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En af de buske - det kan også være et træ - som præger vore
bornholmske namrområder mest, er enen. Det er ikke, fordi
den er speciel bornholmsk; den findes mange steder i Danmark
og vokser i det hele taget over det meste af Europa, findes tilmed i Island og på Grønland - men alligevel: vi fornemmer den
som en rypisk bestanddel af den bornholmske natur.
Den træffes så godt som overalt på Bornholm, hvor der er
uberØrt natur, men er dog ikke lige hyppig alle steder. Den
gamle hØjlyng er dens egentlige tilholdssted, og mange steder
ved klippekysterne forekommer den i mængde og er egentlig
at betragte som en slags skovukrudt, som dog næppe gØr nogen
skade; man må vel snarest sige tvært imod! Dens oftest lave
vækst sammenlignet med de Øvrige skovtræer gØr den ikke
skikket til at tage kampen op med disse. Men den kan vel gØre
nogen gavn ved at udfylde »huller « i skoven, altså steder, hvor
intet andet står, således ar en alt for kraftig udtørring af skovbunden undgås.

Ener på de yderste afsatser af ktippeme på H ammerknuden
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Den er nøjsom i sine fordringer, vokser bedst på lidt kalkog lerholdig bund, som gerne må være fugtig, således som den
er det ved mange hØjlyngsmoser. Men fugtighed er ikke noget
krav. Den trives udmærker på mange af klippeskråningerne for
eksempel i vore sprækkedale eller på klippeskråningerne ved
vore kyster. Den kræver i det hele taget ikke meget muldlag.
I HØjlyngen træffes den ofte på flad klippe, hvor der kun er
muld i klipperevner, eller hvor muldlaget er så ryndt, at næppe
andet end lyng, krat af bævreasp og enebusken kan nøjes
med det.
lyngen er ikke i stand til at kvæle enen. Derfor ku nne den
tidligere tider ligesom nu findes på lyngvidderne, også når
der er kvægdrift på disse; thi enen, som jo er et nåletræ, har
stærkt stikkende nåle, der beskytter den mod det græssende
kvæg, selv fårene går uden om den. Men den kan ikke lide kultur! Så snart jorden er blevet dyrket, forsvinder den. Dette kender vi fra Højlyngen. Er jorden omend kun forsøgsvis raget
under plov, så er enen forsvundet og står beskedent i markskellene eller ved skovbrynene, hvor plov og kunstgødninger ikke
irriterer den.
Derimod har den intet imod lyngrivning, skovrydning og lignende nedbrydning af naturvegetationen. Det ansporer den til
fornyet spredning og vækst, så den ligefrem efter en sådan
rydning kan dække fladerne med tætte næsten uigennemtrængelige buskadser, sådan som vi har set det efter rydning af »grøn
pest« ved flere af vore kyststrækninger.
Jeg nævnte, at enen ikke lader sig kue af lyngen. Derimod
er den ikke altid lige kollegial over for denne plante. I de senere år , hvor lyngen de fleste steder på Bornholm har været på
retræte, har man set enen være med i den fortrop af skovtræer,
som gjorde det af med lyngen. Først kom bævreaspene, så
enerne og så birketræerne, og i skyggen af alle disse blev lyngen
kvalt. At enen så senere led samme skæbne, når de store skovtræer tog kommandoen, er en anden sag, for vel tåler enen til
en vis grad skygge, men dog ikke for meget - så går den ud!
Det er også almindeligt at se en ene i er skovbryn med nåletræer, hvor den i lyssiden står frisk og grøn, men på den anden
side er bar og nøgen.

Forblæste ener på
havskrænterne ved
Hammershus

Bornholmsk l an d skab med ene nord
for Aarsballe
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Landskab med ener ved Gamledam i Rntsker.

linekrak (eneskov ), Gade by, Østennarie

Gammel, bttskformet ene ved Basta Mose. Almindingen
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At drage sammenligning mellem enens forekomst fØr og nu
er naturligvis svært, da de gamle topografer ikke fortæller meget om enen. Men så meget kan man dog se, at enen også for
et par århundreder tilbage var almindelig på Bornholm. Og den
har sikkert altid været det, da den er vort eneste virkelig vildtvoksende nåletræ (enen hører til cypresfamilien), der formentlig i fjerne tider har været en bestanddel af underskoven i den
tids ege- og fyrreskove, sådan som vi også kan se det i nutidens,
f. eks. i Slotslyngen.
Vi vil nu se lidt på enens udbredelse i de forskellige dele af
Bornholm. H yppigst forekommer den i nordre og Østre herred,
specielt Rutsker, Olsker, Rø og Østerlars sogne. I Østermarie,
Ibsker, Bodilsker, Aker, Vestermarie og Klemensker sogne er
der færre enelokaliteter, og i Nyker, Knudsker, Nylars, Pedersker og Povlsker sogne er den enten sjælden eller har kun få
lokaliteter. Statsskovene og de kommunale plantager ses der
bort fra.
På Sydbornholm er den, som det ses af det foregående, langt
mindre udbredt end på Nordbornholm. Bevoksningerne forekommer i flere typer. Der er bevoksninger , hvor enerne er træagtige. Andre er buskagtige, og disse er de hyppigste. Atter
andre er nærmest tæppeformede - og endelig findes der rundt
om talrige enligtstående ener.
På Hammerknuden er enen ret fåtallig og står kun hist og
her, men kravler helt ud til de yderste afsatser som f.eks. omkring Kælderhalsen, hvor man ser små, lave buske helt ude,
hvor de lodrette klippevægge går ned til havet. Men syd for
Hammersø-dalen ses stØrre forekomster. Således rummer Langebjerg en stor enebestand, som i den centrale og den vestlige
del af bjerget danner et udpræget enelandskab med kun ringe
indslag af anden trævækst. Enekrattene er mandshøje og har en
skøn beliggenhed, således at vi her i landskabelig henseende
har et af de smukkeste enelandskaber på Bornholm.
Imellem Blanchs H otel og Hammershus findes mindre elegante enekrat - men på kyststrækningen mellem Hammershus
og Sæne havn findes en morsom form for enebevoksning. Det
er stærkt forblæste ener, der af vestenvinden er presset ned
mod klippefladerne, så de danner 20-30 cm lave tæppeformede
bevoksninger, som står på det tynde muldlag, der dækker klippen helt ud til afsatserne, plysklippede af vinden, så ikke en
kvist rager op over tæppefladen. Bevoksningerne i sig selv er
vel ikke imponerende; men de landskabelige omgivelser er aldeles enestående. Disse enetæpper ligger mellem bevoksninger
af den sjældne tarmvrid røn, asrragel, blodrød storkenæb og
meget mere - hist og her også lyng - således at der her står et
helt enestående plantesamfund i dansk natur. V ed Tyverenden
ses de smukkest. På skråningerne nord for Sæne havn ses tilsvarende enetæpper, dog mindre elegante.
Slotslyngen og de tilgrænsende skov- og lyngstrækninger
rummer en stor enebestand, der mange steder udgør et smukt
indslag i landskabet, således som det ses på Troldsbjerg, omkring Ankermyre eller ved stien fra Hammershus til Finnedalen og ikke mindst i Ringebakkerne, for eksempel på kystskråningerne ud mod Vang. Langs med kysten ses ener til
J ons Kapel. Fremhæves bør terrænet omkring Gamledam, hvor
der især på nordsiden står mange ener i et af vore skønneste
bornholmske lynglandskaber. I den vestlige og sydlige del af
Olsker sogn optræder enen hyppigt, men ved kysterne noget

E11er over Fttglesangsrenden med
11dsigt mod syd ( Aaker)

Fra det meget smttkke og
særprægede e11eterræn ved
Rttndemose i Almindingen
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Lav enebevoksning på klippeskråningerne syd for Randklpve, Østermarie

mere sparsomt. I RØ er for holder noget lignende; i de til Rursker Højlyng grænsende jorder vokser mange ener, f. eks. ved
Spelli ng Mose og ved dalen vest for frem til Spellingegård og
i kli pperne ved den gamle jernbanelinje omtrent til RØ stationsby. Endvidere i de til RØ Plantage grænsende områder
og i Bromme. Kystpartierne er rigere bevokset med ene end de
tilsvarende partier i Olsker sogn. Der står således smukke enekrat mellem Scammershalle og Båstad; man har søgr at fjerne
dem som »grøn pest«; men de vokser lige så voldsomt til igen
og danner næsten uigennemtrængelige krat, som er isprænge
brombær og en mængde urceagtig vegecacion og rummer et rige
fugleliv. Man kan ikke sige, at disse enekrat misklæder kysten.
Fra Dyndaleåens udløb til Salene er enen kun tilfæ!dig; men
i dalen ved Storefos og ved den nye Bobbebro trives den vel,
hvor klippen ligger fri.
I Klemensker er kun få enelokaliteter: lidt ved Muredam, i
Torpe bakker, i Splitsgårdslinjen, i Kleven og op til RØ
Plantage.
I Øsrerlars står det bedre til i denne henseende. Der er mange
ener i og ved Østerlars Plantage og i grænseegnene op til RØ
og Klemensker plamager, i Knarrebakkerne, Stangemarken og
flere steder. Kyststrækningen derimod har kun en ri nge bestand
af ener.
Østermarie sogn har enebevoksninger på klipperne ved Flæskedal og KlØvedal samt i Skrulle, ved Ølene, i Gadeby, Dalslunde og Ypnasted samt på klippeskråningerne nord for H vidhat ved Randkløve. Typen sidstnævnte sted ligner meget de
tidligere omtalte enetæpper på skråningerne ved Hammershus,
men er mindre forblæste og har derfor ikke i samme grad tæppeform.
I Ibsker står enerne ret spredt ved kysten syd for Listed
(Hammerslet) og mellem Arsdale og Frederiks Stenbrud. Ved
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strandvejen ud for H esteklØven ved Arsdale står en ret kraftig
bevoksning, og endelig findes mængder af ene i Ibsker Højlyng.
I Bodilsker ses ener i områderne syd for Højlyngen, på Slamrabjerg og ved Balka og Hundsemyre.
Povlsker er nok det sogn, som - når der ses bort fra H øjlyngen - har den mindste bestand. I Rispebjerg området ses
hist og her nogle enebuske, og i Strandbakkerne kan der også
findes en enkelt forpjusket ene; men i selve klitterrænet, f. eks.
ved Dueodde, er der ingen; først når man kommer længere op
i skovene, viser de sig; men de er næsten altid vantrevne.
I Pedersker er forholdet det samme. Omtales skal en hØj Øst
for Skyttegård, som er bevokset med ener. Jeg vil tro, at det er
den eneste enebevoksede hØj her på Øen.
Også i Aker findes enerne i sognets nordlige del, d. v. s. op
til Højlyngen, og ligeledes i Vestermarie, hvor Bjergebakken
har en god bevoksning. Nylars og Knudsker har nogen enebevoksning i Blemmelyng, ligesom der også ses enkelte ener
ved Stampen.
Tilbage er kun at nævne de gamle hØjlyngsmarker, de nuværende statsskove og sogneplanrager, hvor enerne nu har deres
mest sikre tilholdssteder og stadig optræder i stor mængde på
steder, hvor rationel skovdrift f.eks. på grund af jordbundens
beskaffenhed ikke er gennemført. I Almindingen har vi således
en meget smuk og forholdsvis stor enelokalirer nord for Luntebakken; den rnmmer en række træagtige og meget smukke
ener. I det hele raget optræder enen hyppigst i de Østlige dele
af skoven, for eksempel fi ndes en morsom bevoksning på GrØnnekul; en række store ener står her i en ring oppe på hØjen formentlig er de plantet af skovens folk. En del ener står på
klipperne og over klipperne ved Ekkodalen. Rø Plantage gemmer også en mængde ener (Sdr. Borgdal, Borrehoved), ligeledes
Aker, Pedersker, Povlsker og Vestermarie plamager. Op til den
sidste ligger Enesbjerg vest for plantagen med en af vore smuk-

Det meget smnkke enelandskab på Enesbierg, V estermarie

Velformet ene i Paradisbakkeme

keste enelokaliteter. Dog er Ibsker og Rutsker hØjlyng de lokaliteter, hvor enerne er talrigest. I Paradisbakkerne er enen et
karakteristisk indslag i landskabet, særlig er den dekorativ i
dalene, f. eks. Majdal og Grydedal, men også fremspringende
klippepartier som f.eks. Gamleborg er stærkt tilgroet med ener.
I Rutsker HØjlyng og tilgrænsende områder er enen også
særdeles karakteristisk; særlig smukke enebevoksninger ses Øst
for den fredede lyng, men også i sprækkedalen Kleven ses
mange ener. Tiltagende beplantning og tilgroning i Rutsker
H Øjlyng har dog medført, at enerne er i aftagende her, f. eks.
er de næsten helt forsvundet fra det forhen så smukke landskab
mellem plantagen og sprækkedalen. Både lyng og ener er kvalt
af opvoksende granskov.
Som foran beskrevet - eller i det mindste i hovedtrækkene sådan er enens udbredelsesforhold på Bornholm i Øjeblikket.
Men et vegetarionsbillede kan hurtigt ændres, og dette gælder
i særlig grad enen. I løbet af nogle år kan den fortrænges på et
sted, hvor den før var herskende. Og omvendt kan den lige så
pludselig tage overhånd et sted, hvor den tidligere var lidet
dominerende. Med den stadig mere planmæssige skovdrift må
enerne nødvendigvis aftage i mængde; men der vil stadig være
steder, hvor en enebusk kan få et fredeligt voksested, og synd
ville det også være, om dens skarpe silhuet sku lle forsvinde fra
de bornholmske udmarker.
Enen har fra gammel tid været et anset træ med ikke helt få
anvendelsesmuligheder på grund af sit meget seje og stærke
ved eller på grund af sine stive nåle. Således anvendtes enen til

forskellige former for koste. Ved hjemmebagning anvendte man
eneris som ovnkost (uvnkåst). Når ovnen var heder op, og gløderne rager ud, fejede man den ren med eneris, der var bundet
sammen med er par solide bånd, hvorefter der var stukket et
skaft i. Kosten spruttede og gnistrede under fejningen; men
når der gik ild i den, »dysrade« man i en spand vand. Denne
kost blev kun brugt den ene gang. (Ibsker ca. 1890). Om
»uvnkåstinj « siger et gammelt gåderim:
»Ijn kom grøn, å ud kom rØ,
nikkada me baud å va næsran dø«.
Enen anvendtes også til fejning af den tids åbne skorstene. Enegrene og kviste blev bundet sammen, så de dannede et tæt rundt
bundt, og med dette fejede man den åbne skorsten to gange om
året. Det foregik på den måde, at et reb blev bundet i bundtet,
som så blev trukket op igennem skorstenen. Når drengene blev
gamle nok, var det deres arbejde at srå Øverst oppe p å taget
og trække op og ned i rebet, mens faderen eller en ældre srod
nede i den åbne skorsten med en lang stang, hvormed han trykkede enebundtet ind mod skorstensvæggen, således at denne
blev »fejet« over det hele. At stå nederst i skorstenen og manøvrere enebundtet, så h ele skorstenen blev ren, var et usandsynlig snavset arbejde. (Øsrermarie ca. 1900) .
D et var almindeligt at bruge enegrene som skafter til stenhammere (hertil anvendtes også almindelig »haventorn«, d. v. s.
alm. tjØrn), (Salruna, Østerlars ca. 1900) - og der er eksempler
p å, at enesrokke anvendtes til kosteskafter (Østermarie ca.
1900).
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flækkede enekviste, og til denne form for »husflidsarbejde«
har enens anvendelse holdt sig helt op til vore dage. Disse kurve
anvendes endnu, dog er i de nyere kurve de lodrette staver
vistnok altid erstattet af ståltråd, ligesom de flækkede kviste
er afbarkede. Det var ofte ældre folk, der sad og lavede dem
med en købmand eller anden h andlende som aftager.
D en gamle berømte »fiskatjiva« lavede man p å lignende
måde. af flækkede, men ikke afbarkede enegrene. Var grenen
tyk nok, flækkede man flere gange. »Fiskatjivan« var en slags
kurv til at bære p å ryggen; den var derfor flad til rygsiden,
men afrundet p å modsat side og havde et greb foroven. D et

1 ,,.,.. ·,,.
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Højstammede ener i Bromme, RØ

Ene i sne ved Basta Mose, Alm indingen

Ener ved kysten syd for Allinge

Af enekviste flettede man arm- og håndkurve; men først blev
kvistene eller grenene flækket en gang, de blev dog ikke afbarket. H åndtaget blev lavet af en noget kraftigere gren, der
også var flækket og i modsætning til det øvrige materiale afbarker. D e større kurve, armkurvene, anvendtes til at samle
kartofler i, til æg (et tØrklæde eller lignende blev da lagt i bu nden), ti l at plukke æbler i o. s. v. D isse kurve var altid ovale
eller runde i formen og ville i vore Øjne nok se lidt grove ud;
men de ses aldrig mere. D e gik af brug for ca. 65 år siden.
Også de lodrette stave i kurvene var af enevidjer; men mod
slutningen af disse kurves tid blev de lodrette enestave erstattet af en kraftig ståltråd i de mindste kurve. D e på landet meget anvendte »småhalmskorra« blev på samme måde lavet af
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Enebmkads ved Rtttsker H øjlyng

er lidt svært at forklare udseendet, men interesserede kan se et
eksemplar på museer i Rønne.
Fiskatjivans størrelse afhang af, hvad den skulle bruges til;
der var stØrre, og der var mindre. Man anvendte den ved fiskeri
til at opbevare fangsten i, og den anvendtes af fiskerkonerne,
når de gik på landet for ar sælge fisken. De kunne da rage den
på nakken; men det var heller ikke ualmindeligt, at man lagde
den på en trillebør og befordrede den på denne måde. I de
mindste »tjiver « sås i slutningen af forrige århundrede ståltråde anvendt som lodrette sca;ve i stedet for enekviste. Snedker P. Marchers far i Salruna lavede omkring 1890 adskillige
"fisketjiver« . Materialet fik han fra kystklipperne syd for Salruna, på skråningerne vest for strandvejen ved Kobbeåens søndre side eller andre steder-_ Enen var da langt talrigere end nu,
så der var nok at tage af.
Af ene lavede man »vedja« (bøjler) til »fiskakobba«. Hertil
anvendtes en %, tomme tyk enesramme, som blev lagt i bageovnen samtidig med, at der fyredes til bagning. Når grenen
blev varm; blev den blød og kunne bøjes, og samtidig blev barken nem at gnide eller trække af. Når grenen var bøjet til den
runde form, den skulle have, blev endesrykkerne bundet sammen, og vidjen blev lagt hen, til den kunne gØres færdig. Knaster og lignende blev skåret bort" så den blev helt glat. Ved et
snit, formet som et skævt V i hver ende af_ det bøjede grenstykke, fæstedes er.derne sammen (Salruna ca. 1890) .
Som almindeligt brændsel har enen ikke· fondet større anvendelse; men i naruraliehusholdningens tid var ene sammen
med tjØrn et sk~ttet opfyringsmateriale, når bageovnen skulle
opvarmes. Det hedede godt! I den brændselsfattige tid under
sidste verdenskrig anvendtes ener sammen med lyng i udstrakt
grad under kedlerne på vore bornholmske mejerier.
I forrige tider, da man havde sand på gulvet, hændtes det
også, at man efter sandstrØningen strøede enekvisre på for at
give en aromatisk duft i stuen, og i lighed hermed hændte det,
når der kom til at lugte forkert i sruen, hvad jo nok kunne ske,
at man lagde enekvisre på bilæggeren, så man fik luften frisket
op. I P. Marchers hjem brugte man under Ølbrygning enekviste
ved rensning af bryggekarrene. Man lagde nogle enekviste på
bu nden af karrene og slog derefter kogende vand i.
Også i falkemedicinen fandt enen anvendelse. De modne
enebær regnedes for at være blodrensende og spistes rå. D et
var godt fo r sundheden! (Elleby, Østermarie ca. 1890). Enebærrene blev også tilsat brændevin til medicinsk brug; den
blev drukket eller anvendt til gnidning. (Østermarie).
Enens frugte r, de såkaldte »bær•, modnes som bekendt
aldrig. H erom taler et gammelt bornholmsk ordrøj: Når ajle
enbær blcr mona på enj gong, bler ajle jomfruer gjevta! (Elleby, Østermarie ca. 1900). Det sker nok aldrig.
Vil man flytte en enebusk f. eks. fra lyngen ind i haven,
hedder der sig, at den skal plantes i samme stilling til verdenshj ørnerne, som den stod - ellers vil den ikke vokse. Men enen
er vanskelig ti l at få til at gro. Det er min egen erfaring og i velkulciveret jord vil den slet ikke vokse.
En lang række stednavne vidner om enens tidligere udbredelse på Bornholm . Flere steder bærer navnet Enebakken, EnelØkke, Enesbjerg og Enekrogen. En høj i Bodilsker kaldes EnehØj, og et jordsrykke til Kofoedgård i Østermarie hed Enehave.

