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ERNST KØIE den bornholmske naturs bildende lyriker!
A F H ANSAAGE BØGG ILD

Ernst Køie er meget. Først og fremmest kunsmer. En fli ttig og
ydmyg tjener i kunstens frodige vingård. Og skønånden par
excellence. Dyrker af videnskaber, som falder så naturligt for
ham: astronomi, arvelighedslære, botanik, filologi - hvormed
rænkes på hans gransken af der bornholmske sprog.
D er er meget på en gang. Men Køie har haft er langt liv til
dec. Og aldrig haft for travlt ri! ar gøre tingene færd ige.
D ee er ikke mere end et par måneder siden - den 19. oktober
- han gik ind i sit 89. år. Det er dog - selv nu om dage - en
meget hØj alder. I mere end 80 år har han dyrker sine interesser.
H vor få er det ikke beskåret? Og hvad er der ikke sket i disse
mange år ? Inden for kunsten f.eks. D en ene »isme« efter den
anden er med mere eller mindre vellykket resultat skudt frem og
har grebet kunstnerne.

2. i11.11i 1876.
Ernst Kpie.
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Men ikke KØie! Han har altid bekendt sig til den samme naturalismen. D en er h ans sikre stil i alt, hvad han har beskæftiger sig med. I 1910 skrev kunsthistorikeren Sigurd Mi.iller
bl.a. om ham: »Sikken scaar han i de ægce lyrikeres lille kreds. «
Hvor er det rigtigt, hvor har der slåer ri! siden.
Hvor meget kunstens moder end har skifter, Ernst KØie har
altid været den samme.
H an er født på Vesrermarie kirkeskole, hvor hans far var
lærer. I 1877 flyrrede familien til Smørenge gl. skole, hvor faderen virkede til 1900. Begge forældre var fra Nordsjælland uden
spor bornholmsk islæt. KØie har altså ikke nogen særlig tilknytning hertil; men gennem er langt liv her er han blevet fortrolig
med sæder og skikke, med rræer og blomster og scene, årstider
og døgnrider; air, hvad der er naturen. F.eks. er hans nanulyrik
rem umiddelbart knyttet til Øen. Ovre er han ligefrem b levet
erklærer for den mest bornholmske kunstner.
T il derte siger han lakonisk:
- •Sådan noget kan man more sig med ar disputere over! "
Der er i det hele rager tvivlsomt, om Køie føler sig som bornholmer. Snarere som kosmopolit. Og han er jo virkelig en verdensborger . Han rækker ud over grænserne i sine forskellige
gøremål. H an kunne si kkert have dyrket sin kunst, hvor på jorden han end var blevet sar. Måske var han så ikke blevet den
stilfærdige, men alligevel fav nende nacurlyriker, som vi holder
af. H ans gode ting - hvilke er de fleste - har fået den klarhed,
der ubestridelige er over bornholmsk kunst, når den er bedst.
Han er stilfærdig og beskeden i sine virkemidler. Men altid
arbejder han ud fra en selvstændig opfattelse baserer på calenr,
fliccigr studium og fantasifuld intuition. Naturen i den form,
den frem træder for os alle, har været den kilde, hvoraf han h ar
formået ae øse så rigt. Men man må dog ikke for hans rige og
frodige nacurlyrik glemme de mange fine portræcrer, som han
har frembragt så mange af. Der er på disse sider gengiver en
række udmærkede eksempler på hans score talent også på dette
felt. Yngre slægtleds kunstnere kunne i det hele rager lære meget af f. eks. hans manuelle kunst; men en så forfinet, stiliserer

reknik som KØies er ikke gængs i dag. Der er vel noger, der
ligger i riden. Men har man Køies beskedne blade inden for
rækkevidde, er man glad for ar vende tilbage ril dem gang
på gang.
H ans kunsr er der, han med Johs. V. Jensen kalder bevaringskunst i modsæming ril opsigtskunst. »Der førsre er mir felr,«
forklarer han. »Der er ingen sensarion i den. D en er naruren.
D en behøver ikke skrige hØjr for at fængsle.
Man beregner der som gammeldags ar være naruralisr. Jeg
har ikke noget mod moderne kunst; men jeg siger blot, at for
mig må kunst være naturlig. Eilers får den ikke lov ar leve, og
den giver ikke udrryk for noger posirivr.
Da jeg i årene fra 1893 til 1897 gik på akademier, var der
menneskefremsrillingen - fysiognomi og anarorni - der var
fremherskende. Man eksperimenterede ikke sådan, men havde
respekr for der, naruren havde skabe. Lærerne sØgre heller ikke
ar påvirke os deres egenart. H ver enkelt elev måtte selv skabe
ud fra de givne muligheder.
I de år malte jeg kun; men jeg følre, ar der ikke var der, jeg
skulle udfolde mig. For mig var malekunsten dengang inde i
en periode, der var til ar misre både humør og lyst af. Jeg ville
derfor finde noget, der kunne blive mig selv. J eg fandr det i
ætsningen og i arbejder med akvatinta og »koldnål«, med blyant,
kul og tusch, men navnlig ætsningen og dens afarter. Jeg g ik
ud i naturen og gav mig ril ar srudere dens lilleverden - blomster, grene og blade, hvis fi ne og fuldendre udformning alrid
har haft en srærk rilrrækning på mig.
Men oprindelig var min evne ril ar regne og male meget
ringe. Inreressen var dog roeger scor, og efterhånden søgre jeg
ar få lært, hvad der kan læres. D en meget dygrige tegnelærer
Holger Grønvold, der var tegnelærer på Teknisk Skole i København, har utvivlsomt hjulpet mig mesr. Men lad mig rilfØje, ar
regnelæreren Rønne, som jeg gik hos i begyndelsen, var mig
en dygrig lærer, som også Grønvold satte hØjt. På akademiet
gennemgik jeg tegneklasserne; jeg fortsatte op i malerskolen,
hvilket vist var overflødige; for inden jeg kom så lange, havde
jeg arbejder en del med oliemaleri og også udstillet. Male tror
jeg ikke, man kan lære af andre.
Trangen til at tegne og lave tryk er meget gammel hos mig.
Jeg husker tydeligt, at den første oplevelse, jeg havde i den
retning, var, da jeg var tre-fire år gammel. Jeg havde revet en
finger , og da blodet kom frem, trykkede jeg den af på er eller
ander, hvorved der narurligvis fremkom er aftryk. Der forekom
mig, ar der lignede en blomst. D er var mit første tryk.
Men senere som scor dreng kludrede jeg med ar skære i træ,
i ravleskifer og Amagerkalk. D et var ikke godt for kniven. D er
var alrsammen småt og ubehjælpsomt, og man kendte ikke dengang linoleum, som adskillige kunstnere i senere tider har benyttet i udstrakt grad med godt resultat. Senere - vistnok i 13
års alderen - fik jeg lejlighed til ar eksperimentere med fladetryk, lirografi, og der var langt mere interessant og rigtige. En
farbror, der var regnskabsfører på et stentrykkeri, skaffede mig
i forening med en lirograf nogle sager i mindre formar til at
lirografere med. D er var bl. a. ro små lirografiske stene, og desuden var der en bog om denne reknik. Den blev læse grundige,
og jeg kom gode ind i arbejder. I mangel af anden presse rog
jeg aftryk med en saks. D er var meger ubehjælpsomt; men det
har nok værer spændende.

Emit Kpie i tyverne.

Jeg har dog imidlertid aldrig kunner med litografien. Stenene
er nager uhandelige, og jeg synes egentlig heller aldrig, ar lirografien egner sig ril der, jeg gerne vil udrrykke. D erfor blev
det dybderrykker, jeg senere gav mig i kasr med. I min ungdom
srilledes der ikke her i lander score krav ri! raderekunsren. D er
fremkom nok er og ander respektabelt arbejde af den an; men
er roderi af srreger, som umiddelbart ikke gav indtryk af andet
end srålrrådsaffald, kunne gælde for et landskabsbillede, bare
der var raderet. Der var i der hele rager ikke meget kendskab
ril teknikken, og der var således direkte rilskyndelser nok for
mig, der følre mig som grafiker, før jeg havde præsterer noget
som sådan. Engang begyndte jeg at radere efter en bog, der
imidlerrid var så fuld af fordomme og omsvøb, ar jeg ikke kunne
komme langt efter den. Flere år efrer beslurrede jeg så ar lade,
som om jeg ikke anede neger om raderereknik ud over, at den
bestod i ar lave fordy ber præg i metalplader, og så eksperimenterede jeg forfra med så ar sige air, hvad der kom inden for min
rækkevidde, underriden både dag og nat. Ar sådanne eksperimenter kunne føre til noget, vidste jeg fra der, jeg i sin rid med
så megen interesse havde læse om lirografiens opfinder, Aloys
Senefelder. Naturligvis var der, jeg fandt ud af, ikke en ny teknik, men en række metoder, som afveg mere eller mindre fra
dem, andre brugte, og som passede ril mine formål, således ar
jeg kunne arbejde urvungent med materialer. Disse udgangspunkter har været de bærende i mit grafiske arbejde siden. På
den måde har jeg funder mine egne veje, og der mener jeg er
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Ebba Stenback. Ridset radering (efter tegning fra 1906).

Ætset og tonet radering.
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Edith Petersen. Ridset radering.

noget karakteristisk for mig. Jeg er altid kommet som en hund
i et spil kegler og har derfor altid taget stiltiende afstand fra
dem, der regerede!«
Disse år var spændende og meget udviklende for Ernst KØie.
Men arbejdsmidlerne var små og primitive. De rigtige redskaber stod ikke altid til rådighed. Således var hans »trykpresse«
en overgang et srort, tungt møbel, hvorunder han lagde papir
og plade, assisteret af sin kone, som i Øvrigt også er benådet
med et tegnetalent, men aldrig har udnyttet det rigtigt - ifølge
eget udsagn ud fra den betragtning, at hendes mand altid har
gjort det bedre!
Køie har ikke hele sit liv boet på Bornholm. Foruden tiden
på den tekniske skole og akademiet i København var der en tid
som udøvende kunstner og medarbejder på vore to førende porcelænsfabrikker. I den bog, som redaktør Ernst Mentze, »Berlingske Tidende« , for nogle år siden udsendte om den egenartede maler og billedhugger ]. Willumsen, kan man i fortegnelsen over hans arbejder finde historien om en malerkasse. H vordan kan den nu vedkomme KØie? Jo, da Willumsen i 1900 rejste en rur til Amerika, forærede han kassen til Køie, som siden
trofast og pietetsfuldt har opbevaret den. På låget har Willumsen gjort et portræt af sig selv. Det er senere pillet ud af kassen og indrammet. I dag hænger det hos en sØn af Ernst KØie,
maleren Henning KØie.
Ernst Køie kom i kontakt med Willumsen, da han arbejdede
hos Bing & Grøndahl på en afdeling, som den store kunstner
ledede. Køie fortæller, at Willumsen var et ganske interessant
menneske at arbejde hos. »Han var lidt kortfattet og kunne
virke arrogant; mere end han egentlig var. Det, vi arbejdede
med, var mindre ting til verdensudstillingen i Paris.
I samme periode kom jeg også til at arbejde på Den kongelige
porcelænsfabrik under kunstmaleren, professor Arnold Krog.
De arbejdede på fabrikken med at genoplive ældre ting, og jeg
drog rundt på museerne og tegnede gamle kunstgenstande til
fabrikken. Det var i årene 1905, 1906 og 1907.
Dengang troede jeg forresten også, at jeg skulle have keramik
som bifag. Mens jeg engang opholdt mig på Bornholm, havde
jeg fået lavet nogle gode glasurer til det bornholmske ler; men
de duede ikke til det ler, jeg senere kom til at arbejde med hos
en tysk pottemager på Valby Langgade. Glasurerne ville ikke
smelte fast, og det slog mig faktisk ud på det område.«
Hvad har denne interessante mand ellers beskæftiget sig
med?

Ridset og tonet radering.
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Fm Inge K øie med Elisabeth og Mogens 1911. Ridset radering.

Landskab med stnbmølle, V estermarie. R idset radering.
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Inge Køie - kunstnerens hmtm - i haven. Ridset 1·adering.
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Musik! D en var en gang en meget væsentlig del af hans liv.
F. eks. kammermusikken og i det hele taget forskelligartet samspil med andre. Det ville egentlig være så mærkeligt, hvis KØie
slet ikke havde beskæfciget sig med den slags, når man tænker
på, hvordan hans billeder jo også er musik.
Han fortæller om denne epoke, at det var faderen, der gav
ham inspiration. »Far havde et meget fint kor på Smørenge
gamle skole. Jeg fik min første undervisning hos ham, og som
dreng komponerede jeg til digre og lignende småting. D engang
var det på violinen, men senere, da jeg spillede sammen med
andre, var det bratschen. Foruden dyrkede jeg også sangen. Både
herovre og i København. Jeg var med i Akademisk sangkor. Vi
opførte f. eks. Gades »Elverskud «, og jeg sang førstebas. Vi
samledes også tit med musikudøvende. I Rønne kom jeg i forbindelse med organisten og komponisten Kai Senstius og kanror, senere viceskoledirek tØr, Hans Johansen, som nogle år efter
blev min nabo her i Melsted. «
Vi må også høre lidt om astronomien. D en mener Køie, der
for hans vedkommende ikke er meget at sige om. »Det var så
rart at komme væk fra disse plader, som man arbejdede med
hver dag. Jeg havde en lille kikkert; men jeg dyrkede nu mest
interessen i teorien. Jeg fik efterhånden en lille samling bøger
om sådan noget.«
Så er der digtene.
D e har altid været K Øie en kær læsning. Men han har jo også
digtet selv. Det er nu ikke blevet til meget, siger han. Kun en
enkelt digtsamling »I ny og næ«, der kom i 1953.
Og sproget.
Ernst Køie interesserer sig stadig meget for denne karakteristiske del af alt bornholmsk. Og nu, hvor læsningen reelt er
den syssel, han bedst kan dyrke, er det bornholmske filologiske mærkværdigheder, som op tager ham mest. Han taler gerne
bornholmske sprogproblemer med gæster, der har forstand på
de dele. I et halvt århundrede har han nu arbejdet med dem,
og det havde sine grunde, da han g led ind i rækken af medarbejdere ved den nu så sjældne bornholmske ordbog.
Uden for dette område kommer også hans interesse for de
bornholmske stednavne. I mange år har han arbejdet med dette
spændende felt, som jo stadig er genstand for vurderinger og
undersøgelser fra fagfolks side. Køie har selv skrevet derom på
denne plads, ligesom han jo også har ydet bidrag i form af historiske iagttagelser, som han har møde på sin vej. H an har
jo altid haft en særlig evne til at finde de mest interessante ting.
Haven og blomsterne skal også med. Særlige hans arbejde
med den l ille, dejlige primula. En overgang havde han over
1.000 tydelige forskellige primula-krydsninger. Han fremelskede
dem for sin fornøjelses skyld; men han håber rigtignok også,
at andre har haft lidt glæde af dem. I hvert fald står der i mange
haver rundt på Bornholm primula, hvis former og farver er
frembragt i kraft af KØies eksperimenter.
I de senere år har den gamle kunstner ikke haft kræfter til
score eksperimenter i haven, men derfor er interessen for den
ikke usvækket. Fra sin stol i stuen, h vor han har sine tegneremedier liggende sammen med bøger og tryk, som han stadig
beskæfciger sig med, kan han se ud i den brogede planteverden,
der uhæmmet boltrer sig på klippegrund. Da vi snakker om
der, siger han: »D er er kommet så meget, som jeg aldrig har
vidst kan gro i en have; men det er meget sjovt at se på - selv

Ca. 1908: Smprenge, nord for Jens Kofoeds gård. R idset radering.
En af Emst Kpies allerfprste raderinger.

Engblomster. R adering.
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om jeg somme tider får lyst til at gå ud og rydde dygtigt
op i det!«
Joe, han har beskæftiget sig med mange ærværdige ting i
sit lange liv. Lysten har drevet værket; men hvordan er den
kommet? Om det kunne Køie godt tænke sig at sige lidt:
- »Interesser, det er noget, man arver igennem et eller flere
slægtled. Da jeg gik på akademiet, traf jeg t0 halvfætre, malerne
Herman Vedel og Ejnar Hein, der som jeg - på min mødrene
side - nedstammede fra en lærer i Gentofte. En søn af ham var
blomstermaleren, professor Johan Laurentz Jensen. Ikke mindre end fem af denne lærers efterkommere blev malere. Man
kunne tænke sig, at her ligger svaret på spØrgsmålet, hvorfor jeg
overhovedet maler, tegner og raderer.
Man siger, at mine billeder er præget af en ejendommelig
lyrik. Er det rigtigt, stammer den utvivlsomt fra min fars side.
Han var lyriker og havde lyrikere i sin slægt. Jeg læste engang
noget fra et lærermøde, hvor en farbror til ham talte om videregående uddannelse som led i opdragelsen. Han var inde på
planteverdenens mange forunderlige ting, som noget af det,
han mente, man skulle arbejde med.
Han sagde også, ae historie er et abstrakt fag. Det synes jeg
er rigtigt. Jeg har altid holdt mig .til planter og næsten skyet
historie.
Er det ikke tydelige forbindelser til det, som altid har interesseret mig?«

Ætset og tonet radering.

Liggende får. Ætset og tonet radering.
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Smørenge gl. skole. Ridset radering.
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Godmorgen til Neksø
Godmorgen, kære købstad!

Godmorgen, edderfugle,

Godmorgen, kære købstad!

Jeg så dig sidst i kulde;

i klynger her og hist.

Du vågner som hver vår . . .

men siden frostens dage

I nordens tro gesandter

Du husker også krige,

er sket det underfulde,

jeg fandt behag i sidst.

hvor meget gik i skår.

at mørkets mure sprængtes,

Jeg kalder dig mit Neksø -

Du mindes også starmflod -

at vintren måtte dø . . .

med ekstra tryk på mit ...

og bomberne som faldt . ..

N u strør en maj mirakler

skønt jeg dog kun sporadisk

men ved din ynde lever. -

ud over by og Ø...

har elsket dig og dit.

Du var dig selv i alt.

Godmorgen da i solen

Godmorgen, hav og himmel,

Godmorgen, virkets Neksø,

i alle løfters vejr.

og gader, torv og havn.

og tak da fra en gæst,

De mørke måger flakser

Jeg går langs sandstensgærder

der hilser skanseværker

om kystens klippeskær.

med blomster i min favn.

og fiskerfærd i blæst ...

Jeg cykled' ind fra Balka,

Jeg strør min tankes blomster,

der hilser gamle huse

i lyd af havets sang .. .

til hvad mit Øje ser ...

og byens flids-symbol.

Et vårligt N eksø vented -

Så nikker jeg til »Pelle «,

J eg kommer næste forår. -

og mindets kilder sprang.

der går med fisken der ...

Du er så smuk i sol .. .
Arnold R ending.
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Noget om

stengærder på Bornholm
Stengærderne er ikke i hØj kurs i vore dage; de synes upraktiske,
tager for megen plads, samler »ukrudt« i en rationaliseringstid,
hvor mangen bonde kun nødig tåler en plante af anden farve
end den, ageren fremtræder i. Derfor er mange bornholmske
stengærder forsvundet i det sidste halve århundrede; de er blevet til skærver og vejsten, ja, man har så galt hØrt om eksport
af kampesten fra bornholmske stengærder.
Men der har været tider , da respekten om stengærderne blev
holdt anderledes i hævd, og da de var det mest effektive hegn,
man kendte. En undersøgelse af det bornholmske bondeland
eller et blik på Generalstabens kortblade kan endnu fastslå dette.
For vitterlig er visse lokaliteter raseret og mange stengærder
helt forsvundet - men der er andre lokaliteter, hvor de fleste
stengærder endnu ligger og har ligget, så længe nogen ved, og
som helhed berragtet rummer Bornholm endnu et meget score
antal stengærder, om end kun få er intakte eller bevarede i
deres oprindelige anlæg.
At de er upraktiske, skyldes vel for en scor del, ae de ofte er
slet vedligholdte; for i virkeligheden er de jo mere solide end
de fleste hegn, der sættes op i vore dage. De kunne faktisk
holde i århundreder, når de først var sat. Og i deres oprindelige
skikkelse holdt de også nok kvæget indenfor - hvad de ruiner
af stengærder , vi nu oftest ser, jo ikke gør, fordi de er mere
eller mindre sammenfaldne og næppe har mere end halvdelen
af deres oprindelige højde.
Der skelnes mellem stengærde og stendige. Stengærdet er
bygget af rå sten uden brug af andre materialer og er altså ens på
begge sider. Dee står som skel mellem marker og gårde og er
det almindeligste hegn på Bornholm. Stendiget har den ene
side bygget af rå sten - den anden udgøres af en påkascec jordvold. Det brugtes på Bornholm som hegn om HØjlyngen og
udmarkerne. Materialet var almindeligst rå kampesten - i nogle
tilfælde findes gærder med overvejende sprængte sten; men
de er sjældnere. I Neksø og omegn er scengærderne sat af
sandsten.
Amtmand Thaarup berører i sin beskrivelse af Bornholms
amt (1839) de bornholmske stengærder og nævner 3 ryper ,
nemlig udmarksgærderne samt de såkaldte rundgærder, ved
hvilke enkelte jordbrugere ved at rejse helt hegn om et eller
andet jordsrykke unddrog dette det almindelige fællesskab, og
endelig, at flere jordbrugeres tilgrænsende, under et indhegnede, løkker kunne være ved et mellemhegn adskilte. Omhegnet vedligeholdtes i fællesskab. Den almindeligst anvendte
gærderype - stadig iflg. Thaarup - er de såkaldte »kniplingsgærder « eller »falsterske stengærder«.

