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AFTEN PÅ HAMMERSHUS
Stolt knejser minen i solfaldets glød,
som i genskær af fjerne brande,
vidt skiter den ud mod det bølgende hav
med sagas skrift om sin pande.

- Nit vokser der græs mellem mnnkesten
ttnder vildrosers tornede stammer,
og kongelys knejser på smttldrende tind
med ranke, lysende flammer.

En Ørnerede på klippens top,
der lagdes af magtfitlde hænder,
en fæstning, der stolt gennem sekler stod vagt
og trnede landets fjender.

M en dybt dernede i kløftens bimd
ut-rættede bølgerne larme,
og brændingen slynger om klippernes fod
de stærke, skttmhvide arme.

Anna Lauterbach.
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Gamle postkort
Ordet »Kort« kommer af det latinske »charta«, der betyder et
brev - til gengæld kommer ordet »Brev« af det latinske »breve«,
der betyder kort (med lille k også efter gammel stil!). Så enkelt
og ligetil er det!
Fra gammel tid har postvæsnet betragtet brevkort som noget,
der kunne expederes billigere. Og det gjaldt ikke blot postvæsnets egne »åbne brevkort«, men også privat fremstillede
åbne forsendelser i det nogenlunde standardiserede postkortformat. Deraf kom hele historien.
Thi det varede ikke længe, før folk fandt ud af, at postkortene egnede sig fortrinligt, når man kun havde en mindre meddelelse at sende, en lykønskning eller en hilsen på en turistrejse
f.eks. Og derved var et par af postkortenes vigtigste funktioner
lagt fast.
Hvad angår de illustrerede postkorts ældste historie må
jeg desværre melde pas. Jeg ved, at der allerede for hundrede år siden fandtes lykønskningskort til jul og hØjtidsdage,
BORNHOLM.
Manttltaarnd1 Hammtrshus.

Manteltårnet, ca. 1907, fØr den stote restaurering. Det ses tydeligt, at
det var på høje tid.

Siøljerne ca. 1907.
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men de var beregnet til at sendes i lukket kuvert, således som
det efterhånden er kommet på mode igen. Julekortet er gledet
ind i rækken af statussymboler og skal sendes som brev, dersom
man har respekt for sig selv; det åbne kort menes at virke for
billigt. Og så er det endda ikke så billigt som i gamle dage.
Dengang kunne man sende et brevkort for halv porto - men nu
har demokratiseringen medføre, at det koster næsten det samme
at sende som et almindeligt brev og derfor ikke behøver at få
mindreværdskomplekser.
Følgende lille tekst til en række gengivelser af gamle bornholmske postkort er i al beskedenhed nogle randbemærkninger
til en samling, der begyndte i det små omkring 1907 med de
kort, jeg personligt modtog, senere forøget på forskellig vis,
først og fremmest ved at jeg i de senere mange år aldrig er
vendt hjem fra et Bornholms-besøg uden at have forsynet mig
rigeligt med årets nyheder på dette område, såvidt de kom
inden for min rækkevidde. Det er i årenes løb blevet til 3-4000
forskellige kort - og en del af dem har efterhånden fået en
historie ar fortælle.
Som sagt: hvad der ligger forud for midten af dette århundredes første tiår, kender jeg meget lidt til. Men gennem læsning er jeg kommet til kundskab om et par kort, jeg unægtelig
gerne ville se. »Bornholms Avis« fortæller ved juletid 1901:
»Af nye og originale ting i Julenips har Colbergs Boghandel i
Aar udsendt et overordentlig fine og originalt Korrespondancekort med Billede af Hammershus og Kysten i Relief. Man ser
Slotsruinerne i Baggrunden, og ved en sindrig Mekanisme viser
Skibene sig paa Kysten, naar Kortet aabnes« . - »Et ret morsomt og originalt Paafund, der udsendes fra Frits Sørensens
Boghandel som fikse Julekort med det obligate »Hilsen fra
Bornholm«. Det er »de Underjordiskes Særtog,« der passerer
»Nordre Trinbrædt« . Det originale Kort udkommer paa Aarsdagen for den bornholmske Jernbanes Aabning«. Mon nogen
skulle have tænkt på at gemme disse kuriøse kort?
Postkortene kom pludselig på mode i begyndelsen af århundredet. De slog an så voldsomt, at postvæsnet ikke kunne undgå
at bemærke det. Navnlig ved juletid skabte det et stort ekstraarbejde for postfolkene. Det var julekortenes voldsomme fremstød, der gav Einar HolbØll ideen til julemærket - og snart
hØrte de tre uløseligt sammen: julehilsenen, postkortet og julemærket.
Det var et nyt udslag af julestemningen, der blev en obligatorisk del af festen. Det var dog ikke alle, det bragte i samme
stemning. Vort gamle postbud i Allinge var meget sur juleaften; det var en af hans onde dage. Når han kom med julekortene, lukkede han gadedøren op og slængte arrigt kortene
hen ad forstuegulvet med disse ord: »Her bar I jert forbajnada

:Sommer~ilsen

Også

fra . f30RJ'IH oli'\.

finder man ofte disse kort i temmelig overmalet stand. Men
nerop omkring 1905 fandt man på at dele adressesiden, så halvdelen kunne benyttes til korrespondance; derved fik man plads
til lidt mere end en hilsen.
Bortset fra enkelte kort i tarveligt bogtryk var disse »klassiske« postkort som regel udført i sort lystryk, der gengav billederne klart og skarpt. Motiverne var mangehånde. Selvfølgelig
var der en række faste motiver, som gik igen: Hammershus og
forskellige partier derfra, Løvehovederne, Lyseklippen, Ekkodalen, Rundkirkerne for blot at nævne nogle af de mest hyppige. Mange af disse motiver er nyforograferet gang på gang,

1909 var Bornholms mange solskinstimer god trtristreklame.

mØj, som ejn ajn ska gaa aa ha draw roe!« Det var hans form
for Glædelig Jul!
Julekortene var mange slags, ligesom nuomdage: engle og
nisser, fantasilandskaber med sne, klokker og kristtorn - men
også her listede, som vi så før, lokale motiver sig ind. For dem,
der ikke ville nøjes med at sende et pænt lokalt landskab og
selv skrive juleønskerne på, var der virkelige landskaber med
sne på - ikke alle fotograferet ved vintertid, nogle af dem fik
sneen lagt på ved hjælp af mere eller mindre grov retouche. Og
så var der tegninger af den lokale kirke med nisser kravlende
oppe og nede - det var især tegneren Carl Røgind, der var
mester for disse landsomfattende serier, hvor kun den stedlige
baggrund var forskellig.
Men det, der giver postkortene fra denne tidlige periode deres
særlige interesse, er deres gengivelser af fotografiske optagelser.
Når disse »prospektkort« slog så mægtigt an, skyldes det vel i
første række turismens udvikling, selv om de også blev brugt
ved andre lejligheder, som fødselsdagshilsner og til mindre
meddelelser; det var jo i en tid, da ikke alle og enhver havde
telefon, og hvor telefonering over længere afstande var en omstændelig affære. Men hertil kom endnu en ting: folk kunne li'
kortene, de gemte dem, man samlede på dem, opbevarede dem
i albums, hvor de praktisk kunne stikkes ind i skrå revner i
kartonbladene. Nogle dyrkede endda postkortsamlingen som en
hobby, og udvekslede postkort med andre samlere. Andre nøjedes med at gemme dem og lade dem ligge fremme på kortskåle
til underholdning, når der kom fremmede. Men der kom en
tid, da sådant gik af mode; det var i årene op mod 1920, og det
hænger muligvis sammen med udbredelsen af amatØrfotografien. Og nerop ved denne tid gik meget i brokkassen, som vore
dages postkortsamlere ville slikke sig om munden efter.
De ældste bornholmske postkort jeg kender, fra årene lige
før 1905, havde den ejendommelighed, at billedet ikke fyldte
hele kortet ud, men levnede en lille strimmel til en kortfattet
hilsen. Hele bagsiden var nemlig reserveret til adressen. Derfor

Siden århundredets begyndelse har tttristeme haft bmg for kort m1:d
det skib, d e kom herover med - og 66-bådene er faste postkortmotiver.
Den ældste ieg har fundet er den gamle •T hor•. K ortet er fra ca. 1905.

Skønt Hammershus er opført midt i det 13. århnndrede, viser kortene,
hvordan det så ud i det 12.! R ekomtmktionen turde være fri fantasi -Manteltårnet har først senere fået dobbelttag og var oprindelig lavere.

I 1910 var der får på H ammeren

og derfor ingen •grØn pest•.

J UL PAA BORNHOLM

5

"
\,_

'

T ysk turistdamper i Allinge havn, ca. 1910.

BORNHOLM.

•i

" B-~O RN HOlft\ .

Parti fra Nord la~de.r ~

Der er virkelig stemning over dette vinterbillede fra N ordlandet. Hammershm kan næppe
ses fra dette sted i dag. Ca. 1908.

Maleren har syntes, at et træ ville pynte her, skpnt der vitterlig aldrig
har ktmnet gro et. Kortet er fra ca. 1905, men maleriet er omkring et
halvt hundrede år ældre.

Skønt kortet blev stærkt kritiseret, blev man ved med at optrykke det.
I ]O'erne, da vi fik flyveplads på Bornholm, føjede man endda et fly til!
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En smttk kløft nord for Allinge, tilmed geologisk interessant med tre diabasgange i btmden, en ganske smal og to nogenlunde brede.
Men de søger forgæves dette landskab i dag:
det ligger på btmden af den kommunale losseplads.

men nogle af forografierne genoptryktes gang på gang helt op
til omkring 1940 - det gælder således et par tegnede motiver
efter ældre fantasifulde malerier. Men bortset fra dette traditionelle stof undrer man sig over, hvor mange og forskelligartede
motiver, postkortfotograferne fandt frem. N år man undersøger
de bevarede plade-arkiver, viser det sig da også, ar flere af vore
dygtigste fotografer, som f.eks. V. Myhre i Svaneke og Bendt
Kjøller i Allinge, har ydet deres bidrag til posrkortindustrien.
Der var gadebilleder fra byerne, og fremfor alt skulle alle
nogenlunde prominente bygninger på postkort. Ja, der var forretningsfolk, der lod lave private postkort med deres forretning,
således at hver lille meddelelse tillige kunne virke som en slags
reklame.
Disse sorte postkort var de gængse til omkring 1910-12. De
kostede 5 Øre; ville man ofre 10 Øre på et kort, kunne man få
det »koloreret«, emen udført i et ganske pænt farvelitografi -

Badeliv i Sandkå! /Ør fpr!te verdemkrig.

Nisserne holder frtl i Hasle. Ca. 1908.
. BORNHOLM.

Jærrebol den i .Svar•t-in9 ecla len ved Hasle.

Ca. 1910 gik man til !tranden i diplomatfrakke og !tive flipper.

Da Jætta-Brtil i Svartingedalen lå frit (ca. 1910). Nn er den godt dækket og svær at finde.

Sl<andholell~ti

Sandvig

lhdehevcd\'. El<fstrop

1

Til1ynelade11de er de to kort ens - og dog. På det nederste k ort har man
klippet den pver1te del væk og erstattet dm med et 1/.j't foto, 1å Strandhotellet er rykket nærmere, og Strandslot er gledet "d af billedet!

eller håndkoloreret: det sorte kort bemalet med vandfarve, ofre
i temmelig grelle kulører.
Men stilen ændrer sig efterhånden, og omkring 1910 skifter
posrkortene ansigt. Først dukker de op i et smukt og klart blåtryk, og omtrent samtidig viser de sig trykt i sepia på gult karton, stadigvæk ganske smukke. Men op mod slutningen af den
første verdenskrig sænkes standarden. Nu trykkes de igen på en
hvid karton, der bliver ringere i kvaliteten, i en sepia, der går
over i kedelig gråbrune, trykket bliver ringere, mere og mere
grumset. I de første år af tyverne var der ikke stor stads ved
postkortene, og mere og mere holdt folk op med at samle på
dem. H vad der var årsag, og hvad der var virkning i denne udvikling, er svært at sige. Men selv om postkortene fra denne
periode er tarvelige, vil de på grund af motiverne have en ikke
ringe interesse for vor tids postkortsamlere.
I løbet af tyverne rettede postkortene sig dog op igen. Bedre
trykmetoder gjorde, at de_ atter kunne tage konkurrencen op
med de »æg te fotografier«, der til en hØjere pris konkurrerede
med de billige kort i kraft af deres kvalitet. Til fotografierne
brugtes ofre plader fra lystrykkortene; derfor kan man også
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Der er dramatisk stemning over dette biltede af Sænehavnen, ca. 1910.

Sådan så Dams Hotel nd i 1907.

D et gamle posth1u i R ønne, ca. 1905.

Doktordammen i Akirkeby, ca. 1908.
BORNHOlM.

HO TEL Du NORD~

AuJNGE

D et der forsvinder - Hotel Hammershtts, ca. 1906.
Fra Allinge havn, ca. 1910.
BORNHOLM

Ranno.

Rønne gamle kirke og Søndre Bådehav11, ca. 1906.
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Sondre H:i"n

finde »ægte fotografier « af Hammershus i det 13. århundrede
og Den tØrre Ovn med træ. Men som sagt, postkortfabrikanterne begyndte at lægge sig efter kort i mere omhyggelig udførelse og med blank overflade. Ej endommeligt kørte man endnu
i hØj grad med de gamle motiver , ikke engang nyfotograferede,
selv efter at man havde fået forma tet revideret. Thi omkring
midten af trediverne begyndte man at forlade det gamle format,
ca. 9 X 14 cm, til det stateligere 10 X 14Y2 cm, der lader motivet komme bedre til sin ret. Og samtidig begyndte man at ofre
større omhu på de fotografiske kvaliteter. Bevares, de turistmæssige »numre« er vel stadig i overtal, men samtidig dukker
der flere og flere kort op, som virkelig rummer en landskabelig
stemning.

Stranden ved Melsted, ca. 1907.

Det gælder i Øvrigt ikke mindst de farvefocograferede postkort, som er kommet på markedet i det sidste tiår, og som efterhånden er ved helt at fortrænge de sort-hvide. I begyndelsen
virkede farverne ikke helt ægte, men de er blevet meget bedre
i de senere år, og man må indrømme, at farvekortene giver
mere end de sort-hvide formåede, ikke mindst et stærkere perspektiv i landskaberne. Og de bornholmske farvepostkort står
for tiden på et hØjt stade og kommer i sammenligning med
kortene fra det Øvrige land frem i de forreste rækker. Der er
den bedste basis for, at postkomamlingen på ny skal rage fart.
Og der er efterhånden en del, som har fået Øjnene op for,

hvilket interessant samlermateriale, der her foreligger. Nu vil
en samler naturligt koncentrere sig om kort fra sin hjemegn skønt også de ikke-lokale postkort har en vis kulturhistorisk
interesse. Og selvfølgelig er det de ældste kort, der er de interessanteste. Man bØr derfor være opmærksom på, om der skulle
være gemt nogle gamle kort, når et dødsbo behandles. I alt for
mange tilfælde er de gået lige i ovnen, og det er synd at brænde
dem, når man kan glæde en samler med dem, ja måske kan de
komme til nytte i en offentlig samling. Husk, at også kort fra
de senere år har interesse; med den fart, udviklingen har, vil
adskillige af dem i løbet af få år vise noget, som ikke eksisterer
mere. Jeg behøver blot minde om de første kort med billeder
af de nye strandvejsbroer mellem RØ og Gudhjem. De markante
landskaber, som dengang dukkede frem, er jo forlængst generobrer af den grønne pest.
Måske var det på tide, at postkortsamlerne fandt sammen i
en organisation? Som det er nu, er det ofte svært at vide, hvem
man kan glæde med sine dubletter eller bytte med.
Jeg gØr til slut opmærksom på, at der findes store offentlige
samlinger i Det kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket i Arhus,
desværre langtfra komplette, da bogtrykkernes afleveringspligt
ikke gælder kortene - nogle afleverer alligevel, i en rigtig forståelse af, at dette materiale ikke er uvigtigt for fremtidens copografer. Ligeledes findes der gamle postkort i Bornholms Amts
Bibliotek, hvor bl. a. M. K. Zahrtmanns samling er havnet.
Christian Stttb-]Ørgensen.

UL
Himlens engle svæved ned,
hvor stjernerne tændtes brat Hyrderne de førtes did
af stjernen - julenat.
Julerosen strækker sig
op af den frosne jord kimer svagt sin melodi
i kirkeklokkers kor.

Og vi ser hver julenat
en stjerne, ren og skær,
smile til en syndig jord
fra himlens stjernehær.
Pottl Bjarni.
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Ja hausar,
e;ngang znu
0

Vi må have julerosen gravet op i dag, før frosten binder jorden.
Den skal sættes i en stor potte og stilles n ed i kælderen, for
senere at tages frem i lyset, så den kan stå i fuldt flor i julen.
Sådan begyndte julen. For denne årers sidste blomst måtte ikke
savnes i juledagene.
Man skulle jo tro ae denne blomst, efter sic latinske navn:
Helleborus niger, havde sin hjemstavn i Afrika, men det er altså
ikke tilfældet, men derimod stammer den fra Sydtysklands
bjergegne og fra Grækenland og Italien. D en kaldes også Nyserod og har en giftig jordstængel.
Samtidig blev også de sidste novemberasters, vinterasters,
kaldte vi dem, taget ind og stillet i kælderen. Disse blå-lilla
blomster mistede næsten farven så ganske og blev næsten h ele
hvide i kælderens mørke. Løver blev også gult og vissent, men
når disse blomster blev stafferet mellem gran og kristtorn, med
røde bær, fandt vi, de indebar en skønhed uden lige.
Råd cil alle de farvestrålende blomster i gartnerens vinduer,
var der ikke. D er var vel heller ikke det store udvalg i juleblomster dengang, som julen i vor tid har.
Hvad der sætter sig i en barnehjerne og -fantasi er oftest kun
småting. Sådan husker jeg en julesøndag, hvor gartner Bjerregårds vindue hele var dækket af grøn mos, derop af »groede«
små palmer, bregner og ec utal af små røde Brillant Star - tulipaner. D ee var en Øjenlyst ae se. Men det der mest betog os

Nexø havneplads og jernbanestation.
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Nexø, Torvet.

børn var, en snog der snoede sig midt i h ele arrangemencec.
Naturligvis ikke en levende en. Men meget livagtig. D enne nysgerrighed, og lidt væmmelse over krybet, har vise aldrig fortaget sig hos mig.
Mor og jeg havde engang været til hØstgilde på Vandtappergård, på en tur i skoven havde vi set den rigdom, der var af
grankogler. De lå ganske tæt på jorden. Vi fik fat i nogle
sække og samlede mange sække fulde, som blev kørt hjem til
os. De blev bårer op på loftet, og om vinteren var disse, sam-

Nexø, Brogade.

