeborg var; hun var jo den mindste; men
ingen vidste, hvor hun var; vi løb og ledte efter hende, forhØrte hos drengene; men ingen vidste, hvor hun var gået hen;
vi så efter på værkstedet; men alt var stille. Vi telefonerede til
bedstefaders, Mathias, Carl; men intet sted var hun. Vi var jo
meget ængstelige for hende. Jeg går så ind på værkstedet igen
og ser efter i alle kroge og i kisterne; så ser jeg hende ligge og
sove i en ligkiste, som drengene havde flyttet en anden kiste
henover, således at hun slet ikke kunne komme op af sig selv.
Jeg lod hende sove, gik ind og kaldte på Petra, og der stod vi
så og så på hende i den sødeste søvn. Drengene havde redt
godt under til hende med hØvlspåner; hun lå godt og var faldet
i søvn. Alle kan vel tænke sig, hvilket indtryk det g jorde på os.
Hvad børnene havde leget, husker jeg ikke længere; men leg
var det selvfølgelig altsammen.
Der forefaldt selvfølgelig mange små episoder, som jeg ikke
kan huske; men en skal dog anføres endnu. D et var noget efter,
at de forenede Granitbrud blev omdannet til aktieselskab; så
skulle jo alt være stort; derfor blev der projekteret en stor sliberibygning med dampanlæg. Derfor blev der straks opfØrt en 50
fod hØj dampskorsten som det første led i anlægger. Der blev
imidlertid aldrig ril mere, grundet på pengemangel. Forneden
på skorstenen er jo altid et rensehul, omtrent 16"Xl8"; det stod
jo åbent. I skorstenen var indvendig indmuret i et h jØrne ret svære
stigejern, for at der indvendig fra kunne gås op i skorstenen;
men jernene lå jo med mindst 1 alens afstand. En dag, jeg
kommer gående fra Pingels Alle og ned ad St. Mortensgade, er
der en, der råber: Far! Far! Straks kan jeg ikke forstå, hvor råbet
kommer fra, men opdager da, det er Ingeborg, der sidder oppe
på kanten af skorstenen og ser sig meget fornøjet rundt og finder det hele mageløst smukt. Jeg blev selvfølgelig bange, men
sagde ganske roligt: »Korn nu ned; for det er alligevel det
bedste. « Jeg gik derhen , til hun kom ned, og forklarede hende,
at det måtte hun aldrig gøre mere. Der var jo, som vi siger,
Kristians drenge, der havde vist vejen og først forsØgt sig, og
Ingeborg ville aldrig stå tilbage for dem. Så snart jeg kom hjem,
tænkte jeg over, hvor jeg skulle hente en murer, og dagen
derefter blev rensehullet muret til; så var den ængstelse for
skorstensture forbi.
Der kunne være en hel del at fortælle endnu angående forskellige episoder, der forefald t med Ingeborg; th i hun var altid på
højde med situationen, legede omtrent altid med drengene.
Pigerne oppe hos Mathias Bidstmp var ikke særligt egnede
hertil. Jeg tror de tog sig for meget af småting og var mere
følsomme overfor, hvad der kunne indtræffe.
Da Ingeborg var så lille, at hun lå i vuggen, blev hu n lagt
i barnevognen og sat ud i gården. Harald gik derude hos hende;
så får han den indskydelse at køre hende rundt i gården; da han

havde kØrt hende nogle gange
rundt, finder han på at bide i
håndtaget på vognen og sætte
benene op på akselen. Resultatet heraf var jo givet: vognen
væltede forover, Ingeborg falder ud på gården. H arald slår
nakken i stenene. H åndtaget slår
fortænderne løse i munden, således at de sad ud og ind og nogle
helt løse. Jeg var på landet, Petra henvender sig i sin nød til
tandlæge Bruun; han kom herhjem, rettede tænderne op og
Fm skomagermester Hansen.
bandt dem fast med silketråd,
og han lovede, at de ville gro
fase igen. Det lykkedes dog kun meget dårligt, skæve blev en
del, og nogle måtte helt fjernes, og Harald var ganske ung, da
han måtte få dem ud og harj fået dem erstattet med kunstige
tænder.
H arald var jo et ret roligt barn, der tilsyneladende tog alting
med ro og overvejelse. Han skulle hjælpe mig i haven en gang
om foråret; der var sået græs i plænen; det var lige kommet
frem af jorden; han og jeg skulle luge de andre seeder. H an
havde sin legevogn med derude, og deri lagde han ukrudtet. Han
havde lyst til at drille mig eller var ked af det; da vi skulle køre
affaldet bort, skæver han til mig nogle gange og kører så over
plænen med vognen. H an vidste godt, at det måtte man ikke;
men det var Øjensynligt for at drille mig. Jeg sagde intet,
men gik hen og gav ham en på siden af hovedet, så han faldt
om. Jeg tror, det var ret hårdt, jeg slog. Han rejser sig op, siger
ingenting, hverken brøler eller klynker, men tog vognen og
kØrte ud med affaldet. Der blev ikke talt mere om den sag; men
jeg gik i flere dage og spekulerede på, om jeg havde handlet
rigtigt eller galt. Harald kørte aldrig siden over græsplænen.
Da børnene blev så gamle, at de blev skolepligtige, blev jo
spørgsmålet brændende, hvor de skulle i skole. Petra og jeg
var enige om, at det bedste og rigtigste ville være med en friskole; men hvor var læreren? Ved at forhandle om det spørgsmål med forskellige fik vi opgivet, at Peter Dam, der for tiden
var seminarielærer i Jylland, havde talt om, at han var ked
af forholdene derovre og gerne ville hjem til Bornholm, om
der kunne findes en gerning til ham. Jeg skrev så over til ham
og forespurgte, om han kunne tænke sig at tage til Rønne og
oprette en friskole. Forhandlingen resulterede i, at han kom
hjem og begyndte skolen. Vi lejede en lejlighed til ham, der var
så stor, ae der kunne holdes skole i lejligheden. Eleverne var
vore 2 børn, Chr. Bidscrups 4 børn, Mathias Bidstrups 3 børn
og Martin Jensens dreng Jacob og H ans Flygenring.
Vi måtte shffe skolemateriel, 2 mandsborde, vægtavler,
vægkort m. m. Det var en dyr omgang . Det viste sig imidlertid,
ar Dam ikke var nogen god lærer for børn. Børnenes alder var
jo også meget forskellig. Peter Dam skulle undervise de ældste,
hans hustru de mindste. Da der var gået en rid, fik børnene ret
hyppigt lov fra skolen; thi Peter Dam interesserede sig meget
mere for politik. Han var meget ofte ude til politiske møder,
var medarbejder ved Bornholms Tidende og havde mange andre
fluer i hovedet og var meget hidsig og opfarende.