Om srengærdernes alder er det kun i få tilfælde mulige ar
sige noget bestemt. Kun når der drejer sig om havegærder til
ejendomme, hvis opfØrelsesrid man kender, eller skel mellem
udskiftede jorder , hvor riden for udskiftningen kendes, vil der
med nogenlunde sikkerhed være muligt ar fastslå gærdets alder.
Digerne ved de gamle bornholmske udmarker, »HØjlyngen«
m.fl., er meget gamle; deres oprindelse fortaber sig i en fjern
fortid. Foruden lynggærderne træffer vi rundt om i vore skove
rester af gamle stendiger, hvis forløb ikke falder sammen med
noget skel, hverken i vor tid eller så længe nogen kender til.
Peter Thorsen, der havde en usædvanlig fin sans fo r rydning af
landskabers jord- og stenminder, antog, at disse må være opførte i en rid, hvor oldensvinene blev fedede i skovene om efteråret, og forfald t, da svinefedningen ved skovenes agern mistede
sin betydning (Vor Hjemstavn s. 76) . Allerede Rasmus Pedersen Ravn (Borringholms Krønike 1671, trykt Rønne 1926)
har undret sig over de bornholmske srengærders mangfoldighed
og alder. Han skriver: Der findes allevegne paa Lander, baade
udi Lyng-Hederne, saa og nedre udi dybeste Enge-Dale, ja endog
paa højeste Bjerge mangfoldige Sten-Diger, - - - nogle Tusende i Skove, Kratre og Busker, som man med stor Forundring
endnu paa denne Dag maa se og erfare, ar Menneskerne vilde
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Parti af Almindingsgærdet (vort smnkkeste ste11dige) ved Alpse.

D et vedgamle lyngdige i LotUgårds skov, Østermarie.

Stengærde med indbygget kampestens brpnd. Et 1tsædvanligt træk.
Brønden er endnn i bmg. Det ses af den mod erne brøndhage, der ligger på dækslet. Ved Lynggård, Østerlars.
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have sig saadant et grueligt og besværligt Arbejde, som nu synes
ganske ufornøden at have været. - - - Ravn kommer i bedømmelsen af de gamle gærder til to slutninger: at Folket paa Landet da haver været mægtige store og forfærdelige Kæmper,
Riser, Jætter og Helte, som saadant forunderligt Værk og Arbejde have forrettet, - og for det andet: at Folket da haver været flere der paa Landet og i større Mangfoldighed, end de nu
ere; thi ellers havde ikke saa mangfoldige Stengærder som
unødvendig Værk og Gerning foretaget, som sket er, og endnu
klarligen ses og erfares kan. - - - Der synes på Ravns tid at
have været flere gærder p å Bornholm end nu. Og hvad der er
mærkeligere: mange af disse gærder synes allerede da ae have
henligget uden at have srørre betydning - hvilket måske også
skal bedømmes på baggrund af de svære krige og epidemier,
som var gået over lander og i høj grad decimerede befolkningen.
I alle tilfælde havde stengærdet ikke tabe sin betydning som
hegn, og det fik en opblomstring i det 18. århundrede med
landboreformerne og udskiftningen, der åbenbart også mærkedes på Bornholm. Eric Ponroppidan (Danske Atlas 1767) skriver med amtmand Urne som kilde, ae den almindelige kampesten sees allevegne strøede over Marken, hvis D yrkning derved
hindres, dog nu mindre end tilforn, siden man allevegne beflitter sig paa at anvende den til bedre Brug i Sceengjerder.
Også Peder H ansen Resen omtaler de bornholmske gærder
(slutningen af 17. årh.): Hver Gaard og Lod beboes af een
Bonde og Jigger for sig selv og adskilt fra de andre med Gærder
og Grøfter som Skel - - -.
Det er klart, at de gamle stengærder har spillet en vigtigere
rolle, end man nu tænker på. Det ar sætte er stengærde rigtig
var en scor kunst, som krævede både erfaring og kunnen. Først
måtte man gøre sig klare, hvad formål gærdet havde og så bygge
derefter. Grundstenene skulle helst graves ned til den faste
bund blev nået (ca. Yz alen) for ae sikre gærdet mod utidig
udskridning. Skulle gærder sættes smukt efter en lige linje,
måtte man bruge snor eller linjepæle og ved deres hjælp sætte
de underste score sten, som derefter blev cilpakker og srødr ved
hjælp af en »jomfru« (en konisk klods med et håndgreb foroven). Endelig blev grundstenene udvendig »Skoet« med større
og mindre skalfliser ( d. v. s. med en jerns tangs tykke ende inddrev man små hvilesten under fodstenen for ar få denne til at
ligge fastere) . Så blev et lag mindre sten lagt ovenpå, tilpasset
med de underliggende så godt som mulige, scødr og pakket med
jord ved hjælp af jomfruen, skoet igen o. s. v. videre frem , til
den Ønskede højde var nået. Samtidig kastedes jordvolden til
bagved. Jorden fik man fra den før omtalte opgravning til
grundstenen og ved at opgrave en grøft foran stensætningen.
Sådan kan bygningen af et stendige i korthed beskrives. De
anvendte redskaber var løftestænger af træ, jernstænger, en
jomfru, spade, skovl, hakke, snor, linjepæle, blylod, forhammer,
bærebør, trillebør o. s. v. Det bedste tidspunkt at sætte stengærder på var september-oktober, da gærder så bedre kunne
sætte sig i den fugtige vinter, end hvis der blev opført om foråret med den efterfølgende mere tØrre sommer. Endelig kunne
diger beplantes med tjØrn og andre hegnsplanter f. eks. berberis,
der er planter visse steder på Almindingsgærdet.
Nogle enkelte stengærder skal omtales nærmere, men blande
de hundreder og atter hundreder af kilometer stengærde, som
stadig ligger i landskabet, kan der kun blive tale om en spredt
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Mange bornholmske stengærder er af umådelig landskabelig værdi. Derfor bør de ikke nedrives. Sandstemgærde, Hyvange1i nord for Neksp.

og noget tilfældig gennemgang - udelukkende med der formål
at fremdrage nogle typiske træk.
Der bedste redskab til orientering om gærdernes beliggenhed
er Geodætisk Instituts kort i størrelsen 1:20.000 - her er alle
stengærder indregner. Er kortet ældre, må man være klar over,
at mange gærder er forsvundet. Der er næppe tvivl om, ar de
bornholmske gårde i gammel tid har været hegnet af stengærder (jvnf. Resen) . Thaarup skriver ganske vist, ar han kun kender 3 helt indhegnede gårde, nemlig Sejersgård (med enkelt
gærde uden jordvold opføre af kancelliråd Jespersen), Vibegård,
ligeledes i Knudsker (enkelt stengærde med jordvold opføre af
kancelliråd Lohmann) og Dalegård i Olsker med enkelt stengærde uden jordvold opføre af skibskaprajn Hillebrande. Ingen
af disse gårde har nu det gamle hegn fuldt bevarer. Det kan
undre, at Thaarup kun nævner 3 gårde; men årsagen er nok
den, at han ikke har efterforsket sagen nærmere. Ser man nemlig
på målebordsbladet over Øs termarie fra 193 7, ligger gårdene
i Elleby (Ndr. Ellebygård, V. Ellebygård, St. Ellebygård, Jessegård og St. Almegård) stadig næsten helt omgivet af deres gamle
stengærde. Kun hvor dette stØdte til lynggærdet, som for længst
er fjerner, er der åbent. Desuden er der af de nordligste gærder

fjernet en del i de senere år. Gærderne er enkelte af rå kampesten uden jordvolde, men med en rig vegetation og af stor landskabelig værdi. I Gadeby og Dalslunde ses endnu en række
gårde at have været helt omgivet af stengærder: Frostegård,
Lousgård, Frydenlund, Dalslundegård, Hallegård og Markusgård. Der er karakteristisk, at skelgærderne mellem disse gårde
går vinkelret på lynggærdet. Dette omgav den gamle udmark
HØjlyngen, og det var det største og vigtigste af de gamle hegn,
men det tabte sin betydning, da fællesdriften på udmarken ophØrte. Endnu er der dog bevaret mange brudstykker af det,
f.eks. er en stor del af gærdet (diget) bevaret på strækningen
fra Ølene mod Dalslunde ud til Ibsker sogn, og særlig uberørt
synes resterne i Lousgårds skov, hvor både vold, gærde og den
ca. 140 cm brede grØft foran tydelig ses. Kun højden er det
ikke muligt at danne sig noget begreb om. Gærdet er smukt
sat af uflækkede i størrelsen ret ensartede kampesten. Hældningen er ret stor, dog nu måske stØrre end oprindelig, da diget
er stærkt sammensunket. Voldsiden er her bevokset med blåbær
o.a. Det er gammelt dette gærde, men smukt. I samme skov ses
i øvrigt nogle vældige stensamlinger; det er andre dele af lynggærdet, som er brudt op og køre sammen her.
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Gærde omkring typisk bornholmsk klippeløkke. Tyskegård, Rø. Bagved
ses velholdt, beplantet havedige.

V elbyggede og sm1tkke stensætninger (s prængte sten) af nyere dato
Gudhjem. De medvirker til byem særlige kolorit.

Forfaldent gærde med megen trævækst (alm. rØn, selje 1·øn, eg og kirsebær) . Krashave, Klemensker.

Forfaldent gærde mider Hammersholm. 1'WaJJer af sten er faldet ned,
og tidskridning er almindelig.

Senere gærde sat med sprængte granitb·rokker af ttsædvanlige dimensioner. M1mkernps skov, Aløse.

Del af det meget velbevarede dige omkring løkke vest for Splitsgård,
Klemensker. A f stor landskabelig værdi.
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Det vestlige dige (meget forfaldent) i den bevarede del af den gamle Gadebygade, Østermarie sogn.

Ude fra sognene gik »gader« ind til lyngen. Disse gader var
på begge sider hegnede af et dige, der ganske svarede til lynggærdet; men der er ikke meget tilbage af dem mere, og det er
derfor ikke uden interesse, at der endnu ligger rester af den
gamle Gadeby gade, »dejn gamla drivgånging« eller »dræftastænj« (NV for Lousgård lige ud til sognevejen), som den
endnu kaldes på stedet. Det vestre dige er bevaret på et længere stræk; af det Østre dige er der næsten intet tilbage; kun en
jordvold og nogle score sten angiver dets beliggenhed. »Gaden«
har en bredde af ca. 20 m og har altså været betydelig bredere
end den fra billeder kendte udmarksgade i Rucsker (Turistforeningens Arbog 1926 s. 188). Stedet ligger uberørt, men tilgroet, har næsten karakter af eng med scor bevoksning af mjødurt o. I., og det skal helst ses inden løvspring.
Inden for lynggærdet ses kun få stengærder (Ny Sverrig i
Østermarie har f. eks. ingen markgærder af sten); men ved
Lousgård ses dog fritstående stengærder omkring løkker bag
lyngdiget. Stenene har man naturligvis taget fra det nedbrudte
dige - så slap man af med dem.
I en skov SV for Gastegård i Østermarie ligger et gammelt
dige, der er morsomt ved at have fået ændret retningsforløbet.
Det søndre stykke ligger i sin oprindelige stand; men omtrent

i midten af skoven er diget brudt op; dog ligger jordvolden og
grøften tilbage. Stenene fra diget er anvendt til et nyere enkelt
gærde, der har fået et mere vestligt forløb og i en bred vinkel
er bygget til det gamle dige. I Skadegårds skov i samme sogn,
i Stangemarken, Østerlars o. a. steder findes ligeledes mere eller
mindre bevarede rester af ældgamle d iger, der antagelig langt
tilbage i tiden har hegnet lokale udmarker eller løkker.
Langt det smukkeste og mest velholdte bornholmske dige er
»Almindingsgærdet«. Det er forholdsvis nyt, bygget af Rømer
mellem 1800 og 1810. Diget omkring indlæggene er bygget
omk. 1850 af Rømers efterfølger. Bygningen af disse diger er
udførlig omtalt i Zahrcmanns »Borringholms H iscorie« (Rønne
1934). I modsætning til lynggærdet har begge Almindingsdigerne jordvolden indad, deres opgave var modsat lynggærdets,
nemlig at holde kvæget ude. Fra Basta Mose til Aasedammene
var Almind ingsgærdet beplantet med berberis, og det udmærker sig i det hele taget ved en pragtfuld bevoksning af vild flora.
Endnu Jigger en mængde bornholmske løkker omgivet af
stengærder eller diger. Hver gård har jo - eller havde - sin
løkke. Endelig skal bondehaverne nævnes. Disse var også hegnet med stengærder eller diger (med eller uden beplantning),
og disse hegn er fo r størstedelen bevaret.
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Stensætning i Hasle. Cementering imellem stenene er hvidkalket.

Et af de si.dst byggede stendiger på Bornholm: Diget omkring Østermarie præstegårdshave, bygget af Bornholms amts vejvæsen 1955.

Overordentlig rig vegetation ved et landskabeligt set smttkt gærde vest
for Hnndsemyre, Bodilsker sogn.

Gammelt, beplantet og meget velbygget havedige. Dalegård, Østerlars.

Meget stort og sm11kt sandstemgærde ved N eksø kirke.

Sandstemgærde (meget flade fliser) ved Hans Hermans Gænge, Neksø.
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Materialet til de gamle diger var som nævnt rå kampesten;
men i senere gærder er også flækkede eller sprængte sten anvendt sammen med rå kampesten (gærder ved Dalegård i Øsrerlars), og i få tilfælde ses gærder af sprængte sten som f. eks
gærdet vest for Munkerups skov i AalØse, hvor mægtige granitblokke er anvendt. Det hører til de yngste af de bornholmske
stengærder, men er langt fra så smukt som kampesrensgærderne.
En særlig gruppe af bornholmske stengærder er sandstensgærderne, som er karakteristiske for Neksø og omegn, og af
disse ses også forskellige typer. Et velholdt gærde med ret store
sandstensflager ses nord i Byvangen. Et gærde med små fliser
ses mellem Lystskoven og Bodilsker kommune. Som kampesrensgærderne falder disse sandstensgærder meget smukt ind i
landskabet.
Haverne i Neksø by er også hegnet med sandsten; der ses for
eksempel fint ved Hans Hermans Gænge. Her ligger et helt
system af haver omgivet af lave sandsrensgærder. Disse gærder
var (er) tilbøjelige til at »Sætte sig«, fordi vand og vejr arbejdede i dem; de skulle derfor omsættes hvert 50. år. Ved bombardementet i 1945 gik en del af de gamle sandsrensgærder
ned, og da nogle ikke var glade ved dem, fordi de samlede rotter, blev de ikke alle genopført.
Omkring kirken ses et meget hØjt sandsrensgærde; det er
gammelt, men omsat. Det er bevokset med vedbend o. a. slyngplanter og er usædvanlig smukt. Som et kuriosum skal jeg
nævne Brogade-krydset ved Storegade, hvor man ser et gammelt gærde, der ikke er omsat, et gammelt omsat gærde og et
nyt helt moderne sandsrensgærde. Det ser morsomt ud. Endelig
skal jeg nævne et sandscensgærde mellem Hundsemyre og Poulsker landevej. Det er bygget af grovere og mindre lagdelt sand-

sren og omgiver af en rig vegetation, bl.a. brombær, slåen,
bregner, perikon, hindbær, cørst, kørvel og nælde. Også det er
en pryd i landskabet.
Også i andre bornholmske byer og lejer er stengærder i udstrakt grad anvendt som hegn omkring haver. Men disse hegn
er ofre af nyere dato og ikke behandlet med samme smag, som
de gamle gærder. I Sandvig ses f.eks. cemenrpudsede gærder af
sprængte granitblokke. I nogle tilfælde er de kalkede. Det er
en uheldig udnyttelse af det i sig selv smukke og for Bornholm
karakteristiske materiale. Granit og kampesten bør srå rå. I
Hasle ses tilsvarende gærder, hvor kun fugningen mellem stenblokkene er kalket, og det ser straks bedre ud.
De bornholmske kirkegårdsdiger bør vel lige nævnes, selv om
de ikke skal behandles her, da også de fremviser adskillige interessante træk. H ensigten med nærværende arbejde har i det hele
rager kun været at fremdrage karakteristiske træk ved de bornholmske stengærder; der kunne være meget endnu at sige, og
mange andre gærder end de nævnte kunne være en omtale værd.
Scengærderne er i det hele raget et kulturhistorisk emne af større
omfang, end man almindeligvis rænker på. Endelig rummer de
store landskabelige værdier, og de fungerer i høj grad som reservater for et rigt plante- og dyreliv. Man må derfor håbe, at
den bornholmske befolkning kan se dette og i så høj grad som
muligt frede om de stengærder, vi har tilbage.
Skitsen side 13 viser Elleby gårdenes placering i forhold til
lynggærdet. Man har tydeligvis bestræbt sig fro, ar så mange
gårde som muligt fik direkte adgang til lyngen, da dette vra
en afgjort fordel for disse. Skitsen viser goså fortovets beliggenhed (den del af udmarken, der srødre op til en gård, og som
gården havde brugsret over).
Frede Kjøller.

Folkets røst - i salmebogen
o[udvig Høyer 1815-1883
Professor Carl Roos skrev for tyve år siden et par betragtninger, som han kaldte »Folkers røsr i salmebogen«. Han ville her
vise, at folket taler i salmebogen.
Salmebogen er for mange af os en del af børnelærdommen.
Derfor hører vi gennem den folkets sremme; thi i børnelærdommen taler folkets røse.
Men salmebogen rummer også en arv fra fædrene, og den kan
være meget gammel. V el undser salmebogens forfattere sig for
at tale om hedningeguder som Thor og Odin og om deres bedrifter. Men de kan derfor godt omdøbe disse guder og derved
bevare arven fra fædrene. Det gØr Grundtvig, hævder professor Roos, når han om Kristus siger: Sin vogn gør han af skyer
blå, i åg han storme spænder! - og når han lader herolden
dundre på helvedets port (efter et gammelt angelsaksisk kvad
af Cædmon). Og det gØr også Brorson, når han først strengt
tilråder menigheden at udfeje gammel juleskik: »ar danse og at

stime i verdens syndig id« - og derefter anbefaler den kristne
ar fornøje sig og forlyste sig i ånden. Han vil altså bevare det
gamle under en ny form.
Men stæl'kere end de episke og didaktiske salmer er folkets
røsr i lyrikken. Her svinder alt tillært, bibelens beretninger og
trosbekendelsens led. Tilbage bliver kun oplevelsens ild. Professor Roos kalder det, der bliver tilbage, for menneskelighed og
naturmyte, og han giver en række eksempler herpå: angsten for
døden (»vi alle ser med gru vort timeglas udrinde«) , længselen
efter livets fællesskab, det dejlige land, der er troen. Fra Brorson
henter han som eksempel »myren« om den yndigste rose, der
ikke kan lade være at blomstre, selv om den må blomstre midt
i den iskolde sne. Det er, siger han, »myten om sorgens sorte
skygger, der fra det dybe retter blikket opad og ser den store,
hvide flok i det himmelske lys«.
Mange af nutidens kirkemænd og teologer giver professor
Roos ret. Enkelte går endog så vidt, at de mener, at folkets røse
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Men det fornuf tige hjerte vil jo herimod indvende, at skelner vi alt for klart mellem hedensk og kristent, forsvi nder der
sidste og med det også det menneskelige og mytiske (med professor Roos's udtryk); og det er ingen vinding, især ikke da
menneskelighed og ikke læresæminger eller regler er bibelens væsentligsre indhold.

2.

