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EFTER MALERI: OTT O H A S LU N D (1842-1 9 17):
GU D HJEM
Tilhø rer Bornholms Museum
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R E DI G ER E T A F FR E D E KJ Ø L L ER

HAKON HOL M - R Ø NN E

Foto: Frede Kjøller

JONS KAPEL
Alt Offeralteret, blodbestænkt,
hensmuldret af Ælde.
Paa Tidens Vantro høit og strengt
Præsterne skj~lde.

Et Ragnarok over Norden vidt
saa skummelt ruger.
For Valhal bliver ei længer stridt,
og Dødsangsten knuger.

De snige sig stille, lydløst ud
i Aft enstunden
at høre Sagn om den nye Gud,
i Krybben fonden.

Egen Styrke er Løsen stolt
for Kæmper vilde,
de smile, som Asa-Loke, koldt
ad Gudegilde.

I Øst forlængst dog Solen oprandt,
og Frelsen beredtes.
Mod Nord den endelig V eien fandt,
og Skyerne spredtes.

Ad Klippekammen, som stiger brat
i Nord af Havet,
hvor Foden glider i Lyngen glat,
de fremad traved.

Nu Idunsæblet opliver ei,
og Balder segned,
og Thor og Odin paa Heltevei
som Spøgelser blegned.

Paa Borgundarholm, den navnkundige Ø,
sit Øie den fæsted,
og Vikingereden i brusende Sø
den straalende gjæsted.

Fra Øst, hvor Gaard sig føier til Gaard
paa den udstrakte Slette,
og Lærken hø it over Kornet slaaer,
Kaasen de sætte.

Nu Freia, den hulde Vanadis,
ei deler Valen,
og kunstlet runger Tapperheds Pris
i Drikkesalen.

Endnu dog ei ret den vover sig frem
af de kulsorte Skyer.
En lille Flok kun fra Hedningehjem
til Bethlehem tyer.

De komme tilsøes forbi Kystens Skær
langs mægtige Huler,
hvor Hylden og Vedbenden fjern og nær
Granitten skjuler.
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Han bringer sin Mesters Guddomsord
til Alle, som lide.
det Ord, der forløsende daled til Jord
i Sjælenes Kvide.

Og alle søge den snevre Sti,
af Naturen dannet,
som fører til et Klippeparti
høit over Vandet.

Syge, Værkbrudne - knuste Vrag
paa Livets Bølge for Hedningeflokkens vilde] ag
rædde sig dølge.

Om Stenen, hulet som Prædikestol,
samles derinde
i Sommerkvældens synkende Sol
Mand og Kvinde.

De fandt kun Vold og Bedrag og Spot
i Menneskevrimlen
og flygted hen, hvor i Havet blaat
speiler sig Himlen.

- End Solens Straaler sænke sig blidt
over Klippekapellet,
hvor, gjemt og stille, strømmede frit.
Livsensvældet.

En voldtagen Mø, en stakkels Træl,
en Olding ved Staven
mødes her i det vilde Kapel
paa Veien til Graven.

En Klosterbroders udbredte Favn
vinker Fortabte
og aabner Frelsens skjærmende Havn
for det ringeste Skabte.

Af vældig Granit end Kirken staaer
med mægtige Piller,
og Bølgen, som skumklædt Stranden slaaer,
Koralen spiller.
Kristian Arentzen.

Kristian Arentzen (1823-1899), mest kendt som Litteraturhistoriker, var tillige en udpræget efterromantisk Lyriker. Som
Skolemand fik han især Betydning ved at være Lærer for Holger Drachmann. Et Ferieophold paa Bornholm omtaler han i
sine Erindringer som en stor Oplevelse; det affødte et Par Digte med bornholmske Motiver, hvoraf det ene gengives her.
So m Digter maa han afgjort betegnes som romantisk Epigon, men hans Inspiration var ægte, og han mestrede Formenfint
og smagfuldt. Han er for god til at glemmes.
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PAUL HØM
- notater om maleren fra
udstillinger, fra samtaler
og pluk fra litografiske værker

Paul Høm - ydmyg i sin færden, ydmyg i sit maleri.

Foto: Algot

På væggen hænger tuschtegninger. En af dem er en fantasi over
vennen Sigurd Vasegaards begravelse. Den illustrerer slående
tankerne ved denne kollega og gode kammerats bortgang.
- J a. Mine tanker har i perioder kredset meget om Vasegaard,
siden han døde, siger Paul Høm forklarende.

det, og vi så væggene dækkede med træsnit. Indtrykket var overvældende. Med en episk stilsikker evne parret med en utrolig
håndværksmæssig kunnen var Sakse - den gamle, latinske nordbo
- synliggjort for altid."

*

Vasegaard talte selv om at give sig af med noget, der - som han
udtrykte det - er så uaktuelt og p å en måde upopulært.
Sådan følte han det, men sådan føler vi naturligvis ikke. Da
Gyldendal havde bedt ham om at lave illustrationerne til krønikken, sagde han:
- Nu har jeg valget mellem at blive viking hele mit liv, eller
lægge det fra mig og finde på noget andet.
Han blev viking hele sit liv. Han gjorde arbejdet, som han
sagde, han ville. Og selv om det er vikingetid, har han fået landskabet omkring Gudhjem til at være tidløst. Personlig1ølger jeg
det selv samme landskab hver dag. Bakkerne med markerne og
helt ude havet og uendeligheden. Sådan må det have set ud
altid, men han lavede også disse billeder som til noget, der skete
i dag.

Det bedste, han har lavet, er illustrationerne til Saxos Danmarks riges Krønike. Det at han i helt ubemærkethed arbejdede
i syv år - og så pludselig stod det der efter hans død .. . Det har
betaget mig.
Han arbejdede meget på det og korrigerede ustandseligt. Blev
ved, til han følte, at nu kunne han aflevere det. I alle de år, jeg
har kendt ham, snakkede han meget lidt om, hvad han lavede.
Er det ikke mærkeligt? .

:*

Høm fortæller også om detb rev, som en anden maler i vennekredsen, Sven Havsteen-Mikkelsen, sendte til William Harild, da
man skulle lave Vasegaard-udstillingen på Madseløkke i påskedagene 1969, og han synes specielt følgende så rammende karakteriserer Vasegaards følelser i de sidste leveår:
"At sætte en ind i, hvad han havde for, brugte han i almindelighed ikke, men den dag tog han os ind i pottemagerværkste-

*

*

Høm er selv optaget af denne tidløshed, ikke mindst som den
kommer til udtryk gennem landskabet her, men det indtryk, Vasegaard uundgåeligt gjorde på Høm, er i grunden først rigtigt
blevet klart for ham nu, hvor Vasegaard ikke er mere.
- Jeg vidste næsten aldrig noget om, hvad han lavede. Han sad
ensomt og arbejdede sig ud over tid og sted med det ene formål
at aflevere et værk, der var rigtigt.
Han vidste, han var suveræn, og han levede en asketisk tilværelse for de mål, han havde sat sig i sin kunstneriske ærgerrighed!

*

Kredsen af Gudhjem-kunstnere fra begyndelsen af trediverne
talte mange navne. Det var kun få, der blev, og nye kom til.
Vasegaard flyttede op til et ensomt hus i skoven oven for Bokul. Høm blev i byen - købte hus, lavede atelier og hjem og bo-

Barnet finde s i mange af Paul Høms billeder, men det er ikke så meget
for dette motivs skyld som for det, at han heri finder noget menneskeligt, at han benytter det.
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Med en dramatisk spænding og udtryksform formdr Paul Høm gang pd gang at placere det m enneskelige centralt

ede der i mange år . Men i 1966 tog han det store skridt, flyttede
op over bakkerne og ud i det åbne land, hvor blæsten tager tilløb til disse irriterende, men alligevel imponerende og voldsomme favntag med træer og huse.
Her kommer vennerne. Her har han familien omkring sig. Og
ikke mindst ligger det gamle Bornholm lige for hans fødder.
Mennesket har nok ændret lidt på dette landskab gennem århundreders dyrkning af jorden, m en dets konturer og linier må
siges at høre evigheden til.
Høm er RAMT af dette. Det har givet hans maleri en anden
styrke. Forståelsen af, at natur og menneske er en og samme
ting, er vokset og kan ikke lade være med at føre sig frem.
Og da er det, at Oluf Høst dukker op inde i en. Denne bornholmer-maler havde jo ret, når han påstod, at et land er ikke absolut skønnest i sommertiden - når alt er så grønt og tæt, at øjet
næsten bremses i sin flugt over det. Dette bevægende, stærke
land, som kan få livet til at stige op af afgrunden påny og lade
mennesket mærke, at det lever.
Er det underligt, at det beskæftiger Høm? Er d et underligt, at
han har lavet tuschtegningen på væggen ? Et hændelsesforløb
hyllet i symbolik og personificerende de tanker, der kalder billedet frem på lærredet.
Det skal da beskæftige en fø lsom sjæl som Høm. Han kan stadig undre sig og forbavses over jordens gerninger. Over det at
man er til. At man lever. Det er næsten det mærkeligste, siger
han.
- Der er jo noget dejligt i det - ikke?
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Jeg begejstres ved det, jeg ser omkring mig - tilværelsen og den
natur, den udfolder sig i. Men det gør kollegerne jo også. Mennesket er noget væsentligt for dem, og det er det også for mig. Vi
skal have noget at se på for at kunne male. Jeg prøver at få det
til at ligne, men billedet bliver alligevel aldrig det, jeg nøjagtigt
har set for mig - og det er j o nok godt.
Et billede skal - hvilket er både lykken og ulykken i det at
male - igennem utallige processer, før det kan slippes.
- Men hvornår er et billede færdigt?
- Sommetider kan j eg ikke finde ud af det - det må være, når
det b egynder at arbejde på egen hånd og man ikke kan kontrollere det selv. Når billedet er kommet dertil, er det k unst - hvis
man altså kan lave kunst!
Og lykkes et billede, er det fordi, det har grebet en!