Da denne skole havde gået sin skæve gang i vel 3 år, blev
det nødvendigt ar få en anden ordning på sagen. Der blev holdt
et forældremøde, hvor vi var oppe i skolen hos Dam, der den
gang havde lokale i Dampmøllegade. Det blev så mig, der kom
til først på forældrenes vegne at rette en kritik på skolen og
undervisningen. Dam blev meget vred og mente, at vi ikke
havde den rette forståelse af der arbejde, der blev g jort, og
endte med at sige, at der var under disse forhold intet andet at
gøre end at standse skolen. D et var jo egentlig det, der var tilsigtet fra min side, at få ham selv til at komme med afgørelsen
og forslaget om at hæve skolen. Det skete jo fra Dams side i
hidsighed, men jeg var i hvert fald straks rede til at modtage
tilbudet. J eg svarede, ar også jeg anså det for den eneste udvej.
Petra og jeg var enige på det punkt, Christian og Marie Bidstrup var vel knapt så ivrige derfor; men jeg m indes, at Martin
Jensen var ked af, at skolen hævede. Hvorledes Mathias og
Cecilie stillede sig, husker jeg ikke; men resultatet blev jo, at
Ingeborg og Mathias Bidstrups piger kom i skole hos ro ret
unge piger med lokale i Pingels Alle, og senere fi k de K. A.
Petersens hustru til lærerinde. Alle drengene kom så på statsskolen. D a de efter sommerferien skulle til optagelsesprøve, så
var de jo slet ikke trænede på den måde, som fordredes der.
Resultatet blev, at rektor C. G. Koefoed sagde, at de kunne
ingenting og vidste ingenting. Det eneste, de vidste, var, ar der
engang havde levet en konge, der hed Frederik den VII, som
havde givet grundloven. Det skulle naturligvis være en finte
til alle os forældre, som var venstremænd. Rektor var jo en
gammel inkarneret estrupper. For drengenes vedkommende
havde eksperimentet med friskole sinket de ældste vel eet år;
men der var sikkert ingen større skade sket.
D et var jo et ret kummerligt resultat af vort forsøg med
friskole. Betingelserne her i byen var vel også ret minimale;
men een ring var giver: vi ville det bedste for børnene. Da
H arald blev konfirmeret, og efter at den væsentligste del af
sommerferien var forbi, kom han til mig i gården og siger: »Nu
har jeg tænkt, ae jeg ikke vil gå i skole længere.« Mit svar var:
»Så må du tænke om igen. Er du kommet ned på statsskolen,
så må du være fortrolig med, at du skal tage præliminæreksamen; thi standse nu kan ikke hjælpe dig noget, sådan som hele
skolens undervisning er anlagt. Den eksamen kan dog komme
til at gavne dig i fremtiden. Du må jo gøre dig klart, at nu
skal der bestilles noget. Kan
du få en god eksamen, så får
du selv fordelen, æren kan
vi jo dele, såvel som skammen, ifald du ikke gider gøre
noget ved det. « Således blev
det. H arald foresatte og fik
en meget skikkelig eksamen.
Derefter kom jo Harald i
tØmrerlære herhjemme, arbejdede lidt i København og
i Tyskland, gennemgik Teknisk skole og Kunstakademiet og blev arkitekt.
Ingeborg blev jo en del
forkludret i sin skoletid, fordi der måtte flere gange skifKaren Holm.
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tes lærerinder, der jo til dels
havde hver sit princip at gå
efter, og hun derfor ikke fik
det faste grundlag og derpå
den systematiske fremadskriden, der sikkert er betydningsfuld for al undervisning. Ingeborg kom derefter på Bornholms højskole
under forstander Lange. Harald og Ingeborg kom senere på Askov højskole; men
det var sikkerr også et fejlgreb; thi jeg tror ikke, at
denne anstalt som almindelig højskole med dens manIngeborg og Harald Bidstmp.
ge elever og videregående
undervisning egner sig som
der, jeg tænker mig at være højskolens fornemste opgave: at
være en vækkende og opbyggende skole i bedste forstand.
Jeg går nu en del år tilbage i riden for at fortælle lidt om,
hvorledes det gik Petra under et sygdomstilfælde, der indtraf
vel i året 1891 eller 1890. Petra har jo fra barn haft en svag
ryg, og i et af de anførte år indtraf så det kedelige tilfælde, at
hun fik betændelse i rygsøjlen. Vi havde jo fysikus Hansen ril
huslæge; han erklærede, ar der var intet andet ar gØre, end at
hun skulle ligge ganske lige udstrakt på en madras i sengen
uden hovedpude. Jeg måtte af sted og købe en krølhårsmadras.
I førs te omgang hed det, at nu skulle hun ligge sådan i syv
uger. Det var jo et kedeligt resultat; men der var ingen vej
udenom. Der var meget besværligt med husholdningen, når
husmoderen lå i sengen og intet kunne udrette, men derimod
skulle passes. Petra tog det med stor tålmodighed; men der var
jo stadig smerter, især ved den mindste bevægelse. Den gang
tjente Anine Nielsen her, hun som senere blev gift med Laurits Engel. Hun var en stor og flink pige, der gjorde det, hun
kunne; men vi måtte jo have en del ekstra hjælp, og bedstemoder så herop, så snart det var hende muligt.
Da der skred hen mod den rid, at de syv uger var omme,
blev dagene talt; thi Petra
r.
og vi andre længtes til den
dag, da hun kunne komme
l:dr op af sengen. - Da
dagen kom, undersøgte fysikus hende på ny og erklærede, at nu måtte der ligges
endnu 6 uger. Petra græd,
og alle vi andre var grædefærdige. Vi skulle jo igennem det også; der var ingen
vej udenom. Da den tid var
gået, kunne Petra ikke holde
sig oprejst; ryggen var endnu for svag. Hun skulle så
have en bandage, som kunne
bære ryggen; men for at
I
få den bandage, skulle der
Ingeborg Bidstrttp.
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tages en gipsafstøbning af overkroppen, hvorefter samme kunne laves. Jeg fik så laver efter
fysikus Hansens anvisning en
slags grime, der stØrtede under
hagen og nakken og sammenholdres i siderne over øret med
remme, en slags hængetræ af
jern og en træskåren talje. Kroppen skulle så hejses op i
den i lofter anbragte krog, således ar ryggen rettedes fuldstændig ud; kun tåspidserne
måtte berøre gulvet, for ikke
ar kroppen skulle dingle hid og
Harald Bidstmp.
did. Der skulle hver dag holdes
øvelse i denne sport med ar hænge i hovedet, indtil Petra kunne
hænge der imellem Yi og % rime, thi hurtigere kunne gipsningen af legemet ikke tilendebringes og gipsen blive så stiv, at
den kunne tåle trykket af kroppen. Øvelsen begyndte med 5
minutters hængning. Det var meget besværligt ar hænge så
længe. Jeg hejsede Petra op og stØttede hende; der foresattes
hver dag; i løbet af 14 dage nåedes at hænge i 15 minutter.
Nu indtræder er kedeligt tilfælde. Jeg havde hejst Petra
op og stået der ved hendes side vel 5-10 minutter; så kom
der en mand, der bestemt ville tale med mig. Jeg siger så til
Petra: »Kan du ikke holde i snoren selv, eller kan jeg særre
den fast der Øjeblik, jeg siger manden besked?« Hun mente,
jeg kunne heller sætte den fast. Da jeg kommer tilbage efter
få minutters forløb, hænger hun besvimet i galgen. Det var jo
en slem historie. Jeg firer hende ned og lægger hende på sengen,
får fat i kamferdråber og koldt vand; så kommer hun til sig
selv, men meget ansrrængt. Senere blev vi jo enige om, at det
var af ængstelse for, ar jeg skulle glemme at komme igen og
slippe hende ned, der bevirkede dette besvimelsesanfald. Nu
var der ikke tale om at hænge den første tid; men der var jo
ingen vej udenom; der måtte begyndes forfra efter vel 14 dages
forløb. Efter en længere tids Øvelse kom så endelig den dag,
gipsningen skulle foretages. Petra var iføre en tynd uldtrøje og
derpå blev gipsbindene lagt, lag på lag, og derefter klasket
våd gips udenpå. Derefter skulle der jo hviles lidt, indtil gipsen blev rigtig tØr. Derpå blev gipsafstØbningen klippet op i
brystet, taget af, sammensnøret igen og ny gips pålagt. Da
det var i orden og modellen tØr, blev den sendt ned til Søholm,
der skulle støbe en gipskrop efter modellen. Da kroppen var
færdig, blev den bragt ned til skomager Schou, der skulle lave
en bandage af svært sålelæder, som desuden skulle tØrres stærkt,
for at læderet kunne blive rigtigt stift. Da bandagen så endelig
var færdig, så skulle den jo anvendes, så snart Petra var ude
af sengen. Hver morgen, når den skulle tages på, måtte Petra
hejses op, for at kroppen kunne komme i den rette stilling; så
hjalp jeg hende med at snøre den fast. Det var er kedeligt marterredskab. Da overkroppen skulle bæres af hofterne, varede det
jo ikke mange dage, før hofterne var Ømme og delvis hudløse;
så blev der smurt med talkum på bandagen og undercØjer; det
hjalp vel en del; men galt var der fremdeles. Så forsøgre jeg
ar lime hundeskind med hårer på på bandagens hofteparti; det
var vel nok det bedste, vi fik funder på; men der voldte stadig