Lttdvig H øyer.

høres også i prædikenen - ja, den skal høres endog i evangeliet
- altså i selve det nye testamente.
Det er nu at gå meget vid t, og det er uforsigtigt. Men det er
jo klart, at jo hvassere prædiken, man vil skrive, des behageligere og nØdvendigere er det at kunne skelne klart mellem
hedenskab og kristendom.
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D en mand, hvis navn står over disse linjer, var en mand af
folket - han var bogbinder i Rønne - og dog hører vi hans
røse i salmebogen.
Men der har man ikke altid vidst.
Ludvig H øyer, med fulde navn Ludvig Marius Theodor
H øyer, var føde i 1815 i K øbenhavn. H ans fader var koffardikaprajn. H an var altså ikke født born holmer (hvem ville ikke
give en himmel for at være det?). H ans forældre var heller ikke
bornholmere, og dog var hans tilknytning til Bornholm meget
stærk. I årene mellem 1839 og 1880 optrådte han således ikke
mindre end 163 gange på Rønne Theater som skuespiller. H ans
fø rste digt (udgivet 1846) var skrevet for Rønne H aandværkerSangforenings 'koncerter og formet som prolog, sang og epilog.
Det blev solgt for otte skilling til fordel for asyler i Rønne.
Hæftet med digtet udkom hos A. F. H Øst, og Nordisk Literatttr-Tidende gjorde opmærksom p å det »ikke blot fordi det sælges i et velgørende Øjemed, men ogsaa fordi disse fordringsfri
Smaadigte aande et frisk Liv, som saa meget desto mere fortjener at paaskønnes, naar det træffes i de Stænder, som man
altfor meget er vant til at betragte som sraaende udenfor D annelsen og Literaturen.« D igtet var altså efter anmelderens mening værdifuldt nerop som ud tryk for folkets stemme.
Også bladet »Den frisindede« havde Øje for hæftet, og det
Ønskede i en velvillig anmeldelse, »at ret mange ville sp endere
denne halve Mark p aa Skriftet«, så at »denne Fattigmands Gave
til endnu Fattigere« også ved sit eget gemytlige, fordri ngsløse
og poetiske indhold ville finde anerkendelse.
I året 1855 udgav H øyer en lille bog p å 24 sider med titlen:
»Aandelige Sange. Frit efter det Svenske« . D en b lev trykt i
Rønne hos J. H. Colberg og indeholdt i alt 16 sange, der næsten alle er hentet fra Oscar Ahnfelts første sanghæfter fra
1850 og årene derefter.
Ludvig H øyer havde også forbindelse med borgerskolen i
Rønne, idet en af hans søstre var gift med en af lærerne der
(Chr. A. E. GrØnbech) .
HØyer var gift ro gange. H ans første hustru var Laura Christiane Amalie Marckmann; hun var datter af en godsforvalter
i Assens. H endes air for tidlige død i året 1854, kun 27 år gammel, ramte H øyer meget hårdt. Udgivelsen af de åndelige sange
i året 1855 står rimeligvis netop i forbindelse med denne personlige sorg. I hvert fald taler H Øyer i hæftets forord om, at
arbejdet med sangene har bragt ham trØst under livets tungeste sorg. Han udtrykker det selv således : »D ette lille Arbeide
blev for mig selv, u nder Livets tungeste Sorg og Savn, en rig
Kilde til Trøst og Opvækkelse, til Troens Bekræftelse og aandelig Seir« .
H an slutter med et fromt ønske: »M aarte disse Velsignelser
følge det ud blandt Medbrødre«.
Ludvig H øyer giftede sig anden gang 1865 med en apotekerenke; fra hende blev han dog senere skilt.

En datter af førsre ægteskab, Laura Sigrid Vilhelmine, arvede
faderens skuespillertalent og optrådte mange gange som ung
pige på Rønne Thearer i årene mellem 1875 og 1883.
Svagere eller slet ingen forbindelse med Bornholm har en
række af l. HØyers Øvrige digte.
Jeg nævner som eksempel først er lille d igt, der endnu findes
på biblioteker i Rønne: Til den danske Kronprins (fra 1847).
Fra 1848 er påskedigter: Til Danmarks faldne Krigere-, skrevet ril en melodi af W eyse og solgt til indtægt for de faldnes
efterlad te. Første vers heraf lyder således:
Opstandne Brødre! Vi en H ylding bringe
Fra Jorden og dens unge friske Vaar.
0 , lad den som en kærlig Hilsen klinge
Fra Eders Mindes Glans, der ej forgaar!
Se! Vaarens Blomster spire frem og slynge
Sin lyse Fragt om Eders H vilested,
Og erindr i Norden Mænd og Kvinder synge
Om Eders Kamp for Danmarks gamle l ed
Og ofre Eders Helredød er Suk
Mens Øjer flammer under Taarens D ug.
Da kong Frederik VII den 27. juli 1851 besøgte Bornholm,
skrev l. Høyer er digt til majestæten: »Kong Frederik VII. Ved
Hans Nærværelse i Rønne«. Også derre findes på biblioteker
i Rønne.
Andre eksempler er de tre sange, der blev skrevet i anledning
af grundlovsfesren den 5. juni 1865; sangen: »l Nordens trende
Riger der klinger Højtidssang«. Den ydre foranledning til, ar
den blev skrevet, var kronprins Frederiks formæling m ed den
svenske prinsesse Louise den 28. juli 1869; er digt skrevet til
skyttefesten i Almindingen 1869: »Bøssen paa Nakken! lærken i Frakken!« - MusikdirekrØr N ikarius Sribolt havde komponerer en melodi hertil.
Og endelig forfattede l. HØyer ved indvielsen af Bornholms
Højskole i Øsrermarie den 8. november 1870 en sang, der begyndte således: »Gud vor Fader i Dit Navn -«.
Men vi vender tilbage til de åndelige sange fra 1855 - nærmere bestemt til en enkelt af disse: »Jeg er fremmed, jeg er
en Pilgrim-«. Den har, som De, velvillige læser, vil se, nr. 646
i Deres nye, srore, men meget hårdhændet behandlede salmebog.
Den kan synges til en svensk melodi fra 1859. Under salmen
står navnene: Mary Shindler, C. 0. Rosenius og Jens Larsen alle tre fra samme periode og alle samtidige med l. H øyer. Den
første var en amerikansk præsrekone, den anden den på Bornholm så velkendte prædikant og missionær i Srockholm (der
var hans skyld , ar Vorherre lærte ar tale svensk). Den sidste
var smed og lægprædikant, Indre Missions første missionær.
Mens Rosenius blev statskirken tro liver igennem (skønt han
ikke rænkre air for hØjr om præsrestanden) og også nød alterens sakrament i kirken, brød Jens Larsen ud - først af Indre
Mission og siden af kirken. Han døde fattig, skuffer - og som
irvingianer.
Der er Jens Larsen, man hid til har giver æren - eller skylden
- for salmen: »Jeg er fremmed -«. Nu har pasror P. Poulsen i
Grindsted imidlertid vist, ar der slet ikke er Jens Larsen, men
Ludvig H øyer , der bør æres. Han skal æres og nævnes som
oversætter af Oscar Ahnfelrs salme, og der årstal, der skal stå
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under oversæcrelsen, skal være 1855 - der år, da de åndelige
sange udkom.
Således går der altså til , ae vor salmebog kommer til at rumme
endnu en røse af folket.

3.
Til sidst blot nogle ord om dem, der har skrevec oml. H øyer.
Hans navn findes ikke i Dansk biografisk leksikon; men der
burde vel egentlig have været der.
Den første, der mig bekendt har omtalt H øyer, er C. ]. Hagemann. H ans skildring hedder: »En Rønne-Bogbinder forr i Tider. Digter; Skuespiller og Taler« - og den findes i Bornholms
Tidende for den 27. september 1933. Denne dato er valgt,
fordi der var Høyers dødsdag.
Den anden er den lige nævnte pasror P. Poulsen i Grindsted,
der også er den, der , om jeg så må sige, har »opdaget« L. H øyer
som oversærter af salmer, idet han har funder salme nr. 646 i
Høyers lille samling sange.
Og nu ville jeg gerne her i al beskedenhed henlede læserens
opmærksomhed på den glemte sanger.
Der sker af flere grunde; først den, ar jeg mener, vi må bevare vor arv, holde minder om der værdifulde fortidige frisk.
Ingen med respekt for sig selv vil dog vel overlade sine efterkommere en sier eller dårlig røgter arv.
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Dernæst mener jeg, at Høyer tiltrækker sig opmærksomheden ved at hØre til gruppen af sjæleligt opladte mennesker.
Sjælestriden eller den sjlJ;!lelige uro er et kendemærke for ham,
som den var det for de Øvrige i gruppen. Den blev ganske vist
for ham ikke så stærk, at den tvang ham fra Indre Mission eller
såkaldt folkekirke over i baptisternes eller irvingianernes lejr;
men til gengæld virker den heller ikke helt så knugende på
udenforstående, selv om den jo stadig rummer momenter af

dyb fortvivlelse og indre splid. Der er noget fris k og frejdigt
over mennesker, der gØr op med sig selv og deres rids højeste
magrer, og som indrerter deres tilværelse og praktiske livsførelse
derefter. De er i besiddelse af ærlighed og mod, og der udgår
inspiration til andre fra dem. Her har vi grunden til, at en af
L. Høyers oversættelser blev optaget i salmebogen, og alene af
den grund vedkommer Ludvig HØyer os den dag i dag.
]. Nielsen.
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22

JUL PAA BORNHOLM

Set. Anna Kapel i Gudhjem
I ældre rid, da den almindelige befolknings boliger var af meget
ringe kvalirer og srørrelse i forhold ri! kirkens bygninger, var
der jo ikke underligt, ar der dannede sig sære sagn og myrer
om disse kolosser. De fleste sagn havde gerne noget ar gøre
med opførelsen. Som nu der gamle Ser. Anna kapel i Gudhjem,
der desværre faldt som offer for kirkemyrderierne sidst i forrige århundrede, og af hvilket der nu kun står en een meter hØj
mur tilbage. Om derre kapel fortæller sagnet, at det blev bygget af en greve. Samme høje person skulle have været i en svar
havsnød og da i sin kvide have anråbt de højere magter , i
særdeleshed de søfarenes skytshelgen, Set. Anna, om hjælp, og
da i sin nød have lovet at rejse hende et kapel på der sted, hvor
han kom frelst i land.
I land kom han og med ham hans pengekiste. Steder skal
have været neden for åsen i Gudhjem. Det hedder endnu den
dag i dag »pengekisten«. H erfra gik han op gennem dalen mod
den stejle brinke, og efter ham hedder dalen endnu »grevens
dal«. Og oppe på brinken rejste han så sir kapel. Mens kapeller
endnu srod i sin velmagt i forrige århundrede, da kunne man
tydelig se, at det kun havde været omkring 5,5 m langt, så det
havde været meget lille. Man havde så - troede man da - udvidet der mod vest for at skaffe plads til en lille menighed, og
man var rørende enige om, at greven havde været noget fedtet,
da han byggede det. Han havde været en rigtig fedtegreve.
Han havde opfyldt sit løfte, men han kunne have gjort det
noget bedre. - Men der var noget med en lille rød teglsten og
lidt mØrtel, der rehabiliterede den gode greve; men længe
varede det, før man fandt ud, at han ikke var den fedtegreve,
som man i mange år havde anset ham for.
Hvornår Set. Anna kapel blev opførr, gives der ingen skriftlige optegnelser om. Man kan gætte på tiden for dets opførelse
og vil vel komme til der resultat, at der må være opfØrt nogle
årtier før år 1300. Sammenligner man Set. Anna med Ser. Salomon, hvis opførelse er ansat til kort efter år 1300, så vil man
finde, at Ser. Anna virker noget gammeldags i forhold til det
og må følgelig være noget ældre. Set. Anna så ud som en gotisk
langhusbygning, der var fremkommer ved en ombygning af et
ældre unggotisk kapel. Men man skal ikke skue hunden på
hårene, for sådan var det slet ikke. Det er så ofte her i livet, ar
man bliver skuffer. Ser. Anna var noget helt andet, da den gode
greve byggede det. Det var det, man mindst af alt havde ventet:
en romansk kirke, der besrod af et bredt skib og et forholdsvis
smallere kor. Men der skulle som sagt gå mange år, før man
rehabiliterede den gamle greve, det skete nemlig først i 195 7.
I 1893 havde man i Gudhjem fået bygger en granit-kirke
lige uden for den lille kirkegård. Så kom der på tale, at der
gamle kapel skulle rives ned. Mænd med stor forstand på gamle
kirker strømmede til og så på der gamle kapel. De så, og de
målte og merede, og så skrev de om deres iagttagelser, der er
meget forskellige, og de er rørende uenige.
Arkitekt Andreas Clemmensen så på det i 1893 og mente, at
skibets Østre og vestre del ikke var opført samtidig. I skibets

mur var der en revne, og murene var ikke i forbandt. H an kom
til der resultat, at kapellets Østparti var det ældste, og at det
måtte have sluttet sig til en nu forsvunden bygning mod vest.
Jacob Kornerup kom også og så, men han gravede også, og
under sine gravninger fandt han indvendig mod nord en 15
tommer bred fra væggen udrrædende kampesten, hvorpå var
muret en rød munkesten, som om en vægpille, der dog ikke
havde værer i murforbindelse med væggen, kan have stået her,
1
måske en bt!ie af sten. Han tænkte sig, ar der havde stået en
hal af træ ftran det lille kapel og havde lukker der mod vest.
- Han ville med andre ord gØre greven til en hel fed tegreve,
meget mere arrig end nogen anden havde tænkt sig. Men den
lille, røde sten havde han dog fundet, og dt:( var den, der 64 år
senere førre til opklaringen.
Mens alt tlerre stod på, blev der fejdet stærkt for og imod
kapellets nedrivning. Nogle ville have det væk, så man kunne
benytte pladsen til 30 nye grave på den lille kirkegård, der var
ved at være alt for lille. Andre ville beholde det, om ikke for
andet, så bare som ligkapel. Men midt under der hele kom der
meddelelse fra ministeriet om, at det skulle rives ned - men
kun til meterhøjde - og de tilbageblevne ruiner skulle fredes.
Fredningen trak i langdrag, da det udartede sig til et pengespørgsmål, man ville nemlig nu have en godrgØrelse for de
mistede 30 gravsteder, men fredningen kom dog i 1911.
Mens nedrivningen stod på, kom P. Hauberg til stede og så
til. Han har selvfølgelig kunnet give den bedste og mest udtØmmende beskrivelse af kapellet, da han jo så at sige så det
forsvinde sten efter sten. Han skriver:
»På den sydlige mur havde østlige parti en tildels munkesten sat flade, der med er skarpt hjørne ind mod skibet sprang
5 tommer inden for det vestlige parti. Fugerne viste, ar her
var en oprindelig retside. Udvendig på muren fa ndtes nogle
fremspringende granitsten i række over hverandre. Den op til
den nævnte murflade af det vestlige parti havde et fremspring
af 10 tommer og fandtes funderet på en større, flad grundsten.
Muren var på dette sted indsat på er senere tidspunkt, idet den
besrod af granit, uden nogen retside som i den fugede mur-

Rninen af Set. Anna kapel (Dam Johansen fot .)
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Øversc 1. spalce: 1"\faren mellem kor og skib er ikke i forbandt, og der
havde dannet sig en revne (Dam Johansen fot.)
Nederst 1. spalce: Udgravning i 1957 inde i koret ved nordsiden . Man
ser de tidligere gmndsten, som mttren blev flyttet væk fra. Den lille,
,-pde mttrsten ses på sin plads i forgmnden (Dam Johansen fot.)
Nedersc 2. spalce: Den lille, røde mnrsten, der gav anledning til hele
postyret (Dam Johansen fot. )

flade. De ro murpartier var ganske uden forbandt i sammenstØdningen, hvor der efterhånden h avde dannet sig en bred
revne. På skibets nordside var forholdet det omvendte. H er
viste det vestlige parti en med retside af omhyggelig lagte granitsten sat murflade ind mod det østlige parti, hvis tilstødende
murflade derimod var uden retside. Munkesten fandtes ikke
anvendt på nogen af siderne.
Om den af Kornerup fremgravede munkesten udfor Øgningslinien syntes det at fremgå, at der har været en af munkesten
opført flade, der har svaret til den endnu bevarede p å sydsiden.«
Man var rørende uenige. Sådan lå det hele i over tresindstyve
år. Man vidste hverken ud eller ind. Enten var kapellet udvidet
mod Øst, eller også var det udvidet mod vest, da den gamle træbygning ikke kunne mere, men den lille, røde munkesten spøgede stadig i de vises hjerner. Nationalmuseet syntes åbenbart,
at de ikke kunne være det bekendt, for man skulle til at skrive
om de bornholmske kirker, h efte 5 stod lige for udgivelse. Så
skulle man skrive alt dette modsigende og ikke vide b esked.
Nej, der måtte ske noget. I juli måned 1957 kom museumsinspektør C. G. Schultz herover og fik graver og r inger Jensen
til at grave ud langs fodmuren af kapelruinen. Så fik man igen
den lille, røde munkesten for Øje. D e gangne år, siden kapellet
blev revet ned, havde givet de lærde stØrre erfaring, og den
lærde mand så straks, at dette var et ganske særligt tilfælde, som
kastede lys over nogle mærkværdigheder, man ikke tidligere
havde kunnet forklare. Der var for eks. det med vinduet i koret;
der sad skævt. D et burde have siddet midt i, men sad noget
forskud t mod syd.
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Sten /1111det i grav (Dam Johansen fot.)

Sten fttndet i grav (Dani Johansen fot.)

Men problemet var lØst; det viste sig nemlig, at man ved
kirkens ombygning til udelt langhus var gået frem på den måde,
at man på nordsiden havde revet kormuren ned og opfØrt den
på ny i flugt med skibet. Derfor kom den lille, røde mursten
til at sidde ene og forladt på den tidligere grundsten. På sydsiden havde man benyttet den omvendte fremgangsmåde, idet
man havde nedrevet en del af skibets mur og opført en ny,
drejet den om det sydvestlige hjørne, så den nogenlunde flugtede med den bevarede kormur. Dette var man i stand til, da
skibet havde været skævt, idet det havde været noget bredere
mod Øst.
Om der i det gamle kapel havde været en triumfbue, er man
aldrig blevet klar over. Forskellige gravninger har ikke kunnet
påvise rester af en; men det kan skyldes, at der gennem årene
har været gravet så mange gange til grave, så jordlaget er blevet
helt endevendt. Selv om ruinen var fredet, så havde man stadig
haft begravelser inde i ruinen, men det er dog blevet forbudt

fra i år, og de nuværende begravelser skal sløjfes, d. v. s. de
stene, der markerer begravelserne, skal fjernes; men de, der er
begravet derinde, får lov til at hvile i fred. Nu ved vi alle, at den
gamle greve slet ikke var fedtet, men meget rundhåndet; han
byggede sit kapel som en romansk kirkebygning, både med
kor og skib. Han opfyldte i sandhed sit løfte til Set. Anna.
Bare vore forfædre havde holdt hans gave i ære, så havde vi
endnu haft et af vore gamle strandkapeller stående.
Til sidst en lille mærkværdighed, jeg ikke tidligere har
høre om: På kapellets gamle stenalter, der endnu står på sin
plads, ligger der et par stene, der er omkring 20 X 25X l 5 cm.
På disse stene er der indhugget både bogstaver og tal, men det
meget mærkværdige ved dem er, at de er funder nede i gamle
grave. De er med andre ord lagt i graven sammen med den
døde. Muligvis er der et helt lokalt fæno men. Stenene er fra
omkring 1811 og 1812. Den første af dem blev fundet i året
1903.
Dam Johansen.

En gedebnk nordpst for Hasle i. Rmsker (Dam Johansen fot.)
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På besøg hos genboen
En lille passiar om Gudhjem
Lige for vores vinduer, på den anden side af Østersøens brede
færdselsvej, boede der ikke nogen, i alt fald var de så fjernt
fra os, at vi aldrig så noget til dem. Også dem ude på Øen var
så langt på den anden side, at vi ikke kunne se, hvordan de
boede, kun en skygge af land, når dagen var klar nok, og i de
mørke nætter den stØtte hilsen fra fyret, som fortalte os, at der
var nogen derude.
Men vi havde dog en genbo, som vi var lidt mere fortrolig
med. Ude på den anden side af den brede bugt kunne vi fra
stranden se menneskeboliger, rigtige huse med røde tage og
lyse mure, med solglimt i ruder, når lyset faldt sådan, og med
rigtigt levende lys i de mørke efterårsaftener. En verden, der i
det meste måtte ligne vor egen, skulle vi tro, den nærmeste
at se for os i det store mørke; for Tejn skjulte sig så langt inde
i bugten, at vi måtte ud på klipperne for at få Øje på den.
Gudhj em hlev vel på den måde det første fremmede stednavn,
der fik en vis realiter for os - og den første fremmede by, vi
følte længsel efter ar besøge.
Og denne første længsel mod der fremmede havde er ganske
reelt grundlag; for kom ikke damperen på sine regelmæssige
ture derfra? Vi havde føling med den, fra røgen løftede sig bag
pynten, og fulgte den på vej hertil; vi så den komme nærmere
og blive større, indtil den mægtig for vore barneøjne duvede
ind gennem det smalle havnegat og hilste vor gamle by med
et mægtigt goddag-brøl. Og når københavnerbåden sejlede herfra, hvor skulle den så hen? til Gudhjem først og fremmest,
ja, vi var tidligt klar over, at den skulle videre både til Svaneke
og Nexø; men de byer lå langt væk, langt uden for vor forestillingsverden.