*

- Ville det være svært for Dem at arbejde abstrakt?
- Abstrakt kunst betyder jo genstandsløs kunst. Det er altså
mange ting, og forstår vi ordet i den betydning, at man ikke ser
noget hå ndgribeligt, så er det ikke mig, men selv om mine billeder ikke er genstandsløse, er det alligevel ikke a nderledes, end at
jeg forenk ler - skærer det fra, som for mig er betydningsløst og
prøver at forstærke tankens udtryk. At abstrahere betyder oprindeligt at trække fra for at koncentrere sig om det, vi finder
væsentligt - og så er vi vel allesammen m ere eller mindre abstrakte, men i den betydning som De sikkert mener det, er jeg ikke abstrakt maler.Jeg befinder mig bedst på mit eget gebet.
Muligvis er det en slags naivitet ikke at følge tiden op, men j eg

Paul H øm. Født 2. maj 1905 i Ballerup. Faderen var litograf. Afgang fra Kunstakademiet i 1929. Kunstnernes Efterårsudstilling 1930-33. Charlottenborg 1933-39. Den frie udstilling fra 1939.
Er repræsenteret på museerne i Rønne, Kolding, Tønder, Odense og Malmo. Altertavler og frescomalerier til kirkerne i Albæk, Hæstrup, Kvong, Østertars,
Bryndum, Frillestad og Briikne-Hoby i Sverige.
Foto: Algot

respekterer dem, der kan det.Jeg m å indrømme, at når j eg p å et
billede kan se, at det er malet if. eks. 1927 eller 197 1, så er det
ikke noget plus.
- De er med a ndre ord lige så interesseret i gammel som ny
kunst. Er det så der, man skal finde årsagen til Deres int eresse
for at hænge udstillinger op - en interesse, der endda er befrugtet med talent for sagen?
- Det morer mig. Det gør det afveks lende at være m aler. Den
før st e var billeder af Olga Lau på Bornholms Museum i 1951.
Siden har der været mange andre.Jeg kan godt lide at konstatere samm enhængen i det, andre laver. Det giver mere b erøring
med dem, og man k an måske pludselig forstå dem langt bedre.
Det er også nødvendigt at sætte sig ind i tingene på den måde.
En udstilling af en enkelt maler skal helst virke som et stort billede. De forskellige ting skal udgøre en h elhed. Når m an hæ nger
billederne op, arbejder man med farverne og får de enkelte billeder til at spille sammen. Det er en form for rumtrivsel, som
interesserer mig - men det er også et træ lsomt arbejde.
- Utaknemmeligt i alle tilfælde. Nogen p åtager sig den slags.
Man skal have interesse for det og ligesom føle, at man har brug
for det.

*

Det hænger vel også sammen med det afhæ ngighedsforhold,
mennesker i dag m å have til hinanden, men er vores tro på det
enkelte m enneske af den grund blevet stærkere? Det behøver
ma n ikke sp ørge Paul Høm om. Han ho lder af m ennesk er , tror p å
kærligheden ...
De t er i virke ligh ed en m eget stærke fø lelser, han a rb ejder m ed men han gør det j o i ydmyghed og resp ekt, og det , ha n maler, er
altid et sandt udtryk for ha ns livsh oldning.

Billederne er melankolsk skø nne, b eroligende og harmoniske.
Præget af indlevelse, præget af talen t og den håndværksmæssige
kunnen, som det ihærdige arbejde, der overvinder alt, giver. Først
er der ungdoms-årenes u sikre resultater - alt er så svært og uforståeligt. Senere kommer det virtuose og artistiske, der understreger kunstnerens formåen.
På det stade, Høm nu befinder sig, er et umiskendeligt træk
hos h am forståelsen for modellen og interiør og eksteriør. H øm
er · altid intim og varm i sit udtryk. Det overraffinerede ligger
ham så fjernt.

*

Der er et specielt felt, hvor man føler det så levende - i h an s
næsten religiøse m or og barn-billeder. Det er en motivverden,
han er bevæget af, m en det gælder i det hele taget ha ns fremstilling af m ennesker, og det er no k tilfældigt, at ha n har arbej det så m eget med denne egne verden. De har været ved hånden,
da han begyndte denn e epoke. Derfor har det været tilfældigt,
for det er i mennesket, arbejdsmulighederne ligger. Har moderen
været der, har det været så nærliggende at tage barnet med. Men
hvor ligger faren for at dette skal blive banalt dog uendeligt nær.
Han siger her o m :
- Der kan komme noget ba nalt over temaet m or og barn. Ikke
som skildring, for det er j o noget af det mest oprindelige og b est andige, som denne j ord har frembragt. Netop derfor kan d et let
blive sentimentalt. Faren er der konstant. Alligevel kan jeg ikke
slippe det.
Men man gør j o et valg - vælger noget ud, m an gerne vil søge
at sk ab e e t billedligt udtry k for. Springet fra d et ægte til d et sent imentale er m eget lille. Det er det samme, når j eg giver mig af
med at m ale naturen.

}UL PA:1 BORNllOLM
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Et af Bornholms gamle huse danner rammen om Paul Høms liv og arbejde. Så smukt skulle alle gamle bornholmske huse restaureres.

Der er noget andet, der trænger sig på i skildringen af en kunstner. Det er sensibiliteten som kunstnerens kendetegn i den teknokratiske afhængigheds-verden, vi i dag bygger op - men når
man ofte mødes med kunstnere, føler man, hvor svært det er at
forene disse to tilstande. Vil det sige; at kunstneren skal opgive
sit sensible sind og underkaste sig de rationelle krav?
- Nej. Det skal han ikke, siger Høm med en iver og bestemthed,
som virker forskrækkende i det øjeblik, ordene bliver sagt. Han
skal vedblivende være sig selv og arbejde med det, han finder
rigtigst.
- Men kan en kunstner da vedblivende modstå presset?
- Han har til alle tider været udsat for det - og jeg mener, historien viser, at han har holdt til det og talt sin tids sprog - men
selvfølgelig er det en belastning.
De fleste kunstnere er mere eller mindre det, man kalder depressive - hurtigt begejstrede, hurtigt langt nede. Det er fra den
ene yderlighed til den anden. Jeg er det selv. Det er vist en slags
syge hos de fleste kunstnere, og det er der jo andre, der har.
- Men det er besværligt både for dem selv og andre?
- Jeg fø ler mig ikke særlig tynget af det mere. Det kommer i
perioder, men er lige så hurtigt væk igen. Man lærer jo, at alle dagligdagens problemer er så uendeligt ligegyldige.
Den daglige trummerums pærevigtige, men ligegyldige spindelvæv, som William Heinesen siger.
Man skal vænne sig af med den selvoptagethed, som vi a lle kender til. Tiden hænger i luften og er værdiløs. Man må prøve med
noget andet, når det kommer over en.
Jeg kan have det sådan med mine billeder. Et øjeblik tror man,
det er der, men så er det a lligevel væk igen. Man kan blive ved.
Der er ikke noget at gøre. Er man trist, er alt dårligt, men man arbejder trods a lt videre, og lige med et lø ses alt op for en. Man kan
slet ikke forstå, der har været noget i vejen.
Det har vel med ens temperament at gøre. Så kan man lige så
godt affinde sig med det og istedet søge mod det bedste. Det bliver ikke anderledes, fordi man bliver sur.
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Foto: A lgot

Paul Høm er føc;lt i 1905 i Ballerup - en københavnsk omegnskommune dengang præget af landlighed og landsby-stemning.
Faderen var litograf, og rekvisitter til at male og tegne med,
måtte således ligge inden for drengens rækkevidde.
Men førs t skulle han i malerlære. Der var ingen vej uden om.
Læretiden begyndte i 1921 og afsluttedes 1924. Han sprang simpelthen fra og begyndte at søge Viggo Brandts private malerskole
som forberedelse til Kunstakademiet, som han frekvent erede fra
1925til1929 med Sigurd Wandel og Aksel Jørgensen som lærere.
Det er, hvad opslagsværker a lmindeligvis nævner om den slags
ting. Der nævnes ikke en tredie lærer - Ejnar Nielsen. Mærkeligt
nok, for det er vist den lærer, der har gjort det største indtryk på
Høm. Denne lærer var en af Høms første købere - det blide genrebillede Mødet mellem Maria og Elisabeth fra 1938-39.
Ejnar Nielsen brugte meget d et nære omkring sig til at udtrykke noget andet. I et leksikon står om ham, at han karakter iseredes af en stræben mod monumental virkning og en hang til
dunkel symbo lik. Det er ikke lige Høm, men de mødes i en trang til
forenkling, og begge er de meget beskrivende og skildrende. Der
var tillige noget med tidlig renæssance hos Ejnar Nielsen. Det har
noget at gøre med det tidløse, Høm gerne vil, når han maler,
men ellers skal der absolut ikk e foretages noget sammenlignende
med hensyn til de to.