smerter ar have den på; men der var jo ingen vej udenom.
Det er jo forståeligt, hvad der vil sige ar gå emballeret i en garver kohud i en varm sommer. Jeg måtte stadig bore flere og
flere huller i bandagen, for ar sveden kunne trække lidt ud.
H vor længe Petra gik med den indretning, husker jeg ikke
så nøje; men det var dog flere år. Bandagen blev så ombyttet
med meget stive korsetter, og sådan fortsattes der fremdeles.
D et var jo en drØj tid for Petra; men hun tog det på en meget
rolig og behersker måde. Det var ellers noget at prøve for
damer i disse rider, hvor moden er den slanke linie og det
mindst mulige af undertøj, ja, til rider vel slet intet. Nød bryder jo dog alle love og moder. Efter som tiden skred, kom vi jo
så nogenlunde over det.
Jeg kommer nu i ranker om en lille episode, som angår mig.
Det var i årene enten 1897 eller 98, ar fysikus arbejdede stærkt
for at få er tuberkulosesanatorium opfØrt her i Rønne. I den
anledning blev der jo agiterer i blade og ved foredrag. Denne
agitation bevirkede jo, ar alle var en del opskræmt over for
smittefaren. Harald gik den gang på statsskolen, og der havde
de en lærer, der hed Markussen, som var meget tuberkuløs og
gik og spyttede rundt i klassen uden at iagttage de nødvendige
forsig tighedsregler. Vi var til tider meget betænkelige ved dette
forhold. Så sker der, at der kommer en professor fra Vejle
sanatorium, der sammen med fysikus Hansen skal holde foredrag i forsamlingshuset
angående smittefare ved tuberkulose. Der var ikke min
mening at gå derop; jeg var
træt og havde gået lidt i haven med træsko på. Jeg går
så ud i lågen for at se efter
noget; så kommer smedemester Hans Svendsen og skal
gå til foredrag. Vi kommer
i samtale; han siger: »Gå
med derop,« men jeg siger:
»Jeg kan følge dig lidt på
vej.« Jeg går med, og medens vi samtaler, er vi derFru Otto Bid1tmp, f. Hamen.
oppe ved døren. Han siger :
»Gå blot med ind, der er
ingen, der tænker på, at du
har træskostøvler på.« Jeg
går med ind og sætter mig
lidt bagved.
Først indleder fysikus, og
derefter taler professoren;
begge manede til den største forsigtighed og siger til
slut, at det beror i allerhøjeste grad på befolkningen
selv, om kampen mod tuberkulosens udbredelse si<al
lykkes eller ej; thi dersom
ikke forståelsen i befolkningen angående de forsigtighedsregler, som de nu var
Otto Bid1tmp.

gjort bekendt med, i nogen
måde blev overholdt, måtte
autoriteternes kamp mod
smitten blive omsonst. Under foredraget blev jeg mere og mere irriteret over, at
hele ansvaret skulle lægges
over på den almindelige befolkning, og jeg tænkte:
»Nu skal de få min ringe
mening at vide.« Der var
imidlertid blevet ret mørkt,
og da jeg var så irriterer
over, ar alt skulle lægges
over på privatfolk, bad jeg
om ordet. Mine træsko var
Marie og Chri1tian Bid1tmp.
opklampet med læder; jeg
gik hen til talerstolen; fysikus stod op på talerstolen og
sagde, ar jeg havde ordet.
Da jeg kom op på talerstolen, siger jeg: »Nu har vi
hØrt, hvorledes vi privatfolk
skal bære os ad for at und ·
gå smitte; men kan d'hrr.
fortælle os noget om, hvorledes vi skal bære os ad med
vore bØrn for at undgå smitlefaren. Vore børn er som
bekendt skolepligtige og kan
tvinges i skole. Når forholdene her er det, at der på
statsskolen går mindst een
Skomagerme1ter Hamen.
lærer og på kommuneskolen
een lærer, der bevisligt er
hårdt angrebet af den omtalte sygdom, og de efter sigende udviser en uforsvarlig uforsigtighed med hensyn til deres opspyt
og på anden måde ikke iagttager de simpleste forholdsregler,
som vi nu har hØrt er nødvendige, hvordan skal vi så stille os.
Sender vi ikke vore børn det ene eller andet seed, bliver vi mulkterede. Var der ikke et sted, hvor de ærede autoriteter kunnt
hjælpe os og gøre en god gerning?«
Professoren, som havde holdt foredraget, bad fysikus om at
svare den herre. Fysikus springer op på talerstolen, er lidt forlegen og spørger mig, om det var min mening, at vi skulle slå
de angrebne ihjel eller sende dem til indlandsisen på Grønland
og andet sludder. Jeg svarede kun hertil, at det lå uden for min
kompetence ar sige, hvorledes dette forhold skulle ordnes; men
jeg tænkte mig, at de syge lærere burde få deres afsked med en
rundelig pension. Da jeg udtalte dette, var der en del af forsamlingen, der råbte hør. Diskussionen sluttede. Da vi gik, var
der flere ude i gangen, der takkede mig, fordi jeg havde netop
sagt, hvad der lå dem selv på sinde. Det var første og sidste
gang, jeg optrådte på talerstol i hverdagsklæder med træsko.
Da jeg kom hjem og fortalte Petra om denne episode, blev hun
meget ked af, at jeg ikke havde haft ordentligt tØj og srØvler
på; men var ellers enig med mig om selve sagen.
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Lidt nyt om

Bornholms mindesmærker
Siden mindesmærkerne i Almindingen blev omtalt i Jul paa
Bornholm 1951, er der ikke afsløret noget mindesmærke der;
tværtimod er forstander N. P. Jensens mindesten på højskolens
grund i Ekkodalen flyttet til højskolens have, hvor også en
mindesten blev rejst i juli 1953 for den følgende hØjskoleforsrander, Krebs lange, som ledede højskolen fra foråret 1901
til efteråret 1906, og hans hustru. Stenen har denne indskrift:

Forstander I F. Chr. Krebs Lange I og hustru
Lange I 1901-1906 I Minder lever, riden gaar.
virke står.

I Sigrid Krebs
I Frod igt deres

Om Rømers mindestØne skal det til det i 1951 anførte tilføjes, at der, foruden den gengivne indskrift, på bagsiden står:
Med D ygtighed og sror Udholdenhed forenede han den varqeste Kjærlighed til den Virksomhed, han var kalder til, og
skabte derved denne herlige Skov.
Om mindedyssen for de i krigen 1864 faldne bornholmere
skal foruden der i 1951 meddelte anføres, at der på bærestenene om de faldne står d isse indskrifter:
Peter Chr. Riis, 18 R I * 25/ 2-1841 I paa Riisegaard
Klemensker I t 25/ 7-1864
J ørgen Peter Juul. livg.
* 6/ 4-1836 [ i Øsrerlars

t 18/ 4-1864
Lars Andreas Holm. 18 R

t 29/ 6-1864
H arald Rudolf

I Nielsen.

t 29/ 6-1864
Carl Chr. Holm. 18 R

3 R

I•

* 12/ 1-1836

i Nexø

I*

i Rønne

2/ 2-1845

17/ 2-1841

I paa

Christiansø

t 29/ 6-1864

Mi 11destcn for forsta11der Krebs Langt! og h1utm
( Dam ]oha1uen fot. 1956).