Gudhjem 1867: Silden b·ringes i land.
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Berejste mennesker, som havde været omkring på Bornholm,
snakkede hjemmevant om Gudhjem som om så mange andre
steder, og så dannede man sig sine første forestillinger om,
hvad det nu kunne være for en by. Og der blev sagt så meget.
Man har der indtryk, at de gamle bornholmere i grunden
havde temmelig svært ved at tale venligt om hinanden. D e
havde så meget at udsætte på folk fra andre kanter af landet;
det var skam ikke de »fØrde« alene, der måtte holde for. Tænk
bloc på, hvor mange spydigheder der i tidernes løb er sagt om
haslebo - og med gudhjemmebo var det ikke stort bedre. Man
fortolkede deres kirkeklokkers sang på hånlig vis, Jod dem sige:
Sijl på ejn pijn
sijl på ejn pijn, pijn!
oven i købet på en slags melodi, ja, ikke nok med det; man Jod
klokkerne håne den liJle bys folk:
SijJasØ, fiskasø,
sØlkjekapper,
men ijned brØ!
D ermed ville man fortælle, at de gode gudhjemmebo var er letsindigt folkefærd, der ikke havde forstand på at holde på penge,
så de i fattige tider måtte bøde for deres pyntesyge.
Dette er så meget mere iøjnefaldende uretfærdige, som gudhjemmebefolkningen jo i Jevevaner ikke adskiller sig fra der
fiskerfolk, man træffer overalt på Nordhornholms kyst, og i en
henseende er de endda vildere end de andre, efterdi deres leje
uomtvisteligt er Bornholms største, ja, det eneste af dem, der i
mange år faktisk har kunnet gøre skel for betegnelsen by.
Men befolkningen i Gudhjem skal dog på visse måder skille
sig ud fra andre bornholmere. De siges at have deres egen dialekt; de siger »Majnijn« og »Hujnijn«, de kalder pijnstagga
for »Hujnfisk«, og de siger »Sell«, pudsigt nok, for silden kaldes ligeså på »Sanviasvensk«, der jo ikke kan forlige sig med
bornholmskens palatale konsonanter, og den skal efter sigende
hedde det samme på »Lijla-Massagada-ryndr«, som jo gerne vil
af med de specielt bornholmske lydformer, men helt g lemmer,
at det eftertragtede rigsmål jo netop har det skarpe i - det er
ikke altid så let at være fin! Denne sammenstilling må stå som
en parentes; for selv om der er nogle, som finder det særlige
Gudhjem-sprog mærkværdigt, så har jeg aldrig truffet nogen,
der turde hævde, ar det ikke var bornholmsk. Ganske vist skal
sprogejendommeligheden skyldes en masseindvandring af skånske og blekingske flygtninge til den efter pest og krig næsten
afifojlk:ede by; men dels ligger det så lange tilbage som omkring
1680, og dels var indvandrerne af samme stamme og sprog som
de indfødte, nemlig Østdanskere.

Der findes forskellige bornholmske stednavneremser, hvor
hver lokalitet får tildelt æren for en ganske bestemt ting. For
Gudhjems vedkommende er det silden, om det nu er, fordi
Gudhjems sildefiskeri fra gammel tid har været anseligt, eller
fordi byen gik i spidsen med silderØgningen, tØr jeg ikke bve
nogen bestemt mening om. Men de gamle topografer er enige
om, at Gudhjem, hvad sildefiskeri angår, har en førerstilling.
Således skriver Rawert og Garlieb (18 19), at blandt de bornholmske fiskerlejer er Gudhjem »det, hvorfra man driver Fiskeriet med meest Kraft og Sagkundskab. Naar man andre Steder
paa Landet vil søge at ophjelpe Fiskeriet og gjØre ret meget
deraf, så søger man at forskaffe sig Fiskere fra Gudhjem.« Her
tales dog ikke udtrykkeligt om sild, og selv om jeg har spist
både herlig røget sild og spegesild i Gudhjem, ved jeg dog ikke,
om disse retter hæver sig så hØjt over, hvad der bydes i andre
øsrbornholmske byer. Og der er en helt anden kulinarisk specialitet, Gudhjem har fået sit navn knyttet til, nemlig' det til
torsk benyttede sur-sød-sale-røgede »Gujimmadyppa«, vist nok
ligesom den bornholmske sildesuppe en temmelig problematisk
nydelse for den, der ikke har vænnet sig til den fra barnsben,
så den derved er blevet noget ganske særligt.
Men skulle jeg som gæst hos genboen have fremhævet noget,
som jeg i ganske særlig grad fandt værd at prise, så ville det i
drengeårene have været Gudhjems konditorkager (især fra en
bestemt bager) og som ungt menneske Gudhjem-pigerne (dog
uden udtalt forkærlighed for nogen bestemt) .
Det skete før i tider såre hyppigt, at de Rønne-studenter efter
lykkelig overstået eksamen tog sig en vandretur kysten rundt,
og jeg har hØrt mere end en af dem fortælle, at i Gudhjem gik
de hen og forelskede sig, på den romantisk-sværmeriske måde,
som unge akademikere dengang kunne finde på. Kan det være,
fordi der er noget ganske særligt ved de Gudhjem-piger? mon
det skulle være pynteligheden, den, der ytrer sig i nødvendigheden af silkekapperne, selv om det skulle være småt med brødet? Jeg har i alt fald engang, da jeg tog mig for at skrive en
række rim til de bornholmske byer, ganske uvilkårligt valgt de
kønne piger som noget særlig karakteristisk for Gudhjem:
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Der findes ej så ferme, milde piger
som her, ved havnen i den lille by,
hvor røgen over silderØgerier
i luften hænger som en sommersky.
Om det er Gudhjem-pigerne alene, som er skyld i disse stemninger, rør jeg ikke sige. Lige så godt kan der være Gudhjem
selv, der er deres ophav, ar de ligefrem ligger i den lokale luft,
i miljøer. Thi gæster man Gudhjem om sommeren, er den virkelig en idyl, som indbyder til sværmeri og drømmeri. Byen
har sine små »kroge«, der ikke mindst i de lyse nætter har en
ganske særpræget stemning, en fortættet ro, en intens hygge,
som får en til helt at glemme verden udenom, og den ejer de
lunefuldeste små stier, der indbyder til at vandre to og to stierne op over Bokul, Holkadalsvejen ind til Gråmyr, Tulaknajlavæjn fra Pengekisten ned til den vidunderlige kyst omkring Jernkås og Sletten, der i gamle dage var knap så overbefolket, som teltlejren nu har gjort den.
Gudhjem er dog ikke alene en idyl; den er tillige en udpræget
bornholmsk klippeby, oven i købet i en særlig potenseret form
på grund af det dejlige terræn, den er anlagt på. Gaderne er
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srejlere og voldsommere end i andre bornholmske bebyggelser,
Vang måske lige undtager. Bornholmerne andetsteds fra har
også haft deres spØg med dette: Ar gå i gåsegang »som Gujimmabona, naar di gaa re Kjærkes,« hedder der, og er andet
mund held giver indtryk af, hvor farlige liver leves p li de kanter:
»Kos ilidemaj væl hvor de gaar, aa God vedd hvor de enner,
sa Kjælijnen, bon kjøre vujll me rrijlebØrn ner ad Gujimmabrøddan« . Den samme »Brødda« kan i øvrigt nok få der til ar
suge i underlivet p å en eller anden rurisr, der sidder i en bus,
som kanter sig ned ad den med havnebassiner ret forude.
Jeg vil tro, ar Gudhjem har kunnet rage alle disse smådrillerier, som de nu engang forekommer mellem naboer, med rem;nelig sindsro. I Øvrigt er gudhjemfolker jo aldeles ikke uden
temperament; der kan nu og da udfolde sig ret kraftigt. Man
mindes, ar byen for nogle få år siden var delt i ro stridende lejre
på grund af broen over H olkadalen. I Gudhjem h avde broen
lige så ivrige tilhængere som modstandere, og for en ikke-implicerer ser der ud, som om riden har givet de første ret. Gudhjem
har fået en bro , som byen kan være srolr af, smuk, med de
slanke bropiller harmonisk glidende sammen med Holkadalens
hØje træer, og åbnende skønne udsyn b åde ned over byen og
over Nørresand. Jeg vil tro, ar denne b ro vil give rejsende, som
ikke er helt farrforgifrede, trang ril at standse op for ar hilse
p å Gudhjem.
En anden gang, for en snes år siden, vågnede Gudhjemstemperament til alvorlige protester i anledning af en mindre alvorlig sag. Det var, da Martin Melsred udsendte sin talentfulde,
hårdkogte roman om »Dårernes By «. Selv om der så ud, som
han havde benytter levende modeller, ville ingen med blot overfladisk kendskab til Gudhjem finde nogen indre lighed mellem
dens indbyggere og bogens personer. Man glemte i sin harme,
ar bogen var en roman, ikke er srykke reporrage - og der er jo
ingen, der vil mene, ar den hr. Hansen, der tilfældigvis har
stået model til Judas på er nadverbillede, nødvendigvis må være
en skurk.
H vad Gudhjem med srørre ret kunne føle sig brøsrholden
over, er de sejlivede rygter, som topograferne ikke har villet
give slip på, ar byen engang har været købstad, sen har sar
sin kØbsradrer overstyr. Skovgaard mener endda n ogenlunde ar
kunne ridfæsre denne begivenhed: »da har dette Fiskerleje i
forrige Tider været en Købstad, men for sin Ringheds Skyld
og lndvaanernes Armod er den omsider for noget over 200 Aar
siden (dette blev skrevet i 1804) bleven nedværdiger fra Købstad til ar være Fiskerby«. Han h ævder dog ikke ligefrem, ar
Gudhjem har solgt sine rettigheder. Men traditionen vil ellers
stædigt hævde, ar de blev solgt ril Aakirkeby, som prisen nævnes skiftevis nogle rØnder sild, smør, Øl eller brændevin, i air
fald noget spiseligt eller drikkeligt, og årsagen skal have været
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pludselig nød, der skyldtes svigrende fiskeri. Endnu Palle Lauring kolporterer videre, ar »byen solgte sine KØbstadrerrigheder
ril Allinge for seks T ønder Sild og er Anker Brændevin« (også
Panwn mener, ar der var Allinge, der købre Gudhjems købsradrerrigheder). Selv en så kyndig mand som J. A. Jørgensen
fortæller frejdigt, ar »Gudhjem har tidligere haft KøbsradsRettigheder, men solgre disse og savner dem nu« . Men den
kritiske Zahrtmann, der altid var på vagt over for løse rygter,
nægtede ar rage historien for gode varer, og senere er den blevet
grundigt optrævlet af G. L. Dam. H an er nået ril det resultat,
at ganske vist har Gudhj em engang for 200 år siden søge om
købstadsrettigheder, men dette blev afslået, ikke mindst grundet på protest fra Svanekes side. D e ro byers interesser tØrnede
sammen især i sp ørgsmålet om leverancerne til Christiansø.
Om det er denne episode, der har givet anledning til sagnet
om salget af rettig hederne, kan vel ikke opklares. I alt fald
ligger der fast, ae historien er utroværdig indtil det helt umulige.
Hvad interesse skulle Aakirkeby have af at købe Gudhjems
købstadsrettigheder, når den havde sine egne fra gammel tid?
Og hvad Allinge angår, så har denne by med velgørende nordbornholmsk foragt for formaliteter aldrig g jort sig den ulejlighed at søge, endsige købe købstadsrettigheder , men simpelthen
optager en købstads fun ktioner uden smålige at bekymre sig
om papirerne.

Selv om Gudhjem altså ikke har været købstad i gamle dage,
er det dog en ærværdig by. De ældste optegnelser af navnet
går ganske vist ikke særlig lange titbage; men dog mener sprogfolkene, at det har en anselig ælde, og at det gennem skiftende
skriftformer har bevaret sin oprindelige betydning gennem
mere end tusind år. De gamle topografer har en anden forklaring, som i ikke mindre grad sætter byen i historisk relief, nemlig ar Gudhjem blev anlagt af gotiske indvandrere, som skal
have befolket BornhoLn i en grå oldtid; høvdingen Thielvar
lod byen bygge og gav den navner »Gorernes Hjem«, samtidig
med ae han til h øvedsmand over hele Øen indsatte en vis Boer,
Bero eller Berno, efter hvem Bornholm så fik sit navn. D enne
beretning bygger dog ikke på gamle traditioner, men på lærde
konstruktioner, som nordiske historikere morede sig med i det
16. århundrede for at skaffe deres respektive lande den ærværdigste historie og føre kongehusenes stamtavler længst mulige
tilbage, helst helt til Noa. Nok herom; at gudhjemegnens historie går tilbage i den fjerne oldtid, fremgår tydelige nok af
egnens rigdom på fortidsminder, af hvilke de skønne H estesten
oven over Gudhjempyntens bratte styrt fortjener at være byens
vartegn. D e stammer fra bronzealderen; men endnu længere
tilbage går egnens oldtidsminder. Fra den ældre stenalder bar
man omkring Melsted udgravet bopladser, der stammer helt fra
-dq dp;;ifWllS ldJæA ldl[ ldp Jlll[ ~Ull~Udp dpdldJTV · p!ldS0WdJ~llW
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byggelser, hvor primitive de så end har været, bopladser for
strandens jægere og samlere, og i gruber i jorden har man funder rester, der fortæller om, hvad de levede af. At man deriblandt også har fundet menneskeknogler, skal ikke stille datidens gudhjemboer i noget ufordelagtigt lys sammenlignet med
samtidige bornholmere andetsteds fra, som næppe har været
et hår bedre, hvad spisevaner angår. Om disse grundige og
spændende undersøgelser kan man læse i C. J. Beckers interessante redegørelse i »Aarbøger for nordisk Oldkyndighed«
1951.
At folketroens underjordsfolk med forkærlighed holder til i
strØg, hvor der findes oldtidsminder, er et træk, der vel er værd
at lægge mærke til. Og det er derfor ikke underligt, ar der fra
gudhjemkanten findes særdeles mange overleveringer om de
underjordiske. Især på Lillevang skal de ofte være set. Således
var der engang en lille pige, som på vej fra Melsted til Gudhjem
passerede Lillevang; da hun kom til Sletten, så hun den helt
overtrukken med blå- og hvidstribede dynevår, og på dem lå
en mængde dværge med røde nissehuer på. Hun blev så bange,
at hun straks lØb tilbage til Melsred, og i to år derefter rurde
hun ikke lægge vejen til Gudhjem over Lillevang.
Helt sønderude i Gudhjem boede engang en familie med
mange børn. Når børnene løb i gården og legede, kom der ofte
en fremmed pige og legede med dem. Når så børnenes mor
gav dem ujnarna, plejede hun også at give den fremmede pige
er srort stykke mad, og engang spurgte hun: »Vil du saj maj,
hvor du e frå, ska du få dæjna madijn! « Da kom en fremmed
kone pludselig ril stede og sagde: » Vil du gje, så gje, å ikkje
frira å fraga ejn usjyjlluer unga! « hvorpå hun rog barnet ved
hånden og forsvandt. Men engang var børnene tillige med en
del andre børn fra Gudhjem oppe og lege på bakkerne over
byen, og de hØrte da en stemme inde i bakken sige:
Pibe!, gå
å sæt pottijn på
te kjyllijnana 'små
som på hØjenj gå!
De gik hjem og fortalte, hvad de havde hØrt, og efter den dag
turde de ikke mere lege i bakkerne.
Engang gik en kone og plukkede aks på en stubmark nord for
Melstedgården; hun havde sin lille datter med sig. Pludselig

spurgte barnet: »Må jeg gå ned ril folken dernede; de lukkede
lige op for mig? « - »Hvor nede?« spurgte barnets mor. »Der
nede,« svarede den lille, »de har så megen god mad; den får
jeg også af.« Moderen holdt imidlertid barnet tilbage, men
måtte ligefrem bruge magr for at hindre det i at besøge de
mærkelige fremmede.
En aften gik en mand fra Gudhjem op på Lensbjerggården;
han havde sin lille søn med sig. Da de kom til et hus tæt ved
stranden, blev der på en gang blændende lyst omkring dem, og
de så en mængde små underjordiske børn løbe og lege på vejen.
De kaldte på drengen, idet de nævnte ham ved navn, og sagde,
at han skulle komme og lege med dem; han ville også hen til
dem; men det lykkedes hans far at holde ham tilbage.
Det var heldigt for disse forældre, at de holdt deres børn
tilbage; thi selvom de underjordiske ifØlge sagnene oftest er
ret nemme ar omgås, så har de dog en kedelig tilbøjelighed til
at opsnappe mennesker og lukke dem inde i deres hØje. Flere
sagn fortæller om bjergtagne; også fra Gudhjem findes der en
optegnelse herom: Nogle folk i Gudhjem havde en datter, som
havde så dejlig en sangstemme. De underjordiske havde hØrt
hende synge salmer, og de blev så betaget af hendes sang, ar
de benyttede den første lejlighed til at borerøve hende. Hun forsvandt ganske pludseligt; men efter den tid kunne man høre
hende synge salmer for underjordsfolkene inde i Horkaraklippen. Denne klippe (navner med kort o og tryk på første stavelse) lå lige nord for Gudhjem havn, men er forlængst sprængt
bort.
I denne klippe, blev der i øvrigt sagt, gemte de underjordiske
en skar. Engang var der nogle mænd, der gravede efter den en
frauenar, og de havde også held med sig og fik en sror kedel
penge op, da de overholdt skattegravningens gamle regel om
fuldstændig tavshed under arbejdet. De nåede omtrent helt
hjem med deres bytte; men så var der en af dem, som ikke
kunne holde sin mund længer - og straks forsvandt både kedel
og penge ud af hænderne på dem.
Egnen fra Lillevang op mod Leosgård er er område, hvor
adskilligt troldtøj skal holde ri!. Det er fortalt, at de tit morer
sig med at omringe narrevandrere og få dem til at fare vild.
Således findes der en optegnelse om, at engang var en tysk
soldat indkvarteret i Gudhjem, og denne soldat havde ofre
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Ønsket at få de underjordiske at se, skønt fornuftige folie sagde,
at han ikke skulle håbe, ønsket gik i opfyldelse. En dag gik han
et ærinde til Melsted, og det blev mørkt, inden han gik tilbage.
Da han kom til Lillevang, blev han pludselig omringet af en
stor sværm underjordsfolie, der snakkede og støjede op, så han
blev helt fortumlet i hovedet af det; han kunne dog ikke forstå,
hvad de sagde. Hvorhen han end vendte sig, var der fuldt op
af dem, og han gik og blev ved med at gå uden at vide hvorhen,
til sveden haglede af ham. D a dagen gryede, forsvandt de underjordiske; men da befandt manden sig på Lenseng neden for
Klinten, et antageligt stykke vej fra Lillevang.
På Lillevang (jeg formoder, at det gemmer sig bagved sagnoptegnelsens »Lillemark« ) skal der også være gravet marild ned.
Marilden er ifølge bornholmsk folketro en slags latent brandfare, en ikke udbrudt ild, der ligger gemt under husenes stolper
og når som helst kan slå ud i lys lue. Kan man få den gravet
op og flyttet væk, er huset sikkert mod ildsvåde. Sagnet fortæller, at da Gudhjem engang i slutningen af det 18. århundrede hærgedes af en stor ildebrand, var der, efter at branden
var slukket, en gammel mand, som sØgte efter marilden, og da
han fandt den, tog han den i en spand og bar den uden for
byen til Lillemark, og der gravede han den ned og manede
over den, så den kun en gang hvert hundrede år kan nærme sig
et hanefjed til byen.
Til Gudhjems gamle kirke, Sc. Annæ Kapel, knytter sig flere
sagn. Det berettes, at da kirken skulle bygges, havde man til
den udset en åben plads nord i byen, hvor man også begyndte
at bygge. Men hvad man byggede om dagen, blev altid revet
ned i nattens løb. Da var der en mand, som tog sig for at våge
om natten for at se, hvordan det kunne gå til. Han så da, at der
kom en stor flok, underjordsfolie må man formode, og rev ned,
hvad der var bygget. Han spurgte dem, hvorfor de gjorde det,
og de svarede, at kirken skulle slet ikke stå der, men på bakken
syd for byen. Gudhjemboerne begyndte da at bygge kirke der,
og nu kom der gang i arbejdet; thi nu blev der bygget lige så
meget af usynlige arbejdere hver nat, som der tidligere blev

revet ned. Dette er et udbredt vandresagn; på Bornholm er
det også blevet fortalt om opførelsen af H ammershus.
Et andet sagn fortæller, at kapellet er opføre af en greve,
hvis skib strandede på klipperne syd i Gudhjem. Han lovede
Vorherre, at hvis han kom frelst i land, ville han bygge et kapel
i Gudhjem. Grevens Dal ved Pengekisten siges at have sit navn
efter denne greve.
Også om Hestesten beretter et gammelt strandingssagn. Det
siger, at stenene er rejst af en skipper, hvis skib strandede under
»Storcarna« på et meget farligt sted. H an og mandskabet blev
reddet i land, og som tak for denne redning lod han stenene
sætte op. De fik navnet Hestesten, fordi skibet havde haft en
ladning heste om bord.
Dette udpluk af gamle sagnfortællinger viser, at Gudhjem er
en by med gammelt bornholmsk sind, en by, hvis mennesker
bar de gamle overleveringer i sig. Og byen bevarede sit bornholmerpræg året rundt. Ellers kunne de nordbornholmske byer
jo sommeren igennem få en lidt fremmed atmosfære; det var
ikke tilfældet med Gudhjem, selv om den jo blev og stadig er
en udpræget turistby. Også i denne henseende havde den sit
eget ansigt. I de store turistsomre før den første verdenskrig
begyndte også Gudhjem at komme med; men det var de danske
turister, der navnlig sØgte hertil. Man sagde, at de var flygtet
herned for al den tyske udfoldelse oppe i Allinge og Sandvig;
de kunne ikke holde alt det hØjrØstede wunderschon ud. Hvordan det nu end hænger sammen, så var tyskerne aldrig i udpræget majoritet i Gudhjem, hvilket gjorde, at man der i sommertiden kunne hygge sig på en ganske særlig måde. Det var ran
at komme på besøg hos genboen.
Og det er det stadig. Der falder en særlig ro over en i Gudhjem. Det er karakteristisk, at når man tænker på Gudhjem,
er det ikke som udgangspunkt for udflugter, ikke som udfaldsport mod trestjernede seværdigheder. Vist er der noget at se i
og ved Gudhjem; men det er ikke alene derfor, man søger
dertil. Nej, det er først og fremmest, fordi der er godt at være.
Christian Stub-]Ørgensen.
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Gudhjem. Vers fra Vandrebogen
Jeg kom hertil under A ften, og her vil jeg 1mde mig Rast

Giv mig en lviorgen, hvis Lys er et stort, tttØmmeligt V æld

og bede Sommeren skænke mig et Døgn, som ikke har Hast,

og danser ind mod K ysten i Stimer af blanke Skæl,

et D øgn som Byens V erden lt&kker sig tæt omkring,

et Bad ved Jærnkaas, hvor Søen er dyb og glasklar og 1·en,

imens den fylder mit Sind med de gode og nære Ting.

og efter Badet et styrkende Hvil paa solvarme Sten .