Dalen ved Vandtappergård i Bodilsker.

men med spåner fra Johs. Munchs snedkeri, et glimrende optændingsmateriale til både kakkelovn og komfur. Grankoglerne
med deres harpiksduft, sendte en egen hyggestemning ud i
stuen - en h ygge der fordobledes, nh petroleumslampen blev
tændt, og når novemberstormen tudede udenfor i det store
pæretræ og i asken. Jo, da var der godt og hyggeligt indendørs.
Aftenerne, hvor det store bord flød med silke- og crepepapir,
blomstertråd, klister og en masse andre rare sager, det var et
vidunder. Mor, der var meget ferm på fingrene, lavede lamperoser. Srore røde blomster og knopper anbragt på et par srore
grønne blade, blev anvendt til at afskærme det »skarpe« lys fra
petroleumslampen. Jeg sætter stærke i gåseøjne, ved at tænke
på det skarpe lys, der i dag kommer fra elværket. Nu var der vel
nok mere grund til at anvende en lamperose.
Mors fantasi kendte ingen grænser, og hun havde evne til at
fremstille både roser, chrysantemer og valmuer og meget flotte
margueritter.
Det var næsten ikke til at løsrive sig, ved sengetid, fra bordet
med alle de dejlige sager. Der var hjerter, kræmmerhuse, røde
og hvide sløjfer, hvide engle af karton, svaner der fik vinger af

hvidt silkepapir, muffer af hvidt vat med røde silkebånd om c.g
til ophæng. Jovist skulle vores juletræ være det flotteste i hele
byen, syntes vi da heldigvis selv. Foruden alle disse sager blev
træet pyntet med guldbroncerede grankogler og valnødder. Så
var der, den eneste ting af ikke egen tilvirkning, en glaskugle,
som Gurli havde fået af en dame. J eg husker den endnu. Lyserød med noget englehårs-krimskrams og et billede af en engel.
En søndag før jul blev jeg udstyret med et stort indkØbsnet
og sendt i skoven for at samle grØn mos til kranse. Kirkegården
måtte ikke glemmes til jul Mor var dygtig til at binde moskranse.
Men der var jo også en juleforberedelse uden for vores. Og
hvor var det med spænding, man imødeså de forskellige udstillinger i forretningerne. Den mest attråede var vel nok P. Bergs
»Smørbørsen«. Mangen barnenæse er trykket flad mod ruden
i beundring. Senere flyttede denne udstilling til Kaffeboden i
Storegade. Fra denne udstilling husker jeg en julesøndag, det
har nok været i 1915 eller 1916, hvor Dris og jeg i vild begejstring betragtede det tog, der kØrte rundt i et bjerglandskab. Vi
var så optagne, at vi slet ikke bemærkede den herre, der stod
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Nexø havn.

Arsdale ca. 1910.

ved siden af os, og sikkert har moret sig over vor begejstring.
Drengenes jubel må sikkert have rØrt ved noget i borgmester
Boas, for ham var det nemlig, der smd ved siden af, for pludselig tager han sin portemonaie frem og giver mig en femogtyve
Øre. Det var umådelig mange penge at få. Borgmesteren har nok
smilet over den lille, takkende og bukkende krøsus. Vi følte, vi
kunne købe hele verden for den mØnt.
Prøv i dag at give to drenge en femogtyve Øre til deling.
Dris og jeg snoldede pengene op med det samme. Men det
var trods alt en meget lille verden, vi kunne få. Vi var jo ikke
vant til at have så mange penge til slik. Jeg fortalte ikke episoden hjemme. Så var jeg nok blevet bebrejdet mit frådseri.
Konditor Hjorths vindue med alle de dejlige marcipanfigurer, der var lyserøde grise, smørrebrØdder med rullepølse, ost og
spegepølse på. Der var stegte gæs, gulerødder og radiser. Ja,
det var slet ikke til at forstå, hvordan de kunne lave alle de rare
sager. Der var noget, der kunne få vore barneøjne til ar stråle af
betagethed. - Og når Sonne Hansens havde ryddet det store
lokale, hvor der til daglig var udstilling af cykler, og lavet juleudstilling deri, som vi godt måtte komme ind og betragte. Ja,
da var det som om hele juleeventyret var oprundet for os. Den
gang var vi jo ikke så forvænte, som børn i vore dage er blevet
det. Eller er de det måske slet ikke. Har børn i dag noget af den
samme glæde og spænding til julen, som vi havde det?
Men allerede om efteråret blev julen forberedt. Den efterårssøndag hvor far lånte Ølhandlerens hest og vogn for at køre
os alle op til bedstemor i Østermarie for at hente gemmeæbler,
så vi hen til som til en hel udflugt. Vi fik altid en masse frugt.
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Æbler som skulle spises næsten med det samme, og æbler der
skulle gemmes til jul og helst længere tid. Bedstemor boede i et
lille hus mellem Stampergård og Kofoedgård, der var en masse
skov omkring. Derfor var det ganske almindeligt at se både
skovduer og fasaner i bedstemors have. Kom vi der om foråret,
var der både vilde tulipaner og apenniner (anemone apennina) .
Hvordan har denne lille blomst forvildet sig helt op i Bornholms skove? HasselnØdder samlede vi også. Valnødder havde
vi fra vort eget store, smukke træ, der stod midt i haven. J eg
erindrer at have hØrt, det var et træ, mor havde bragt med fra
sit barndomshjem. Når valnødderne var mod ne, måtte vi hØste
dem omgående, for ellers fik vi ingen, det sørgede allikerne for.
Valnødder var dem en sand himmerigsmundfuld.
Kartoflerne til vinterforrådet fik vi på denne måde. N år
efterårsferien (kartoffelferien, som den kaldtes dengang) var
inde, blev vi hentet af en mand fra D øvredalen. Alle mand gik
i gang med at tage kartofler op. Jeg erindrer ikke forholdet,
men når vi havde taget så og så mange tØnder op, så fi k vi selv
en tØnde. Karmflerne blev anbragt på lofter i smre kasser. Når
frosten blev for streng, blev disse kasser dækket til med sække.
I min barndom, før bilernes tidsalder, kom koner fra landet
spadserende eller til nød kørende med hest og vogn til byen for
ae proviantere. Flere af sådanne landbokoner kendte mi n mor,
derfor kom de jævnligt ind for at få lidt varme og en kaffetår,
hvilket bel!l!nnedes med en flaske fløde, mælk, kål, gulerødder
eller rødbeder. Det var også disse koner, der bragte os vores
juletræ og grene af gran og enebær. Denne ejendommelige
stærkt krydrede duft af ene mangler aldrig i mit hjem i julen,
selv om grenene nu ikke er fra min barndoms hØjlyng, men
nogle jeg har købt på torvet hos en eller anden djærv jydsk
molbokone.
T iden før jul var helliget rengøringen, og alt hvad der angik
der kulinariske. Intet måtte mangle. Der var rider, hvor vi selv
havde ællinger, og man har fortalt mig, at vi sågar har haft gris,
men den var nok blevet så forkælet, at den næsten ikke var til
at spise af bar medfølelse med fyren. Jeg var den lille, og derfor
var der mangt og meget, der først skulle gøres, når jeg var kommet i seng. Det var vel nok en sur »Basse«, der vågnede en morgen og fik at vide, at mor, Gurli og Lorry havde lavet klejner
om aftenen, efter at jeg var blevet lage tidligt i seng. Mor bagte
også lagkagebunde. Disse blev drysset med sukker, så blev der
lagt papir imellem, for ae de ikke skulle klistre. De skulle jo
gemmes. Der blev også lage dejg til hvedebrød. En tidlig, meget
tidlig, morgen vågnede j-eg ved megen uro, der var mig fremmed. Det var en af før omtalte koner fra landet, der var kommet
spadserende i nattens vinterkulde og mørke, for at få lov til,
hos mor, at lægge hvedebrødsdejg, som skulle bages hos bager
Exsteen. Konen havde ikke selv nogen ovn. Jo, man skånede
sig ikke nogen ulej lighed i de gode gamle dage.
Mit højeste Ønske har i mange år været at erhverve en
stegeso. Alt hvad der gik til bager Exsteen for at blive bagt eller
stegt kom i en stegeso. Både sodakage, leverpostej og moders
specialitet risengrynskagen, den blev der altid sendt er stykke af
til faster i København. Da jeg for nogle år siden bad Gurli om
opskriften på mors risengrynskage, gik jeg straks igang med at
lave en, da jeg havde fået opskriften. Da den var færdig, og jeg
smagte på den, sagde jeg til mig selv: »den er rigtig, den smager fuldstændig som mors«. Vi skulle hente safran på apoteket

ril ar komme i, og som gav denne ejendommelige krydrede
smag, og som farvede denne delikare æggegule farve. Krydderier skulle alrid henres på aporeker.
Safran var et dyrr krydderi, hvilker jeg nu bedre fors rår, efrer
ar jeg har hØrr, der går 8000 krokus-blomster til 100 gram.
Til julefrokosren skulle der også laves sildesalar og sylre.
Denne gammeldags finthakkede sildesalar, som man aldrig mere
ser, hvor var den herlige smagende. H vor skulle der mange
kræfrer og megen energi til, når mor srod med det store hakkebrædr og den dertil ligeså srore hakkekniv. Det var datidens
primirive hjælpemidler. Der hØrte også »krakkad silj« og »enj
søder syp« ril fars julefrokost.
Når mor skulle på indkøb i Brugsen til juledagene, ville jeg
meget gerne med hende, det kunne være der faldr en eller anden
bagatel af til mig, skønt hendes midler til at glæde med var
meget små. Men der var også det, at i Brugsen blev alle kunderne inviteret inden for på julekaffe og hjemmebag. Og det
var noget, der trak, sådan at komme med i byen.
Hver jul rinder der mig i h u, den gang jeg var med far ude
ae købe gave til mor. Der blev til en sror gryde. Nogle dage
efrer var jeg med mor for at købe gave til far, det blev til en blå
emalieret nacporre. Jovist spillede økonomien og fornuften en
stor rolle i indkøbene.
Det var ikke rigtig jul, dersom jeg ikke fik en nisse. Den
krammede jeg, og den sov jeg med, ligesom børn senere hen
skulle have en bamse. Om der er noget specielt i den rerning i
vore dage, ved jeg ikke.
Søndagen før jul, hvor forrerningerne havde åbent, var en
sror dag. Ikke mindst fordi dr. Boesen med hele sin familie på
denne dag havde sin julematine på H øjskolehjemmet. Hele familien optrådte og samlede penge ind til julevelgørenhed.
Mangen småkårs-familie har funder en julekurv stående uden
for døren juleafren. Dr. Boesen skrev selv tekst og musik til de
ting, der blev fremføre. En lille sang: »December sne -« har
jeg forgæves søge efrer de sidsre tredive år.
Sneen nu daler,
fnuggene taler
tavshedens sprog
om den jul, som er nær.
Juleaften, dans omkring julerræer. Salmesang, jeg fik jo fem
Øre af Benny for hver sang, jeg lærte. Festligt var træet med al
sin pynr og sine strålende lys. Hvor strålende står ikke denne
afren i erindringens skær?
En jul havde G nrli lært en ny julesang: »Der er noget i luften«, det blev moders kæreste julesang. Aldrig har jeg selv undlad t at synge denne sang. Forunderligt stærkt virkede den på
mig, da jeg en juleafren havde sunget den solo i Allinge kirke
og bagefter blev anmodet, af præsten, om at tage med ud på
sygehuset og synge den for de syge.
Faders julesang var: D ejlig er jorden, denne store salme er
senere blevet familiens salme, både i sorg og glæde.
Efrer juletræet fik vi altid chokolade i anledning af , at det
netop på denne dag var moders fødselsdag. Vi syntes altid, hun
af den grund blev snydt for en stor dag.
I juledagene fik træet lov til at stråle med alle sine lys, hver

N exø, Npr·regade.

dag. Og det blev ikke smidt ud før til fastelavn. Men så havde
der også udtj ent. Jeg har dog været på besøg på en bondegård
i påskedagene, og der stod juletræet endnu ude på salen.
En julemorgen jeg kom op, var det hvidt af sne, der var
falder om natten. Jeg havde fået en flot skinnende trompet, der
indeholdt tre toner. J eg trampede i havens sne, op og ned, truttende i min nye trompet. Jo, julemorgen var mit himmerig. Der
var rigtig rid til at fordybe sig i gaverne. Fasters pakke, den
eneste vi fik med posten, var det altid spændende at åbne.
Efrer ønske fik Lorry alrid julehefrer »Børnenes Julegave«,
der var så spændende, for der var alrid er spil deri, og så var
der sider, som skulle klippes ud og klistres.
Når julerræer skulle plyndres, skulle det gerne være, når jeg
var lagt i seng ellers var jeg meget utilfreds med at skulle af
af med det. Da jeg en morgen vågnede op og træet var væk, fik
jeg den besked, at nissen nok havde hentet der. Men forbløffelsen har sikkert været stor, da jeg fra havens fjerneste krog kom
slæbende med mit elskede juletræ.
Da moder og jeg for første gang skulle holde juleaften alene,
ville den rigrige sremning ikke indfinde sig. Tankerne om dengang vi var mange, meldre sig. Det har nok værer juleafren
1916. Vi besluttede os, ar en gentagelse, det ville vi ikke have.
Derfor havde vi altid ro gamle damer hos os. To gamle søstre,
der ikke rigrig kunne enes. De boede i hver sit hus i Kirkestræde. Næsren genboer. De fulgtes ikke ad, men kom hver for
sig. Den ene stod i sin dør og så, når den anden gik, for så at
gå de få skridt bagefrer. Den ene kunne aldrig akceprere, hvad
den anden forralte om det gamle København. De havde tj ent
derovre, begge to, vel i firserne og halvfemserne. Men vi var
ikke alene, og det var jo hovedsagen.
Mellem jul og nytår kom der ofre gæster til en kop afrenkaffe. H vor man snakkede hyggelige, morsomt eller sang. Vi
børn havde megen moro, når vor naboerske Anthonie Møller
kom ind, for hun sagde, ar hun kunne alle de sange, der stod
egen melodi over.
Julen er ikke alene mindernes tid, men så sandelig også
traditionernes tid. Alt skal helse forme sig sådan, som det plejer.
Og der, selvom man er nået til selv at skabe sig et hjem og en
egen tradition. Jeg tror altid, der vil være reminicenser af barndommens jul deri.
For hvad er vel som: »J ulen derhjemme - derhjemme hos
moder, engang«?
Poul Bjarni.
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Peter Ferdinand Sandberg (1875-1960) blev født i Vinterbølle
ved Vordingborg. Bfter bestået f armacetttisk medhjælpereksamen
i 1895 og indtil han i maj 1897 begyndte st11.diet på Farmaceutisk Læreanstalt, som det dengang hed, 11ar han ansat på
Nexø Apotek. I somme1·ferien samme år bestyrede han apoteket zmder apoteker H elm's rejse til Flensb1trg. Fra disse
perioder på Bornholm stammer nedenstående ttddrag af hans
erindringe1·. Sandberg blev senere apoteker i Roslev i NordSalling og derefte1· i H aslev. H an trak sig tilbage fra gerningen i 1949. Apoteker Sandbergs »Erindringer om et langt liv
i dansk farmacis tjeneste og om andre ting«, nedskrevet i begyndelsen af halvtredserne, er pnbliceret i ttddrag i Farmacetttisk
T idende 61 (1951). D et lille, livf1tlde tidsbillede fra Bornholm
er ikke tidligere offentliggjort. Den originale retskrivning er
bibeholdt, dog er de bornholmske ord gengivet med den ntt
anvendte lydskrift. Jeg takker Danmarks Apotekerf orening for
lån af manmkriptet, og defektrice Dagny M arkmann for lån
af billedmateriale.
H elmer Kofod.

En stormfuld Novemberdag gik jeg ombord i den gamle
Rønnedamper »Skandia« for at sejle til Bornholm. Heldigvis
var jeg søstærk og opholdt mig hele Dagen i RØglukafet paa
Dækker. Her traf jeg to Rønneboere, Terrakottafabrikam
Hjorr og Bestyreren af Rønne Navigationsskole, der saa vid e
jeg husker hed Bistrup. Fabrikamen listede snare ned under
Dækket, medens Bistrup fulgt af mig gik op paa Kommandobroen, hvor Skibets Fører havde OlierØj og Træskosrøvler
paa. Da vi kom rigtig ud i Østersøen skyllede Søerne hverr
Øjeblik henover Dækket. Jeg holde mig som sagt i RØglukafer,
spiste Bøfsreg, drak Kaffe og laa ned paa Voxdugsofaen og
rØg Cigar alr til Kahytsjomfruens (Serveringsdamen) score
Overraskelse. Jeg var jo vane til at sejle nede i Farvandet
mellem Sjælland og Falster. Det var mørkt, da vi kom ril
Rønne, hvorfra jeg med Postdiligencen trillede ad Nexø ri!.
Der var fire H este for, og Posekusken blæste i Hornet, naar
vi kørre ind og ud af en By. Der var en Passager til i Vognen,
en ældre Mand i en scor Kavaj. Han begyndte at forhøre mig
om, hvor jeg kom fra og skulde hen. Ja, jeg er fra Najse
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Nexø apotek ca. 1935. Fat. Vald. Vimpel.
Til højre i indgangen er indbygget en lille niche med glasdør. Heri
anbragtes en lampe under nattevagterne.

