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IN MEMORIAM ...
Stille lukked du døren
uden at høre farvellet,
forlængst fortrolig med glemselens
store og svære gåde.
Du slap din tunge byrde
af viden og erfaring.
Er dette altings forklaring,
den sidste store nåde?

Synger blæsten i Svanekes
store, brusende træer,
en lyd af en savnet stemme
vil tone i mit øre.
Går jeg på Vigebakken
og sandede marker ved Frenne,
mindes jeg spænstige trin,
jeg aldrig mere skal høre.

Jeg ved, at i kommende dage
vender du ofte tilbage.
Altid vil jeg derhjemme
høre din gode stemmes
stille, fortrolige tale,
føle dit rige venskab.
Det blev dets korte skæbne:
Glemme, men ikke glemmes.

Glemme, men ikke uden
at skænke gode minder.
Hos den, du gav dit venskab,
er du bestandig til stede.
Vi glemmer ingen sinde
de gode og rige stunder,
over hvis minde der hviler
et skær af din rene glæde.
Christian Stub-Jørgensen.

MINDER OM TH. LIND

D er er fyrretyve år siden, jeg første gang mødre Th. Lind . Det
var et kort møde, men afgørende. J eg var med det samme klar
over, at her var et menneske, jeg mødtes med i fuld sympati.
Det var i Almindingen, vi traf hinanden. Jeg skulle holde
er foredrag ved det første hj emstavnsstævne, og Lind indledte.
Jeg husker hans introduktion, den var vidende, klar og præcis.
Og efter foredraget fik vi en interessant og fornøjelig samtale
ved kaffebordet, jeg fi k straks indtryk af hans menneskelighed
og af hans rige viden om alt, der vedrørte Bornholm. Og det
betØd ikke noget, at der skulle gå mange år, før vi mØdte h inanden igen, det var uden for al tvivl, at vi ville mødes som
gode kendinge og vennre.
Desværre var jeg kun gæst for en aften ved hjemstavnsstævnet, så jeg fik ikke Linds foredrag at høre. M en jeg læste
det senere i stævneberetningen, og her havde jeg straks skribenten Th. Lind i en nøddeskal. D et er ikke svær t at fortælle en
masse om Bornholms historie efter 1660, men at sammentrænge det i et tre kvarters foredrag, at få alt det væsentlige
med og sammenfatte der i et klart og plastisk billede, det gØr
man ikke med spredt og tilfældig viden, det kræver grundigt
og p ræcist kendskab til hele emnet. Og her var Lind den
rette mand .
Der gik år, før vi igen knyttede forbi ndelsen. D et var i de
år, Lind var med til at starte »Jul paa Bornholm«, der blev
hans hjertebarn. Der var i 1933, han fik opfordringen til at
redigere det bornholmske julehæfte. De lokale julehæfter
blomstrede i den tid op over hele lander; hver egn, hver nogenlunde stor by skulle h ave sit julehæfte, så hvorfor skulle ikke
også Bornholm have sir? Lind pårog sig opgaven, men han stillede sine betingelser. Når han skulle redigere »J ul paa Bornholm«, skulle der være et virkeligt bornholmsk julehæfte, præget af bornholmske emner og bornholmske skribenter. Almindelig juleopbyggelighed og Morten Korch-historier kunne man
jo finde i alle de andre juleh æfter, det behøvede man ikke en
speciel bornholmsk publikation til. Forlaget så, at han havde
ret og gav ham frie hænder til at lave hæftet efter sine synspunk ter, med det resultat, at kendere af den score julelitteratur
hurtigt placerede det mellem landets værdifuldeste. Denne placering har Lind æren for .
Selv om han naturligvis må dele den med sin medredaktør ,
bibliotekar Emil GØtzsche, med hvem han i årene indtil Gøtzsches alt for tidlige død havde et ideelt samarbejde. Dette skyldtes også, at de to redaktører var p laceret på poster, hvor de
havde adgang til værdifuldt stof: Lind som formand for mu-
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seer og GØtzsche som chef for amtsbiblioteker. Er samarbejde
mellem disse to institutioner måtte jo nødvendigvis give uanede
muligheder.
Linds fag var historie. Og nu havde Bornholm jo i »Samlingerne« et årsskrift, som tog sig af historien - og som Lind
i øvrigt også redigerede. Men mellem historien og nutidens
dagligdag, dagspressens domæne, ligger der er stort område.
Hvad der sker i dag, er jo ikke h istorie allerede i morgen; så
længe det endnu er en bestanddel af levende menneskesind,
er det endnu en slags nutid. Før bevaredes det i mun dtlig tradition, nu har vi fået midler til at bringe det videre til større

Barndomshjemmet med røgeriskorsten

Th. Lind som student

krese. Også om Bornholms natur og folkeliv i dag er der adskilligt ar berette, som sar i perspekriv kan få også jævne mennesker ril ar leve i flere dimensioner. Og hvad videnskaben
med dens srærkr specialiserede dybdeboring gØr til en vanskelig
affære, kan sagr på en jævnere måde blive ril glæde og sindets
udvidelse for mange. Den slags problemer drøfrede vi, når vi
hyggede os sammen i Linds smukke villahjem i Virum. Alr,
hvad der tjenre ril ar opleve hjemsravnen på en rigere måde,
havde Linds inreresse. Og samridig med, at han Ønskede at få
sine bornholmske landsmænd i rale og dele sin viden med så
mange som muligt, Ønskede han af den srofmængde, han samlede, ar skabe er mareriale, som også fremtiden kunne få
glæde af. Hans julehæfre skulle ikke være noger, der kasseredes
som gamle ugeblade. Da jeg efrer hans opfordring foresatte
arbejder, efrer at han, som han havde Ønsker, havde fåer sir
navn på den rredivre årgang, gik jeg igen engang de 30 hæfrer
igennem og konsrarerede, hvor rigrigr han havde lagr sine
planer, og hvor værdifulde et arbejde han havde gjort; jeg
besluttede, ar når arbejder skulle forrsærres, så skulle der være
i den bane, han havde lagt.
D er må være narurligr, ar »Jul paa Bornholm« fremhæver
der arbejde, Lind har vise denne publikarion. Men der må
heller ikke glemmes, ar der ikke var hans enesre eller væsenrligsre indsars. Tværrirood, der var fra førsre færd et friridsarbejde, som han udførte con amore. H ans levebrød var gyro-

nasielærerens - hans indsats som lærer har jeg desværre ikke
førsrehåndskendskab til, men jeg ved, ar han var en elsket
lærer, der forsrod at fængsle elevernes inreresse. Men ud over
skolegerningen var han tillige virksom på mange forskellige
felter; navnlig hvad der vedrørte Bornholms hisrorie og kultur
havde hans interesse i meget aktiv form. I en årrække var han
formand for »Bornholms historiske Samfund« og som nævne
redaktør af ders årsskrift, formand for Bornholms Museum,
medlem af bestyrelsen for amtsbiblioteket og Rønne Foredragsforening, ligesom han i mange år var medlem af Rønne
menighedsråd.
Som skribent var han en beskeden mand. Det er ret spredt,
hvad man finder fra hans pen i de publikationer, han redigerede, som regel var det beskedenr signeret Th. L. Men det
var kvalitetsarbejde. Og så må man ikke glemme, hvad han
som redaktør har virket, ikke blot inspirerende med gode ideer,
men også hjælpende med enkeltheder og tilføjelser. Mange
hjemstavnsskribenrer har nydt godt af hans villighed til at dele
ud af sin omfa ttende og præcise viden. Var der noget, man var
i vildrede med, kunne det altid betale sig at henvende sig til
Lind. Som rådgiver var han i besiddelse af den sikre og klare
sunde sans, der skar igennem air fanrasteri. Kritisk var han på
sin venlige og hjertelige måde, og med der mest elskværdige
smil, jeg har mØdt, kunne han afli ve logiske eller sproglige
bommerter. Blikket bag brilleglassene var skarpt, men samtidig
milde. Jeg vil tro, ae nerop dette »dobbelcsyn « har gjort ham
til den helt ideelle lærer.
Men nogle få større og meget vægtige litterære arbejder
foreligger fra hans hånd. En meger vigtig personalhistorisk
håndbog har han skabt ved Bornholms amtsråds jubilæum, er
festskrift med korte og præcise oplysninger om de bornholm-
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Fra Svanekes byj1tbilæmn 1955. Kongen hilser på Th. Lind

ske amtsrådsmedlemmer, en lille bog, som hiscorisk interesserede stadig vil vende tilbage til. Et mesterstykke har han
g jort med den sammentrængte bornholmshistorie, der var hans
bidrag til Hans Hjorths samlerværk »Øen i Øst«. Hvad jeg
før skrev om hans foredrag ved hjemstavnsstævnet, gælder i
endnu højere grad dette arbejde. D et fylder ikke ret meget,
men det har fået alt det væsentlige med og fortættet det til et
plastisk billede af det omfattende emne; samtidig er det levende
og smukt skrevet, let læst og spændende. Man kunne Ønske
det optrykt til historielæsning i de bornholmske skolers øverste
klasser, hvor hjemstavnskundskaben vist nok stadig er et forsømt område.
Linds form som skribent viser en usædvanlig fin sprogsans
og sprogforståelse. Det kan i denne forbi ndelse have interesse,
at han har dyrket sproget som en hobby; i mange år fæstede
han ved sin omfattende læsning sin opmærksomhed på ordbrngen og udskrev mange tusinde sedler til Den store danske
Ordbog, til hvis flittigste bidragydere han hØrte. Også det ægte
gamle bornholmske sprog havde han en fin sans for og talte
det gerne.
Men det største og betydningsfuldeste arbejde, han efterlader,
er den »Svaneke Bys Historie«, han skrev til byjubilæet i 1955.
D et er en kyndig bog, en levende bog, skrevet med den dybeste
kærlighed til emnet og med en viden, der taler om mange års
indgående studium. Samme år kom i »Jul paa Bornholm« Linds
erindringer om Svaneke i hans drengeår. Lind var bornholmer,
men inderst inde var han først og fremmest »svanikahorra«.
Til Svaneke vendte han tilbage hver sommerferie, indtil sygdommen i de sidste år lukkede porten til det forjættede land.
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Han havde brændt sit lys i begge ender; tidligt måtte han
opgive skolearbejdet, og da der på Bornholm stadig var bud
efter ham fra mange sider, valgte han at flytte bort for at få
ro til sit otiu.msarbejde. I sin lille, hyggelige rækkehusvilla i
Sorgenfri fortsatte han arbejdet med »Jul paa Bornholm« så
længe, kræfterne rakte. Jeg mindes mange gode besøg derude,
hans varme, når talen var om Bornholm, og det var den jo
gerne, hans strålende glæde, når han havde et eller andet nyt
fund at vise frem.
Men når jeg slutter mine mindeord om min gamle ven og
medarbejder, så vil jeg mindes et besøg, det eneste, jeg aflagde
i hans gamle svanekehjem. Dengang var det længe siden, jeg
havde set byen sidst, og vi travede den igennem, først ud forbi
fyret og Hullehavnen til Frennemark, siden gennem »Hullet«
op til »BØjn«, til alle de dejlige gader med de gamle gulkalkede
huse, ud over klipperne til » Væjahawn« - og jeg lyttede ivrigt
til, hvad han havde at fortælle om stednavne og historiske
minder. D et var ikke blot hans viden, der gjorde ruren uforglemmelig, det var først og fremmest den varme, den personlige indlevethed i byen, den fornemmelse af dens sjæl, der
udstrålede fra ham. Der er en forening" der hedder »Svanekes
Venner«, selvfølgelig har Lind også siddet i dens bestyrelse.
Navnet er måske lidt pretentiØst - for alle vi andre, der i ny
og næ har besøgt byen, kan simpelthen ikke undgå at blive
venner af denne den mest bornholmske af alle Bornholms byer.
Og vi synes, at det er herligt, at den nu, netop i Linds dødsår,
bl iver så godt som totalfredet.
Jeg har altid elsket Svaneke, men jeg holder endnu mere af
den, ford i den gemmer mindet om min kære, døde ven.
Christian SttJb-] Ørgensen.

LÆREREN TH. LIND
Disse supplerende linjer om Th. Lind som lærer kan naturligvis kun blive et par gamle elevers personlige indtryk. De er
ikke og skal heller ikke være nogen objektiv bedømmelse af
hans lærergerning. Hvordan måler man i det hele taget en
lærers indsats? De karakterer, hans elever opnår, er også afhængige af andre faktorer, og som tiden går, bliver det mere og
mere andre resultater af undervisningen, der ikke lader sig
udtrykke i tal, knapt nok i ord, der bliver de væsentlige.
Når man ved samtaler med andre af Lind's elever søger ae
supplere sin egen begrænsede hukommelse, oplever man en forbavsende enighed i det almindelige indtryk af ham som lærer,
medens bedømmelsen af andre af vore lærere kan være nok
så kontroversielle.
Prøver man at genkalde i erindringen indtrykket af lektor
Lind i de gamle klasseværelser i trediverne, regner der sig et billede af et korrekt og tilsyneladende strengt ydre, understreget
af den hØje markerede skikkelse med kortklippet, opstrøget
hår og høj, hvid præsceflip. En ejendommelig kontrast til de
levende, varme Øjne og de bløde træk ved munden, der aldrig
havde langt til et smil, fulde af humor. Her afdækkedes i lykkelige Øjeblikke Lind's egentlige væsen: den milde, overbærende, lærde humanist, hvis kritik og strenghed først og sidse
var rettet mod ham selv og hans arbejde med det, der blev
betroet ham. På dette punkt var Lind vist sundt ambitiøs, en
ambition, der gik vel i spænd med hans store beskedenhed.
H er er nok nogle af de egenskaber, der gjorde lektor Lind
til en af de lærere, vi mindes med taknemmelighed, en af dem,
der prægede sine elevers livsholdning.
Theodor Lind blev ansat som adjunkt ved Rønne Statsskole
i 1922 og udnævnt til lektor i 1932. Hans fag var historie og
dansk. Man tager næppe fejl ved at regne det første fag for
det, der stod hans hjerte nærmest. Han underviste både i mellemskolen og i gymnasiet, men har uden tvivl føle sig bedst
hjemme i gymnasiet. De robuste og scØjende yngre aldersklasser var på en måde hans natur som pædagog fremmed. Elever,
der har haft ham på disse klassetrin, beretter om en vis stivhed
og skyhed, der i dette milieu hindrede hans karakteristiske
lune i at udfolde sig helt så naturligt, som det skete blandt de
ældre elever i gymnasiet. Lind havde nok en god del af bornholmerens åndelige hudløshed.
Af sind og pædagogisk indstilling var han rypisk for det
gode, gamle gymnasium, hvis opgave det var at forberede til
universicecssrudier, og som havde hovedvægten på den almene
dannelse. Th. Lind var en af de lærere, der bringer statsskolens
gamle navn »Rønne lærde skole« i erindring. Han var som
lærer milevidt fra nutidens krav om effektivitet i indlæringsprocessen og kundskabsindpumpningen med det mål, at alle

så vidt mulige skal trækkes gennem »maskinen«. En indstilling, der desværre deles af mange af de unge, ofte af Økonomiske, men også ofte af bekvemmelighedsgrunde. Hans undervisning var, ligesom universicececs og de andre højere uddannelsesinstitutioners, et tilbud, som man kunne modtage og
udnytte ved egen målbevidst indsats eller lade ligge. Elever,
der ikke gad gøre arbejdet, fik hos Lind i reglen lov til ae være
i fred og passe sig selv, hØjsc med en mild påmindelse om, at
»nå, ja, regnskabets time kommer jo engang«. Og man skulle
ikke regne med kontant hjælp ved eksamensbordet. Her var
det den strengt korrekte og retfærdige skolemand, der var i
forgrunden. I de daglige timer var det mennesket Th. Lind.
Hans timer var fØrsc og fremmest liv og vækst, oplevelse
og fortællekunst, også hans egentlig ikke særlige hyppige overhøringer af den enkelte endte som regel på denne måde. Han
var forud for sin tid i den forstand, at han hØrte cil de ikkekathedrale lærere, der mest færdes nede i klassen, ofte sid-
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dende på ens pult, hvor han i fortrolig og afslappet form fortalte sroffet ind i os, sproglige og matematikere i skøn forening. Navnlig matematikerne havde vel for det meste en ret
behersket interesse for faget hisrorie, og mange af os nåede i
karakterbogen aldrig højere end vidnesbyrdet »tilfredsstillende«
prentet med hans meget personlige, faste og pyntelige håndskrift.
Som grundlag for undervisningen i verdenshistorie brugte
Lind vistnok gennem hele sin rid som lærer P. Munch's lærebøger, som lange op mod vor rid stadig har stået på statsskolens bogliste. D enne mand har urvivlsomr sråer som er af
Lind's forbilleder, også han havde den faste rro på, ar kultiverede mennesker kunne løse mellemfolkelige konflikter ved
forha ndling. Lind lagde hovedvægten på den politiske hisrorie,
og kulturhistorien og samfundslæren havde hans store interesse.
Th. A. Muller, der var en af de centrale skikkelser inden for
gymnasiers humanistiske faggruppe på den rid og fra ca. 1920
medforfatter ril Munch's lærebøger, har urvivlsomr også øver
indflydelse på Lind og hans undervisning. Det tilkommer hans
kompetente fagfæller og kolleger ar bedømme dette, men vi
havde er stærkt indtryk af et åndeligt slægstkab mellem disse
to mænd fra et af de inspekrionsbesøg, lekror Mi.iller aflagde.
En af disse mærkelige rimer, hvorfra man ingen konkrete erindringer har, men bare en absorberet fornemmelse af, hvad man
kunne kalde åndfuld samtale mellem ro personligheder, der
begge havde en usvigelig fornemmelse for det ægte og ukunstlede, for at udtrykke tanker præcist med jævne ord.
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Men de timer, man husker bedst, er nok de, der havde Bornholms historie som emne. Da kom der en særlig varme i stemmen, som afslørede de dybe og stærke følelser for hjemøen,
som på andre områder af hans aktivitet skulle give så gedigne
resultraer, først og fremmest i hans livslange virke som lokalhistoriker, museumsmand og redaktør af nærværende årsskrift.
Hans kunsmeristiske interesser, som var en så vigtig baggrund
for dette arbejde, kom derimod forbavsende lidt frem i hans
undervisning. Og netop på dette punkt var Th. A. Muller som
bekendt foregangsmand. Arsagen kan vel have været de visuelle
hjælpemidlers begrænsning på den tid, måske parret med
humanistens ængstelse for at bringe sådanne tekniske ting ind
i undervisningen.
Et af hans tidlige arbejder af historisk-biografisk art er nøje
knyttet til hans lærergerning, nemlig hans forregnelse over
lærere ved statsskolen i Rønne 1818-1929, publicerer i skolens
indbydelsesskrift 1929. En gennemgang af disse årsskrifter viser
i Øvrigt, at skolen på mange forskellige områder har draget
nytte af hans interesse for skolen i videste forstand; han havde
således i mange år tilsynet med biblioteket og virkede som
oplæser og foredragsholder ved historiske og litterære mindedage, for forældrekredsen m.m.
Om hans undervisn ing gælder, hvad en stor bornholmsk
universitetslærer, professor Vilhelm Grønbech, engang sagde om
sine forelæsninger: »Det er ikke eksamensterperi, men en forberedelse ri! Deres senere liv.» Og Lind kunne ligesom Grønbech have udtrykt håber om, »at der må være noget i dette.
som De kan bruge og bruge på Deres egen individuelle måde
og omsmelte det i Deres egen erfaring; om det så bliver noget
helt andet, det spiller ingen rolle.«
Nog le af hans elever endte selv som lærere i gymnasier eller
på universiretsniveau. Uanset fag er det stort set de samme
udefinerbare egenskaber, der kræves, for at en undervisning
lykkes. Andre endte i administrative stillinger, hvor de på en
anden måde har med mennesker at gøre. Og alle har vi den
måske vanskeligste opgave at opdrage og administrere os selv.
Mange af os vedkender os gerne vor gæld til vor gamle lektor.
Enkelte af os har i vore senere år begyndt amatørarbejde
inden for fagets eller fødeøe ns historie og spurgt os selv, om

Lind som foredravholder på Lilleborg

dette er er naturligt resultat af at blive ældre, eller om det
mon er frø, som blev sået i inspirerende, men glemte timer i
gymnasiet, og som nu er gået i vækst. Ingen kan vel rede det
ud, men sådant arbejde har afsløret en anden side af lektor
Linds egenskaber. Hans enestående hjælpsomhed og trofasthed
mod sine gamle elever og hans rørende glæde, når han opdagede, ar den i hans fag mådeligt interesserede elev var vendt
tilbage til det med interesse og havde brug for hans hjælp.
Der var altså alligevel »noget, han kunne bruge, selv om det
var blevet noget helt aridet«.
Den gamle lektor er nu selv blevet historie, men le1,ende
historie for alle de mange, han fik betydning for og satte præg
på. Og højere kan en lærer i historie vist ikke nå. Måtte disse
linjer formå at genkalde personlige erindringer hos andre og
være med til at bevare minder om lektor Th. Lind til sene rider.