En Træbænk nede ved Havnen. Et Smøg af bitter Tobak.

At gaa i de stejle Gade1· med Brønde og Figentræer

Og Folk man tilfældig møder - man hilser, man falder i Snak.

og føle sig Sommerens store og rolige H jærte nær.

Et Sæde oppe paa A asen, hvor man kan læne sin Ryg

Der svøber fra alle Haver et sødmefttldt A andedrag,

mod Klippen og mærke, hvor Stenen er vennesæl og tryg.

mens ind fra Søen det dzmker fra Baade, der gaar i Vrag.

En Aften, der langsomt vokser og blander sit blege Skær

Og Eftermiddagens Solskin, hvis stærke dvælende Skær

med Skttmringens grønne M ørke i Krogens smende Træer.

brænder sig ind i Byens Tage og K lipper og Træer.

En Spvn, der er nden T ynge, en Nat, hvor hver Lyd dør hen.

H e·r vil jeg gribe hver Gnist af Dagen, før den er endt,

K zm BØlgeskvttlpet mod Bredhald klinger igen og igen.

højt over Holkadalen oppe fra Bokt6ls Skrænt.

En Formiddags Travlhed paa Havnen

Snm·t jager Skyggerne Dagen, som ingen kan holde fast.

med hvinende Kraner og Spil,
til Østbornholmeren letter og damper ad Svmzeke til.

f.ra V ejen ser jeg tilbage, hvor Natten sænker sig ned

Jeg følger dens V ej langs Kysten oppe fra Byens Fjæld,

over den By, hvor D øgnet var rigt af Evighed.

hvor M øllen løfter sit Vingekors bagved det nmkne Kapel.
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Men aldrig vil jeg glemme, hvor spændt den stod, før den brast.
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Christian Stub-Jørgensen

En gammel Aakirkebygård
og dens beboere
Inden for søndre bygærde i Aakirkeby boede i sidste halvdel
af 1600rne kaptajn og rådmand Jens Pedersen og hans hustru
Kirstine, der var datter af Arise Poulsen på Kannikegården. Fra
deres vinduer kunne de uden for gærder se Præsredammen, hvor
byfolkers kvæg og bæster blev drevet til vands, og på Grønningen syd for dammen lå præsrekonens og andre brave koners
nyvævede lærred på bleg. D ammen så vel som Grønningen
hØrre til Byens Frihed og var fælleseje.
Rådmanden var en agtet mand i byen, men vist nok en mindre god husholder, der lidt efter lidt spiste sin gård op eller
måske rettere drak den op. I hvert fald sad han jævnligt sammen med gode venner på Kroghus eller andet steds ved »en
porre Øl«, og gang på gang måtte han afhænde stykker af sin
jord for at kunne klare dagen og vejen, men sørgede så også
for ar få god og konrant betaling, skØnt de, der i de krigshærgede rider havde penge, snart var talt.
Den snildesre handel gjorde rådmanden, da han 1685 med
sin »kære hustrus, Kirstine Arisesdatters ja, minde og samtykke«
solgte til sognepræsten, Diderich Svendsen Funch, det gode
stykke bygjord, som lå lige uden for deres vinduer, mellem gærdet og dammen, og som han nok havde fået i medgift med Kirstine. Han solgte nemlig ikke blot jorden, men tillige »den lod
og del«, han havde i dammen, og som næppe var helt lovlig
salgsvare. Begge parrer var imidlertid godt tjent med handelen.
Rådmanden fik sin mØntbeholdning forbedret, og præsten fik
skøde på Jens Pedersens lod og del i dammen. H an satte karusser og sudere ud deri og benyttede den som sin private fiskedam. Det var et godt aktiv i en tid, da en ret karusser hØrre med
til ethvert ordentligt gilde.
Men en særegen handel var det; for skØnt rådmanden altså
havde solgt sin Jod og del i dammen og »haver annammet, oppebåret og bekommet fuld betaling efter sin begæring og nøje«,
så beholder han dog sine medrerrigheder, så han rakker den
hæderlige mand, som har lovet og tilsagt, at han skal nyde fri
vanding som tilforn.
(Dammen var nu kommet ind i de private skødebreve; den
blev et handelsobjekt og genstand for strid og indviklede retstrætter, der til sidst endte i højesteret, hvor man rog mindre
hensyn til hævdvunden skik, men dØmte efter de foreliggende
dokumenter. Først i 1910 blev dammen aner almeneje, idet
kommunen kØbte både dammen og Grønningen - 7580 kvadratalen - for 1000 kr.)
Jens Pedersen klarede sig efter den handel i seks år. Så var
han igen i pengeforlegenhed. Denne gang pantsatte han et
stykke jord Østen for dammen til sin søstersøn Jens Munch og

fik atter penge på lommen. Det bekom dog nok ikke rådmanden vel at sidde i gæld til sin yngre slægtning, og 1696 går han
videre i de gamle spor og sælger flere jordstykker til sognepræsten, som nu hedder Thue Larsen Lyster, og som ifølge skødebrevet »haver mig rigtig og redelig betalt, så jeg rakker og
nøjes, og især såsom den nu sidst omtalte skriverjord var af mig
til min søstersøn Jens Munch pantsat efter pantebrevets formelding, dato 14/ 12 1691, så haver hr. Thue samme pantebrev
indfriet, hvorfor jeg bekender - - - «.
Rådmandens søn Morren Jensen var misfornøjet med disse
jordsalg. H an skulle have sagt til Daniel Michelsen: »Hvor er
min fader dog synderlig til sinds. Han har solgt denne skønne
ejendom, som vi havde ventet os noget af. H avde ikke jeg været, havde han solgt den ganske dam, hvorover jeg fik stor uvilje
af hr. Diderich, men sagde til min fader: Vil I sælge noget, da
sælg jer damparr, på det at ikke enhver skal klage derpå i
sin tid. «
Med »denne skønne ejendom« mente han Skrivergården,
hvis stæl og jordtilliggende var blandt det 1696 til Thue Lyster
afhændede. Gården, der lå nordøst for dammen, og som var
brændt ved lynnedslag, havde været ejer og beboet af Arise
Poulsen, indtil han købte Kannikegården, der var blevet ledig,
da der 1624 blev bygget ny præstegård.
Salget af skriverjorden blev Jens Pedersens sidste jordsalg.
H an døde i sin rådmandsgård og blev begravet 29. marts 1697,
64 år gammel, og Morren Jensen overtog de kummerlige rester
af gården. Knapt tre måneder senere brændte den. D erom har
hr. Thue indføre følgende i kirkebogen:

Udsigt fra T eknisk Skoles tag. For neden til hpjre ses et hjpme af
Præstedammen f pr reguleringen.
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Den regttlerede Præ1tedam og det nyplantede anlæg. Smedegården ligger bagved httsene tit hpjre i billedet.

Smedegårdem ttd1tykkede hovedbygning. (Det Jtore ka1tanjetræ blev
fældet 1952).

H ovedbygningem 1ydfacade 1960.

» 1697 - 22/ 6 Klokken 11 formiddag kom Ild udi Henrik
Pedersens Huus her i byen, samme tid var ingen der i Huuset
hjemme, uden 2 smaa Børn, det ene laag i Vuggen, indtil Huuset var mest forbrændt, da fik mand en Vægg nedbrudt og Barner ræddet, dog var der af Røg og H ede saa overvunden, ae det
faa dage derefter døde. Vinden blæste sterk af NordØsr, derfor
fløj Ilden straks hen i Jep Smeds Huus, Anders Smeds Huus,
som Barcha Knuds og H ans Hansen Skredder bode udi, siden til
Morten Jenssøns Gaard og Peder Anchers Ladelænge. Klokken
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12 laag alle disse Bygninger i Aske. logen fik noget af sit Gods
rædder. Præstegaarden scod og den rid i scor Fare. «
Morten Jensen har næppe været i scand til ae bygge gården
op igen, men har solge srælen til landsdommer Ancher Muller
på Vallensgård. Ar gården er blever bygger, og at der stadig
var smedje i gårdens nordre længe, ses af følgende købebrev,
daterer 16/ 3 1714:
»Jeg Ancher Muller ri! Vallensgård , landsdommer på Bornholm, bekender og gør vitterligt, ar jeg haver solgt - til sognepræst for Aakirke menighed, den ærværdige og meget vellærde
mand hr. Claus Clausen Flyng en mig tilhørende og udi Aakirkeby beliggende gård, som besrår af 3 huslænger, en ud til
gaden lige i øseer og vester, den anden i sønder og nør, hvilke
af Jens Laursen Bech bebos og benyttes, den tredje længe bag
i forn. gård, ligeledes i Øster og vescer, og bebos af Jochum
Tønnesen. Nok haver jeg solgr cil velbem. hr. Claus Flyng er
stykke bygjord, liggende Østen for Aaker Præstegård, Rådmandsstykket kaldet, og haver jeg bekommet samme jord på
skiftet efter sal. hr. Thue Lyster, item et stykke bygjord, beregnet cil 4 skp. land, som jeg mig haver tilforhandlet fra Hans
Wiens, fordum borger udi i Llibeck, såvelsom 2 tdr. 4 skpl.
bygjord, som jeg haver bekommet på skiftet til udlæg efter
afgangne Tønnes Jochumsen Smed udi Aakirkeby, item 8 tdl.
havrejord, som jeg haver kØbt af Jens Pedersen, fordum rådmand der samme steds - for hvilken bemeldte gård og bygning,
item for den oven specificerede jord hr. Claus Flyng haver givet
sin obligation på trehundredehalvfemsindscyve og Otte slettedaler, hver beregnet til 64 skil., som han lover til mig at betale
udi kontante penge med dansk slagen mØnt -.«
Efter at Claus Flyng var død 1719, blev hans enke gift med
præsten i Poulsker, Peder Karkier, som derved blev ejer af alt
der ovennævnte jordegods. Han havde jo imidlertid andet at
tage vare på, og gården i Aakirkeby blev forsømt, så den nordre
længe, som Jochum Smed havde boet i, allerede 1724 var borttagen og stuehusets rag i en sådan forfatning, ar »man kunde
se igennem det og næsten overalt de bare cagkæppe« .
I de følgende år er gården nok blevet misrøgter; men ved
midten af århundredet får den en kort, men kraftig opblomsrren, så den ved brandforsikringsvurderingen 1764 er byens
hØjets vurderede gård. Den ejes på der tidspunkt af Mads
Kofoed Scender.
Hvad der i mellemtiden er sker med gården, får man en anelse
om, når man rager følgende i betragtning.
Nævnte Mads K. Srender var iflg. Bidstrups stamtavle eneste søn af Bornholms første Stender, Jørgen Samuelsen Stender,
bogbinder, senere boghandler og ri! sidst købmand i Rønne,
hvortil han var kommet fra Sønderborg. Hans søn, ovenn. Mads,
var føde 26/ 1 1742, og 15/ 9 1760 - endnu ikke 18 år gammel
- ægtede han den 14 år ældre Agnethe f. Sode, enke efter et
8-årigt ægteskab med stadskaptajn og byskriver Peder Christiansen Dam i Aakirkeby.
Et prospekt af byen, raget fra den søndre side 1754, viser, ar
gården allerede på der tidspunkt var opbygger, og det ligger
meget nær at antage, ae det er den nævnte scadskaptajn, der har
bygger den.
Hans fader, sradskapcajn, købmand og avlsbruger Christian
Pedersen Dam, døde 21/ 5 1750. Han havde iflg. amtmand
Urnes opgivelse eil stiftamtmanden været »snare eneste for-

muende borger der i byen.« Slægtsgården på rorvet tilfaldt efter
gældende arvegangsregler den yngste af sønnerne, Philip Rasch
Dam. Peder var 27 år gammel og antagelig forlovet med den
5 år yngre Agnethe Sode, med hvem han blev gift 25/ 10 1751.
Hun var datter af Nylarsker-præsten Herman Jørgensen Sode og
hustru Anthonette Marie Mi.iller, der var datter af landsdommer
Ancher Anthoni Miiller, som foruden Vallensgård og Skovsholm havde ejet endnu 30 andre gårde, blandt dem Rådmandsgården (se ovenf.), så Agnethe har utvivlsomt også været velhavende, og man forstår, at stadskaptajnen gerne ville kunne
byde sin tilkommende hustru en anselig og standsmæssig bolig.
Det blev imidlertid et kortvarigt ægteskab. Kaptajn Dam
døde, kun 36 år gammel, 9/ 7 1759.
Og så sad der en enke i den nye, gode Rådmandsgård, kun
31 år gammel og med en sror formue. Stadskaptajnen efterlod
sig en formue på 10.000 rdl. At det var mange penge, forstår
man, når man betænker, at gården, byens bedste og dyreste,
stod til 970 rdl. Hun var, hvad man kalder et godt parti, og den
unge Mads Srender blev altså den heldige erobrer.
De blev ikke længe boende i Aakirkeby. Købmand Jørgen
Srender i Rønne døde 1773, og om ikke før er Mads Srender
og Agnethe nok da flyttet til Rønne og har overtaget købmandsforretningen der.
Og så går det atter tilbage med Rådmandsgården eller Smedegården, som den senere blev kaldt.

Først i 1800-erne ejedes den af Anders Larsen Smed, og da
han døde 1835, blev der holdt auktion over gården, der nu blev
fuldstændig splittet ad. Jorderne, en snes tdr. land i byens Østre
vang, blev købe af 7 forskellige borgere. Peder Ipsen kØbte 3
tdl. havrejord, Claus Kofoed Flyng i Nyby 1 tdl. do., Peder
Pedersen Kjøller 3 tdl. bygjord, Mads Westh 2 tdl. havrejord,
Martin Sonne 2 tdl., Mogens Andersen 3 tdl. bygjord og 6 læs
enge, og kaptajn Dam købte et stykke jord og en løkke. Bygningerne blev kØbt af købmand Johan Peter Lunds enke, der,
medens skolebygningen stod på, udlejede er par værelser til
brug for skolen, men ellers i løbet af et par år solgte det hele
i småbidder. Niels Andersen Munch købte 3 fag, Anders Larsen Smeds enke 2 fag, Michel Andersens enke nogle fag stuehus, forligskommissær Petersen købre 6 fag stuehus og 4 fag
ladehus, og endelig købte Peter Mauritsens fraskilte hustru
»nogle hus« .
Først i indeværende århundrede købte stationsforstander Mej dahl et par af smålejlighederne og indrettede der byens første
biograf. Den blev senere købt af kommunen og indrettet til
boliger, der udlejes til værdige lejlighedstrængende småkårsfolk.
De færreste ved nu, hvor Smedegården lå; roen gaden, som
gik lige sønden om gården, og som på Mads Srenders tid hed
Sønderstræder, hedder nu Smedegade, og der er dog således bevarer er minde om den gamle bygård.
H. K. Larsen.

Bornholms kirkeklokker
På Bornholm findes der i alt 47 kirkeklokker - heri medregnet
de to klokker på Christiansø - hvoraf de fleste har en ret anselig
årrække bag sig. Af d isse klokker stammer dog kun et ringe
antal - i alt kun seks - fra middelalderen, hvilket uden tvivl
skyldes, at der alene her fra Øen i året 1602 blev udskrevet ikke
mindre end 21 kirkeklokker »til at støbe kanoner af«, som det
siges. Senere er disse dog blevet erstattet af andre, hvoraf en del
desværr.e igen er blevet orostØbte, hvilket har medført, at ikke
så få indskrifter og andre interessante enkeltheder derved er
gået tabt.
Da det med disse linjer vil føre for vidt at give en fyldestgørende beskrivelse af alle disse mange kirkeklokker, vil kun
de mest interessante samt de, hvortil der knytter sig en særlig
historie, blive omtalt nærmere. Endvidere vil nogle af de i
tidens lØb forsvundne klokker blive nævnt.
Rønne kirke
Af kirkens i alt tre klokker er den mellemste - »Maria-klokken«
- uden tvivl den mest interessante, idet den sættes i forbindelse
med der i 1434 nævnte Maria-kapel i Rønne. Klokken, hvis
tværmål udgør 81 cm, har om halsen en på latin og plattysk

affattet og smukt srøbr minuskelindskrift, der oversat til dansk
lyder: »Hil dig, Maria, fuld af nåde, Herren er med dig. Sankt
Nicolaus. 1433«. Som skilletegn i indskriften er anvendt kors
med dybe, spaltede grene. Endvidere ses på klokkens nederste
kant et støbermærke, som minder om et par sammenslyngede
bogstaver. Hankene er sildebensmønstrede, og knebelen, der
menes at være den oprindelige, er prydet med facetter. Tidligere
har man ment, at ovennævnte Maria-kapel havde haft til huse
i en selvstændig bygning - beliggende umiddelbart nord for
sognekirken - og at klokken skulle være srØbt til dette; men
de seneste undersøgelser viser, at kapellet snarere har været
indrettet inde i selve sognekirken eller i en tilbygning til denne.
Med hensyn til klarlæggelse af »Maria-klokken«s hisrorie henviser man til, at dens indskrift udtrykkeligt nævner kirkens
værnehelgen Ser. Nicolaus, og at der på klokken blot står et
mere »dagligdags Ave Maria«, hvilket tydes som et bevis for,
at den er stØbt til R ønne kirke - og ikke til et selvstændigt
Maria-kapel. - Når tanken henledes på klokkerne i Rønne
kirke, kan det yderligere nævnes, at kneblerne natten mellem
den 4. og 5. maj 1945 blev fjernet af en person, der havde
sneget sig ind i kirken, hvilket havde til følge, at hØjtidsring-
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ningen på befrielsesdagen i nogen grad blev vanskeliggjort.
Senere blev kneblerne fundet i havnen, hvorefter de blev tilbagegivet kirken.
Hasle kirke
Hasle kirkes ældste klokke, der måler 57 cm i tværmål, stammer fra senmiddelalderen og har om halsen en latinsk minuskelindskrift, der slutter med et bomærke. På dansk lyder indskriften: »0 Guds æres konge kom med fred, det Herrens år 1463« .
Arstallet er dog usikkert, og fire efterfølgende bogstaver, der er
ulæselige, fordi de ti!dels står oven på hverandre, kan ifølge
arkitekt Frits Uldall (1839-1921) betegne klokkesrøberens navn.
Under ringningen store bededag 1902 fik klokken en revne,
hvorfor den måtte loddes.
Kirkens anden klokke, hvis tværmål udgør 55 cm, er omstØbt
1 703 og har om halsen en akantusbort og derunder en lang
rimet indskrift, som efter de sagkyndiges udsagn indeholder
ikke så få støbefejl. Af indskriften synes det at fremgå, at klokken, der ifølge regnskaberne vejede 219 pd., en gang i tidens
løb er blevet beskadiget af en nedfaldende sten fra tårnets murværk, hvorfor den omtalte omstøbning, der blev foretaget af
Daniel Henrik Gradener og Arndt Torkuhl, har været nødvendig. Ejendommeligt nok nævner Rasmus Ravn i 1671 ingen
af kirkens klokker.
Indskriften lyder:
»Af et stensaar to gang ni aar
var jeg siug og uden liud.
Det fortrød mig, da tillod sig
Borgerskabet at sammentyd
Sammenlagde, mig tilsagde koste, hvad det vil
I vil vide, jeg var rede, enhver gjorde sit dertil.
Jeg dem takker, der vakkert
hjalp mig til min vanlig gang,
Dertil raad, og formoder, at I
høre min mannesang.«
Til slut i indskriften står »Hasle 1703«. På klokken nævnes
foruden støbernes navne endvidere navnet Mons (eller Måns)
Høg. Uden tvivl kirkeværgen. Klokkens vægt opgives 1703
ifølge regnskaberne til 219 pund.
Allinge kirke
Allinge kirkes mindste klokke - tværmål 59 cm - stammer
fra senmiddelalderen og har om halsen to dobbeltstreger, men
ingen inskription, hvilket kunne tyde på, at den er Bornholms
ældste kirkeklokke. Til trods for, at nævnte klokke ikke bærer
nogen indskrift, er den dog ikke uden interessante enkeltheder,
idet ribberne, der udgår fra hvert hjørne af midtbuen, ender
som en trefork og næsten når ud til omkredsen, hvilket af arkitekt Uldall betegnes som en sjældenhed. Det menes, at klokken stammer fra Set. Salomons kapel på Hammeren, en formodning, der i historisk henseende gØr den endnu mere interessant.
Set. Salomons kapel nævnes første gang den 3. februar 1379,
da ærkebiskop Niels JonssØn, som døde to dage senere, skænkede det en sølvske. Ifølge amtmand J. C. Urne (1705-1787)
blev kapellets loftsbjælker og -planker skænket til byfogeden
i Allinge, som fik tilladelse til at benytte materialerne fra det
forfaldne og Øde kapel.