(Nexøe) fortalte han mig og gav forskellige Oplysninger om
Øen, ogsaa zoologiske. »Her er mange Møs (Mus), men intet
VæggetØj«! Manden var Nexøes daværende Matador Brygger
Berrij (Berg). Senere erfarede jeg at der heller ikke var Muldvarpe. Den kendte Politiker Jens Busk (Det ærede Medlem
fra Ribekredsen) kom derfor lidt galt afsted, da han ved et
af de srore Folkemøder i Almindingen (Bornholms srore Skov
ved Aakirkeby) begyndte sin T ale saaledes: »Godaw Bornholmere, her kommer a ligesom Muldvarpen og stikker Snuden
ovenfor J orden«! Bornholmerne klappede af den djærve Indledning, men lo samtidig af »Muldvarpen«. Nexø Apotek
laa den Gang, indrettet i en gammel Avlsgaard, paa Nørregade, men med et særdeles pynteligt Lokale. Det var noget
helt andet at være Provisor, som Folk kaldte Farmaceuten paa
Nexøe Apotek, hvad Folk iØvrigt gØr mange Steder i Danmark,
saavelsom i Norge og Sverrig, end Discipel paa Østerbros
Apotek. Apoteker Helm var kun 35 Aar, jeg 20, og Defektricen 18, for her var skam en, Jomfru Kofoed, der ganske
vist ikke lignede de københavnske paa Jernbaneapoteket, i sin
gammeldags Dragt, men var flink og dygtig. Det var værst
med Sproget til at begynde med, saa Jomfru Kofoed maatte
være min Tolk. Jeg fik h urtig lært, at »ijn H orra« er en
Dreng, »en Pibel« en Pige, men »Bælla« smaa Børn af
begge Køn. Ijåns, som Sydsjællænderen opfatted som i
Onsdags, betød for lidt siden, og en Flaske Grasjedraaber var
en Flaske Harlemmerolie, den med »Ejn Fovl« (Fugl) paa
Papiret, som Flasken var pakket ind i og hvorpaa der bl. a.
stod Gratia (Taknemlighed) . Deraf Bornholmerbetegnelsen
Grasjedraaber. I N exØe var der den Gang en Læge, der tillige
var Sygehuslæge, men vi leverede Medicin til 3 distribuerende
Læger , saaledes i Aakirkeby, Svaneke og Øster Marie, og til
den dispenserende Læge paa Christiansø. Flere Steder havde
Nexøe Apotek tillige H aandkøbsudsalg. Der var nok at gøre
for Medhjælperen og Defektricen og for Apotekeren med.

Jeg fungerede baade som Laborant og Receptar ind imellem
hinanden. I Laboraroriet fremstillede jeg Præparater som Aqua
amygdalae, Aqua sambuci og Syrupus rubi idaei og Syrupus
cerasi fra Grunden af. (For ikke-Farmaceuter skal det meddeles,
at Præparaterne i Rækkefølge paa Dansk er Bittermandelvand,
H yldeblomstvand, H indbærsaft og Kirsebærsaft.) Harlemmerolie (Grasjedraaberne) lavede vi ogsaa selv. Det foregik for
Brandfarens Skyld ude i Gaarden paa et Ildsted af 4 Mursten.
Naar Svovlen var oplØst i Linolien, og 1 Draabe paa en Glasplade stivnede klar, blev Terpentinolien sat til, og saa galdt
det om ikke at tænde Ild i det Hele. Grasjedraaberne var den
Gang et af Bornholmernes Universalmidler og brugtes bl. a.
mod Mavekathar! En vittig Læge fortalte om en gammel
Mand, som han forgæves havde kureret paa for Mavekathar,
at Manden bad om at faa Grasjedraaber. Saa kreperer De,
sagde Lægen, men gav ham Gratiedraaberne, og Bæstet kom
sig s'gu, sluttede Lægen. J eg stod altsaa for første Gang overfor en helt ny Slags Apotekerexpedition, vidt forskellig fra
den paa et københavnsk Apotek, og oh Rædsel over for en
Telefon. Paa Østerbros Apotek kendte de endnu ikke dette
praktiske Instrument. Allerede den første Dag maatte jeg
ind i Telefonboxen og tage mod en Ordre fra den islandske
Læge i Svaneke. Det gik nu helt godt, da det dels var Apotekerlatin, dels godt Dansk omend med islandsk Beroning.
Apoteket lukkede Kl. 7 Aften, og Nattevagten, som jeg
havde hver Nat, ogsaa paa Fridagene, naar jeg kom hjem,
og stillede det elektriske Ringeapparat om til mig, var ikke
streng. H er var ingen Narrestreger, kun naar det var nødvendigt, ringede Folk paa. Under en Difteriepidemi var det
dog ikke behageligt, idet Lægen ordinerede Is og Isposer.
Saa var det med at gaa over Gaarden med Spand og tændt
Lygte, kravle op ad en Stige paa den store Iskasse, der stod
i Laden, og hvori den raa Is laa i Savsmuld med et Gulv
med Lemme ovenpaa, hugge Isen isrykker, og med den i
Spanden tilbage den samme Vej. Men hvor var det saa dejligt
at komme tilbage til sit lune, hyggelige Værelse og i den
gode Seng igen. - Nu spiste man hos Familien, og det var
fin Mad, man fik der, og Apoteker Helms H ustru var en
udmærket gennemdannet Kvinde, Datter af den kendte Arki-
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tekmrmaler og Direktør for Roskilde Domkirke, Professor
Kornerup. Jo, nu var man ovenpaa, havde to Frieftermiddage
om Ugen, blev optager i gamle, dannede, bornholmske Familier, blev Medlem af Nexøe Roklub, der om Vinteren holdt
fine Baller, Herrerne i Kjole og H vidt. Ved et af disse traf
jeg den lille Københavnerinde, der blev min Hustru senere hen
Bornholmerne har Ord forar være stikne, men der mærkede
jeg ikke noget til og havde ogsaa mange Venner i der, man
kalder den brede Befolkning. Gaderne i N exøe havde den
Gang for en stor D el Brolægning af kantede og flade Stykker
Sandsten. Ved Nexøe holder Granirkysren op, og Strandbunden bestaar paa en stor Strækning af Sandsten. Der findes
ogsaa Resterne af er Sandsrensbrud, hvorfra der i sin T id
blev leverer Sandsten til Bygning af Thorvaldsens Musæum.
D a jeg var paa Nexøe Apotek arbejdedes der i Sonnes og
Sodes srore Granirhuggeri paa Udsmykninger til Københavns
Raadhus. N aar vi i Vintertiden i en sen Time vandrede hjem fra
hyggeligt Samvær og Aftenkaffen, der serveredes Kl. 11, maatte
vi have Lygte med, særlig naar Sneen efter en Øsrensrorm
laa helt op til Bindingsværkshusenes Tagskæg, ellers vidste
man ikke, hvor man endte. N aar man saadan en Vinternat
passerede NexØes store Havn, og Østersøen brummede og
væltede sine Vandmasser mod de store Granitmoler, fik man
er stærkt Indtryk af at være paa en Øe mid t ude i H aver.
Vinterdage med megen Sne var Forbindelsen med Rønne ofre
afbrudt flere D age, og naar saa endelig Postslæden naaede
frem til Nexøe Posthus, var dette belejrer af en hel Folkemængde, der skulde hente Post ...
Om Sommeren var der dejligt. Langs Stranden var der en
Alle af Kastanjer, hvor Fjeldsraunijn (Nattergalen) slog sine
Triller de lyse Sommeraftner og N ætter. Syd for Byen var der
herlig Sandbund, »Balkestrand «, hvor vi badede. Ved Dueodde
med Fyrraarner høje, snehvide Klirrer, og gik man ad Strandvejen nord paa til Svaneke med Udsigt over H alleklipperne
og passerede Frennemark med Bautastenene og den kønne,
lille By og sluttede af ved den skønne Klippeformation Rand-

kleveskaaret, var det en Oplevelse for en ung Mand. Særlig
interessante var Vandringerne i Paradisbakkerne i Ibskersen
(Ibsker Sogn). D e var ikke overrendt af Turister som nu, hvor
en Automobilvej gennem Bakkerne har taget en D el af den
romantiske og vilde Idyl bort. Op af l yngen hæver sig den
graa Granit og danner lange Gange, de saakaldre Diabasgange.
Bregnerne f . Ex. Engelsød og Strudsvinge vokser i Klipperevnerne, Foraarsblomster en Majdag i D alens fugtige Bund,
og løfter man Øjer, ser man ar blomstrende Kirsebærtræer
hælder sig ud over den lange, smalle Dal og danner et hvidt,
dufrende T ag, hvori Bierne summer. Sraar man oppe paa
Klipperne, ser man vid t omkring og udover den blaanende
ØsrersØ med Christiansøe. D er var H ugorme deroppe, men
"Jylkarrijn« (Pindsvinet) spiste en stor D el af dem, saa man
fandt Hugormeskind rundt omkring. T il andre T ider fandt
man er Pindsvineskind, og vidste saa, ar nu havde "Jylkarrijn«
fu nder sin Overmand nemlig Mikkel Ræv.

Allinge 1968.

Sand vig, Skaaninja bøin 1968.
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For ar komme længere rundt paa Øen maatte man den Gang
med en af de smaa Øsrbornholmske D ampere rage op til
Allinge eller Gudhjem og overnatte paa er H otel og saa
Dagen efter paa sine Ben passere den herlige Kyst ved H elligdomsklipperne ved RØ. Se, at Morbærtræer og Figentræer vokser og bærer Frugt i Gudhjem. Se de mange morsomme Silderøgerier Kysten ned, der af de smaa Bornholmersild fremstiller Verdens bedst røgede og velsmagende Sild. Saadan en
Sommerdag, hvor man forfriskede sig afklæde liggende paa
en Klippe ved Stranden ladende Østersøens blide Dønninger
løbe hen over sig, og bag efter spiste Kirsebær i en af de
mange l unde, var en herlig D ag. Naar vi naaede Nexøe, var
vi modne til Sengen, men kom maaske i Stedet ned i Roklubbens Baadehus og fik en D ukkert og bag efter en Kop Kaffe
paa Holms H otel.
Da jeg forlod Nexøe Maj 1897 forat begynde Studierne paa
den Farmaceutiske Læreansralr i Stokholmsgade, var jeg er
mere modent Menneske og bedre uddannet Farmaceut, end
da jeg sluttede m in D iscipelrid.

BORNHOLMS NATUR UNDER ÅRETS GANG
TEKST OG FOTO :

FREDE KJØLLER

Oktober
Den 17. oktober om aftenen indtraf
en orkan af usædvanlig styrke hos os.
Den blev årers voldsomste namrbegivenhed og havde umådelige Ødelæggelser ril følge. V ærsr gik der ud over
skovene, men også en række srørre
gårde og anden bebyggelse faldt mere
eller mindre sammen under presser af
den uhyggelige storm. Orkanen medførte, ae så godt som alle løveræer fik
løvet så mishandlet, at udfarvningen
af efterårsskovene udeblev. Den sædvanlige efterårspragt i skovene oplevede man næsten ingen seeder på
Bornholm; bladene var enten næsten
helt rusket af eller også havde de fået
en sveden brun farve. Billedet viser et
af de fuldstændig raserede skovområder vest for skovfogedboligen i Rø
Planrage.

'

November
Blev oktobervejret mere voldsomt, end vi bryder os om,
så blev novembervejret til
gengæld særdeles fredsommeligt og mildt. Nedbøren var
ringe, og der var mange dage
med lav, lidt stikkende sol
og et drivende flygtigt skydække.
På billedet ses de maleriske redskabshuse ved Balka
havn.
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D ecember
Men i december kom de førsre rigrige snebyger inde over øen. Vejrer var i der hele rager
meger omskifreligr med regn, sne, sol og frosr
og med sror nedbør.
Billeder gengiver er landskab ved Præsregaden i Øsrermarie med rypisk vinterhimmel. Skyerne er sorre og truende. Der er mere sne i
vente.

Januar

Igen i denne måned gav elementernes rasen sig
er voldsomt udslag. D en 11. i måneden indtraf en snesrorm af et format, vi kun sjælden
oplever. D en kom ledsaget af kraftig rorden
med en så overrumplende pludselighed, ar rrafikken på de bornholmske landeveje var aldeles
lammet i løber af ro minurrer. D er var umuligr
ar se 2 merer frem, og hundreder af bilister
havnede i grøfterne eller mårre efterlade deres
vogne på vejene og med meget besvær sØge ind
til nærmesre beboelse. Men med denne udladning var januarvinteren forbi.
Billeder viser Rakkeråen, Østermarie, sne.
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Febriuir
Mild frost herskede hele måneden, og der faldt små
mængder af sne. - Billedet er fra Grønnevadsvej i Almindingen, hvor skovvejene nØdtØrftigt var ryddede efter
ok toberorkanen. Man har ikke slæbt træerne bort fra
vejen, men skåret stammerne igennem, så vejen blev
farbar. På billedet ses hvordan.

Marts
Et af de smukkeste bornholmske
kystlandskaber ser vi fra bakkerne
nord for Gudhjem, hvor der er en
skøn udsigt over Salene Bugten,
klipperne ved Rø og videre nord
over. I det tidlige forårs klare sol
og kolde luft ser man landskabets
detaljer langt ud.
Måneden gav ingen rigtigvinter ,
men var dog ret kold indtil den
sidste uge, der gav en for årstiden
usædvanlig høj temperatur.

April.
Aprilsolens kraftige skygger ligger
her over de gamle maleriske bygninger ved Ringeby Bro i Vestermarie. Og det gjorde de næsten
hele måneden, der blev en for Bornholm usædvanlig mild og dejlig
forårsmåned med solskin og mere
varme, end vi almindeligvis oplever det. Følgelig kom løvspringet
i birkeskovene allerede den 24. i
måneden, og aktiviteten i planteverdenen blev forceret stærkt frem
- næsten for stærkt;

Maj
thi dette vejr afløstes af maj
måneds kulde om end med megen sol og smukr vejr i Øvrigt,
således at f.eks. ask og poppel
endnu den 31. maj stod med
nøgne sorte grene. Men det dejlige forår skred dog planmæssigt frem.
Billedet er fra Kleven, Rutsker HØjlyng, et eldorado for botanikere. I forgrunden ses et
smukt eksemplar af den sjældne
tarmvrid røn. Under dette står
kantet konval og nogle meter
fra rød dværgmispel. På namrelskeren gør så skøn og rig en
natur et dybt indtryk.
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]nni
Juni gav sommer og sol, så
meger, ar vandmangel så
smår var ved ar gøre sig gældende mange steder mod
slum ingen af måneden - men
så kom regnen.
På billedet ses det ny sØparti i Sdr. Borgdal i RØ
Plamage. Det er frembragt
ved en opdæmning, der ses
foran den høje gran, til opbevaring af rømmer fra den
srormhærgede skov. Det er
et landskabspræg, der er nyt
for Bornholm. Man føler sig
hensat til Småland eller Mellemsverige ved at se det.

]ttli
Den nedbør, der i juni lod
vente på sig, kom rigeligt i
juli, der gav nedbør hver
tredie dag. Kraftige byger
rrak hen over øens frodige
marker, der lovede en god
hØst. Førsr de sidste dage i
måneden kom sommeren rigtig igen.
l andskabet er fra Aby i
Ny ker.
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Attgnst
Et smukt sommervejr foresatte en halv
snes dage ind i august måned og gav
løfter om en særdeles god hØst. Men
stadig regn i resten af måneden og
usædvanlig scor luftfugtighed sammen
med hØj temperatur forringede udsigterne.
På billedet ses Arsdale Mølle i frisk
bygevejr. Møllen er en af de sidste
hollandske møller på Bornholm, der
endnu er helt i orden. Den er velholdt
og en pryd i landskabet.

September
Der usædvanlig
varme vejr fortsatte
ind i september.
Megen råge med
Østenvind forsinkede
høsren, særlig på
Østbornholm.
Hvedemarkernes aks
blev sorte, og i mange
uhØsrede marker
groede bundplanterne
kraftigt. Det blev ikke
den nemme og fine
hØst, landmændene
havde håbet på; men
omkring månedens
midte var hØsten dog
i hovedsagen endt.
Billedet er fra
Langebjerg, et smukt
sted, der nu efter
anlægger af den nye
vej til H ammershus,
er blevet let rilgænge1ig. Man ser udsigten
mod Hammershus og
Slorslyngen.
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JACOB PETER PRAHL

Blade af et virksomt liv
Sognepræsten for Østermarie menighed i årene 1792-1810 var
ikke nogen helt almindelig mand og vel heller ikke nogen helt
almindelig præst. H ans navn støder vi jævnlig på ved studiet
af den bornholmske litterarnr, og tidligere har han været omtalt i "Jul paa Bornholm« (1950) i forbindelse med den gamle
Østermarie Præstegårds historie.
På landbrugets område har han været foregangsmand , hvilket
dog næppe var usædvanligt for den tids præster. Men i denne
forbindelse vil vi særlig nævne ham her, fordi han har forfattet
et skrift: »Agerdyrknings-Katechismus efter Bornholms Agerdyrkningsmaade« (1777), en lille bog på ca. 100 sider, der er
en af de første af denne art her i landet. Senere har mange
andre givet bidrag i denne retning. Bogen er yderst sjælden i
dag og burde optrykkes.
Men hans interesse for bornholmske forhold synes også at
have givet sig andre udslag. I alt fald mener man, at han også
har forfattet et manuskript af mere topografisk tilsnit omhandlende bornholmske forhold. Men dette kendes ikke. Det kan
være gået tabt ved Østermarie Præstegårds brand i 1798 eller
på anden måde.
I Personalhistoriske Samlinger, 1. bind, findes en afhandling
om pastor Prahls slægt (Poul Bredo Grandjean: Stamtavle over
Præsten Jacob Nielsen Prahl's agnatiske Descendents) .