*

Samværet med kammeraterne skal nok heller ikke undervurderes. A lvoren i det Høm var ved at gøre til sin profession, begyndte at bryde ud i samværet med kolleger. D et var dengang
bl. a. Laurit z Hartz, Nie ls Grønbech, Th. Hagedorn-Olsen og andre, der var med til at bygge en ny dansk tradition op. De havde
noget tilfælles, var nogenlunde af samme gemyt, men alligevel så
forskellige. Af kammerater fra de yngre år, er der også Helge
Nielsen, Listed, som samværet stadig fortsættes me d, og p å Bornholm kom nye til : Helge Ernst, Niels Øst ergaard, Poul HauchFausbøll. Østergaard har han arbejdet sammen m ed ved kirkerestaureringer og er den af malerne, han står nærm est i dag.

Atelieret er Paul Høms meget alsidige arbejdsrum - med skitser og tuschtegninger på væggene. Aktuelle ting, der røber, hvad kunstneren i nuet beskæftiger
sig med. Foto : Algot.

I 1932 brød Høm ud af kredsen i København og drog til Bornholm. Han havde hørt så meget om øen og blev heller ikke skuffet, men re nt malerisk kom han fra asken og i ilden - dumpede
bogstaveligt talt ned i en gruppe malere orienteret m od en eksperimenterende internationalisme.
Det er svært at sige, om disse kammerater har givet ham noget.
Snarere har de vel forstærket hans eget syn på det, han var i gang
med, i overensstemmelse med hans eget gemyt.

·-t:r
Men hvor meget kammerater og lærere eventuelt kan give man får aldrig noget forærende. Kun ved arbejde kan det oplevede forløses. Men Høm har altid haft brug for at omgive sig
med mennesker.
Kollegaen Helge Ernst har beskrevet d et så præcist i Vor T ids
Kunst nr. 58, 1958:
"Da Høm for nogle år tilbage fik hus i Gudhjem på Bornholm,
gik han begejstret igang med at indrette atelier i udhuset. Her
kunne han endelig få ro til at arbejde uforstyrret af de mange
børn. Han ofrede et stort og godt ovenlysvindue i taget, b yggede
skabe til farver og hylder til billeder. Det blev et ideelt arbejdsrum - for alle andre. Han selv b enyttede det kun et par måneder.
Langsomt, lidt undskyldende, flyttede han sit staffeli og sin malerkasse over i hovedhuset , over t il hjemmets levende brændpunkt,
hvor familien residerede. Han er i sit væsens dyb så inderlig forbundet m ed det behov for familieliv, som har knyttet mennesker sammen fra tidernes morgen, at hans arbejde lider under
adskillelsen. Og det er dette behov, der er hans aldrig svigtende
inspirationskilde."
I huset i Salene-bakkerne har h an atelier og arbejdsrum i umiddelbar kontakt med dagligstuen!

*

For ret at opnå den sublime glæde af Paul Høms maleri, er det
nødvendigt med en god portion stilsans og stilviden som ballast
på rejsen i ha ns b illedverden. Han bevæger sig i farver med guld,

røgelse og myrraskær. Erindringer fra Italiensrejserne dukker
frem . 1400- og 1500-tallets prægtige billed- og kirkekunst lever
nutidigt og med en helt personlig friskhed i dansk skikkelse videre hos Paul Høm. Måske kunne han være blevet en god katolik. Nej, han er jo ikke religiøs.
Han siger herom:
- Jo, på en måde er jeg det nok. Alle mennesker er vel religiøse på deres måde.Jeg har respekt for kristendommen og det, den
står for, men det forhold, jeg har til den, er nok mere bestemt af
de bygninger, hvori det religiøse liv folder sig ud. Kirken taler altid til en, og d en er for mig det smukkeste sted at arbejde. Netop
i løsningen af en opgave i en kirke, er man et af instrumenterne i
et stort orkester. Der skal så mange andre t il, før opgaven lykkes arkitekter, håndværkere, ingeniører ...
Men kirken er også et sted, hvor vi allesammen kommer på et
eller flere tidspunkter i vort liv. Vi har på en eller anden måde et
forhold til d en, og pastor Fabricius har ret, når han i sit afskedsinterview med Bornholms Tidende sagde noget om, at der er fire
situationer, hvor mennesket i hvert fald søger til kirken - fordi
disse situationer er så store. Han tænkte på det at blive født, at
b live enkelt-individet, blive knyttet til medmennesket og det at
dø. Alle fire situationer er for ethvert menneske noget større, end
d et selv magter, sagde han. Og det mener jeg i grunden er godt
ramt. Livet begynder i kirken, og det ender også der. Man kan
ikke være ene om disse ting.

*

I kirken har folk god tid. De h ar tid til at betragte. Og samspillet med orglets musik, menighedens sang, kirkerummet og dets
udsm ykning stemmer ho s mange sindet.
Derved kommer Høms kirkekunst til sin ret. Den ses og opleves
i samklang med det, hvortil den er skabt.
Samhørighed og æstetisk oplevelse formår p ludselig at tage hinanden i hånden ...
Hansaage Bøggild.
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Skumringens Skærgaard
Naar Skumringen giver min Rude
sit blanke og halvblinde Skær,
da løfter en Verden derude
sig op over Havernes Trær,
en Skærgaard af Skyer, der stilner
på Himmelens blikstille Vand,
d et staalblaa, som Solfaldet mildner
med Skær af sin døende Brand.

I Skyernes riftede Flige,
der løfter den takkede Rand,
jeg genkender Pynter og Vige :
det ligner min hjemlige Strand.
Ja, saadan laa Kysten derhjemme,
naar Havspejlet vindstille lo
og Skvulpet om Skærenes Bræmme
sig klukkende nynned til Ro.

Og siden jeg ofte har gaaet,
naar Kysten laa ensom og bleg
i Aftnen, og søgt gennem Graaet
mod smuldrede Verdner min Vej.
Og Skvulpet, der sang i mit Øre
har bragt mig det savnede nær ...
laften j eg synes at høre
det Skvulp mellem Skyernes Skær.

En Aften, da Legen ved Stranden
holdt op, dengang Skumringen kom,
og Mørket drev ind over Randen
af Havet, og Stranden blev tom Min Skude blev stillet i Skuret;
selv laa jeg med lukkede Laag
og blundede ind, mens det dured
fra Stranden af Stilhedens Kog.

Højt tænder deroppe en Stjærne
sin hvide og tindrende Brand.
Der glider en ensom Lantærne
paa Himmelens rolige Vand.
Aa, hvem der gled frem over Vandet,
der ligger saa blankt og saa tyst
om Skyernes Skærgaard - og landed
paa Mindernes skumrende Kyst.
Christian Stub-Jørgensen.
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MIN BARNDOM I RØNNE
Maa jeg først præsentere mig. Mit Navn er Fru Rigmor Aggerholm, Enke efter Grosserer Axel Reumert Aggerholm. Jeg er født
Bistrup i Rønne p. Bornholm 10.11.1889, er gammel af Aar, men
heldigvis ikke af Sind eller Udseende.
Jeg har tilbragt min Barndom i et meget stort gammelt Hjem
beliggende for Enden af St. Torvs Nordside, alle Værelser paa 3.
og 4. Fag. Desværre er denne Ejendom revet ned, men opført lignende den gamle med det firkantede Taarn, hvorfra man havde en
prægtig Udsigt over Øen.
Ja, .hvor skal jeg ende, og hvor skal jeg begynde.Jeg er den yngste af en Flok paa 8, alle mine Søskende er desværre døde, men
et kan jeg sige: Vi har aldrig set eller oplevet andet i vort Hjem
end et smukt Forhold imellem Far og Mor, aldrig hørt vrede Ord,
men desværre oplevet megen Sygdom.
Far, af gammel bornholmsk Slægt, reiste som nittenaarig til
Vestindien og var der i 32 Aar, tjente store og gode Penge der
som Juveler, havde gode Ejendomme og Forretning paa Hovedgaden, kom hjem for at blive og traf min Mor tilfældig i et Hjem
i Bredgade, hvor Mor var paa Besøg hos en ældre Dame, hvis Mand
havde været i Vestindien i mange Aar, og hvor Far aflagde Visit.
Far købte saa denne store Ejendom i Rønne, og h er havde vi en
deilig Barndom, et deiligt Hjem med 3 Piger, stor Have og Gaardsplads, men jeg velsigner mine Forældre for den Nøisomhed og