To gamle elever.

TIL TH. LIND
(Dedikation i »Flammende Mørke«)

Der var nok, der ville forme,
hugge viltre spirer bort.
De blev mødt med unge viljer:
trods mod trods og hårdt mod hårdt!
Men hver varsom hånd, vi mødte,
og som raktes os imod,
leded nænsomt vore tanker
mere, end vi selv forstod .
0 g hvert stille smil, der varmed
disse alt for unge år,
lyser endnu over vejen
længre, end vi selv forstår.
Asger Dam.

NEXØ HAVN OG BY
Nogle spredte indtryk og oplevelser fra gamle dage

Da jeg først tiltrådte min stilling som politimand i Nexø den
1. januar 1909, kan jeg ikke, selv om jeg gerne ville, gå længere tilbage i riden. Den gamle havn lå da som nu kun er
stenkast fra byens centrum, Torvet, hvorfor den så godt som
daglig blev passerer af byens indvånere, der dårlig kunne rænke
sig ar lade en dag gå uden ar have set havnen og der store hav
ud for denne. Den var jo udfaldsporten til den vide verden og
gav ved sine indkomne skibe er pust ude fra denne. Foruden
de to i havnen stationerede dampskibe, rutebådene »Hammershus« og »M. Davidsen«, havde Nexø selv en mindre sejlskibsflåde, men der var jo først, når havnen blev besøge af fremmede
skibe af forskellig nationalitet, ar interessen blev særlig vakt af
de besøgende. F.eks. svenske eller tyske kulbåde eller store sejlførende skibe, der kom tomme i havnen for ar benytte den ri!
havnen hørende tØrdok. Jeg mindes navnlig de store finske
barkskibe, der gik i dokken kun for at blive kalfatrede, og når
dette var overstået, kun skulle foretage en enkelt langnir, efter
sigende fra Finland med trælast til Amerika, for så, når denne

rejse lykkeligt var overstået at gå hjem til Finland igen og blive
ophugger. Mange af dem var nogle slemme plimsollere. Når de
havde lagr an ved kajen, kunne man ved aftenstid se rotterne
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løbe ned ad barkens landgang og søge ly i byens sandstensgærder, hvoraf der endnu på den tid var en del tilbage. D e var
nærmest sorthårede og let kendelige fra havnens egne rotter.
At de ikke af beboerne blev modtaget med velkomsthilsen, tØr
nok siges. Mandskaber var heller ikke altid tiltalende at se med
deres lådne »mysser « (huer) krænget ned over Ørene, derhos
som regel langhårede og ubarberede, ifØrt langskaftede stØvler
og med dolken i en rem bag på ryggen. D e var meget glade for
byens brændevin og voldte m ig ofte hovedpine. En gang
anholdt jeg fem i tallet, der lå døddrukne i snedker Ludvig
Møllers have i Brogade. Møller og jeg kørte dem på en trækvogn ned til barken - og så var den sag i orden.
En anden gang blev jeg kaldt op til et af byens hoteller, hvor
en styrmand fra samme barkskib var gået amok og havde raseret
noget af hotellets inventar. Tilfældig var der en af havnens
stærkeste skippere, føreren af skonnert »Karen« af Nexø, Peter
Jensen, til stede på hotellet og gav mig en Mnd med at få
styrmanden ud. Dette gik meget voldsomt til, idet både dørkarm
og døre til gadedøren gik med i løbet, før det lykkedes os at få
ham fjerner og sat udenfor. »Han kommer ikke oftere her, «
sa' Peter Jensen og gik smilende bort. Ih, hvor var han dog en
kraftkarl. - H avnens øverste myndighed var havnefoged og
dokmester Jens Dam. Endvidere var der ved havnen ansat to
lodser og en havnevagt om natten. Lodsbåden var på den tid
sejlførende og havde til kendetegn en rødløbende lodret stribe
på storsejlet. H avnefogden var kun lille af vækst, men overmåde myndig i sin færd. Alle måtte pænt bøje sig for hans
ordre. Han havde tidligere i mange år været fører af barkskibet
»Josefa« af Nexø, var fuldt ud fortrolig med de syv verdenshave
og havde i sin tid ikke stukket op hverken for Biscajen eller
Cap H orn. Det var med stolthed, han fortalte om, når "Josefa«
på hjemturen fra fremmede lande kippede flag ud for »Kronborg« og stod København ind lastet med teaktræ fra Sydamerika. Jo, Nexø havn var for ham kun en vandpyt at ordne.
H an anmodede mig engang om at anholde en beruset maskinmester på en i havnen liggende svensk damper. Maskinmesteren
havde sat maskinen og skruen i gang for fuldt drøn, hvilket
fora nledigede, at de andre i havnen liggende skibe på grund af
skruevandet havde svært ved at lade og losse. Jeg henviste ham
til skibets kaptajn, hvem kommandoen på skibet alene påhvilede, men ham havde maskinmesteren sat ud af spillet. Kaptajnen var nemlig hand icappet ved at gå på træben, og såvel
maskinfolkene som mandskabet var bange for mester, der var
overmåde stor og kraftig. Det var jo ikke så lige en sag for
mig at trænge mig ned i maskinrummet til den gale mand, der
truede mig ved min ankomst med en stor skruenøgle, men ved
hjælp af en askeskuffe, som jeg lånte i skibets kabys, og gav
ham lige i hovedet, lykkedes det mig at få ham overmandet og
belagt med håndjern. At der var gløder i asken, som satte ild i
hans fuldskæg, fremskyndede i hØj grad hans overgivelse. D a
kæmpen som ovennævnt var fældet, dristede 2. mester sig frem
og standsede maskinen, og så blev der atter ro i havnen.
At havnefogden gav mig er håndtryk oven på den affære,
skal ikke forties. »Ild og krudt skal der til,« sa' han, »når ikke
andre midler hjælper.« Det var meget interessant at besøge den
gamle havnefoged i hans hjem i Munkegade. Hans dagligstue
lignede nærmest en kahyt med pyntelige marinebilleder på
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væggene, og i stuens ene hjørne i er hØjt, hvidmalet bur sad en
stor papegøje med en irgrøn og rØdglinsende fjerdragt og med
et stort, krumt næb, der var en papegøje værdigt. Når jeg kom
der, og havnefogden ikke var hjemme, sa' papegøjen, der hed
»Jacob «: »Fare inte hjemma, du får komma ejn aj ninj gong.«
D en talte er uforfalsket bornholmsk. H avnefogden havde på
sine rejser hjemført den fra de varme lande.
Til slut skal jeg give et lille rids af havnen og dens nærmeste
omgivelser. Den havde ro bassiner forbundet med en svingbro,
hvorpå stod: »Bærer 6 personer«. I forbindelse med det nordre
bassin, skibshavnen kalder, tilsluttede tØrdokken sig. D et søndre
bassin kaldtes skudehavnen og i tilslutning til den mod syd lå
den tiltalende lille bådehavn med to små pyntelige asketræer
foran sig mod landsiden. På selve havnepladsen fand tes af bygninger den såkaldte gamle rådsrue, da benyttet som pakhus,
H . V. Munchs skibsprovianteringsforretning, toldkammeret og
mod nord enkefru Erthmanns hvidkalkede ejendom, hvori var
indrettet er lille udskænkningslokale, nærmest for fiskerne. I
det gamle rådhus' nærhed på havnen stod en sandsrenssokkel,
hvorpå foroven var anbragt en indsamlingsbøsse til de fattige.
Oven over bøssen var anbragt et hvidmalet skilt med følgende
inskription:
»Gedenken Sie der Armen «
»Remenber the poor «
»Penser aux miserables«
Indsamlingsbønnen var som ovennævnt på ikke mindre end tre
verdenssprog.
D er var altid en storslået og skøn oplevelse under en vestenstorm at stå på Nexø havn en efterårsaften og se de mange
ankerliggere på reden. I en kilometerlang stribe strakte de sig
parallelt med kysten fra nord til syd og gav med deres lysende
lanterner mod den mørke aftenhimmel havet en egenarter glans,
der schatterede rytmisk med bølgegangen derude. Reden ud for
Nexø har altid under hårde vestenstorme været en eftertragter
ankerplads og vil sikkert vedblive ar være det.
Den gamle havn vil trods de store udvidelser, der nu er sket
i dens nærhed, stadig for os gamle nexøbo stå som vort hjertebarn, rhi der er fra den, og fra den alene, vi har vore minder.
Rønne, i maj 1966.
Axel Niebe.
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BORNHOLMS NATUR UNDER ARETS GANG
TEKST OG FOTO: FREDE KJØLLER

Oktober
Okcober måned
1966 gav meget
skiftende vejr; der
var dage med
gråvejr og dage
med cåge, men også
mange dage med
sol og stille, mildt
vejr. Nedbøren var
langt under middel;
men vegetationen
var usædvanlig
frodig og frisk for
årstiden, og der var
meget at se i
naruren.

Novembe1·
D en første novemberdag
startede foruroligende med sne.
Men det var falsk alarm, og det
ret milde og cØrre vejr holde
sig indtil de sidste dage i
måneden, som gav storm og
kraftig nedbør.
Måneden sluccede, som den
begyndte, nemlig med et stærkt
snefald den sidste dag.
Billedet viser oprØrt hav ved
G ines Minde, syd for
Jons Kapel, et af vestkystens
mesc karakteristiske
klippepartier.
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December
Det milde vinrervejr fortsacre;
men måneden blev fugtig og
gav den største regnmængde fo r
en enkelt måned i 1966.
D en 13. i måneden faldt der
sne, som gav anledning til
kortvarig fygning; men sneen
forsvandt dog hurtigt igen.
På billedet ses en byge trække
over Præstegaden i Østermarie.

]anrtar
En omfattende vejudvidelse på
strandvejen ved TeglHs var
ikke særlig behagelig for
beboerne her. Vejen flød i jord
og søle alt efter månedens
skiftende vejr, der dog stadig
var mildt. Ved påfyldning af
jord og sten ud mod havsiden
gøres vejen bredere.
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Febmar
Sprækkedalene hører til de
smukkeste og ejendommeligste
indslag i de bornholmske
landskaber. Her ses vejen over
Søndre Borgdal i RØ Plamage en
februardag ( 12. febr.) med let
frost og svage rester af sne.
Mere af den slags ville vinteren
ikke give, og med det
sluttede den.

Marts
Med marts måned
kom foråret til
Bornholm.
Den gule følfod og
de blå anemoner mange sreder også
de hvide - sprang
ud, og marker og
græsplæner
grønnedes. Det er
sjældent, det sker
så tidligt her.
Rigelig nedbør
gjorde jordbunden
våd og fyldte
mosehullerne. Det
var godt; thi der
blev brug for
vandet senere.
Billedet viser en
fugtig skovpart ved
Hvide Enge i
Nyker Udmark, et
landsskabsområde,
som kun
få finder vej til.
J UL PAA BORNHOLM
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April
Sommerhuse er
manges
ønskedrøm, og vi
skal have mange af
dem endnu. Men i
samme tempo, som
sommerhusene
rykker frem,
forsvinder de frie
naturområder.
På billedet ses et
dejligt landskab i
aprilsol i
Strandparken syd
for St. Lofrsgård i
Pedersker.
Arealer er allerede
udparcelleret, og
om få år vil her se
anderledes ud.
Apri l blev i Øvrigt
en for naturen
særdeles gu nstig
måned med ret
ringe nedbør, men
megen sol og kun
lidt nattefrost.

Maj
De gode løfter om
et skønr forår blev
opfyldt! Det blev
ualmindelig dejligt,
ikke koldt, men
heller ikke særlig
varmt. Nedbøren
var ringe, men
solskinstimeme
mange.
Blomstringen i
naturen var
overvældende,
ikke mindst
kirsebærtræerne,
der er så
karakteristiske for
Bornholm, havde
en overvældende
blomstring.
H er ses en gruppe
kirsebærtræer
på Brændesmark
i Ibsker.
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Juni

Den frodige
blomstring fortsatte
i juni måned,
al vegecacion trivedes
strålende under
junisolen, skønr
nedbøren stadig var
yderst sparsom.
Billedet viser
Dammegårdsmosen
i Klemensker ser fra
Øst. I baggrunden
skimtes siloen og
Klemens kirke.

ftdi
H er ses er landskab ved Grisby
nord for Arsdale. Så enkelc og
smukt i linjeføringen kan der
bornholmske landskab også
være, selv hvor klippegrunden
ikke er langt borte.
Der er sol og sommer over derre
landskab - og der blev da også
solen og sommeren, der kom
til at præge måneden, der blev
den varmeste og mest tØrre
juli måned i flere år til glæde
for turister og landliggere.
Reklamenavner » SolskinsØen «
kom i fuldt mål til at passe.
Kun landmændene var mindre
begejstrede
for den vedvarende sol.
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AitgtHt

Vi har ingen
kæmpegrave på
Bornholm af denne
type. Når sådanne
srensæminger ses,
kan man straks
vide, at de er
efterligninger.
Det gælder også
denne morsomme
opstilling ved
Skrubbedal syd for
St. Ols Kirke
nær ejendommen
H edebo.
August gav i Øvrigt
noget af den
nedbør, der hidtil
var udeblevet;
men regnperioder
opstod ikke, og
den gode og solrige
sommer fortsatte
uden afbrydelse.

I
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September
Overgangen til september
markeredes af mere ustadigt
vejr, der dog efter en halv snes
dages forløb stabiliseredes i en
mere rør og solrig eftersommer
med typisk bornholmsk
septembervejr og tung
frodighed i naruren.
Billeder er fra Kras Mose ved
Rursker Plantage. Mosen er
fiskerig og hører ril de
bornholmske moser, der jævnlig
hjemsøges af ungdommelige
lystfiskere.
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SIG URD V ASEGAARD
Ofre lærer man vist en kunstners talent dybest at kende gennem
hans grafik .....
Det gælder først og fremmest Sigurd Vasegaard, som døde
i sommer, 58 år. I en periode, hvor der er kommet forvirrende
elementer ind i kunsten, er det rart at vide, at fra Vasegaards
hånd er der arbejder, der aldrig vil dø. Der er sart lyrik og
livsnært drama. Man finder der sande, der ægte.
I de seneste år måtte han kæmpe med sygdom, men han
formåede trods alt at arbejde lidt, og man så ham endda sidste
vinter på Grønningen, som han var medlem af fra 1958.
Han er mest kendt som grafiker, men han kaldte sig maler,
ikke kunstmaler, heller ikke grafiker. Maleriet var også hans
start. Som ung prøvede han de skrå brædder, og han bevarede
en levende interesse for teater som dramatisk udtryksform. Fra
1928 ri! 1930 havde han tilknytning til Forsøgsscenen i København, men sprang fra og begyndte på bi!Jedkunsten. Fra 1931
til 1934 søgre han Kunstakademiet, hvor han lærte hos Sigurd
Wandel, og Grafisk Skole hos Aksel Jørgensen. Den sidstes
arbejde må have haft den største betydning for ham. H er var
en kunstart, som harmonerede med hans sind.
I 1932 eller 1933 kom han til Gudhjem første gang. Dengang malede han - noget, han mere og mere vænnede sig af
med, efterhånden som grafikken opslugte ham. Han brugte
den sidste snes år af sit liv til koncentration om det. I kraft
af den og i kraft af sit enestående talent nåede han mere end
nogen anden. Hans sind var skabt til at spille på det sorte og
det hvide og alle de nuancer, der Jigger herimellem. Lyset, der
skaber al form og alle farver, var elementer, han var stærkt
forbundet med. Farverne omkring sig overførte han til det sorte
og dets toner. På den måde forstærkede han udtrykket for det,
han gerne ville bringe videre. Han havde også evnen til at
læse sig til billedlige udtryk. De bøger , han har illustreret,
vidner dramatisk herom. Han ville ikke kunne have skabt den
billedverden over ord uden en voldsom optagethed af sroffet.
I de første Gudhjem-år begyndte han så småt at arbejde med
træsnittet. Han lavede senere de fornemme helsider, der endnu
huskes fra københavnske avisers magasiner. Disse ting var også
i farver, men højdepunktet indtraf med træsnitrene til Thøger
Larsens gendigtning af Vølvens Spådom, sandelig et hovedværk
i dansk grafik. Hvert eneste af dets fine blade karakteriseres
af fasthed og præcision, sluttede om deres egenartede, sremningsladede atmosfære, som de er. Linjernes elegante spil og
den følsomhed, der præger hver eneste detalje, er karakteristisk
Vasegaard-arbejde.
Som menneske kendte jeg til ham fra nogle få besøg i huset
i Gudhjem. Jeg havde fået ar vide, at han var sky, næsten
afvisende, over for fremmede. Jeg synes, det er en ret, et menneske skal have lov ar forfægte, og som andre må respektere,
men mit arbejde som journalist krævede af og til, ar jeg måtte
opsøge ham. Det har aldrig giver praktisk udbytte, men jeg
fa ndt hos ham en beundringsværdig ydmyghed over for det,
han beskæftigede sig med, og de ting, han Øste af. Det er vejen
til at opnå den største ærlighed i sir udtryk. Her havde han
noget tilfælles med Oluf H øst, og jeg løber en risiko for at

blive negativt forstået, når jeg hævder den opfattelse, at hans
mistænksomhed over for fremmede var nærtstående med de
voldsomme krav, han stillede til sig selv. Muligvis fØlte han,
at han k un kunne honorere dem ved at afskære så meget uvedkommende som muligt. Det kan føre til menneskelig fallit,
men vi fik af Vasegaard værker, som ingen kan glemme.
Første gang, jeg kom til hans h us, var han ikke hjemme,
men han kom, da mørket begyndte at falde. Over skulderen
havde han sin lærredstaske og i hånden en dunk med petroleum - han holdt meget af nerop petroleumslampens lys. Jeg
havde hØrt, at Gyldendal ville have ham til at lave træsnit til
en ek ;klusiv udgave af William Heinesens De fortabte Spillemænd. Det mente han ikke, der var grund til at skrive om.
H an bad mig alligevel følge med ind. Vi fik en kop re, og
han begyndte at fortælle - men ikke til avisen, sagde han.
Han viste mig en srok, han var i færd med at bearbejde, et
pragtfuldt arbejde. Det var spændende at se værkrØjets omhyggelige spor i træet. Han forklarede, hvordan han arbejdede,
men han vidste endnu ikke rigtigt, hvad det blev til med spillemændene. Så vidt jeg husker, blev bogen aldrig til noget. Han
var ikke tilfreds med sine forarbejder.
Efter en times tid gik jeg igen, uden stof til avisen. Det var
jeg lidt ærgerlig over. Jeg havde ikke ril hensigt ar bruge
hverkens hans eller mit blads tid til intet.
Arene siden har forløst den sorte samvittighed og gjort
besøger til en af de oplevelser, der kan dukke frem gang på
gang og ikke ville have været ril at undvære . . ..