36

JUL PAA BORNHOLM

Gudhjem kirke
D en ældste af kirkens to klokker er stØbt 1725 af ]. H . Armowitz i Lybæk og måler 60 cm i tværmål. Om halsen bærer den
en dobbelt palmetbort samt følgende latinske indskrift, der oversat til dansk lyder: »Gud alene æren«. - På klokkens ene side
står: »H er pastore Olav Togsverd« - og følgende rimede indskrift: »Hos mig har Gud sit hjem, band derfor ved (hid?) kalder hans børn af Gudhjem band tit det ham befalder , af (at?)
viise hver det hjem, som band her ofven har, hos Gud det gode
hjem blant englechor og skar«.
Desuden findes aftryk af to blade og to medaljer og nederst
læses bogstaverne CSTAKW. På dens modsatte side ses bogstaverne NPS og HHS, som måske kan tydes som kirkeværgernes initialer.
Endelig står på slagringen, at klokken er støbt af J. H . Armowitz i Lybæk i året 1725.
Kirkens anden og noget større klokke er af ganske ny dato,
men da det i år netop er 25 år siden, den blev taget i bmg,
fortjener den en nærmere omtale her. Klokken, der måler 87 cm
i tværmål, er støbt af Jysk Jernstøberi i Brønderslev og »skænket til Gudhjem kirke af sandemand H ans Frederik Peter
Thornberg og hustru Boline Dortea f. Dich« . Verset: »Klokken
slår, tiden går, evigheden forestår - « står vis a vis givernes
navne. I 1764 nævnes en lille forsvunden klokke, som var foræret til kirken af by- og herredsskriver Jørgen Madvig i Svaneke, og i den følgende tid opføres der to klokker i inventariet.
Svaneke kirke
Begge kirkens klokker blev omstØbt i 1701, men skriver sig
dog fra en langt ældre dato, idet Rasmus Ravn i 1671 nævner
»tvende klokker«. Omstøbningen af de to klokker, der udførtes
af Daniel Henrich Grædener og Arendt Torkuhl, foretoges »på
stedet«, som det siges, og kostede ifølge regnskaberne tilsammen 279 sletdaler. Desværre blev den ene klokke atter omstØbt
i 1913 af B. LØw og Søn, København, hvorved en række interessante enkeltheder gik tabt. Den anden klokke - tværmål
68 cm - er derimod stadig i behold. Om halsen er den udsmykket med rankeboner samt en tolinjet versalindskrift fra Salme
98, 5-6. På den ene side findes følgende interessante indskrift:
»Der jeg og søster min snart hafde stumme munde
og derfor ey med lyst til kirkken lokke kunde
Guds bØrn efter vor plict gav af formue frie
til at omstØbe os det hele borgerie.
Biscop var Bornemand, der provsten Morsing vilde
at vi skuld stØbis om for ey at lyde ilde.
Vaerge for kirken var da samme tid Hans Dick,
som og sin omsorg bar før dette kom i skick.
Anno MDCCI den 16. junii.«
På klokkens modsatte side findes en svane med krone om halsen
og derunder klokkestØbernes navne.
Aa kirke
Den ældste af kirkens i alt tre klokker er stØbt 1584 af Matthias
Benninck i Lybæk og måler 65 cm i tværmål. Om halsen er
den prydet med en fint stØbt akantus-bort, hvorunder der findes
en på plattysk affattet versalindskrift, der oversat til dansk lyder:

»Anno 1584 lod Claves Kames mig srøbe hos Matthias Benninck på befaling af hele Aa kirkes menighed på Bornholm.«
Så vidt det kan skønnes, har ovennævnte Claves Kames været
farfar - evt. morfar - ri! den borgmester Claus Kames i Rønne,
som efter drabet på oberst J ohan Prinrzenskold den 8. december
1658 bragre dennes lig i sikkerhed på Rønne rådsme.
Set. Knitds kirke
Den srørsre af kirkens klokker er srØbr af Daniel Hinrich Grædener og Arend ror Kuhl i 1702 og måler 91 cm i tværmål. Om halsen er den udsmykker med er par elegante akanrusborrer,
hvor imellem læses: »Kong Frederik den Fjerde, guvernør Waldemar Reerz på Bornholm, provst magister Henric Hiorr« . På
klokkens ene side srår følgende manende indskrift - rimeligvis
forfarret af provst Hjorth, sognepræst i Rønne og Knudsker
1692-1716: »Jeg råber hØyt og gifver liud, hid til mig kommer
alle, foragt dog ey den salig tiid, idag dig Gud mon kalde. Våg
op mit folck oc tenk dig om, den stund jeg for dig liuder, the
Herren snare vil holde dom, naar rordenklocken skrider.«
Derunder findes klokkesrøbernes navne samt årstallet 1702.
På klokkens modsarte side nævnes begge kirkeværgerne Madrz
Kofod og Nels Kastensen.
N y kirke
Den mindste af kirkens ro klokker har en hØjsr interessant hisrorie, ider den fra førsr af er srøbr til Sallerup kirke i Skåne.
Og selv om der i ridens løb er fremsat flere formodninger om,
hvordan klokken er kommet i Ny kirkes eje, så får dette overmåde interessante spørgsmål nok endnu en rum tid srå ubesvaret hen.
Klokken, der måler 83 cm i tværmål, er prydet med ro dekorative boner bestående af bruskværksslyng og ranker, hvorunder
der findes følgende indskrift: »Denne klokke er bekosrer af
Sallerup riendes ofverloh oc sognens tilleg anno 1639. Patron
Frederich Gunther, presren her H enrich Wreden, kirkewerger
Oluf Trolsen Oluf Ibsen.« Om halsen desuden en versalindskrift, der melder, at »Claves van Dam srøbre mig« . Begge
klokker i nyophængning, men i en gammel klokkesrol, i hvis
Øverste bjælke ses årstallet 1640 samt initialerne HKL. Rasmus
Ravn nævner i 1671, ar der »udi taarnet ere tvende skønne
klokker af de sal. forfædre, fri folk mest, der haver resideret
udi sognet, bekostet«.
Den anden klokke - tværmål 92 cm - er stØbt af Johann Armowirz i Lybæk og bærer om halsen en dobbelt palmerbort, på
siden kerubhoveder og bladværk og på slagringen en palmerbort. Foroven en latinsk indskrift, der oversat til dansk lyder:
»Da Frederik den Fjerde var konge, Niels West kommandant,
Johan Ancker provst, Johan Marcker sognepræst og Johan Thorsen kirkeværge.« - På siden følgende rimede indskription: »Paa
konge thronen sad kong Friderich den Fjerde, Guds evangelium bisp Christen Worm os lærde, og landets Øvrighed var
ædel oberst West, H ans Ancker landets provst, Hans Marcker
Nyckers præst, der jeg fick lægt min breck, som gav mig smerte
!enge og min cuur betalt med kirckens og sognetz penge, at
jeg er ung og heel, det hØris af min klang, min Gud ey glemmis skal, til kirken er vor gang. Anno 1725 .«
Endelig srår på slagringen, ar klokken er stØbr 1725 af Johann
Admowitz i Lybæk.

Sallemp kirkeklokke i Ny kirke (Dam Johansen fot .)

Om klokkestolen kan yderligere nævnes, at den oprindelig
er beregnet til i alt tre klokker.
Vestermarie kirke
Den srørste af kirkens i alt ro klokker er stØbr af Karsten Middeldorp i Lybæk år 1550 og måler 115 cm i rværmål. Klokken,
der om halsen er pryder med profilhoveder i medaljoner, bærer
desuden følgende plattyske minuskelindskrifr, der oversat til
dansk lyder: »Anno 1550 har forstanderne for Vesrermarie
kirke, Jep Hansen, Pol Clindr, Swen Persen, Pol Hackeberge,
Ulrick Trese, borger i Lybæk, lader denne klokke støbe af Karsten Middeldorp. Gud give os alle det evige liv, amen .« På hankene skæggede mandshoveder.
Den anden og noget mindre klokke, der måler 76 cm i tværmål, er srøbc af Claus van Dam i 1638. Om halsen bærer den
en versalindskrifr, der lyder: »Anno 1638. Gennem ild er jeg
flyde, Claus van Dam har mig gydt.« Rasmus Ravn nævner i
alt tre klokker.
N ylars kirke
Kirkens ældste klokke er srøbr 1702 af Daniel Hinrich Grædener og Arend ror Kuhl og måler 68 cm i tværmål. - Om halsen
en vinrankebort samt indskriften: »Kong Friderich dend Fierde,
gouverneur Woldemar Reerz paa Bornholm, sognepræst hr.
Herman Jørgensen.« På klokkens ene side læses følgende rimede indskrift: »Naar klochen klinger hØjt, I tØr ey blive bange,
men rencher tiden er ri! Herrens huus at gange, ti Herren kommer snart med sin basune liud, oc vecher os af srøf til ævig
himmel fryd . IRS. Begge kirchewærge Trued Nielsen, Jørgen
Torsøn.«
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fuld af naade, Herren være med dig.« Der findes en skrivefejl
i indskriftens ene ord, men intet årstal. Klokken, der tælles
blandt de ældste genstande af inventaret fra den gamle i årene
1881-1882 nedbrudte Set. Klemens kirke, lyder stadig hver morgen og aften ud over sognet, når solen henholdsvis ringes op
eller ned.
Til trods for, at der om denne klokke gang på gang hedder,
at den ikke findes i Uldalls værk: »Danmarks middelalderlige
kirkeklokker«, så har den, der skriver disse linjer, dog fundet
den omtalt i nævnte værk. Ifølge L. de Thura (1706-1759)
fandtes der i kirken en desværre nu forsvunden klokke, som
efter indskriften var stØbt i 1601 af Reinholdt Benninck i Lybæk. På klokken fa ndtes slægterne Gagges og Splids våben samt
følgende indskrift: »Anno 1601 Jod Claus Kames denne klokke
stØbe til St. Clemens kirke paa Bornholm efter velbyrdige hr.
Jørgen Gages og hr. Lars Nielsens i den tid sogne-herres befalni ng af Rheinholt Benning i li.ibeck. «

Kirkeklokke i Øster/ars (Dam Joha11sen fot.)

På klokkens modsatte side står klokkestøbernes navne samt
årstallet 1702.
En desværre nu forsvunden klokke - stØbt 1580 - bar følgende indskrift: »Mathias Benningk stØbte mig. Pris Gud med
klokkers vellydende jubelklang, Anno 1580.«
Ravn nævner 1671 »tvende skønne klokker« .
Den i 1882 på Bornholms Maskinfabrik i Rønne omstØbte
klokke, der måler 94 cm i tværmål, hidrører fra en i 1797 omstØbt klokke, hvis indskrift er gengivet på den nuværende. Om halsen står: »Gud alene æren. StØbt af D. C. Herbst hof
klokkestøber K jøbenhavn anno 1797.« På klokkens ene side
følgende indskrift: »Til denne klokkes omsrøbning har menigheden bidraget ved frivillige gaver blandt andre har salig canceliraad SchiØdtses enke fr ue Michelle Otilie Stibolt dertil skjænket 100 slette daler.« P å dens modsatte side: »A. C. Borgen
sognepræst, J. E. J. Clausen kirkeværge omstØbt i Bornholms
Maskinfabrik 1882 Blem og Bidstrup .«
Om den nu fors~undne klokke fra 1580 kan nævnes, at den
ifølge regnskaberne blev omstØbt i København 1775 og efter alt
at dømme atter 1797:
Set. Klemens kirke
I kirken findes en senmiddelalderlig klokke, der efter alt at
dømme stammer fra det 14. århundrede. Klokken, der måler
103 cm i tværmål, har om halsen en latinsk versalindskrift, der
menes at være indridset i randformen, inden selve støbningen
fandt sted. Oversat til dansk lyder indskriften: »H il dig Maria,
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Ritts kirke
Dea ældste af kirkens to klokker - tværmål 100 cm - er stØbt
1580 af Matthias Benninck i Lybæk og har om halsen en smukt
formet akantusbor t samt følgende latinske versalindskrift, der
oversat til dansk lyder: »Matthias Benninck stØbte mig i det
Herrens aar 1580. Pris Gud med klokker.« Hankene er udsmykkede med skæggede mandshoveder.
Den anden ca. 50 år yngre klokke, der måler 67 cm i tværmål, er stØbt 1631 af Felix Fuchs i København og bærer om
halsen en rolinjet versalindskrift, der lyder: »Denne kloche til
Ridskierche paa Borrningholm ehr blefven stofft och bevilget.
Af ilden flød jeg, Felix Fuchs stØbte mig. Til anno 1631 Guds
æres forfremmelse.« Begge klokker er ophængt i nye klokkestole, men på gamle bomme med smedede beslag.

Set. Ols kirke
Den, der venter at finde gamle kirkeklokker i Set. Ols kirke,
vil hØjligen blive skuffet, idet begge kirkens klokker senere er
blevet omstØbte - henholdsvis 181 7 og 1878. Ifølge Thura var
kirken i besiddelse af en klokke, der tidligere havde tilhØrt et
skib fra Danzig, som var strandet ved Allinge - uvist dog hvornår. Klokken, der på den tid betegnedes som »den liden
klokke «, har følgende indskrift: »Velsignet være H errens navn,
I. W . Gedani stØbte mig 17 46. « På dens ene side sås Kristus
med sejrsfanen, på dens modsatte side Maria med barnet. Ravn
nævner i 1671 kun en klokke.
RØ kirke
RØ kirkes mindste klokke, der med sine kun 45 cm i tværmål
udgør øens mindste kirkeklokke, stammer fra 1780 og er en
tidligere svensk skibsklokke, som kirken efter alt at dømme har
erhvervet efter et forlis. Den lille klokke, der om halsen har en
dobbelt palmetbort, mens slagringen er prydet med akantusblade, bærer desuden følgende interessante indskrift: »Guten
i Stockholm af Johan Jacob Mårtenson 1780« samt »Skieppet
Ebba Brahe ifrån Jacobstadh.« Jacobstadh er en ældre benævnelse for den nuværende finske by Pietarsaari - grundlagt 1653.
Endvidere kan det nævnes, at den svensk-finske nationaldigter
J . 1. Runeberg (1804-1877) er føde i denne by.

Den anden og lange scørre klokke er støbe 1725 af J. H . Armowicz i Lybæk og måler 95 cm i tværmål. Om halsen står mellem co palmecborter: »Gud alene æren.« Klokken prydes desuden af en række afstøbninger af blade, kerubhoveder og medaljoner, hvoraf den ene bærer L11thers billede. - På dens ene side
følgende rimede versalindskrift:
»Der begge riger war i Fridrich Fjerdis volde,
og biscop Christen Worm om bispestaven holde,
paa Borringholm da var hØyædle oberst W esc,
her Ancher der oc provst her Jens til Røe sognpræst,
da hialp RØe meenighed mig til ae faae min stemme,
jeg dem og deris børn til kirke ey vil glemme
ar kalde, naar rid er, hvor de skal love Gud,
til de et bedre sted fra dette her gaae ud.«
Derunder står initialerne PH. S. K. W. samt årstallet 1725. Endelig står på slagringen - under en palmecborr - ar klokken er
srøbr af Johann Hienrich Armowitz i Lybæk 1725 . Ravn nævner i 1671 kun en klokke »udi taarnet«.

Østet·lars kirke
Den srørsce af kirkens i alt co klokker er srøbc 1640 af Arene
Kleiman i Lybæk og måler 98 cm i tværmål. Om halsen en femlinjec indskrift - score, klare versaler - mellem rankeborter:
»Holger Rosenkrans den welbirdig mand gubernacor ofver Borningholm land bewilgede mig ar giore os mig til Lavrs kierke
foere. Jeg med min liflige seerne paminder Eder Guds ord aldrig
at forgleme. Min faccor Christen Larsen monewe(?) mig lot
scobe til Guds ere der mand mone skrifve 1640. H . Tomas Mikkelsen W P RN LR T M Arene K.leiman stØbte mig Lubek.«
På slagringen - under en bort af skællagre skiver - findes en
latinsk indskrift, der oversat til dansk lyder: »Kom til Herrens
hus, hØr Kristi evangelitun, sank her den gode sæd, som tilfalder Eder til gavn og evig glæde.« Hankene er udsmykket med
løvehoveder.
Holger Rosenkrantz var lensmand på Bornholm 1625-1645;
H. Tomas Mikkelsen Wiborg døde 1658 som sognepræst i
Øsrerlars.
Den anden og noget mindre klokke, der måler 78 cm i tværmål, er ifølge indskriften omscøbc i 1684 af Arene Kleiman i
Lybæk. - Øverst om halsen bærer den en smuk reliefstØbt jagtscene og derunder en femlinjec indskrift, der lyder: »Anno 1684
da hoyeadle oc welb. herre oberste Bendiz von Hat var overcommandant oc amptman her over !anden oc sognepræst her til
kirken var h. Jørgen Jenson Sode er denne klocke ved Paul
Kofod overfort oc ladet omscobe til Gudes ære Osrerlavridts
kirke menighed til heste f . . lade mig ved dem som sagde til
mig wi ville gaa til Herrens huus. Arene Kleiman stØbte mig
Lubeck«.
På klokkens ene side findes en reliefstØbt korsfæstelsesgruppe
samt en biskop med stav. Begge klokker er ophænge på nye
vuggebomme, men i en gammel klokkescol.
Østerrnarie kirke
Kirkens største klokke - tværmål 104 cm - har haft en ret omtumlet skæbne, idet den er blevet omstØbt ikke mindre end to
gange. Første gang 1725 - uvist af hvem - og anden gang 1766
af I. M. Reiffensrein i København. Om halsen læses mellem

score rocailler - muslingeskalslignende ornamenter - følgende
indskrift: »L M. Reiffenstein srøbre mig«. På klokkens ene side
står: »Anno 1766. Rege Christiane VII da ecarz-raad I. C. von
Urne war amptmand, obrisre C. U. von Bulow commandane,
C. Sreenbeck proust og sogne præst til Øsrermaria sogn paa
Bornholm, og kierkens wærgere Jeppe Larsen, blev jeg, som
forhen i aaret 1725 her paa landet war omsrøbr, men der efter
igien sprucken, bortføre til KiØbenhawn af skeipp Herman M.
Sanne og der omstØbt wid comesioen af Hans Sanne. Den 19.
september blev Markus 1. Hiorr prest og prosr hær« . På klokkens modsatte side findes foruden et religiøse vers også tre reliefsrøbre menneskefigurer - en kvinde og co mænd. Hankene er
prydede med løvehoveder.
Ifølge amtmand Urne stod den i 1725 omsrøbre klokke omkring 1760 i ubrugelig tilstand i kirkens våbenhus. Ravn nævner i 1671 tre »skønne klokker«.