Sparsommelighed, vi lærte.Jeg ser i Tankerne mig selv banke paa
Fars Kontordør, og jeg gik ikke ind, før Far sagde: Kom! Saa bad
jeg om 2 Øre til en Vandbolle.
Mor fortalte altid efter Fars Død, at han elskede mig og var
stolt af mig, fordi jeg var den sidste. Hver Søndag Morgen 3 Øre
paa Hane A.B.C. Bogen paa en lille Stol uden for min Seng.
Jeg vil fortælle lidt om vore deilige Køreture om Søndagen.
Var Veiret godt, gik Far til Vognmanden og bestilte en Charabanc. Saa blev der Travlhed i Køkkenet, hollandske Stendunke
blev lagt i Ovnen, Mad blev lavet til Eks. Bøf m. Løg og Sauce og
andre Ting, Rabarber- eller Rødgrød i Krukker, og saa kørte vi,
alt blev stuvet, godt indpakket i Vogn Magasinet. Vi standsede saa
underveis for at drikke Kaffe, enten i Skove eller i disse deilige
Løkker. Hvem disse egentlig tilhørte, ved jeg ikke. Hynder blev
taget ud af Vognen til de ældre, vi Børn boltrede os i det grønne.
og Kaffen blev skænket lige saa varm som i Dag fra Termokander (der var strikkede Hylstre om Dunkene). Turene gik til alle
de deilige Steder paa Øen. Der hvor vi endte, var der Adgang til
Køkken, hvor Maden kunde varmes. Mange Steder, Traktørsteder,
kunde man selv lave Kaffen. I Tankerne kan jeg se forskellige
Husmødre paa Række ved disse store Komfurer og lave Kaffe ja, det maa jo i Dag lyde ganske uforstaaeligt. Saa kom Hjemturen, hvor Far bad Kusken holde ganske bestemte Steder for at
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vi skulle høre Fuglene, Gøg, Nattergal og andre. Disse Ture foretog vi hele Sommeren. Kuskene havde aldrig fri, men de traf andre de forskellige Steder, og enten sludrede de eller tog en Søvn
ind imellem.
Og saa det deilige store Hjem, meget stor Gaardsplads og en
endnu større Have m. Figurer paa Søjler, Morbær og Valnøddetræer og Figentræ opad en gulkalket Mur. Altid gik der en Madam H. og lugede, og hver Uge drog hun af med al Kaffegrumset. Jeg ser endnu en stor Krukke staa paa Komfuret, hvor Kokkepigen fyldte alle de brugte Bønner op i. Vedkommende Kone
havde saa mange Børn, saa ogsaa. der blev brugt Kaffe ligesom i
mit Barndomshjem.
Far levede af sine Penge, men sad i forskellige Bestyrelser, var
amerikansk Consul og ordnede mange Ting for forskellige, som
reiste til Amerika. Alle blev vi opdraget til at yde, ikke til at byde,
alle spillede og sang vi. Jeg begyndte paa Undervisning kun 5 Aar
gammel {Musik). Vi gik i privat Skole, dygtige Lærere, og Drengene i Statsskole. Mine Søstre tegnede og broderede Kunstbroderier, desværre har mine Øjne aldrig været saa stærke, saa det har
jeg ikke kunnet. Hver Dag blev der gaaet paa Kirkegaard og vandet og revet. Der laa en Søster og en lille Bror.
Og saa Juleaften inden der blev gaaet i Kirke, ja sikken en Juleaften! Meget stort Træ i det ene Hjørne af Spisestuen. Aldrig har
vi danset om Juletræ, da Far var bange for Ildebrand, og mærkelig nok har ingen af os Børn oplevet i vort Hjem at danse om Juletræ. Altid har dette staaet i et Hjørne, og nu hos Nevøer og Niecer oplever jeg det samme.
Træet blev ikke tændt, førend der var spist og Pigerne færdige. ·
Saa kom de ind, og vi Børn stod i Række og ventede paa, at Far
skulle aabne Fløjdørene, og vi komme ind til det tændte Træ.
Der blev sunget og omdelt Gaver, hvor var vi glade og tilfredse, og
det var kun Bagateller imod, hvad Børn faar i Dag. Marcipan paa
Træ og i Kræmmerhuse blev ikke rørt af os Børn, det var til Gæster. Derimod blev der lavet et stort hvidt Kræmmerhus med

Nam paa til os hver, fyldt med forskelligt. De stod i en Kurv, og
der kunne vi saa selv tage af vort Kræmmerhus.
Ja, jeg kunde blive ved at fortælle, men maa se at blive færdig.
Bedsteforældre har jeg ikke oplevet, og kun 2 gamle Tanter samt
Fætre og Kusiner var saa gamle i Forhold til mig, saa jeg lærte at
sige Kusine Karen, Fætter Ole Peter o.s.v. Den ene Tante, Fars
yngste Søster, var ugift og var altid hos os om Søndagen. Saa blev
hun hentet af en af mine Søstre, hun havde daarlige Ben, var langt
yngre, end jeg er i Dag, men kom med sin Kappekurv, en rund
sammenlukket Kurv, hvori hendes Kappe laa, som saa blev sat
paa Hovedet, naar Hatten blev taget af. Hun gik a ltid ved en
En-tout-cas {En større parasol, der tillige kunne bruges som paraply. Red.). Hvordan har et saa fransk Ord faaet Indpas i det
bornholmske Sprog? Samme Tante havde en gammel Pige, som i
48 Aar havde været hos Bedsteforældre, men fulgt med den ugifte Datter. Da vi var smaa og k om paa Besøg, tog hun os under Armen og løftede os højt op og helt ned og sagde samtidig: "haut de
bas" (op og ned), udtalt med stumt h. Hvordan er disse franske
Talemaader kommet ind i deres Sprog? Det var ganske ubevidst
og absolut ikke paataget.
Det var ogsaa Skik, at der Fredag og Lørdag laa Piger og Drenge
og legede imellem Stenbrolægningen. Alle Sidegader nede omkring
· Havnen og i Udkanten af Rønne var brolagt med Rullesten, om
alle kaldte dem for benbrækker Gader, eller om det kun var os
Børn, ved jeg ikke.
I mit deilige gamle Barndomshjem har Chr. d. 8 . boet under
Besøg paa Øen - jeg har Husets Historie. Far døde 8 dage før
Sølvbrylluppet. Der skulle have været stor Fest , alt var parat,
Menu skrevet, Sange trykt o.s.v. Et Par Aar efter lejede Mor Ejendommen ud, der blev baade Hotel og Biograf, og flyttede til København, hvor jeg kom i Marie Kruses Skole. De andre Søskende
var voksne. Senere blev Ejendommen solgt for en Bagatel, nedrevet og opbygget efter den gamle Model.
Rigmor Aggerholm .
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1. række fra venstre: Poul Bruno Hansen, Agnethe Riis, Ole Madsen, Anne Vera Thim,
Henning Jensen, Ulla Fink, Kenn Håkansson, Birthe Jensen, Flemming Munch, Liselotte
Them Larsen, Henning Mogensen, Bente Sonne, jens Oluf Lundgren og Birthe Rasmussen.
2. række fra venstre: Lis Hansen, Richard Stenby, Marianne Johnson, Verner Schou,
Lene Johansen, Steen Mortensen, Annemari Pedersen, Hans Andersen, Lisbeth Jespersen,
Henning Jensen, Marianne Olsen , Jan Mortensen, Werner Mortensen, Werner Sonne, Marianne Jul-Rasmussen, Ole Hald, Birthe Sørensen, Gerd Dieter Lauff og Sonja Nielsen.
3. r ække fra venstre: Karen Rossel, Sør en Kjøller, Lisa Lemvig Poulsen, Jørgen Due Madsen, Kirsten Hansen, Henning Jensen, Kett y Kofoed, Jens Erik Espersen, Ragnhild Riis,
Jørn-Ole Jensen, Anni Pickel, Søren Mich elsen, Lene Dam, Hans-Erik Munch Dam, Anne
Lis Nielsen, Torkild Olsen, Hanne Thinggaard, Bjarne Hermansen og Hanne Gilling.

4. række fra venstre: Knud Erik Sørensen, Jørn Ole Schou, Birgitte Høgh, Gøye Svendsen, Dorte Svendsen, Lena Gilkæ r, Britta Jensen, Torben Lund Hansen, Christa Brandt
Hansen, Bo Søgaard-Pedersen, Herdis Terkelsen, Eva Ulnits, Kirsten Ipsen, Preben Hansen,
Lise Klemmed Nielsen, Jørgen Tro lle, Winnie Andersen , Georg MUiler, Flemming Nielsen,
Carl Frederiksen og Søren Bendtsen.
Bageste række fra venstre: Henning Larsen, Jeppe Bender Jørgensen, Kell Mortensen,
Gurli Munk .Jensen, Steen Nielsen, Anne Louise Lau, Bent Sommer, Merete Wolf, Liselotte Kromann, J o hn Sahl Petersen, Annemarie Lund, Torben Møller, Lisbeth Toft, Jan
Schjørring, Christian Møller,Jørn Søgaard-Pedersen, Kåre Madsen, Lars Larsen, Mads Frellsen og Knud Rostgaard Rasmussen.
Foto: B. /lsted Bech
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DB]
op og ned ad bakke
- til den bitre ende!