Springvandet på Store T orv i R ønne.
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hpjskolens h:we

Rejst 1938.
Om Peter Chr. Riis's grav har »en l andsmand, der holder
Ferie i Sønderjylland « i Bornholms Venstreblad den 9. juli
1926 meddelr:
Kun 1Y2 Mil fra Flensborg Jigger Gli.icksborg. Beliggenheden er henrivende mellem Ryde Sø og Flensborg Fjord.
Byens største Seværdighed er Gli.icksborg Slot, efter hvilket
vort nuværende Kongehus er benævnt, og hvor »Grnndlovens
Giver« , Kong Frederik den Syvende døde i 1863. Som overalt
i disse hisroriske Egne søger en dansk Turist Byens gamle
Kirkegaard. Den benyttes ikke længere til Begravelser - man
har forlængsr indrettet en ny Kirkegaard i Byens Udkant, medens den gamle Kirkegaard ligger midt i Byen. Over en Trappe
af gamle Gravsten gaar man op til en Fællesgrav for danske og
tyske Soldater, der døde i Gli.icksborg i Krigen 1864. Paa en
MindestØtte fortæller den danske og ryske Indskrift, ar her
hviler i samme Grav 23 Danskere og 14 Tyskere. Ved Siden
af Fællesgraven findes ro danske Enkeltgrave. I den ene ligger
Bornholmeren Peter Christian Riis. Indskriften e r paa Dansk
og Jyder saaledes:
Peter Chr. Riis,
fødr d. 25 . Febr. 1841 paa Riisegaarden i St. Clemens Sogn
paa Bornholm.
Han var trofast, ærlig og oprigtig i al sin Færd; han var elsker
af sine nærmeste, agtet og afholdt af alle, som kendte ham. Da
Danmark trængte til sine Sønner, forlod han frivilligt den fæ<l-

•
Dette anlæg er skænket Østermarie kommune af Bengt Nielsen og
hmtm Karen (Dam ]ohame11 /ot. 1956) .

H ER FØDTES
DEN 22 FEBRUAR 1838
LØJTNANT
JOHAN ANDREAS PETER
ANKER
HELTEN FRA DYBBØL
Mindeplade fo1· løjtnant Anke1· på St. Almegå1·ds mttr (Dam Johansen
f ot. 1956).

rene Arne, som han elskede fremfor nogen Pier paa Jorden, for
ar stille sig i de kæmpendes Rækker. Paa Als bragte han Fædrelandet det højeste Offer og paa Lyksborg udaandede han sit
sidste Suk.
Gravsredet var velholdt. Foran Mindestenen var for nylig
lagt friske Blomster. Af hvem ved jeg ikke.
Da mindesmærkerne i Rønne skulle omtales i 1952, lykkedes
det mig ikke at opspore er billede af springvandet på Score Torv,
som det så ud, da det var nyt. I år kommer billedet, der viser det
uden den ring, som det senere fik, og med en helt anden Østside
af torvet end den, der nu er. På springvandets vestside kan
fysikus Zahnmanns navn skimtes.
På St. Almegårds mur er der, efter at Almegårdslejren er
taget i brug, opsat en mindetavle for helten fra Dybbøl, lØjrnant
Anker, som var fØdt på gården. Indskriften under Bornholms
kronede våben lyder:

• Dams /yjkja• og Udmarken i Svaneke i 90eme, hvor ntt siden 1918-1 9
Parken er (V. M,1hre fot.).

I Østermarie blev der for få år siden sat en mindesten for
avlsbruger Bengt Nielsen og hans hustru i den park ved Præstegaden, som de havde skænket kommunen. Indskriften lyder:
DETTE ANLÆG
ER SKÆNKET ØSTERMARIE KOMMUNE
AF BENGT NIELSEN OG HUSTRU KAREN
Bengt Nielsen dØde 1933, hans hustm Karen, fØdt Kofoed,
dØde 1943 . I Bølshavn lod fhv. stationsforstander Chr. Kragh 1945 rejse
en mindesten for den runesten, som oprindelig stod ved Gyldensåen, men 1852 blev flyttet til Svaneke, hvor den er rejst
på kirkegården. Et billede af den 1945 i BØlshavn rejste sten
findes i Jul paa Bornholm 1949.
Den bronzestame af Christian IV, som hotelejer Blanch i
sin tid rejste i haven ved Blanchs hotel, er for få år siden flyttet
ril haven ved hotel Helligdommen i RØ.
Th. Lind.

Stien fra Bagergade til Vestergade i Svaneke i 90erne (V. Myhre fot.).
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H. P. HAAGENS EN
Bornholms fine fortolker
Nogle korcfaccede meddelelser i aviserne har fortale os, ae
maleren, forfatteren og fiskeren H. P. Hactgensen i Gudhjem
er død 73 år ganm1el.
H aagensen fik ikke fulde ud den påskønnelse som maler, som
hans særegne begavelse gjorde ham berectigec cil. Og dec er
egentlig ikke neme ae forstå hvorfor, da hans første begyndelse
for mange år siden straks placerede ham som ec naturgeni, som
den naive aurod idakc, hvis friske og skarpe iagttagelsesevne var
hæver over enhver tvivl. H an var en mand, der sansede naturen srærkr og umiddelbare, og som gengav sine indtryk på en
måde, der kunne være rørende som al virkelig naivitet, men
tillige overbevisende ved sin sandhed.
Men årene g ik, og han var stadig den samme troskyldige
»fisker, der malede i sin fritid« . I de senere år var han næsten
glemt.
Jeg ved imidlertid ingen, der har opfattet og fastholdt der
særlige lys og den særlige bornholmske atmosfære, som han
har g jort dec.
Det er haver, byen og menneskene, der er hans motiver. Han
har gengiver lysende grønne nathimle over Gudhjem med dec
ulmende sommernatsskær over den blå horisont. Eller han har
gengiver Gudhjems stejle gader, mens husene drømmende synker ind i sommerdagens blå. Og vinteren og efteråret!
H aagensen kendte det altsammen, og derfor lever der noget
og rører sig under overfladen af hans farver. Han har givet os
en oplevelse af Bornholm, der står helt klare for os med sin
egen personlige rone ved siden af alt, hvad der ellers er maler
derovre.
A nd1·eas Friis.

V igebngten i Svaneke i 90eru.e ( V. Myhre fot.) .
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27. jl/.11i 1884-10. fe bmar 1958 .

In memoriam
H aagensen var en særpræget personlighed med ægte kærlighed til sin by og hele Bornholm. Den gav sig udtryk på flere
områder, ikke mindst i hans billeder, og autodidakt som han
var, var alt, som omgav ham, umiddelbare og levende opfattet.
Dee kunne være interessant ae se en udstilling af ham på
museet, hvor nogle af hans bedste billeder hører hjemme. For
eksempel »Russernes indmarch i Gudhjem«, når de i fuldt drØn
trampede ned ad brøddan, så folk blev som klemt op ad væggene. Smagsmennesker ville måske have sine forbehold, men
billedet er levende opfatter og gjort med samme elan som selve
marchen, fin og stærk i rytmen. Husene forsvi nder op ad den
stejle bakke, som folkemassen maser nedad. - Ec billede, man
ikke glemmer, når man en gang har ser det.
Ol1tf H øst.

D renge dyrker vandgangen fra klipperne (V. Myhre fot. i 90eme) .

Portrætter af kendte bornholITiere
afgået ved døden sidste år

Adolf BØrgensen, 18. juli
1877-2. okcbr. 1957. Lokomotivfører på Allinge-banen
til 1941.

Carl Andr. Møller, 17. maj
1872-4. okcbr. 1957. Gdr.,
Holmegd., Nyker, -1917, Hovedgd., Nylars, -1942.

Kal"en Mortensen, 24. jan.
1891-21. okcbr. 1957. Lærerinde, Klemensker v. skole.

Johannes Lttdvig Jespersen,
5. juni 1865-29. okcbr. 1957.
Proprietær, Vellensgård, Nyker, sognerådsmedlem.

Ole Hammel", 2. decbr. 1886
-2. novbr. 1957. Mølleejer,
Træbenemøllen, Klemensker,
biavler, Svaneke.

Alfr. E. Nielsen, 14. sepcbr.
1900-14. novbr. 1957. Forretningsbese., Ll. Madsesgade,
Rønne.

Andr. Brandt, 5. juni 187630. novbr. 1957. Avlsbr, Pedersker, sogner.md!., fmd. i
brugsfor., bese. Nx. bankfil.

Henry Clemmensen, 18 . aug.
1902-2. decbr. 1957. Ejer af
»Gines Minde « sommerpens.,
Ru es ker.

Jens Fr. Mogensen, 2. decbr.
1885-6 decbr. 1957. Gdr.,
Scellegd., Rucsker.

Thorvald Sonne, 8. april 1867
-8. decbr. 195 7. Barbermester,
Svaneke, byrådsmedlem.