D enne fiskatjiva, som findes på Bornholms Mwe;•m, stammer fra fisker
. Anker Bendtsen i l\felsted. Ha1i har fået den fra fisker Peter Olsen
også i Melsted, der omkring år 1900 selv har lavet den .o g selv bmgt
den, når han gik omkring med sild og fiskeri (•fiskeri• var torsk og
anden fisk - men aldrig sild). Billedet viser, hvordan fiskatjivan blev
båret.

I Vestermarie ligger Eneshave og Enesmark og i Rursker Enesgård. I Vestermarie og Nylars ligger en Enesgade o. s. v.
I mange ti!fæ!de er kun stednavnene tilbage - enerne er forsvundet. Det var almindeligt med eneløkker til gårdene. Vest
for St. Ellebygård i Østermarie lå ved århundredskiftet en eneløkke, d. v. s. en gårdløkke tilgroet med ener. Den er nu borte
- lignende eksempler findes der mange af.
Også i den bornholmske digtning har enerne sat sig spor,
omend ikke i samme grad som lyngen og birken. Kønnest
kommer det til udtryk hos Elna Schøne:
K løppevægjen står b1·tl.nt å grå
tmje morkja skranter, me ener på,
tevamt me lyng så bløt som pitder,
brågtea hynje me stjærner å mder.
(Gammelt å nyt 1929).

- Og hos Jørgen Vibe i digtet om enen (De røde sejl, 192 1) .
Det er hØjlyngen, de bornholmske Ødemarker med deres særlige kendemærker, lyngen, klippen, mospuderne og enerne og
den særlige stemning, der hviler over denne natur, digterne
her har beskrevet. Ener har vi andre steder i Danmark. Men
ingen steder her i landet indgår de i så afvekslende landskabsformer som på Bornholm.
Frede Kjøller.
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Studenterne fra Rønne Statsskole 1965

Fra venstre til højre i første række: Jette Holm, Rønne, Erling Bertrand, Svaneke, Connie Irene Andersen, Nexø, Jens Tolstmp Hansen, V estermarie, Kiite Vandahl Sommer, Akirkeby, Erik Appel, Akirkeby, Karna Rasmussen, Hasle, Søren Reimich, Rønne, Birgitte Kofoed, Nex ø, T rnels
Mtmch Jørgensen, Aker, Lene Jørgensen, Olsker. Anden række fra venstre: Jørn Jørgensen, Allinge, Marianne Mørk Thorsen, Klemensker, Povl
Olsen, Nexø, Inge Vang Hansen, Klemensker, Vilmer Andersen, Bodilsker , Eva Håhr, Klemensker, Sten Erik Lorentzen Lpvgreen, Nylars, Karen
Hansen, Bodilsker, Svend-Erik Larsen, R ønne, Annelise Merete Bojesen-Koefoed, Rønne. Tredje række fra venstre: Niels A nker Nissen Ltmd,
Rønne, Peter Km·e, Rønne, Lissi Miiller Nielsen, NJ1ker Søren Gilkær, Olsker, Ulla Margrethe Gottlieb, Nexø, Hans-Ole Steenberg Kjøller, Tejn,
Jytte Sanne Hansen, Nexø, Jens Erik Krogh-Madsen, Rønne, Vibeke Elisabeth Glarbo, Rønne, Ole 11'/iedemann Høst, Gudh jem, Stig Malmfred,
Rønne, Erik Esbern Mitens, Nexø. Fjerde 'l"ække fra venstre: Hans Jørgen Skovgård, Rutsker, Else Marie Hansen, Aker, Lars-Ole S ørensen, R ønne,
Niels-Ole Claitsen, Knudsker, Birgit Dorothea Andersen, Klemensker, Poul Erik StrØmØ, Rønne, Jette Nykjær Iversen, Rønne, Ole Hassager Christiansen, Rønne, Jens Christian Uffe Arnoldm, Rutsker, Jo Lise Vibeke Elkær-Hansen, Rønne, Ole Abildgård SjØstrØm, Hasle, Bodil Kofoed,
Knudsker. Sidste række fra venstre: Mette Vind, Svaneke, Palle Vejby Niølsen, Vestermarie, Cai Age Kmse, Hasle, Siuanne Kampner Rønne, Keld
Nicolaisen, Rønne, Elna Lemvig Poulsen, Snogebæk, Klaus Bach H olm, Rønne, og Dorthe Hansen Hendriksen, Knitdsker.
1

(Ilsted Bech for .)

VED SOLNEDGANG
VI/AXE L NIEBE

Frrt H vidklev-mitrens høje, stejle tinde
jeg ser en glansrød sol i havet glide.
Skal der er dag på ny for mig oprinde?
] eg spørger - svaret kan jeg ikke vide.
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Dtt lyse sol, hvis glans jeg nit ser briste,
mon dtt vil mig en dag endnu f orzmde?
H vem ved, det er måske min allersidste,
som ntt jeg ser i vester gå til grttnde.
Lær mig, dit aftensol, som jeg ser synke
ned under horisontens fjerne rande,
dit lys håb: at den er ej at ynke,
der tror på lys bag nattens sorte vande.

MELLEM KRIG OG FRED
Barndomsminder fra russertiden

Vi skriver 1965. D er er 20 år efrer. Man var dengang kun er
barn, og dog srår farverige billeder klare indmejslede i erindringernes films rrimmel. Måske har årene gjorr dem varmere,
dybere i ronen. Tiden har en magisk tendens ril ar frem hæve
de smukke og lyse Øjeblikke og udradere de grå, disharmoniske.
Man var kun 7 år, da krigen simrede. Begreber krig og forhadre
vissengrønne uniformer var en normalrilsrand. Man huskede jo
ikke ander. Sådan havde der alrid værer. D elikatesser som chokolade, bananer eec. var ukendre begreber, hvorimod kaffeerstarning, rationeringskorr og mørkelægningsgardiner var en
namrlig del af ens hverdag. Man trivedes endda, og end ikke
de voksnes bekymrede samtaler kunne formørke barndommens
rrygge Paradis - da ikke når man kun var 2 år, da hele elend igheden begyndte. Man bebrejdedes heller ikke sin manglende
forståelse for simationens alvor. Medens Europa stod i flammer, traskede små, snomæsede unger i Aakirkeby hver morgen
den daglige tur til Set. H edvigssØstrenes formiddagsbørnehave
med sparrasko og madpakke. Med store, forundrede Øjne lærre
vi om gode engle og at synge »Se den lille kattekilling«, samtid ig med at andre børn ude i Europas gamle kulturcentre vandrede radmagre og pjaltede rundt i ruiner og sØgte efrer deres
forældre. I deres verden var det nok mere dj ævelen, der drev
sit spil. Jo, vi var begunstigede, og vi anede det ikke ...
Så blev det foråret 1945. En skønne morgen vågnede man til
den glædelige nyhed, at tyskerne havde kapituleret. D et var et
væmmeligt fremmedord, og man måtte spørge om en forklaring. Men alene på de voksnes befriede ansigtsudtryk forsrod
man, at det var noget ganske aldeles vidunderligt, noget, som
krævede, at man slog en kolbøtte i sengen, eller gjorde et eller
and et tosset og dejlige. De forralte en, at nu var alt det trisre
forbi. Nu var der fred og ingen fare. Man gloede, sagde: nåh!
grundede lide og forstod dog ikke hele. Var ens dagligdag måske
ikke fredelig nok? Var der måske ikke karrekillinger, solskin
og alle tiders vippe sønderude i form af er forhånde nværende
brær over hesrebommen? Kunne liver blive bedre? Desillusionerer m. h. r. de voksnes opfarrelse af rilværelsen fandt man er
par dage efrer sig selv liggende rystende af skræk på et klamt
kældergulv under en luftalarm, medens en fjern torden fra
horisonten forralte, at Rønne og Neksø lagdes i ruiner. I de
par dage åbnedes ens barnesind for alle krigens rædsler. Man

lærre i dette bornholmske dacapo af krigsmaskineriet, hvad der
egendig lå i dette krig, det mest meningsløse af alle ord. Så
åbenbaredes i al sin gru sultens, tØrsrens og nederlagets pinsler
sig for ens undrende Øjne. D e endeløse skarer af slåede tyske
soldater og flygminge. H ærgede ansigter, elendighed i kolonner. Sjæle, som var til salg for en humpel bare rugbrød. Storhed og forfald symboliseret på en umenneskelig måde. Et
eneste afsindigt menneske, en lydig nation disponeret for massehysteri, og millioner af menneskeliv og drømme tromledes væk
under larvefødder og jernhæle. H er - ad støvede landeveje -
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kom de sørgelige rester af Hitlers marcherende menneskemyriader. Hvor hårdhjertet skulle man være for ikke at ynkes
inderlige over disse alcopgivende skikkelser, disse slæbende
fødder? Væk skulle de imidlertid, og væk kom de.
Så var det russernes tur til at tage Bornholm i besiddelse, og
det tØr vist antydes, at de blev modtaget med blandede følelser.
Nok var de på sin vis vore befriere, og vel var de allierede.
Men - hvornår og hvordan blev vi af med dem igen? SpØrgsmå!ene og rygterne kværnede fra mand til mand. Rygter ilede
forud fra Rønne om de første eksemplarer af racen, som vist
skulle være nogle strenge krabater - nærmest psykopater og
straffefanger og den slags bundfald .. .
De kom langsomt ind i min bevidsthed om natten, tvang sig
ind i min søvn med en monoton, fremmedartet marchsang. D et
må have været en lys nat, for da jeg undrende kom til en slags
halvvågen tilstand, så jeg straks henne ved vinduerne den Øvrige familie i tavs, gysende beskuen. Jeg kan huske, at jeg troede, det var noget, jeg drømte. D er var noget uvirkeligt over
hele sceneriet. Middelalderlige vogntog afvekslende med kolonner af syngende soldater i en uendelighed. Når jeg en gang
ad åre muligvis har glemt alle de andre træk fra russertiden,
vil dette syn forblive uændret i min erindring. Det var uhyggeligt, men samtidig var der noget i de fremmedartede toner,
som virkede bekend t på mig, og som fik det til at risle frydefuldt ned ad rygraden. D et er i sådanne Øjeblikke, man som
voksen kan grunde over muligheden for en menneskelig reinkarnation. Den gang vidste man bare ikke, hvad det var det var kun en stemning, noget fremmedartet, særpræget og
dog uendelig kendt. D et varede længe, før spØgelsestogene
havde passeret, men efter at have hØrt deres sang, var jeg ikke
bange for russerne. D et er mærkelig nok tit en bagatel, man
som barn hæfter sig ved, en detalje, som i sit spor følges af
tillid.
Ifølge den såre menneskelige tilbøjelighed til at skære alle
over en kam (finnerne er raske til at trække kniven og andre
geografiblomster) fik russerne ret hurtigt det mindre pæne
rygte, at deres hygiejne var mangelfuld, hvad den vel også har
været, specielt når man tager i betragtning de primitive kår,
hvorunder de levede. D erudover var de - stadig nærmest allesammen - om rygtet talte sandt, umanerligt glade for de våde
varer og gik end ikke af vejen for at drikke hårvand, kogesprit
o. s. v. Men skal sandheden frem , skal også de gode sider ud
til luftning, og nok var de primitive - de vidste vel ikke bedre
- men de var så sandelig også livsglade, kontakthungrende,
åbne, charmerende og barnlige. Mange af dem var kun selv
store drenge, legesyge lømler på 15-16 år, og utallige er eksemplerne på nære kontakter imellem en russisk soldat og en
flok børn.
Mit eget eventyr i så henseende var absolut ikke noget specielt. En officer, flot og bredskuldret, som tit passerede haven
foran mit hjem, hvor jeg legede, kastede af en eller anden
grund sin kærlighed på min lille skeløjede person og gjorde
mig til genstand for en sand, trofast stormtilbedelse, som varede lige til den dag, da de forlod Øen. De mest rørende smågaver raktes lige over hækken - fødselsdagskort på aldeles umotiverede tidspunkter, flødeskumskager, som jeg ikke kunne
fordrage, men som nådigt modtages for ikke at såre hans følelser, o. s. v. Jeg blev for Øjnene af .mine u ndrende omgivelser
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hævet op til en piedestal, som var en prinsesse værdig, og
kunne i det hele taget, hvis jeg ikke var velforsynet med selvironi, være blevet stygt indbildsk. Når jeg senere har tænkt
over sagen, er jeg kommet til det resultat, at der må have været
en lille pige derhjemme, at jeg har været genstand for en slags
overført kærlighed kombineret med en kontakthunger og trang
til hjemlig hygge, til at være god ved nogen. Samme hjemlige
hygge så jeg mig desværre ikke i stand til at levere, da man
så godt som aldrig tog russerne ind i hjemmene af forskellige
velbegrundede årsager. Men alligevel etableredes en form for
kontakt. D enne: min officers lille deling var indkvarteret lige
i nærheden af mit hjem, og i de lange sommeraftener samledes
kvarterets børn og unge udenfor på en grønsvær, hvor en livlig
aktivitet og kontakt de to nationer imellem udfoldedes. H vilke
legeonkler var ikke disse russere! N aturligvis blev der holdt
strengt Øje med os fra hj emmenes vinduer. Man vidste jo
aldrig ... Og dog vil jeg i dag vove at påstå, at vi aldrig har
været i så gode hænder som hos disse steppens sønner, når de
legede, op trådte, spillede, dansede og tumlede for vore måbende Øjne. Jeg blev nu på grund af min unge alder sammen
med de andre små kaldt ind til sengens tryghed allerede ved
halvottetiden, men medens sommeraftenens grå mørke trængte
flim rende frem fra alle kroge for til sidst ar udfylde rummet
med sære figurer , medens telefontrådene brummede, og det
susede i asketræerne udenfor, kunne jeg hØre ekkoet af de store
drenges jublende latter nede fra »russerkanten«, og mit eget
resignerende suk over den bitre aldersbegrænsning overdøvedes
af en primitiv, melankolsk harmonikas hiven igennem sommeraftenen. - D en russiske steppesang i den bornholmske
sommernat - egentlig en pikant kombination.
*