"Hvad Fremtiden bærer i sin Sæk,
det er ikke godt at vide,
maaske er alle Banerne væk
og Skinnerne lagt til Side",

Af LUDVIG MAHLER

skrev Hans Hjorth i 1950.

DB]'s præmie-plakat, der blev overflødig, da damploko-dr1ften ophørte i

1952.

Med civilingeniør Christopher Milners overtagelse af lederposten
den 1.9.1929 efter den 70-årigedriftsbestyrerjoachim Fagerlund
fejede snart en forfriskende blæst meget fortidigt støv af institutionen De bornholmske Jernbaner.
Banerne henlå endnu i den oprindelige skikkelse med 12 1 /2
kg/ro-skinner på Rønne-Nexøbanen og 19,9 kg/m på RønneAllinge- og Almindingen-Gudhjembanen, og de gamle damplokomotiver, der var anskaffet ved banernes anlæg, var stadig i drift.
Nexøbanens sporlegeme havde i mange år givet anledning til
kritik og diskussion i pressen og folk imellem - det var for svagt

ken deltog bl.a. amtsrådets medlemmer, repræsentanter for øens
dampskibsselskaber og banernes bestyrelsesmedlemmer og ledelse. Man kørte med damptog fra Rønne til Aakirkeby, hvorfra man fortsatte med Gudhjembanens nye motorvogn til Gudhjem. Banerne havde netop anskaffet 3 rutebiler, og i disse kørte
man til Hammershus og Sandvig, hvor Allingebanens nye motorvogn holdt parat til at føre selskabet til Rønne.
Fra en enig og begejstret presse lød der dagen efter i a nledning af banernes nye fremstød i kampen for publikums gunst
ord som:

og efterhånden hullet og ujævnt. Det varede derfor heller ikke
længe, før den nye driftsbestyrer fik gennemført, at dette gamle
sporanlæg blev erstattet med et nyt af samme profil som de to
andre baners.
Med et ensartet svært spor på alle tre banestrækninger ville der
blive mulighed for en evt. indførelse af den motordrift, der syntes
at være tidens løsen, og derfor besluttede man også at anskaffe
to benzin-motorvogne til indsættelse på de to mindst trafikerede
linier, Rønne-Sandvig og Aakirkeby-Gudhjem.
De nye motorvogne blev leveret i sommeren 1930 af De forenede Automobilfabrikker i O dense, der allerede havde solgt ikke
mindre end 40 stk. til andre dan ske privatbaner. Hver vogn b lev
drevet ved en 125 hestekræfters benzin-motor, var 2-akslet og
havde 35 siddepladser.
Disse nye, moderne vogne blev hilst med stor tilfredshed i befolkningen - ikke mindst på grund af, at de var langt hurtigere i
drift end damptogene, hvorved det blev muligt at forøge toggangen. Før motortogene kom, havde man kørt efter den såkaldte
3-togs-plan i hver retning - nu blev der 12 tog på Allingebanen
med 6 i hver retning og på Nexøbanen og Gudhjembanen 10 tog
e~ler 5 i hver retning.
"Bornholms Social-Demokrat" skrev bl. a. : "Ved Motorkraftens
Hjælp skulle det lykkes Jernbanerne at opfylde det rejsen'de
Publikums første Krav: Hurtighed, fordi man nu bliver i Stand til
at indføre Sporvognenes Princip: smaa Tog, men hyppige Tog".
og "Det er næppe for meget sagt, at d er er sket et Systemskifte
for de bornholmskejernbaner.Man vil ikke mere lade Tiden løbe
foran, men søger at hale den ind og følge med. Motortogene er et
Udtryk for dette Systemskifte og maatte alene af den Grund møde
Velvilje."
Før de nye motorvogne gik ind i den ordinære drift, foretoges
den 15.9.1930 den officielle indvielse under en prøvetur, i hvil-

"Det blev en fornøjelig Tur, og Jernbanernes Ledelse kan med
fuld FØje indkassere alle de mange Lovord, som lød over Banernes 1. Kl.s Materiel." (" Bornholms Avis") - "Før var Bilerne Banernes Konkurrent, men jo længere Turen i Gaar skred frem,
blev jeg mere og mere klar over, at nu er det vist Bilerne, der
kan fr ygte - for en Tur med de nye Motorvogne er lige ved at sige
Sparto t il alt andet." ("Bornholms Tidende") - "Kørselen med
Motorto gene er en Fornøjelse. Der er næppe Tvivl om, at de vil
blive populære blandt Publikum." ("Bornholms Social-Demokrat") . - - - Og af de mange rosende taler ved kaffebordet på
"Hotel Hammershus" skal blot citeres direktør Th. H. Lund fra

De store DBJ-biler var dog ikke større, end der var plads til dem i de små,
idylliske gader - til glæde for mange.
(Ivar-foto).

Fra dengang jernbanesporene endnu hørte med til bybilledet i gaderne ved havnen og på denne.

"66"-selskabet: "Man maa ligefrem knibe sig i Armen for at være sikker paa, at det hele er virkeligt, og at det er paa Bornholm,
man oplever det!"
Skinnelægningen fra Rønne til Aakirkeby blev først færdig, og
allerede den 6.8.1931 indviedes det nye spor, da man for første
gang spændte et af Allingebanens store d amplokomotiver for et
ekstratog, der kørte 400 ældre m ennesker til Almindingen.
Men den 8.12.1931 blev en særlig mærkedag, da de to hold arbejdere, som fra hver sin side havde lagt det nye spor, mødtes
ved Aagaardsbroen imellem Pilemølle og Pedersker station. Dermed var den sidste etape i det store sporlægningsarbejde til ende det arbejde, som man havde været i gang med siden begyndelsen
af april samme år.
De m ange passagerer var glade for den mærkbare og gode forandring, der nu var sket på Nexøbanen: Hurtig, blød og behagelig kørsel! Mens banens egne små damplokomotiver før havde
måttet snegle sig frem over stigningerne, når der var mange vogne
i toget, så blev det nu anderledes, da man kunne anvende de
kraftigere lokomotiver og derved forøge farten samt undgå de
ulidelige forsinkelser.
Den store stigning i passagerantallet, efter at de nye motorvogne var kommet, viste et t ydeligt fingerpeg om, i hvilken retning udviklingen i fremtiden måtte ledes. Da sådanne vogne imidlertid ikke var anvendelige på Nexøbanen, idet d er her krævedes
langt større trækkraft, kunne der her kun være ta le om at anskaffe dieselmotorvogne, drevet med råolie, enten diesellokomotiver eller dieselp ersonvogne. R esultatet af overvejelserne blev
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L uft-foto af Rønne fra sidst i 40-rne.

omsider, at man i 19 34 bestilte 2 hypermod erne dieselelektrisk e
p er so nmotorvogne hos A/S FRICHS, Arhus, samt et større og et
mindre diesellokomotiv. Dette materie l blev indsat i driften i
1935 og blev senere udvidet med endnu en dieselpersonmotorvogn og et diesellok~motiv fra samme firma, samt i 1939 med
yderliger e 2 d ieselelektriske personvogne og en dieseltraktor fra
de nedlagte Haderslev Amtsbaner, der fo ruden de bornholmske
j ernbaner var de eneste tilbageværende I-meter-sporede b aner i
Danmark.
De 3 baneselskaber, der havde een driftsledelse, men 3 b estyrelser med fælles formand og 3 r egnskaber, blev i forbindelse
m ed moderniseringen i 19 35 sluttet sammen til eet selskab med
een b estyrelse. Det nye b aneselskabs ak tiekapita l udgjorde efter
samm enslutningen 4. 765.114,01 kr., fordelt med 1/2 til staten og
med 1/4 t il Bornholms amtskommune og 1/4 t il de i banerne interesserede by- og sognekommuner samt "66"-selskabet.
Da bestyrelsens formand gennem 30 år, fhv. gårdejer og landst ingsmand P. Lund Koefoed, på grund af alder trak sig t ilbage i
19 36, overtog amtmand P. Chr. von Stemann posten som bestyrelsesformand. Den nye bestyrelse bestod efter sammenslutningen af 8 m edlemmer, hvoraf 4 valgtes af staten, 2 af Bornholms
amtsråd og 2 af de øvrige aktio nærer.
Før sin a nsættelse ved DBJ havde civilingeniør Milner privat
drevet rutebilkørsel på Bornholm allerede fra 1922 med 4-5 rutebiler, der kørte på ruterne fra Rønne til Nexø og Svaneke og fra
Rønne til Allinge og Sandvig foruden forsk ellige turistture om
sommeren. Disse b iler påført e banerne en betydelig konkurrence,

De bornholmske Jernbaner.

FORTEGNELSE
Stationernes Forkortelser og Kaldesignaler.

I

Station

Hovedkontoret
Banemesteren
Trafikkontoret
Rønne H.

Forkortelser

I

Kaldesignal

Rn. H.