Hansaage BØggild.
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Studenterholdet fra 1966

To års studenter

Ilsted Bech fot .

»Jul paa Bornholm« har hvert år bragt billede af årets bornholmske srudenter. I fjor måtte vi desværre udskyde billedet på
grund af overvældende stofmængde; vi bringer derfor i år billeder af ro års srudenrerhold fra Rønne Statsskole.

Holdet fra 1966:
Første række fra venstre: Steffen Jttul Hansen (Gudhjem), Marianne SchiØtt (RØnne), Peter Arboe Harild (Nexø), Hanne H erskind (Rønne), Bent
Grønbech Jørgensen (Rønne), Inger Lise Pihl ( Rønne), Ulf Peter Løbner-Olesen (Nexø), Smanne Krall-Jensen (Rønne), Torben Jørgensen (Akirkeby), Vibeke Olsen Aakerman (Rønne), Erling Kofoed (RØ) . A nden række fra venstre: Lise Holm (Rønne), Hans Ole H Øfen (R ønne), Kirsten Benedicte Boiesen-Kofoed (Rønne), Jens Ove Harhoff (RØnne), Sølvi Lorna Lindgren (Ø stermarie), Birger Jørgen Bendtsen (R ønne), Susanne Marie
M unck (Rønne), Arne Toft Kofoed (Nylars) . Tredie række fra venstre: Sven Madsen (G11dhjem), Britta A gnes Abildgård SjøstrØm (Hasle), Kn11d
Jørgen JIVegener (Rønne), Astrid Agerscho11 (Gndhjem), Jan Schwalbe (Rønne), Yvonne H jorth Jensen (Rønne), M ogens Søren D am (Ibsker),
Lone Merete Hansen (Po11-lsker), B o Grinder Pedersen (Nyker) . Fjerde række fra venstre: Kirsten Bidstmp (Rønne), Henrik Agersted (Rønne), Else
Lyster (Svaneke), Jørn Pedersen (R ønne), Kirsten Fischer Jørgensen (R ønne), Leif Aage Haxthamen (Allinge), Randi Irene Lindblad (Klemensker),
Aage Hansen (Bodilsker) , Tais Grete Kofoed (Klemensker), Freddy T orben Lind (RØnne), I-Ianne Elisabeth Olsen (Gttdhiem) . Bageste række fra venstre: Jytte Kofoed Andersen (Aker), Pottl Peter H olm (Allinge), JIVivvie Marianne Lindgård Mogensen (Nyker), Jens Otto JIVibe Nielsen (Nylars),
M<1rianne Larsen (Ibsker), Svend Aage Dam Hansen (Olsker) , Ann M erete Kofoed (Rønne), Ivar Preben Lærkesen (Vestermarie), Inger-Lis Andersen
(Bodilsker), Jørn T urman M ogensen (Rønne), Birgitte Borgen Muller (Aker), Jørgen-Peter Grønnegård (R ønne), Anne Margrethe Nyboe (Allinge),
Henrik Ma11ritsen (Allinge) .
Holdet fra 1967:
Første række fra venstre: Orla Nielsen (Hasle), Stine Nonnegaard-Pedersen (RØnne), John M ortensen (Pottlsker), Birte Krog-Møller ( Knudsker) , Hans
M ichael Hansen (RØnne), Marie Ipsen (Pedersker), Jens Schau (RØnne), Agnete tl7esth (N yker), Jørn Vest (Rønne), Trine Dam Kofoed (Nyker),
H enrik Høm (G11dhjem). Anden række fra venstre: Torben Jørgensen (Pedersker), G11rli Ipsen (Nexø), KlaflS Bro (Østermarie), Laila Rose (Allinge), Ib G11llberg Nielsen (Allinge), Lene Rasmussen (Km1dsker), Thomas Thors (Kn11dsker), Britta Pedersen (Bodilsker), Jens Brandt Hansen
(Ibsker), Anne M ette Skovgaard-Sørensen (Nexø), Kjeld Kttre (Nyker) . Tredje række fra venstre: Marianne Zandersen (Allinge), H ans Michelsen
(Rønne), Rt1th Svendsen (Østermarie), Flemming Ipsen (Østermarie), Anette Sanne (Nexø), Ole Sølling (Svaneke), Merete Punch (RØ), Peter K och
Andersen (Km1dsker), Bente Holst Christensen (Svaneke), Ole K ofoed (Rønne), Helle Mttnch Petersen (Hasle). Bageste række fra venstre: Carsten
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Stu.ienterholdet fra 1967

listed Bech fat.

Lnnd (N ylars}, Birgit Kofoed-Dam (Svaneke}, Tom Christensen (Lobbæk, Vestermarie), Anne Marie Skovgaard (Klemensker}, Henrik Nepper-Christensen (Østerla·rs}, Inge Dam (Nexø), Thomas Rosenmeier (Rønne), Ingrid Kofoed-Larsen (Klemensker), Svend Aage Søndergaard Nielsen (R Ø), Britta
Rønne-Nielsen (Rønne), Niels K ofod (A ker), Karen-Marie Koch (Nylars}, Hans Christian Jensen (Allinge), Jytte Jørgensen (Olsker}, Ole Mttnch Han sen (Rønne) . Flemming Larsen (Rønne) var ikke til stede ved fotograferingen.

FORÅR VED KLINT
D en gamle Klint har atter
sin vinterkappe lagt.
Snart blomsterne deroppe
udfolder deres pragt.

Selv klintens gamle ege
vil snart stå knop ved knop.
De er som gamle kæmper,
hvis livslyst blusser op.

Viol og anemoner
i vårens farver står.
Ved deres spil h vert Øje
et glimt af glæde får.

Det skønne, gamle højdedrag
med klipper, eg og lærk
vil hvert et forår vise
Guds store skaberværk.

Ibsker, marts 1965

Axel N iebe.
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Mine tre skoler

Rønne Statsskole 1918

I 1901 fyldte jeg 5 år, og nu syntes mor, at jeg passende kunne
komme i skole - det var nu rart at blive fri for ham nogle timer
om dagen, må hun vel have syntes.
Skolen var en betalingsskole af privat art, den lå i den
ende af Sroregade, der lå nærmest kirken. Lærerinden var fru
Aamodt, som lejede lokaler hos kømand Holm.
Købmandsforretningen, der ordnedes af fru H olm, var typen
på den lille, private forre tning, der førte alt tænkeligt. Nederst
lå ankrene med rom, brændevin, eddike, og jeg ved ikke alt
det, der kunne påfyldes medbragte flasker. Under loftet hang
kommenskringler, klipfisk, rovværk o. s. v.
En infernalsk ringen lod sig hØre, når vi kom ind gennem
døren - og hvis ingen af de to døve købmandsfolk reagerede,
så sad der en papegøje inde i stuen, og den råbte, så det
skingrede: »Der e naijn i batikken, moer « - og så kom fru
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pigerne med hver sin tavle, det hele var såmænd meget interimistisk. Men kort og godt: vi fik lært at læse og at skrive plus
lidt regning, og det var jo egentlig hovedformålet for de små.
Ved siden af frøken Aamodt srod en sror mælkeklokke, og
et par gange greb h un den og forky ndte hØjt: »Frikvarter« og ud stormede vi i gården, der egentlig var købmandens gård.
Var det regnvejr, lejrede vi os i porten, hvor der stod store
kasser med gulvsand, som købmand Holm også solgte - det
var vore sandkasser. Om sommeren og i godt vejr legede vi i
gården, bl. a. i det store valnøddetræ, hvor vi lavede os en
glimrende hytte.
Men så kom tiden, hvor jeg skulle indskrives i kommuneskolen - og så begyndte det så småt at blive alvor med skoletiden.
Skoletiden i Rønne lige efter århimdredskiftet
Ja, der var jo ro hovedskoler, nemlig kommuneskolen og statsskolen (latinskolen) samt 5-6 mindre private skoler (børneskoler) .
Angående de ro nævntet hovedskoler, så var der den mærkværdighed, at eleverne på kommuneskolen havde navnet »lopperna«, medens de på statsskolen blev kaldt »grisana« . Dette
»zoologiske« fænomens oprindelse taber sig i en fj ernere fortid, men jeg vil personlig mene, at navnet »grisana« henviser
til, at p.roprietærer og mere velhavende gårdejere lod deres børn
indskrive på »statsskolen« .
Gnidningerne mellem de ro skolers elever kunne være større
eller mindre og give sig forskellige udslag - ja, har endog
udviklet sig til veritable småkrige, når samlede flokke fra begge
parter t:ilfældigt eller mindre tilfældigt traf sammen f. eks. på
Galløkken etc. Noget større eller alvorligere nag må der imidlertid ikke have været, for jeg har selv været »loppa« og blev

Holm endelig.

pludselig »gris«, uden at forvandlingen afstedkom nogen som

Et større indkøb resulterede i et rundstykke og et krus Øl
plus et besøg hos papegøjen. Jo! det var en hyggelig forretning - en af de gode, gammeldags. Hun havde forresten en
rund sten, der repræsenterede et 1 punds lod; man gik ikke
så stærkt op i bagateller den gang.
Men ved siden af lå altså skolestuen!
Der var ingen borde men en bænk uden ryglæn ved hver
side af stuen. På den ene side sad drengene og på den anden

helst episode.
Inden den nye kommuneskole blev bygget, benyttedes jo stadig den gamle skole mellem Store Torv og Ellekongstræde, bl. a.
det nuværende folkebiblioteks røde længe. - I denne afdeling
var ældste klasse placeret, og i den dengang nye fløj mod Ellekongstræde de yngste klasser. - Ud til smøgen ved Colbergs
Boghandel var der bygget en gymnastiksal, i Møllegade blev
der bygget en større gymnastiksal (der er nu frimurer-logen) .
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Lærerpersonalet var i min drengetid: Inspektør Engel, lærer
Ole Kofoed, lærer Bøgeskov Jensen, lærer Westh, lærer Asmussen (Musen), lærer Hansen (Gåsijn), lærer Marius Hansen,
lærer W olfsen og gymnastiklærer Haslund. - Gymnastiklærer
Haslund var en hjulbenet tidligere stabssergent, der særlig
udmærkede sig i gymnastiktimerne ved at bruge en tamp (et
lille reb med en knude på), når det ikke gik hurtigt nok med
springene etc.; i det hele taget tag man ikke så lemfældigt på
eleverne, som i vore dage. I badetimerne, der foregik i det
gamle badehus ved Nørrekås bådehavn, blev man simpelthen
smidt ud med en korksele på, og så måtte man selv finde ud
af resten.
Bekendt for en vis form for sadisme var især lærer Hansen
»Gåsijn«, der i sit skab opbevarede hele stabler af spanskrør i
alle størrelser og tykkelser, og de blev brugt næsten daglig,
både på skyldige og uskyldige, idet det ofte gik ud over en
hel række, når ingen i påkommende tilfælde ville melde sig
skyldig i de tossestreger, elever nu engang kan finde på. Enkelte, der sad bagest i klassen, havde erfaringsmæssigt anbragt et atlas eller en bog på det prekære sted for at mildne
straffens virkninger.
Bortset fra denne totale mangel på beherskelse var lærer
Hansen såmænd hjertensgod - lod sig gerne overtale til at læse
historier og købte hver jul et julehæfte til klassens elever. Prisen på disse var dengang 25 Øre stykket, men af datidens lærerlønning dog er betragteligt beløb. Efter en stØrre afstraffelsesceremoni var han gerne syg den næste dag, så nerverne har
nu ikke været allerbedst.
De øvrige lærere brugte kun undtagelsesvis deres spanskrør,
men det blev bruge.
Vor største dag var vel nok sommerudflugten, der permanent
blev forlagt til Almindingen - der var noget at se på - og der
var frem for alt plads nok til at slippe sværmen løs uden
større risiko.
Med fold musik fra Andersens orkester og med fanen i spidsen gik det ned mod jernbanestationen, hvor person- og kreamrvogne blev læsset med elever - alle udstyret med skotøjsæsker
indeholdende smørrebrød, pandekager og de gammeldags sodavand med korkprop og ståltråd til 5 Øre pr. sek.
De fleste havde fået 25 Øre med til slik og uforudsete udgifter. Jo, vi var vel nok ordentlig udstyrede.
Under udmren var der i de srørre vogne gerne en lærer eller
lærerinde med - og undervejs gennemgik vi repercoiret med
»Skudan hon vaggar«, »Vila ver deijna Kjila« o. s. v. - Stemningen skulle jo gerne i vejret.
Ankommet til Ekkodalen gik ruren hvert år den samme
strækning - gennem Fuglesangsrenden til Kongemindet, hvor
den første sodavand røg, derefter gik turen til Lilleborg for
endelig at slutte på ChristianshØj til det store, medbragte kolde
bord og den næste sodavand.
Resten af dagen havde vi frie hænder, indtil vi skulle tiltræde hjemrejsen. Mange blev på pladsen og legede - lejrede
sig ved »Jomfrubjerget«, travede mre til Julius Hansens Have
med alle dens vidundere eller plukkede liliekonvaller og bøgegrene til mor derhjemme.
Hjemkomsten til Rønne af de mange, støvede og trætte børn
var noget for sig selv.
Da jeg gik i 6. klasse, der dengang var afgangsklassen, var

Uden for statsskolen port (ca.1910)

jeg kun 12 år og forudså 2-3 år i de.n ne klasse og med nye
kammerater hvert år. - Det var ikke morsomt ae rænke på, og
efter en samtale med et par kammerater og senere med mine
forældre blev det bestemt, at jeg begyndte på statsskolen efter
sommerferien.
Viggo Sanne - Ove Jensen - From Petersen og jeg startede
så vor skoletid på statsskolen eller »latinskolen«, som der dengang hed. Vi startede i 2. mellemskoleklasse, da man skønnede,
at vi havde kundskaber nok til at kunne følge med. Desværre
for mit vedkommende blev resulcacec, at jeg aldrig fik rigtig
greb om matematikundervisningen, alt det andet klarede jeg
hæderlige nok, idet jeg fik 4 ug cil realeksamen.
Sammen med følgende lærere tilbragte jeg nu fire herlige
år på denne skole: Rektor Koefoed, overlærer Andersen, overlærer Øllgaard, overlærer Saksø, overlærer Aasted, overlærer
Holbeck, adjunkterne BjØrnsen, Kofoed, Grønbeck, Bertelsen,
P . A. Larsen, Frk. Noach, frk. Andersen og timelærerinde frk.
Hulda Hansen.
Rektor M. C. Koefoed, der personlig deltog i undervisningen,
var vor lærer i latin. Efter de daværende bestemmelser skulle
man deltage i latin-undervisningen i 4. mellem, hvis man
ønskede oprykning i 1. Gy., og det var dengang min mening,
men pludselig blev jeg skoletræt efter de mange års skolegang
og bestemte mig for realklassen. Er års latin-undervisning fik
jeg imidlertid ud af det. Rektor tog opgaven meget alvorligt
og skønnede meget rigtigt, at gramatikken var det vigtigste af
alt i latin, - man skulle kunne sir pensum så gode, at man 20
år efter kunne stå på et ben om natten og bøje ordet »magnus«
(betyder »stor«). Der var god t nok mange bøjninger, men jeg
kan der faktisk endnu - mere end 50 år efter min skolegang.
Det viser, hvor effektivt rektor gik i gang med tingene.
Overlærer Holbeck, der senere blev rektor ved Sc. Knuds
Gymnasium i Odense (hans gamle skole), var vor fransklærer.
Han satte melodi på gramatikken, så vi faktisk sang os gennem timerne.
Holbeck var noget for sig: distrait vil man vel sige, gik i
sine egne tanker, han kunne således finde på at tage frakken
på og begive sig hjemad i det store frikvarter; han kunne også
om morgenen gå forbi skolen og hen ad Storegade, indtil han
pludselig blev nærværende igen, men en dygtig og afholdt lærer
var han. Rekcor Holbeck var forfatter til flere franske bøger
og blev dekoreret med Æreslegionens kors.
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Overlærer Øllgaard havde jeg i historie. H an udmærkede sig
særlig ved hyppigt at anvende pleonasmer (»dobbeltkonfekt« som »fortsæt videre«) uden overhovedet at skænke det en
tanke. Synet var h eller ikke det bedste, og det hændte, at en
plet på væggen forekom ham som et søm - og det var jo udmærket at hænge sin frakke på, til stor morskab for os andre.
Overlærer SaksØ (havde fået navneforandring fra Sørensen)
var en af mine faste og gode lærere. V i havde ham i tysk og
i dansk - og jeg kan takke ham for et fejlfrit tysk, der senere
kom mig til gode under et 7-årigr ophold i Hamburg, hvor jeg
i disse år arbejdede som konservesmester. Også i danskundervisning var han formidabel. H ans datter Margrethe gik i samme
klasse, og vi havde undertiden den glæde, at vore fristile blev
læst op i klassen. Overlærer SaksØ skylder jeg megen tak.
D a jeg første gang var i Tyskland (Sassnitz), spurgte en bartender, om jeg var fra Brandenburg - dette fortalte jeg hr.
Saksø, da jeg senere tilfældigt traf ham som pensioneret i Hellerup, og da afslørede han, at han selv havde boet 3 år i Brandenburg, og det siger en hel del om hans undervisning.
Overlærer Aasted var vor matematiklærer og lærer i fysik.
H an var en vennesæl og rar mand, men havde den kedelige
fejl, at han ikke var i stand til i fuldt mål at lære fra sig. Vi
var en 5-6 stykker, der var tilbage, og han gav os ekstra timer
hjemme en gang om ugen gratis, men det hjalp ikke stort.
Senere fik jeg adjunkt Larsen i matematik, men da var det
faktisk for sent, for begyndelsesgrundene, der blev givet i
1. mellem, havde jeg aldrig fået.
Lektor Larsen var en glimrende skakspiller og skakforfatter,
og i skakklubben, hvor jeg var yngste medlem i nogle år, traf
vi hinanden, og skæbnen ville, at jeg vandt et turneringsparci
fra ham. Resultatet blev, at barbermester Poulsen vandt 1. præmien, som ellers altid tilfalde adjunkt Larsen. Nå! det var en
katastrofe. I første time derefter griflede han noget værre volapyk op på tavlen og kommanderede mig derop - tableau! Jeg
anede selvfølgelig ingen løsning - og så kom det ud! Når jeg
kunne lære at spille skak, som jeg havde vise, så kunne jeg
også lære matematik! - og det var det rene dovenskab osv. osv.
Det er mulige, ae min udmærkede lærer har ret i, ae der
er en sammenhæng mellem matematiske evner og talent for
skak - men i så fald er jeg desværre en af de undtagelser, der
bekræfter reglen.
Adjunkt Kofoed var en forholdsvis lille, rund mand, hyggelig
og med en ikke ringe sans for humor. Han var fa ktisk dygtigere
end nogen på skolen havde troet. H an endte da også som departementchef, storkorsridder med fortjenstmedaljen i guld! Ja, det anede vi jo ikke dengang, og vi hyggede os med ham i
zoologitimerne. Om sommeren var vi gerne på ekskursion i fri
natur for at botanisere. På pladsen foran »Skovly « lejrede han
sig gerne, mens vi afsØgte den nærmeste omegn for planter.
D et var en undervisningsform, der tiltalte os i hØj grad, og
resultaterne var derfor gode.
H an arrangerede også en fælles-cyklecur til Lilleåens udløb
syd for Amager, hvor firben og alskens kryb blev jagtet.
Adjunkt Kofoed blev forlovet og g ift med sin kollega frk.
Andersen (en datter af overlærer Andersen), det var vel nok en
sensation for skolens elever.
Adjunkt frk. Noach var en usædvanlig personlighed . Vi
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Lærerpersonalet ved statsskolen 1918. Foran fra venstre: Adj1mkt H . E.
Grpnbech, adjttnkt frtt Sigrid K ofoed, overlærer AaJted, rektor K oefoed,
overlærer Saksp, overlærer N. A. Andersen, overlærer Øllgflflrd- bagved:
Adj1mkt Jac. H øyer, frk. Httlda Hansen, adi1mkt Biørnsen, adjunkt P.A.
Larsen, adiunkt frk. Noach, adj1mkt Bertelsen, ove·rlæ1·er Holbech,
ndinnkt K. H. K ofoed .