Når Jacob Peter Prahl omtales her, skyldes det, at der i ministerialbogen for Østermarie sogn 1802-14 (Landsarkivet) fi ndes nogle efterretninger om præsterne ved denne menighed.
H eri omtales Pastor Prahls embedsperiode ret udførligt på
grundlag af hans egenhændig skrevne beretning. Da denne
beretning er ganske interessant og hidtil ikke har været offentliggjort, gengives den her.
I Aaret 1792 den 16. Marts blev Jacob Peter Prahl kaldet til
Sognepræst for Østermarie Menighed; han var fØdt 1737 den
6. Juli. Faderen sal. Jacob Nielsen Prahl, fordum Sognepræst
til Svaneke og St. Ibs Menigheder, døde d. 11. April 1752;
Moderen, Margrethe Rasmusdatter Marcher, døde i Kofoedgaard d. 20. Maj 1782 . Bemeldte Jacob Peter Prahl lærte først
Kirurgien, blev af Landets Feldtskjær Gesell 1755 (d. v. s. udlært medhjælper); siden Underofficer ved Garden. Tog Afsked, blev gift d. 31. August 1757 med Jornfrue Hedvig Sode,
havde en Datter, født d. 22 . Februar 1759, Antonette Marie
Prahl, død af Kopper d. 23. Maj 1760 og er begravet paa Svaneke Kirkegaard.
Samme Aar nemlig 1760 rejste]. P. Prahl til KjØbenhavn for
at læse til examen artium, blev Student 1761 d. 19. September, vilde studere Medicin, men da Degnen i Nyker Sogn døde,

Østermarie kirke. Bygget ca. 1890. T egning af M ogens Ege.
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blev han beskikket af Biskop Harboe til Degn til Nyker, tog
Examen philosofikum 1766 d. 5. Juni og theologisk Examen den
9. September 1767, blev i September 1774 tillige Degn i Vesrermarie og havde begge Degnekaldene i 2 Aar.
1779 den 25. Juli blev han kaldet ri! Sognepræst for Rø
Menighed. 1787 d. 11. Maj blev han kaldet til Sognepræst for
Østerlars og Gudhjem Menigheder; blev installeret i Østermarie Kirke af Provst Transe d. 13. Maj 1792, som var 5.
Søndag efter Paaske, men selv var han ikke i Kirken, da han
var overmaade syg af hæmorodelisk Slag, Flodgigt og Mavepine. Gud gav Helbred og prædikede han i Øsrermarie Kirke
som Sognepræst 1. Pinsedag - Mærkeligt, at i Østermarie
Kirke prædikede Jacob Peter Prahl som Student første Gang
d. 15. Februar 1762. Det var da langt fra hans og Alles Tanker,
ar han der skulle blive Sognepræst.
Hr. Prahl døde d. 25. December 1810 om Afrenen KL 6 i sit
74. Aar og blev begravet paa Kirkegaarden d. 3. Januar 1811.
Forkølelse menes at have været Aarsag ti l hans Død.
I hans Tid brændte Præstegaarden 2 Gange, første Gang
d. 8. August 1798, da Lynilden fløj ned Kl. 7 om Eftermiddagen i den vestre Længes fjerde Fag fra Syd, og inden 10
Minutter var alle 5 Længer i Brand og nedbrændte aldeles.
Gaarden stod den Gang temmelig langt i Nord fra Kirken
paa den Højde, der endnu er til Syne Østen for Landevejen
til Østerlarsker til sydvest fra den stØrste Dam, der endnu
er der. Smelængen var den nordre, og i den havde man
Porren og den rette Indkørsel. Præsten Prahl havde den Dag

Præstegårdens gamle stttelænge, der opfprtes efter branden

1798.

D en gamle præstegård med forpagterboligen og dammen.

En side af den gamle ministerialbogs omtale af branden i 1798. (Teksten er ordret gengivet i artiklen).
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været i Ipsker i Forretning og var just kommet af Vognen,
da Lynilden slog ned.
Efter gamle Jens Larsens Beretning, der nu er Undenragsmand paa KjØllergaarden her i Sognet, tjente den Gang hos
Præsten Olivarius i Ipsker og kørte for Prahl, faldt, da Lynilden slog ned, begge Hestene for Vognen, og inden han
kom ud af Gaarden, var Ilden udbrudt.
Præstegaarden opfØrres derefter, hvor den nu staar og blev
efter den første Brand meget godt opbygget; kun var Sparreværket til Stuelængen for svagt til Tegltag.
Næste Gang brændte alle 3 Ladelænger paa Præsregaarden
Natten mellem d. 20. og 21. April 1804 med sit Udbo og
de fleste Kreaturer. Ilden antages at være paasat, og en Gram
paa 14. Vornedegaard (Grammegaard) var meget m istænkt
for at have udføre denne Misgjerning, dog ikke blev han
overbevist.
Præsten ejede en Mølle, og en Claus Kofoed, der havde
boet paa 5. Selvejergaard, lille Frigaard, var hans Møller;
denne forlod Præsten sildig om Aftenen, der fulgte ham ud
paa Trappen, hvor de lagde mærke til noget, de ansaa for en
Sky over den vestre Længe, men tog ikke videre Notits deraf.
Mølleren lagde sig og sov straks ind; hØrre snart noget for-

scyrrende i Søvne og mente, at det var Møllen, der var kommet i Gang! for op af Søvne, og nu vaagnede han og saa
Ilden udbrudt. Han vækkede Folkene i Karlekammeret, gjorde
Anskrig ved Stuelængden, at alle kom op; ingen Redning af
Bygningerne var mulig paa Stuehuset nær, der blev ubeskadiget.
Da Gaardens Ladelængder nu opfØrtes, blev de ikke saa godt
byggede som før; Arbejdet blev udføre meget hastigt; en hel
Del af bjergede Tømmerscykker blev brugt som endnu ses
meget cydeligt; imidlertid naar betænkes, hvad Hr. Prahl havt
at gøre Han 2 Gange brandlidt Mand i saa kort Tid, maa
man beundre hans Virksomhed i hans allerede becydelige
fremrykkede Alder. - Han ejede Halsegaard, hvor han foruden Stuelængden, der er meget anselig, byggede tvende nye

Ladelængder. Han ejede ogsaa 12. Vornedegaard (Scyrrnandsgaard), som anført en Mølle, der stod paa Præstegaardens
Grund.
Så vidt det kan skønnes, er denne beretning skrevet af
pastor Laurits Jurgensen (1813-96), der var sognepræst i
Østermarie 1852- 72. Den giver et levende billede af lynbranden i 1798, der også er omtalt af andre forfattere (Jul paa
Bornholm« 1950, side 12 flg.) og korrigerer den overlevering
om mordbranden i 1804, der er omtalt samme sted.
Den omtalte mølle på præstegårdens grund var en stubmølle,
der stod om tent i det sydvestre hjørne af det bygningskompleks,
der tilhører Østermarie Pakhusforening.
Frede K jøller.

JULEKLOKKEN
Igennem den dryssende J ulesne
det toner fra tunge Malme.
Den store Klokke har nu begyndt
sin rungende Julesalme.
Den slynger sin Sang fra den mørke Glug
i Natten, den sorte og comme.
Den synger for dem der er undervejs,
og for dem der ikke vil komme.

Den sender sin Julesalme ud
over Havnens Baade og Master.
Den synger for dem, der staar paa Vagt,
og for Kippernes fremmede Gaster.
Den hæver sin runge og stærke RØst
for Vangens enlige H ytter.
Den toner i Kirkegaardens Trær,
hvor de døde i Gravene lytter.

Den gemte en Sang, mens stumt den hang.
Nu lyder den tunge Stemme.
Den har et Budskab at synge ud
til dem, der er blevet hjemme.
Thi Klokken ejer en tonende Sjæl,
den lader sin Længsel bruse
og sænker den blidt som en Kaabe ned
over alle de snedækte H use.

Selv ind til Kvæget i Stalden naar
den tonende Lyd af Malmen.
Den synger for Spurven i Tagets Straa
og for Musen, der pusler i Halmen.
Den kimer saa langt dens Stemme kan naa,
og lader sit Tonevæld dale.
Den synger for Sten, den synger for Straa
og for alt, som ikke kan tale.

Den sender ikke sin stærke Røst
som Jubelraab mod det hØje,
men sænker den blidt over alle dem,
der kender til Kval og Møje.
Den synger ind i hvert ensomt Rum
til fattige, syge og glemte,
at den, der ikke faar anden Jul,
iaften skal høre den klemte.

Den svøber sin Røst om den hvide By
og om alle de sorte Strande
og toner ud i en Vekselsang
med de mørke urolige Vande.
Saa standser Klokken sit Julekvad.
Og Havet synger alene
i Julenatten sin Klokkesang
mod Kystens iskolde Stene.
.

Christian Stttb-]Ørgensen
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OLE CHRISTENSEN
- en spændende billedhugger
Vi har så mange kunstnere herovre - men det ligger lidt tungt
med repræsentationen af deres arbejder på de steder, hvor vi
allesammen har den daglige gang ...
Man skal rejse land og rige rundt, hvis man vil opleve deres
mest karakteristiske arbejder. Billedhuggeren Ole Christensen
i Olsker er ingen undtagelse. Hans ting skal ses i eksempelvis
Esbjerg, på acomforsØgsstationen RisØ, i Risskov eller i København.
Det er forkert. Men man kan ikke forlange, at kunstneren
selv skal kunne gøre noget ved det. Han må sælge, hvor han
kan. I Nexø står en af hans ring, en drikkekumme, men museer

Landskabet på ejendommen i Olsker er blevet tilfprt hel specielle
værdier i kraft af, at Ole Christeme1i placerer sine skt1lptt1rer på marken omkring h1uet.
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i Rønne har også et par ting af ham. Det kan dog kun blive
fragmenter af en flittig mands arbejde. De er ikke tilstrækkelige til at illustrere den frodighed, han ælrer frem af lerrØrene
fra Rabekkeværket eller slår frem af stenene fra de talrige brud
- hans eget inklusive i Olsker, hvor han for en halv snes år
siden slog sig ned i et tidligere avlsbrug, så ensomt og fj ernt
beliggende fra alfarvej, at ingen andre vil bo der året rundt.
Men Ole Christensen og hans familie trives på Bakkely. Her
er namren frodig. Og der er nok af den. Ikke m indre end syv
rønder bakket landskab. Først ser man ned over et stykke have.
Bag den ligger markerne og skoven. H an dyrker ikke selv
jorden, men han holder Øje med det, der gror på den. Og frugterne af korner og af alt det andet, der myldrer frem af den
bornholmske jord, bliver til små formmæssige oplevelser for
ham. På disse oplevelser virker han, og man kan genfinde dem
i hans ring af ler og sten. Namren byder sig til, og det følsomme sind tager imod.
Jeg vil gerne nævne et specielt af hans arbejder, der så
karakteristisk henfører til hans ideverden. I gården til Danmarks Lærerforenings h us i København står en scor, næsten
hvid marmorblok, hugget og slebet rund og lækker. Formen
er en peberfrugts, men der er arbejdet videre med den. Undervejs har Ole Christensen fundet andre linier og planer end
dem, han gik ud fra. Man ser reelt tre søjler arbejdet sammen i
en form. Den hvælver sig over et lille bassin, og vand fra et
rØr i toppen triller ned over materialets smige flader.
Da jeg så den der i gården med de høje mure omkring, fØlte
jeg først, at her tog skulpturen sig rigtigt ud, men den association kom også, at det var en stor hval, der skød sig op af et
grØnt dyb, blød og skinnende, næsten smilende: Her kommer
jeg! Det kunne også være den lokkende havfrue. Formerne
berettiger til tankeforbindelser i den retning.
Den lavede Ole Christensen i 1966. Han siger, at i dag er det
nu nok mest i leret, at han lader sig inspirere af namrens former. I stenen er det snarere den ydre form, der sætter i gang.
I leret arbejder jeg inde fra og ud. Det er omvendt med stenen.
Formen kommer oftest under arbejdet.
Det er klan, at det må give en tydelig forskel i resu ltatet.
Stenen rager man noget af, leret lægger man noget på, og selvfølgelig er der også en skelen til materialernes natur.

Siden har han lavet mange andre ting, og de er ham allesammen. Men hvorfor holdt han sig ikke til peberfrugtens form?
H an mener, det er et spørgsmål om temperament og evne
til at opleve:

Ole Christensen foran en af sine lerskulptnrer. Foto: Algot.

- Hvis man ikke interesserer sig for kunst eller ikke har
evnen cil at fornemme og beskæftige sig med de udtryksformer,
tiden næsten tvinger os til, for at vi kan finde væk fra det konforme og maskinmæssige, ja, elektroniske, kan man godt tillade
sig at sige sådan, men søger man at leve med, og har man en
trang i sig ril ae glæde sig over kønne enkle ring, vil man slet
ikke kende det spørgsmål, siger han. Man bliver kritisk, lader
ikke alt passere, og man får større respekt for det, eksempelvis
naturen har frembragt. Det er allerede gjort så godt, at man
ikke kan komme videre. Derfor abstraherer man. Det er en
ganske selvfølgelig ting som et resultat af ens sans for kvaliteten.
Hvis man er i scand til ar abstrahere fra der givne - og der
er heldigvis mange mennesker - kan en meget stærkere oplevelse formidles dem. Verden er fuld af eksempler på det, og
sådan har der været fra den dag, et menneske begyndte at ridse
en tegning eller forme et materiale, der lå lige for. Neger- og
indianersamfund har vist os, at tingene kan laves på en anden
måde uden slavisk kopiering - kopien er aldrig noget i sig selv.
Så må man meget hellere tage den oprindelige peberfrugt
hjem fra grØnthandleren og se på den, til den ikke er mere

eller trangen til noget nyt melder sig. Og den skal nok komme,
hvis man er indstillet på en tilværelse uden spænderrøjesymptomer.
Det er bl. a. derfor, Ole Christensens peberfrugt er blevet til
en abstraktion over noget helt andet - kvindeformer om
man vil.
- Jeg ved ikke, om man får det ud af skulpturen, siger han,
men det er for så vidt underodnet. Jeg har heller ikke nogen
tanke om at missionere, bringe et budskab eller hvad man vil
kalde det. Jeg laver nok først og fremmest tingene, fordi det
er min natur. Jeg lægger alt andet til side, hvis jeg en dag
møder en klippeblok, og jeg pludselig ser noget i den. På den
måde er det underordnet for mig, om mine ting en dag vil få
et publikum, men jeg tror nok, jeg ville føle det som noget
trist, hvis tingene kun skulle få lov at stå herhjemme i haven,
og jeg var eneste tilskuer.
Det er trods alt sådan, at jeg søger frem til ting, som kan
tale til alle. Ikke sådan at jeg laver, hvad enhver vil. Det ville
være unaturlige, men jeg bliver glad, når jeg på en udstilling
ser folk stå og rage på mine ting - lader fingrene glide over
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1967 var han gæst på Grønningen i København, mens han blev
medlem af Koloristerne. H er tror jeg, han hører h jemme, og
jeg glæder mig til at følge hans udvikling og opleve hans
leg med materialerne.
Apropos materialerne. Så kender han dem som få. Det med
leret er nok en tilfældighed fra starten, men det er blevet til
noget mere med tiden. Fingrene har fået arbejde, men jeg
føler trods alt, at hans arbejde med det tunge, hårde og provokerende materiale, som stenen må siges at være, er det naturligste for ham. Stenen er også hans fag. Han er uddannet som
stenhugger på Vald. Handbergs Stenhuggerier i København.
Da han var udlært, blev han optager på akademiet og fik Utzon
Frank som lærer, men det er ikke efter ham, han er blevet
den, han er.
I drengetiden var han beskæftiget med skabende arbejde.
For sjov som alt det andet jo også på en måde er. Genvejen
kom af et naturligt forældreønske om at lade sønnen lære et
fag, før han tog fat på »unoderne« . Men han har lært at
h ugge i sten. Og dernæst har faget været grundlaget for en
bogsthavelig omdannelse af sten til brød i de første svære år.
I de seks år, han var på akademiet, huggede han for Utzon
Frank og senere for sønnen Bomand Utzon Frank, men så var
det, han slog til - købte ejendom med stenbrud på Bornholm.
De første år måtte han stadig arbejde for andre kunstnere med
realiser ing af deres modeller i stenen.
Nu kan han selv!