Sofm Larsen, 2. juli 189919. decbr. 1957. Gdr., Billegravsgård, Pedersker.

Carl Chr. Pibl, 26. okcbr.
1862-19. decbr. 1957. Købmand, Neksø.
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Marim V eilbæk, 26. marts
1887-27. decbr. 1957. Stadsdyrlæge, R ønne, fmd. Bh.s
svømmeunion.

Peter Jensen, 4. novbr. 187222. decbr. 1957. Avlsbr., Pedersker, sognerådsmdl., sandemand, DM.

Eiler Hempel-}Ørgensen, 22.
juli 1889-24. decbr. 195 7.
Sygehuslæge i Neksø fra
1921.

N. NiJJen Petersen, 15. jan.
1883-30. decbr. 1957. D yrlæge, Aakirkeby, bankdirektør, byrådsmdl., borgm. Rl.

Carl Nielsen, 10. juni 19016. jan. 1958. Landpostbud,
fmd. Svaneke haveforening.

Hans \Vilh. Ahlmann, 15.
aug. 1890-14. jan. 1958.
Gdr., Ll. Dalbygd" Sose,
menighrd.-mdl., Vestermarie.

Johs. Karlsen, 13. jan. 189317. jan. 1958. Kgl. vejer og
måler, Neksø.

Asbiøro Jensen, 2 1. decbr.
1893-18. jan. 1958. Gdr.,
Munkegård. Poulsker.

Anker Dalsgaard Kofod, 14.
juli 191 0-20. januar 1958.
Driftsingeniør, Rø nne.

Svend Jespersen, 4. juni 1894
-25. jan. 1958. Vikrualiehdl.,
Aakirkeby.

Christian Koefoed, 12. april
1882-29. jan. 1958. Billedskærer, Rø nne.

Viggo Jensen, 22. maj 18772. febr. 1958. Snedkermester,
Neksø.

T heodor Jørgensen, 4. septbr.
1879-4. febr. 1958. Bygmester, Sandvig.

Viggo Petersen, 27. novbr.
1878-10. febr. 1958. Karetmager, Aakirkeby.

Hans Andr. Nielsen, 6. april
1868-15.febr. 1958. Gdr.,
Klinteby, Ibsker, sognerådsmedlem.
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Carl Mathias Fttnch, 29. jan.
1873-18.febr. 1958. Gdr.,
Bavnegård, Aaker, sognerådsmedlem.

H. P. Sanne, 26. aug. 189016. marts 1958. Redaktør
Berlingske Aftenavis.

Else Sf}rensen, 25. april 1873
-1. marts 1958. Oversygepl.,

Aakirkeby sygehus.

Martin Jørgen K ofoed, 8.
novbr., 1879-26. marts 1958.
Gdr" Ll. Bakkegd., Nyker,
sandemd., R.

Børge Schott, 4. septbr. 1897
- 9. marts 1958. Smedemester, Solvænge, Bodilsker.

Jens N. Nielsen, 22. novbr.
1871-10. marts 1958. Gdr"
Ll. Hallegd" Øm., sognerådsmdl., bogh. Disk.-bk, Øm.

Johan Georg Jensen, 8. juni
1891-28. marts 1958. Gdr"
Sejersgård, Østermarie.

BentsiniM M'Jhre, 7. septbr.
1884-28. marts 1958. Vic.eskoleinspektØr, Gentofte.

,

Peter Skovgaard Pibl, 21.
decbr. 1885-30. marts 1958.
Gdr., Hullegård, Poulsker.

Frederik Sassersen, 16. maj
1877-3. april 1958. Gdr"
Vestre Paradisgård, Ibsker,
fmd. A/M Vaddam.

P. B. H olst, 6. jan. 1877-7.
april 1958. Købmd., Svaneke, ejer af pension Møllebakken.

Karl Frederiksen, 7. marts
1893-17. april 1958. Fiskehand ler, Neksø.

Peter K ofod, 5. april 187526. febr. 1958. Skibsfører,
»Vesetc, Rønne, mægler.

H. Chr. Pedersen, 30. april
1861-20. april 1958. Gdr"
Egeskovsgård, Aaker, Kæmpegård, Vestermarie.

K.Th.Petersen, 12. juni 188 5
-24. april 1958. Stationsforst"
Neksø, amtsrevisor, skattemdl., fmd. folkebibl.

T h. Kofoed, 16. decbr. 189027. april 1958. Bagermester,
Østermarie 1917-50, best.
håndv.-for., Østerm. el-værk.
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Gotfred Mathias Modvig, 6.
marts 1877-5. maj 1958,
Gdr., Spellingegård, Rø, mdl.
af menighedsråder.

S. P. Svendsen, 29. aug. 1892
-6. maj 1958. Pilemøllen,
Bodilsker, købmand, Aakirkeby.

Charles Kaas, 14. decbr. 1894
-12. maj 1958. Murermester,
Allinge.

Andr. l psen, 25. marts 188021.maj 1958. Fotograf, Østermarie.

Niels Chr. Mtmch, 11. septbr.
1868-26. maj 1958. Gdr.,
Kannikegård, Klemensker.

Georg Christiamen, 6. decbr.
1891-10. juni 1958. Flæskebørsen, gartner, Rønne.

Karl Kofoed, 4. april 188710. juni 1958. Smedemester,
Solhjem, Østerlars.

Hans Flygenring, 30. septbr.
1881-1 3. juni 1958. Kunstmaler, billedhugger, Kbhvn.

H. P. Hammer, 20. maj 1881
-15. juni 1958. Hotelejer,
Sandvig, Turisthotellet, Nordland.

Janus Pihl, 1. oktbr. 188326. juni 1958. Geir., Ll. Spagergård, Østerlars, reg nskabsfører.

Julim Jense1i, 17. november
1878-30. juni 1958. Bagermester, Klemensker.

Otto Didriksen, 28. juni 1876
-L juli 1958. Magasinforvalter, hærens magasin, Rønne.

Martin Kr. Svendsen, 24. oktober 1876-7. juli 1958. Gdr.,
Gudm ingegård, Østermarie.

Emil Sonne, 6. jan. 18878. juli 1958. Købmd., Aakirkeby, fmd. lign.-komm.

Victor Jørgensen, 22. febr.
1884-14. juli 1958. Elektr.installatØr, Rønne.

Valdemar P. l psen, 12. april
1888-20. juli 1958. Restauratør, Rosenhaven, Neksø.

JUL PAA BORNHOLM

Chr. Hansen, 5. septbr. 1884
-23. juli 1958. Gyldensgård,
Østermarie, bankbestyrer.

AndreaJ Mmik, 7. juli 188428. juli 1958. Gdr" Brændesgård, Ibsker, kirkeværge.

Hans Antonim Kofoed, 17.
jan. 1877-3. aug. 1958. G dr"
Tyndekullegård, Bolbygård,
Klemensker.

H ans Chr. Hamen, 6. novbr.
1871-5. aug. 1958. Faktor
v. Bh. Avis.

Hilma Hansen, 10. juli 1877
-6. aug. 1958. Hotelejer, J osephsens hotel, Svaneke.

Victor E. ]. Jensen, 8. juni
1892-6. aug. 1958. Avlsbr"
Østerlars, sognerd.-mdl.

Otto Pedenen, 12. oktbr.
1895-12. aug. 1958. Typograf v. Bornholmeren, best.mdl. D ansk Typograf-Forb.

Jens R aJmm JenJen, 5. maj
1888-16. aug. 1958. Silderøger, Årsdale, Sognerd.-mdl.

Sigfred ParkJØ, 2. april 1889
-23. aug. 1958. Typograf v.
Bh. Avis.

Magnm Mortensen, 22. nov.
1873-5. septbr. 1958. Gdr"
Pilegård, Østerm" amtsrd.mdl., folket.-kandidat.

Georg ]Ørgemen, 7. august
1889-7. septbr. 1958. Manufakcurhd l., Gudhjem, mdl.menrd.

SinittJ Vald. Lttnd, 1. april
1878-19. septbr. 1958. Stenværksbest. Fr. Stenbrud i
Neksø.