havde hende i dansk, og her var hun formidabel. Mødte v1
hende en eftermiddag på stranden, så vidste vi, at næste fristil
omhandlede noget i den retning, f.eks. »Sommerdag ved stranden« elle r lignende. H un var nok streng, men en hyggelig
lærerinde, der aldrig havde besvær med diciplinen - det havde
for resten ingen på Statsskolen.
Adjunk t GrØnbeck var vor engelsklærer, og han var en lidt
nervøs natur. H an gik hele tiden og drejede p å sin vielsesring,
og der skulle faktisk ikke meget til, før hans nerver slog klik.
En dag fik jeg en oven i hovedet med mit penalhus - men det
skal være ham tilgivet, jeg havde sikkert fortjene det - drenge
er jo drenge.
Frøken Dam, der bestyrede Forberedelsesskolen i Østergade,
var vor sli~jdlærer, og adjunkt Bertelsen var vor eminente gymnastiklærer.
Men der sker jo også andet p å skolen end undervisningen.
Der var også et srort kl ubliv. Gymnasiasterne havde en skoleklub ved navn » Veset«, der havde eksisteret allerede i firserne.
Den kendte jeg meget lidt til, men da jeg rykkede op i realklassen, stiftede vi sammen med de kammerater, der foresatte
i 1. G. en skoleklub, der fik navnet »Urania«; det holdt lidt
sammen p å de elever, der var blevet skilt ved oprykningen.
Vi anmodede om tilladelse til at benytte et op varmet klasseværelse en aften om ugen, og den blev givet af overlærer Saksø,
der var skolens inspektør. Gennem glughullet i døren var der en
mulighed for kontrol, men ellers så vi ham aldrig ved møderne.
Der blev valgt en bestyrelse, i hvilken jeg fik sæde; der blev
lavet love, ifølge hvilke der idømtes bøde for selv de mindste
forseelser, kontant betalt og uden indsigelse.
Vi skifredes til at indlede om et eller andet emne, og pil
mødeaftenen blev emnet for næste møde bekendtgjort. Indledningen skulle vare fra 15- 30 minutter, h vorefter der valgtes en
dirigent, og diskussionen begyndte. Mødet skulle være slut
kl. 10 og skolen forlades i ro og orden. - Alt skete til punkt
og prikke. - Jeg vil tro, at det for alle deltagere var af betydning også senere hen i livet med alle disse møder.
Robert Pedersen.

STADIG AT REJSE OG STADIG AT MALE ...

Geografiske yderpunkter har karakteriseret den 77-årige malerinde Kamma Saltos tilværelse. Hun er føde i Sandvig, vokset
op på Gårdbobård i det høje Vendsyssel, har tilbragt megen
tid med at rejse, bor om sommeren på den altid fascinerende
Christiansø, men trækker om vinteren til fastlandet og det indre
Københavns noget anderledes, men alligevel trygge atmosfære.
Kamma Salto smiler, da hun præsenteres for denne koncentrering af hendes tilværelse. Jeg har aldrig tænkt over det, siger
hun, men der er da noget om det.
Det er et par år siden, denne samtale fandt sted, og endnu
fornemmer jeg hendes lyse ansigt og naturlige venlighed. Det
var i hendes københavnske lejlighed i Peder Skramsgade, lige
bag Det kongelige Teater - kun få minutters gang fra båden
til Rønne. Hun nyder byens skærmende atmosfære i den mørke,
våde vinter. Det er helt oppe på tredje sal. Man hører ikke
gadens larm, er nær ved alt og har dog alligevel himlen og
dens drivende skyer at se til gennem vinduet. Det er ikke
Christiansøs nordiske karskhed og dog milde milieu, men denne
tredjesal er rar at vende tilbage til, når søen rejser sig om klipperne og gØr de manglende bekvemmeligheder i Møllehuset
med de kolde granitkvadre nærværende.
Det er en af disse gamle, man kan godt sige upraktiske lejligheder, men de har deres helt specielle charme og er et levn
fra en forfinet næsten herskabelig periode i det danske livsmønster. Der er plads og hØjt til loftet - og lys, så der kan
males.
Kamma Salto er fØdt på Hammershus slots ladegård, Hammersholm, hvor hendes far var proprietær Johannes Thom.
Hun var otte år gammel, da han døde. Og så blev jeg sendt op
til Gårdbogård ved Albæk, fortæller hun. Det er Danmarks
nordligste herregård, og min onkel og faster, etatsråd Jørgen
Larsen og hans kone, tog pænt imod mig. Det var naturligvis
langt at rejse for en lille pige, men sådan blev forholdene
dengang. Jørgen Larsen var en dygtig mand, der havde skabt
Gårdbogårds jorder ved udtørring af GårdbosØ. Sammen med
sin onkel, Hans Larsen, oprettede han Moseløkkens Granitbrud
i Allinge.
Selv om jeg ikke fik lov at være på H ammersholm så mange
år, nåede jeg dog at gå i skole i Sandvig et halvt års tid.
Hjemme på gården udgjorde mine forældre og vi børn et
lille samfund for sig selv. I det daglige var man ikke afhængig
af omgivelserne. Et stort landbrug dengang var en selvforsynende bedrift med mange mennesker i forhold til i dag. Det
store folkehold satte sit præg på dagliglivet, og selv om der var
meget at bestille, blev der også tid til mange hyggelige stunder,
men alt arbejde foregik jo med hånden, og der var ikke det
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tempo, som maskinerne sørger for i dag. En af de ting, jeg
husker tydeligt fra gården, er den store sal, hvor pigerne lå og
skurede de fine, brede brædder med sand og grøn sæbe, når
der skulle komme gæster.
Fra mine første leveår der har jeg altid elsket landskabet.
Jeg kan erindre specielle ting derfra. De har vel ikke været
mig bevidst dengang, men de har fæstnet sig i min hukommelse.
Der kom så mange kunstnere på gården. De har måske gjort
et stærkt indtryk på mig og har været med til at forme min
senere skæbne. Jeg tænker så tit på det. En husker jeg særligt,
Carl Oskar H ullgren, den svenske maler, der elskede havet, og
som senere tyede til Christiansø, hvor jeg skulle få en hel del
forbindelse med ham og hans kone.
På Gårdbogård begyndte jeg at interessere mig for tegning.
Jeg malede polakpigerne, når der var lejlighed til det, og jeg
tror også, jeg begyndte at drømme om en tilværelse som kunst-
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som om det var i går, den dag, hun kom til mig og fortalte, at
»Lunde« var død. Det er mærkeligt så meget, vi har savnet
netop dette menneske.
Men der er så mange fra dengang, der er væk. Jeg er glad
for dem, der er tilbage. En af dem er min gode veninde fra
dengang, Anne Marie Telmanyi. Vi gik på akademier på
samme tid, og vi har troligt holdt sammen siden.
Men ellers er det de unge, jeg glæder mig sammen med.
Ovre på Christiansø er der Mogens Magnussen og hans franskfØdte kone Dominique Bonnaud, en udmærket malerinde, Oscar Lemvig og andre.

Kamma Thorn maler i Allinge ca. 191 4 (Otto Gornitzka fot.)

ner, men det var først, da jeg havde været på kostskole i Silkeborg, at jeg blev klar over, at det skulle være det og ikke
andet. Jeg var også blevet så gammel, at jeg måtte finde ud
af noget.
Min onkel var interesseret i, hvad jeg lavede, og han stØttede
mig, da jeg ville lære noget, så da jeg var 18 år, kom jeg på
akademiets malerskole i København. Det var i 1909, og jeg
tog afgang i 1914. D et var en tid, jeg havde megen glæde af.
Jeg føler mig stadig i gæld til mine lærere og akademiet som jeg forresten stadig følger med interesse. Det gælder måske
nok særligt de unge. D er sker så mange spændende ting hos
dem i disse år, men man skal dog stadig lære grundbegreberne,
og så har de så mange muligheder, som vi slet ikke havde. Til
gengæld er der nok flere, der forsvinder efter få års forløb og
finder ud af, at det trods alt ikke var den vej, de skulle gå.
Det kan godt give en lidt af et chock, når man ser udstillingerne i dag, men de unge kan selvsagt ikke blive stående i det,
der var god latin i vor tid, og jeg tror bestemt, kunsten ville
dø, hvis ikke der rØrte sig noget andet i de nye, der kommer til.
I min tid på akademiet kom der også mange unge, som
gerne ville nå en hel masse. Det lykkedes ikke for dem alle,
men blandt dem, jeg var sammen med, og som stadig huskes,
var Axel Salto, som senere blev min mand, og så var der Asger
Bremer, Immanuel Ibsen, Stephan Viggo Pedersen, Anne Marie
Carl Nielsen, Ebba Carstensen, Andreas Friis, Ellen og Adam
Fischer, Jens Adolf Jerichau og flere andre - bl.a. en frk.
H edvig Wiedemann, som kom der i flere år sammen med sin
senere mand, Oluf Høst. Hun holdt op med at male, og det
tror jeg i grunden var synd, men det var godt, at Oluf blev
ved. Han var en stor kunstner og et stort menneske, men
akademier ku nne han ikke med . Det var noget andet, han ville
- og han nåede det.
Jeg husker også Yrsa Lundsrrøm. Hun holdt også op med at

Men nu glemmer jeg helt mine lærere på akademiet. D et var
bl. a. Rostrup Bojesen og Johannes Glob. Jeg erindrer navnlig
Rosrrnp :Bojesen. H an gav en lyst til at arbejde. Engang sagde
han til os: - I, som har mig nu, har mig i den bedste tid! H an
fortalte os meget om impressionisterne, dog især om Cezanne
og Manet.
Det var i hans første tid på akademiet, jeg gik hos ham.
Senere gik han som bekendt, og han dannede selv sin egen
malerskole. En del af hans gamle elever fra akademiet fulgte
ham. Men Glob satte også sine spor. H an var meget interesserer
i tegning.
I 1915, da jeg blev gift og fik børn og begyndte at rejse,
mistede jeg kontakten med akademiet. Vi slog os ned i Valby
og byggede hus på Glæselsvej 1 i 1917. Her boede vi til 1933.
Det var et dejligt hjem. H vor holdt vi dog mange sammenskudsgilder der.
Men under den anden verdenskrig genoptog jeg kontakten
med akademiet. Vi kunne ikke få brændsel, og så gik jeg derind
og tegnede. Jeg kom godt i gang derinde. Det blev en hel
fornyelse for mig. I dag går jeg på Kvindernes Croquisskole om
aftenen. Det kan jeg ikke undvære. Jeg skal have noget i gang
hele tiden. Det er ikke nok at stå hjemme i stuen og male, og
min mest aktive periode på hele året oplever jeg nok på Christiansø i de fire sommermåneder, men jeg søger ikke at imitere
naturen -- jeg lader mig inspirere af den. Der er så meget, der
optager mig derovre, og selv om et og andet er forandret og
præget af turismen, siden jeg kom der første gang for at male
i 1939, så har alt det nye dog ikke kunnet Ødelægge freden og
den charme, der skabes af havet, klipperne, husene og air det

male, da hun blev g ifr med Vilhelm LundstrØm. H an var pragt-

fuld, men døde bare alt for tidligt. D et står så klart for m ig,
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Kamma S<llto maler på ChriJtiamØ

Fra atelieret på Glæselsvej i Valby omkring 1918. Til venstre sidder Salto med sønnen Adam, i midten maleren Svend Johansen og model, til høire
digteren Otto Gelsted.

trygge og nærværende, der kommer af det ganske lille samfund,
som Øen i kraft af sine få indbyggere udgør.

•
Første gang, jeg kom derover , var allerede i 1912 for at besøge
Axel Salro. Andreas Friis og Poul Uttenreiter, De ved, han var
jurist, men interesserede sig meget for kunsten og lavede en
række kunsthisroriske arbejder af store format, boede hos Axel
i Møllehuset, som han havde dengang. Ved De for resten, at
det var Axel Salto, der fik Isakson og Weie derover? Han
inviterede dem over for at opleve noget af der, han selv syntes
om ved Christiansø, men det var kun Edvard W eie, der boede
hos ham. Karl lsakson boede på hotellet, og W eie fik efter
kort tids forløb et værelse i præsteboligen. Christiansø fik netop
for disse to malere en meget stor betydning og deres arbejde
gik jo over i nyere dansk kunsthistorie på en storartet og inspirerende måde. Det er mærkeligt at tænke sig, at alt det er
historie nu.
Det var karak teristisk for Axel Salto, at han altid havde nogle
af sine kammerater med sig, når han kom. Han starrede sammenslumingen De Fire derovre fra. Det var foruden ham selv
Svend Johansen, Karl Larsen og Lundstrøm. Karl Larsen var
en beundrer af Christiansø, og det er han da glædeligvis stadig.
Det er karakteristisk, at der altid har været en kreds af kunstnere, der har føle sig tiltrukket af miljøet derovre.
Efter mange års forløb kom vi igen derover og boede så på
hotellet. Det blev lidt dyre i det lange løb, og vi måtte kikke os

om efter noget andet. Vi fik Møllehuset, som H ullgrens sidst
havde haft. De fik det senere igen, og jeg overcog det i 1959
efter fruen, men før jeg nåede så langt, havde jeg prøvet at bo
på både Frederiksø og Christiansø.
At naturen og miljøer derovre har haft nogen indflydelse på
min kunst, er der ingen tvivl om. Jeg kan ikke sige det så
konkret for Axels vedkommende - jeg tror det i grunden ikke.
Han var så stærkt engageret i alt og brugte flittigt af sit talent.
Egentlig var han jo maler, men senere blev han også grafiker
og keramiker. Det var aldrig naturen i almindelig forsta nd,
han arbejdede med. H an var meget interesseret i bevægelse dyrs bevægelser elskede han at fastholde. Han arbejdede med
meget ivrige og hastige kompositioner med heste og antiloper
og gjorde det meget graciøst. Man finder denne levende motivverden både i hans malerier og i hans træsnit, men også i hans
keramik, hvor han omsatte udtryksfulde naturelementer som
frugter af karakteristisk form i sine keramiske vaser, men han
beherskede også store udsmykningsarbejder, og en imponerende
arbejdsindsats og indlevelsesevne lagde han for dagen med
restaureringen af Sonnes smukke frise på Thorvaldsens Museum.
Og selv kan jeg sige, ar jeg fuldstændig har rager Christiansø
til mit hjerte. Jeg længes usigeligt efter øen, så snare jeg mærker foråret i København. Der er en anden luft og et andet lys,
når naturen igen vågner, men jeg har gang på gang erfarer, at
de første dage ovre på Øen er jeg ikke helt mig selv.
Den er så voldsom en kontrast til Peder Skramsgade-lejligheden, men det varer ikke længe, før jeg har omstillet mig, og
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at jeg vover mig ud i det. Jeg kan ikke lade være, men frygten
for ikke at strække til bliver jeg nok aldrig kvit.
Så vil jeg hellere gå ud i Christiansøs natur eller tumle med
opstillinger. Man kan flytte rundt på kurve og krukker, som
man vil, men det kan også være svært nok at klare alt det, der
så stærkt og frodigt spiller ind på Øjet. På den anden side er
det en udfordring, som jeg må tage op og arbejde med. Man
kan af og til forbande denne udfordring, men man ville blive
trist til mode, hvis den en dag virkelig forsvandt.