**
Der kunne samles en bog med anekdoter fra russerårene. Fra
alle kanter af Øen meldtes om sjove og rørende episoder og tildragelser, men forståeligt nok var det altdominerende problem
- vel at mærke for de voksne - at blive af med gæsterne på en
så hurtig, nem og smertefri måde som muligt. D ette lykkedes
virkelig. Frihedens time slog omsider for alvor, og Øen drog
et lettelsens suk over at komm e på den rerre side af Jerntæppet.
Folk jublede og dansede på kajen i Rønne, da vore beskyttere
forlod os kastende pengesedler i grams til afsked, men forinden
udspilledes hist og her små scener, som på deres egen beskedne
måde vidnede om, at vi alle er mennesker, mennesker, som
kan le og græde, føle sympati, savne - uanset vore politiske
og nationale tilhørsforhold.
D et var en solvarm eftermiddag. Vist samrlige af nabolagets
beboere var forsamlede uden for mit hjem for at se vor egen
lille deling russere drage af sted. Et intermezzo i øens hisrorie
var til ende. D er var vemod i luften. Alle vidste vi, at denne
afsked blev for livet, var uigenkaldelig. Jeg havde en klump i
halsen og frøs. Jeg stod jo overfor at skulle tage afsked med
en ven, som i allerhøjeste grad havde været med til at afstive
min selvtillid ved sin trofaste forkælelse. D a de nu ankom i
række og geled og gjorde holdt for at sige farvel, skete der en
komlutniog et eller andet sted i mig. Hans Øjne vandrede søgende henover flokken og lyste op, da de fandt mit beklemte
fjæs. En mærkelig reaktion var det, men tro mig, om D e vil! jeg stak af. Ind i det tomme hus, hvor jeg gemte mig under
min seng. Muligvis vil en psykolog udlægge det som et forsøg

på at nægre ar acceprere kendsgerningen - den brurale afsked
- jeg ved det ikke. J eg ved kun, ar mit hj erre hamrede vildt
og inderligr, så jeg næppe kunne høre hans hØj rØstede parlamenteren med mine forældre igennem det åbentstående sovekammervindue. Der var ingen pardon. Han forlangte srædigr ar
få lov til at sige farvel til mig, og de kom ind for at hente mig.
Først da mor hviskede, ar det var synd for ham, gik jeg med.
Så husker jeg kun, at jeg blev løftet hØjr, hØjt op, at der var
medaljer på hans uniform, som kradsede min kind, samt det
uudslettelige indtryk, ar tårerne strømmede ned over hans solbrune mandfolketræk. D erimod gjorde det mærkelig nok overhovedet ikke indtryk på mig, at han faktisk duftede ikke så
lidt af spiritus. Alt andet - bare ikke disse tårer . .. ikke græde,
store mand! Er forkrØllet lommerørklæde blev desperat haler
frem til udlån, hvilket bevirkede, ae han smilede, og det var
jo det, jeg ville have. Så stod jeg med er - forsigrigr anbragr på jorden igen. Han drejede rask omkring på hælen, kommanderede: March! - og forsvandt ud af mit liv for stedse med sin
lille flok. Ikke en eneste gang vendte han sig om for at vinke.
Så mente jeg nok, at jeg kunne være mig bekendt at fælde en
råre, og reaktionen kom vildt og voldsomt. Jeg blev puttet i
seng af ømme, forstående moderhænder - »Herregud, du ryster
jo over hele kroppen!« og hiksrende af gråd sov jeg mig ud af
min første kærlighed resten af eftermiddagen. Sådan endte nu
den hverdagshistorie. Flere vil sandsynligvis nikke genkendende
til beretningen - omend med visse variationer i temaet.
Men senere - langt senere - er jeg kommet til at spekulere
over, om man den gang helt forstod, i hvor hØj grad lidt

menneskelig kontakt kan lune og få betydning netop for et
menneske, som ved krigens absurde spillen bold med skæbner
ufrivilligt rvinges i landflygtighed fjernt fra hjem og familie.
Vi bornholmere har skyld for at være reserverede over for
fremmede, og det var vist ikke i mange hjem, at man varmede
kaffekanden og bød en soldat indenfor til lidt hjemlig atmosfære. D et er vanskeligt ae sætte sig ind i forholdene, vil man
indvende, og jeg ville måske heller ikke selv have handlet
anderledes under daværende forhold. Nej, vi var kun tilskuere
på førsteparket til små private dramaer og menneskelige tragedier. Og medens dette primitive folkeliv udspilledes for vore
Øjne, omgav vi os gysende med en utilnærmelig skal og en
mine, der rydeligt sagde: »Bliv 10 skridr fra min dørtærskel!
H er kan kun blive tale om lidt fraternisering under åben himmel i ly af flokrnentalirerens trygge barrikade. Du er en fremmed! Muligvis har du utØj! Muligvis er du er drikfældigt subjekt, et vandrende vrag efter de blodige slagmarkers umenneskelige nervepres. Medmenneskelighed? Ja, rak! - men helst
kun over for folk på mit eget dannelsestrin ... Vi er for forskellige! « Det er vist en normal menneskelig reaktion. Men
hvornår lærer vi, at begreber D u skal elske din næste som dig
selv! gælder for alle uanset race, position og religion - alle?
Vi har et stort fællesskab, nemlig at vi er mennesker med
tænkeevne, og vor største opgave er at passe gode på hverandre
og på den gave, vi fik ved fødselen, et omtumlet, mishandler
støvkorn af en klode, anbragt i solsysremernes mysterium - vi
ved ikke hvorfor?
Bodil Harild.
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BORNHOLMSKE SAGNTILTRÆKKERE
FOTO: FR EDE KJØLLER

Visse sagn og trosforestillinger er fremstået som forsøg på at
forklare tilbagevendende begivenheder. Således har folk ved
åer og søer gjort den iagttagelse, at der med visse mellemrum
drukner et eller flere mennesker i sådanne vande. En tragisk
begivenhed må, ligesom almindelige dødsfald, have sin særlige
årsag, og denne søger primitive folk at rolke ud fra deres
animistiske opfattelse af naturen: D er må bo et væsen i åen
eller søen, og dette kræver med v isse mellemrum sit offer.
Sagnet om en sådan offerkrævende vandvætte er i D anmark
kendt fra srore og dybe ålØb, bl. a. fra Læså, der med sin længde
af 2 mil er det næstlængste vandløb på Bornholm. Vætten
kaldes i Danmark almindeligvis åmand, på Bornholm: Læså- .
bobbanj. Det bornholmske ord bobba svarer til det rigsdanske
bussemand, og ligesom dette anvendes det bornholmske bobba
til at skræmme børn med. I Østermarie sogn hed skræmme-

uhyret åbobba. Dette ord var førhen almindelig på øen, og det
forklares som den bornholmske benævnelse på nøkken.
Når åmanden Ønskede sit offer, gav han et va-rselsråb derom:
»Tiden er kommen, men manden er endnu ikke kommen. «
Med få variationer angives råbet således fra Læså (der her
følger det vestdanske sagnoverlevering) samt fra en række åer
i det Øvrige land. D et bar været almindelig tro, at åer og søer
kunne råbe. Vi har her bevaret ned til vor rid ældgamle trosforestillinger, hvis oprindelse må søges hos meget primitive
folks naturopfattelse. Lydhallucinationer kan rage form af ord,
som man synes høre udtalt. D et berømteste af alle sagnråb,
det, der melder om den store Pans død, er med rette blevet
tolket som et hørebedrag. Amandsrøsten kunne muligvis menes
at komme fra vandet selv, det opfattes animistisk: som et
levende væsen. Og da man betragtede naturen, her vandet, som
besjælet, er det nemt nok at forstå, at der hos tidligere tiders
mennesker let kunne fremstå troen på en råbende vandvætte,
der naturligvis i folkets tanker ansås for at være et væsen
med krop, idet primitive mennesker ikke tænker sig deres
mythologiske skikkelser som immaterielle. D e tænkes endog
at føre et liv, der på visse områder var analogt med menneskenes. D er råb, åmanden eller søens vætte lod høre, det er
kendt gennem lange tider fra mange lande, måtte, når det skulle
indeholde kravet om et offer, have form som et dødsbudskab.
Sådanne budskaber var det sikre i en svigefuld tilværelse. Foruden at varsle drukneulykke var åmandsråbene også ejendommeligt stærke udtryk for det håbløse i ar forsøge på at krydse
skæbnens dom. I sagnoptegnelser, bl.a. fra Læså, reflekteres der
i så henseende. I 1850'erne fortaltes på Sydbornholm, at en
mand en mørk vinteraften skulle over Læså ved Vasegård, men
han turde ikke gå over, idet han frygtede for, at det var ved den
tid, at nogen skulle drukne. Manden gik så ind på Vasegård
og bad om nattely, hvad han også fik. Midt om natten hØrte
man en fæl rØst fra åen råbe: »Tien e omma, men Majnj e inte
kommijnj «. Da man om morgenen skulde se ind til den fremmede, lå han »druknet« i sengen. Manden var vel død af et
hjerreslag. Men det sagdes, ar han var drukner i sengen, åen
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lod sig ikke narre. logen mentes at kunne unddrage sig det,
som var ham bestemt. I den gamle skæbnetro var det en
ledende tanke, at det var uden al nyere på nogen måde at gøre
mindste anstrengelse på at ændre ved, hvad de skj ulte magter
havde bestemt. D en hænger sig, som hænges skal. Og den, der

skal drukne, undgår det ikke, selv om han går i seng for at
undgå at passere Læså.

Mødrene på Bornholm advarede kraftigt børnene mod at
komme for nær til den farlige å, der »galpar på læj«. Når den
gjorde det, skulle læsåbobbanj have sit offer.
Det, som foran nævnt, vidt udbredte sagn om åmandsråbet
er på sin vandring blandt folkene også kommer til Bornholm,
og her blev det stedknyttet til Læså, i hvis omegn man til
nutiden har kendt det uhyggelige sagn, der yder et lærerigt
bidrag til forståelsen af de gamle slægters syn på liv og død.

*
Igennem årtusinder har mennesker ved hjælp af narurforklarende sagn med et ganske enkelt indhold sØgt at forstå den
verden, der omgav dem. Ejendommelige naturformationer kan
lede ranken hen på pludselige katastrofer, og har sådanne
engang - imens den pågældende egn var beboet af mennesker - funder sted, har de givet anledning til overvejelser og
deraf følgende sagndannelser. Til menneskehedens ældst opregnede sagn hører beretningen om syndfloden og sagn om
byers undergang ved ildregn fra Himmelen. Mest kendt i
kristenheden er beretningen om Sodomas og Gomorrhas Øc'!:olæggclse, hvorom der findes oplysninger i 1. Mosebog (13.,
14., 18., 19. og 21. kapitel) . Denne begivenhed var Guds
(Jehovas) straffedom over ugudelige mennesker. De to byer
fandtes ved sydområdet af Det døde H av. Man har altid tænkt
sig, at dette hav fremstod, hvor de nævnte byer havde haft
deres plads. Da beretningen herom i middelalderen var kommet til Europa, har den ved sir virkningsfulde indhold haft alle
betingelser for ar blive udbredt og husket. Man tØr uden tvivl
regne med, at det er blevet udnyttet i mangen en advarende
nwnkeprædiken: Både prædikanten og tilhørerne har troet på
sagnberetningens indhold. Man mente heri at finde en god
forklaring på Det døde Havs oprindelse, og det har været let

for munke og andre gejstlige at overføre sagnet på mere nærliggende forhold, idet der kunne henvises til, at denne eller hin
sø (mose etc.) var fremstået ved, at en by eller gård på grund
af beboernes ugudelighed var sunket i jorden netop på det
sted, hvor en af tilhørerne kendt sø el. lign. fandtes.
Afguderi og gudsbespottelse har altid inden for kristenheden
hØrr til de særlig store synder, derfor den strenge straffedom
over Sodoma og Gomorrha, og i de mangfoldige folkesagn, der
fra mange lande er overleveret om spot med det hellige, belæres
man da også om, hvor alvorlig en sag der var at drive gudsbespottelse, for vore lands vedkommende i den ret righoldigt
overleverede sagntype: So i seng, der uden al tvivl har den
bibelske beretning om Sodoma og Gomorrhas undergang til
forudsætning. Sagnet er af følgende indhold:
På en herregård (gård, mølle, slot etc.) holdtes er stort gilde.
Da stemningen er på det højeste, finder det ugudelige selskab
på at spille den stedlige præst en puds. De udklæder en so
som et gammelt kvindfolk og lægger den i en seng. Samtidig
bliver der sendt bud efter præsten, om han ikke nok vil komme
og berette f.eks. herremandens moder, der angives at ligge for
døden. Præsten kommer i ornat, har bibel og den sidste olie
med. Han begynder at læse skriftens ord eller rækker hostien
frem, men så opdager han falskneriet, og i harme over den
gudsbespottelse, som her har funder sted, udtaler han sin forbandelse over gården og dens mennesker, hvorefter han skynder
sig bort. Straks efter synker gården i afgrunden, og en bund~Øs
sø fremstår på seedet.
Dette sagn er kendt fra 81 danske lokaliteter, hvoraf det
ene er Borresø i A lmindingen på Bornholm. Den lille, dybe
sø er ifølge sagnet fremkommer ved, ar præsten blev hentet
for at berette en so, der var blevet lagt i seng ... Gården sank,

Borresp i Almindin.ge11
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Varperne. I forgr1111den ses en af de gamle hulveje f1·a lyngens tid.

men præstens hellige bog svømmede i land, liggende på en
sml.
Sagnet om den bedrevne spot er altså - vel nok i ret sen
tid - også vandret til Bornholm, og her har befolkningen fundet der anvendelige til ar forklare BorresØ's oprindelse. Spottesagnet har her haft de bedst muligt ydre betingelser.

*'
Fra mange egne af vor klode er der overlevering om henkastni ng af sten, pinde m.v. til en lokalitet, hvor et mord eller en
ulykke har fu nder sted. Skikken er i Danmark kendt fra 48
pladser. Den har i vort land været rænke som en forebyggende
handling. I de danske sagnoptegnelser søges det forklarer, hvad
der ville ske, hvis skikken ikke overholdtes, mere end for ar
redegøre for meningen med stenbunken.
Nu er det er almenmenneskeligt træk at afmærke et 11lykkessted. Den enkleste og nemmeste form for en sådan afmærkning er at kaste sten på u lykkesstedet, og enhver, som passerede
stenhoben, fØlte der som en pligt ar deltage i vedligeholdelsen
af denne. En stendynge er den oprindeligste form for et mindesmærke. Ifølge folketroen antoges den ulykkeligt dødes sjæl
at flakke h vileløs om p å ugerningsstedet. Fornden at afmærke
dette kunne stenkastningen også tjene som værn mod genfærdet, der holdt til på dødsstedet, ligesom dyngen også kunne
tjene til advarsel for andre mod gengangeriet. Almuen h ar
ment at kunne tilfredsstille genfærdet ved at smide en sten hen
til dets opholdssted. Overholdtes dette, skete der ikke den forbipasserende noget ondt. Stenbunkens oprindelige betydning
har uden tvivl været, at den skulle dække liget af et menneske,
der var død en voldsom død og ikke begravet i viet jord.
På samme måde som stenvarder, der fu ngerede som vejmærker, vedligeholdtes i mange forskellige lande af forbipasserende, således kan enkelte af de danske stenkast oprindelig
have været vejmærker. D et gælder sikkert for varparne p å
Bornholms H øj lyng. Ordet varp betyder: Sammenkastet riselier srenhØj på der sted (sædvanlig ved vejen), hvor nogen
af våde eller ved drab var omkommet.
I lyngen ved Siegård (Pedersker sogn) er tre stenpilre, benævnt varparne. D e er bygget i form som en pyramide. Sagnet fortæller , at her blev tre piger dræbt af tre røvere, som
var deres egne brødre, der i mange år havde været borte fra
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hjemmet og derfor ikke kendte deres sØstre. Vi har her et
vandresagn, kendt fra forskellige danske egne. I en folkevise
om hr. T ruels dØtre fortælles der om den u lykkelige begivenhed (» D anmarks gamle Folkeviser« nr. 338). D a varparne som
nævnt oprindelig var vejmærker, er sagnet knyttet til dem
sekundært. D e tre mærker har afgivet betingelser for en sagntilknytning med tre omkomne mennesker.
»Disse Stenhobe blev indtil de sildigste T ider vedligeholdte,
og der ansaas som en hellig Pligr fo r de førs te Lyngrivere, der
om Sommeren kom i deres Nærhed, ar oplægge de nedfaldne
Sten og pryde dem med grøn ne Kviste - maje dem,« skriver
J. P. Møller i »Folkesagn fra Bornholm« ( 1867, s. 14. Varparne,
der i 1918 omtales som pyntede med kviste, forsynes stadig
af forbigående folk med henkastede blomster etc.
I den søndre del af p lan tagen på Aker H øj lyng (Aker sogn)
fi ndes A akjærke Knajt, en varp, der af sagnet fortælles som
rejst på det sted, hvor kusken, som kørre de tre p iger, blev
indl1enret af røverne og dræbt. H an var på flugt efter Akirkeby til.
Vi har her et sagn, der skal forklare Aakjærke-Varpens
anbringelse ved en ældgammel færdselsrute over hØjlyngen,
men forklaringen har, som man har set, sagnet fra varparne
i Pedersker sogn som direkte forudsæ tning.
Pyntning af særlige steder (hellige kilder, træer, grave
o. s. fr. ) indgik fordum som er led i al kulrnr. Den oprindelig
religiøse skik er blevet videreført ned gennem tiderne ti l de
sagnomspundne vejmærker, og så har vi yderligere en interessant oplysni ng fra Bornholm om en særlig form på pyntning
af et »Stenkast«. 1624 indberettede præsten i RØ til oldsagssamleren Ole \~orm , ar en halv fjerdingvej nordøst for RØ
kirke sås rui nen af H ellig Trefoldigheds Kapel, " og Sønden
derfor en dyb D al med een af Folk opkastet Stenhob, hvorpaa
ere mange Kors med Haar af M ennesker og Dyr fasrsrnkne,
hvilket kaldes Alteret« .
Her har vi en beretning blandt mange lignende fra fo rskellige lande om ofre til et helligsted. Alteret i Rø hidrører sikkert
fra oldtiden, idet der her åbenbart har været et hedensk kulrnrsted. Grunden til, at man ofrede hår, var den, at man i det
groende hår mente at finde livets sæde.

*'
Vi har nu sti fter bekendtskab med nogle lokaliteter på Bornholm, hvortil særegne sagn er knyttet. Der er givet kortfattede
oplysninger om sagnene og hvorfor, de er blevet sat i forbi nde'se med en å, en sø og gamle færdselsrurer. Der synes ikke
at kendes noget sagn i tilknytning til stenhoben i RØ sogn,
men herfra har man så gammel en oplysning, at den kan give
meddelelse om en offerskik, der var kendt og brngt, da præsten
i 1624 skrev en lille beretning herom.
D e an førte sagn har også deres værdi ved at erkyndige os
om, at forestillingen af meget gammelt udspring har været
husket af befolkningen ti l ned mod vor tid. Det er nemlig
således, ar stedsagn overleveres ad mundtlig vej fra slægt til
slægt. D e glemmes ikke, ford i deres handlingspladser stadig er
til stede, og så er det mu ligt at fastholde sagnene i erindringen.
Nærmere oplysninger om de ovenomtalte bornholmske sagntiltrækkere findes i fagtidsskrifter D anske Studier 1929, 194647 og 1953.
Attgmt F. Schmidt.