Te lefonpost 'le d

Gasværkssporet og
Slagterisporet i Rønne

Rn. N.

Rønne N.

Rn. Ø.

Rønne Ø.
Tel efon pogt ve d Sl dasporel 111

Rabekkeværket
Te lefonpo• t ... ed Sidespore l t!I

Grusgraven i Robbedale

Køllergaarde
Lob bæk
Aakirkeby
Ugleenge
Pedersker
Pilemølle
Bodilsker
Balke
Nexø

iI I
f

Kl.
Lb.
Ak.
Ug.
Pd.
Pi.
Bd.

Ba.
Nø.

Almindingen
Christians høj
Aaløse
Østermarie
Østerlars
Gudhjem

Am.
Chr.
Aa.
Øm.
Øl.
Gh.

Nyker
Klemensker
Rø
Humledal
Tejn
Allinge
Sandvig

Nk.
Kk.
Rø
Hd.

T j.
Al.
Sv.

Gennem DB]'s interne telefonanlæg kunne man ved hjælp af kaldesignaler
hurtigt komme i forbindelse med hinanden.

og det var en selvfølge, at banernes nye leder ikke privat kunne
drive disse ruter samtidig med, at han skulle varetage banernes
interesser, hvorfor DBJ overtog hans ruter.
Og da overtagelsen var til stor gavn for banerne, fulgte man
denne linie, således at DBJ i løbet af de første år i 30'rne havde
overtaget alle personbilruter, der havde været drevet af private
selskaber og privatpersoner, og med amtsrådets og by- og sognekommunernes støtte blev snart alle øens koncessionerede person- og fragtbiler drevet enten direkte af banerne selv eller i
samarbejde med disse.
Allerede før den anden verdenskrigs udbrud i 1939 havde banerne etableret et betydeligt rutebilnet over øen. Fem helårsruter var blevet oprettet, nemlig fra Rønne over Aakirkeby og
Nexø til Svaneke, fra Rø nne over Aarsballe, Østerlars og Østermarie til Svaneke, fra Rønne over Hasle og Olsker til Sandvig,
fra Svaneke til Nexø og fra Svaneke til Østermarie. Men desuden
blev der i sommermånederne drevet flere turistruter, der var tilrettelagt således, at hele øen blev trafikeret fra øst til vest og fra
nord til syd af DEJ-biler. Der blev indført billetfællesskab biler

og tog imellem, og denne service forstod banernes mange nye
kunder - både turister og øens befolkning - at værdsætte.
En gammel kone fra Poulsker kørte således for første gang med
toget fra Pilemølle station til Rønne nordre trinbræt og herfra
videre med rutebilen til Hammershus. Da hun omsider stod foran
ruinerne, udbrød hun dybt betaget: "Ded e livæl hæjllut å komma hen å se anra vardensdela! Tænkja saj, aja au skujlle få slottedåse, forrinj ja e dø!"
Men før denne tid var der også adskillige andre bornholmere,
der kun kendte såre lidt af deres skønne ø . Folk fra Sydbornholm havde aldrig været på Nordbornholm, og for mange "nordlændinge" var Sydlandets bølgende sletter og Dueoddes hvide
sandklitter fuldkommen ukendt land. De nye trafikforbindelser
muliggjorde nu disse ture for enhver, og man benyttede sig af
dem - ikke mindst på grund af de mange fordele i form af billige
priser og nye billetsystemer. Således bl. a. de populære 8-dages
kort, der gjaldt til alle tog og rutebiler formedelst 10 kr., billige
fællesbilletter for 4-10 personer, tur/retur-søndagsbilletter til
enkeltbilletspris, rundrejsebilletter og rabathæfter. Denne service, som DBJ ydede sine mange kunder, havde vist næppe noget
sidestykke a ndre steder. Det gav også gode resultater - jo, vist
fulgte de bornholmske jernbaner og rutebiler med tiden!
Før krigen blev der alene med banernes rutebiler befordret over
100.000 passagerer årligt, hvilket var et flot resultat, når man
tager den store konkurrence fra private biler i betragtning.
I disse år oprettedes også særlige rutebilstationer i Svaneke og
Hasle samt mange indleveringssteder for pakker ud over øen, ligesom banerne og "66"-selskabet i forening i sommermånederne
havde indrettet moderne rejsebureauer i Sandvig og Gudhjem,
hvorfra der bl. a. arrangeredes turistrundture.
Chaufførernes lune og morsomme replikker på disse rundture
blev landskendte. Når f.eks. Bornholms stejleste landevejsbakker,
Tyskebrødden og Bobbebrødden, skulle passeres, plejede en
chauffør at sige til passagererne: "Når vi om lidt kommer til de
stejle Brøddebakker, skal vi alle lukke øjnene - for det gør jeg altid selv ! " Og under råben og latter og lukkede øjne nåede passagererne helskindet både ned og op ad bakkerne - selskabet var
blevet dejligt sammenrystet!
Hele t uristtrafikken blev imidlertid standset under krigen, og
kun den mest nødvendige rutebilkørsel fandt sted på grund af de
indførte restriktioner med hensyn til anvendelse af olie og gummi. Da benzinen hurtigt slap op, blev banernes biler og benzin- rmotorvogne forsynet med gasgeneratoranlæg.
For togenes vedkommende bragte krigsårene 1940-45 bedring
i banernes transportmængder, da bilernes virksomhed var bremset på grund af restriktionerne. Men efter krigen, da bilerne igen
kom på landevejene, gik det ned ad med banernes gods, mens
persontrafikken nogenlunde holdt stand.
DB]'s dieselelektriske p erson-motorvogn, M 2, f abriksny på A / S FRICHS'
drejeskive i Arhus i 1935 .
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Et par eksempler fra DB]s fornøjelige annoncekampagne midt i 30'rne.

Imidlertid førte krigen og årene derefter en dyrtid med sig,
der forøgede banernes udgifter, og man var nødt til at se sig om
efter billigere trafikformer. De gamle damplokomotiver fra århundredets første årti var nu umulige at holde i drift - de ødelagde al sund økonomi. Dampmaskinerne kunne ikke hamle op
med de nu højt udviklede dieselmotorer, og for ikke økonomisk
at køre i grøften var banerne nu tvunget til ikke mere at benytte damplokomotiverne.
Da kom hjælpen i form af de nye tog, der efter svensk patent
var kommet på markedet, de såkaldte skinnebusser, og det vedtoges enstemmigt i 1945 - umiddelbart efter krigens afslutning at udskifte de gamle damplokomotiver med disse. Der var endnu
så mange passagerer, at man ikke kunne anse det for trafikalt
forsvarligt at nedlægge banerne - de kunne formentlig endnu en
årrække gøre fyldest på skinnevejen, indtil man måske senere
kunne overføre trafikken til landevejene, når disse blev udbygget og forbedret.
Med io 3 statsstøtte gennemførtes en moderniseringsplan, efter hvilken man fik rådighed over fem skinnebustog, og til disse
opførtes tidssvarende remiseanlæg i Rønne, Nexø og Gudhjem.
En del af de gamle lokomotiver og vogne blev solgt til ophugning, og kulgårdene på stationerne blev sløjfet, da banedriften
derefter udelukkende foregik ved dieselelektriske tog eller skinnebusser.
Men banerne var i tiden efter krigen inde i en udvikling, som
økonomisk set nok kunne give anledning til spekulationer i den

DB]s godsfrimærker med bornholmske motiver.
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øverste ledelse. Efter de for banetrafik så gode år under krigen
begyndte underskuddet at vokse betænkeligt.
Et led i moderniseringsplanen var også - foruden a nskaffelsen af
skinnebusserne, som straks blev meget populære - købet af 9 nye,
moderne rutebiler. Den 7. juli 1950 præsenterede banerens direktør (som betegnelsen i 1947 var blevet ændret til) det nye
vognmateriel for den lokale presse m. fl., efter at det omfattende moderniseringsprogram nu i alt væsentligt var blevet gennemført. Alle var enige om, at DBJ herefter, hva_? materiel angik, ikke blot tålte sammenligning med enhver privatbane i det
øvrige Danmark, men med sit tidssvarende og komfortable materiel såvel på b anelinien som på landevej ene nu endog placerede sig i en klasse over langt de fle ste andre danske privatbaner.
For at holde de stadig stigende udgifter nede erstattede man på
søndage i vinteren 19 5 1 fuldstændig toggangen på Allinge- og
Gudhjembanen med rutebiler, og man indskrænkede også toggangen på hverdage ved at erstatte mindre belastede tog med biler.
Overgangen t il bildrift gik glat og uden besvær, og da det jo
kostede penge at vedligeholde et jernbanelegeme, var man indstillet p å, at jernbanedriften mellem Aakirkeby og Gudhj em snart
burde ophøre og helt overtages af rutebiler.
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En togbillet fra 1946 - en såkaldt edmondsonsk -, der er
guld værd for samlere. Den
benyttedes, indtil et nyt billetsystem indførtes i 195 3.

DEJ-sjældenhed fra 40-rne, trykt i begrænset antal.