Dominiq11e

så begynder min Christiansø-hverdag med arbejdet, som glider
så godt derovre, og så er jeg ofte sammen med kolleger. Eiler
også går jeg ned til det gæstfri fyrmesterpar og ser en spændende TV-film - jae, det kan jeg godt lide. Jeg synes, det er en
hyggelig fornøjelse.
Malerne imellem sker der ikke så meget. Vi er så optaget af
alt det, vi oplever derovre og taler meget sammen om det. Der
er en form for fællesskab, som byen ikke formår at give fra sig.
Jeg kan blive ved med at arbejde derovre og har meget svært
ved at løsrive mig, når efteråret kommer. Som regel står jeg
meget tidligt op, og bare jeg tager et par skridt uden for huset,
er jeg midt i der. Jeg gØr som regel mine billeder næsten færdige derovre og arbejder så videre på dem herhjemme. Jeg har
en stue til der samme.
Kamma Salros billeder er klare og blide i farverne og præges
af en stærk trang til hele riden ar gennemføre den srørsr mulige
forenkling for ar få det stærkeste i oplevelsen frem. Siden sin
debut i 1911 har hun gennemføre mange eksperimenter og er
nu stoppet ved denne ligefremme forenkling, som bygger på
farven og formen. Der er en forbavsende friskhed i hendes
billeder stadigvæk.
Christiansø-billederne lyser en i møde. Det er genkendelser.
Derfor bliver de af værdi for den, der ser. Og hendes portrætter
er karakterfulde uden sødme eller heroisme.
Der er ellers ikke, fordi hun er så forfærdelig glad for at
arbejde med portrætter. J eg bliver let nervøs, når jeg i mit
arbejde skal indrette mig alt for meget efter andre, siger hun.
T ænk, hvis man ikke kan. Der sidder modellen tålmodigt time
efter time - og så lykkes det ikke. Nej, det kan man ikke være
bekendt. Og alligevel må jeg en gang imellem være så fræk,
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Få kunstnere af Kamma Saltos generation har rejst så meget.
H un har ser sig om i Spanien, Frankrig, England, Italien og
andre lande. Bl. a. drog Axel Salro og jeg til Paris lige i begyndelsen af den første verdenskrig. Vi lejede en lille atelierlejlighed i Rue Norre-Dame des Champs 70 bis på Monrparnasse.
Den lå på anden sal, og møblementet bestod af et bord, to
stole og en seng. Den slags lejligheder var der flere af. Man
kunne leje dem i månedsvis, og det var godt nok til os, der så
gerne ville se og opleve.
Men forinden var vi et halvt år i Sydfrankrig og boede i en
lille middelhavsby, Cassis, ikke så langt fra Marseille. Det var
dog Paris, der trak - uagtet at det var en underlig periode at
opholde sig i Paris i. Husk på, der var krig. Vi så kun parisere,
og de er slet ikke, som de fleste forestiller sig, men ganske
almindelige mennesker, som vi andre. Turister så vi overhovedet
ikke. Billedhuggeren Adam Fischer og hans kone, som boede
fast dernede, besøgte vi meget. De var en sror stØtte for os, og
det var rart ar komme i deres hyggelige hjem, hvor vi altid var
velkomne. Der var jo ellers mørkelagt og stille i Paris. Vi mærkede ikke personlig t så forfærdeligt meget til krigen, men der
var en trykket stemning, som lod ane dens nærhed. Jeg kan
huske, hvordan de over højttalerne meldte om zeppelinere over
byen. Vi så dem ikke, men de har jo nok været der, og så har
de været en trussel mod byen.
For os blev det en lykkelig tid med nye indtryk hver dag.
Der var møder med kunstnere, som vi beundrede, og som vi
nacurligvis gerne ville møde personligt. Vi var både hos Picasso
og Matisse. Besøgene i deres atelierer glemmer jeg aldrig. Det
er nemlig det mærkelige ved det, at selv om det først og fremmest er deres arbejde, det drejer sig om - så giver mødet med
dem alligevel en stor oplevelse.
Picasso plejede at komme hver dag til samme rid på La Rotonde, en restaurant på Monrparnasse. Det er noget af den
slags, der er med til at give en fremmed noget af det, Paris er.
Men vi må da heller ikke glemme alle de mange malerier, der
er at se dernede på museer og gallerier. Det har altid været
byen, hvor der foregik noget inden for kunsten. Og Louvre jeg har været der mange gange og glædet m ig over de store
samlinger, som jeg stadig husker, og som har gjort et dybt indtryk på mig.
Da vi skulle hjem til Danmark igen, måtte vi rejse ad omveje
på grund af krigen - med skib fra Bordeaux. Det var en besværlig tur, og den varede hele tre uger. Jeg var fuldstændig
udmattet, da jeg atter var hjemme, og jeg svor, at jeg aldrig
ville rejse mere. Men man »sværger« jo så tit, og jeg har
sandelig rejst mange gange siden. Heldigvis. Særlig Frankrig
har vi vendt tilbage til. I 1923 rejste vi til Cagnes og delte hus

og havde husholdning fælles med Karl Isakson og hans kone
Bertha. Senere - det var fra 1926 til 1929 - boede vi alene dernede med vores tre børn, og i 1938 var vi i Paris, hvor jeg var
elev hos Jean Puy. Det var nærmest for at blive korrigeret lidt.
Jeg var ikke helt tilfreds med mig selv dengang. D et er jeg
heller ikke endnu, men dengang følte jeg, at der måtte noget
andet til.
I 1921 var vi i Italien sarrunen med LundstrØm. Jeg malede
på Forum Romanum, og det var jeg meget begejstret for. Det
var ikke noget for Lundsrrøm, roen det forstod jeg ikke dengang.
I 1965 var jeg en tur i Grækenland. Hvor er det et vidunderligt land, roen den rejse, jeg lever hØjt på, er et års ophold, jeg
havde hos min datter og svigersøn i 1952-53 i Kedah i
Malaya.
Ja, ved De hvad? Jeg troede, der var så stille derude, roen
det viste sig at være en af de mærkværdige forestillinger, man
kan danne sig om et land, før man besøger det. Om natten
kunne man fare op med et sæt. Det var de indfødtes trorruner
under deres religiøse fester. Trorrunerne lød hele natten. Desuden var der cikadernes sang, ugleruden og aber, der gøede men det var spændende at være der. Det var en helt anden verden, og så betød det så meget for mig at være blandt mine
nærmeste.
Jeg synes også, jeg arbejdede meget flittigt derude - jeg
vender stadig tilbage til skitserne fra den tid.

H ver morgen gik jeg tidlige ud og arbejdede med mine tegnerekvisitter. Der var så svale på denne tid af dagen, men det var
særligt alle disse mørktfarvede mennesker med deres morsomme farvede klæder, der imeresserede mig. D et var en helt
ny farveverden ae bevæge sig i, og det virkede meget inspirerende.
Jeg tegnede også andre ring. Det første, jeg cog fat på,
var pisangen, bananplanten, et træ, man i Øscen sætter hØjt.
Jeg måtte begynde sådan, fordi jeg på den måde bedre fornemmer og sorterer alle de nye indtryk. Jeg skal leve mig ind i tingene, inden jeg kan begynde at arbejde med dem. Men foruden
at tegne lavede jeg også mange akvareller. Dem gjorde jeg færdige derude, men mange af tegningerne er direkte forsøg på
kopiering af naturen, og da jeg så kom hjem, har jeg benyttet
en hel del af dem som grundlag for arbejde i olie på lærred, og
så bliver det mere abstraheret. Pludselig kan helt andre ting
blive meget mere nærværende, end de var, da man befandt sig
på seedet. Kender De det, at man kan opleve et sted, hvor man
har været, på en helt anden måde, når man atter er h jemme i
det daglige? Det er spændende, men det at male kræver ens
hele koncentration og alle de kræfter, man kan mobilisere. Det
skal der overskud til.
Så kunne jeg selvfølgelig lade være med at rejse ud og hente
så stærke indtryk, men jeg vil gerne rejse mange gange endnu
og foresætte mit arbejde med maleriet.

Hansaage Bøggild.

PYKKEKULLEKJÆR

Den skønne skovsø i Almindingen /Ør storm/ældningen i 1956.

(Frede Kjøller f ot.)
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JOHAN FREDERIK TRYDE
14. april 1882 - 15.

. ".
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Tryde nåede ikke at skrive sine memoirer, og det kan man kun
beklage, for det kunne ikke blive andet end en spændende bog.
D et var det med tiden. Uroen i blodet, eventyrene, der lokkede.
Når man endelig var hjemme, var der nok at lave, og næste
uge gik turen måske til Paris. Enten for at fungere som fremmedfører eller for at tegne model. Eiler måske var det en tur
til Nordkap. Så kunne man møde Tryde oppe p å de norske
landeveje, på knallert, 78 år gammel, med kurs mod Hammerfest.
Sådan var han, sportsmanden, for hvem idræt var noget væsentligt, noget uundværligt. Søge strabadserne, tage en dukkert
i en våge i isen, stille sig de skrappeste opgaver.
D en største bedrift var nok mren Østersøen rundt, ene mand
i kaproningsbåd. Det var en tur, der srod gny om i hele Skandinavien og længere endnu. Flere år varede den, for det er jo
kolossale afstande, og om vinteren stoppede isen foretagendet.
Man kan forestille sig formatet af den præstation, alle de mange
hundrede sømil tilbagelagr med er par årer. Om aftenen blev
båden trukket op på en eller anden strand og teltet rejst, og
hvis vejret ellers artede sig næste dag, var det bare med at
komme videre, for rejsen var lang, op langs den svenske Østkyst,
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skærgården, AlandsØerne, Finland og ned langs Estland, Letland og Lirhauen, som det hed dengang, og tilbage langs den
pommerske kyst. Det må have været fantastisk spændende
dage og år fulde af de mærkeligste oplevelser, fremmede mennesker, fiskere, smuglere, sæljægere, farlige situationer p å et
hav, der just ikke altid er egnet til spinkle kaproningsbåde. At
Tryde blev optaget i Eventyrernes Klub er jo næsten en selvfølge.
Det var den drengede side. Alle de excentriske p åfund. Men
der var mere end det, for Tryde var maler, måske ikke særlig
kendt, for han slog aldrig på tromme for sin kunst eller inviterede folk med hjem for at sælge billeder. I perioder var han
meget flittig, regnede fra morgen til aften, utrættelig. Gad
vidst, hvor mange tusinde tegninger det kunne blive til gennem
årene? Til tider gik der næsten sport i der, idrætsmand, som
han var, der gjaldt om at holde sig i form. Til tider kunne han
bevæge sig helt over i karikaturen, barok, fandenivoldsk, men
mange af hans portrættegninger var nænsomme og yndefulde,
elegante i stregen. Tryde var en fin maler, ikke mindst i sine
oliebilleder. Men det vil man nok få lejlighed til at konstatere
p å den mindeudstilling, der må komme.
Der er længe siden, Tryde fandt sit Christiansø, så længe,
at han nåede at blive en myte, en insti tution. Et lille halvt
århundrede boede han i »Bella Vista«, det gamle bryggeri fra
fæstningstiden, hØjt hævet over havnen ved »Lange Trappe«.
Sceneriet er lige så sydlandsk som navnet. D et J...-unne have
været Italien, Salerno, Ischia. Ikke engang figentræet mangler.
»Bella Vista« var nok ikke ligefrem det, man forstår ved et
pænt, borgerligt hjem. Men usædvanligt, fascinerende. På væggene i de srore stuer var der ikke plads til flere billeder, så de
lå i stakke rundt om i lokalerne. Og det myldrede med ting af
den særeste slags, dyrekranier, boksehandsker, malergrejer, store
kulørte flasker. Det var ligemeget, hvor man satte blikket, der
var hele tiden n oget nyt at opdage.
Det var en oplevelse at komme i det gamle bryggeri, et
eventyr. En ganske særlig charme og atmosfære. Befriende,
ukonventionel. Og vi kom der meget i perioder, for Tryde var
en gæstfri sjæl og en god kammerat. Utallige unge malere
boede hos ham gennem årene. Og der skete noget, der blev sat
noget i sving. Undertiden var her en ren malerskole, et lille
lokalt akademi. Vi samledes om aftenen, alt hvad der var af
malere på øen, og somme tider var der mange. Og det er måske
det, man husker bedst, efterårsaftenerne på »Bella Vista«, en
kreds af mennesker med en model i midten, lyden af kridtet
mod tegneblokken, når temperamentet pludselig kom farende,
primuslampen, der lyste sydende og blændende under loftet.
Der lugtede af æbleskiver ude fra køkkener, og Harry Brandelius sang i baggrunden fra en grammofon, der måske skulle
have skifter stift. Men vi nød dem alligevel, Evert Taube,
Ernst Rolf, Liva Weel. Det var dengang.

Vi skal nok være nogle stykker, der havde noget at sige tak
for, mange gode timer. Nåede vi det? Det hastede jo ikke,
Tryde ville blive mindst hundrede år. Men sådan gik det ikke.
Der blev så stille på Øen, da man hØrte om dødsfaldet i Paris.
Vi vil savne ham, Rønne-drengen, der skulle være læge, men
som blev maler og globetrotter - med fast adresse på Christiansø. En farverig skikkelse, en scor personlighed, der turde
gå sine egne veje.
Det er vemodige at tænke på, at næste år er Trydes mange
ting spredt for alle vinde. Et miljØ, der forsvinder, en epoke,
der er forbi. Men hvad med huset, »Bella Vista«? Jo, det er
jo det, at her er alle chancer for at tage et initiativ midt i en

tid med kulturdebatter og kunstforståelse. »Bella Vista« kunne
gøres til et kunsmerhus, hvor danske malere kunne få lejlighed
til at tilbringe en tid på Christiansø, for det er jo efterhånden
blevet vanskeligt ar få et sred at være. Der kunne gøres billige,
rummene er score, velegnede som atelier. Det ideelle malerhus,
fyldt med atmosfære. Så kan man altid diskutere, hvordan sagen
skulle gribes an, måske som en slags stipendiebolig, der kunne
søges for nogle måneder ad gangen. Formen skulle man nok
kunne finde frem til.
Jo, vist er her kulturelle muligheder. Og det ville være lige i
Trydes ånd, positiv som han var over for andre malere. De var
altid velkomne, ikke mindst de unge. Der skulle ske noget - Henning Køie.

Havet er så blåt i dag ...
Kære Judith,
gode, gamle ven i dit fjerne land. Til sagen med det samme:
Visse mennesker er nu særdeles vakse til at stille spidsfindige
spørgsmål. Ja, forhåbentlig føler du dig rigtig godt truffet, for
siden du dengang for længe siden - sådan rent en passant fremlagde dit problem for mig, har spørgsmålet med mellemrum skreget sig hæst imod mig. Tro mig, om du vil, undertiden har det (og det hører der ikke så lidt frækhed til) dristet
sig til ar spolere min dyrebare nattesøvn, nu og da distraheret
mig midt i en koncentreret opgave. Ja, misforstå mig nu ikke.
Ikke at jeg konstant går rundt og funderer over det. Der gives
da heldigvis vigtigere spørgsmål at beskæftige sig med. Nej,
der er simpelthen tale om et med mellemrum opdukkende
irritationsmoment, som nu uløste opgaver kan vise sig at være stædige og uafviselige. Ja, jeg ved forresten ikke, hvad du
havde tænkt dig? Et orakelsvar? Næppe, hvis jeg kender dig
ret. »Den slags er let sadistiske og utilfredsstillende omend
diplomatiske«, ville du eftertænksomt forkynde og ryste på dit
kloge hovede. Nej, i virkeligheden så det slet ikke ud, som
om du havde forventet noget svar - talte straks om noget
andet, slyngede det bare ud, letsindige, dristigt, drilagtigt:
Foretrækker du Sandvig om vinteren eller om sommeren?
Hvadbehager? Raffineret, nederdrægtigt spørgsmål ..... .
Men ser du. Det sensationelle ved dette brev er, at jeg tror,
jeg har fundet løsningen. Det giver en vidunderlig afklaret ro
at skrive tingene ned. Man får oversigt over sit virvar af tanker
og fortrængninger, tvinges til at være så objektiv som overhovedet muligt for en egoist. Ja, det husker du jo nok, jeg tit
har hævdet: Man skal forsøge at efterleve sine teorier for at
bevise eller modbevise deres berettigelse. Derigennem lærer
man at se med større overbærenhed på omverdenen. Altså, hvis
du gider lægge et lyttende Øre til mine tankers vagabondrogter,
hvis du vil se stort på min sædvanlige trang til at blande dig
allerede bekendte oplevelser af »husker-du-dengang-kategorien«

med dagbogsnotater i koncentreret form og nyere kommentarer,
tror jeg, at dette brev vil give os begge svar på dit spørgsmål
og - ikke mindre væsentligt - give mig ro i sindet. Det var
da et forsøg værd, ikke?
Havet er så blåt i dag. Der er blåfrossen kulde i de klare
vinternuancer. Lyset finder skarpt flimrende ind igennem træernes sorte grene, der dansende for vinden skratter hen over himmelen som ulæselig receptlatin og skærer de hvide hotelvægge
ud i lys og skygge. Fac;aderne er præget af almindelige vinterforfald og resignation, minder om ansigterne hos madpakkesmørende husmødre en decembermorgen i halvsovende tilstand.
Hvem tænker på den slags forfængelighedsproblemer, når østenstormene med jævnlige mellemrum sender barske, salte styrtebade langt op ad Havnegade!
Træskoklaprende kæmpemæssige sømandsvamse med mænd
et sted indeni stænker ilsomt gennem stræderne med mors
lune kaffekande som sikker destination. Du skutter dig, Sandvig. Havnebænkene fryser af ensomhed. Det er småt med de
saftige skipperhistorier, de halvsvenske, bramfri trumfer, der
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plejer at krydre den daglige rutine, så snart vejret indbyder
til en gang mandfolkesnak og en >pris snus« eller en håndbajer på havnen. - Ja, helt ærligt hygger du dig såmænd også
for tiden, Sandvig. Samler energi til næste sæson, hviler i
elementernes rasen, dvask som et firben i skyggen. Hele din
tilværelse er en evig vekslen mellem hektisk, pulserende sommervarme og afklaret, kølig sindighed. Nu er det dine egne,
der, når det er strengt nødvendigt, dukker frem fra stuevarmen
og misser mod lyset. Arbejdet skal jo stadig gØres. Tonen,
tempoer er blot anderledes, mere slowmotion. De fine »kjuvenhavnarna« er for længst rejst hjem. En og anden blev vel af og
til hængende, kunne ligesom ikke løsrive sig, var forgabe nok
til ar vove sig ud i der trofastere vinterbekendtskab og sad
uhjælpeligt fast - måske for stedse. Sådan går der jo da her i
liver. Lad os så ikke diskutere om, hvorvidt der skyldes steders
særpræg eller en eller anden usædvanligt indtagende der hjemmehørende person. Du har tillid nok til dig selv som attraktion
til ar rurde dele æren, Sandvig. Dine egne, de fastboende, ser
du desuden næppe fejl på. God, djærv ufordærvet barskhed og
barkede næver hører sammen ....
Selv var jeg jo, som du ved, Judith, halvvoksen, da jeg
rykkede teltpælene op inde i lander og tog ophold i Grønbechsgård. I den alder er man ikke så meget for de score omvæltninger, så jeg var vist ikke særligt positivt indstillet til foretagendet
eller til Sandvig som helhed. Forresren en ret ejendommelig
stemning at flytte ind i den gamle, hvide bindingsværksgård
sådan hen under aften en vinterdag i forrygende srormvejr og
konstatere, ar det elektriske lys var ude af funktion. Som at
rykke et par århundreder tilbage i tiden. Havet forekom mig
at rase lige uden for vinduerne fast besluttet på at ville æde os
landboere pr. omgående. Nå, vi red jo stormen af med blafrende stearinlys og skælvende kompas og ventede til den påfølgende dags morgen med ar forsøge på at føle os en smule
hjemme. Nok om det. Faktum er, at jeg manglede alle de forbindelser i befolkningen, som barnet, der med sin videbegærlighed og sit kontaktbehov albuer sig ind over alt med træsko
på, forstår at etablere sig igennem en lang, lykkelig opvækst.
Og dog - trods alt mødres man af en forbavsende åbenhed og
venlighed, som skulle gØre det hele langt lettere, end man havde
turdet drømme om. Hvor hurtigt fandt vi f.eks. ikke vej til
Thorvalds og Hansignes hyggelige stue? Det faldt så namrligt
bare at kigge indenfor og sidde og lade sig gennemvarme af
deres stille velvilje. Der var ingen anstrengende, påtager konversation. Man behøvede blot hvile i sig selv, lyrre eller være
tavs, alt eftersom værtsparret var i snakkehjørnet eller ej. Velgørende . . . . . Så kunne man sidde så småt og vente på forskellige traditionelle ceremonier, som forøgede hyggen. »Skulle
vi hi vos et glas, moer? « forhØrre Thorvald sig før eller
senere, og det syntes Hansigne. Glas og flaske dukkede frem
fra hver deres rette plads - henholdsvis bufferens og chaiselongens skygge, og vi fik os en enkelt hjertestyrker. Så var det
spændende, om vi var så heldige at være nået omtrent til bunds
i flasken, og det ligefrem gippede i en af stille velvære, når
Thorvald omhyggeligt satte proppen i den rømre vinflaske
og lod sin passende replik til simarionen falde tungt og vægtigt og med et anstrøg af vemod: »Så fik sjælen ro! « - Besynderligt, som den slags ritualer kan forøge trygheden .....
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Thorvald var den gamle strandfoged og en kendt og afholdt
skikkelse i bybilledet. »Du kommer sikkert i himmelen, Thorvald!« var der engang en skælm, der Iod ham vide. Thorvald
smilte lidt genert, kunne ikke gi' igen, var lidt halvflov over
den slags uvante komplimenter, men den anden fortsatte: »Jo,
du gør så. Men hvad med mig? Troer du, jeg har nogle chancer?« Så dukkede alligevel skælmen - for ikke at sige lurendrejeren - op i Thorvald. Han overvejede tilsyneladende sagen
grundigt, trak spændingen ud, indtil latteren sejrrigt banede
sig vej. Hele hans krop gennemrysredes af grin, maven hoppede under sømandsrrøjen: "Ja, ja ved hinajnrynemaj ente, hva
ja ska saj te'ed,« kom det underfundige svar omsider. Sådan
var nu Thorvald - et pragtmenneske ..... Men jeg så det selv.
En skønne morgen måtte han hvile sig på trillebøren midt på
Havnegades lille bakke. Kort tid efter var Thorvald der ikke
længere. Sandvig var blevet lidt fattigere, havde mistet lidt af
sin kolorit. Vinden blæste koldere om hushjØrnerne i de efterårsdage.
Nå, Judith, det går som sædvanlig med mine breve. Jeg kommer så tit ind på sidespor. Men vær tålmodig, hører du. Kun
ved at følge mine egne veje når jeg frem til resultater. Klarhedens veje kan være snørklede og uransagelige. Det er nødvendigt, at jeg bestræber mig på at være fair. Jeg må se bort
fra de forvirrende omgivelser: Langebjerg, hvorfra man kan se
solkuglen plumpe sydende i >Østersøen vest for Bornholm«,
rød diset, vejrfølsom, og hvorfra man i »ØstersØen Øst for
Bornholm« kan iagttage dens morgenfriske opdukken næste
dag. Udsigten, der siger sparto til alt andet på Øen, og som kun
så få kender. H ammerknudens markante profil, de endeløse
travemres uanede muligheder på alle tider af døgnet, alle tider
af året. Hammersøens fremmedartede omgivelser, Hammershusruinen i sort silhouet mod aftenhimmelen. Alle disse tungtvejende aktiver må jeg lade ude af betragtning. Naturens overdådige, ødsle indfald er nemlig på ingen måde årstidsbestemt,
såmænd da fredeligst, mest ægte uden for turisrsæsonen, hvor
synskredsen ligesom bliver mindre på grund af menneskemylderet. Alle disse udenomsbekvemmeligheder kan derfor ikke
indgå i sammenligningen, og det begynder at gå op for mig,
at der er højsommeren, jeg må analysere. Der er vist en hel del
der, jeg begynder at forstå, og som vil få betydning for mit
svar. Har du tænkt over, at vi ganske ubevidst forsØgre ar
smurte uden om al hurlumhejen i videst muligt omfang? Augusraftenerne i Sandvigvangen, hvor vi gik i blår, fløjlsblØdr
mørke og stakkede tunge havreneg i måneskin. Morgenerne i