T avse star egene ar efter ar,
og tider kommer, tider går,
mennesker fødes, og mennesker dør.
K un K linten er evig ung som f Ør.
Her kæmper stadig aser og jætter,
og skovgttder danser i lyse nætter.
0

KLINTENS
GAM LE EGE
]eg så dem som ung, når til Klint jeg kom op,
vældig var deres kuplede top,
deres stammer og grene
i et lod forene
en hal, i hvis brnsende grønne løv
en oldtid stod op af historiens støv.
H eimdal sidder på K lintens mttr.
Under Y gdrasils rod er gemt hans lttr.
Idun har æbler i gylden skål.
Men pilen mod Balder rammer sit mål.
Loke med Odin har blandet blod,
men står dog de lyse Aser imod.
Denne løvhal står som i hedenold
og er stadig i Asetgudernes vold:
Odin med ravnen, og T hor med sin hammer,
Loke på lur bag de oldgrå stammer.
H eimdal ketlder, og Freja smiler.
K un Balder fjernt i sin gravhøj hviler.

0

0

H vad er det dog for et sted, at det kan
bedåre og forgØgle ens wnde forstand.
Er det et romantisk trylleri,
der går de andres sanser forbi.
Så takker jeg for det troldspejl, jeg fik,
og bevarer min skat fo r m it indre blik.
Når jeg ntt soni gammel på Klinten går op
og står på dens grønne, granitfaste top,
det fyldes mit hjerte med tak og med fryd.
H er finder jeg fred, kun vindens lJd
og fuglenes kvidren, egenes sus
kan vække mig op af min skønhedsrm.
Så går jeg igen ad K linten ned.
Om jeg ser den igen, jeg ikke ved.
Farvel da, min vinter er nær.
Vi andre må vandre, når tiden er endt.
M en stadig mod kommende tider vendt
står dtt tilbage
og bringer din drøm fra oldtidens dage
til alle, der har dig kær.
Axel Niebe.
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BORNHOLMS NATUR UNDER ÅRETS GANG
FOTO
FREDE KJØLLER

Oktober: I oktober kom
nattefrosten. D en fu lgtes af
solskin, klar luft og stille
vejr; men midt i måneden
fulgte en del regn. Sidste del
af måneden gav igen solskin
med er skØnt løvfald.
D er blev en i naturen
særdeles afvekslende måned.
Billeder viser eftermiddagssol ud for stranden
ved G ines Minde.

November: N ovember blev meget
mild med middel nedbør og i det hele
en for årstiden sjældent skøn måned
med p ragtfulde dæmpede far ver såvel
i det åbne landskab som i skovnamren.
D a man sidst i måneden i en af Bornholms stationsbyer tændte byens juletræ, stod der endnu sommerblomster
i fuld blomstring i en cementkumme
ved siden af det tændte juletræ.
Billedet er fra Ølene i Østermarie sogn.
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D ecember: D en 4. december kom vrnteren
p ludselig og uden varsel til Bornholm med
kraftig blæst og kulde. Dette vejr afløstes
senere af regn og tåge; men det blev en hvid
jul med de skønneste julelandskaber, vi har
set i mange år, specielt i Almind ingen .
Arene frøs ikke sammen.
På billedet ses Alm ind ingen i sne ved Basta
Mose.

]amtar: Den milde vinter
fortsatte i januar måned
med stor nedbør, skiftende mellem regn og sne.
Sidste del af måneden,
d. v. s. de sidste 10 dage,
gav frost fra 0 til -7- 10
grader celsius. Måneden
gav en række smukke
dage, og ikke mindst
snevinteren i de sidste
10 dage var skøn.
Billedet viser sol over et
snelandskab
ved Snogebæk.
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Febm.ir: Den milde vinter forrsærter, dog lidt strengere end i januar. Der var kun ringe nedbør, således
ae sneen ikke gav væsentlige hi ndri nger for arbejde
og samfærdsel trods megen storm og blæst. Blæsten
medførte usædvanlig megen jordfygning, således at
snelandskaberne ikke var særlig præsentable. D er var
ingen tØp erioder i måneden, som i Øvrigt kun gav få
virkelig smukke vinterdage. I slutningen af m åneden
rilrog frosten.
På billedet ses skrænter syd for Helligpeder under et
dække af snedriver.

Mcwt.r: Også mam gav
kun ringe nedbør (ca.
10 mm) . Med den første
uge i måneden slap
vinteren, og status kunne
gøres over denne. Det
blev den skønneste vinter,
vi har haft i mange år
med mange smukke
vinterdage, men uden
større snemængder og
uden de helt lave kuldegrader, slHedes ar fugle og
dyr slap igennem uden at
l ide stØrre overlast.
På billedet ses den gamle
ejendom "fredensminde«
ved Øsrermarie kirke, nu
ødegård og en af de sidste
ejendomme på Bornholm
med åben skorsten af den
rigtig gamle rype.
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April: Stadig nedbør
under middel; men foråret og varmen lod vente
på sig.
Billedet er taget på
stranden syd for Båstad
i Rø sogn.
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Maj: Varmen udeblev, hvorfor foråret yderligere
forsinkedes og gav et meget sent løvsp ring. Kraftig
nedbør midt i måneden gav oversvømmelser rundt
om på øen - først sidst i maj viste solen sig i længere perioder, og forårsfloraen brød for alvor frem .
Men køligt var det stadig.
Billedet viser vandfaldet i D yndalen efter de store
regnskyl.
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]rmi: Juni blev tØr med omkring 30 mm nedbør.
Måneden var overvejende præget af sol; men temperaturen var stadig moderat. Og måneden havde
her på Bornholm nærmest karakter af forårsmåned,
hvilket sås blandt andet deraf, at frugttræerne blomstrede i juni måned. Trods den ringe nedbør var
naturen frodig; men kraftige larveangreb i en række
løvskove gav disse et mærkeligt udseende mod slutningen af måneden.
På billedet ses David-staruen ved Kristianshøj, hvor
der i år i an ledning af 20 års dagen for den sidste
verdenskrigs afslutning var kransenedlæggelser. Bag
sramen ses ved larveangrebene fuldstændig afløvede
egetræer.

]/(,li: Måneden blev våd og kold. Det regnede halvdelen af månedens dage, og nedbøren blev flere steder
på Bornholm over 100 mm. Alt i naruren var forsinket, hylden blommede sidst i måneden (normalt
omkring d. 1. juli), og hele den rige kracflora scod i
blomst endnu ved månedens slutning, og mange af de
senere plantearter var slet ikke begyndt at blomstre
endnu.
For øens turister blev måneden en fugtig omgang, og
der var en fattig rrØst, at det mange and re seeder
var værre.
På billedet ses Østerlars kirke i sol mellem bygerne.
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Augttst: Endelig i august kom sommeren til Bornholm. Det blev en
dejlig sommermåned med kun ganske få regnvejrsdage og med en
frodig og blomstrende narnr, der
ligesom søgte at indhente den for
årstiden normale rytme i vegetationen.
De vilde kirsebær udeblev ganske
og skovens »byl!enbær « til dels.
Men lyngblomstringen var skøn.
Billedet er fra Hasle i sommersol.

September: Med september kom hØsten,
men ikke hØstvej ret, og endnu i månedens
midte stod størstedelen af høsten på markerne. Men da kom sommeren, og den gode
hØst blev bjærget. Det blev dog den seneste
hØst i mange år. Billedet er fra Iglemose i
Almindingen. Græsserne står med mnge
frØstande, og skoven har mistet sommerens
friske farve.
Frede K jøller.
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ARNAGEkøbstad i en måned

En travemr langs den bornholmske kysr er alrid en såre givende
måde ar tilbringe fritiden på. Foruden sund motion får man
en mængde ofre nye og overraskende indtryk, og giver man sig
siden tid til at uddybe dem, udvides ens forståelse, hvilket giver
hjemsravnsfØlelsen perspektiv og gør den levende. Dette er så
uimodsigeligt, at det er banalt. Men i vore motortider kan det
nok trænge til at siges igen.
De rige vandremuligheder, som nord- og Østkystens klippeveje og strandstier giver, udnyttes heldigvis af mange. Men
derimod er sydkysten stadig væk, bortset fra en smule fluepapir her og der, forholdsvis ubefærdet, og i alt fald uden for
badesæsonen møder man ikke mange her. Og alligevel har
denne kyst sin særlige namrskønhed, som vel ikke er så magtfuld som klippelanders, men som til gengæld ejer en mangfoldighed, man ikke finder mage til andcrsreds. De stejle lerklinter, de grønne strandskrænter og de pletvise forekomster

Gade i det nye Amage (Frede Kjpller fot .)
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af klinter med grønsand, kalk og skifer danner en række skiftende landskabsbilleder, som er værd at opleve.
For den lange vandring, der ikke er til at gøre i et Stræk,
har Peter Thorsen i sin smukke bog »Fra Sydbornholm« givet
en fortræffelig vejledning, som man bør rådføre sig med, når
man giver sig ud på disse kanter. Her skal vi standse en smnd
på ruren og rette opmærksomheden på en enkelthed undervejs,
et lille fiskerleje, tilsyneladende kun en af den bornholmske
strands mange små-idyller, hvis smilende ydre dækker over en
hverdag, som ofte har været barsk og træls. Men lærer vi denne
plet nøjere at kende, opdager vi, at den har en historie ud over
hverdagens, en historie med så mange markante enkeltheder,
at man har lov at kalde den spændende.
Men også selve landskaber er værd at fordybe sig i. Vi befinder os her på grØnsandsområdet, hvis undergrund er bygget
op i kridttiden, i et tidsrum, der i geologisk henseende kun ligger kort forud for de ældste undergrundsdannelser i det Øvrige
Danmark. Vi har på ruren herned kunnet følge aflejringerne;
stærkest mødre billedet os ved Forchhammers klint, under flyvepladsen, hvor havet har afdækket en smuk profil af lagene.
Men når vi nærmer os Arnage, dukker kridtet op, og vi ser
det for alvor i den lille Arnageklint, der vel ikke landskabeligt
kan rage nogen kappestrid op med sine yngre søskende på
Stevns og Møen, men som ikke desmindre er en smuk og
morsom lille ting. Til kalkudvinding egner den sig ikke, dertil
er kalken for stærkt blandet med ler og sand. Den er meget
skør og spalter og smuldrer let; ikke for ingenting har klinten
fra gammel tid båret navnet »Revnebakke«.
Arnagekalken strækker sig herfra mod sydost ud i sØen,
hvor den danner der for Arna.ges historie så betydningsfulde
rev. På den anden side klinten fortsætter grønsandslag af ældre
oprindelse til de ved Madsegrav ender med det fosforidag, som
vi skal omtale nærmere længere fremme.
Arnagekystens geologi, som her kun lige er antydet, er meget interessant. I kalken findes forsteninger, bl.a. muslinge-

Amage set fra stranden (Frede Kfpller fot.)

skaller og vættelys, men de er forholdsvis fåtallige, og for at
finde dem må man være heldig eller have god tid.
Hvis geologer kan have udbytte af ar besøge Arnage, gælder
det ikke mindre botanikere. Skrænterne her har en rig plantevækst; det skyldes for det første den kalkholdige jordbund,
men tillige, ar de stejle scrandskrænrer ikke egner sig til anden
praktisk udnyttelse end en smule fåreavl, og desuden er de
de sydvendt og har en hældning, der netop sætter dem i stand
til ar fa nge sollyset i dets fulde styrke. Arnageskrænternes flora
er beskrevet af den botanisk interesserede Vestermarie-præst
Hans Møller (Bornholmske Samlinger IV, 1909).
Egnen oven over Arnage er fattig og sandet. Da istidens
bræer trak sig tilbage, skete det som bekendt i flere tempi, og
ved den sidste stansning lå en mnge af gletcheren ind over
Sydvestbornholm, mens landet mod nord var isfrit. H er medførte afsmeltningen, at området blev afvandet af en rivende
scrøm, Arnagefloden, der løb vestover og dannede delta ved
Stampen; her har den flade flodslette givet de bedste betingelser for anlæggelsen af Bornholms flyveplads.
Arnagevangen består af mager sandjord, og Arnage Lyng

er lige så ringe, hvad jordbunden angår, som mange andre
strækninger i Bornholms magre kystland mod sydvest. Var
lyngen ikke score sager værd som avlsjord, kunne militæret
i alt fald bruge den; her holdt militsen helt fra begyndelsen
af det 17. århundrede sine score Øvelser, og det fortsatte den
med indtil for ca. hundrede år siden. Da disse øvelser indstilledes, overtog fiskerne i Arnage jorden som arvefæste, men
det viste sig snart, at den ikke engang kunne yde til at dække
den årlige afgift, de skulle svare af den. D et lykkedes dem at
få afgiften nedsat til en tredj edel, og så tog arnagefolkene fat
på at plante skov på området. D et var en vanskelig affære;
selv de hårdføre fyrretræer havde de mas med at få til at gro,
og først efter et halv århundredes ringe resultater begyndte den
lille skov at rage form og udvikle sig til den smukke beplantning, man nu ser.
»Amager« kaldes fiskerlejet på de officielle kort og i postadressebogen. D er er, som vi skal se, en vitterligt forkert form,
skønt den er blevet så udbredt, at selv stednavnebogen benytter den. På bornholmsk hedder det Arnaga, med ro mørke a'er.
Navnet kendes så langt tilbage som 1552, men stavemåden
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er, som man kunne vente det i lybækkerriden, temmelig forvansket: Arenack, Arnicke, Arnagge. I 1598 finder vi stavemåden Arnnagger og 1609 Amager, senere i formerne ArnAger og Aren Ager. Disse former viser, at ordets slutning er
blevet tydet først som »nakke« og derpå som »ager«, fra den
sidste rydning er det kedelige officielle r kommet ind i navnet.
Ingen af disse to rydninger er antagelige; slutleddet må efter
sprogkyndiges mening være et gammelt »hage« i betydningen
fremspring på kysten, hvilket jo stemmer med naturforholdene
på stedet. Om forleddet »arn« mener stednavnebogen, ae det
er en gammel form for fuglenavnet »Ørn «.
M. K. Zahrrmann, der var meget usikker som stednavnetyder, forklarer navnet som »Ør-Nakke«. En Ør er en stenet
strandbred og en nakke et kystfremspring, så forklaringen har
naturforholdene med sig; sproglige holder den dog ikke, da alle
former med dobbelt k eller g stammer fra tyske dokumenter.
Skovgaard har en helt fj erde forklaring, idet han tyder forleddet som mandsnavnet Arne og mener, ae stednavnet må
tydes som »Arnes Eje«. Og endelig må vi som kuriositet meddele den forklaring, som den helt naive Rasmus Pedersen Ravn
g iver: »et Fiskerleje, kaldes Aarnagger, saasom den, der er
»nagger « om sine Aaer [Aarer], ved 20 Mand stærk, som af
H avet søger deres Næring og Føde mest ... og derfore ere
»nagger« om deres Aaer og andet de til deres Fiskeri bmge
skulle•.
På strækningen omtrent fra Scampen til Sose ligger forstranden under hØje skrænter, hvor der kun et eneste sted er naturlig nedkørsel til stranden, nemlig ved Arnage. Andre steder
har man lavet kunstige nedkørsler på skrå ned ad skrænterne,
men ved Arnage kan man køre fra landevejen direkte ned til
stranden. D erfor er det ganske naturligt, ar der netop på dette
seed kom til at ligge ec fiskerleje.
Nylarskers kystområde har været beboet langt tilbage i tiden.
Egnen er rig på old tidsminder; Peter Thorsen, som er føde på
disse kanter, mener ae kunne før~ sognets forhistorie helt til-

28

JUL PAA BORNHOLM

bage ti l den ældre stenalder. Fra yngre stenalder, broncealder
og jernalder er de jordfundne minder mange og betydningsfulde. D et nærmeste anselige oldtidsminde er en lille smukt
bevaret jættestue på Arnage Lyng.
H elt tilbage til Lybækkertiden rækker efterretninger om
Arnage som avlsbruger- og fiskerby. Den lybske høvedsmand
Berent Knop omraler den som et fiskerleje på 9-10 »Ildsteder «,
som skatter til H ammershus. Den halve snes svarer meget godt
til det antal avlsbrugere, vi senere finder i Arnage. Når avlsbrugerejendommene i Arnage har deres egen matrikelrække
og ikke følger sognets numre, så skyldes det den ejendommelige omstændighed, at Arnage i grunden er en slags landsby.
Nu ved vi, ae landsbyer i almindelig dansk forstand og landsbyfællesskab lige så lidt som herregårde findes på Bornholm.
Men Arnage er et enestående eksempel på, ae der i alt fald er
gjort et forsøg på at lave noget af den slags. Oven for Arnage,
på den anden side Søndre Landvej, ligger Store Myregård, og
den har i det 16. århundrede været ved at udvikle sig til en
herregård. Den ejedes dengang af den skånske adelsmand Trud
Myre, og han gjorde ihærdige forsøg på ae få Arnage lage ind
under sit gods. Men Berent Knop, som bornholmerne ellers
ikke har meget ar rakke for, forhindrede det; han kunne nok
tænke sig, ae den halve snes stæl vedblivende skulle skatte cil
H ammershus. Så langt må man tilbage for ae finde baggrunden for det mærkelige landsbysamfund, de Arnage avlsbrngere
levede i til op imod vore dage. Man så det i vangen, der ikke
er udskiftet; løkkerne var delt i ejendommelige lange strimler,
og en avlsbruger kunne have flere af disse strimler liggende i
de forskellige stykker af vangen, der bar navne som »Kulesrykket «, »Kaggedammene«, »Troldbjergagre« osv. Samtidig med
ae vangen var delt op på denne måde, havde de Arnage Lyng
som fælleseje. Med dette ejendommelige jordfællesskab havde
de i selve byen fælles gadekær, gadebrønde, lerkule, og fællesstyre over byens anliggender udøvedes under lignende former
som i det vestlige Danmark; fællesskabet lededes af en formand, og endnu i Peter Thorsens drengeår blev der holde
gadestævne i Arnage.
Nogen større udvikling fra lybækkertiden til det 19. århundreder har der ikke været. Berent Knops 9-10 ildsceder
var på Skovgaards tid (1804) blevet til 11 sræle og blev i løbet
af det følgende århundrede til 12. Noget omfattende agerbmg
har der ikke kunnet drives på den ringe jord. Skovgaard anfører, ar »ved Arnaga ere to Værmøller, som dog ey Arnagabo
allene kunne skaffe Maling nok, men de maa og male for
Bønderne i Omegnen«. I 1857 noterer Trap, ar Arnage har co
vindmøller og en vandmølle.
Men Arnage var jo først og fremmest et fiskerleje. Fiskerhusene var dels bygget på parceller fra stælene, dels på gadejord. Som fiskerleje betragtet nød det fra gammel tid ikke
stort ry, man støder hist og her på betegnelser som Bornholms
mindste, eller ringeste, fiskerleje. N å, der afhænger jo af, hvor
lang man vil gøre listen over fiskerlejer; der er jo smålejer,
som næsten kun består af et par små hytter og en primitiv
an~Øbsplads. Men sådan har Arnages anseelse været, lige fra
landsprovst Jens Pedersen i 1625 karakteriserer det som »Fiskerleje' med fattig Almue og ringe Bygning«, til Hans Hjorth
i 1944 skriver om »Arnage, der for et halvt Hundrede Aar
siden endnu var hjemsøge af Fattigdom, Snavs og T uberku-