Fra den fyldige beretning, so m d irektøren havde udarbejdet,
bringes et uddrag:
"Aakirkeby-Gudhjembanen blev åbnet for drift i 1916. Havde
man ventet bare 15 år med dette baneanlæg, havde det sikkert aldrig set dagen s lys, idet m an i årene umiddelbart efter
første verdenskrig - altså førs t i tyverne - opnåede at få b ilerne
så teknisk fuldkomne, a t de blev praktisk anvendelige, samtidig m ed at vej enes udbygning blev påbegyndt. Også rutebilerne og lastbilerne kom i egentlig forstand frem i tyvernes
første år, og den siden standende krig mellem baner og biler,
der har bevirket, at små baner som vore ikke længere kan klare
sig økono misk, t og dermed sin begyndelse.
Hert il kommer, at Gudhj embanen fra fødslen t rafikalt set
har ligget galt. Den gik - og går - på tværs af de naturlige trafikveje: Østermarie-Rønne og Østertars-Rønne. Som fø lge af de
nævnte fo rhold har banen i så at sige hele sin levetid været
økonomisk slet st illet.

ML 9, dieselelektrisk traktor, bygget hos A/S FRICHS, Arhus, i 1938.

DEJ-postvogn 326 (bygget 1912 til Allingebanen).

DEJ-sneplov, bygget 1945.

DEJ-traktor, diesel-8, kaldet "Liselotte", bygget i 1935.

DB]'s første skinnebustog, bygget på Vognfabrikken SCANDIA, Randers,
i 1949.

ML 7, dieselelektrisk motorlokomotiv, kaldet "Dunderblitz", bygget hos
A/S FRICHS, Arhus, i 1935.

-
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Boggie-personvogn, DB] nr. 323, bygget til Allingebanen, men senere
moderniseret.
I DB]'s sidste tid kom denne gamle vogn med de åbne p/,atforme og fornemme jerndøre igen på mode! Mange klubber o.L bestilte særtog, hvori
den skulle indgå.

M 5, dieselelektrisk person-motorvogn, bygget 1934 hos A/S FRICHS,
Arhus, og overtaget i 1939 af DB] fra de ned/,agte Haderslev amtsbaner.

(Aage Olsen-foto).
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DB]s berømte billet fra russertiden - en lækkerbidsken for samlere!

Når Gudhjembanen i sin tid blev anlagt, som den blev, var det
bl. a. en konsekvens af, at sporet til Almindingen var bygget
15 år før i forbindelse med Nexøbanens anlæg, og at man endnu i vort århundredes andet årti havde andre forestillinger
om tid og afstande end nu. Dengang tænkte man ikke som nu
i sekunder og minutter, men i timer og dage, og man forestillede sig ikke, at det kunne spille nogen nævnevæ rdig rolle, at
afstanden fra Rønne f.eks. til Østermarie og Østerlars ad den
anlagte banelinie blev ca. 1 1/2 gang så lang som den direkte
landevej.
Tiden har belært os om andet. Folk af 1950 har ikk e
stunder til overflødige svinkeærinder, og selv om vi ved vore
motortog har indrettet efter forholdene bedst mulige forbindelser til og fra, er det kun yderst få, som vil køre en omvej,
hvis det kan undgås.
Alt dette har bevirket, at togtrafikken på Gudhjembanen,
som årene er gået, stedse er blevet mindre, og folk, som skal
tage tiden i agt - og hvem skal ikke det -, gør i hvert fald ikke
brug af den undtagen lokalt mellem Aakirkeby og Gudhjem".
På generalforsamlingen i august 195 2 foreslog bestyrelsen at indstille banedriften og etablere rutebildrift på Aakirkeby-Gudhjembanen. Forslaget blev vedtaget med 122 stemmer mod 2, idet
Aakirkeby kommune stemte imod.
Beslutningen vakte stor opsigt i alle aldre landet over, og den
9-årige Egon på Sjælland greb straks sin røde blyant og skrev:
"Kære banedirretør p asser det værkli at gudjembanen nu skal
til at nedlæggs??? jeg vil meget gern hvide vornår at den skal
fordi at jeg så vil komme derovr til jer fordi at jeg alri har set et
TOG bliv nedlakt i almingen. venli Hils og skriv snart til
Egon 9 år."
Et af DB]s mange iøjnefaldende slogans.

BORNHOLM S ~ ERNB AN ER

h a r bu s ser

lange baner
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Egon fik et pænt svar - men, om han "værkli" va r i "Almingen", da Gudhjembanens drift oph ørte den 18.8.1952, blev a ldrig opklaret.
Arealer, skinner, sveller og de bygninger, der ikke skulle benyttes i biltrafikken, blev solgt, og indtægten blev investeret i nye
rutebiler m .v. Efter Gudhjembanens nedlæggelse kunne persontrafikken besørges af 4 rutebiler.
Godstrafikken på de to andre baner viste også en nedadgående
tendens, og i 1952 afhændede man en del af de gam le vogne og
lokomotiver, efter at man forgæves havde søgt at sælge dem
til andre jernbaner ovr e. Et ophugningsfirma i Odense købte 71
godsvogne, 2 post- og bagagevogne, 7 personvogne og 3 damplokomotiver. Dermed var de sidste af DBJ's damplokomotiver alle raske drenges drøm - for alvor røget af sted for aldrig at
vende tilbage! Udviklingens ubønhørlige krav!
Efterhånden var der flere passagerer med rutebilerne end med
togene, hvilket var en naturlig følge af, at man længe i stadig stigende grad havde koncentreret sig om rutebilerne. På Allingebanen faldt således passagermængden i togene fra ca. 280.000 i
1944/ 45 til ca. 115.000 i 1952/5 3, men t il gengæld steg antallet
af rutebilpassagerer til ca. 180.000 i 1952/53. Det var tal, der
manede til eftertanke og handling.
Det varede derfor ikke læ nge, før Allingebanens evt. nedlæggelse også kom på dagsordenen, og allerede året efter vedtog
man på generalforsamlingen i august 1953 enstemmigt direktørens forslag om indstilling af banedriften på Rønne-Allingebanen og etablering af rutebildrift til erstatning.
Og den 15. sept ember 1953 tog man så med vemod afsked med
Allingebanen - med "Danmarks smukkeste j ernbane", som den
med rette også blev kaldt.
Jeg mindedes min første dag som trafikelev i matrostøj på
Sandvig station. Det var en søndag i juli 1919 , og det vrirn lede
med tyske t urister alle vegne på Nordb ornholm. Alle samtaler på
stationen førtes på en morsom blanding af bornholmsk, dansk og
tysk i et forvirret, hæsblæsende tempo. En ældre stationsportør råbte arrigt til mig, kort før posttoget skulle afgå til Rønne:
"Aber du Dreng doch! Hast du ikke-nicht getømt dænj rø Påstkassanj inu? Nirnmst du dænj Schlusselinj dær frå Sømmed å spo
daj så nad, for ajle die Ansichtskårten ska ju me Tåged nu Klokkan sechs-Uhr-fæm-å-viersig! Nueså! "
Af de oprindelig 91,79 km lange jernbaner var der nu kun
Nexøbanens 36,8 7 tilbage, mens rutebilernes trafikerede vejlæ ngder var på 314,8 km - og der var den store fordel ved bilerne, at de gik ud til se lve de steder, hvor folk boede, og hvor
folk skulle på og af, og ikke blot h o ldt ved stationerne som togene.
For at kunne klare personkørslen efter Allingebanens standsning i 195 3 an skaffedes yderligere 7 diesel-rutebiler. Udgiften til
dem afholdt es af den indtægt, som realisationen af banen indbragte ved salg af de værdier, som ikke kunne anvendes i rutebiltrafikken - ganske som efter Gudhjembanens nedlæggelse.
Aret efter, 1954-55, kulminerede passagerantallet i DBJ's historie med i alt 1.309.567 - fordelt med 348.034 i togene og
961.533 i rutebilerne.
I 1962 fratrådte banernes 71-årige formand, kammerherre, amtmand P. Chr. von Stemann, der var valgt af amtsrådet. Ved sin
afsked med dette i 1961 omtalte han sin store interesse for Bornholms jernbaner, hvor han mente, at opgaven måtte være at nedlægge banerne, men bevare rutebilerne. Efter hans død i 1966
skrev "Bornholms Tidende": "Det lykkedes ham ikke, som han
ganske givet havde ventet det, at få nedlagt De bornholmske jernbaner og yde personlig indsats under deres likvidation."
Men at dette ikke skete under Stemanns formandsskab, skyld-