de lange rækker af hindbærbuske, hvor vi fyldte et utal af
bakker med store, saftige, røde, fejlfri bær. Der var faktisk
ingen turister oppe så tidligt. Kun stilhed og en enkelt kredsende måges galp og neden for os, bag røgeriskorstenene og
klipperne, det blikstille, blanke vandspejl. Jamen, vi kæmpeegoister gemte os jo for menneskevirvaret! Bilerne, der gearede
op lige uden for vinduerne, stØjen og mylderet af brogede landliggere og feriestemning nåede os kun som et fjernt ekko inde
på den smukke, gamle gårdsplads, hvor klippen står som en
stejl, violet fremmedartet mur i baggrunden. Sjældent lå vi i
transistorjunglen på strandbredden, sprang kun ned og badede
og lod solen bage os i fred hjemme ved figentræets skygge.
Kan det virkelig være tilfældet, at vi Ønskede at have det hele
for os selv? Vi søgte jo da menneskekontakt ind imellem.
Blandede os med mængden, gik ud og dansede af og til som
andre unge, gik på indkøb. Gled ind i strømmen af spraglede
turister og blev til dråber i menneskehavet. Nu for tiden går
butiksklokkerne halvtrægt. I sæsonen kan det ikke betale sig
at lukke døren for trafikken. Det koket skrånende torv med
den lille krosrue kan virke helt sydlandsk sådan en julidag. På
det nordøstre hjørne, hvor nu selve "fingeren på pulsen«, det
hektiske center i sommercenteret, tt~ristbureattet, er anbragt, lå
for kun godt en halv snes år siden en anderledes sindig affære,
som næppe ænsede nuistsæsonen, og hvad dertil hører. Det
var købmand Lundgrens butik. På daværende tidspunkt havde
indehaveren rundet de 90, og begav man sig ind i hans domæne
for ar gØre indkøb, måtte man forberede sig dels på en rørende
tillidserklæring, dels på, ar foretagender skulle have sin rid.
Lundgren var blevet tunghør med alderen, og man kunne undertiden spekulere på, om det mon var rent tilfældigt, når han
omsider stak hoveder ind og opdagede kundernes tilstedeværelse. Til gengæld kunne man uden synderligt besvær have
rendt med hele forretningen i mellemtiden. Mig bekendt var
der dog aldrig nogen, der så meget som drømte om ar forsøge
den slags letsindigheder. Tillid avler som bekendt høj moral . . .
»Må jeg få en squash?« spurgte en turistdame en dag foran
disken, og hun glemte ikke at udtale dette på korrekt engelsk
med å-lyd og tilbehør. Den kunne købmanden ikke snuppe pr.
omgående. Han spurgte: »H va'?« en 3-4 gange og med stigende irritation, indtil damen snedigt fand t på at supplere sin
mystiske udtalelse med "appelsinvand! « »Nå, SKVAT !« gik der
et lys op for den gæve købmand. Damen nikkede opgivende.
»Skvat! " gentog Lundgren halvt irriteret - halvt mildt irette-

sættende, idet han knaldede flasken i disken. Damen tav klogeligt, betalte ydmygt og forsvandt med sin "squash« i sigende
tavshed. Vi, der havde overværet episoden, morede os på røsemaner - ikke særlig diskret, men da begge parter i diskussionen
mente, at retten - og dermed latteren - var i deres favør, skete
der jo ikke så meget ved den ting . ..
Fra vinduerne plejede vi at bemærke, hvordan hovederne,
der sejlede frem og tilbage som kloder over minigolfbanens
mur, ivrigt fordybe t i sommerens favoritsport, blev brunere og
brunere for hver dag i solskinsperioder. Om mandagen kom
der nye blege hoveder, lidt sammenbidte, endnu uafslappede
efter hverdagssliddet; sådan kunne sommerprocessen også følges. Selv tilbragte jeg for resten også en sommer efter overstået eksamen i minigolfkiosken - den sommer populært kaldet
»buret« iblandt indviede. Det var nu ret så belærende m.h.t.
iagttagelse af menneskers adfærd, sportsånd etc. - Som nu
»his lordship and her ladyship«. Ja, jeg ved såmænd ikke, om
de var adelige, virkede blot så noble og højbårne i hele deres
fremtræden, at jeg uvilkårligt i tankerne dømte dem til at være
»engelsk fuldblod«; man er jo romantisk anlagt i den alder ...
Nu er det jo sådan med minigolf, at gribes man af det, kan
det i hvert fald for en tid let gå hen og blive en daglig fornødenhed for ikke at sige en last. Således da også med dette agtværdige, ældre ruristægtepar, som - for at have banerne så
nogenlunde i fred - arriverede tidligt om morgenen og gik til
der nyrengjorte anlæg med sammenbidt koncentration. Det
blev hurtigt en tradition, at jeg efter fuldført "game« blev
informeret af "his lordship« om kampens gang og resultat.
»Nej, det ligger jo ikke for kvinder med den slags - klart, at
min kone skal tabe gang efter gang - manglende koncentration,
you know, ikke overblik nok. « »His lordship« var stolt som
en hane og kroede sig over de daglige sejre, og »her ladyship«
smilede bare med m ilde, undskyldende Øjne bag guldlorgnetterne. Så gav han is på sin lille »umulige sport«, og de forsvandt
i harmonisk enighed. Han ivrigt gestikulerende, forklarende om
hendes utallige fejltrin. H un mildt nikkende: . »Yes darling,
certainley you are right«. Men hvad var nu det? En morgenstund, da de allerede var i fuld gang med deres kære, traditionsbundne hobby, kom jeg uforvarende til at overvære en
højst uædel reaktion fra »his lordship's« side. Jeg kiggede ud
igennem vinduet for at forvisse mig om, at alt var i skønneste
orden, just som »the gentleman « vrængede ansigt og rakte
tunge ad sin intetanende lille kone, som med ryggen til var
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ved at tage en afgørende sejr hjem. Der forelå ingen resultater
den dag, heller ingen ispind til fruen, kun ildevarslende, dyster
tavshed og febrilsk nervøs trippen en halv meter bagefter
skabningens herre. Jeg smågrinte. Nu var deres sport begyndt
at interessere mig ikke så lidt, og jeg må tilstå, at jeg snød m ig
til at holde er vågent Øje med fremgangsmåden, da de næste
morgen atter mødre op - han beslursom, energisk og tillukket,
fruen en smule bleg, forsagt og resignerer. Mine anelser holdt
srik. Havde jeg før småmorer mig, måtte jeg nu tage mig sammen for at camouflere en af de helt store latterkaskader. Her
hjalp mig dog indignationen på mit køns vegne. D et stod ganske klart, at hun simpelthen med vilje lavede den ene bommert
efter den anden for ikke at besejre gemalens forfængelighed.
Æren var genvundet, humøret med, da de kom og forkyndte
resultatet. Jeg famlede febrilsk i en skuffe efter et lille skilt
med ordene »ikke for ar vinde, men for at deltage«, da er blik
på »her ladyship's« ansigt holdt mig tilbage som en mild
hånd. Det lyste af stille tilfredshed. Nu fik hun jo sin ispind,
og dagens atmosfære var reddet. Sådan kan man vel efterhånden
lære ikke at være for nævenyttig og i ungdommeligt snæversyn blande sig i ting, hvis konsekvenser - endsige motiver man ikke kender. Det er så rigtigt, at menneskene er en broget
flok, og som du jo også så tit har sagt, afhænger det sete af
Øjnene, der ser. Men, Judith, hvor er det let at få Øje på andres fejl ...
Men nu kender jeg min rationelle penneven nok til at vide,
at du netop er begyndt at blive utålmodig. :.Svaret? H vad med
det? Kom n u til sagen!« Jo, nægt ikke. Jeg ved præcis, hvad
du tænker. Men sådan - nerop sådan har mine spekulationer
arbejdet, og nerop sådan fandt jeg svaret. »Tanken er som
væveskytten. Den vandrer bestandigt frem og tilbage og hindrer sand erkendelse,« siger indiske vismænd. »Frigørelsen fra
dens tyranniske bevægelse er som at gå fra fængslet ud i den
frit luft.« Længe, længe har jeg spekuleret over dette i og for sig
ret uvæsentlige spørgsmål for så - efter at have droppet sagen
som omsonst tidsspilde - at konstatere det mirakuløse, at ens
underbevidsthed i stilhed arbejder videre med sagen og i et
uventet Øjeblik umiddelbart og overraskende lader en slynge
svaret ud i fuld vished om, at sådan er det jo. Hør blot
hvordan:
Jeg var som så ofte før en rur deroppe en aften i sommers havde et ærinde hjemme. Sad og hyggede mig og småsludrede
med familien over en kop kaffe, indtil et blik på uret bød mig
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at bryde op for at køre hjem. Jeg glædede mig som altid til en
mediterende tur langs Strandvejen i sommeraftenen, smånynnede, var i harmoni med alt og alle, da jeg udenfor på trappen
standsede, skurrede mig, trak min anonyme trenchcoat tættere
om mig og gispede overvældet over stØjen fra bilstrØmmen og
menneskevandringen. Jeg trak vejret dybt og skulle til at krybe
ind bag rattet, da et eller andet fik mig til at gå med menneskescrømmen, drysse hen gennem byen som en anden rurist og
lade sig opsluge af sommernatten. Måske var det havet, måske
musikken og menneskesrrømmens retning - måske alle tre
ting i forening, der bestemte min vej. Allerhelst vil jeg tro, at
det var havet, hvis evighedsnynnen jeg er blevet så fortrolig
med. D et er som om mit blod bruser i takt med bølgerne
uanset vejrforholdene. Nerop derfor var jeg vel så klartseende
og velovervejet denne sommeraften. D et var absolut havblik,
og luiten dirrede af fredfyldt alvidenhed midt i menneskestØjen.
Danseryunerne improviserede sig kælent, katteagtigt ud i halvmørket fra hotellers anspændte lysorgier. Menneskene sØgre
glemsel i festskærer og srØjen. Solørnme rygge snoede sig under
nysatte frisurer rundt i sitrende rytmer blandt distingverede og
noble dressroen. Jeg var som hypnotiseret. H vad var det med
menneskene? Så de da intet? Deres Øjne var forjagede, besynderligt stivnede, fjerne. Det var masker, de gemte sig bag,
masker og talemåder - løgne. De så ikke virkeligheden, havet,
den lune aften. Flygtede fra sig selv. - Jo, jeg var drysset indenfor i min trenchcoat. Sad over en tØr sherry i en krog og vidste
ikke, om det var mig, der var blevet anderledes, eller om
menneskene havde glemt noget væsentligt, noget vigtigt.
H vad sØgte de? Et svar ligesom jeg selv? Jeg vidste det ikke,
mærkede blot alting inden i mig skrige: romhed - romhed tomhed. Så løsrev jeg mig brutalt og flygtede væk fra feststemningen, hvor jeg alligevel ikke følte mig hjemme, jeg, som
jo bare iagtrog de andre og kritiserede. »Det er såmænd nok,
fordi du er alene i aften, eller også er du ved at blive halvgammel og halvsær,« belærte jeg mig selv. Men natten udenfor og den tiltagende stilhed forekom mig balsamisk, som en
sval hånd på en feberhed pande. Jeg gik med fare, målbevidste
skridt og hænderne dybt i lommerne tilbage til udgangspu nktet.
Ved golfbanemuren stod et hold purunge teenagers og kælede
for en transistorradio. »Hej, elskling!« råbte en hvalpet stemme
overmodig af flokmentalitet. »Bor du her , søster ?« Jeg smilede,
mens jeg famlede med bilnØglen og tænkte: »tmge ven, enten
er De usædvanlig ironisk og dristig, eller også bliver alle piger
teenagers i halvmørket - selv de snart 30årige. « Bildøren
smækkede efter mig, og jeg startede - lidt voldsomt måske.
Men forstår du, så var det, at jeg ganske ubevidst og halvhøjt
mumlede for mig selv: »Nej, jeg er blot en turist - en fremmed - om sommeren i hvert fald ... « D et gav et sæt i mig.
Det havde lydt så overbevisende. Underbevidsthedens stemme
havde talt og løse gåden. Egoistisk eller ikke. Jeg havde fået
svaret: Kære Judith. Jeg kan faktisk ikke fordrage Sandvig i
ruristsæsonen. Men det er der jo så mange andre, der kan, så
det kan vel også være ret ligegyldigt.
Ved du, havet er så blåt i dag ...
Din ven
Bodil Harild.
Billederne fra Sandvig stammer fra årene ca. 1910- 20.

En veterangrav på Set. Ols kirkegård

På Set. Ols kirkegård findes der en veterangrav fra den sidste
store, krig i årene 1939-1945; og i denne grav, hvis beskedne
og prunkløse mindesten vidner for efterslægten om krigens
bitre alvor, hviler det jordiske stØv af dansk-amerikaneren
Emil A . Rasmttssen, der faldt under felttoget i Italien (juni
1944). Først fem år senere blev Rasmussen ført hjem til Born,
holm, hvor han blev stedt til hvile på fødesognets kirkegård.
Herom er der i kirkebogen for Ser. Ols Sogn indføre føl"
gende: »Emil Rasmussen, død den 6. juni 1944 i Nettuno i
Italien, hvor han døde som soldat i den amerikanske hær ved
er vådeskud. Hjemføre af USA og af familien begravet på
Set. Ols kirkegård den 28. april 1949,«
Egnen omkring havnebyerne Anzio og Nertuno, der er beliggende ca. 50 km syd for Rom, blev netop en af den 2. verdenskrigs kendte krigsskuepladser. Den 22 . januar 1944 blev således
general Clarks berømte 5. arme landsat her, hvor der dannedes
er vigrigr brohoved.
Emil A. Rasmussen var født den 8. september 1905 i Olsker

som søn af husmand Anders Rasmitssen og h ustru H elena, fødr
Andersdatter. Omkring 1930 udvandrede han sammen med en
bror til USA (på mindestenen står anfØrr New York), og ved
krigens udbrud trådte han ind i den amerikanske hær, i hvilken
han opnåede rang af officer.
Under felttoget i Italien indtraf så hin 6. juni 1944 den tra,
giske hændelse, ved hvilken Emil Rasmussen mistede livet;
han blev begraver på en soldaterkirkegård »bland t tusinder af
kammerater«.
Efter krigens afslutning sørgede den amerikanske regering
for, at så mange af hærens faldne, som det nu engang var muligt, blev føre til deres respektive hjemsteder ; og takket være
denne foranstaltning blev også Emil Rasmussen føre hjem til
sit fødesogn.
Torsdag morgen den 28. april 1949 kom Emil Rasmussens
kiste, en smuk og kostbar bronzekiste, svøbe i det amerikanske
sejernebanner og ledsaget af en æresvagt på tre højtstående officerer, der havde fulgt kisten på den lange færd fra Italien til
Bornholm, med rutebåden »Roma« til Rønne, hvor den straks
efter ankomsten førces videre med der ordinære rog ril Tejn
station.
H er blev den modtaget af Rasmussens pårørende samt en
kreds af venner til familien, som derefter fulgte kisten de
sidste ca. to k ilometer til kirkegårdskapellet ved Set. Ols kirke
(sognekirken var på daværende tidspunkt lukket på grund af
en omfattende restaurering).
Ved den gribende og usædvanlige hØjridelighed, under hvilken husmandsforeningens og socialdemokratisk ungdoms faner
paraderede ved kisten, blev der talt af pastoraters daværende
sognepræst, pastor 0 . V. Moeslund, der mindede om h jemsravnsfølelsen, og af pastor N. J. Stigborg, Bornholms Baptistmenighed, der påpegede, at det største, et menneske kan give,
er ar sætte sit liv ril for andre.
Ved graven udtalte et medlem af æresvagten mindeord over
Emil Rasmussen, hvorefter stjernebanneret, hvori kisten havde
været indsvøbe, blev overrakt ril Rasmussens gamle mor.
Efter et bevæget og omskifteligt levnedsløb, måske mere
omskifteligt end han selv havde Ønsket og ventet det, fa ndt
veteranen Emil A. Rasmussen dog omsider sit sidste hvilested i
fØdeØens jord - kun få skridt fra den 800 år gamle rundkirke.
Mindets blomster dækker nu hans grav, over hvilken sporene
af menneskeh ænders kærlige omhu og småfuglenes næsten lydløse færden på smukkeste måde forener sig i en stille og dog
magtfuld påmindelse til hver og en, der mårte indfinde sig
her mellem »kors og grave«, om at udvise respekt og agtelse
over for kirkegårdens - denne »de dødes have «s hellige og
fredlyste minder.
Carl LØfholm.
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Mose ved Skovgård, V estermarie

BORNHOLMS MOSER
Tekst og foto: Frede Kjøller

Bornholm har en lang række moser, og det bliver ikke muligt
her at omtale dem alle; kun nogle af de smukkeste eller mest
karakteristiske skal nævnes. Det er jo indlysende, at da Øen
kun har en forholdsvis begrænset udstrækning, kan der ikke
blive tale om moser i den helt score stil. Men som følge af
Øens særlige opbygning i sammenligning med det Øvrige land
bliver her alligevel tale om en række moser af en speciel opbygning og med en speciel flora og fauna og ofte af scor landskabelig skønhed.