lose«, men nu er blevet ren og pyntelig. At det halve århundrede muligvis skulle være en smule lavt regnet, har jeg en
mistanke om; mine personlige indtryk af lejet, som rækker
tilbage til ca. 1910, bevarer billedet af en lille, beskeden, men
pæn og hyggelig fiskerby. Jeg vil tro, at det afgørende skel i
byens udvikling står i nær forbindelse med anlægget af den
nye havn i firserne.
Men til trods for lejets ringhed har dets fiskeri dog nydt
en vis anseelse. »Der fanges for dette Fiskeleje lige saa fede
Torske og store Sild som for Rønne«, skriver Rasmus Pedersen Ravn, og Skovgaard meddeler, at »Byens har temmelig
god Piskning af Torsk især og Botter ;): en Slags Flyndrer, de
i Danmark saakaldedc Pighvarrer«.
Men man måtte slide hårdt for at skaffe føden til sig og
familien, havet kunne være hårdt og kysten farlig på de kanter,
så det gjaldt om at benytte de gode fiskedage fuldt ud. Man
forstår så vel den arme arnagefisker Claus Leppel, som i 1635
undervejs til kirken på en af de nyforordnede bededage bandede grimt over at måtte opgive en god fiskedag for det bedepjat. Den slags tog man meget alvorligt på i Christian den
Fjerdes tid, og den stakkels fiskers liv blev dømt »i Kongens
Haand«, hvilket sandsynligvis vil sige, at han måtte arbejde
i Bremerholms jern resten af sin tid.
Også afsætningen af fangsten kunne nok volde besvær. Den
kunne ikke afsættes på stedet, men i Rønne havde· man et
godt marked. Fiskerkonerne måtte så med trillebør transportere
de mnge småhalmskurve med fisk de otte kilometer ind tt1
byen. Turen foregik ikke ad landevejen, men ad en smal sti
over klinten; den er nu dels forsvundet ved skred, dels helt
tilgroet.
Fiskerne her som andetsteds var hjemme i farvande t og
kendte dets fiskegrunde lige så godt, som landmanden kender
sine jorder. Også søen har sine stednavne, og de er mange.
Søkort havde fiskerne ikke, men fra barndommen var de fortrolige med de vigtigste landmærker, så de kunne orientere
sig. For arnagekystens vedkommende har vi udmærkede optegnelser om disse kendinger. Amtsmand J. C. Urne har i et
håndskrift efterladt os en »Fortegnels~ paa Arnage Fiske
Grunde« fra ca. 1760; den er optrykt i årsskriftet »Garnmalt
å Nyt« 1931. Og i jubilæumsskriftet til halvtredsåret for op-

rettelsen af Bornholms og ChristiansØs Fiskeriforening findes
en fortegnelse over grunde og landmærker, deraf alene 50
»Arnagamærke«. Mange af dem bevarer navne på gamle
arnagefiskere: »Larsa Knajla«, »Maansa Lajsabonn«, »Knud«,
»H ans Pærsen« og flere. H vordan man orienterede sig, ses
af denne positionsbestemmelse for »Funkaknajlana« : »SosetrØntan [Møllen} Østerst i Soseaan, Urskjærke vestanom Lijla
Bakkagaard «.
Det er også nødvendigt at kende denne kyst grundigt, når
man vil lande der. Den store bugt ligger beskyttet af Arnage
Rev, der i en længde af ca. 6 kilometer strækker sig mod
sydøst og på sine steder ligger tæt under havfladen. Også mod
nord er der farlige grunde, og færdes man på kysten, undgår
man ikke at lægge mærke til de mange temmelig store sten
både på stranden og ude i søen, vandreblokke, som havet har
fået til at styrte ned fra morænerne over strandklinterne.
Det varede længe, inden fiskerne på denne kyst kunne
drømme om at bygge den havn, som de havde så god brug
for; indtil videre måtte de klare sig med mere primitive landingsforhold. Det er karakteristisk, at det ikke var fiskerne,
men de offentlige myndigheder, der først nærede planer om
havnebygning på dette sted, og det var namrligvis ikke af
hensyn til fiskerne. Det var befæstningsmulighederne, der satte
havneplanerne i sving. Allerede Printzenskold havde set, at
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Arnage set fra havnen ca. 1935

steder bød på muligheder for anlæg af en krigshavn. Planer
om dette blev alvor lufter, da Frederik III i 1662 sendte der
københavnske kastels bygmester, fæsmingsingeniØren Oberst
H enrik Ruse (senere adlet under navnet Ri.isensteen) til Bornholm for at se på mulighederne for militære anlæg. Hans ideer
var mange: H ammershns' udbedring til en brugbar fæstning,
en krigshavn i H ammersØ - og altså også en rilflugtshavn for
orlogsskibe i Arnagebugren. H ans planer vakte interesse på
højeste sted, men da det kom til stykket, viste det sig, at de
alligevel var lidt for voldsomme for Frederik III's hårdt anspændte statskasse.
Men efter Den skånske Krig, hvor operationerne til søs
havde nærmet sig Bornholms kyster, var Christian V meget
ivrig for at skaffe sin flåde et stØttepunkt på Bornholm ,
Mulighederne for en flådehavn skulle undersøges for alvor,
og i august 1683 ankrede en flådedeling bestående af fregatterne »Sværmeren« og »Havfruen« og nogle mindre skibe,
under kommando af generaladmiralen, den navnkundige Niels
Juel, i bugten ved Sandvig, hvor de hØje herrer gik i land.
Admiral Jens Juel, søheltens bror, og admiralirersråd Christoffer Sehested foretog undersøgelser forskellige steder; de kastede
særlig blikket på »Arnache«, som amtsskriveneren, den sørgeligt berømte Augusms Dechner, havde henledt deres opmærk-
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sornhed på. H an havde fortale dem, at skippere af og til
benyttede bugten som »Vinterhavn i Nøds Tid«. Jens J uel
og Sehested indberettede til krigskancelliet, at »til H avn at
komme have vi ingen bekvemmer Sted kunnet finde« og anbefalede desuden at anlægge befæstninger på land. I oktober
ankom generalingeniør H offmann med fregatten »Flyvende
Abe« for at opmåle og pejle havneforholdene ved Arnage, og
så skulle der gØres et alvorligt forsøg: den 14. december lagde
fregatten »Stj ernen «, kaptaj n Niels Barfod, sig for anker bag
revet for at forsøge en overvintring.
Dette forsøg blev en fiasko af de helt store. Vi er så heldige
at kunne følge denne overvintring i enkeltheder, idet v i har
bevaret ikke blot kaptajn Barfods journal, i temmelig rør og
stiv kancellistil, men tillige en journal fØrt af løjtnant L. Munch,
overordentlig livligt skrevet og spændende ae læse som en
roman af Marryatt. D en er optrykt i uddrag i Bornholmske
Samlinger XII (1918).
Vinteren blev hård. Vinden stod lige fra førs te færd i sydvest,
med sø over revet og svære dønninger indenfor, så fregatten
stundom »slingrede saa gruelig stærkt, at Raaholten laa undertiden under Vandet«. T ilmed blev kulden streng; det blev så
galt, at Øllet i tØnderne bundfrøs fra nytår , og det blev værre
og værre. I den vedvarende kraftige storm fik fregatten sådan
en slagside, ar der var umuligt ar srå på dækket. Bugten var
isfylde, og stadig drev der mere is ind over revet og skruede
omkring skibet. Isen filede på ankertovene, og skibets tove
var »så tykke frøsne med Is som en Karl om livet« . Under
sådanne forhold holdt man ud i tre vintermåneder, indtil den
13. marts, da ankertovet brast, og isen pressede bunden ud af
skibet. En »H immelstorm og Guds Vejr« fik isen til at bryde
op på Sose Odde, og i isdriften førtes »Stjernen« ud på revet,
hvor den lagde sig på siden, presset af isen; den rejste sig igen,
men kun for straks efter at synke på ni fod vand.
Man kan vel sige, ae ganske særlige ydre omstændigheder
fik eksperimentet til at mislykkes; folkene på »Stjernen« har
dog måttet få det indtryk, at Arnagebugten ikke var noget
særlig gæstfri t sted. At selve de bornholmske landværter var
imod foretagendet, synes at fremgå af lØjtnant Munchs journal

for den 25. marts: »Folkene her ved Stranden beretter os som
i Nat imellem ungefer KL 12 og 1, som var Vor Frue N at,
da have de hØrt mangfoldig Vogne havde kØrr op og fra
Amager og neer igen, og haver de hØrt, at ligesom de havde
raget Læs og paa, og naar som helst de kom til Stenbjerget,
da holdt de stille, og det kraste og braste, ligesom de havde
brødet med score Stænger og Bjælker paa Stenbjergene, og naar
de kom tilbage igen, da kørte de meget fast, og naar de kØrte
neer ad Stranden, da ikkun langsom, ligesom de havde svar
Læs paa, og Vognene rudede, ligesom de ikke var smurt, og
havde de set en Lygte med Lys udi oppe paa Bakken lige ud,
der som Skibet staar. Nok beretter de, at de haver høre en
gm elig Susen udi Luften ligesom en Vind kule eller og en
Sværm med Fugle, og derpaa haver de hØrt 3 svare Kanonskud
ret i N orden, og straks efter haver de hØrt et svart Kanonskud
igen, og haver de høre megen Flasken udi Stranden og paa
Fregatten, ligesom der havde været 100 Mand derpaa at arbejde
med Huggen og Banken. Og dette haver vi hØrt af mange
Personer, og air kommer deres Tale over eer; dog kan man u o
deraf saa meget som man vil«.
Det sidste er jo rigtigt. Og at kaptajn Barfod (i hvis beretning denne spøgelseshisrorie ikke omtales) ikke lod sig skæmme
af overnaturlige magter, ser man af, at han var optimistisk nok
til at indberette, at Arnagebugten kunne med små omkostninger blive en anvendelig havn for en halv snes fregatter. Men
allerede Juel og Sehested havde som er alternativ til Arnagebugren nævnt Erceholmene med deres narurlige havn, og det
blev altså dem, kongen bestemte sig til. Det må dog tilføj es,
at så sent som i 1765 sendtes kommandør Hans Martin Bille
til Arnage for ar undersøge mulighederne for anlæg af en
krigshavn, og det meddeles senere, at skibe med 15 fods dybtgående med held har overvintret inden for revet.
Til trods for, at de militære planer mislykkedes grundigt,
kom Arnage dog til at spille en rolle i vor krigshistorie. Det
skete under Kaperkrigen 1807-1814, da det viste sig, at lejets
beliggenhed gjorde det i særlig g rad egnet for denne form for
krigsførelse. Den af revet skærmede bugt med indsejlinger
svære at finde for fremmede, og tilmed dækket af batterier på
land, var et glimrende sred at sætte priser ind og holde forfølgere ude.
Befæstningsanlæg og skanser på Arnage Lyng, i tilknytning
til militsens Øvelser, har der eksisteret fra ældre tider. Der var
også er »Bogne«, en baun, som Peter Thorsen kunne huske at
have set i sine drengeår: fire pæle med et læs tjØrn imellem,
parat til at tænde som varsko, hvis landgang skulle true. Hvad
skanserne ved selve Arnage angår meddeler Zahrrmann, at de
er opføre af guvernør Rothe; dette stemmer dog ikke med, at
Videnskabernes Selskabs kort fra 1805 antegner tre skanser
ved Arnage. Af disse tre skanser er nu den ene, den vestligste,
forsvundet.
Det var navnlig den tapre sØlØjtnant Jørgen Fønss, der havde
valgt Arnage som operationsbasis. Stedet havde kun en fej l:
det var ulovligt ifølge kaperreglementet. Ifølge dette havde
købstæderne eneret på ilandbringelse af priser og salg af kapergods. Og at befordre skibe og gods ril Rønne var ikke blot
besværligt, men priseretten der havde nok at gøre med ar
dømme de priser, som Rønne-kaperne indbragte. Derfor henstillede guvernøren ril kongen at lempe loven for Arnages
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vedkommende. Men at se gennem fingre med en lov, han
selv havde udsted t, faldt dog ikke den srive Frederik VI ind;
derimod fa ndt han en snild udvej, der reddede både det saglige og det formelle: han bestemte, ar Arnage skulle anses som
købsrad, dog kun »indtil videre• og kun »i H enseende ril
Prisers Opbringelse og Salg, samt alt Kaperfarten i Almindelighed vedkommende«. Således blev Arnage købs rad med visse
forbehold, men herligheden varede ikke længe. Udnævnelsen
udstedtes den 16. december 1813, og den 14. januar næste år
sluttedes Kielerfreden. Arnage nåede alrså ikke at fejre månedsdagen for sine købstadsrettigheder.
Aner var Arnage det lille fiskerleje, hvor der karrige daglige
brød måttet erhverves med hårdt slæb. Det vanskeliggjorde
fiskernes arbejde og hindrede lejers fremridsmuligheder, at der
ikke var nogen havn. Men så længe fiskeriet blev drevet med
små, åbne både, der kunne hales op på stranden, kunne der
endnu gå. Som riden gik, krævede er effektivt fi skeri dog
stØrre farcØjer, og de nødvendiggjorde en rigtig havn. Og ganske vist er selve stranden temmelig fladvandet, men man skulle
dog ikke så langt ud, før en srørre båd kunne få vand under
kølen. Den srørsre forhindring for havnebyggeri her, ligesom
i Snogebæk, var sandvandringen; en mole lagr ud fra kysten
ville hurtigt sande til. I 185 1 byggede arnagefiskerne deres første havn, ca. 60 alen fra kysten. Den var forbundet med landet
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med en bro, i hvilken en række smalle gennemløb skulle forhindre, at sandet lejrede sig. Men det var ikke tilstrækkeligt;
gennemløbene blev stoppet af sand, og broen virkede som en
høfde, langs hvilken kysten voksede ud i bugten, og sandet
dækkede hele havneanlægget. Fiskerne måtte igen til ae trække
deres både på land; de byggede en bådebrygge, hvor de kunne
anbringe ballasten, før bådene haledes op . Rester af denne
brygge ses endnu vest for den nye havn.
I halvfjerdserne var det bornholmske fiskeri omtrent helt
gået over til dæksbåde, og dette skabte en livlig virksomhed
i havnebyggeriet hele Øen rundt. H avneingeniør H. Zahrtmann i Nexø var manden, der ledede dette fremstød, og det
var også ham, Arnage henvendte sig til for at få bygget en
god og brugbar havn. Efter hans tegninger byggedes i 188384 vor første Øhavn, ca. 300 alen fra kysten, med en åben
træbro ind til land. Om denne havn siger Zahrtmann selv:
»Noget heldigere Sted til et Forsøg paa at bygge Havn paa
denne Maade findes næppe. H er var Stenmateriale til Stede
i OverflØdighed, en fast Undergrund at bygge paa, og et
værnende Rev gaar næsten parallelt med Kysten i passende
Afstand fra denne. Forsøget lykkedes derfor også godt straks.
Havnen blev let at søge, temmelig rolig at ligge i, har altid
det friskeste Vand for Kvaser, og, hvad der er Hovedsagen,
der har ikke vist sig nogen som helst Tilsanding af den.«
Havnen i Snogebæk blev bygget efter de samme principper
som Arnage havn efter den vellykkede gennemførelse af
planen her. Men medens Snogebæk havn nu synes at trænge
til en afløser, fungerer havnen i Arnage stadig fint. Og den
er et besøg værd. Har man passeret den 200 meter lange
bro, står man ved bassinet, indhegnet af stensatte moler med
dækmure mod søen. Herfra ser man ud til »Ørij n«, det sted
på revet, der ved lavvande er næsten tØrt; her er et vældigt
liv af sØfugle, hvis skrigen blander sig med fiskerbådenes
motordunken. Ind mod land har man synet af det hyggelige
leje op ad skrænten langs vejen ned til havnen; foran den
lave strand og i nordvest den lyse grågule klint.
Indsejlingen til havnen er en åbning i revet, »Store Gab«
Øst for Ørijn; vest for den ligger »Lilie Gab«, hvorigennem
der var sejlrende til den gamle havn.
En ejendommelighed ved havnen er »Sjælastenijn«, som er
indmuret i dens sydvestre hjørne. Den havde en jævnt skrånende flade, ad hvilken sælerne sØgte op for at sole sig,
men til den anden side faldt den brat mod søen, og her var
anbragt skarpe jernkroge, som sælerne blev hængende på,
når de styrtede sig i søen den vej. Unægtelig en barbarisk
måde at fange dyr på, men man må huske, at sælerne var
fiskernes værste fjende i dyreriget, og over for dem nærede
man ikke skygge af barmhjertighed. Uden for Persker kyst
findes en anden »Sjælhujnasten«, hvor hullerne til krogene
endnu kan ses. Angående denne måde at fange sæler på henviser jeg til en artikel af Jan N ielsen (Jul paa Bornholm
1954).
Havnens betydning for Arnage var umådelig. I 1875 havde
de 17 fiskere, som boede i lejet, i alt 7 åbne både og ingen
dæksbåde. Efter at bavnen blev taget i brug, bestod flåden af
ro handelskvaser, 1 dæksbåd, 6 halvdæksbåde og 12 åbne både.
Vangen og havnen var Arnages velsrandskilder; det krævede slid ar vinde føden af dem, men de Arnage folk er et
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sejt og arbejdsomt folkefærd. En overgang så det ud til, at
der også skulle blive noget at bjerge ved grubedrift. Men det
blev en kort affære, der hurtigt gik i sig selv igen. Dens forhistorie er næsten den interessantesre.
Går man fra havnen er par hundrede meter Østpå lang;>
stranden passerer man først et anseligt kildeudløb; kilden kaldes Vældekilde, og dens vand er stærke jern11oldigc, hvilket
tydelige ses af de rustlag, som dækker stenene omkring den.
På den anden side kilden ses en kløft i strandbakken, en dalsænkning tydelige gravet af rindende vand. Dee er den såkaldte
»nya Groven«, således kaldet som modsætning til »gamla
Groven« lige Øst for det bebyggede leje. Peter Thorsen vil
mene, at denne grøft er gravet ca. 1850 for ae aflede vand fra
Store Myregård og Skyccegård, og at vandet efterhånden har
gravet grøften ud til en kløft. Den er af geologer kende som
Madsegrav; Thorsen antyder, at bornholmergeologen Magnus
Jespersen har givet den dette navn, som er ukendt i folkemunde. Navnet er imidlertid afgjort ældre. H.C. Ørsted, hvis
bornholmsbog Jespersen muligvis har navnet fra, opfører det
i den misopfattede form »Massegrav«, og på et kort fra 177 8
kaldes steder »Muase Griese«, en tydeligt havarerer form, bag
hvilken navner Madsegrav kan gemme sig. D et må være en
nu g lemt Mads, der er ophav til navner; der skal også på de
kanter have været en tjØrn med navnet Madse Torn eller lille
Madse Torn.
Dee er i alt fald Magnus Jespersen, der har indledt det lille
stykke bornholmsk industrihiscorie, som knytter sig til stedet.
Om Jespersens konstatering af et fosfor idag ved Arnage,
om hans strid med de lærde ved universitet for ae hævde sin
førsteret til opdagelsen, om hans meget energiske arbejde for
ae få sin opdagelse anvendt i praksis, derom findes en grundig
og ud førlig, med kildemateriale belagt fremstilling i Axel Garboes udrømmende Jespersen-biografi (1931), hvortil specielt
interesserede henvises. Jespersens geologiske arbejde er først i
dette århundrede vurderet efter fortjeneste. Mens han sad som
adjunkt i Rønne, var u niversitetets folk tilbøjelige til ae regne
ham for en besværlig outsider. Han havde unægtelig også
mange sære ideer, og endnu er der vel næppe helt skiftet ret
og skel mellem ham og hans københavnske modstandere. Men
hans arbejde, skabt under dårlige betingelser og med ringe
påskønnelse, har i alt fald bragt værdier til vor tids geologiske
videnskab.
Om de forhold, hvorunder han arbejdede, vidner en beskrivelse af hans undersøgelse ved Arnage den 24. december 1865.
H an benyttede selve juleaften, da han havde skolefridag, til
denne undersøgelse; om det var ved den lej lighed, han opdagede fosforitlaget, ses ikke, muligvis var det lidt tidligere,
men her har vi beskrivelsen af de »sorte Scene, Knolder fra
Ært til Æg«, som det vigtige lag består af.
I skoleprogrammet for 1866 giver han en oversigt over teknisk vigtige mineraler på Bornholm, og her meddeler han si n
opdagelse. H an mente, at den ville få scor betydning for landbruget, og i den anledning ansØgt han Landhusholdningsselskabet om et rejsestipendium til verdensudstillingen i Paris for
at studere den engelske og franske fosfatproduktio n. Han fik
stipendiet, og om resultaterne af denne rejse har han givet
bereming i et skoleprogram.