Chr. Dahl, 5. juni 1868-2 3.
septbr. 1958. Skomagermester, Gudhjem, avlsbruger.

Thorvald Koefoed, 28. febr.
1888-27. aug. 1958. Gdr.,
Helledsgård, Ibsker.

Børge Vad Sørensen, 1. juni
1908-23. septbr. 1958. Overbetjent, Rønne.

Carl Emil Chr. Lttnd, 29.
septbr. 1869-3. marts 1958.
Gdr., Bjerregård, Olsker.
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N eksø nordre st1·andvej 1941. Arsag og virkning.

(Dam Johansen fat.)

Indhold af 26. årgang

Titelvignet: Dyndalevandfaldet af V. Kyhn . . . . . . . . . . . . . . . . side 1
Min strand. Digt af ChristianStub-Jørgensen. For.af Dam Johansen

•

3

Fra Salne til Scammershalle. Af Christian Stt;b-Jørgensen. Fot.

V . Myhre, Dam Johansen o. fl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kirke- og skoleforhold på Bornholm i de sidste 75 år. Af A ndreas
Hansen 1942. For. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minder om Vilh. Grønbech. Af J. Nielsen. Fot. . . . . . . . . . . . .
•Frieri• til et fiskerleje. Dige af Arnold R ending. Foto af Dam
Johansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I Zahrtmanns kongerige. Af Hansaage Bøggild. Fot. . . . . . . . .
Klintens historie. Af Axel N iebe. Fot. af Dam Johansen . . . . . .
Den gamle Siemsens gård i Svaneke for. af V. M yhre . . . . . . . .
En smuglerhistorie fra Stockholms skærgård. Af -n.-n. . . . . . . . .
Studenterne fra Rønne Statsskole 1958. Foc. af B. Ilsted Bech . .
Nogle erindringer af bygmester Otto Bidstrup III. I Rønne 18781900. Fot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lide nye om Bornholms mindesmærker. Af T h. Lind. For. af
Dam Johan sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
To foc. af V. Myhre fra Svaneke i 9 0erne . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H. P. Haagensen. Af A ndreas Friis og Oluf H øst. Foc. . . . . . . . .
To for. af V. Myhre fra Svaneke i 90erne . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Portrætter af 76 bornholmere, afgået ved døden sidste år . . . . . .
Årsag - virkning. Fot. af D am Johansen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Redaktørens, lektor Th. Linds, adresse er Tornebakken 61 , Virum.

Bornholms Littei·atur
Bøger om Bornholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,00

KORT OG FØRERE:

Edm. Andersen: Afsrandcne på Bornholm ... . ............. . 0,50
Bornholm, Diemers fører (med 2 korr) ........... ...... .. . 0,75
Bornholms Amr, særtryk af Trap: Danmark, 32,00, ib ..... . .. . 36,00
Bornholm, Colbergs ruristkorr 1 : 100 000 ............... . 0,75
Bornholm, Gyldendals kort 1 : 100 000 ................... . 1,00
Bornholm, generalstabskorr 1 : 100 000 falset . . ....... . ... . . 3,00
1 : 40 000 4 blade plano a . . .. . 4,50
Bornholm,
Bornholm,
1 : 20 000 16 blade plano a .... . 4,00
Bornholm, turistkort 1 : 60 000 ......... . . ........... .. . . 3,50
Uurnholms Tidendes korr o. Bornholm 1 : 55 000 .......... . 6,uo
K. Thorsen, Bornholm, rurisrkorr, 1 : 75 000 . . .... . . ..... . 2,50
K. Thorsen: Rønne, korr med gaderegister ............... .. . 0,65
Rønne, marrikelkorr ........ . .. . .... . ....... .. ......... . 4,00
opklæber på pap . ..... . . . . .... . . .. . . 10,75
opklæber på lærred .... . ........... . . 13,00
P. Hansen Resen: Atlas Danicus Bornholm ............... . 8,00
Almindingen, turistkorr 1 : 10 000 ............. . ..... .. . . 0,75
Almindingen, turistkorr 1 : 30 000 ................. . ... .. . 0,30
Almindingen, ledetråd for de skovbesøgende ............. . 0,10
A. E. Kofoed: Korr over fæstningen Christiansø ............. . 0,75
Ch risriansØ udg iver af Akademisk Arkirektforening ...... .. . . 2,75
Henning Køie: Christiansø ....... .. .... . .. . .... .. . .... . . 3,75
Ove Marcuss: Bornholm - vort skønne land ............ . . 6,50
Ove Marcuss: ChrisriansØ - en rejse til »Verdens ende• ... .. . 1,50
Hammershus Ruiner, !Ører af Vera Larsen ...... ... ..... . . 1,00
Hammershus Ruiner, fører af Vera Larsen, sror udgave . .. ... . . 2,/ 5
Hammeren, rur isrkort .......... . ...................... . 0,3t>
Paradisbakkerne og Ibsker Højlyng (med kort) ............. . o.~5
Hans Hjorrh: De fire bornholmske rundkirker ............. . l ,O'l
Provst Boserup: Rønne kirke .............. .. . . ......... . 0,25
På Bornholm 1958, fører med korr over øen og 14 specialkorr .. 3,7 5
Bornholm i billeder, 55 dybrryksbilleder ....... . ........ . . 5,LlO
H I S T 0 R TE

H J E M S T AV N S L Æ R E

m. v.

BOGEN OM BORNHOLM ..... . ......... . 85,00, indb. 115,00
K. Thorsen: Rønne Søfarrs Historie (indb. kr. 21,00) . . . . . . . . 6,50
M. K. Zahrrmann: Rønne latinskole 1512-1912 . . . . . . . . . . . . 1,00
K. Thorsen: Rønne Missionshotel, jubilæumsskrifr . . . . . . . . . . 1,75
M. K. Zahrrmann: Borringholms Historie I-II ............ 12,00
indb. . . . . . . . 38,00
•
Palle Lauring: Bornholm, med tegninger af Ebbe Sadolin
35,00, indb. 40,00 og 50,00
K. H. Kofoed: Bo rnholms politiske Historie fra 1848, 5 bind a 3,00
R. Pedersen Ravn: Borringholms Krønike 1671 . . . . . . . . . . . . 1,50
Bornholmske Samlinger Bind XV-XXVIII a . . . . . . . . . . . . . . 3,)0
Bornholmske Samlinger XXIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00
Bornholmske Samlinger XXX-XXXII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00
Bornholmske Samlinger XXXIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,SO
K. Thorsen: Bornholmerurets Historie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50
A. F. V. Seier: Bornholmske Folkeminder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00
Th. Lind: Bornholms Amrsraad 1842- 1942 . . . . . . . . . . . . . . 6,00
Ph. R . Dam: Folkeliv og Indsrif. paa Bornholm . . . . . . . . . . . . 3,75
Dr. Kabell: Fra Rønne Dilletrantkomedie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
P. Møller: Det bornholmske Sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00
E. Vedel: Bornholms Oldtid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
Palle Wichmann Olsen: Hundrede Aar paa en KlippeØ . ..... 14,75
•
>
>
>
indb. . . 18,75
Rønne Bogen , samlet af Emil Ruge og Iver Madsen . . ........ 15 ,50
•
»
>
~
indb. . . . . 28,00
Aakirkeby 1346-1946 af G. 1. Dam og H. K. Larsen . . . . . . . . 8 ,75
Bornholms kirker, udkommer i 6 hefter ........... ...... . a 7,00
Th. lind: Svaneke bogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
DIVERSE:

Jul paa Bornholm 1933-36 ind. a .... ... ... ..... . ... ... .
Jul paa Bornholm 1939 ............... . ............... .. .
Jul paa Bornholm 1940 ............................... .
Jul paa Bornholm 1946 ............ . .................. .
Jul paa Bornholm 1947 .... ........................... .
Jul paa Bornholm 1948 .. .... ..... ... ... .. . . ........ . . .
Jul paa Bornholm 1951 ... . ... .. ........ . ............. .
Jul paa Bornholm 1952 ... . ... .. ... . .............. . ... .
Jul paa Bornholm 1953 . .............. . ........ . ...... .
Jul paa Bornholm 1954 . ...... .. ....... ..... .......... .
Jul paa Bornholm 1955 .. . . .. ... . ..................... .
Jul paa Bornholm 1956 .................. . . ...... . ....... .
Jul paa Bornholm 1957 . ..................... . ... . .... .
Jul paa Bornholm 1958 . .............................. .
1933- 37 indb. i eer bind ............ . .
>
>
>
1938-42
> >
>
•.• ••. .• •...••
>
•
•
1943-47 >
> >
>
••..••••••••••
•
>
1948-52 >
> >
• • • ••• •• •••..•
195 3-57
» »
. . . . . . . . . . . • ..