Ole Christensens hvide marmorskttlptttr i Danmarks Lærerforenings
gård i København.

formerne, kikker gennem hullerne eller sætter en finger kærtegnende på en revne. Så har jeg nået noget af det, jeg ville ...
Det er sket, at Ole Christensens arbejder er blevet sammenlignet med Arp og Brancusi. Jeg kan ikke rigtig finde mening
i den påstand. Derimod kan man i det følgende, som Arp har
sagt, genkende meget af Ole Christensens kunstnernaturel:
»Skulpmr er noget andet end et af marmor eller bronze
fabrikeret kvindelår. Kunsten er en frugt, der vokser ud af
mennesket som en fmgt af en plante eller som barnet af moders liv. Men medens en plantes frugt altid tager selvstændig
form og aldrig ligner en luftballon eller en præsident i smoking, tager menneskets kunst-frugt ofte latterlig lighed med
andre ting. Jeg holder af naturen, men ikke af dens erstatning.
Den illusionistiske kunst er en naturerstatning.«
Da den netop er det, kan den ikke leve, og der er for mig ikke
tvivl om, at Ole Christensens ting - de fleste af dem i hvert
fald - vil leve og nå vidt.
En hel del er jo allerede sket. Fra den besværlige - ja, man
må vel godt kalde det markvej - til sognevejen og videre til
båden i Rønne er hans ting med de store, faste drag og de
smidige former vandret over - til udstillinger på Louisianamuseet i Humlebæk, til Ungdoms-Biennalen i Paris, til Warszawa, Eventyrhaven i Odense og mange andre steder. Vinteren
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Billedhttggeren i arbejde - med beskyttelsesbriller og lttftham meren,
hvis slange snor sig karakterfttldt foran mand og sten.

Noget af der sidst sagte kan godt forlede til ar slå fast, ar
stenen er der eneste ene, men lad mig lige rykke lidt baglæns
og slå fast, at for mig er der vigtigste i oplevelsen af hans
arbejder hans evne til at finde noget andet i materialerne.
Han er her den lykkelige kontrast til den færdigsyede tilværelse.
H ans håndgjorte virke kommer os mere ved i den simation,
og målet må være, ar alle mennesker finder ud af at vende
tilbage til at skabe selv. Jeg siger ikke, alle skal være kunstnere. Det kan ikke lade sig gØre, men en billedmand enten
han bruger pensel, drejeskive eller mejsel har en vigtig opgave
i alt der skabende - ar få andre til at se. At få andre til at

bryde den skal, der hindrer dem i at vende tilbage til arbejdet
med hænderne. Konventionerne har alt for stor magt endnu,
men de unge bryder ud og finder noget af det.
Jeg skal være en af de første til at erklære dem for alt for
yderliggående. De er sommetider latterlige, og den latterlighed
vil de selv få Øje på en dag, men der sker noget nyt, som også
aflejrer noget godt.
Alt dette har noget at gØre med nutidsmenneskets manglende
given sig tid til at lege. Det har evnen, men bruger den ikke.
Kunstnerne er børnene, der har fØrt legen med sig og nu
lever af det.
Hansaage Bøggild.

JULETRÆET
I sommersol stod du
vort dejlige træ,
og strakte dig rank
under storskovens læ.
Småfuglene bygged,
og grenene skygged,
og blomster gav duft.
Du ånded og leved og voksed
i forsommers luft.

Med lys blev du hyllet
i solgylden pragt,
med brogede blomster
broderer din dragt.
For fuglekors klange
kom salmer og sange
fra børnenes mund.
I midvinters mørke du drømte
en hØjsommersrund.
Nina Bost·m p.

Men solen afkorred
på himlen sin sri,
i skumringen skingrede
uglernes skrig.
Småblomsterne blegned,
og bladene segned,
og luften blev ram.
De bar dig hjem, og vi gav dig
en evenryrham.

·~
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PALLESEN OG BERNER
Arsrallene 1817 og 1823 er kendt af de fleste, som interesserer
sig for dansk teaterhiscorie, idet det er årstallene for opførelsen
af provinsens co ældste teaterbygninger i henholdsvis Helsingør
og Rønne. To teaterbygninger, som endnu benyttes. Det første
er dog senere flyttet ril »Den gamle By« i Arhus.
Mindre kende er der, at de samme to årstal er fødselsår for
to personer, som skulle få betydelig indflydelse på vore kongelige teaters administration i sidste halvdel af forrige århundrede:
Morten Edvard Fallesen og Jacob Gotclob Bemer. Den sidstnævnte var byfogedsøn fra Svaneke og døde som etatsråd i
1914. Den første var Bornholms kommandant i 10 år, folketings- og landstingsmand, før han i 1876 afløste Bemer som
leder af Der kongelige Teater.
Morten Edvard Fallesen, som altså blev født i 1817, var
søn af den kendte præst ved Trinitatis Kirke i København:
Lorentz Pallesen. Morten var en kvik og lærenem dreng med
glimrende anlæg for sprog og udpræget interesse for litteratur.
Han valgte dog den militære løbebane fremfor den akademiske,
idet han efter studentereksamen gik ind på den militære højskole og blev premierløjtnant i 1846. Han kom således til ar
deltage i den slesvigske treårskrig, hvori han gjorde sig for-

delagagtig bemærket ved Dybbøl og Isted og avancerede i
1853 ril kaptajn.
Om det var den unge Fallesens interesse for dramatik eller
hans ægteskab i 1851 med danserinden Pouline Funck, der
skaffede ham forbindelser inden for ceacerverdenen, skal være
usagt. Ægceskabec blev opløst i 1858, hvorefter han giftede
sig med skuespillerinden Amanda Thomsen, som efter nogle
år på Dee kongelige Teater og Kasino »gav rollen « som oberstinde i det »hØjere« selskabsliv på Bornholm. Her var officerskonerne jo ikke madammer, men fruer, selv om de - ligesom
majorinden cil Maglegård - snød næsen med fingrene.
Fallesens indgående kendskab til fransk sprog og fransk
åndsliv resulterede i flere oversættelser af moderne fransk
dramatik. Endvidere bevirkede bekendtskabet med den avancerede skuespiller Frederik Høedt, at han kom til at skrive
teateranmeldelser i dagblader »Fædrelandet«.
Dee var uden tvivl hans livlige temperament og hans mangesidede interesser for såvel militære som civile spørgsmål, der
førte ham over i politisk virksomhed. I 1859 stillede han sig
således i Assenskredsen og repræsenterede denne til 1866.
Man behøver ikke læse meget i R igsdagstidende fra disse
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år for at blive klar over, at kaptajn Pallesen var en særdeles
elegant taler, bidende i sine oplæg, vittig i sine svar. Han var
altså ikke kedelig at høre på, hvorfor narurligvis modstanderne
beregnede ham som »usaglig«.
Sin jomfrutale helligede han bornholmske forhold med en
for disse lidet smigrende omtale. Anledningen var en påtænkt
ændring af bornholmernes mærkværdige og alt andet end
»almindelige« værnepligt. Således var embedsmænd, lærere,
sandemænd og enkelte af skolekommissionernes medlemmer
fritaget for værnepligt, og dette gjaldr også embedsmændenes
sønner, sålænge de boede hjemme hos forældrene. Endvidere
var værnepligten højst forskellig for folk i byerne i på landet.
Pallesen harcelerede over bornholmernes klyngen sig til forlængst forældede privilegier angående fritagelse for militærtjeneste uden for Bornholm. Og han hånede dem, fordi de
havde svigtet i Treårskrigen, dengang andre danske »drog af
sted«. Nå, han mente vist ikke, at skaden var særlig stor, thi
de bornholmske soldater duede ikke til meget, idet deres
rekrumddannelse afvikledes på fire dage, hvoraf de to blev
brugt til alt andet end våbenøvelser.
Men ikke blor det militære tog den gæve krigsmand sig af.
Nej, Pallesen beskrev tillige Bornholm som et næsten underudviklet land i erhvervsmæssig, kulmrel og moralsk henseende.
Han hævdede, at de bornholmske bønder ikke fik noget ud
af jorden, og stokkonservarive, som de var, saboterede de
ethvert teknisk fremskridt, og hvad det moralske angik, så
påstod han, at de uden skrupler selv stak ild på deres gårde
for at kunne hæve brandforsikringen.
De gode bornholmere fik altså læst og påskrevet i Fallesens
jomfrutale. Han sparede ikke på krudtet, lidet anende, at han
i 1866 skulle tiltræde stillingen som Bornholms kommandant
og endog samme år bejle til vælgernes gunst i Rønnekredsen.
Opgaven var overkommelig, thi han var uden modkandidat.
Men forinden skulle Pallesen igennem endnu en krig, den
ulykkelige krig i 1864. H an gjorde da tjeneste som batterichef
i Rendsborg for efter krigen at træde ind i reserven som følge
af en betydelig reduktion af hæren.
En alvorlig sygdom i benene, som han muligvis havde
pådraget sig i felten, forvandt han dog og kunne med charge
af major i 1866 flytte ind i den stilige kommandantbolig i
Storegade i Rønne som chef for den væbning, han så ubarmhjertigt havde kritiseret. Aret efter blev han udnævnt til
oberst.
Fallesens kendskab til bornholmernes »uheldige« egenskaber
stammede muligvis fra en rejse til Øen i 1859. U nder besøget
luftede han sine dramatiske kvalifikationer ved på Rønne
teater at iscenesætte Clauville og Lambers lille farce: »Den
svage Side«. Scenearbejdet siger dog intet om varigheden af
hans ophold, idet man på den tid kun anvendte nogle få
prøver, før forestillingen løb af stablen. Dette forhold ændredes
fuldstændigt, efter at han under sit 10-årige kommandantskab
på Bornholm fik lejlighed til at vise aktørerne, hvad »moderne«
iscenesættelse krævede af alvor og langvarigt arbejde. Der
måtte regnes med omkring en snes prøver og meget hjemmearbejde.
Skønt Holberg ikke var hans store nummer, satte han dog
»Det lykkelige Skibbrud« op i sæsonen 1873- 74. Et foto fra
den tid tyder på, at det har været en festlig forestilling.

F. J. G. Berner.

1864.

Selv om ikke alting glemmes som sne, der faldt i fjor, så
blev Pallesen modtaget på det bedste i hvert fald af den konservative del af befolkningen. Og opfordringen til at ombytte
mandatet på Fyn med Rønnekredsen, tydede vel også på, at
den famøse jomfrutale i 1860 var ham tilgivet, Nægtes kan
det dog ikke, at enkelte røster i de bornholmske blade viste,
at talen ikke helt var gået i glemmebogen.
Pallesen var en initiativrig folketingsmand, der nok tilhØrre
H øjre, men ikke var bange for at indtage selvstændige standpunkter som dødsstraffens afskaffelse, hvorved han viste sig
langt forud for sin tid. Det militære og kulmrelle var hans
force, men også tekniske fremskrid t var han vågen for, således
talte han for indførelse af metersystemet og for Bornholms
vedkommende for etablering af en relegrafforbindelse med der
Øvrige Danmark, endvidere for en jernbane mellem Rønne og
Nexø. Folketingsmandatet havde han dog kun i 3 år. I 1869
faldt han for bornholmeren Lucianus Kofod, en særpræget
personlighed, som nu er mest kendt som forfatter til »Bornholm du pmde VikingmØ«.
Hvad kommandantstillingen angik, har det næppe været
vanskeligt for den 49-årige major at erstatte den 80-årige
kommandant SchØning, som for længst var gået helt i srå.
Den nybagte oberst gik straks i gang med at omorganisere
Øens forsvar, såvidt loven og de militære profeter i Kongens
København tillod. H an stroppede væbningens menige og
officerer op, og i Stavsdal lod han skyde med skarpt, så
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kanonerne dundrede, og krudtØgen drev. Slig »plaser« var
man ikke vant til. Bornholmerne fik respekt for den lille,
sirlige mand, som havde hØrt kanontorden under alvorligere
situationer.
I 1827 blev Fallesen kammerherre, og i 1876 forlod han
Bornholm for som nævnt at afløse Berner som leder af Det
kongelige Teater.
Jacob Gottlob Berner blev født i Svaneke i 1823 som søn
af byfoged J. H. Berner, der imidlertid døde, da drengen kun
var 10 år. Moderen, Johanne Stage, magtede ikke at lade ham
studere, men hendes slægtning, skuespilleren Gottlob Stage,
fik den da kun 15-fu:ige Jacob Gotdob antaget som volontØr
på Det kongelige Teaters kontor. Og inden han i 1849 blev
sekretær for teatrets direktør, Johan Ludvig Heiberg, var han
avanceret til fuldmægtig. Senere blev han bogholder og regisØr
for endelig i 1866 at blive konstitueret som imendent. Han
blev på den måde teatrets egentlige leder, men da han hverken
var akademiker eller adelig, måtte der ansættes en formel chef
ved hans side.
Berner havde betydelige administrative evner. Han forstod
i den grad at spare, at teatrets reservefond i hans tid voksede
ril 30.000 kr. Den kunstneriske ledelse kneb det mere med,
og det var ingenlunde let for ham at balancere mellem så
betydelige personligheder som Johanne Louise Heiberg, Bournonville og Phister. Som medlem af kommissionen for bygning
af et nyt teater foretog Berner i 1870 en rejse ril Tyskland
for ar studere teaterbygninger, og ved sin hjemkomst var han
blevet så kritisk indstillet over for det udarbejdede projekt til
det nye teater, at han i 1877 sØgte sin afsked med pension.
Et varigt samarbejde med kammerherre Fallesen, som året før
var blevet udnævnt til teaterchef, var umuligt, selv om det
snart viste sig, at Berner havde ret i sin kritik, hvilket Fallesen
måtte indrømme.
Jusritsråd Berner fik det usædvanlig lange otium af 37 år,
og efter at have været enkemand i 43 ru: døde han i 1914
med titel af etatsråd.
For kammerherre Fallesen må udnævnelsen i 1876 sikkert
have været en overraskelse, ellers havde han vel ikke ladet
sig vælge til landstingsmand for Bornholm. Men det 8-årige
mandat gav ham lejlighed til fra tingets talerstol at forklare
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og forsvare det nye og store teaters voksende underskud, som
hyppigt var gensrand for hæftige angreb fro hans politiske
modstandere. At han tilhørte der regerende hØjreparri, hjalp
ham over mange vanskeligheder, og ligeså hans særdeles gode
forhold til kongen.
Fallesen var en flittig, pligtopfyldende embedsmand, som
satte sig godt ind i sagerne samt forstod at skaffe sig gode
medhjælpere. Men han havde ikke så let ved at aflægge den
militære tone, hvilket stØdre mange, så han med årene skaffede
sig ikke så få modstandere. Han forlangte respekt om arbejdet
på den kongelige scene, som han elskede og højagtede. Da
kommandør Ferdinand JØhnke - Danmarks sidste marineminisrer - som chef for sØminekorpset, der skulle assistere
med indførelsen af elektrisk lys på teatret, trådte ind på scenen
med uniformskasketten på hoveder, fik han høfligt at vide,
at teatret var et kunsttempel, hvis alter var scenen, som når undtoges forestillingerne - kun måtte betrædes med blottet
hoved. Kommandøren gjorde undskyldning og srrØg straks
kasketten, men forstod næppe helt kammerherrens højagtelse
for scenens ædle kunst. Kort tid efter aflagde nemlig Fallesen
besøg på Orlogsværftet og var ved at tage hatten af, da han
blev bremset af Jøhnke med ordene: »Behold De kun hatten
på, kammerherre, for her spiller vi ikke komedie.«
I modsætning til Berner besad Fallesen kunstnerisk fornemmelse og Ønskede at indføre et realistisk repertoire på bekostning af det romantiske og mere alvorlige. Især det let pikante
franske lystspil havde hans interesse. H an elskede alr, hvad
der var fransk, især sproget, som han boltrede sig i som en
indfødt. Svensk forstod han derimod ikke, således at han måtte
bede den store, svenske skuespiller August Lindberg, der
optrådte som gæst på teatret, om at blive tiltalt på fransk.
Der kongelige Teater rådede i Fallesens rid over betydelige
men også meget selvstændige kunstnere som brødrene Emil
og Olaf Poulsen, instruktøren W illiam Bloch, den norske
kapelmester Johan Svendsen og fru Phister for blot ar nævne
nogle få.
Fru Phister sværmede for det gamle repertoire og ville vedblive med at spille holbergske Perniller til langt op i årene,
hvilket ærgrede Fallesen, så han fratog hende roller og opfordrede hende til at gå af med ordene: "Der er i livet noget
vigtigere end at spille komedie, når man har nået Deres hØje
alder.« Men fru Phisrer blev ham ikke svar skyldig: »Publikum
holder af mig. Det kan De jo selv mærke på bifaldet. Men
Dem er der ingen, der holder af. Så skal nogen af os to gå,
bliver det Dem, kammerherre Fallesen.« Til denne svada repliceredes: »Jeg går førsr, når jeg dør. Og jeg dør aldrig.« Det
første gik i opfyldelse, det sidste ikke.
Det var nu ikke blot gamle fru Phister, at kammerherren
havde trakasserier med, også de unge fik hans uvilje at føle.
Han kaldte f.eks. den unge, talentfulde skuespiller Abrahams:
»En affekteret, højrumpet fyr «, hvilket skyldtes, at Fallesen
var »bange« for Emil Poulsen, der ikke Ønskede nogen konkurrent. Også andre har været inde på den ellers så bidske
kammerherres frygt for Emil Poulsen og William Bloch, således
skrev i 1883 en stationsforstander C. N . Knuczen i Laven i
Jylland en lille bog med titlen »Kammerherre Fallesen og min
debut på Der kongelige Teater «.
Knuczen, der var nordmand, havde i Norge optrådt som

skuespiller og forsøgte nu at komme til at debutere på Det
kongelige Teater, men blev refuseret efter en prøve. I bogen
retter han skarpe angreb på Fallesen, som han blandt andet
beskylder for fejhed i forholdet til teatrets store kunstnere.
Knurzen skriver: »H vor forståeligt, at man i sin T id gjorde

denne Helt til Commandant på Bornholm - i Fredstid« . Og
han slutter med følgende opfordring: »Gå tilbage til Bornholm
og Landstinget, opgiv Theatret«.
Fallesen vendte dog ikke tilbage ril Bornholm og opgav
ikke teatret, før han i 1894 døde i sit kære Paris.
Anker E. K o/oed.
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Altertavlen
Den 8. juli 1885 blev Nykirke inspiceret, og ved kirkesynet
bemærkedes bl. a., at kirken trængte til en altertavle. Alterets
baggrund var kun et par brædder med påmalede skriftsteder i
grønt. De lokale kirkemyndigheder måtte erkende det rigtige i
den fremsatte anke og besluttede at skaffe midler til et altermaleri gennem en bøsseindsamling. Og så fi k man frøken
Charlotte Sode, Blykobbegård, til at påtage sig at male den
nye altertavle. Resultatet blev et smukt arbejde, der tiltalte
menigheden. Det var en kopi af Carl Blochs bekendte maleri
af Kristi opstandelse, hvis original fi ndes i Set. Jakobskirken i
København. Rammen, der er uden særlige kunstneriske prætentioner, er leveret af et træskæreri, muligvis i Rønne. Den
nye altertavle blev opstillet i kirken 1888 og blev ved synsforretningen i 1889 betegnet som en forskøn nelse af kirken.
Den gamle altertavle, som nu er opstillet i Bornholms
Museum, har oprindelig været et fine kunstværk. Typen er
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Nykirke

todelt og kaldes af T rap for bornholmsk. Den er et renaissancearbejde fra ca. 1600, rigt indrammet og med et nadverbillede til venstre, et altergangsbillede til hØjre. De er malet
over tavlens oprindelige udsmykning og er muligvis malet af
H einrich Johann Molln i 1766. Altertavlens oprindelige topstykke er forsvundet, men på kirkens loft opbevares et nyt
topstykke fra 1846; det er i empirestil.
Hvorledes denne altertavle i sin tid er forsvundet fra Nyker,
har jeg ikke kunnet efterspore. Muligvis afdøde arkitekt, professor Mathias Bidstrup i Rønne på en eller anden måde er
kommet i besiddelse af den og har overgivet den til museet professor Bidstrup var en meget energisk samler af gamle
kunst- og kulturminder. Dog, det er kun en mulighed.
Denne gamle altertavle har efter senere restaurering vist
sig at være meget smuk og værdifuld. Det skal ikke siges for
at forklejne den nye altertavle, men den gamle har sikkert
passet bedre ind i den gamle rundkirkes middelalderlige stil
og kirkerummets særlige stemning af fortid. Restaureringen
af det ærværdige kunstværk er foretaget af malermester Kofoed
i Rønne, der med snild og nænsom hånd har fjernet den grå