Madsegrav

Jespersens ivrige kamp for at få den bornholmske fosforit
udnyttet bragte ham kun skuffelser. Virkeligheden slog hans
hØjtflyvende drømme ned. D et hævdes af sagkyndige, at den
bornholmske fosforit lader meget tilbage at Ønske, navnlig er
dens fosforindhold for ringe. D ertil kom, at i de nærmeste år
tog indførelsen af god og billig kunstgødning fart, og så kunne
udvindingen af mindre hjemlige forekomster ikke betale sig.
Den bornholmske fosforit fik således kun interesse for den
videnskabelige geologi. Og alligevel - dens tid kom.
Men den kom for sent til at få større betydning. D et var
under den første verdenskrig; importen af kunstgødning gik
katastrofalt ned, navnlig da ubådskrigen skærpedes. Man måtte
også på dette område til at se sig om efter hjemlige erstatninger,
og så var det, man kom i ranker om de Jespersenske fosforitlag.
Staten sikrede sig ret til fosforimdvinding ved Arnage, laget
underkastedes på ny en geologisk undersøgelse, og i 1918 gik
man i gang med regulær minedrift ved Madsegrav. Der blev
bygger en fabrik, og til brydningen gravede man stoller og
minegange. Fabrikken udvaskede fosforit af knoldene, men
bearbejdelsen af den foregik i Ålborg, hvortil fosforitten fragtedes med skib, i hvilken anledning der byggedes en udskibningsbro. Men forholdene var vanskelige for udvindingen, grubegangene måtte stadig pumpes læns for indsivende vand, og
så snart der atter begyndte at komme en import af udenlandsk
fosfat i gang, nedlagde man fabrikken, der var en ren underskudsforretning, selvom man må godskrive den, at den ydede
lindbruget en værdifuld tjeneste i en trang rid. Arnages stams

(C. S. ]. for. 1965)

som grube- og fabriksby varede knap to år, men dog altid lidt
længere end dens købstadsværdighed.
I en årrække stod fosfatfabrikkens hØje, slanke skorsten som
et monument over der kortvarige grubeeventyr; nu er også
den faldet. Tilbage af fabriksanlægget står kun nogle bygningsrester ved indkørslen fra Ssi;ndre Landevej. Og indgangen
til hovedstollen ses endnu ved stranden; den er spærret for
at hindre uforsigtige personer i at vove sig ind i gruben; man
må n øjes med at kigge derind gennem en lille åbning. Ligeledes står ved stranden det pæleværk, der dannede dæmning
mod søen for afrømningen fra gruben.
Arnage er stadig et lille, beskedent fiskerleje, men et charmerende sted, som man altid gæster med glæde. D ets storhedsperioder har været kortvarige, dets store fremtidsmuligheder
har opløst sig som luftspejlinger. Kun fiskeriet har der, takket
være havnen, været fremdrift i.
Man har med rette sagt, at Arnage er et sted, som kun få
kender. Lejet har gemt sig i et hjørne, som den store strØm g ik
forbi - hvor mange bornholmere kendte vel Arnage andet end
som et navn? Men nu er Bornholms sydkyst ved at blive opdaget. Sommergæster slår sig ned på disse strande, sommerhusene dukker op også her. Snart vil sommeren ved Arnage
måske blive lige så hektisk og overbefolket, som man ser det
andetsteds på Bornholms kyst.
Men de tre fjerdedele af året vil Arnage blive ved med at
være det, den altid har været, en idyl. En til tider noget barsk
idyl, ganske vist, men en idyl alligevel.
Christian Stnb-J Ørgensen.
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TEJN KIRKEKLOKKE
TEKST: CARL LØFHOLM - FOTO: ARNE ESPERSEN LUND

I dagene omkring T ejn kirkes indvielse den 23. juni 1940
bragtes fra forskellig side ud førlige omtaler af kirkens opførelse
samt hele indretning og beskaffenhed. Om kirkeklokken udtryktes det således, at »klokken er kun lille, men har en pæn
tone«, og en smukkere karakteristik af den lille klokke kan
vel næppe heller tænkes.
Som seværdighed at betragte indtager vore kirkeklokker en
såre beskeden position - gemt bort, som de er, i tårnets øverste
stokværk; m en til trods herfor påhviler der dog disse »ædle
malme« en ganske væsentlig og tillige mangeartet opgave.
"Jeg kalder andre frem, men self dog ikke kommer«, meldte
tidligere indskriften på en klokke fra 1701 i Nexø kirke; og i
så henseende danner klokken i Tejn kirke ingen undtagelse.
D en lille klokke har nu gennem godt og vel et kvart århundrede med sin sølvrene klang og »liflige stemme« kaldt menigheden til andagt og stilhed i H errens hus på højdedraget over
»den lille by«, hvortil den er stØbt, og daglig været budbringer
om solens op- og nedgang samt endelig siden 1949, da kirkegården blev indviet, ringet trØst og fred over de kære afdødes
grave.
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Klokken måler 72 cm i tværmål og bærer om halsen følgende
indskrift: »Gjort til Tejn Kirke Anno 1940 af Jysk J ernstøberi
og Maskinfabrik i Brønderslev« . På klokkens ene side læses
desuden digteren Josias Billes følsomme versificerede bøn til
kirkeklokken om at ringe fred i fejdende menneskers sind:
»Ring, Klokke, lydt over Land, over By,
Meld om en blaanende Himmel bag Sky,
Ring for de Sjæle, som stønner i Strid,
Klokke, ring Fred i vor fejdende Tid «.
Ord, der udtrykker en del om tiden for et kvart århundrede
siden, da vort folk befandt sig på tærskelen til krigens og
besættelsens ubønhørlige tid. Verset er dog digtet under første
verdenskrig.
En og anden iblandt Tejn kirkes trofaste menigheds- og
vennekreds omgås nu i jubilæumsåret så småt med planer om
anskaffelse af endnu en klokke, for - som det siges - den
nuværende klokke kunne udmærket have en »stØrre bror«,
ligesom også tårnet er stærkt nok til at bære to kirkeklokker.
Kirkeklokken i T ej n kirke, i Øvrigt den yngste af Bornholms
i alt 47 kirkeklokker, blev i sin tid bragt til veje i forbi ndelse
med den indsamling, som takket være gode og forstående menneskers medhu og interesse gjorde det muligt at opføre kirken,
og beløb sig ved anskaffelsen til 2.470 kr. , medregnet fragt
og leveringsomkostninger i alt 2.563,66 kr.
Endelig kan nævnes, at Tej n kirke er opfØrt efter tegning
af arkitekt E. Grnmlttnd for mellem 65.000 og 70.000 kr.
Arkitekthonoraret beløb sig til 3.000 kr.
Til gengæld og tillige som en smuk gestus over for bygherren (d. v. s. menigheden) skænkede arkitekt Grauslund samtlige lysekroner til kirken.
På D en f1·ie Udstilling fik kirken under betegnelsen »en af
landets smukkeste nyere landsbykirker« tilkendt første præmie.
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NEXØ FOR 50 AR SIDEN

Jeg sidder netop og læser en artikel i »Jul paa Bornholm«
skrevet af forhenværende politibetjent i Nexø, Axel N iebe,
og minderne fra »fØr i tiden« begyndte ae strømme ind på mig
- minder om en rid, der ligger helt tilbage til året 1915.
Den gang var Axel Niebe politibetjent i Nexø og en skikkelse, vi alle holdt af. - Han var ikke af den rype, der jog
skræk i en - hvis man da ikke var en alt for stor synder. Med sit joviale væsen og sin jævne måde at berolige de urolige
hoveder på, ku nne han få selv den mest lebendige fiskerdreng
til ae makke ret bloc ved nogle ord og et gode, fase greb i fyren;
der blev sjældent brug for arresten til sådanne små tilfælde, nh
det var politibetjent Niebe, der skulle afgøre striden.
N exø var for ca. 50 år siden en lille, levende by, en lille
gemytlig by, og selv om der der, som overalt i de små byer
på Bornholm, var mange religiøse sekter, så var dog livsglæden
også ril stede.
Neksø havde på den tid seminarium, og dette bragte ungdom til byen. Hvor der er megen ungdom, er der jo også
meget liv.
Af underholdning og småglæder var her en hel del efter
datidens begreber. Man var jo ikke så forvænt den gang. Radio,
for sier ikke ae tale om fjernsyn, var et begreb, man af gode
grunde ikke kendte ril. Nej, en mr til banegården for ae se,
hvem der kom med cogec, var en daglig fornøjelse, og der traf
man jo også andre unge; det var et samlingssted for u ngdommen.
T oger, der gik mellem N exø og Rønne, var et lille, morsomt
cog. Belysningen inde i kupeerne var pecroleumslamper, og der
kunne ske, at en lampe ramlede ned, og petroleummen strømmede ud og blev antændt. J eg var selv med en gang, da der
skete. Vi dængede ilden over med, hvad vi havde ved hånden:
hatte, rrØjer etc., og når vi kom cil den første station, kunne
togpersonalet rage sig af resten.
Ae komme ud ar køre med »miniseervognen« var noget af
en oplevelse. - Den var i sin rid lavet til kongebesøg og var
meget »flor« med polstrede stole, spej l, og en kakkelovn tror
jeg også, der var. At køre med dette tog var også en lille
oplevelse, for det cog hele fire rimer at køre fra Nexø til Rønne,
og der kunne hænde, ar toget p ludselig holde midt på mren,
fordi en eller anden ikke var nået helt op til et trinbrædt, men
med skulle han.

På H olms H otel havde »teatret« til huse, enten der nu var
et tilrejsende rearerselskab, eller det var vore hjemlige amatØrer - for vi havde et virkelig godt amacørselskab. Jeg husker
således dr. Boesen, fru Berg Sonne og frk. Alida Bergsted og
Karen Exsten og mange flere. På H olms H otel husker jeg
således to unge marrosklædte musikanter, der med deres harmonikaer trakterede os med »Srars and Srripes« og »Alce Kameraden«; disse to unge, lidt generte mennesker var de senere så
berømte harmonikakunsrnere Gellin og Borgsrrøm.
På Nexø hotel havde vi »biografen«, den bestod af er tæppe
hængt op på væggen og træstole i rækker på gulvet, men når

Nexp havn (c. 1908)

Østbomholmeren i Nexø havn (ca. 1908)
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»Fy og Bi • gik over lærredet, morede vi os lige så godt som
de, der »ovre« i de store biografer sad på polstrede stole.
På »Sømandshjemmet« nede ved havnen var der også ofre
liv og lystighed. Her havde blandt andet metodisterne ofre
deres fester og tombola etc.
I nærheden af Nexø lå Paradisbakkerne, et yndet sted både
sommer og vinter, og oppe p å højden lå - eller rettere - b!ev
netop i disse år bygget en hyggelig lille restaurant, »Fj ældstauan«, hvor vi efter den lange spadseretur kunne hygge os
med en kop kaffe. Om vinteren drog vi op til Parad isbakkerne
med kælke og ski. J o vist var det hyggelige tider.
Balka badestrand var et eldorado både for børn og voksne.
Med sin lange, hvide strandbred , der strakte sig helt ud til
Snogebæk, og sine hvide og rØdstribede badehuse indbød den
enhver til herlige hvilesmnder på stranden imellem marehalmen eller til det g lade badeliv på den den gang så herlige
strand, hvor havbunden var så fin og ren, ingen sten, ingen
farlige huller, men som et fint pudset vaskebræt. Børnene
kunne rum le sig i vandkanten så meget, de lystede, ingen farer
truede dem.
Lidt nord for Nexø lå Stenbrudssøen, et idyllisk lille område.
Midt ude i søen lå der en ensom klippe. D er fortaltes, at her
nede ved klippens fod stod både vogne, maskiner og redskaber
fra den tid, da her endnu var stenbrud , men en stormn at brød
havet ind gennem diget, og alt blev t il en stor sø. Denne sø
er siden blevet udpumpet og tØrlagt, og stenbrydn ingen kom
atter i gang med den skønne Nexø sandsten, der er så kendt,
og hvoraf flere af D anmarks store, smukke bygninger er opført.

Bådehavnen, Nexø (c. 1908)

Oven for stenbruddet lå et åbent, smukt plateau, hvor klip perne brød igennem, t ildels dækket af lave buske og enkelte
træer, men frit og idyllisk, og ofre kunne vi nede fra h avet
hØre toner fra en mandolin - det var J ohs. Enhmann, der Hl i
sin båd og spillede, men der gav os fornemmelsen af noget
overnaturligt, denne musik fra havet.
Lidt længere ude lå en lille hØj omkrandser af træer, og her
skulle de underj ordiske have til buse.
Bornholms Konservesfabrik blev også bygget i disse år, omkring 1915 , og her kan jeg berette om dens srart.
Fiskerne var ikke ret stemt for denne fabrik til at begynde
med , og det kneb med ar få fisk til fab rikationen, men så en
dag rog fabrikkens folk selv ud i båd og fa ngede den første
fisk. D en blev bragt op ril fabrikken, maskinerne kom i gang,
og snart lå de dejlige, hvide fiskeboller p å lange zinkbakker,
og fiskerne blev budt op fo r at se og smage. Og så kom der
gang i foretagender. Den ene fisker efter den anden kom op
t il fabrikken med deres fiskekasser p å deres trillebør, til det
store fabrikslokale (efter datidens begreber) stod fuldt af blanke
dåser ved dagens afslutning; de skulle afkøles i løbet af natten.
H ver uge g ik en skude af sted med fuld last ril København og
til T yskland. D ette bragte arbejde til andre end fiskerne. D er
var ingen fast arbejdsstab, men hver morgen blev der send t
bud efter fiskerkonerne og mange unge piger. I hverr fald
bragte fab rikken både liv og p enge til byen .
Men også triste minder har jeg. Jeg husker så tydeligt den
dag, minen sp rang nede ved Ndr. Strandvej. En stormnar var

Nex(J Kirke ( c 1906)

Halla11dsås (c. 1908)
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Nordre Strandvej ( c. 1906)

Frederiks Stenbrud (c. 1914)

den drevet ind, en uhyggelig scor, sort hornmine. D en lå i
flere dage i Tangen klods op ad Strandvejen; Folk gik forbi
den daglig, og mange var henne ar kigge på den og pille ved
den - for Herregud, den var jo ufarlig, den kunne umulig være
intakt, den var jo kommer drivende ind og op i rangen klods
op ad Strandvejen. Men selvfølgelig kom der minør derover,
for den skulle jo i hvert fald rilinrergØres, om den så var en
»dØd« mine eller ej. Jeg husker, hvorledes der b!ev afspærrer,
og hvorledes minøren kom forbi fabrikken og bød os lukke
vi ndu er og døre op for ri lfælders skyld, for nu skulle den altså
slæbes ud. Vi for alle ud bag fabrikken for ar se på skuespillet.
En af H olm'ernes både skulle trække den ud med line fra en
båd. Efter hvad jeg husker, blev der sagt, at minen ikke ville
glide, hvorfor minøren gik hen og satte foden på. I der samme
rullede minen rundt, er frygteligt brag, en søjle af sand, rang,
grus, metalstumper og det, der var værre: minøren blev dræbt.
Der var en uhyggens dag og en begivenhed, som kunne give
mareridt længe efter.
For ikke at slutte mine erindringer alt for trist, vil jeg fortælle om en lille oplevelse på Nexø-banen. Vi var en del unge
der skulle til Almindingen. Stemningen var hØj, og sang og
latter lød fra kupe til kupe. Pludselig hørte vi en aldeles smuk
drengestemme; det var Bjarne H erold Jensen, og der fortaltes
mig siden, ar denne unge dreng senere blev uddannet som sanger, men at hans pårørende - om der nu var onkel rør jeg ikke
sige, men der var vor berømte operasanger fra D er kongelige
T eater Vilhelm Herold - nedlagde forbud mod, ar han bar
navner H e1·old som kunstnernavn, hvilket var en scor skuffelse