34

JUL PAA BORNHOLM

Ved at se på bornholmskorcet finder man snart ud af, at
moserne er - score set - lokaliseret til bestemte områder, særlig
i granitterrænet og særlig i sprækkedalene og det gamle hØjlyngsområde. H eraf følger, at moserne især skal søges på Nordog Midcbornholm, nemlig i Olsker, Rutsker og Klemensker
sogne og i de gamle udmarker Ibsker HØjlyng, Povlsker H øjlyng og Almindingen samt tilstødende områder. De sydlige
sogne har næsten ingen moser.
I grove træk kan de bornholmske moser inddeles i co typer:

hØjlyngsmoserne og morænemoserne. De første ligger fortrinsvis i sprækkedalene; de sidste i lavninger i morænesystemerne.
Noget for sig selv er Hammersøen, der er Øens største vand
og den eneste, der kan betegnes som sø. Fjeldsø kan man vel
oven i købet kalde den, for den er i virkeligheden et bassin i
klippen omgivet af Hammerknuden i nord og Langebjerg med
tilgrænsende højdedrag i syd og vest.
Hammersøen dækker ca. 10 ha. Den er ca. 600 meter lang og
ca. 13 meter dyb, og den ligger 8 meter over havet. Det berettes, at der gentagne gange har været planer fremme om at
sætte søen i forbindelse med havet og bygge en havn her. Det
kan muligvis lade sig gØre, men har næppe nogen aktualitet om det nogen sinde har haft det.
I landskabelig henseende er den meget smuk, hvad namrligvis skyldes de storslåede omgivelser. Bedst kan disse ses og
nydes, når man passerer ad kørevejen langs søens sydside - den
har nærmest karakter af en sØpromenade.
Vestsiden af søen er bevokset med krat blandt andet el og pil,
og er man heldig, kan man her få den farvestrålende isfugl ar

se. Men Hammersøen nævnes altså kun i forbigående, eftersom
den ikke kan henregnes til vore egentlige moser.
Et par moser som FerskesØ ved Neksø og Hundsemyre ved
Snogebæk må regnes uden for de nævnte to hovedtyper. De er
begge senglaciale strandmoser.
De fleste af Nordlandets moser ligger i sprækkedalene, hvis
dybeste dele ligger under grundvandsspejlet og fyldes med
vand, når der ikke er fornødent afløb.
En mose som Sjellegårdsmosen i Olsker ser ud, som var den
et bassin i klippen - men ligger i virkeligheden i en sprækkedal
og er en gammel tØrvemose; der er dog ikke gravet tØrv i den
i dette århundrede. I øvrigt har de fleste bornholmske moser
været genstand for tØrvegravning, idet tØrvene i gammel tid,
da man fyrede i bilæggerovne, var et vigtigt supplement til
almindeligt brænde, og desuden har de været uundværlige
brændselsreserver under ro verdenskrige.
Nydam og Gamledam i Rursker hører til vore smukkeste
sprækkedalsmoser. De ligger begge op til offentlig vej, således
at man let kan få et overblik over dem; de er begge ved langsiden omgivet af klippevægge eller stejle skrænter og ligger

Kællingemosen, Povlsker Højlyng
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Nydam, sp1'ækkedalsmose.
Rutske1'

begge i eller op ril de gamle lyngområder. Nydam er nu omgivet af en del bebyggelse, hovedsagelig af ældre dato, som
falder kønr ind i landskabet, hvorimod Gamledam med omgivelser ligger i delvis namrrilsrand med Højlyngens sædvanlige
vegetarionsformer: lyng, ene, birk o.s.v.
Risbymosen, Balsmyre, Spydelund og Gamlemose i Klemensker er eksempler på moser, hvis dannelse formentlig udelukkende skyldes morænen, altså den landskabsoverflade, som
isen dannede. For Gamlemoses vedkommende er det meget
tydeligt ar se, idet den til alle sider ligger omgiver af morænebakker. Knarregårdsmosen i Rursker lige Øst for Kirkebakken
hører med til den samme gruppe af moser. Den er 5-6 tdr.
land stor og ca. Yz km lang. Det er en rørvemose, hvor der
under de ro verdenskrige er rager tØrv. Desuden er der rager
mergel.
»Danmarks geologiske Undersøgelser« har foreraget grundige undersøgelser af flere af disse moser, f.eks. Balsmyr, Vallensgårds Mose, SØhjems Mose (Østermarie) og flere, og derved
funder ud af disse mosers opbygning (D.G.U. 1. rk. nr. 13).
Et skematisk profil regner fra bundens moræneler (altså fra
istiden) er opstiller således:
A. Nedre dryasler med rester af polarplanter (dryas).
B. Allerød gytje med rester af mere varmekrævende planter,
bl.a. birk og fyr, som viser, ar klimaet er blevet varmere.
C. Øvre dryasler, som viser, at klimaer igen er blevet koldere.
D. Sneglegytje og
E. birkegytje med planterester af birk, fyr, åkande og mange
flere arter, som viser, at klimaer igen er blevet varmere.
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F. Tørv - som altså er den seneste dannelse, og som grænser
op til vor tid med planterester, der svarer nogenlunde til
nutidens.
Af skemaet kan vi uden videre aflæse hovedtrækkene i klimaets og vegetationens vekslen siden istiden. Som et kuriosum
kan nævnes, at man ved sammenligning med tilsvarende lag i
det Øvrige Danmark har fået en anelse om, at Bornholms klima
også i de tider har afveget noget.
I de nævnte lag er der også fundet adskillige skeletrester af
dyr, for eksempel rensdyr (meget almindelig), elsdyr (AnhØj
Mose, Bodilsker), vildsvin (Præstemose, Klemensker, SØhjems
Mose), krondyr (jeg har selv set et sådant eksemplar blive graver frem ved mergelbrydning i Lille Krashavegårds mose i
Klemensker. D et havde et pragtfuldt gevir), bæver, skarv, butsnudet frø (Søhjems Mose). Den sidste er morsom, fordi den
ikke findes på Bornholm mere. Men slægtningen springfrØ er
almindelig. Og den er ret sjælden i det Øvrige Danmark, hvor
butsnudet frø er almindelig.
I denne forbindelse kan jeg omtale et andet morsomt fund,
nemlig knogler af skovmår i stenalderstrandvolde ved Frennemark i Ibsker. Det er altså uomtvisteligt, at vi tidligere har haft
mange interessante dyr p å Bornholm.
Om en række moser gælder, at deres opståen skyldes et samspil mellem sprækkedalens beliggenhed og moræneaflejringerne,
og det er jo ikke så mærkeligt. Man må gå ud fra, ja, det kan
ligefrem ses i landskabet, at sprækkedalene i stort omfang er
blevet benyttet som afløbsrender for istidens smeltevand. Og så
har det jo ikke kunnet undgås, at aflejringen af ler og grus er

Mose ved Arsballe, Klemensker

Forår ved Aremyre
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Vinterbillede fra Ølene.

sket i overensstemmelse hermed. Som eksempel på sådanne
moser vil jeg nævne Knudegårdsmosen, Præstemosen, Dammegårdsmosen og Kras i Klemensker. Dammegårdsmosen ligger i
samme dalsystem som Kleven; den er Bornholms længste mose
(ca. 1 km lang), men ganske smal. Kras er en gammel hØjlyngsmose, der har fået sin nuværende karakter efter tØrvegravning under 1. verdenskrig. Den har nu mistet alle præg
af lyngmose.
Om en stor del af de oprindelige lyngmoser gælder, at de
har skiftet karakter. Dette kan skyldes, som det for eksempel
er tilfældet med Kras Mose, at de omliggende jorder er opdyrket. Da får nye planter indpas, ligesom hele atmosfæren omkring mosen bliver en anden. Den er ingen lyngmose mere. En
del af lyngmoserne har også fået naturtilstanden spoleret ved
tØrvegravning. Og en lang række af lyngmoserne har ændret
karakter efter skovplantning; de er blevet til skovmoser. Dette
gælder Almindingens moser, moser i RØ Plantage og flere.
Tilbage er meget få med hØjlyngsmosens oprindelige karakter.
De bedst bevarede ligger i Paradisbakkerne (de er omtalt i
afsnittet om disse); men rester af de gamle lyngmoser findes
også i de andre hØjlyngsområder for eksempel Vestermarie
(Sergencmyr), Povlsker H øjlyng (mosen i Kællingedal) og i
Slotslyngen (Ankermyre).
Disse moser er eller har været - for mange af dem er desværre Ødelagt ved gravning - naturlige arkiver, når det gælder
oplysning om Bornholms vegetation siden istiden. Her skal
kun peges på professor Valdemar Mikkelsens undersøgelser
(pollenanalyser) ved Græssøen i Almindingen (Jul paa Bom-
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Landskab fra Hrmdsem'Jre, Bodilsker

Spellingemosen, Rp

holm, 1955), hvor der blev fastslået, ae bøgen tidligere har
været skovtræ på Bornholm.
Lyngmoserne har udpræget sur reaktion. Dette kan aflæses
af plantevæksten, der først og fremmest karakteriseres ved tØrvemos, men desuden er kragefod, kæruld, bukkeblad, soldug og
flere almindelige. Majdalens moser er gode eksempler på typen.
Sergentmyr i Vestermarie plantage viser fint grupperingen
af en del af surbundsplanterne, specielt soldug. Disse lyngmoser
er allerede rilgroningsmoser, for de flestes vedkommende er
tilgroningen ved at være tilendebragt, og de kan antage karakter af højmoser (Gamledam, Paradisbakker). Som regel er disse
moser typisk hængesump, og det er ikke få kreaturer, der er
blevet hjulpet op af bornholmske hængesumpe. Nogle særlig
slemme eksemplarer af hængesumpe findes i Rø plantage mellem Donnermyr og Brillemyr. Færdes man i disse sumpe er en
vis forsigtighed påkrævet.
En af de smukkeste bornholmske skovmoser er Basta Mose i
Almindingen. Moseområdet i sin helhed er på omkring 50 tdr.
land og rummer en usædvanlig rig natur, først og fremmest
med hensyn til vegetationen, men også fuglefaunaen og det

lavere dyreliv rummer mange interessante enkeltheder. Af
planter kan nævnes den sjældne bregne slangerunge, langblader
ranunkel, mose vintergrøn og orkideerne sump hullæbe og
trådspore. Basta Mose er en udpræget cilgroningsmose med
neutral reaktion, og kun den omstændighed, at afløbet i nord
er dæmmet op ved hjælp af er stemmeværk, hindrer mosen i
at løbe delvis rom for vand.
De fleste seeder er vanddybden ikke over en halv meter. Den
midterste del af mosen har hæver sig og danner en scor gyngende hængesump, bevokset med vantrevent pilekrat af et mærkeligt laplandsk udseende. Mellem pilekraccec vokser forskellige
vandplanter. Om foråret og om sommeren er dette en fantastisk
og fremmedartet, men storslået natur.
Mange seeder iagttages, hvorledes skoven søger at invadere
de hØjereliggende dele af moseområder, og klippens umiddelbare nærhed ses ved mosens sydgrænse, hvor en klippepynt,
bevokser med ener, rager frem i landskabet.
Der kan skrives en bog om Basta Mose. Dee er ikke opgaven
her; men for den, der vil trænge dybere ind i mosens narur , er
der mange dages arbejde.
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Spydeltind, Klemensker
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En kilometer syd for Lindesbjerghus ligger en anden stor
mose, Svinemose, som dog langt fra kan måle sig med Basta
Mose, hverken rem landskabeligt eller med hensyn til vegetation og dyreliv. Også Svinemose er en tilgroningsmose, som
dog nu er præget af score opgravninger.
Ved Almindingens sydvestre hjørne ligger Vallensgårds mose,
der også er mærker af store udgravninger, specielt er her taget
megen rørv; men landskabet her er skØnt, og mosen rummer en
række botaniske sjældenheder, bl. a. sumpviol. Flere steder i

mosens udkanter minder den naturlige skovvegetation om de
Ølandske løvenge. Hæg er en meget udbredt vækst i området.
Øst for Almindingen i Østermarie sogn ligger et stort mosedrag på omkring 100 tdr. land, som er noget for sig selv i den
bornholmske natur. D et er Ølene. I faglitteraturen kaldes den
en sig: en flad, skålformet, vandsamlende lavning med engpletter og plane vandsivende sumpflader (Flora og Fauna, 1935).
Fra gammel tid har mosen været fordelt mellem forskellige
lodsejere, der har udnyttet arealerne til tØrvegravning - Øle-

Fra Krashavemoserne, Klemensker. Ældre billede

Parti ved Lehnsgård, Østerlars
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Anlæg ved Segen

tØrv hørte til Øens bedste. Nu er tØrvelaget næsten opbrugt.
Besiddelsesforholdet er ligeledes ændret. Det skete efter en
langvarig debat sidst i 1930'erne, da mange Ønskede Øleµe
udtØrret og inddraget til landsbrugsjord, medens andre Ønskede
mosen bevaret. De sidste fik overtaget. Staten købte arealerne,
som derefter blev fredede, og i dag er Ølene reservat under
landbrugsministeriet. Denne løsning på striden om Ølene var
utvivlsomt den bedste. Jordbunden er nemlig, især i dele af
den østlige og nordlige side, ringe - uden tvivl for ringe til
landbfl:lgsjord.
Det må nævnes, at der midt i terrænet ligger en vandsamling, som strengt taget hverken er mose eller sø. Den er lavvandet, og der er næppe dybder over 1 meter. I tØrre somre
kan det ske, at bassinet tØrrer ud. Bunden ligger da sprukken
med et ejendommeligt mønster i de tØrre bundlag. Øleåen
udspringer her.
Ølene er et område med megen kulde og megen nattefrost.
Det hører til de koldeste steder på Bornholm, og foråret kommer sent. Dette præger naturligvis floraen, som i Øvrigt rummer en række sjældne eller interessante arter: avneknippe, hullæbe, melet kodriver, leverurt o.s.v.
Man kunne vente, at Ølene ved fredningen var blevet 'et
værdifuldt fuglereservat. Det er det måske også, men dog

hverken med de store fuglemængder - almindeligvis da - eller
de mange arter. Derimod er det ofre meget interessante arter,
der træffes.
Det fineste ved Ølene bliver dog nok de landskabelige værdier. Vi har her et aldeles pragtfuldt landskab, som »gØr« sig på
alle årstider - mindst i højsommeren. Da kan det virke »tomt« .
Endnu et bornholmsk moseområde bør nævnes, nemlig Lærkesøerne i Østerlars. Store og lille LærkesØ er tØrvemoser i en
sprækkedal, som afvandes af Kobbeå. De ligger i et vidunderligt skønt terræn omgivet af klipper og bakker - og skove i
lidt større afstand.
Lærkesøerne er . vort største og vigtigste voksested for den
botaniske raritet »liden åkande«, som også findes i Nygårdsmosen længere i vest og i Lars Kirke Myr i Østerlars Plantage
foruden et par andre steder.
Et par moser · som FerskesØ og Hundsemyre er allerede
nævnt. Hundsemyre var under den sidste krig øens vigtigste
tØrveleverandØr, og det er tØrvegravene, der nu præger det
efter bornholmske forhold betydelige moseområde. Det er med
hensyn til vegetation meget frodigt; langs tØrvegravene findes
blandt andet den meget giftige skærmplante »gifttyde« i
mængde, og det er rigt på fuglevildt.
Frede Kjøller
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Et adelsvåben på Hammershus
Ifald der blev foretager er rundspørge blandt de mange interesserede, som hvert år besøger Hammershus, om de på deres
færden i ruinerne også havde været inde at se Brahe'ernes våben, ville om ikke alle så dog de allerfleste af de adspurgte
ryste uforstående på hoveder og blankt erklære, ar dette havde
de aldrig hØrt omtalt tidligere.
Og en sådan reaktion er ganske naturlig, idet nævnte seværdighed ikke findes omtalt i nogen beskrivelse af Hammershus,
når altså undtages de ældre udgaver af Traps Danmark - i
hvert fald dette værks IV. udgave.
I nævnte værks tredje bind (side 613) oplyses det således
om H ammershus, at der af såkaldte »indhugne regn« findes
enkelte (i alt fire), og blandt disse nævnes Brahe'ernes våben,
hvis placering angives som indhugget »i en gulvflise i Mameltårnecs runddel«.
Nu er forholder imidlertid det, at adgangen til nævnte bygningsafsnit gennem en lang årrække var spærret med svære
ophobninger af tjØrn, hvorfor enhver besigtigelse af adelsvåbenet var g jort umuligt. Men da disse alt andet end pyntelige afspærringer blev fjernet til sommersæsonen 1959, skabtes der
samtidig en reel chance for at genfinde den - som det skulle
vise sig - lidet iØjnefaldende, men i historisk henseende særdeles interessante enkelthed.
Det var derfor med spændte forventninger, at den, der skriver
d isse linjer, søndag formiddag den 12. juli 1959 begav sig på
den lange vej til Hammershus for direkte på steder at finde
frem til, om det ovennævnte »indhugne tegn« endnu skulle
være i behold.

Forventningerne blev imidlertid indfriet i fuldt mål, idet de
om end svage omrids af det gamle adelsvåben blev genfundet
efter kun få Øjeblikkes eftersøgning.
Våbenet, der måler 30 cm i bredden og 43 cm i hØjden, er i
overensstemmelse med henvisningen i Trap (IV. udgave) indridser i en stor, plan sten i Manreltårners runddel, hvortil en syv
trin hØj trappe afgiver en relativ bekvem adgang fra den ydre
borggård.
Fra 2. juni 1579 og til sin død 19. februar 1587 beklædte
Henrik Brahe til Vittskovle i Skåne embedet som lensmand
over Bornholm.
Allerede i hans embedstid var Hammershus kendelig præget
af forfald, hvorfor der blev fore taget fors kellige ret omfattende
byggearbejder på der gamle slot. 13. september 1583 gav
kong Frederik den Anden tilladelse til er »større byggeri«, og
1585 opførtes et par nybygninger, henholdsvis en dejestue
(frokoststue? ) og en kornlade.
Da nævnte byggearbejder blev fuldføre i Henrik Brahes embedstid, ligger den antagelse derfor nær, at han samtidig måske endog som en amindelse herom - har ladet sit våben
indridse i gulvfladen i runddelen ved slottets hovedrårn.
Henrik Brahe nævnes blandt de af Bornholms lensmænd,
om hvem Zahrtmann oplyser, at deres embedstid var for kortvarig til, at de efterlod sig et varigt minde blandt Øens befolkning; dog vidner endnu det gamle Brahe-våben om svundne
tiders lensmandsliv p:l Hammershus - måtte det fortsat tolke
fortidens stærke og dog stilfærdige tale til den interesserede.
Carl Lp/holm.

Portrætter af kendte bornholmere
0

afgået ved døden sidste ar

N . M. Petersen, 14. novbr.
1899- 24. juni 1966, skoleinsp. Avangssk" Rønne, forse.
Rønne H andelssk., byrådsm.
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H . P. Jacobsen, 19. m arrs

1875- 3. okt. 1966, rejseleder, Sandvig.

Aage Pattlsen, 7. sept. 189210. okt. 1966, fh. cementst"
pioner i fagbev., æresm edl.
Arbm. Fagforen. Akirkeby.

Fm Elsa Kjpller, 30. aug.
1928- 18. okt. 1966, Allinge.

Albert Andersen, 27. sept.
1895-19. okcbr. 1966, fhv.
driftsbese. Moseløkken, Allinge.