-,
I

Jr

overmaling, som en lokal maler har forsyner den med i en
tid, hvor man ikke har haft særlig sans for at behandle gamle
kunsrværker med ærbødighed og nænsomhed. Overmalingen
er sikkert sket for at dække over brøstfældigheder, som tidens

tand har afstedkommet i maleriets overflade. Da altertavlen er
fra protestantisk tid, har der næppe været katolske symboler
at skjule.
Ved restaureringen af Nykirke i 1959-60 blev det gamle
fyrretræsalter erstattet af et stenalter, opmuret af svagt tilhugne
marksten og med en meget smuk bordplade af Ølandsk kalksten
(marmor). Alterskranken, der tidligere bescod af egetræ i tavleribbet forarbejdning, erstattedes af en enkel smedejernsskranke,
medens knæfald og bedeskammel, som tidligere var betrukket
med gedeskind, blev udskiftet med en flet-hestehårs-vævning.
Alteret, der er af nyere dato, er af fyrretræ. Det har været
beklædt med et gammelt alterklæde af røde fløjl med guldkors
og frynser, hvor der i slutningen af det 17. århundrede var indsat Albert H artwigs og frues navne - en smuk alterbeklædning,
som man skønner har været en pryd for kirken. Men på grund
af ælde blev det i 1938 udskiftet med en lys, håndbroderet
alterdug, anbefalet og skænket til kirken af Foreningen for
Kirkelig Kunst. Ved samme lejlighed blev knæfald og bedeskammel samt kirkens alterbøger betrukket med gedeskind.
Arne E. Lttnd.

Stora Stavlamossa - Poulsker Højlyng
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Gamle gravstene ved Set. Ols kirke
»Læser / Kiendte du nogentid det ædle / ægte Venskabs hØye Værd / så føler du deltagende / hvad Sognepræsten her til Seedet / Hr. Hans Marcher / tabte / da
hans blide ejegode Hustrue / Ane Margrete fød Sørensen / ved stille hengang til dydens lØn / forlod ham og
3 umyndige / Men / naar du tillige seer / at bitter
gremmelse ved dette tab / borede sig saa dybt i mandens
hjerte / og undergravede hans sundhed / at han aaret
efter / fulgte hende til evighedens hjem / saa at denne
gravhØye / venlig indslutter begges srøv / o da fælde
du / en Ømheds- en venskabs caare / ved er saa levende
bevis / paa jordens ubescandighed / satt 1799. «

Søren Bjergs ligsten.

Ved Set. Ols Kirkes karakteristiske klokketårn står der opstillet
flere interessante, gamle gravsten. Af disse har den srørsre, der
måler 188 X 128 cm, i ridens lØb lage beslag på mange menneskers opmærksomhed, og endvidere har den voldt de særlig
interesserede en del hovedbrud, idet dens indskrift er meget
vanskelig at læse.
Imidlertid kan det med lidt god tid til rådighed samt ligeledes under udfoldelse af en god del tålmodighed meget vel
lykkes for iagttageren ae tyde indskriften og dermed fravriste
den statelige sten de attråværdige oplysninger om, til hvis æreminde den for ca. 170 år siden blev udfærdiget, og hvis stØv
den i tiden derefter trofast værnede, indtil scenen fik sin endelige plads ved klokketårnets fod.
I værket Danmarks Kirker« er nævnte stens indskrift ikke
gengivet, rimeligvis på grund af dens lange og rige ordforråd.
Her anføres bloc navn og data på de, hvem scenen er lage over,
same at indskriften er »henvendt til læseren.«
l ettest er det at tyde scenens indskrift en gråvejrsdag, eventuelt en mild og lun sommerdag, mens regnen siler stille ned.
Og mindst lige så spændende som under granskningen af et
fikserbillede i barndommens dage, hvor lige med et den rette
løsning stod for ens sande erkendelse som noget ganske selvfølgelige, således tegner der sig nu for den interesserede og tålmodige iagttager stavelse efter stavelse, som tilsammen danner
følgende indhold:
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En supplerende oplysning, som venligst er blevet stillet til rådighed ved henvendelse til Nationalmuseer, godrgØr, ar den lokale
rydning af scenens indskrift er korrekt og i overensstemmelse
med museets tydning.
Hans Eilersen Marcher var føde 1751 i Jonsdal-SrrandebarmWarralose i Bergen stift, og i årene 1787-1798 betjente han
Olsker-Allinge sognekald; død i Olsker 24. november 1798.
Han var gift med Ane (eller Anna) Margrer(h)e Sørensen,
føde 1770, død i Olsker 3. november 1797. Ved ægteskabers
indgåelse, 6. juli 1787, var hun kun 17 år, og ved sin død 10 år
senere efterlod hun sig, som det oven for er nævnt i gravskriften, tre umyndige børn, nærmere betegnet tre små drenge.
Umiddelbart til hØjre for ovennævnte sten står forfatteren og
præsren Jørgen Landes gravsten. Denne sten bærer årsraller
1804 og måler 180 X 94 cm. Øverst i det ovale skriftfelt er der
udformet en vase eller urne, symboliserende død og begravelse,
og derunder læses følgende smukke indskrift:
»Her blev nedlagt / Naturens alvorlige Grandsker /
Rerfærds og Ordens strænge Iagttager / Sand Christendoms oplyste Lærer / De Trængendes Talsmand / De
Lidendes H usvaler / Menneskehedens Ven / Jørgen
Lande / føde 1752 I død 1804« .

Ols kirke, som den
tænkes at have set ud.

Jørgen Jørgensen Landt var født 1751 (jvf. fødselsåret i gravskriften) i Vissenbjerg sogn på Fyn, og her på øen virkede han
som sognepræst i Olsker-Allinge 1799-1804; død i Olsker 26.
juni 1804. Han var gift med Anna H edvig Djurhuus, født 26.
november 1770 på Færøerne, død 9. juni 1841 i København.
Jørgen Landt, der i årene 1791-1799 var sognepræst på
NordstrØmØ (Færøerne), skal endvidere have været en flittig
skribent. Således udgav han i året 1800 bogen »Forsøg til en
beskrivelse af Færøerne.«
Under trappen op til tårnets andet stokværk (klokkestokværket) står der et gravminde, som ved et flygtigt overblik ikke
syner af ret meget, men som nærmere beset udmærker sig ved
en relativ hØj ælde, nemlig sognepræsten Søren Bjergs 355 år
gamle ligsren. Scenen, der måler ca. 155 X ca. 94 cm (oventil
mangler et stykke af det højre hjørne), er udsmykket med et
skjold, hvori der ses et dødningehoved, symboliserende livets
forgængelighed, samt initialerne S.B.
Over skjoldet læses følgende kortfattede indskrift:
»Døde H (r. ) Søren B(jerg) / Anno 1613 / Den 2.
April. «
Søren Bj erg var sognepræst i Olsker-Allinge 1590-1613; han
var gift med Maren Lauridsdatter, der stammede fra Klemensker

og var datter af den derværende sognepræst Lars Nielsen (ca.
1572-ca. 1617).
Og da Søren Bjerg tælles blandt de første lutherske præster i
Olsker-Allinge efter reformationen 1536, fortjente hans ligsten
en langt værdigere plads, end det nu er tilfældet, gemt bore,
som den er, under trappen op til kirkens gamle klokketårn.
Kun få skridt fra nævnte trappe står der en gravsten fra op
imod vor egen tid med navnene på ægtefællerne Hans Jensen
Lund (1811-1894) og hustru Elisabeth Marie Lund, født Kjøller (1806-1876).
Ved at kaste endnu er blik på dette i sig selv ret uanselige
gravmæle får den opmærksomme iagttager en påmindelse om
der jordiske livs afslutning - smukt og følsomt udformet i er
lille vers på kun fire linjer, men hvis enkle og let forståelige ord
på en egen gribende måde formår at tolke den mærkelige stemning mellem der på en gang dybt tragiske og dog lyse og fortrØstningsfulde, som i møder med døden og alr, hvad dens er,
rinder det menneskelige sind i hu:
»Vi sås som frø i blomsterbed
i Herrens urtegårde,
der lægges vi til hvile ned
for vinteren den hårde.«

Carl LØf holm.
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Redningsvæsen og strandinger ved Rønne

Den gamle redningsbåd stod på Rønne havns grund, der hvor
der nu er anlæg, lidt nord for søfartsmonumentet, i en bygning, hvor der scod »Redningsstarion« over porten. Der var en
båd med kork langs siderne, selvlænsende; når den blev fuld
af vand, trykkede vandet nogle klapper op, som den havde
langs siderne; vandets tryk udefra holdt den tæt, når den var
læns for vand. Den stod på en vogn med vognstang og blev
trukket af fire heste, når den skulle ud langs kysten, helt til
H asle eller Amager. Var strandingen nær Rønne, blev den sat
i vandet fra slæbestedet på Rønne havns nordre kaj. Roret var
til at sætte på, når den kom ud på så dybt vand, at roret ikke
kunne hugge i bund.
Redningsbådens mandskab var på 12 mand, 6 fra Nørrekås
og 6 fra Søndrehavn, samt en opsynsmand, der var Øverste myndighed på land, men skulle følge med båden til strandingssreder.
Bådsmanden blev skipper, når båden var sat i vandet; ti mand
roede, bådsmanden styrede og havde den sidst ansatte til hjælp
med styringen. De yngste, sidst ansatte sad på forreste tofte;
der kom de sværeste søer over; de ældste sad agters. H ver roer
havde sin faste plads på toften. Redningsvæsnet havde også et
raketapparat med to- og tredobbelte raketter, der blev affyret

fra er stativ. Der blev holdt Øvelse med raketter ro gange om
året, enten på Galløkken eller med »Georg Stage«, når den var
i havn. Men det var få gange, raketterne blev brugt her på
vestsiden, hvor der er flad strand.
Mandskabet var lønnet af staten som tjenestemænd. I 1898
var lønnen 4 kr. fast om måneden for rorsmænd, lidt mere for
opsynsmand og bådfører. I 1904 var den steger til 6 kr., og
1908 steg den til 10 kr.; bådsmandens løn steg til 15 kr. månedlig og blev først forhøjet yderligere i 1920.
Der blev holdt roØvelser 4 gange om året - hvert kvartal.
Desuden blev der gået Strandvagt, en mand fra Nørrekås og
en fra Søndrehavn gik sammen en tur til H vide Sande og en
til H videodde. Var vejret slemt med srorm og pålandsvind,
regn eller sne, var der allemandsvagt ude. Lønnen for vagt var
4 kr. pr. nar for hver mand; for roøvelser fik hver mand en
godtgørelse på 9 kr.
Der skete mange strandinger dengang, i sejlskibenes tid, og
redningsarbejdet gav mange hårde strabadser. Om vinteren,
når der var sne, havde man skovle med i båden, så man kunne
Øse sig gennem snedriverne på vej til strandingsstedet - og det
måtte man adskillige gange.

'

Redningsøvelse ved Hvideodde med roredningsbåden 1921.
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Jeg vil her give en fortegnelse over de strandinger på Rønnekanten, hvor den gamle redningsbåd var i aktion i min tid og knytte nogle minder og bemærkninger dertil:
Den 10. januar 1898 strandede dampskibet »California« af
Swinemi.inde, lastet med bomuld og foderkager, kl. 1 nat ved
Sorthat. Min far, Niels Kjøller, var med 1. redningsbåd, og han
fortæller: Kl. 3 roede vi ud mod vrager; der var svær pålandsvind, styrke 8-9, og vi havde ikke roet længe, før der kom en
hØj sø, som knækkede fire af vore lange, smidige asketræsårer, og vi måtte gå ind til stranden igen. Klokken 8 satte vi

Den 25. nov. 1925 strandede •Etizarabete• ved Søndre bådehavn.
Den 5. dec. 1906 strandede · Flower• uden for 66-kontoret.

Den 22. febr. 1920 kl. 22 strandede •Anna• ttden for den søndre bryder
ved Rønne havn.

båden ud igen; det lykkedes os ar få 8 mand reddet. Kl. 3 eftermiddag gik vi ud igen og fik 12 mand bragt i land. En redning
dengang kunne godt være en langvarig historie; det kunne gode
vare et døgn, fra vi kørte hjemmefra, og til vi kom tilbage og
fik gjort alt klart på stationen, så det hele var parat til næste
udrykning. Men tilbage til »California«: Da besætningen var
reddet i land, kom Switzer med Rønnefiskernes Bjergelaug til
assistance. Det var et srort arbejde at få »California« slæbt af
grunden. Bjærgelønnen blev ifølge voldgift sat til 131.000 kr.
Når man havde dækker udgifterne til leje af pramme, taljer
m. m., telegramudgifter, sagførersalær, 2 % til konsul Olaf
Lund, havneafgifter osv. blev der en restsum på 117 .985 kr.
Deraf fik fiskerne 33 % i bjærgeløn. Der var ca. 90 fiskere fra
Nørrekås og Søndre Bådehavn samt 8 fra Sorthat tilsluttet
bjærgelauger med ·Switzer, men de gamle fiskere og fiskerenkerne vedblev at være medlemmer og fik deres part af bjærgesummen. Timelønnen ved bjærgningen af »California« blev
sat til 40 Øre for de fiskere, som arbejdede med bjærgningen,
resten blev fordelt således, ar formanden fik tO parrer, næstformanden halvanden, og når summen for arbejdstiden blev trukket fra, deltes restbeløbet lige mellem fiskere og enker. Jo, der
var et godt sammenhold. De fiskere, der arbejdede med ved
bjærgningen, fik, iberegnet deres løn for 280 arbejdstimer, ca.
400 kr. hver, og til de gamle fiskere og enker blev der 270 kr.
til hver. Det var et godt vrag! Men besværlige var det at slæbe
pramme efter sejl- og robåde fra Sorthat til Rønne havn med
så godt som hele lasten, inden Switzer kunne hale »California«
af grunden. Skibet kom flot og ind til Rønne den 25. februar.
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Mandskabet ved Rønne Redningsvæsen, fotograferet i Almi11di1igen 1898. Stående fra venstre: Anders Bohn, Angmt T horsen, Andreas Jørgensen,
Otto JØrgemen, N iels Kjøller, Lartrits Eskildsen, V evers Peter Jørgensen, J11lim Jørgensen, Lartrits Hansen. Siddende fra venstre: Chr. Stenberg, vognmand Peter Rasch, tolder J. P. Pibl, toldkontrollør St11b, N ex ø, Anker H olm, Magmu Kmuisen og Christian H olm.