Ferskes(J ( c. 1906)

Fjældstauan i Paradisbakkerne (c. 1920)

for Bjarne J ensen. Hvad der er blevet af ham senere, ved
jeg ikke.
Ar Nexø senere også har fostret en god sanger, nemlig Erik
Sjøberg, er jo en kendt sag. H an var i sine unge år skomager,
og jeg kunne lide ar høre ham synge sangen fra »Min egen
dreng«:
Intet er holdbart her på denne j01·d lykken langt mindre end skoen på mit bord.
Men ved det sidste fordelen er den:
D en kan dog repareres af skoflikkeren.
Og med dette lille vers vil jeg slutte mine erindringer om en
dejlig rid på en dejlig ø.
Aslaug Pedersen.
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STEDNAVNE VED KLIPPESTIEN
FOTO: B. KJ Ø LLER

Stednavne er et vanskeligt område at færdes på. Men der er
noget tillokkende ved dem; man vil gerne vide, hvad de kendte
steder hedder , og hvorfor de hedder det. Og tillige hvor længe
de har heddet det samt - og det er ikke til at svare på - hvor
længe de mon bliver ved at hedde det.
D et er nu snart 65 år siden, jeg begyndte at strejfe ved
kysten syd for Allinge langs den skønne strandsti til Sand kås,
først til stadighed, senere under et eller flere årlige besøg. Og
naturligvis har jeg gjort mine iagttagelser også hvad stednavne
angår.
Af navne, som fi ndes i stednavnebogen, er der forholdsvis
få, som har en vis alder. D er er K nuds Næs, H yldeslet, Grønnedal og Æggehønen, og så næppe stort flere, før vi når til
Sandkås.
Grunden til denne fattigdom på gamle stednavne synes indlysende. Det faldt ikke de gamle bornholmere ind at give navn
ti l et sted, med mindre de havde praktisk nytte af det: en mark,
en »havn« - eller der knyttede sig et sagn til det.
løkkerne langs klippestien var ikke af stØrre værd i; det var
mest strandløkker, hvor der måske kunne være lidt kvægdr ift,

men ellers intet. De nævnedes gerne efter ejeren (» H ammers
l ykkja«). D et er i øvrigt ejendommeligt, at de to reelle marker
ved klippestien har fået naturnavne med et vist poetisk skær:
Hyldeslet og GrØnnedal. Og disse navne går i hvert fald tilbage
til c. år 1700.
Navnet Knuds Næs er et af de få navne på klippepartier, der
er fæstnet fra gammel tid (dvs. i alt fald begyndelsen af det
18. århundrede). Muligvis er grunden, at næsset er en særlig
fremtrædende del af landskabet, muligvis skyldes det, at den
samme Knud har efterladt sit navn i en K nuds Løkke og en
Knuds H avn, den samme som Løsebækhavnen. Og så kan
man vel heller ikke se helt bort fra, at næsset har haft en vis
praktisk Økonomisk betydning ved vragplyndring, og at der
knytter sig sagn til det.
ligesom mar ker er kystens småhavne tilbøjelige til at skabe
stednavne; det er oftest ejerens eller brugerens navn, havnen
benævnes efter. Således kaldte man i tyverne et lille primitivt
anløbssted syd for GrØnnedal for »Skræddarahavn«, fordi en
skrædder havde sin båd liggende der. Navnet er vel nu forsvundet igen, men mange af småhavnene ved selve Allinge
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Klippestian ved
Sandkås;
i baggmnden t. v.
skimtes
•Ørneklippen• i
horisonten

bærer navne, der er opstået på samme måde: Vinbærahavn,
Kjæmpahavn. I det sidste tilfælde har navnet holdt sig så længe,
at den oprindelige navnegiver næppe er til at efterspore.
Et stednavn, hvortil der knytter sig et sagn, er Æggehønen.
Om denne score vandreblok, ligesom om andre kæmpesten, fortælles, at den er slynget af en troldkvinde mod Olskirke. Scenens beliggenhed, på et leje af mindre rullesten, har givet den
navnet. Sammenligningen ligger nær; en lignende sten ved
Aakirkeby bærer navnet Kjyllijnahønnan.
Om den t roldkvinde, som kastede Æggehønen mod Olskirke
men forfejlede kastet, fortæller et sagn, at hun kom ind fra si n
bopæl på Christiansø for ar se, h vor scenen var faldet, og så
satte hun sig på en klippe, som efter hende fik navnet »Kjescenas Scol«. Det er en høj blok, fra hvis ene ende klippen
løfter sig som er tårn, der for så vidt godt kan minde om er
»scolarykkje«; klippen er så scor, at kællingen må have været
af voldsomme dimensioner.
Navnet (og sagnet) h ar jeg først hØrt i tyverne; navnet så
jeg første gang på et skilt ved stien. D isse skilte blev ved den
tid sat op af hensyn til turisterne, og ved den tid dukkede der
sted navne op, som man ikke havde ser før. Et af dem var »Ørneklippen« . Navnet forekommer at skyldes en drengevittighed;
klippen havde »Ørn«, nærmere betegnet »kattaØrn« . Men hele
klippen har en umiskendelig lighed med hovedet af en kat. Da
vi færdedes her som drenge, kunne vi selvfølgelig ikke undgå
at lægge mærke ti l den ejendommeligt formede klippe, og vi
gav den selvfølgelig navne; den flok, jeg færdedes med, kaldte
den »Kattahaud «, og andre drengeflokke kan have givet den
andre navne. Men jeg tvivler om, at »Ørneklippen« havde fået
rang som stednavn, hvis ikke rnristskiltet var blevet sat op.

Jeg har mistanke om, at noget lignende gælder »Kjescenes
Scol«. Vi drenge havde selvfølgelig lagt mærke til klippen, men
de kammerater, jeg hold t til med, p lejede ar kalde den »Domkjærkan «. Jeg har spurgt flere ældre mennesker, om de kend te
det andet navn, og det sagn, der knyttes til det. Men ingen ville
kendes ved det.
H er har vi alcs·å en anden kilde til stednavne: drenge, der
navngiver de seeder, hvor de leger, for at orientere sig, aftale
mødesteder osv. D isse n avne glemmes vel hurtigt og skifter fra
slægtled til slægtled, ja, den samme lokalitet kan vel have for-
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skellige navn e samtidig. Men ved en ren tilfældighed, f. eks.
et mristski!t, kan de blive fæstnet.
Klipper langs stranden, der for de ældre var nytteløse ligegyldigheder, har altså fået navn gennem børnenes leg. Og det
gælder ikke mindre badepladser. Solkulen ved GrØnnedal har
sikkert fået navnet foræret af badende børn. »Gråsten «, en
mindre vandreblok lidt ud e i vandet under H yldeslet, vil jeg
også tro er navngivet af børn, men allerede i mine drengeår
lå det så fast, at man kan tale om et virkeligt stednavn. D erimod kendte vi ikke navnet »Stenvæggen«, som heller ikke stednavnebogen synes at kende, men som findes på et turistkort.
Navnet er så dækkende, at ingen kan rage fej l af, hvilken lokalitet der menes. Vi drenge var helt fortrolige med den (dengang
var der ikke bygget sommerhus på toppen), men omtalte den
kun som »dejn staila k!Øppan«.

D ette brogede navnemateriale lærer os, at navne opstår, når
man har brug for dem, voksne for at orientere sig ved deres
arbejde, børnene for at orientere sig ved deres leg. D er er altid
en hensigt med stednavne, selv om meningen så blot er at have
noget at slynge ud til videbegærlige turister. Om disse navne
så bliver virkelige stednavne er en anden ting. For at kunne
kaldes sådan, må de have en vis alm indelig udbredelse, og helst
også en nogenlunde antagelig alder.
Jeg husker for 30-40 år siden at have hØrr en bestemt kres
af fiskeriinteresserede tale om »Alavanned«, et bestemt sted
syd fo r Grønnedal, hvor der var særlig gode betingelser for ar
stange ål. J eg ved ikke, om navnet er i brug mere, men jeg
tvivler på, at det er blevet et stednavn. Men h avde det fundet
udbredelse i videre krese, og havde det fået lov at gå fra
slægtled til slægtled, så er der mulighed for, at et nyt stednavn
ville opstå.
C. S. ].

"SEVABLØDDA))
I jubilæumshæftet: »Tidsbilleder fra Nexø 1660, 1860 og
1960« udgivet af Firmaet Hans V.Munch, Nexø, på 100-års
dagen, findes anført en kortfattet notits af nu afdøde amtsbogholder C. J. Hagemann, Rønne, som følger:
»Til H. S. Munch's ansete købmandsnavn - hvor brændehandel og skibsproviantering var meget omfattende, var endvidere
knyttet fabrikation og forhandling af den i sin tid så berØmte
»SevablØdda« - »ejn søder syp«, der mindede om svensk punch
og gav lige så kraftige tØmmermænd som denne. Den havde
sit navn efter de forfriskni ngspauser, man holdt under skibenes
ophaling på bedding. N år slidsken blev indsmurt med sæbe,
fik de tØrstige h alse også sin »blødda« af Munch's privatpatenterede læskedrik, på hvilken ingen opskrift er efterladt« .
Til foranstående skal undertegnede, der blev ansat som politibetjent i Nexø og en del af Bornholms Sønder Herred i året
1909, og som i mange år fremover fra dette årstal, som ordenshåndhæver, flere gange daglig havde min opmærksomhed henledt på havneområdet, oplyse, at jeg da havde rig lejlighed til
at iagttage »Sevabløddans« virkninger p å havnens folk, hvoraf
navnlig havnens gamle fiskere var yndere af denne søde læskedrik, der efter en gammel forordning måtte udskænkes fra disk
i selve butikken. - Så vidt jeg husker, kostede den vist kun 4
øre »syppen«, og på flaske vist kun 1 kr. pr. flaske. Når man
betænker, at fiskerne den gang måtte hente havets udbytte fra
små, åbne halvdæksbåde og ofte kom meget forfrosne hjem,
var det jo en meget kærkommen opstrammer at få en gang
»SevablØdda« i butikken før hjemturen, og da dette jævnlig
gik på, blev disse folk nærmest immune over for drikkens virkninger og udviste ikke i gang eller væremåde noget særligt
opsigtsvækkende. Anderledes stillede det sig med nybegyndere
af drikken. Indtog disse for mange glas, blev de mere og mere
stive i holdningen. Deres gang p å gaden gik efter en lige linje,
uden sideblik eller drejninger af hovedet, og det mest karakteristiske ved deres gang var, at de løfrede fødderne meget hØjt
i vejrer. »H an har nok fået lidt for megen »Sevablødda«, sa'
folk så og smålo.
Mange år er nu hengået siden da, og »Sevabløddan«s navn
er nu kun en saga blot. - D cg, mindet om den har heldigvis
fået et lille kildespring, som jeg nedennævnt vil løfte sløret for.
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En skøn sommeraften, da jeg sad på en bænk på Rønne
havn, kom en ældre mand hen til mig for at få en passiar. Han
fortalte mig, at han som ganske ungt menneske havde været
kusk og rjenestedreng for fornævnte H. S. Munch, hvilket han
for Øvrigt var meget stolt af, og derunder været denne behjælp elig med at fremstille »Sevablødda« , hvilket skete p å den
måde, at han rakte Munch de forskellige du nke, efterhånden
som blandingen fandt sted. Uden Munchs vidende tilsneg han
sig en opskrift p å kvaliret og kvantum af de forskellige spiritussorter, der skulle til, fØr drikken var færdig - og her har
jeg recep ten, som jeg indtil nu har hemmeligholdt, især efter
ar der var blevet fortalt, ar Munch tog den originale recept
med sig i si n kiste.
»Nu får D e recepten, Niebe, og må så handle med den efter
bedste overbevisning.« - En vis uhyggestemning betog m ig et
Øjebli k. Jeg kom uvilkårlig til ar tænke på den tragedie, der
overgik 23 hvide og 400 indfødte, som var med til at forsryrre
kong Tut-enk-Amons gravfred. Deres handlemåde ku nne dog
ikke sammenlignes med vor, eller i Øvrigt betage m ig frygten
for ganske privat at lade »Sevabløddan« genfødes på ny - kun
med en flaske, der lige nu er blevet mig tilsendt af en ven,
der er vinkyper ovre. Min 80-årige receptmand og jeg har nu
smagt den og må sande, at det er en himmelsk drik. Bortset
fra lidt stivhed i halshvirvlerne og rygsøjlen var virkningen
af drikken vidunderlig, ja, selv benlØftningen lettede vor gang,
hvilket i hØj grad kom mig til gode, da jeg entrede trappen til
min 2.-sals lejlighed.
Recepten på Sevabløddans sammensætning og blanding, nedskrevet af den 80-årige, gamle mand efter hans personlige
iagttagelse:
1
1
1
1
1
1
1

pot ekstrakt (ukendt substans)
pot vinsprit
p ot rom
p ot solbærrom
pot cognac
halv pot kirsebærvin
halv p ot pomerans.
Axel Nieb e.
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De blege bølgers sommersang,
de kling1'e skvulp i kystens tang
har lagt mig helt i tvang.
H er går vi i en blid idyl
af brænderøg og solram hyld
og lilla katost langs den sti,
som smtttter smal forbi.

H ør bådmotorers dttk-duk-duk,
akkompagnert af bølgens kluk.
Hvor er den sang dog smuk!
En køter bjæffer vredt og højt
og svares af et kraftigt flØjt:
det er en usmurt trillebør,
som er i højt httmØr.

Og du, bror Lars, som er poet,
hvor har et sommersyn du set
af samme kvalitet:
Mens stævnen splintrer havets spejl
står fiskere i oljet drejl
med næven knuget fast om rat
ud gennem havnens gat.

H er bor man småt, men ikke trangt.
For døren ligger havet blankt,
og blikket rækker langt.
Følg med mig ud på molen der
og find en plads i solen der
og se mod horisonten, hvor
en drægtig tanker går.

Vist var det lejets gode ret
at hyldes i en blank sonet.
Det falder dig jo let.
Måske dog ganske andre ting
har sat dit digtersind i sving?
Er det den duft af røget sild,
der gØr dig ellevild?

Men dtt på andre ting har kig:
Da pigen nys forbi os gik,
du lyste af lyrik.
Du kom og så - og bare så,
for hendes blik bed ikke på.
H ttn står ved molens bolværk tavs
og stirrer langt til havs.

K om, sæt dig på en klippekant.
Imidlertid jeg pr. kontant
skal skaffe proviant.
Her i et dryppende papir
jeg bringer alle tiders svir,
en røget sild så gyldenbrttn
og duftende og lun.

0 Lars, hvor er det synd for dig,
at httn har ikke set dig, nej
hun ser en anden vej.
Og hvis hun fjernt på havets blå
et solhvidt sejl får Øje på,
slår hjertet lige straks allarm
bag hendes bagbords barm.

V or barndoms strand fik monopol
på dette sommerens symbol,
dets du ft af sø og sol.
Salv dine fingre med behag
og kvæg din gane med dens smag.
Jeg hl
aer l ommel ærk en op
og skrtter på dens prop.

M en du slås ikke ttd af sligt.
]ert møde bli'r dog lige rigt,
skønt det er drøm og digt.
Lad hende mødes med sin ven,
httn kommer dog til dig igen:
. engang
om l'
e7ets genius
hun lever i din sang.
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Portrætter af kendte bornholmere

afgået ved døden sidste år
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Axel H ansen, 8. okt. 190216. sept. 1964. Best. Nexø
Pakhusforening.

Axel Peter Blem, 22. febr.
1906-25. sept. 1964. Lektor
Sorø Akademi.

H. Chr. Munk, 31. juli 1895
-25 . sept. 1964. Snedkerm. ,
idrætsforkæmper, Vesterm.

Wilhelm Lind, 14. sep. 1879
-13. okt. 1964. Fhv. blikkenslagerm. Aakirkeby.

A xel Chri1tian1en, 16. juni
1921-18. okt. 1964. Forretningsføre r, Allinge.

Peter l pse11, 23. jan. 189721. okt. 1964. Malermester,
kommunal revisor, Rønne.

Spre11 Nielsen, 1 L nov. 1876
21. okt. 1964. Stenhg., fh v.
kommunekasserer i l bsker.

Kri1tian Niel1e11, 16. april
1905- 15. nov. 1964. Fhv.
viceskoleinsp ., Aakirkeby.

Holger S pren1en, 20. juni
1892-20. nov. 1964. Fhv.
postmester, Gudhjem.

Kri11ia11 ]oh1. Th1te1en, 20.
maj 1889-20. nov. 1964. Fh.
mldopsynsm., Snogeb. Form.
Skipperforen. Nexø, m. m.

Jacob Nicolai Klpcker. 8.
sept. 1877-27. nov. 1964.
Tidl. købmand i Rønne, nu
Nexø.

Chri1tian Pederien, 1 L dec.
1886- 30. nov. 1964. Fhv.
byg m., medl. byråd, ligningskommission m.m., Hasle.
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Elvira Lind, 12. maj 18912. dec. 1964. Distriktsjordemoder, Rønne.

Axel Jensen, 1. fe br. 18924. dec. 1964. Regnskabsfører, Aakirkeby.

Ludvig M1mch, 31. oktober
1896-4. december 1964. Depotbestyrer, Rønne.

Jens N. Larsen, 14. april
1891-24. dec. 1964. Fhv.
førstelærer i Nylars og Ruts·
ker, nu N exø.

John F. Jpsen, 2. dec. 188427. dec. 1964. Møbelsnedk.,
Jamestown, N .Y., U.S.A.

Johannes Kjeldsen, 24. jan.
1894-30. dec. 1964. Fhv.
stationsmester, Rønne, tidl.
Øster!., Lobbæk, Klemensk.