Set. Ibs kirke
Om co n u forsvundne klokker kendes ifølge Thura følgende:
Den »score klokke« fra 1628 bar følgende indskrift:
»Der Christian den Fierde god
D anmarkes rige forescod
Og Jylland var, ved krigsmænds magr
Af kæyserens, nær ødelagt,
Da er jeg scøbr i samme aar
Tallet viis og undersraar:
Ao. 1628. Julii 26.
Paa Bornholm i Ipsker-sogn
Der er jeg srøbc, er her bevogn
Holger Rosenkrantz Slors-herre daa
At jeg blev srøbr tilsræde maa
Hr. Michel Nielsen var præst den tiid
Kort Kleimen Li.ibsk, scøbre mig med fliid.
Kirkeværger, Claus KiØller, og Kelber Michelsen «.
Klokken har desuden på co steder en korsfæstelsesgruppe i
relief.
Den »lille klokke« fra 1663 bar ifølge samme kilde følgende
indskrift:
»Der konning Friderich den T redie god
Danmarkes riige forestod
Og Bornholm under Sædlands Stige
Ved kongelig befalning var henvigt,
Docror Hans Svane Erke-Bisp sand
Over Danmarkes og Norges Riige og Land
Hr. Michel Nielsen Sogne-Præst
I Ibs-kirke prækkes den Hellig lesdc (lektie)
Da er jeg udi Li.ibeck det Aar
Srøbr som raller viis, understaar.
1663«.
De nuværende klokker er srøbr af M. C. Troschell 1773 og I. C.
og H. Gamsc 1822 og måler henholdsvis 87 og 97 cm i tværmål.

Set. Bodils kirke
Kirkens ældste klokke, der er srøbr 1612, og som måler 108
cm i tværmål, bærer en rolinjec versalindskrift, hvis ordlyd
synes at være følgende: »Anno d(omini) MDCXII lod w(el-
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D en fjemede klokkestabel på Christiansø, billede hos ktutoden på ntt•seet, rentier Hans Petersen.

byrdig) Hans Lindenow til Gavnø, hØfvidtzmand paa Hammershus slot paa Borringholm, støbe denne klocke til S. Bodils
kircke u(di) h(r) Per Jensens oc kirckevergernis Svend Hansens (?) oc Jep (?) Krusis nerverelse ved Bernts (?) Køler H ans
Rasmussen sandemand« .
Den anden klokke er srØbt af I. C. og H . Gamst 1841 og
måler 95 cm i tværmål.
Om forsvundne klokker kan nævnes følgende: 1656 betaltes
100 slettedaler til Hermand Mortensen i Rønne, som skulle
købe en klokke i Lybæk. 1660 var ifølge regnskaberne »den ny
klokke føn i land og ophængt«. - 1725 fi k smeden 2 mark for
at slå den gamle klokke i stykker/ Samtidig betaltes 34 slettedaler til klokkestØberen Johann H enrich Armowitz i Lybæk
for den nye klokke, der ifølge Thura bar følgende indskrift:
»Anno 1725, da Frederik den Fjerde var konge, Niels West
amtmand. Hans Ancher provst, magister Johan Koefod præst
og Morten Larsen kirkeværge«. Og dernæst følgende vers:
»Der jeg som Bedemand til Bryllup Giester kaldte
Imellem Jesum og hans Brud, som ham befaldte,
Da faldt min D røbel ned, og jeg blev gandske hees,
Udygtig til mit Kald, som det af hver Mand sees.
Niels West, som Amtmand var, og Provsten Hr. H . Ancher,
H r. Koefod Sogne-Præst, lod sig det gaae i Tanker ,
At jeg cureret blev, og fi k igien min Lyd
Af Sognet ved Iwers Hjelp, som elsker Gud og Dyd«.
Set. Peden kirke
Den ældste af kirkens i alt to klokker er stØbt 1574 af Matthias
Benninck i Lybæk og måler 98 cm i tværmål. Om halsen en bort
med frugtbundter ophængt mellem løvehoveder i rulleværkskarcoucher og desuden en tolinjet latinsk minuskelindskrift, der
oversat til dansk lyder: »Pris Gud med klokkers vellydende jubelklang«.
H ankene er prydet med skæggede mandshoveder. Begge klokkerne er smukt ophængte i en gammel klokkescol i tårnets øverste scokværk.
Ravn nævner i 1671 »tvende klokker «.
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Set. Pouls kirke
Set. Pouls kirke - efter kenderes udsagn den finest kultiverede
middelalderbygning på Bornholm - var tidligere i besiddelse af
ro klokker fra 1664, hvoraf den ene - betegnet som »den store
klokke« - var støbt i Arnold Clemen i Lybæk. Den anden »den lille klokke« - bar ifølge T hura følgende indskrift: »Vores
allernaadigste herre og konge, konning Friderich den Tredie til
Danmark og Norge; velbyrdige hr. Hans Schrøder , gouverneur
paa Bornholm og oberst til feldt; H ans Christens ride-foged og
amt-skriver, hr. Michel Thomsen sognepræst, Rasmus Olsen
kirkeværger til Pouls-kirke; Herman Bohn M (ortensen) af
Rønne han lod støbe. Liibeck (ann)o 1664«.
De nuværende klokker er stØbt af I. C. og H . Gamst henholdsvis 1828 og 1831.
Christiansø kirke
I det i 1928 smukt opførte klokketårn, som nævnte år afløste
en gammel, tØmret klokkestabel, hænger der i alt to klokker,
som har rang af landets Østligste kirkeklokker. Den ældste, der
måler 63 cm i tværmål, er støbe 1751 af J. B. H olzmann i København og bærer på den ene side Frederik den Femtes kronede
spejlmonogram . Om halsen mellem to palmetbon er følgende
versalindskrift: »Johan Bartold Holrsmann i København stØbte
mig 1751 « . Den anden - et lille h undrede år yngre klokke er stØbt af I. C. og H . Gamst 1840 og måler 70 cm i tværmål.
Foruden støbernes navne samt årstal bærer klokken tillige Christian den Ottendes navnetræk. Desværre er slagringen en del
beskadiget. Om tre tidligere klokker, der skal have haft deres
plads oppe »under taget« på »Score tårn «, kendes forskellige
efterretninger. Således nævnes ifølge Thura, at det kongelige
skib »Gak med« den 6. december 1688 ankom med en klokke,
og amtmand Urne omtaler en klokke, der skal have båret følgende indskrift: »Frederich Holtsmann i København stØbte mig
1709«. Urne oplyser endvidere, at Bornholms kommandant i
årene 1722-1739, generalmajor Niels Madsen West, skal have
foræret kommandør Stibolts frue en lille skibsklokke.

Ved afslutteisen af denne oversigt over en række af vore
gamle, ærværdige kirkeklokker, hvilket formål er at henlede
opmærksomheden på den kulturskat, der på dette område endnu
i dag findes bevaret rundt om i vore kirker , er der så kun tilbage at minde om, at det ikke blot er ved de store hØjtider - vel
først og fremmest julen - de gamle kirkeklokker har noget at
sige os, men at dette er tilfældet, hver eneste gang de lyder. Eller som en af vore præster i en festlig stund så smukt udtrykte
det, da han udtalte sig omtrent med disse ord:
»Bare det måtte blive sådan, at vi, hver eneste gang klokkerne kalder på os, ikke vender det døve Øre til, men at vi følger
denne deres kalden og så medvirkes til at slide på kirkens tærskel og våbenhusets gulv.«
l itteratur:
Danmarks kirker, Bornholm. 1954.
Uldall: Danmarks middelalderlige kirkeklokker. 1906.

Carl Løf holm.

Nogle erindringer
af bygmester Otto Bidstrup
V. En af mine søskende

Nu vil jeg forsøge at mindes mine indtryk af min broder,
H ans Peter Bidstrup. H an blev født den 12. maj 1849, han er
jo syv år æld re end jeg. Vi var jo aldrig legekammerater; han
var jo den ældre broder, som vi, Carl og jeg, underdanigst havde
at rette os efter. D et første minde, jeg har af ham, var, at han
gav mig nogle ordentlige lussinger, fordi jeg havde taget et blyskibsanker, han havde skåret af en blyplade. Det var vistnok
gået noget i stykker ved mit eftersyn. D a han kom ud af skolen,
kom han hen til prokurator Erichsen, der havde lidt af en boglade og lejebibliotek på hjørnet af Stålegade og Lille Torv, der
hvor guldsmed Kolling nu har haft forretning i mange år. Den
gang tilhØrte ejendommen avlsbruger Anker. Hvor længe han
var der, husker jeg ikke, men det var forholdsvis kort, måske
et år. D erfra kom han på posthuset til postmester H enningsen
som medhjælper på kontoret og som postbud. D en gang fik vi
jo kun post en eller højst to gange om ugen; der var kun lidt
korrespondance. D er var en enke, der hed Karen Spelling, og
Peter, der bragte posten ud; det var hele mandskabet. Ellers
skulle han hjælpe til på kontoret. H an havde intet værelse, men
skulle være der om natten. Jeg var en aften oppe at besøge ham
og så, at han havde ingen seng at ligge i, men en stor kasse, der
stod i et hjørne af det forholdsvis store kontor.
D en såkaldte kontor- og budplads førte jo ingenting til, og nu
spekulerede han på, hvad han skulle rage fat på. D et blev så
bestemt, at han skulle forsøge at blive skolelærer. H ertil skulle
jo en optagelseseksamen og nogen forberedelse, der foregik i
de følgende 1-2 år , noget her i byen og en del i Ibsker, så vidt
jeg husker hos læreren på nordre skole. H an kom uheldigvis på
den ide, at han ville til Skårup seminarium; det var statsseminarium; der skulle være større chancer for at få embede, når
de dimitteredes derfra. H an kom derhen og blev optaget og
kom til at bo hos en skomager Jørgensen, som han vistnok
havde det godt hos, men meget tarveligt og billigt. H an var
kammerat med den senere folketingsmand og socialist lærer
Klausen. Opholdet der varede tre år. Da han skulle tage afgangseksamen, blev han syg af gastrisk feber, lå en tid lidt før eksamen og kunne ikke tage eksamen i Skårup, men måtte senere
rejse til Aarhus, hvor eksamenskommissionen kom een eller to
måneder senere. H an fik der sin eksamen, men kun en god 2.
karakter. H an kunne ikke synge eller spille; han var vist nok
omtrent blottet for stemme og gehør. D et trak ham jo fælt ned
i karaktererne; men eksamen fik han dog. Peter havde fars gamle

violin med i Skårup . Vi var jo mange børn, og far havde ikke
penge nok til at holde ham på seminariet. Efter hvad der er fortalt mig senere, var det fars gode ven i politik og kommunalbestyrelse, der lånte far pengene til hans uddannelse.
D erfra kom han på en stor gård i Vejstrup som huslærer for
tre børn; efter hvad jeg mindes, fik han 50-60 kr. om måneden
og frit ophold. Da han var der, stiftede han bekendtskab med
højskolen i Vejstrup og med Jens Lund, som var forstander.
H an skrev jo stadig om sine oplevelser, særligt med fruen på

Otto Bidstrup på mttseet, fotograferet af H . P. Holm. Bidstmps data er
3. oktober 1856 til 8. inli 1945.
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H erman Blem (1855-1919).

G. B. Kolling.

Julegård og på højskolen, som han var meget begejstrer for.
Der endte med, ar han fik Mathias derover på Vejstrup højskole. Der endte jo med, ar alle vi søskende kom på Vejstrup
højskole. Jens Lund var jo en dygtig og prægtig leder af skolen.
Peter sØgte og fik embedet som 2. lærer ved skolen i Tårbæk.
Der var sikkert er lille embede; men det passede ham sikkert
godt, så nær København og mellem en meget livlig befolkning.
Jeg husker ikke, hvor mange år han var der; men til at begynde
med boede han på er loftsværelse, der lå over førstelærer Bechs
lejlighed. Når jeg, som var i lære i København, kom ud til ham
lørdag aften, lå jeg på en sofa på samme værelse.
Peter havde en del andre bestillinger privat. Han havde en
Jille filial af Arbejderbanken, hvor han modtog indskud fra
befolkningen og indsatte pengene i banken. Han var skatteopkræver for Lyngby sogneråd hos landliggerne. De foretrak at
betale for tre måneder eller et halvt år , da de slap billigere i
landkommunen end i København. Der tjente han ikke så lidt.
Han var stifter og medlem af den sammenslutning, der fik bygget asylet i Tårbæk. H an fik en god ven i tØmrermester Jens
Pedersen, hvem han hjalp med regnskab og kalkulationer. Han
købte bøgetræ i Dyrehaven, fik det skåret i planker i København og sendte det hjem; her måtte jeg rende rundt til møbelsnedkerne og sælge så meget som muligt. Det gik for resten
helt godt. Han kØbte rræ, brædder og planker af de store finske
barkskibe, som den gang hvert forår lå i stort tal ved Børsen.
Senere købte han på de Ipsenske rræauktioner og sendte der
hjem med skipperne. Til sine indkøb havde han sikkert tØmrermester Pedersen og andre hjælpere. Han var jo meget virksom og tjente ikke så lidt derved. Da han var en stor økonom,
særlig med sig selv, samlede han sig jo en del penge, til han
skulle giftes.
Han var meget politisk interesserer og kunne ikke holde rand
for runge, så var det ikke altid, det gik så glat med hans overordnede, som var stok konservative. Det var jo i den Esrrupske
periode.
Peter blev gift med Mathilde Kofoed den 8. august 1877.
De kunne jo ikke bo på er loftsværelse; han lejede et lille hus
af sin ven tØmrermesrer Pedersen oppe i Nyrårbæk. Huset var
lille, dårligt bygger, nærmest til kun ar benyttes om sommeren;
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der var en lille have; men selv om det var slØjt, boede
de der al den rid, de var gift, før de flyrrede ril Rønne.
Når der kneb for os med penge, lånte han os en del
af skarrepengene, han indkasserede; så havde vi dem
1 a 2 måneder; men han fik dem altid tilbage, når
han skrev, ar nu skulle han aflevere regnskaber. Han
kom også i forbindelse med rømmermesrer Krone Fagerlund, der havde en søn, der blev polyteknisk kandidat, som plejede at komme meget ind til Mathilde
og sludre.
Der blev jo ril en ret tragisk hiscorie med der bekendtskab. Da Bornholms Maskinfabrik købre Wickmanns Srøberi efter dette firmas fallit, skulle der jo
penge ril køber. Der skulle ansættes ledere m .m. Peter
havde jo megen lyst til forremingsvirksomhed, og der
blev så ordner således, at Peter opgav lærergerningen
og fik den unge Fagerlund interesseret i sagen. Han
lovede at rage en stor part af de nye aktier, der
udstedtes, når han blev den tekniske leder , og Peter
skulle så have regnskab og hjælpe ril på forskellig måde. Det
så helt godt ud til at begynde med, men ak! den glæde varede
kun ret kort; thi Fagerlund var slet ikke egnet til at have med
kunder ar gøre; han var for sruds og overlegen, og kunderne
flyttede derfra, så hurtigt de var kommer. Peter var jo teknisk
uden uddannelse og kunne jo ikke godt magte den opgave.
Efter en rids samarbejde blev det besluttet i bestyrelsen, at
Fagerlund skulle siges op og afskediges fra stillingen som bestyrer. Der var Mathias og Bentzen, der fik der overdrager ar
overbringe opsigelsen og forhandle om de penge, fabrikken
skyldte.
Da Fagerlund var afskediger, blev Peter ene bestyrer af fabrikken; der gik ikke så godt, som der burde og kunne. Tale
med kunderne kunne han sagtens, og folk kunne sikkert lide
ham; men han manglede jo den faglige uddannelse, og derfor
var der jo en del problemer, han ikke kunne klare på der tekniske område. Han har aldrig sagt, ar han fortrød, han var kommer hjem; men jeg rror, ar der var ham en skuffelse. N år Peter
kom hjem i ferierne, og vi andre gjorde der bedste for dem,
har han nok rænke, ar der var friere og bedre ar være forretningsmand, end han senere fik erfaring for, der egentlig er.
Peter, Mathilde og sønnerne Peter og Hagbardr kom til
Rønne i årer 1888. Peter var i grunden i udpræget grad en interesseret mand, men egentlig ikke den srørre arbejder. En ting

(i

R ønne fra taget ca. 1900.

skal dog omrales, som han egentlig var srarrer af, og der var
Bornholms Telefonselskab.
Han havde jo erfarer, hvorledes det virkede i København,
da det blev anlagt der, og mente, ar der var absolut noger, der
ville få en scor fremtid for sig, og der så han jo fuldsrændigt
rigtigt. Der var jo tre virksomheder, som havde gavn af ae have
forbindelse med hinanden. Det var jo Maskinfabrikken og Nordre Jernstøberi, Schor og Benrzen, Mathias og mig. Efrer en
del forhandlinger blev vi enige om at lægge en ledning mellem
disse rre parrer. Peter fik en mand fra København, der hed Sørensen, som havde begynde ar fabrikere relefonappararer og
rrække ledninger herovre. Den gang var air angående telefon
så nyt og ukendr, ar vi ville forsøge os frem. Mellem Schor og
Benrzen blev først trukker ledning og anbragt et dansk telefonapparar, mellem maskinfabrikkerne er svensk såkaldr Eriksens apparat, hos mig og Mathias et lille fransk apparat, hvor
man skulle tale og høre i samme mikrofon. Det var det billigste
apparat; men det var noget besværligt.
Da vi havde hafr telefonen en kort tid, blev vi enige om at
indbyde byråder ri! at tage det hele i øjesyn, og efrer et byråds-

møde kom de alle sammen med telegrafbesryrer Carstens herind for at se og prøve, hvorledes de forskellige appararer virkede. De var hos Mathias, maskinfabrikken og hos os. De
fleste foretrak det svenske apparat; men alle var de forbavsede
over, ae det kunne lade sig gØre at tale sammen gennem en
tråd. H vorfor byrådet blev indbudt til at se og høre, var, for
ae vi kunne få den eventuelle koncession for at kunne danne det
påtænkte telefonselskab, som kun tænktes i selve byen. Med
hele den sag var Peter den, der gjorde arbejdet og også senere,
da det kom til at omfatte hele Bornholm efter mange og lange
forhandlinger med amt, by og sogneråd. Det var ham, der drev
på i arbejdet dermed; derfor blev han jo selskabets formand,
indtil han døde den 12. april 1896.
Peter havde et ret uroligt temperament. Han var ideernes
mand, så ret klart på, hvilken kile der skulle drives på, men var
ikke af den natur, der bliver ved i et sysrematisk arbejde i samme
retning. H an var flittig, meget nØgtern med sig selv både med
hensyn til mad og påklædning. Givet er det, ae han havde sin
score part i, at alt forløb så forholdsvis heldigt, som det gjorde,
da vi mistede far og mor og stod uden erfaring i livet.

Portrætter af kend te bornholmere afgået ved døden sidste år

Alfred Koefoed, 25 . august
1884-18. september 1959.
Direktionssekr. i Østifternes
Kreditforening, København.

Carl Otto Hansen, 17. novbr.
1889-8. oktbr. 1959. Forretningsfører, Nordre Jernstøberi, Rønne.

Jørgen Bojesen Koefoed, 22.
marts 1884-9. oktbr. 1959.
Overretssagfører, Rønne.

Albert Sørensen, 2. april 1897
- 9. oktbr. 1959. Sparekassekasserer, Neksø.

Janus Godtfred Elleby, 3.
febr. 1865-11. oktbr. 1959.
Fotograf og billedhugger,
Østermarie.

Nis NiHen Lttnd, 1. april
1875-11. oktbr. 1959. Karetmager, købmand , Østermarie.

Peter H jorth, 16. aug. 1873
-15. oktbr. 1959. Fabrikant
for L. Hjorths Terracoccafabrik, Rønne.

I. N. Kofoed, 20. april 187818. oktbr. 1959. Gdr., Bakkegd" Olsker, mdl. i sognerd.
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Fritz Pihl, 23. novbr. 188422. oktbr. 1959. Dommer,
Kbh. byret, landsret, rigsadvokat. R.•D .M.

Hans Peter Hansen, 8. marts
1869- 30. oktbr. 1959. Bankass" mdl. i sognerd., fmd.
husm.foren., æresmdl.

Emil Thom, 21. juni 189131. oktbr. 1959. Gdr., Nørregd., Øster!., sognrd., amtsrdmdl.

Axel Herman Andersen, 22.
maj 1878-4. novbr. 1959.
Bygmester, Hasle.