Der blev senere solgt til Nagasaki i Japan og omdøbt til »Niskin Maru« - men under den russisk-japanske krig blev det
torpederet i 1904. Når jeg har fortalt så udførligt om dette
forlis, er det blandt andet for at give et indtryk af de økonomiske forhold omkring en bjærgning ved århundredskiftet.
Den 19. marts 1898 strandede en svensk 3-mastet skonnert
»Skeldervik« ud for H asle.
Den 1. april 1898 strandede skonnert »Sifa« fra Marstal på
Dynerne ved Galløkken og blev taget af grund af »Skandia I«.
Den 23. oktober 1898 strandede en russisk skonnertbrig
»Nordstem « ude på Dynerne. Vi fik 9 mand og kaptajnens
kone i båden. Skibet blev taget af grunden af 66-damperen
»Thor «.
Den 5. november 1898 strandede »Ane Margrethe« på der
nordre rev.
Den 24. november 1898 strandede en svensk brig, »Gustaf
Adolf«, på Hvideodde. Riggen og alt løsøre blev bjærget af
fiskerne.
Søndag den 18. november 1900 strandede skonnert »Ring
Nielsen« af Svendborg.
Den 13. oktober 1901 strandede galeasen »Adele« ved
Amager.
Den 19. april 1906 strandede en tysk kvase på bølgebryderen.
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Den 18. september 1906 strandede en tysk skonnert »Johanna« på Hvideodde.
Den 5. december 1906 strandede en 3-mastet skonnert »Flower« af København ud for 66-kontoret.
Den 20. juni 1907 strandede en russisk skonnert »Jakob
Marie«, lastet med kul, på H videodde. Fra denne strand ing
mindes jeg, at der om morgenen var pålandsvind og tåge; min
søster og jeg blev vækket kl. 3 om morgenen, vi skulle sammen med min mor ned og pille sild af sildegarn og sælge den.
Der var kommet melding om strandingen, og redningsbåden
skulle derud. Den kom tilbage med 8 langhårede og langskæggede søfolk, der gik op ad slæbestedet med tre sække, to med
beskøjter og en med spiritus. Der første, de gjorde efter landsætningen, var, ar de alle otte satte flasken for munden. Vi fik
kiks af dem, og så trak politiet af med dem - ih, hvor så de
ud! Selv om vore egne fiskere var temmelig skæggede, var de
dog betydelig nerrere. Vi havde fået silden p illet af garnene og
solgt, og min onkel, Peter Kjøller, gav solbærrom, da det var
hans fødselsdag. Der blæste op til vestenstorm, og »Jakob
Marie « blev vrag og skiltes ad i to dele; agterdelen med kahyt
drev ind på Hvideodde. Fiskerne købte kullasten i fællesskab,
og så kunne hver fisker fiske de kul, han ville. Jeg var derude
med min far; vi fiskede kul med tang, og de var store, så vi
havde k ul til lange tider. Agterdelen skaffede drengene er godt

seed ar lege sørøver og at bade fra; den lå der i flere år, indril
sand og storm omsider gjorde ende på de sidsre resrer af
»Jakob Marie«.
Den 25. seprember 1907 srrandede en tysk Damper »Luvise«.
Påskedag den 19. april 1908 strandede en svensk skonnert
»Skjold « på Hvideodde; den blev taget af grunden af 66-damperen »Thor«.
Den 21. april 1908 kæntrede en svensk fiskerbåd, der havde
været ude i !aksevrag, ude ved indsejlingen til Rønne havn. To
fiskere druknede, og båden drev i land lidt nord om Nebbeodde.
Den 28. november 1908 strandede en belgisk damper »Zelandia«, lastet med kul, lidt nord om nordre badehus ved NØrrekås.
Den 24. april 1910 om morgenen kom en finsk bark »Hildur« for nær der nordre rev, så den huggede roret iru; den
sarre nødflag, og vi roede derud og tog 7 mand om bord.
Den 31. oktober 1910 stØdte en stenfisker på ved det nordre rev.
Den 23. december 1910 strandede S/ S »Balrzar von Plaren«
af H alsingborg ved Rønne havn.
Den 19. marts 1913 strandede galeasen »Palma« af Rødvig
ved Srampen. Vi kørte derud med rakerappararer og skød en
raket ud og fik en dreng i land i redningsstolen. De andre to

mand var faldet over bord. Vi roede ud med båden fra Rønne.
Den 1. juni 1913 srrandede en dansk slæbebåd »Even« på
Hvideodde.
Den 1. januar 1914 strandede en russisk minebåd »Neroch «.
Den kom fra England og skulle til Rusland. Den gik på
grund lidt nord for Amager havn. Kl. 10 aften kørte vi derud,
men folkene var gået i deres egen båd, og da vi kom til stranden, var en redningsbåd drevet i land. Vi skød to raketter, men

D en 24. a11g. 1921 fik R ø«nne den første motorredningsbåd.

Hans Jørgemen, Otto Jørgensen, Peter Hansen, Jørgen Eskildsen, Chr. Stenberg, Hans Schou, Chr. Holm , Niels K jøller, Anders Bohn, Lattrits Eskildsen, Ludvig Eskildsen, Peter Kjøller og tolder Pibl fotograferet 191 3.
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Den 24. dec. 1917 kl. 7 Jt-randede >Skandia• ved Dynerne.

Den 28. nov. 1908 Jtrandede •Zeelandia• ved N ø-rrekåJ.

D en 19. marlJ 1913 Jt-randede • Palma• ved Stampen.

Den 1.ian. 1914 Jl-randede •Ne-rok• ved Arnage-r.

linen blev ikke halet tot. Derefter drev der fire lig i land, og
to søfolk fik vi liv i, en russer og en englænder; kaptajnen
drev først i land ca. fire måneder senere.
Den 20. november 1914 strandede en svensk 3-mastet skonnert ved Sorrhat, den var lastet med mursten.
Den 25. november 1917 drev en svensk skonnertbrig »Alma«
ind ved Nørrekås som »dødt skib«. Vi skød to raketter ud,
men der var intet liv om bord. Det viste sig senere, at besætningen, fem mand, var gået i båden og var kommet i land ved
Antoinette. De gik op til Antoinettes hus og bankede på døren. Antoinette spurgte, hvem det var. »Vi er fem forliste søfolk, må vi komme ind?" Så siger Antoinette: »Hvis I vil love
mig ikke at gØre mig noget, må I gerne komme ind, for I er
vel våde og forkomne.« - Nævnte Antoinette kunne nok fortjene en nærmere omtale. Nu er hun blevet et stednavn, som
er vidt kendt; mange tusind turister kender badestranden ved
Antoinette, og hendes navn hører man tit, når der købes billetter i bybussen. Men hvem hun var, er der vel ikke mange,
der ved. Hun var en rundrygget og forslidt morlille, som af sin
arbejdsgiver havde fået lov at bygge sig et hus på sydsiden af
havbrinken ved vejen, der svinger ned til Rønne Strandbad.
Jeg mindes, at vi en dag var nogle drenge, der løb og legede i
skoven deromkring; vi blev så tØrstige, at vi gik op til hende
og spurgte, om vi måtte få lidt vand. »Det må I gerne,« sagde

hun, »og I skal ikke betale for det, sådan som jeg måtte, da jeg
var til dyrskue; jeg måtte betale 10 Øre for to glas vand.«
Den 24. december 1917 strandede 66-damperen »Skandia«
ved Dynerne kl. 7 morgen. 7 mand kom i land med redningsbåden.
Den 2. januar 1918 måtte vi ud med redningsbåden og fik 10
mand i land.
Den 27. september 1919 strandede en tysk skonnert »Therese« kl. 4 morgen. Vi fik 3 mand i båden.
Den 22. februar 1920 kl. 10 aften drev en tysk skonnert
på bølgebryderen.
Den 5. september 1920 strandede en tysk tjalk »Anna « uden
for 66-kontoret kl. 8 aften.
Den 7. december 1921 kl. 8 om morgenen gik 66-damperen
»Heimdal« i tæt råge på grund omtrent på samme sted, hvor
»Skandia« var strandet 4 år tidligere. Vi fik passagerer og
mandskab, i alt 46 mand bragt i land, men skibet srod så hårdt,
at Switzer måtte slæbe det af grunden. Denne stranding førte
til, at indsejlingsforholdene ved Rønne havn blev forbedret.
Den 31. december 1922 kl. 10 aften strandede dampskibet
»Brage« af Stockholm på sydsiden af revet ved Hvideodde; den
kom flot den 2. januar.
Den 24. marts 1924 strandede en svensk damper »Astrid«
på Hvideodde.
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Den 5. november 1924 strandede en finsk 3-masrer skonnerr
kl. 9 morgen ved Søndre bådehavn.
Den 17. maj 1926 srrandede en hollandsk skonnerr ved Sorrhar. Redningsbåden var derude.
Ja, der var nogle opregnelser om srrandinger ved Rønne.
lønnen ril redningsmandskaber for en srranding, når redningsbåden var ude, var i 1906 15 kr., fra april 1920 gik den op
ril 30 kr. Fra 1893 ril 1937 blev der bjærger 137 mennesker
med Rønne redningsbåd og redningssrol.
Den 24. augusr fik vi en mororbåd, men der var alrid vrøvl
med mororen; der var sjældent, vi kunne få den srarrer. Den
srod også på en vogn ril ar køre ud på kysren. Skruen var til at
rrække op, når båden skulle særtes i vander, og føre ned, når
vi kom ud på rilsrrækkelig dybr vand. Men en dag, da mororen
skulle prøves i redningssrarionen, gik der ild i den. Båden blev
skubber ud af redningssrarionen, og herude srod den så og
brændre ud. Så blev den gamle redningsbåd rager i brug igen,

ril vi fik den nuværende. Og så kom Rønne gamle redningsbåd
ril Grønland.
Vi flyttede ind i vores nye redningssrarion på Sydhavnen den
iO. augusr 1928 og havde Øvelse med den nye mororbåd den
14. augusr. Derefrer var der indvielse af srarionen. Til seede
var to minisrre og nogle embedsmænd inden for redningsvæsner. Den nye mororbåd havde sin førsre rur, da »Skolma«
srrandede ved Ypnasred. Der blev sejlet fra Rønne havn kl.
14.15 den 16. 1. 1929 ril Nexø, hvor de fik besked om, ar
mandskaber på »Skolma« var ved ar blive bjærger af det lokale
redningsvæsen med raker og redningssrol.
Til ovensrående oplysninger om redningsmandskabers økonomiske forhold kan jeg tilføje, at pensionsalderen for redningsfolk var 62 år, så kunne de få 2/3 af den fasre månedsløn i pension. Nogle fik Dannebrogskorser. Og en enkelt gang
var de ri! raffel hos kong Chrisrian på »Dannebrog«, der lå i
Rønne havn.
Ejnar K jøller.

Den ny vej gennem H elligpeder.
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Ole Nicolai Holst, IO. nov.
1875-7. okt. 1967, landinsp.,
branddirektør, Rønne.

H olger Rottensten, 16. feb.
1907-17. okt. 1967, gdr" St.
Knudegård, Klemensker.

Aksel Jensen, 5. dec. 189817. okt. 1967, smedemester,
Pedersker.

Svend Aa. Bendtsen, 17. aug.
1929- 22. okt. 1967, murermester, mdl. menighedsråd,
Rønne.

Jens Walther Pedersen Skotte,
23. juni 1904-27. okt. 1967,
gdr. Ypnastedgård, fhv. sognerådsformd., Østermarie.

Emst Bech, 23. jan. 190727. okt. 1967, købmd., fmd.
Rønne Købmdf.,mdl. Bornh.
sparekas. tilsynsråd, Rønne.

Emil Hellesen, 9. dec. 18817. nov. 1967, formd., Hammerens Granitværk.

Alfred Olsen, 25. juli 190 130. nov. 1967, avlsbr., Skovsholm, fmd. sgr., kirkeværge,
fm d. Indre Mission. Rø.

Hans Munch, 25. nov. 1902
-1 7. nov. 1967, gdr., Østre
Pilegård, Klemensker.

Helge W. Hansen, 18. okt.
1913-23. nov. 1967, slagtermester, Rønne.

Johannes Riis, 15. dec. 1900
5. dec. 1967, fhv. gårdejer,
Nygård, Hasle.

Harry lAHen, 27. jan. 18996. dec. 1967, fhv. arb.fmd.,
Neksø byråd, fmd. Brugsf.,
Neksø Sygekas, ligningskorn.
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Anton Hansen, 4. feb. 19158. dec. 1967, avlsbr" Bøgeskoven ,RØ, fmd. Rø sogneråd, fmd. Brugsforen.

Georg K. Rosenmeier, 23.
apr. 1904--8.dec. 1967, lektor, Rønne Statsskole, Rønne.

Lonis Sorth, 13. juni 1904-9. dec. 1967, repræsentant,
Rønne.

Martha Broen, 6. juli 18938. dec. 1967, forretni ngsf"
Bornholms Tidende, Rønne.

Sigfred Peter Olsen, 11. sep.
1900-12 . dec. 1967, karetmager, mdl. byd.det, kirkeværge, brandinsp., Åkirkeby.

Johs. E. Larsen, 1. dec. 189220. dec. 1967, mdl. Landst.
42-51, Folket. 5 1- 61, Landsskatteretten 52-67, Rønne.

Ernst B·reckling, 20. novbr.
1913-19. dec. 1967, ingeniør,
N eksø.

H. Brandt Kofod, 10. marts
1888- 26.dec. 1967, fhv. grd"
Brandsg., Bodilsk" fmd. Bh.
landøk. Foren. æresmdl. R.D.

Marim Pedersen, 19. april
1885-7. jan. 1968,fmd. sygekasse, mdl. ligningsko=iss.,
Neksø.

Erik H valkof, 4. okt. 191910. jan. 1968, major i Bom·
holms Værn, Knudsker.

Axel Hermansen, 3 . februar
1884--10. januar 1968, fhv.
første!., Aker, mdl. sgr., fmd.
børneværn, fmd. D.L.F. ø .kr.

Einar Siølander, 2 7. marts
1892-14. jan. 1968, fhv.
slagterm" m dl. bese. Bornh.
Slagtermescerforen., Rønne.

Karl Anker Henriksen, 19.
jan. 1906--18. jan. 1968, papirhandler, mdl. sgr., mdl.
mghr. Øscermarie.

Ponl Erik Mortensen, 31.
juli 1943- 30. januar 1968,
oversergent v. slædepatruljen
Sirius, Rønne.

Hans Peter Sonne, 14. aug.
1897-3. febr. 1968, fhv. bagermester, Rønne.

Axel M. Lindberg, 18. jan.
1884--8. febr. 1968, urma·
germescer, fmd. f. urmagerforen., æresmedl., Rønne.
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John Engvang, 29. dec. 1904
-1 6. febr. 1968, bestyrer, De
foren ede Granitbrud, Neksø.

Edvard Dam Johansen, 2.
sepr. 1904-1 6. febr. 1968,
overroldass., kgl. vejer og
mi11er, lokalhisroriker, Gudh.

Hans Oluf Kofoed, 31. okr.
1889-19. febr. 1968, fhv.
savmøller, mdl. sogr., præd.
evg. lurh. Missionsf., Øsrerl.

H olger Nielsen, 7. marts
1890-17. febr. 1968, lærer,
Havrebjerg, sognefoged, Hareskov, mdl. sogr., Værløse.

Isak Jensen, 29. marts 1894
- 15. marts 1968, pens. overfyrp., Hammerodde, Sandvig.

Henning Jørgensen, 25 . nov.
1890-16. marts 1968, fhv.
bagermester, Allinge.

Max Matthiesen, 19. marts
1882-2.marrs 1968, sgp. N yker 1931, Rønne-Ko. 38-47,
provst Bh. v. pr. 47.

'

Jens Kofoed, 2 7. ma j 192 114. marts 1968, redaktør,
Rødovre.

=--,
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Albert Arvidsen, 17. juli
1889-29. marcs 1968, pensionatsejer, Sandvig.

Thomas Bang R.pnne, 15. juli
1884-1. april 1968, fhv.
købm.,Rønne, bese.med!. Bh.
Maskinfabr., Nylars.

Arne Th orngreen, 19. nov.
1901-22.apr. 1968, malerm,.
oldermd., byrådsmdl., fmd.
bese. af Hillerød Højskole,

Andreas Klamp, 13. aug.
1882-24. apr. 1968, fhv. malermester, Neksø.

Kristian Johansen, 3. okr.
1912-7. maj 1968, el-mekaniker, Rønne.

Vikt or Nielsen, 6. dec. 1882
- 11. maj 1968, fhv. malermesrer, oldermand, Rønne.

Lo11is Andreas Marker, 7. sep.
1893-14. maj 1968, fhv. lods
og havnefoged, strandfoged,
Svaneke.

Lanra Kofoed, 29. okr. 1887
-18. maj 1968, fhv. asylbesryrerinde, Rønne.
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Eva Ande1'sen, fødr Hansen,
16 . dec. 1912- 21. maj 1968,
fhv. regnskabsfører f. Nybro
El-værk, Østerlars.

A 1'thnr E. Ande1'sen, 14. jan.
1894-25.maj 1968,maskinm.
fosforitbrud, Amager, kong
Georg 6. tapperhedsmedalje.

Hans KjØlle1', 17. juni 1893
-26. maj 1968, fisker, fhv.
kustode, Frederiksø.

K1'istian Th. M. Jensen, 8.
juni 1888-14. juni 1968, fhv.
skovbetj. v. Bh. skovdistrikt,
kaptajn af reserven, Allinge.

K1'istian Sanne, 25. apr. 1899
- 26. 26. juni 1968, fhv. barberm., Svaneke.

Jens P. JØ1'gensen, 19. dec.
1892-27.juni 1968, fhv u ddeler, Amager, Rønne.

Hans Jensen, 25. juli 18901. juli 1968, murer, husflidslærer, Klemensker.

Valdemar Frederiksen, 27.
jan. 1891-2. juli 1968, repr.,
Bomh. Maskinfabrik, Rønne.

Esthe1' Simonsen, født Jacobsen, 13. maj 1888-8. aug.
1968, fhv. lærerinde, Klemensker ndr. sk., Vanløse.

F1'ank H olm, 7. sep. 189818. aug. 1968, vognmand,
Allinge.

Eile1' T horkild Ch1'istensen,
14. okt. 1903-18. aug. 1968,
fhv. murerm., Langedeby,
Bodilsker.