Peter V esth, 1. april 19064. jan. 1965. Avlsbr., hest.·
medl. H usmandsf., brugsforeningen m. m., Pedersker.

Hans Kofoed l\fonch, 22.
juni 1892-8. jan. 1965. Fh.
gd r. Myrebygård, Vestermarie, nu Aakirkeby.

Marinm Schræddergaard, 15.
sept. 1885-8. jan. 1965. Lærer, bl. a. Tejn, sognerådsmed!. m. m. Nu Nexø.

A lfred Larsen, 12. febr. 1899
- 14. jan. 1965. Skibsprovianteringshdl., Marseille.

C. V . G. Kragh, 13. dec.
1871-26. jan. 1965. Pens.
stationsforse., topograf. forf.
Tidl. Bølshavn, nu Svendb.

Lilian Løbner-Olesen, 20. februar 1925- 29. januar 1965.
Tandtekniker, Nexø.

Frederik Aakerlttnd, 14. juni
1896-14. fe br. 1965. Fhv.
kæmner, medlem amtsråd,
Østermarie sogneråd, Bølsh.

Hans Christian Vesth, 23.
aug. 1877-17. fcbr. 1965.
Fhv. kapr., ekspeditør Østbornh. Dampskibss. N exø.

Jørgen Hansen, 19. maj
1882- 18. febr. 1965. Best.·
medlem i Me jeriet BjØrndal
m.m., Klemensker.

--

Christian Andr. Holm, 3.
nov. 1897-15. dec. 1964.
Havnemester, Rønne.
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1Vfathias 1Wadsen, 22 . marrs
1884-21. febr. 1965. Murer
og desinfektør, Svaneke.

Thorvald Andreasen, 5. okt.
1900-23. febr. 1965. Overpostbud, menighedsrådshedl.
Nexø.

And1·e"s Madsen. 14. marts
1880- 23. febr. 1965. Cykelhdl., æresmedl. Danm. Benzinhand lerforen. Aakirkeby.

Otto I-lansen, 9. aug. 1886
- 3. marts 1965. Musikdir.,
sang- og musiklærer, Svaneke.

Asbjørn Fogh, 28. marts
1917- 12. marts 1965. Lektor, Statens og Hovedst.kom.
Kursus, forf., Kbh.

Frederik Brandt, 4. juli 1883
-15. marrs 1965. Foregangsmand i mejeribruget m. m.,
R . af D ., fh. D egneg. Bodils.

Peter Chr. Jpsen, 17. april
1906-20. marts 1965 . Fiskeskipper, form . Fiskesalgsf.,
byrådsmed!., Nexø.

Alfred Pedersen, 23. marts
1892- 30. marts 1965. Fhv.
borgmester, Allinge-Sandvig.

V. L. Saxtorph, 14. sept.
1886-31. marrs 1965. Pens.
fyrm. Hammerodde og D ueodde, beplant. Hammerodde.

Anne Nielsen, 11. september 1892-4. april 1965. Pens. Lærerinde i Poulsker,
nu Gudhjem .

Emil Andersen, 20. januar
1902-5. april 1965 . Fh. maskinmester, Gudhjem.

Alfred G. Hansen, 17. april
1875- 6. april 1965 . SkotØjshdl. , Aakirkeby (ungdomsportræt).

Frits Marcher, 7. maj 1926
- 7. april 1965. Garrner, i
Rønne.

H. P. Andersen, 12. decbr.
1882-12. april 1965. Snedkerm., sygekassekass., ro. m.
K lemensker.

Ove Hartvigsen, 5. sep. 1886
-14. april 1965. Sognepræst
i Pou lsker 1917-1961.

~
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Erik Bohn-Jesper.ren, 25. juli
1875- 15. apri l 1965. Præst
i Grønland, Horsens, Bogense. Nu Klampenborg.

Herbert Svendsen, 29. dec.
1900-17. apri l 1965 . Fhv.
bødke r, Aakirkeby.

Jem Mortemen, 20. maj
1888-2. ma j 1965 . Bygm.,
vurderingsmd. m.m., Allinge.

Alfred P. Jemen, 14. apri l
1877-7. maj 1965. Fhv.
gårdejer, Rønne.

Carl Lindahl, 10. nov. 1885
-9. maj 1965. Fabrikant,
Nexø.

Anker R ottensten, 25 . dec.
1900- 14. maj 1965. Prakr.
læge, Mou, Himmerland.

Carl Lind. 18. juni 189217. maj 1965. Snedkermester
og billedskærer, Hasle.

Mathias Dahl, 17. apr. 1884
-20. ma j 1965. Fhv. pensionatsejer, turistfører, Sandkås,
Allinge.

Aage Jose/sen. 17. juli 1873
-2 1. maj 1965 . Avlsbruger,
D en gl. Skole, Østerlars.

Carl Edv. Andersen, 5. apr.
1886- 23. maj 1965 . Fhv.
skoleinspektø r, Allinge

H. P. M ø/ter Latt, 19. juni
1896-28. maj 196 5. Murermester, menighedsrådsmdl.
m. m., Røn ne.

Sven Haagensen, 2. nov.
1867-5. juni 1965. Skræddermester, Rønne.

Svend Koefoed, 11. fe b.
1902-7 . juni 1965, Gdr.,
Smedeghd, Nyker.

H. P. Bendtsen, 29. juni 191 1
- 25. juni 1965. Kommunekasserer, Tejn.

Johannes Skrydstrup, 22.
dec. 1918-26. jun i 1965 .
Toldbetjeneforma nd , kasserer
A.0.F. m. m" H asle.

~

(

Christian C11lmsee, 25 . juni
1885-2 . juni 1965. Skovbo,
Olsker.

Anders Bendtsen. 9. aug.
1888- 21.juni 1965 . Fisker,
Melsted .
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Kristen Jensen, 28. jan. 1874
-27. juni 1965. Fhv. f isker
og silderøger, Tejn.

Geo·rg Madvig, 17. marts
1881-2. juli 1965. Avlsbruger, Nyker.

Axel Brandt Nielsen, 21.
okt. 1891-6. juli 1965. Avlsbruger, Dalsbakke, formd.
sygekasse, Bodilsker.

Andreas Lind, 10. maj 1894
-7. juli 1965. Skovløber i

Johannes Hansen, 10. juni
1888-18. juli 1965. Fhv,
gårdejer, Søgård, Østermarie.

Anker Hansen, 19. juli 1898
-24. juli 1965. Gdr" form.

H olger Petersen, '.lO. maj
1908-2. aug. 1965. Manufakrurhdl., Aakirkeby.

Ch·ristian Viggo Frederiksen,
23. marts 1902-3. aug. 1965.

Thorvald Jensen, 5. marts
1895-3. aug. 1965. Malermester, Svaneke.

Hans Peter Tranb erg, 5. jan.
1910-3. aug. 1965. Bankfuldmægtig, kasserer i Foreningen Norden, Rønne.

Peter Vibe, 26. feb. 18697. aug. 1965. Fhv. mejeribestyrer og sognerådsformand,
Vestermarie.

Emil Kofod, 19. okt. 19028. aug. 1965. Direktør i
Grønbech & Co" byrådsmed!. m. m. , Hasle.

Søren Chr. Iversen, 14. juli
1896-20. aug. 1965. Overkirurg, Viborg, tidl. Bornh.
Centralsygehus.

Andr. Peter Eriksen, 12. juni
1899-21. aug. 1965. Smedemester, byrådsmdl., fo rm.
H åndværkerfor., Aakirkeby.

Carl Lind, 16. juli 1886-26.
aug. 1965. Herreekviperingshandler, Aakirkeby.

Jens Fr. 1Vest, 22. okt. 1876
-31. aug. 1965. Fhv. gros-
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i sogneråd og menighedsråd,
Pilegård, Rø.

Slotslyngen.

K reaturhdl., Klemens Kro.

serer, Rønne.

-'

Po11l Lindegaard, 8. nov.
1906-5. sept. 1965. Kontorbestyrer amtsarbejdsanvisn.,
Rønne, nu Hillerød .

Johs. A. Dam, 1880-1964.
Pens. lærer, form. børneværn m. m., Melsted.

Th. Ancher Kofoed, 14. sep.
1888-3. okt. 1964. D irektør,
Andelskartoffelmelsfabrik
•Midtjylland•, Brande.

Christian A1·vidsen, 20. apr.
1878- 31. okt. 1964. Førstelærer i Poulsker 1910-1948.

Cai Ankerbye, 21. marts
1891-5. nov. 1964. Prakt.
læge i Rønne 1924-1952.

Jens Andersen, 14. juli 1881

-4. feb. 1965. Maskinarb.,

Carl Andr. Jensen. 10. sep.
1898-11. juni 1965. Tømrerm., byrådsmdl., viceborgmester 1950-58 m.m., Hasle.

L. M. Olsen, 25. dec. 188429. sep. 1964. H ønseriejer,
Nexø.

Lars Hansen, 13. aug. 1878
-28. sep. 1965. Fh. bagerm.,
medstifter og formd. Bornh.
Arbejdslederforening.

Carl Olsen, 29. aug. 188428. feb. 1965. Skrædder,
best. fagforen., Rønne.

Oskar Anderse11, 22. april
1888- 7. august 1965. Fhv.
stenhuggermester, Rønne.

Magnus Rasmtissen 2. aug.
1888-1 5. okt. 1964. Præstegårdsforpagter, Ibsker.

kasserer i fagforen. i 28 år,
Rønne.

.
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Salenebugten i gråvejr

Indhold af 33. årgang
Tirelvigner: Landskab ved Sroredal. Foto B. Kiptler . . . . . . . . side

1

Bornholms nacuc under årets gang. Af Frede Kiølter . . . . . . side 20

Digr af N ina Bostmp ............................... .

Arnage. Af Chri.stian Stttb-]prgemen. Foto Frede Kjptler m.fl .

26

Enerne på Bornholm. Tekst og foto Frede Kiøtler ....... • ..

3
4

Tejn kirkeklokke. Af Carl Løfholm. Foto Ame Espenen Lttnd

34

Studencerne fra Rønne 1965. Foto Itsted Bech ..... . ..... .
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35
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38
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40
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Colbergs Boghandel
Forlægger af bornholmsk litteratur
Ttltfon • 1617
Postkonto 13077
Ældr e bornholmsk litteratur købes og sælges

Regnemaski ner

51EMAli

~~GENERAL

~Kr.985.-

Rejseskrivemaskiner
Eneforhandling for Bornholm
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Sang- og melodihæfter:

KONTORMASKINER • KONTORMØBLER
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Elektrisk regnemaskin e
til fa belagtig lav pris

Kontorsk rivemaskiner
Eneforhandling for Bornholm

COLBERGS BOGHANDEL
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JOHS. PEDERSEN
RØNNE
TELEFON

1304

JOHG US. BORNHOLMSK KERAMIK
LILLETÅRN, CHRISTIANSØ

Har man sagt

Sko!

Bornholmer Is

må man også sige
CENTRUM
Det største udvalg
fra førende fabrikker :

Salamander
Katja of Sweden
Christel

og mange flere ...
AKTIESELSKABET

Bornholms
Fløde-lscremfabrik
Bornholms Margarinefabrik A/S
Telefon *1850

Skomagasin v. P. Sørensen , Rønne, telefon 2244

Farver

PROTOKOLLER

l

PRIVATBrND

Gå til L ind og køb ind
det betaler sig
Farvehandel

Niels A ndersen

BOGBINDERI

og materialist

Sc. Torv, Rønne, clf. 1313

SVENDE. LIND
St. Torveg lde 5

l_ _ _
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_

T elefon 180-2780
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KEMISK RENSNING

MALERMESTER
NØRREGADE 24
RØNNE

KEMIKOHL
St. Torvegade 27 . Telefon Rønne l 16

TELEFON 48

julen varer længe - koster mange penge .. .
Derfor bør man hele året komme tiere
i sparekassen, så der på sparekassebogen
indestår den lille reserve, der giver økonomisk tryghed, når julen med dens
mange udgifter står for døren.

<jlædelig jul ønsker
BORNHOLMS SPARE- OG LAANEKAS SE
i Rønne . Allinge . Hasle . Tejn

Vi spiller ikke lotteri!
De kan hverken vinde

biler - barnevogne eller rejser til Mallorca
ved at købe hos os
Derimod vil De altid være sikker på at få en
1. kl.s vare til den billigst mulige pris

Kort sagt:

De får gevinst hver gang,
når De køber KVALITETSBRÆNDSEL hos

Fa. Chr. Bidstrup, Rønne, telefon 141
BRÆNDSEL AF ENHVER ART

cAlt i
elektriske

anlæg

Firmaet Axel Sørensen og søn. Elektro-installatør. Tlf. Rønne 569

De er altid sikker på kvalireten i
Øens størsce specialforretning i
komplet boligmontering
Air cil hjemm'er og ril al le hjem
denne forretning skaber de moderne hjem

EMIL NIELSEN
SØNDERGADE 7 . TELEFON RØNNE 1025

Nu er den nye Opel Rekord
her - smukkere, sikrere og
stærkere end nogensinde en vogn man e r stolt af og
kan stole på ... aflæg os et
bes øg og få alle ydeligere
oplysninger. At vide noget
om en Opel Rekord, e r at
vide noget godt om den ...
D er e r 15 forskellige Opel
Rekord versioner: 2- og 4døts sedan - Coupe, Caravan, Combi og Varevogn med rat-, gulv- eller automatgear - alle modeller med
separate fo rsæder (bænksæde mod bestilling) - leveres
med 1,5 l (67 HK), 1,7 I (84
HK), 1,9 1 (1 02 HK) e ller
2,61 (6 cyl.-1.1 5 HK) motor.
SMU K KERE ...

S I KRERE ".

STÆRKERE ".

nye elegance li nier - læk ker ny front med
store •panocama•- lygter - moderne forsænket hæk med 4 b aglygter. Luksuriøst
og raffineret inreri ør - virkelig komforrable
pladsforhold . En luksusvogn m ed fornuft i.

e nd nu større spor vidde og lavece tyngdepunkt g iver en enestående vejkontakt 2-kreds bremsesystem. Samelige modell er
har skivebremser på forh julene. En sikker
vogn, man kører tryge i.

helt nye moto rer med storte ydeev ne på
grund af forøget volumen og overliggende
knastaksel - højece tophastighed og endnu
bedre acceleration. Nu også med 1,9 1 motor. 5 hovedlejer - 12 volts batteri. En
robust vogn hele igennem.

FERDINAND JØRGENSEN

Telefon Rønne 250-251 . Nexø 252

Skadesforsikring
Livsforsikring

Fors i k r ingsakti eselskabec

NYE DANSKE
AF 1864
Afde lingsko ntoret i Rønne ved distriktschef C. A. Flens borg . Telefon 1864 -1964
Agenturer i de bornholms ke købsceder

GÆ LDER DET

TRYKSAGER
Enten det gælder brochure,
forretningstryksag, privat brevpapir
eller visitkort, kan
De trygt henvende Dem til os.
Vi er altid til tjeneste med
udkast og tilbud uden fo rbindende

C. E.B. - TRYK

STOREGA DE 30 . RØNNE. TE LE FON '2526

Kgl. porcelæn

Øens største
udvalg i

Bing & Grøndahl
Holmegårds glas

KJOLER

Se det nyeste i ovnfast og

NEDERDELE

ildfast porcelæn

BLUSER

Mange gode gaveideer

STRIK

Srort udvalg i

FRAKKER

rustfri stål

JAKKER
SLACKS

e.
_gd.!1
66~6·
+a«J•A·~§•••·Hii;k>
N. C. Bruun-Schmidt, St. Torvegade 1. Tlf. Rønne 104

RUSKIND
PJGET0J 4- 14 år

t
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•

l•NNl41•

•

'Blomstervenner Cederblad kender

Knud
Jørgensen
St. T orvegade
1{_on11e

Gælder dec radio,
fjernsyn , knallert

lJ

WAfJY lE §1flUlE ~/

eller cykel, går D e
ikke forkert, hvis
De henvender Dem
til os. -

Kun gode

BRODER I.
mærker haves
VÆVN I NGER

SØ LV

Kranseog b lomsceracrangementer

KERAMIK

af enhver aet.
Leveres over hele jorden

RAV

MALER I ER

Eoffr u4"1~,,.

Telefon 'R..ønne 740

Snellemark, Ronne. Telefon 884

julegaver
l SMUKT UDVALG

H. P. RØNNE . LI LLE TORV . RØNNE . TELEFON 319

Julegaver
til hele
familien

Julegaver

Pakn ing

der skaber

og

glæde

opbevaring
af møbler

SØN D ERGADE 6. RØNNE TLF. 249

WILH. BECH & SØN
TuriJt- og se/Jkabskorsel

Flytte- og transportforretning

Kastanievej 6. Privat : Søndre Alle 5. Telefon 788

hører julen til
KRØLLE-BØLLE dessert is
er nem dessert i den
praktiske pakning med
de mange lækre
opskrifter.

KRØLLE-BØLLE DESSERT IS
nem dessert op til julen - lækker dessert i julen

BLOMSTER fra

v/ BENT KYHH

TO~VEGADE

. RØNNE . TELEFON 4 4 8

Bornholmsk
.
stentø;
og fajance
SØ LVMEDAI L LE :
Alto na 1869, Lo ndon 1870
GU LDMEDAJLL E:
New O rleans 1864,
Bruxelles 19 LO, Gene 19l2 og
San Francisco 19 14
Ba rcelona 1929 (Grand prix)
Bruxelles 1935 (Diplom d'H onneur)

L. H.J 0 RTs

TERRAcoTTA FABRIK

GRU N D L AGT 1859

13ruger De briller
til at
læse med?
Så kender D e ulempen med ikke at
ku nne se klart på længere afstand med
Deres læsebriller.
Denne ulempe kan fjernes ved hjælp

Omega

af dobbeltslebne glas. Men det er ab-

vand t verdens tillid, se vort smukke udvalg. Vi har ure i alle

solut nødvendigt, at tilpasningen og

prislag. - Vort motto er kundens ti llid, fagmandens styrke.

indslibningen er foreraget omhyggeligt. Kom venligst ind og tal med os,

Thonzsens

uRE oG oPTIK

St. Torvegade 14. Tlf. Rønne 572

De kan sidde ugenert, vi har specielt
p røveværelse.
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Telefon 9
VASK - RENS - LEJE

vidt berømt for hvid vask

'--~~~--~--~~~-