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

Henning lpsen: D et herrens år ... . .... . ... ...... ... . ... .
Karl M. Kofoed: B0rrijnholmska ~iansager og ::iange ....... . . .
Otto J. lund: Slidara - Bornholmsk Forrælling ........ .. . .
Brafolk og Stemmene ... .. . ... .. .. ....... . .
Forr i Tider . .. .. ..... .. .. . .. . . . . .. .... . . .
Jem å Jor ........................... .. .
Hawed e mit .. . . . ............... . .......... .
» • indb. i shirring 9,00, i vælskbind ..
Vår larkan ryggar ...... . ... . ............ .
Chr. Srub-Jprgcnsen: Næsdævlens Rige, indb .. . ..... . . ..... .
•
»
Kølvand . . .. ... .. . . . ... . . ........ .
>
•
Kampeløkke å . ... ...... . .. . ... . . . . .
•
>
For 50 å.t siden .. . . ........ ....... .
Koch: Det hvisker fra Havet ...................... .. ... .
>
indb. i vælskbind ............. .
Aakerlund: Og Lyngen den veg . . . ... . ....... .. .. . .. . ... .
Bornholmerhisrorier . ...... . ..... ... .. . ... .. . .
Mands Vilje - Mands Værk .. ... . .. .... . .. .. .
•
I Nat ringer Klokkerne. H istorisk roman fra lybækkerriden ......................... . ... . .. . . .
Anker Norgaard: Bornholm rundt med Drengene og Pjok ... .
Hakon Rab ierg: Sognekirker og Præster i Røn ne og Knudsker ..
Bobbarækus Filiækus, bornholmsk billedbog med tekst og tegninger af 1. Mahler Jørgensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kart.
l ynggårs Kjættan, bornholmsk billedbog. Tekst: Basse Baldrian,
tegninger: Sigvart. Et eventyr forralt for børn . . ......... .
Bornholms vejviser 1957 ... .... ............... ... . ... .
R ønne skatte- og adressebog 1958 ........ .. .... . ...... . . .
K. E. S. Koefoed: Bornholms befrielse, drama i 9 scener

14,75
3,00
5,00
3,50
4,50
5,00
5,00
13,00
3,00
4,00
5,00
6,50
12,00
6,JO
16,00
4,50
4 ,00
4,50
6,75
1,50
7,00
4,85
3,50
12,00
2,00
3,50

G E 0 L 0 G I 0 G A R K Æ 0 L 0 GI:

V. Milrhers: Bornholms Geologi, indb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00
M. Jespersen: Liden geonostisk Vejviser over Bornholm . . . . . . 1,00
A. Rosenkranrs: Geologisk Fører . ..... . . . ......... ... ..... .. 1,00
Ole Klindt Jensen: Bornholm i folkevandringstiden ........ . . 75,00
PLANTE- OG DYRELIV:

Arne Larsen: Oversigt over Bornholms plante- og dyreliv

3,75

BIOGRAFIER OG STAMTAVLER:

Chr. Srub-JØrgensen: Til M. K. Zahrcmanns Minde ... . .. . .. . 1,00
Johan H ansen: En bornholmsk Haandværkers Erindringer ved
lekror Th. l ind (indb. 19,00) ..................... . . . 6,5 0
Forstander N . P. Jensen, en mindebog .... ...... .... .. . .. . 3,50
Stamtavle over den bornholmske familie J espersen . ... ... .. . 10,00
lensmænd og Kommandanter paa Bornholm ved J. A. Jørgensen 0,75
Svendsen: Østerlarsker Slægter ..... ........ ... ......... . 3,00
H. Sonne Kofoed og N . C. Srangegård: K lippeøens Mænd fødte
og førte .. ... . ...... .. ........ . ........ 14,00. indb. 18,00
Andreas Hansen: Arbejdsår og fyraften 12,00 indb. 20,00 og 25,00
DIGTSAMLINGER:

K. A. Perersen: Viser i bornholmsk Folkemaal . . ........... . 0,7 5
C. J. E. Aakedune.I: Brogede Blomster .. .. ............... . 2 ,5 0
]. P. Kuhre: Bællaminje frå Magleskau .... . .............. . 1,00
Chr. Srub-JØrgensen: Hjemlands Kyst ............ .. ..... . 5,00
Einar Brandt Nielsen: I denne Nat . ............ . ... . ... . 4,00
indb...... . .. . ....... . 6,00
Asger Dam og Ernst Clausen: D igte og Tegninger fra Bornh. indb. 12,50
Johannes Lyngby: Vraggods ......... . ....... . ....... . . . . 9,75
A. ].: D igte (realskolebestyrer Alfred Jensen, Neksø) ....... . 8,50
Hans Hjorrh: På versefødder ... ... . . . . . . . . . ... ...... . .. . 4,50
SANG- 0 G

MEL 0 DI HEFTER:

Viser i bornholmsk Mundart v. H. Johansen . . . . . . . . . . . . . .
14 gamle viser i bornholmsk mundart af H. Johansen . . . . . . . .
Klippeøens Sange, bornholmsk sangbog indb. . . . . . . . . . . . . . .
10 bornholmske sange, tekst og musik af Hans Hjorth . . . . . . . .
Borrijnholrn, tekst: M. K. Zahrtmann, musik: Hans Hjorrh . . . .
Elna Schøne: Nya borrijnholmske Vizer . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elna SchØne: Andeliga Sånga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J. P. Kuhre: Lila Moer og Pærza Viza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bornholms Tappenstreg af P. Andersen (indeh. • Bornh. Drapa«)
Nordens Capri af Vald . Olsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rasapasijn, samlet af L. Wessel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bornholms Pris af Winther . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kong Peter I.s Honnørmarch af dr. Thorsen . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Wessel: I Piblamarken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KjØvenhau neri jn, syngespil i 2 akter, tekst og m usik af D an iel
Andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bornholmermarch af l indahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kristus, tekst: Cai Ankerbye, m us ik: Daniel Andersen . . . . . . . .

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

4 .7 ~

5,00
5,50
5,50
28,00
30,00
33,00
37,00
4 1,00

Uolbergs .Boghandel
Forlægger af bornholmsk Litteratur.
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ÆLDRE BORNHOLMSK LITTERATUR KØBES OG SÆLGES

JOH GUS

BORNHOLMSK KERAMIK

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

JOH GUS K E RAMIK. JOHS . PEDERSEN. RØNNE. TEL EFON 1304

AKTIESELSKAB ET

Bornholms
Fløde-Iscremfabrik
Bornholms Margarinefabrik A/S

v asker aftog for alle.
'Billigste form
for vask,
regn selv efter
Telefon ' 1850

Teaterstræde . Rønne . Telefon 9

o _ _ _ _ __

_

__

_J

Fast brændsel
Brændselsolier
Trælast
Cement m.m.