Sofw Hansen, 12. aug. 1898
-22. aug. 1968, fhv. restauratør, Bolsterb jerg, Snogebæk.

Axel Lange, 8. apr. 189721. aug. 1968, policiassistenr,
Gudhjem.
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Sognevej ved den gamle skole, Østermarie (Frede Kjøller f ot.)
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T itelvignet: Kyst ved Sorthat. Foto: Chr. Stnb-]Ørgensen .... side
Aften på Hammershus. Digt af A nna La1tterbach . . . . . . . . . .
Gamle postkort. Af Chr. St11b-]prgensen _ . . . . . . . . . . . . . . . .

Ole Christense n - en spændende b illedhugger.
Af H ansaage B pggild .. .... . .... ...... ... . ..... . .. .. .

3
4

Juletræet. Digt af Nina Bostmp . . . . . ....... . .. . . ...... .

26
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Jul. Digt af Poul Bjarni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Fallesen og Berner. Af Anker E. Kofoed ......... .. ... . .
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Ja hausar, ejngång inu. A f Poul Bfami . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Studenterne fra Rø nne Statsskole 1968. Foto af Ilsted B ech ..

I N exØe paa Bornholm. Af H elmer K ofod . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Alcercavlen i Nykirke. Af Arne E. Lund . ... . .. .. .. ...... .

To billeder fra Allinge-Sandvig. Foto. Chr. Stub-Jørgensen . .
Bornholms natur under årets gang. T ekst og foto: Frede Kjøller
Jacob Peter PrahL Af Frede Kjøller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juleklokken. Dige af Chr. Stttb-]Ørgensen . . . . . . . . . . . . . . . .

16
17
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25

Stora Stavlamossa i Poulsker H ø jlyag. Foto: Frede Kjøller ..
Gamle gravscene ved Sc. Ols kirke. Af Carl Løfholm ...... . .
Redningsvæsen og strandinger ved Rønne. Af Ejnar K jøller
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33
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Redaktion: Frede Kjøller, Lærkevej 5. Østermarie.
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Bornholms litteratur
Kort og førere :

Bornholm, generalscabskort 1:100 000 falser . . . . . . . . . . . . . . . . 6,75
Bornholm, atlasblade 1:40 000 4 blade plano a . . . . . . . . . . . . 7,35
Bornholm, målebordsblade 1:20 000 16 blade plano a . . . . . . . . 6,75
Bornholm, rurisrkort 1:60 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,15
K. Thorsen: Bornholm, rurisrkorr 1:75 000 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00
K. Thorsen: Rønne, kort med gaderegiseer . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
Bornholms Tidendes kort med gårdnavne og sognegrænser . . . . 8,50
Gudrun Henningsen: Kort over Bornholm . . . . . . . . . . . . . . . . 3,75
G udrun Henningsen: Kort over Ch risriansØ . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50
H enning Køie: ChrisciansØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00
Historie og hjemstavnslære m. m. :

Palle Lauring: Bornholm, med regninger af Ebbe Sadolin . . . . . . 44,00
indb. . .... . ................... ......... .. 56,25 og 67,10
P. Møller: Det bornholmske Sp rog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,25
Palle Wichmann Olsen: Hundrede Aar paa en KlippeØ . . ..... 15,75
Rønne Bogen, samler af Emil Ruge og Iver Madsen . . . . . . . . . . 20,85
Th. Lind: Svaneke Bogen . .................... ......... 21,50
N iels Nielsen: En by vokser ri! .. ........ . .. .. ......... 33,75
indb .............. ......... .... . ... .. ... ........ .. 67,50
Anker E. Koefoed: ChrisriansØs historie . .... . ...... ....... 45,30
Chr. Stub-Jørgensen: Bornholms Borg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,45
Chr. Stub Jø rgensen: Blade af Hasles Bog . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,25
Bornholmske Samlinger n ye serie bd. I .. ... .. .. ... . . .. .... 21,50
Bornholmske Samlinger nye serie bd. II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,50
K. Thorsen: Rønne Søfarrs Hiscorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,95
H. Srenbæk: I bornholmernes tjeneste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,60
Ebbe Gert Rasmussen: Bornholm 1658 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,45
Ebbe Gere Rasmussen: Pastor Lemvigs becænkning .......... 29,75
Laurids de Thurah: Bornholm og Christiansø, indb......... 358,75

Yde-Andersen: Bornholmere og andre gamle ure, ny udg. ca.
Knud Dahl: Naturfred ninger på Lolland-Falster og Bornholm ..
indb. ca.
Bornholm 1966 i billeder . ......... ......... . . .... . .. .
Bornholm 1967 i billeder ..... .... . ......... ..... . ... .
Bornholm 1968 i billeder . ... ........................ .
Chr. Stub-Jørgensen: Min Strand . .. ....... . ... ....... .. .
Chr. Stub-Jørgensen: Næsdævlens Rige, indb.......... .. .. .
Chr. Stub-Jørgensen: Kølvand ............ . .. .. . .. ..... .
Robert Christensen: Set. Ols kirke ........ . . . .. ........ .
Erik Skov: Øscerlars Kirke .... . .. ....... ..... . ....... . .
Erik Skov: Hammershus . ........................ . .... .
Tage Kaasced: Hammershus .... ....... . ........ ... ..... .
Frede Kjøller: Vescermarie Plamage gennem 100 år .. .. . .. .
Frede K jøller: Øscerlars Udmark 1866-1966 ....... .... .. .
Viggo H ansen: Ar og Dag i Skoven (Rønne udmark) ...... . .
Oluf H øsr: Fra Orion til Gudh jem ............. .. ...... .
Palle Rosenkrancz: Mordet i Vescermarie, ny udg. . . . . ... .. .

38,00
13,50
58,00
9,85
10,85
11,50
7,00
4,50
5,50
2,25
3,40
4,25
3,40
6,50
11,25
16,60
82,00
7,50

Geologi og arkæolog!:

Arne Larsen: Bornholm med kikkert og lup ............ . . 6,65
Arne Larsen: Læså, ny udg. . ...... .. .. .. .. .. .... .... . 21,50
Arne Larsen: Bornholms Natur ... . . . ......... .... ... .. . 3,40
Biografier og stamtavler:

J ohan H ansen: En bornholmsk Haandværkers Erindringer ved
lektor Th. Lind ..... . . .... .. .. . ............ ....... .
Svendsen: Øscerlarsker Slægter . . . .. .. . .. . . ............. .
H. Sonne Kofoed og N. C. Scangegård: Klippeøens Mænd fødte
og førce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,60, indb.
Jul. Bomholt: Jacob Hansen ..... ..... .. ...... . ... . ... . .
H. A. Koefoed: To Nexø-studier ... .. .. .. .......... .. .. .
Fr. Teist: På afstand - erindringer og tidsbilleder .. . ..... . .. .

12,65
6,75
19,70
30,00
18,70
49,50

Digtsamlinger:
Diverse:

J ul paa Bornholm 1933-36 ind. a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,50
Jul paa Bornholm 1939-40 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,50
Jul paa Bornholm 1946-47-48 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,50
Jul paa Bornholm 1951- 54 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,50
J ul paa Bornholm 1955-58 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,50
Jul paa Bornholm 1959-60-61 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,75
Jul paa Bornholm 1962 ...... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,25
J ul paa Bornholm 1963-64 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,50
Jul paa Bornholm 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00
Jul paa Bornholm 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,50
Jul paa Bornholm 1967-68 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,50
Jul paa Bornholm 1933- 36 indb. i er bind .............. . . 39,50
J ul paa Bornholm 1938-42 indb. i et bind . ........ ... . .. . 44,00
Jul paa Bornholm 1943-47 indb. i er bind ................ 44,00
Jul paa Bornholm 1948-52 indb. i et bind .......... ..... . 47,00
Jul paa Bornholm 1953- 57 indb. i et bind ................ 52,00
Jul paa Bornholm 1958-62 indb. i er bind . . . . . . . . . . . . . . . . 54,25
Henning Ipsen: Bornholm og Bornholmere - flot billedværk . .. 49,50
Occo Norn: Bornholmske byer og fæstningen Ch ristiansø . . . . . . 8,55
Chr. Srub-JØrgensen: Soldyrkerne paa Madsebakke . . . . . . . . . . 8,5 0
Ferieøen Bornholm, billedhæfte med ceksc på dansk, engelsk, tysk 8,75
Bornholms Vejviser . .. .. .......... ..... .... ..... ... ... 23,65
Gamle huse i Rønne ........... .... ....... .. .......... 45,10
Bornholm, billedhæfte med tekst på dansk, svensk, engelsk, tysk,
fransk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,50
Ludvig Mahler: Bobbarækus Filiækus. Med Krølle-Bølle runde
på Bornholm, bornholmsk billedbog .. . ... . .. .. .. ....... 12,75

K. A. Pecersen: Viser i bornholmsk Folkemål . ...... . . ... . .
]. P. Kuhre: Bællamin je fra Magleskau . ..... ... .... .. . . .
Chr. Stub-Jørgensen: Hjemlandets Kyse ........ . .. .. ...... .
H ans Hjorth: På versefødder ......... ... . ... . .. .. . . .... .
]. P. K uhre: Bællaminje fra Magleskau ........ . .......... .
Sang- og melodihæfter:

14 gamle viser i bornholmsk mundart af H . Johansen .. . ... . .
J. P. Ku hre: Lila Moer og Pærza Viza . .. .. .. .. . ......... .
Bornholms Tappenscreg af P. Andersen (indh. •Bornh. Drapa•)
Nordens Capri af Vald. Olsen ....... . ... .. . . ... ... . . .. .
Bornholms p ris af Winther .. .... . .. ...... ... . . .. .. ... .
Kong Peter I.s Honnørmarch af d r. Thorsen ............. .
L. Wessel: I Piblamarken . .... . ........... ........... . .
K jøvenhaunerijn, syngespil i 2 akter, tekst og musik Daniel
Andersen ........................... . .. .......... .

Colbergs Boghandel
Forlægger af bornholmsk licceracur
Telefon *1617 . Po1tko11to 13077

Ældre bornholmsk litteratur købes og sælg es

KONTORMASKINER • KONTORMØBLER

add-queen

Rejseskrivemaskiner
Eneforhandling for Bornho lm

2,00
2,00
5,00
2,00
2,00

Ele ktrisk regnemaskin e kun kr. 799,Eneforhandling for Bor nholm

!lilEMAli

Kontorskrive maskiner
Eneforhandling for Bornhol m

COLBERGS BOGHANDEL
EDM. ANDERSEN & SØ N

Telt. *161 7

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

JOHS. PEDERSEN
R Ø NNE
TELEFON

1304

JOHGUS. BORNHOLMSK KERAMIK

SKO

Bornholmer Is

til alle formål
finder De lettest i
øens førende
SKOMAGASIN
AKTI ESE LS K ABET

Bornholms
Fløde-lscremfabrik
Bornholms Ma rgarinefabrik A/S

Telefon ·1850
Rø nne

t elf. *2244

PROTOKOLLER

Tapet, farver

PRIVATB I ND

- og gulvbelægning

Gå til Lind og køb ind
- det betaler sig
Farvehandel og
materialist

Niels Andersen

BOGBINDERI

SVEND E. LIND

St. To rv, Rønne, cif. 1313

Sc. Torvegade 5

Sejl med 66-bådene

-·· ·

•••

. . . . ... . . . .
I

I

I

I

••••••

HAMMERSHUS

Telefon 180-2780

KEMISK RENSNING

MALERMESTER

Nørregad e 24
Telefon 48

<EM <OHL
St. Torvega de 27. Telefon Rønne 116

j ulen varer længe -koster mange perzge . ..
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 Rø nne. Alling e . H asle . Tejn

Vi spiller ikke lotteri
De kan hverken vinde
biler - bar11e1Jog11e eller rej ser 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 KVALITETSBRÆNDS E L hos

Fa. Chr. Bidstrup, Rønne, telefon 141
BRÆNDSEL AF EN H VE R ART

c..Alt i
elektriske

anlæg

fjrmaet Axel Sørensen og søn. Elektro-•nstallatør. Telf. Rønne S69

-det nye

i reoler
og møbler
- gå til

EMIL
NIELSEN
SØNDERGADE 7
TLF. RØNNE 1025

~
~

GARANTI

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

Instrumenterne sidder ri gtigt • og se den berømte
sportsgearstang !

...~----

_

12 °/o STØRRE HESTEKRAFT OG FORBEDRET PÅ ALLE OMRÅDER ...
En helt ny Vauxhall Viva kører frem på bil-markedetl Totalt nyskabtl 16 cm længere, 9 cm bredere - og med en
streamline linieføring, som bli'r modeskabende I Motorens volumen er øget fra 1057 til 1169 cm3, 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 gl'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.

VAUXHALL

v1va

VF3

FERDINAND JØRGENSEN

~

-en vogn med skud i !

Telefon Rønne "250

Nexø "252

Skadesforsikring
Livsforsikring

Forsikringsaktiese lskabet

NYE DANSKE
Afd e lingskontoret i Rønne ved distriktschef C. A. Flensborg. Tlf. 1864-1964
Age nturer i d e bornholmske købstæ der

BOGTRYK+ OFFSETe CEB-TRYK
STOREGADE 30 . RØNNE . TELEFON

' 2526

Kgl. porcelæn
Bing

&

Grøndahl

Holmegårds glas

NEDER DELE
KJOLER
BLUSER
STR I K

Se det nyeste i ovnfast og

FRAKKER

ildfast porcelæn

JAKKER

Mange gode gaveideer

SLACKS

Stort udvalg i
rustfri stål

N. C. Bruun-Schmidt, St. Torvegade 1. T elf. Rø nne 104

RUSKIND
PIGETØJ 4-14 år

De ser det
først
hvor udvalget
er STØRST

~neVinog Cigarforretning
har alle kendce mærker
i vine, spirituosa,
cigarer og cigareccer.
Sco re udvalg i piber.

~

H. H.LAU

'[KIBJ'

SI. Torl!egarlt J, R•11t1e

• iøe EN HAVNs

Td•Jo11706

Indsætter De et fase beløb
hver måned (mindst 50 kr.),

km De'""
12 min<d«
~ låne
lige så meget,
som De

~

~
"'~

~ har sparet op, og efter

"'~ 24 måneder det dobbelte

S

~

-dog højst 15.000 kr.

1873

Kom ind og få alle oplysninger om
0

O PSPARINGSLAN

HANDELS BANKEN
-altid med i billedet
Store Torv 11 • Rønne • Telefon Rønne 1211

Aflæg
vort konditori
et besøg
- altid god, ren
kaffe og
friskt brød

DAM EFRISØR

KNUD OTTESEN
SNE LLEMARK 41 . RØNNE . TLF. 912
FORHANDLING AF ELIZABETH ARDENS PRÆPARATER

Man køber da
KØD
hos den rigtige

SLAGTER
H.C. Riddersborg
HJØ R NET AF Ø STE RGAD E - SØNDERGADE. TEL.EFON RØ NNE 564

'Blomstervenner Cederblad kender

BERNINA 708
ZIG·ZAG

Knud
Jørgensen
St. 'Torvegade
'JZonne

Gælder det knallert, cykel, symaskine
eller jagtgevær, går De ikke forkert,
hvi s De henvender Dem til os. Kun
gode mærker haves

Kranseog b lomsterarrangementer

VÆVN I NGER. KJOLER

af enhver art.

BRODERI

Leveres over hele jorden

RAV. KERAMIK. SØLV
MALERI ER

'Telefon

'R.01111e

740

Snellemark, Rønne. Telefon 884

julegaver
I SMUKT UDVALG

H. P. RØNN ES EFTF. HENNING WOLLNY. LILLE TORV . RØNNE . TELEFON 319

Pakning
og
opbevaring
af møbler

Besøg
specialforretningen

cAlsteds
Børne-Hjørne

Det er en fornøjelse at købe babyog børnetøj. Kæmpeudva lg

WILH. BECH & SØN
Tu rist- og selskabskørsel . Flytte- og transportforretning

Telefon 249

(ud ad Søndergade)

Kastanievej 6. Pr ivat: Søndre Alle 5. Telefon 788

hører ju len til
KRØ LLE-BØLLEdessert 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

service - exclusive arrangementer - så:

BLOMSTER fra

v/ BENT KYHN
Torvegade. 3700 Rønne. Telefon 448
Postgiro 4 59 07. Box 76

selvbetjening - er hurtigt - nemt - og økonomisk
-vælg i

HOVEDVAGTENS
SELVBETJENING
Alt i
julens blomster

m.v.
Til kirkeg å rd ,

Søndergade 10

s y gehus
og hje mm et

BLOMSTER -

HVOR DE KAN HOLDE

Bornholmsk
.

stentø;

og fajance
SØLV MEDA ILL E:
Altona 1869, London 1870

GULDMEDAILLE:
New Orleans 1864,
Bruxelles 1910, Gent 1912 og
San Francisco 1914
Barcelona 1929 (Grand prix)
Brncelles 1935 (D iplom d'H onneur)

L. HJORTH
GRUN DLAG T 1859

Briller
er en tillidssag, men henvend Dem
trygt til os - v i har en af de højeste
uddannelser indenfo r øjenoptik - og
vi g læder os til at klare netop Deres
b rilleproblem

Ure
øens største udvalg i : armbåndsure stueu re - lodure - standure og bornholmerure

Vor servicevogn henter
og bringer over hele øen

Aut. forhandler af :

St. Torvegade 14. T lf. Rø nne 572
Ved den g rønne gavl med Omegauret

ri

Hvad vil De helst: Vaske selv - eller ta' telefonen ... ?

•

ring tøjet rent

Ring Rønne 9
lvASKI
IRENSI
I LEJE!
jBORNHOLMS DAMPVASKERI AIS!