Jens P. Ridder, 13. decbr.
1890-23. okt. 1966, avlsbr.,
best. Samv. bh. Husm.foren.,
form. Krearu rfors., Nylars.

Pottl Killendahl, 13. sepcbr.
1903-30. okt. 1966, posrmester, Hasle.

Elon Pattch, 1. april 189927. okt. 1966, landm., musikamatør, bese. sygeks" Nyker.

E. A. Larsen, 2. maj 18982. n ov. 1966, politiassistent,

T hor Andr. Westh, 24. aug.
1897-6. nov. 1966, hjemmeslagter, Poulsker.

Emil Otto Engel, 2. juli 1872
-10. nov. 1966, fhv. bank-

Emil H . Zettthen, 23. okt.
1880-12. nov. 1966, domm er i Rønne 1931-50, Bagsværd.

Karl Blem Bidstmp, 13. dec.
1892-13. nov. 1966, civilingeniør, direktør, Rønne.

R obert Pedersen, 1 7. novbr.
1896-14. nov. 1966, fh. konservesmester, form. Bornholmerforen. Arhus, Abyhøj.

Villy A mbeck, 26. sept. 1902
-1 5. nov. 1966, pens. forst.

Viggo J. Kar/sen, 12. april
1896-30. nov. 1966, mejeriejer, Rønne.

Peter Christensen, 6. sepcbr.
1880-14. dec. 1966, scenh.,
husm ., fagf.form., æresmedl.
Soc. Foren. og Husmf., Rutsk.

Fm Helga Jørgensen, 1. okt.
1922-23. dec. 1966, ekspeditrice ved D e bh. Jernbaner,
Øs termarie.

medl. ligningskomm., bese.
politiforen. m. m., Allinge.

dir., medl. byråd, amtsråd,
kirkev., lægdsm., Svaneke

Statens Andssvagefors., StrØbyhus, Akirkeby.

Emil M . Hansen, 18. aug.
1884-30. novbr. 1966, fhv.
skovplantØr, Nyker plantage.

Ham Petersen, 24. sepr. 1881
-23. dec. 1966, Christiansø.
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Johannes Vesterdahl, 15. juni
1898-8. jan. 1967, overpostbud, Rønne.

Ludvig Jensen, 30. nov. 1892
-9. jan. 1967, fh. L. Ellebygård, sogneråd, menighedsråd, Gudhjem.

H olger Stenbeek, 25. decbr.
1884-22. jan. 1967, redaktør
Bhs. Tidende, sekr. Bornholms Venstreforen.

Hans A. D. Rømer, 8. marts
1904-25. jan. 1967, fh. proprietær Blykobbegård, form.
Bhs. Garderforen.

Thorvald Skov, 24. marts
1897-26. jan. 1967, avlsbr.,
kasserer Mejeriet Svalhøj og
venstreforen., Hasle.

Erik Grpnbech, 18. maj 1918
- 27. jan. 1967, snedkermester, Rønne.

Ham lpsen, 12. nov. 188930. jan. 1967, fh. gdr., sandem., form. tilsynsråd i Svaneke, Bækkegård, Ibsker.

Jem Brandt Kofoed, 8. aug.
1905-3 1. jan. 1967, vognm.,
amatørskuespiller, teatrets bescyrelse, Klemensker.

Jacob W ichmann, 25 . decbr.
1899-31. jan. 1967, landsretssagfører, Nexø.

Ham Conrad Kiøller, 24. januar 1898-5. febr. 1967, fh.
gdr., Ll. Vibegård, Poulsker.

H emy Finne, 25. sept. 1910
-1 7. feb r. 1967, form. og
hest. Fiskernes Salgsforening,
Hasle.

Villy Koch, 29. juni 18973. mans 1967, fh. malerm.,
Gudhjem.

Frode Aagaard, 7. marts 1896
-23. marts 1967, fors t. Bhs.
Højskole 1923-34, hist. forf.,
H orsens.

J. C. Frost, 20. marts 188925. marts 1967, posemester i
Rønne 1943-47, Skanderb.

Tage Blum, 13. dec. 189610. april 1967, civiling., lektor v. Danmarks. tekn. Højskole, Humlebæk.
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Emil J. Andersen, 4. maj
1888-25. jan. 1967, pensionatsejer, Sandbogård, Sandvig.

H enrik Kjær, 9. marts 1895
-6. maj 1967, avlsbr" vurderingsmand m. m., Østerlars.

Aksel Kofoed, 2. ma j 189711. maj 1967, bankbest., Pedersker.

Christian Munch, 15. septbr.
1876-14. maj 1967, fhv.
amtsvejm" sogneråd m.m.,
æresmedl. Klemens S.D.F.

Fm Sigrid K ofoed, 22. april
1878- 6. juni 1967, enke eft.
deparcem.chef K. H . Kofoed,
tidl. ad j. Rønne, H ellerup.

Markru Peter Rasmmsen, 1.
juni 1887-8. juni 1967, ps.
stationsforstander, Åkirkeby.

Carl Larsen, 8. juni 18849. juni 1967, skotØjshandler,
Allinge.

Ragna Rasmussen, 16. juni
1911-9. juni 1967, overass.
kæmnerkontoret, Allinge.

Th ora Sode, 3. nov .189410. juni 1967, læge, Rønne.

Andreas Jensen, 10. decbr.
1878-12. juni 1967, typogr.,
musikdirig., tidl. fm. typograff. Rønne afd. og Bh. orkf.

Carl Hald, 8. mam 190713. maj 1967, depotindehaver, Nexø.

Aksel Bergmann, 31. maj
1906-26. juni 1967, vognm.,
form. All.-Sandv. vognm.forening, best. A.S.T. m. m.

Emil Jeppesen, 11. nov. 1879
- 1. juli 1967, fh. bogb.mescer, form., æresmedl. Rønne
Tennisklub m .m., Rønne.

Poul Gunni Pedersen, 14.
sept. 1906-16. juli 1967,
købmand, Østerlars.

Albert M. Pedersen, 22. juli
1893-22. juli 1967, fh. fiskeskipper, silderøger, form.
Fiskefarcøjsforsikr., Arsdale.

Margrethe Bringfelt, 10. jan.
1885-24. juli 1967, lærerinde, Kbh., datter af skoleinspektør Lorents Petersen, All.

Christian Peter Christiansen,
26. dec. 1899-10. aug. 1967,
skibsbygmester, Rønne.
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Carl Johan K ofoed, 25. febr.
1942-12. aug. 1967, sparekassebestyrer, Hasle.

Fm Johanne Borch, 3. okc.
1900-13. aug. 1967, g. m.
sygehuslæge S. Borch, Allinge.

Edvin Carlse11, 4. april 1898
-22. aug. 1967, reservepost-

Oskar E. Mu.nk , 9. maj 1896
-28. aug. 1967, p ens. over-

Ebbe Jtml Nielsen, 17. febr.
1904-30. aug. 1967, overlærer, Øscermarie, kordegn og
kantor i Rønne 193 1-58.

\Y/alt her Carlsson, 3 L aug.
1904-8. sept. 1967, stenhg"

poscbud, Akirkeby.

Jens Peter Jørgen.sen, 5. sepc.
1892-15. novbr. 1966, fhv.
slagrermescer, Rønne.

Christian Dam, 4. jan . 1876
-22. dec. 1966, fh. gdr. V ær-

J. F. Jensen, L april 18812. juli 1967, tidl. kæmner

Ole Skov, 7. maj 1892-6.
aug. 1967, avlsbr., fh. form .
H usmandsforen. og Kreaturfors., Poulsker.

Akirkeby m.m., nu Bølshavn.
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melandsgård, Aker.

bud, form. sygekasse, fagforeningskasserer, Nyker.

sognerådsmed!. m.m., Rucsker.

Christian K. Dam, 7. august
1890-20. marcs 1967, fhv.
gdr. Skinderbygd., K lemensker.

L11dvig Bahn, 23. ma j 1905
-9. sept. 1967, fh. postbud ,
byrådsmed!., form. ligningskomm., Svaneke.

Harding Hansen, 6. februar
1897-23. august 1967, tobakshdl., fh. scyrm., Rønne.

Johannes A. Jørgensen, 24.
juni 1891-15. sepcbr. 1967,
sognepræst Østermarie 192961, Haslev.

Aage K jær, 11. maj 19091967, grosserer,
Rønne.

26. juni

Axel Holmgreen, 29. septbr.
1906-14. nov. 1966, sk rædderm., musiker, instruktør
Hjemstavnsf., Kbh.

Erik H øymp, 28. juli 191615 . jan. 1967, overlæge ved
psykiarr. afd., cenrralsygehuset, Rønne.

Edvard Koefoed, 14. fe bruar
1907-27. nov. 1966, fh. gdr.
Blæsb jerggård, fo rm. Bornh.
landøk. Forening, FDB, Rn.

Viggo Rønne, 1. juli 18852. dec. 1966, boghdl., medl.
sogneråd, form. rurisrforen.,
Bh. Focohdl.foren., Gudhjem.

Vilhelm Knre, 3. maj 190012. nov. 1966, viceborgmesrer m. m., Allinge.

Anton H. Andersen, 7. juni
1886-19. sep. 1967, rid!. fyrass. Dueodde fyr, Nexø.

Ole R. Jensen, 13. feb. 188419. sep. 1967, fhv. gdr. Lærkegård, sandemand, best. for
Landboforen. m.m., Allinge.

Niels Pedersen, 4. marts 1885
-11. marts 1967, fh. gdr.,
Sr. H allegård, Øsrcrmarie.

Sigfred K oefoed, 6. december 1912- 28. marrs 1967,
landsretssagfører, form. ligningskomm. m . m., Grenå.

Anna Margrete Bostrrtp, 9.
nov. 1899-20. april 1967,
dacrer af provst Bastrup, Rn.,
ass., arkivar i undervisn.min.

Carl H. Jensen, 1. feb. 1903
- 3. aug. 196 7, insp. FalckZonen, Rønne.

Johan Kofoed, 10. marts
1892-24. seprbr. 1967, fh.
posrbud, kommunekasserer,
Ny ker.

Chr. Svendsen, 9. okt. 1881
-24. septbr. 1967, maskinfabr., justitsmin. motorsagkyndige 1913-1951, Nexø.

Jacob Høyer, 25. juli 187817. febr. 1967, cand. rheol &
mag., adj., lektor, Rønne
1912- 24, sem.rekror, Arhus.

Minna Berg-Sonne, f. Wolf,
26. juli 1886- 9. nov. 1966,
rid!. N exø Bryggeri. Forf. bh.
komedier. Porrrær fra 1926.

Robert Hansen, 28.dec. 1902
- 14. juni 1967, arbmd., rilsynsfør. Klemensker Andelsvandværk.
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Aremyre i vinterdragt (Frede Kiøller fot.)

Ticelvignec: Vincerla11dskab, Præscegaden, Øscermarie. Foco:

Dige af Axel Niebe ............ . ................. . .. . side 19
Mine tre skoler. Af R obert Pedersen .................... .
20

Frede Kiøller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side

In memoriam. Dige af Christian Stub-jprgensen . . . . . . . . . . . .

3

Stadig ae rejse og stadig ae male. Af Hansaage BØggild ..... .

23

Minder om Th. Lind. Af Christian Stub-Jørgensen . . . . . . . . . .

4

Pykkekullekær. Foto Frede Kjøller ........ . ....... . .. .. .

27

Johan Frederik Tryde. Af H enning Køie ........ ........ .

28

og koncorchef A. Skovgaard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Haver er så blåt i dag. Af Bodil Harild . ... . .. .. .. .. . ... .

29

Til Th. Lind. Dige af Asger Dam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9
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9

Bornholms moser. Tekst og foco af Frede Kjøller ..... . ... .

34
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Et adelsvåben på Hammershus. Af Carl Lø/holm ...... .. .. .

42

Sigurd Vasegaard. Af Hamaage Bøggild . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Porcrætcer af bornholmere, afgået ved døden sidste år .. . ... .

42

To års scudencer. Foco llsted Bech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Aremy~e i vinterdragt. Foto Frede Kiøller ............... .

48

Læreren Th. Lind. Af to gamle elever (professor Helmer Kofoed

Redaktionens adresse næste år: Overlærer Frede Kjøller, Øscermarie.
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SIEMAli

Kontorskri vemaskiner
Eneforh andli ng for Bornholm

COLBERGS B 0 G HAN DE L

Tlf. *1617

4,50

JOHS. PEDERSEN
RØNNE
TELEFON

1304

JOHGUS. BORNHOLMSK KERAMIK

SKO

Bornholmer Is

TIL ALLE FORMÅL

Bil.de til mor og søster, far og lillebror. I øens
førende skomagasin kan De se det hele, og her er
ud valg fra alle førende fabrikker bil.de fra ind- og
udland.
AKT I ESELSKABET

Bornholms
Fløde-lscremfabrik
Bornholms Margarinefabrik A/S

Tele/011 *1850

Rønne t e lf. *2244

PROT O KO LLER
PR I VATBI ND

FARVER

Gå til L ind og køb ind
- det betaler sig
Farvehandel og

Niels Andersen

materialist

BOGB I N D ERI

Sc. Torv, Rønne, cif 1313

SVEND E. LIND
Sc. To rvegade 5

Telefon 180-2780

KEMISK RENSNING

MALERMESTER

Nørregade 2 4
Telefon 48

St. Torvegade 27 . T e lefon Rønne 116

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.

Glædelig jul ønsker
BORNHOLMS SPARE- OG LAANEKASSE
i Rønn e . 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

c..Alt i
elektriske
anlæg

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

Bo r•lgtigt

med et reolsystem i 5 forskellige modeller.
og et utal af kombinationsmuligheder. ...

EM I L NI ELSEN. Søndergade 7. Telefon Rønne 1025

Sikken fart - sikke linier - og bredden gi'r 25 cm mere plads på
bagsædet!

Instrumenterne sidder rigtigt - og se den berømte
sportsgearstang !

--....

12 °/o STØRRE HESTEKRAFT OG FORBEDRET PÅ ALLE OMRÅDER ...
En helt ny Vauxhall Viva kører frem på bil-markedet! Totalt nyskabt! 16 cm længere, 9 cm bredere - og med en
streamllne linieføring, som bli'r modeskabende! Motorens volumen er øget fra 1057 til 1159 cm 3 . Det mærkes
øjeblikkeligt på accelerationen. Sporvidden er øget 9 cm. Affjedringssystemet er helt nyt - skruefjedre for og
bag - det gl'r mere komfortabel kørsel med større krængningsstabilitet. Herudover er sikkerheden øget bl.a.
ved polstret Instrumentbord, forsænkede kontakter og sikkerhedslåse. - Skal De ha' ny vogn, så vil den prøvetur, vi gi'r Dem, overbevise Dem om, at det er den nyeste nye Vauxhall Viva, De står Dem bedst ved at vælge.
Vauxhall Viva leveres som Viva Saloon HBS - Viva De Luxe HBD - samt Viva SL "90" HBH med 69 HK motor og luksusudstyr.
VF3

VAUXHALL

v1va

FERDINAND JØRGENSEN

~

-en vogn med skud i!

Telefo n Rønne 250-251

Nexø 252

Skadesforsikring
Livsforsikring

Forsikringsaktiesel skabet

NYE DANSl<E
AF 1864
Afdelingskontoret i Rønne v ed distriktschef C . A. Flensborg. Telf.1864 - 1964
A genturer i de bornholmske købs teder

TRYKSAGER

- privat eller forretning, reklame eller oplysning, det kræver fagmandens medvirken derfor går man til bogtrykkeren. Enhver opgave løses med omhu. Tilbud og udkast
gives gerne. - Hvorfor ikke få trykt visitkort eller brevpapir og konvolutter med navn .

c E B - TRYK

Kgl. porcelæn
Bing

&

Grøndahl

Holmegårds glas
Se det nyeste i ovnfast og
ildfast porcelæn
Mange gode gaveideer
Stort udvalg i
rustfri stål

STOREGADE30.RØNNE.TLF.2526

De ser det
først
hvor udvalget
er STØRST
NEDERDELE
KJOLER
BLUSER
STRIK
FRAKKER
JAKKER
SLACKS
RUS KIND
PIGET Ø J 4-14 åc

N . C. Bruun-Schmidt, St. Torvegad e 1. Tlf. Rønne 104

-drømmer
De om et
. d''....
,, f riste

~ncVinog Cigarforretning

har alle kendte mærker
i vine, spirituosa.
cigarer og cigaretter.
Stort udvalg i piber.

H. H. LAU

Indsætter D e et fast beløb
hver måned (mindst 50 kr.)
til højeste rente, kan
De efter 12 måneder låne
lige så meget, som De
har sparet op, og efter
24 måneder det dobbelte.

SI. Torvegade J, Rom1t

Ttltfon 706

1873

Kom ind og få alle oplysninger om

OP PARING LÅN I

HANDELS BANKEN
- altid m ed i billedet
Store Torv 12 • Rønne • Telefon Rønne 2211

Aflæg vort konditori et besøg

Altid god, ren kaffe og friskt brød

KNUD OTTESEN
KRYST A LGADE 22. RØNNE. TLF. 912

Man køber da
KØD
hos den rigtige
SLAGTER
H.C. Riddersborg
HJØ RNET AF ØSTERGADE - SØN DERGADE . TELEFON RØNNE 564

13/omstervenner Cederblad kender

Knud
Jørgensen
BRODERI
VÆVN I NGER

St. 'Torvegade
'R_onne

Gælder det radio,
fjernsyn , knallerr

SØLV
cykel, symaskin,

KERAM I K

eller jagtgevær,
går De ikke forkert,

RAV

hvis D e henvender
Dem til os. -

Kun

MALERIER
gode mærker haves

Krnnse-

og blomsterarrangementer
af enhver a et.
Leveres over hele jorden

Snelle mark, Rønne. Telefon 884
Telefon 'Rønne 740

j ulegaver
I SMUKT UD VALG

H. P. RØNNES EFTF. HENNING WOLLNY . LILLE TORV. RØNNE . TELEFON 319 ·

Pakning
og
opbevaring
af møbler

Besøg
specialforretningen

AlstedsBørne-Hjørne

Det er en fornøjelse at købe baby-

WILH. BECH & SØN

og børnetøj . Kæmpe udvalg

Turist- og selskabskorse/
Telefon 249

(ud ad Søndergade)

Fly tte- og transportforretning

Kastanievej 6. Privat: Søndre Alle 5. Telefon 788

L _ _ _ __
m

hører julen til
KRØ LLE-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 KYHN

TORVEGADE. RØNNE. TELFON 448

De går aldrig forgæves . Husk efter lukketid: Blomsterautomaten

Bornholmsk
.
stentø;
og fajance
SØ LVM EDAI LLE :
Altona 1869, London 1870
GUL D MEDAILLE:
New Orleans 1864,
Bruxelles 1910, G enr 1912 og
San Francisco 19 l4
Barcelona 1929 (Grand prix)
Bruxelles 1935 (Diplom d'Honneur)

L. HJORTH
GRUN DL AGT 1859

Briller
er en tillidssag, men henvend Dem
trygt til os - vi har en af de højeste
uddan nelser indenfor øjenoptik - og
v i glæder os til at klare netop Deres
brille problem.

Ure
oens største udvalg i : armbåndsure stueure - lodure - standure og bornholmerure.

Vor servicevogn henter
og bringer over hele øen

Aut. forhandler af:

St. Torvegade 14. Tlf. Rønne 572
Ved den grønne gavl med Omegauret

ring tøjet rent
RingRønne9