Firmaet

CHR. BIDSTRUP
Ellekongstræde

/ Set. Mortensgade

Telefon Rønne 141

ALT I E L EKTRISKE ANLÆG

Firmaet AXEL SØRENSEN OG SØN
El ektro-installatør

*-

T elefon Rønne 569

__ _J
.. . denne forretning skaber de moderne hj em

Øens srørste specialforr erning
i komplet boligm ontering
Alt til hjemmet og til alle h jem
De er altid s ikker på kvaliten i

Søndergade 7

EM Il NIELSEN Tlf. Rø nne

102~

-I
P RO T O KOLL ER
PRIVATB I ND

Jul ens stjerneskud

er et godr fotografi,

Niels Andersen

så derfor ønsk Dem
er billede fra

BOGB I NDERI

St. T o rv. R.ønne, tl f. 1313

polyfoto

I
I

I
t

ved H. P. Nielm1, Byledsgarle 4, te!/. 240

I

L
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PAA BORNHOLM AF 1866

. "."".
-

- - - - - - - - - - - -·- -- -- - ---'

Varmt

vand
hele
året

Har De cena:alvarme, så savner
De utvivlsomt det varme vand
om sommeren. Ved De, at for
en ringe udgifr kan De få dette
savn afhjulpet? Har De ikke
cencralvarme, kan De alligevel
få installeret et selvstændige
varmevandsanlæg med gasfyring
cil bad, køkken og håndvask,
også velegnet til resrauracioner,
damefrisørsaloner og tandlæger.
- Det koster ikke så meget,
som De a:or! Kender De den
score fordel ved gasvaske-kedler? Renlige, nemt og behagelige. En storvask kosrer kun
mellem 50--100 øre. UdfØrligere oplysninger og rilbud uden
forbindende.

Pakning
og
opbevaring
af møbler

WILH. BECH & SØN
K. E. HAN SEN Stettestræde.

Turist- og selskabskorse!

Flytte- og transportforretning

Telefon 491

Blikkenslager, aur. gas- og vandmester

Kastanievej 6. Privat: Søndre Alle 5. Telefon 788

L _ _ __
I år kan De

f& julegaver

-Alt i
sygeplejeartikler

til hele
famili en

samt

Julegaver

stort ztdvalg i

der skaber
g læder

parjztmeri

SØNDERGADE 6. RØNNE TLF. 249

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

L _ _ _ _~

Kemisk
rensnmg

BORNHOLMS
SPARE- OG LAANEKASSE
I RØNNE

KEMIKOHL
St. T ocvegade 27 . Telefon Rønne 116

S TORE TORV 16

HOVEDKONTOR I RØNNE:
Telefon '1420. K o ntortid fra 9- 12
og 14-16. Lordag fra 9 - 12.30

AFDELINGEN I ALLINGE :
Telefon 54. K ontortid fra 9-12
og 14-16. Lørdag fra 9 -1 2.30

AFDELI NGEN I HASLE :
T elefon 225. Kontortid
hverdag kl. 14-16
undragen lørdag kl. 9 - 12.30

Væcdipapicec modtages til
opbevaring i åbent depot

-

~ .:P
~i•,

-

BOXER U DLEJE S

. . , "~
.

.)

Indskud modtages på 6 og 3 m åneders
opsigelse og på almindelige
sparevi lkår

AAGE HEINØ
Malermester
Nøcregade 24 . Rønne . Telefon 48

I

Forhandling
af skønhedspræparater fra

Manicure
Permanent
Jern- og vandondulation
Tone- og h årfarvning
D amefrisørsalon og parfumeri

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

ALT I BYGNINGSARTIKLER

"Byggefagerlund"
- Bornholms førende!

"Blomstervenner Cederblad kender

Knud
Jørgensen
St. T orvegade
'R..onne

Broder i
Gælder det radio,
Vævning

fj ernsyn,

knallert

eller cykle, g år D e
Keramik

ikke forkert, hvis
De henvend er D em

Kunst

til os. -

Kun gode

mærker haves

Kranse- og blomsterarrangementer af enhver art.
Leveres over h ele jorden

SO ~I~ ANK~R

~BLOMSTER
0

Telefon 'R.onne 740

RØNNE• HF. W92

Snellemar k
Rønne . Tlf. 884

Øens største og mest moderne
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julegaver
I SM UKT UDVALG

Telefon 319

blomsterforretning

_J
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RING TIL RØNNE

907

og lad os klare D eres rryksag
Forlang forslag med udkast
Der koster D em incet og er se lvfølgelig
uden for bindende for Dem

COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI . STOREGADE 30 . RØNNE

Altid
førs t
med
nyhederne

1 ste klasses
pålæg
Fineste•
selskabssmørrebrød
K onserves

HARALD ANDERSEN
K. Mortensen

Sr. Torvegade . T elefon Rønne 359

Herreekvipering, St. Torv, Rønne. Telefon 350

R,;,nne Vinog Cigarforrecning
har alle kendte mærker

Bageri

i vine, spirituosa,

Conditori

cigarer og cigaretter.

Caft

Store udvalg i piber.

*
Snell em ark 43
Rønne

Telefon 242

H. H. LAU
St. Torvegade 3, 'Rpnn e
Telefon 706

C. ]. Didriksen & Co.
I
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Far og mor siger.·
En

BANKBOG
har De
altid brug for ...
- det er

SIKKERT!

. HJ\NDELSBJ\NKEN
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I RØNNE
Filial af Kjøbenhavm Handel1bank

,

TELEFON: 19CO

- den moderne bank med de gode traditioner. . .

_J

må vente!
Som ægce bricisk kvalitetsvog n har
Vauxhall •6« præcis de egenskaber,
man har brug for, når vog nen er uundværl ig i den gerning, man bar. D et ved
læger, dyrlæger og mange andre, som
er direkce afhængige af deres bil.
.... 83 hk 6-cyl. copvencilmocor med målende acceleracion. Lyd løs, Økonomisk.
robusc, driftssikker.
.... Alle 3 fremgear fulde synkroniserer .
.... Enormt effektive bremser, sikker sryring.
eminent affjed ring .
.,.. Og så er Vauxhall en megec smuk 6personers vogn med panoramaruder og
gedigeoc udsryr - kvalirer helt igennem .
.... Pris excl. lev. omk. kr. 26.502. D e lu xe
modellen • Cresta • kr. 27.753.
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Ferdinand Jørgensen

TMon R•··· 250-251

Skadesforsikring
Livsforsikring

Forsikringsaktieselskabet

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

CtHlllAL
MOTOU

Buketter
Blomsterkurve
Moderne kransebinderi
Frugt
Blomsterhilsener
ekspederes
over hele kloden
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TORV E G A DE 4 . R Ø N N E . TE LEFO N ·443

_ _____ ________

Møbler og
butiksinventar
- gerne til tjeneste
med tilbud o g overslag
Vi kummer
over hele øen

cAndersen & Grønbech
Ellekongstræde 4- 6, R ønne, telefon 1147

Bornholmsk stentøj
og fajance

L. HJORTHs
Terracottafabrik
Grundlagt 1859
Sølvmedaille: Altona 1869, London 1870
Guldmedaille: New Orleans 1864, Bruxelles 1910, Gent 1912
San Francisco 1914
Barcelona 1929 (Grand prix)
Bruxelles 1935 (Diplom d'Ilonneur)

Anspænd ikke Deres øjne ved læsning,
men gå straks til fagmanden og lad ham

vejlede Dem ved køb af briller.
Enten det gælder dan1e- eller herrebriller,
har vi altid de sidste nyheder i brillestel.
Eget moderne sliberi.

Sæ.tskilt prøveværelse.

Hos os kan De få det
verdenskendte Zeiss punktal glas

Stort udvalg i

Tempus-ure
Udænkcr
Barometre
Therroometre

Vort motto er:
Kunden• tillid fagmandens styrke

L:'/ltomJenJ-U-RE_o_c;.O_P_T_I
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Tlf. Rønne 572

Parker "51"
Rolled Gold

Parker
Jotter

Pen kr. 170.00
Pencil kr. 100.00

Kr. 29-50

Standard pen 52.00
,.......,

pencil 32.00

de Luxe pen 60.00
,. . . ., pencil ·so.oo

Parker "51"
Kuglepen
Rolled Gold
Lustraloy 60.00

køb Parker hos
COLBERGS BOGHANDEL
Parker New
Duofold
Special pen 56.00
,. . . . pencil 32.00

Parker
Vlctory

Parker
Slimfold

Parker
Student

Pen kr. 48.00
Pencil kr. 32.00

Pen kr. 40.00
Pencil kr. 32.00

Pencil kr. 32.00

Pen kr. 32.00