Marie Hjorth, 1. decbr. 1883
- 8. novbr. 1959. Bankass. i
Svaneke.

Hans Kofoed, 17. september
1874-8.novbr. 1959. Sagfører, Rønne.

N. ]. Nielsen, 23. marts 1882
-16. novbr. 1959. Sognepræst
Hasle-Rutsker 11. febr. 1921
-8. febr. 1950.

]Ørgen Pryds, 12 . maj 188919. novbr. 1959. Postmester
1948-59, Rønne.

Hans M øllgaard, 31. maj
1878-20. november 1959.
Skræddermester, R ønne.

Ch1·. Marcher, 27. juni 1872
-25 . novbr. 1959. Gårdejer,
Frennegd., Svaneke, sognerådsmedlem.

Po1tl Byrjel Kofoed, 11. febr.
1902-28. novbr. 1959. Førstelærer, Tingsted, Vesterm.

Peder Ipsen, 29. novbr. 1882
- 12. decbr. 1959. Avlsbruger, byrådsmdl" Aakirkeby.

Arth1tr Brener, 18. jan. 1886
-14. decbr. 1959. Kunstmaler, Svaneke.

Mathias Madsen, 9. oktober
1875-22. decbr. 1959. Avlsbruger, Hullevad,Nyker, sognerådsmed lem.

Emil Hansen, 2. marts 1882
-23. december 1959. Dampskibsfører, Munkegd., Ibsker.

Hans Andr. Ipsen, 2. decbr.
1886- 30. decbr. 1959. Gdr"
Nygård, Kærgd., Vesterm.
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Viggo Emil Pihl, 18. juni
1895-4. jan. 1960. Assistent
ved brandvæsenet, Rønne.

Carl Nicolai Mortensen, 26.
april 1882-15. jan. 1960.
Møbelsnedker, Rønne.

Sigfred Mogensen, 19. marts
1886-16. jan. 1960. Stenværksejer og -industri, Hasle.

Frederik Bidstrup, 9. septbr.
1883-26. jan. 1960. H otelej.
i Sandvig.

Julius Holm, 21. oktbr. 1878
-26. jan. 1960. Referent til
• Bornholmeren «, byrådsmdl.,
Neksø.

Peder Mathias Koefoed, 3.
decbr. 1878-25. oktbr. 1959.
Gdr. , Rosengården, rentier,
Aakirkeby.

Regnar Skovmand, 2. novbr.
1885-28. jan. 1960. Skovfoged i Nordskoven og Slotslyngen, Bornholm.

Jens Jacobsen, 4. aug. 1884
- 6. febr. 1960. Møbelhandler, h otel, Hasle.

Marws Peter Marcnssen, 3.
n ovbr. 1885-7 . febr. 1960.
Læge 1912-1958 i Svaneke,
mdl. i byråd.

Oltt/ Ch1·. V ibe, 9. septbr.
1877- 10. febr. 1960. Lokomotivfører, Rønne-Neksø.

Hans Jensen, 10. juli 1886
-15. feb r. 1960. Avlsbruger,
fisker fra Tejn, sogneråd i
O lsker.

H . Chr. Kjeldsen, 16. aug.
1877- 16. febr. 1960. Grd.,
Lindholmsgd ., Byfogedgd.
Østermarie; Svaneke.

Chr. Sonne, 21. marts 188 3
- 16. febr. 1960. Gdr., Tøjregård, Klemensk., mdl. i sogneråd og menighedsråd.

Niels Ferdinand Gobjerg, 6.
juli 1884-19. febr. 1960.
Overpostbud, Rønne.

Latwits Andr. Thorson, 26.
fe br. 188 1-26. febr. 1960.
Regnskabsfører f. salgsforen .,
Hasle. Dbm.

Andreas Harild, 27. april
1911- 1. marts 1960 Lokalred . f. •Bornholmeren«, sogneråd, Neksø.
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Peter Didrik1en, 3. decbr.
1901- 5. marts 1960. Bagermester, Rønne.

Ludvig H olm, 30. okt. 1886
-1 0. mam 1960. Bryggeri i
Hasle, pantefoged for komm.

T heodor Peter1en, 2. aug.
1875-10. marts 1960. Gdr"
Skarpeskade, sandemd" Klemensker.

Helga Schott, 22. juni 1881.,15. mam 1960. Ejer af Randkløvegd" derefter Ved Egen
i Bølshavn.

Peter Kr. Stibolt, 26. marts
1873-16. marts 1960. Scenograf, Kbh., Dbm.

Ak1el Rii1, 18. novbr. 1903
-29. mam 1960. Sryrmd"
ulyk" kontorchef, Kbh.

Arthur Pepke Ander1en1 17.
decbr. 1885- 8. april 1960.
Murerm" Knudsker, mdl.
sognerd.

]1t.littJ ]emen-Hein, 29. oktober 1872-11. april 1960.
Lekcor i Birkerød.

_,,,./
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Anker Mogemen, 21. juni
1905-10. maj 1960. Trykker, Rønne.

Ednumd Alex Ip1en, 1. oktober 1902-11. maj 1960.
Smedemester, Øscermarie.

Karen Kir1tine Land1choff,
13. jan. 1883- 27. maj 1960.
Oversygeplej" Aaki rkeby.

Carl Håkan11on, 26. januar
1898-29. maj 1960. D ansk
skoleleder, Husum, Sydslesvig.

Marie Stange. 27. jan. 1872
- 31. maj 1960. Distriktsjordemoder, Rønne, Gudhjem.

Anker Kr1re, 14. juni 188419. juni 1960. Gdr" Kofoedgård, Klem" creditkasserep.

Otto Ra11m111en, 24. marts
1887- 30. juni 1960. Malermester, Hasle.

Pod Erik Mogemen, 19. oktober 1915- 9. juli 1960.
Bankbog holder, R ønne.
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Frode Marcher, 20. okrober
1913-12. juli 1960. Handelsgartner, Gudhjem.

Valdemar Fr. Hansen, 26.
januar 1879-19. juli 1960.
Ejer af Borrebjergens stenh uggeri, Allinge.

Svend H olm, 2. decbr. 1913
-21. juli 1960. Bådebygger,
Svaneke.

Kr. Fr. Jakobsen, 25. marts
1873-29. juli 1960. Gdr."
Langedebygård, Bodilsker.

•I

Jens Edvard Hansen, 24. december 1913-1. aug. 1960.
Koncorbesc. i arb.mænd.fagforen., mdl. sognerd.

Carl Schou, 15. jan. 18742. sepcbr. 1960. Avlsbr., mdl.
sognerd., snedkerm. Bodilsk.

Johs. Hansen, 3. april 1892
-11. septbr. 1960. Købmd.,
manufakrurhandler, byråd,
Aakirkeby.

Chr. T horvald Pedersen, 9.
novbr. 1886-11. sept. 1960.
Gdr., Timannegård, Ibsker.

Lattra Klindt Jensen, 21.
marcs 1883-27. novbr. 1959.
Undervisn. realsk., Neksø.

Herluf D emcker Hansen, 6.
decbr. 1900-29. sepcbr. 1960.
Skoleinspektør, mdl. af byråd, Svaneke.

H enry Andreas Funk, 12.
juni 1898-21. septbr. 1960.
Boghandler, Neksø.

Theodor Jensen, 8. aug. 1888
-1. marts 1960. Købmand,
Neksø.

Elon Hansen, 10. febr. 1881
-27. maj 1960. Skomagerm.,
Aakirkeby.

H elga Andersen, 3. decbr.
1888-19. april 1960. Musiklærerinde, Rønne.
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KORT OG FØRERE:

Bornholms Amt, særtryk af Trap: Danmark, 32,00, ib... ..... . 36,00
Bornholm, generalstabskort 1 : 100 000 falset .... .......... . 3,50
4,50
»
1 : 40 000 4 blade plano
Bornholm,
Bornholm,
1 : 20 000 16 blade plano a .... . 4,00
Bornholm, turistkort 1 : 60 000 .......... . .............. . 3,50
K. Thorsen, Bornholm, turistkort, l : 75 000 ............. . 2,5G
K. Thorsen: Rønne, kort med gaderegister .............. • . . . 0,65
P. Hansen Resen: Atlas Danicus Bornholm ....... . .' .. . . .. . 8,00
Almindingen, turistkort 1 : 10 000 .......... ... .. .. ..... . 0,75
Almindingen, turistkort 1 : 30 000 . .... . . .............. .. . 0,3'0
Ove Marcuss: Bornholm - vort skønne land ............. . 6,50
Hammershus Ruiner, !Ører af Vera Larsen ............... . 1,00
Hammershus Ruiner, fører af Vera Larsen, stor udgave ....... . 2,75
Paradisbakkerne og Ibsker HØjlyng (med kort) ... . ......... . 0,75
På Bornholm 1960, fører med kort over øen og 14 specialkort .. 3,75

a .... .

GEOLOGI OG ARKÆOLOGI:

V. Milthers: Bornholms Geologi, indb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00
Arne Larsen: Læså .... .... . ... . .. ... . . . . .............. 15,00
BIOGRAFIER OG STAMTAVLER:

Johan Hansen: En bornholmsk Haandværkers Erindringer ved
lektor Th. Lind (indb. 19,00) . . ....... .. . ... . ....... . 6,50
Forstander N. P. Jensen, en mindebog . . ...... . ..... ... . . . 3,50
Lensmænd og Kommandanter paa Bornholm ved J. A. Jørgensen 0,75
Svendsen: Østerlarsker Slægter ........... . .. . .. .. . . .. . . . 3,00
H. Sonne Kofoed og N. C. Stangegård: Klippeøens Mænd fødte
og førte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00, indb. 18,00
Andreas Hansen: Arbejdsår og fyraften 12,00 indb. .20,00 og 25,00
H. A. Koefoed: R ektor ]. C. S. Espersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00

H I S T 0 R I E H J E 1\1 S T A V N S L Æ R E m. V.
BOGEN OM BORNHOLM ................ 85,00, indb. 115,00
Palle Lauring: Bornholm, med tegninger af Ebbe Sadolin
35,00, indb. 45,00 og 55,00
K. H . Kofoed: Bornholms politiske Historie fra 1848, 5 bind a 3,00
R. Pedersen Ravn: Borringholms Krønike 1671 . . . . . . . . . . . . 1,50
Dr. Kabell: Fra Rønne Dilleccantkomedie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
P. MØiler: Det bornholmske Sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00
Palle Wichmann Olsen: Hundrede Aar paa en KlippeØ ...... 14,75
Rønne Bogen, samlet af Emil Ruge og Iver Madsen ... . ...... 15,50
ind b. . ... 28,00
Aakirkeby 1346-1946 af G. L. Dam og H. K. Larsen . . . . . . . . 8,75
Th. Lind: Svaneke bogen ............ . .................. 20.00
Niels Nielsen: En by vokser til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,50

DIGTSAMLINGER:

K. A. Petersen: Viser i bornholmsk Folkemaal . . . . . . . . . . . . . .
]. P. Kuhre: Bællaminje frå Magleskau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chr. Stub-Jørgensen: Hjemlands Kyst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. J.: Digte (realskolebestyrer Alfred Jensen, Neksø) . . . . . . . .
Hans Hjorth: På versefødder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SANG-

Jul paa Bornholm 1933-36 ind. a ...................... .
Jul paa Bornholm 1939 ................................ . .
Jul paa Bornholm 1940 ............ . . .. . .............. .
Jul paa Bornholm 1946 ........................ ... . .. . .
Jul paa Bornholm 1947-48 a ........ . .................. .
Jul paa Bornholm 1951-54 a ..... .. ... ....... .. ... . .... .
Jul paa Bornholm 1955 ..... . .. . ............. . ........ .
Jul paa Bornholm 1956 ........ .... ...................... .
Jul paa Bornholm 1957-58 a .............. . ... ... .... .. .
Jul paa Bornholm 1959-60 a ............. .......... .. .. .
1933-3 7 indb. i eet bind ........ . . ... .
» •
. .. .. . . . • . . . . •
1938-42
1943-47
... .... ...... .
•
1948-52
..... .. ...... .
>
>
1953-57 >
•
• ••••••• . •. •••
J. Klindt J ensen: Disse danske ..... .. .. .... . .. . .. . . . . .. .
Henning Ipsen: Skrænten ved havet ............ ... .... .
Henning Ipsen: Det herrens år ............ . . . .......... .
Kelvin Lindemann : Den kan vel frihed bære ............ .. . .
Otto J . Lund: Slidara - Bornholmsk Fortælling ........... .
•
Jem å Jor .. .. .... . .................... .
Hawed e mit ........ . ................ . ..... .
• • indb. i shirting 9,00, i vælskbind ..

OG MELODIHEFTER:

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 . . . . . . . .
Borrijnholm, tekst: M. K. Zahrtmann, musik: Hans Hjorth . . . .
]. P. Kuhre: Lila Moer og Pærza Viza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bornholms Tappenstreg af P. Andersen (indeh. »Bornh . Drapa•)
Nordens Capri af Vald. Olsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Råsapasijn, samlet af L. Wessel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bornholms Pris af Winrher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kong Peter I.s Honnørmarch af dr. Thorsen . . . . . . . . . . . . . . . .
L. Wessel: I Piblamarken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KjØvenhaunerijn, syngespil i 2 akter, tekst og m usik af Daniel
Andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIVERSE:

2,50
2,50
2,75
3,50
4,00
4,50
4,7'i
5,00
5,50
5,85
28,00
30,00
33,00
37,00
41,00
15,00
14,7 5
14,75
4,8 5
5,00
5,00
5,00
13,00

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

(Jolbergs Bog·handel
Forlægger af bornholmsk Litteratur.

Tlf. *1617

Postkonto 13077

ÆLDRE BORNHOLMSK LITTERATUR KØBES OG SÆLGES

KONTORMASKINER

KONTORMØBLER

ORIGINAL ODHNER

!!ilEMAli

Regnemaskiner

Kontorskrivemaskiner

Rejseskrivemaskiner

Eneforhandling f or Bornholm

Eneforhandling for Bornholm

COLBERGS BOGHANDEL
EGET FINMEKANISKE VÆRKSTED

0,75
1,00
5,00
8,5 0
4,50

MED

SPECIALUDDANNE T PERSONA LE

I-

~ulegaver

13/omstervenner Cederblad kender

Knud
Jørgensen
St. T orvegade
'R..onne

Brode r i
G ælder det radio,
Vævning

fjernsy n,

knallert

eller cykle, går De
Keram ik

ikke fork erc, hvis
D e henvender D em

Ku ns t

til os. -

Kun gode

mærker haves

Kran se- og blomsterarrangemencer af enh ver a rt.

Leveres over hele jorden

T elefon 'Rønne 740

S O~I~ AN~~R
Snellemark
Rønne . T lf. 884

Øens største og mest moderne

__

,

_

julegaver
I SMUKT UDVALG

Telefon 319

blomsterforretning

______ _J

RING TIL RØNNE

907

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

COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI . STOREGADE 30 . RØNNE

Altid
først
med
nyhederne

1 ste klasses
pålæg
Fineste
selskabssmørrebrød
Konserves

HARALD ANDERSEN
K. Mortensen

Si. Torvegade . Telefon Rø nne 359

Herreekvipering, St. Torv, Rønne. Telefon 350

Altid med i billedet .. .
Nielsen lægger budget. Bankkontoen er grundlaget for fami liens
økonomi, og det, der spares op,
skaber mulighed for at gennemføre de forskelli ge ønsker og planer. Det kan være køb af eget
hus, køleskab, bil eller fjernsyn,
og det kan gæ lde børnenes uddannelse.
En konto i Handelsbanken føjer
sig naturligt ind i billedet, når der
er tale om en familie, der vil
si kre sig fremgang og tryghed .
Er DE ikke all erede kunde i
Handelsbanken, så kom ind og
tal med os - der er sikkert en
filial eller afdeling også i Deres
nærh ed.

~nneVinog Cigarforretning
har alle kendte mærker
i vine, spirituosa ,
cigarer og cigaretrer.
Store udvalg i piber.

H. H. LAU
Si. Torvtgatlt 3. 1\prrm
Ttlt fon 706

Hl\NDELSBANKEN
I RØNNE

TLF. ·22 11

- den moderne bank med de gode traditioner

Bageri
Conditori

Cafe

*Snellemark 43
Rønne
Telefon 242

C. J. Didriksen & Co.

Fast brændsel
Brændselsolier
Trælast
Cement m.m.

Firmaet

CHR. BIDSTRUP
Ellekongstræde / Set. Mortensgade

Telefon Rønne 141

ALT I ELEKTRISKE ANLÆG

Firmaet AXEL SØRENSEN OG SØN
Elektro-installatør

:!:}

Telefon Rønne 569

... denne forretning skaber de moderne hjem
Øen s største specialforretning
i komplet boligmontering
Alt til hjemmet og til alle hjem
De er altid sikker på kvaliteten i

Søndergade 7 EM IL NIELSEN Tlf Rønne 1025

PROTOKO LLER
PRIVATB I ND

Om fådrer

dette foto9roli
Niels Andersen
St. Torv, Rønne, cif. 1313

BOGBINDERI

uvurderligf-

e.9.~~~~
VE D H. P. N l E L S E N . By LE D S GA D E 4 . TE L F. 2 4 0

DAMPSKIBSSELSKABET P~A BOR"HOLM AF 1866'

I år kan De
få julegaver
til hele

Pakning

familien

og

Julegaver

af møbler

opbevaring

der skaber
glæder

o41ste~
SØNDERGADE 6. RØNNE TLF. 249

WILH. BECH & SØN
T urist- og selskabskørsel

Flytte- og transport/orret11i11g

K astanievej 6. Privat: Sø ndre Alle 5. T e lefon 788

I

!~--~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fransisko, familieisen m c<.I
ch okoladefy ld , pyntet i hcs rcskoform
lige ti l ar s: l'lle pli bordet. 7 pers.
SlaralTen land, de n lorn cmrne
anretning med frugt og 111 arc:ipan .
Fås så vel r 11ouga t som v a 11 i Ile
t i1 !) og 12 persone r.

KRØLLE-BØLLE

·1

I
Kemisk
rensnrng

Malermester

Nørregade 24 . Rønne . Telefon 48

KEMIKOHL
St. Torvegade 27 . Telefon Rønne 116

r-

J.,.

De har gode kort
på hånderu

//"
.'

~

\

/ •'

hvis de sparer regelmæssigt op på en
sparekassebog. Ikke alene målt med de
penge, der står på sparekassebogen,
men også i kraft af de lånemuligheder,
en sparekassebog giver.

BORNHOLMS
SPARE·
OG LAANEKASSE
I RØNNE
Afdelinger i Alli nge . Hasle . Tejn . Kontortid kl. 9-12 og 14-16 . Lørdag k l. 9-12,30, i Hasle afdeling dog kun kl. 14-16

NY OPEL REKORD
giver Dem endnu mere bil - endnu mere komfort - og endnu bedre køreegenskaber
Re kord leveres med
55 ell er 63 hk. morer
samr med eller uden
auroma ri sk kobling

DEN NY 2 DØRS REKORD - LINIE SKØN SOM ALDR IG FØR

Se og prø v den hos

FERDINAND JØRGENSEN
Autoriseret GENERAL MOTORS forhandler . T lf. Rønne 250-251

Skadesforsikring
Livsforsikring
Forsikringsaktieselskabet

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

Buketter
Blomsterkurve
Moderne kransebinderi
Frugt
Blomsterhilsener
ekspederes
over hele kloden

•~

T ORVEGADE 4 . RØNNE . TELEFON 448

Møbler og
butiksinventar
-

gerne til tjeneste

med tilbud og overslag
Vi kummer
over hele øen

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

Bornholmsk stentøj
og fajance

L. HJORTHs
Grundlagt 1859

Terracottafabrik

Sølvmedaille: Altona 1869, London 1870
Guldmedaille: New Odeaus 1864, Bruxelles 1910, Gent 1912
San Francisco 1914
Barcelona 1929 (Grand prix)
Bruxelles 1935 (Diplom d'.Honneur)

'Bruger De briller
til at
læse 1ned?
Så kender De ulempen med ikke at

kunne se klart på længere afstand med

Omega

Deres læsebriller.

Denne ulempe kan fjernes ved hjælp

vandt verdens tillid, se vort sn1ukke udvalg. Vi har nre i alle

af dobbeltslebne glas. Men det er ab-

prislag. - Vort motto er kundens tillid, fagmandens styrke.

solut nødvendigt, at tilpa5uingen og
indslibningen er foretaget

j

f/homJenJ uneo•OPTIK..!

St. Torvegade 14. Tlf. Rønne 572

omhygge~

ligt. Kom venligst ind og tal

1i1ed

os,

De kan sidde ugenert, vi har specielt

prØveværelse.

\
I

~

~---. r:·_
:- .RØNNE .";-: ·:·:;
ØJL44LØUsussue

=:tuzw~

Telefon.9

'

- vidt berømt for hvid vask -