tes for størstedelen direktør Milners utrættelige arbejde for at
bevare dem så længe som muligt - til glæde og gavn for hele øen
og de mange, der var beskæftiget ved dem.
Amtmand N. Elkær-Hansen fulgte Stemann som formand i den
årrække, der endnu var jernbaner på Bornholm.
I september 1965 fyldte direktør Milner 70 år, og han måtte
sige farvel til de baner, som han havde ledet i over 35 år på så
forbilledlig ~n måde. At de bornholmske jernbaner ved hans afgang stod på højde med landets bedste, kunne han tilskrives
æren for.
Med de danske statsbaners senere overtagelse af rutebiltrafikken for øje havde bestyrelsen konstitueret den 46-årige trafikkontrollør Helge Vejrup som direktør. DSB stillede ham til rådighed for DBJ, indtil den endelige nedlæggelse var en kendsgerning. Han tiltrådte den 1.10.1965.
Nu vidste man, hvad hensigten var - men hvor læ nge overgangen ville vare, var det store spørgsmål, der bekymrede alle ved
DBJ beskæftigede. Der skulle da også kun gå tre år, før den bitre
ende var nået. Trods pæne indtægter, men med stadig større udgifter og derfor store underskud, besluttede man at give op.
På en ekstraordinær generalforsamling den 28.2.1968 redegjorde bestyrelsen for banernes økonomiske forhold og for resultatet af de gennemførte forhandlinger om en nyordning med
DSB for den kollektive trafik på Bornholm i tilslutning til banernes ophør. Derefter foreslog bestyrelsen at indstille DBJ's
virksomhed med udgangen af september måned 1968.
Ved afstemningen om forslaget stemte ll8 for nedlæggelsen,
5 imod og 1 seddel var blank.
Dødsdommen over de bornholmske jernbaner blev afsagt kl.
16,42, og eksekutionen blev fastsat til den sidste dag i september, hed det i pressen.
Den sidste sommer, der endnu kørte tog, viste man pludselig
en enestående interesse for dem. Folk, der næppe før havde været i en jernbanevogn, skulle nu absolut op at køre. Skarer af
jernbanefans fra ind- og udland mødte op, kørte utrætteligt
frem og tilbage mellem Rønne og Nexø, fotograferede og smalfilmede, optog alle mulige jernbanelyde på bånd og sikrede sig en
masse souvenirs som "Læn Dem ikke ud"- og "Rygning forbudt"skilte, askebægre, elektr. lamper, spejle, toiletruller og -sæder ja, alt kunne bruges!
Tilbage blev der dog - hvad det rullende materiel angik - bl. a.
3 diesel-motorvogne, 2 diesel-traktorer, 3 skinnebusser med tilh.
4 påhængsvogne og 3 bagagevogne, 5 personvogne med åbne platforme, 2 postvogne, 7 lukkede og 5 åbne godsvogne og 1 sneplov samt 32 rutebiler og 9 lastbiler.
Den sidste togtur lørdag den 28. september 1968 fra Rønne til
Nexø kl. 22,45 og retur kl. 0,15 blev ufor€'1emmelig - ikke mindst
for det jernbanepersonale, som man rev uniformshuerne og -knapperne af og b eholdt som en sidste erindring om DBJ !
Lidt statistik skånes man ikke for her: I de tre bornholmske
baners levetid kørte der i alt 24.549.277 passagerer med togene
og 16.973.484 med rutebilerne eller tilsammen 41.522 .761 passagerer. Og i vor tid, hvor rejser til månen ikke er ualmindelige,
kan det tilføjes, at der i alt i samme tidsrum er kørt 18.320.218
togkilometer - eller ca. 24 gange fra jorden til månen og tilbage!
Der var mange, der sluttede sig til det vemodige farvel, som
Werner Hansen (tidl. DBJ-mand og DBJ-forkæmper) skrev i
"Bornholmeren", og hvoraf blot citeres de sidste linier:

Christianshøjs trinbrætsbygning (kaldet "Kjistan "), der blev tegnet af arkitekterne Kay Fisker og Aage Rafn til en konkurrence i 1915 om Gudhjembanens stationsbygninger, og i hvilken de sejrede.

Fra de sidste tyskerdage i maj 1945, da de kørte med luftværnskanoner i
vore tog.

Kong Fr. IX takker togfører H. Christensen for en dejlig tur til Gudhjem i
DB]'s nye skinnebustog. (Amtmand v. Stemann yderst til venstre).
(Kaare-foto) .

"Du har gjort din pligt og klippeøen gavnet,
men at leve og forgå er skæbnen s lod,
miskendt var du, men nu vil du blive savnet,
Danmarks sidste smalsporsbane, DBJ".
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FRA
CHRISTIANSØ
ANKER E. KOFOED

En af ·Christiansøs sommergæster, maleren Jørn Iversen, har fortalt mig, at det eneste han kan huske fra sit første besøg på Øen
som skoledreng er, at lærerinden, som ledsagede klassen, blev søsyg og brækkede sig. Andet mindes han ikke! Men når jeg s~lv
prøver at erindre, hvad jeg kan huske fra mit første besøg, bliver
resultatet ikke bedre.
Jeg ser for mig en gammel mand med et bundt breve i hånden,
som han overgav til en dreng, han kaldte Isak, et navn jeg kun
kendte fra bibelhistorien. Jeg ville jo nok have fæstet opmærksomheden på andet og mere på stedet, hvis det havde anet mig
at jeg engang skulle komm'e til at skrive fæstningens historie.
Den gamle mand, som tiltrak sig hele min opmærksomhed,
hed Stephan Nyeland, en højst mærkværdig person, som jeg senere lærte at kende, idet han kom i mit barndomshjem i Svaneke

Postbåden "Skjold".

'
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ledsaget af en stor buldog, der på fransk blev kommanderet til at
springe op og kysse min mor på øret. Nyeland talte forøvrigt altid fransk til hunden, som på Christiansø gik med sko på fødderne for ikke at støde poterne på klipperne.
Mine første ture til fæstningen foregik med Østbornholms
Dampskibsselskab. Skibet startede i Nexø, anløb Svaneke, Gudhjem og Allinge, før det satte kursen mod Christiansø. Det kaldtes "Lysttur", skønt guderne skal vide at det kunne være alt andet end lysteligt. Senere benyttede jeg postbådene fra Svaneke.

*

POS!BEFORDRINGEN TIL CHRISTIANSØ
F!l!r 1844 beroede brevforsendelsen mellem København og Bornholm på tilfældig skibslej lighed, dog således at Rentekammeret i
1816 pålagde samtlige skippere, der skulle fra København til
Bornholm, at afhente post på Børsens Havnekontor hos Patermann. Postgangen til Christiansø har været lige så tilfældig, når
undtages den med de kongelige skibe. For at kunne kontrollere
at brevene nåede frem, sendte collegiet med mellemrum en liste
til fæstningen over afsendt og modtaget post, og i 1844 forlangte
man et forslag til en ny brevbefordring. Nævnte år startede nemlig en regelmæssig forbindelse, idet postjagten "Ørnen" foretog
en ugentlig tur mellem København og Rønne.
Fra Svaneke til Christiansø er sejlretningen nord-syd, altså særdeles heldig i sejlbådenes tid, da den fremherskende vind jo er
vestlig. Fæstningen skrev derfor i 1844 kontrakt med lods Peter
Lou i Svaneke om en ugentlig tur for 50 rdl. om året. Siden den
tid har familien Lou og den deri indgiftede familie Sonne været
knyttet til nævnte postfart.
I 1853, da fæstningen sang på de sidste vers, overtog Genera lpostdirektionen kontrakten med Peter Lou, og lønnen blev nu sat
op til 100 rdl. for den ugentlige tur, hvortil han selv skulle holJe
båd og medhjælper og sågar betale en mulkt på 1 mark for iver
time afsejlingen forsinkedes. Kirkebogen fortæll er , a t Peter Lo u
omkom ved en ulykkelig hændelse ud for Svaneke havn, lillejuleaften 1861.
Postruten blev så overtaget af afdødes yngre bror, Mads Davidsen Lou - senere kaldet Gamle Mads. Og med dæksbåden "Skjold"
pløjede han Østersøens bølger ofte, som han selv sagde: "I et
himmelens jordrog mellem Øen og Landet". Posten blev i fæstningstiden afleveret til kommandanten eller forvalteren, men i
1868 oprettedes et brevsamlingssted under Svaneke postekspedition.
En ugentlig postforbindelse tilfredsstillede ikke i længden øboerne eller rettere Wilh. Rønne, Christiansøkongen, som havde
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svogere sejlede derefter med motorbådene "To Brødre" og "Peter" indtil 1930, hver 3 ture om ugen. Det var raske søfolk, der
ikke lod sig dupere af nogen. Ja, Unge Mads lod sig ikke engang
"deponere af en pergamentchef".
Efterhånden som motorerne - de første var kun hjælpemotorer - blev kraftigere, og dermed sejltiden formindsket, blev det
ikke mere nødvendigt at anvende 2 både. De afgåede postføreres
sønner, Carl Lou og Peter Sonne sluttede derfor i 1930 i fællesskab kontrakt med postvæsenet om 6 ugentlige ture. Kompagniskabet varede i 4 år, så overtog Peter Sonne ruten alene, og denne
har han stadig, blot sejles nu med galeasen "Hammerslet". Det
var naturligvis ikke brev- og pakkeposten der krævede større fartøjer, men transporten af varer og passagerer.

FORVALTEREN

*'

Gennem postførerne i Svaneke havde jeg erfaret, at unge malere
fra København havde fået lov til at bo i de tomme celler i Statsfængslet på Frederiksø, og med håbet om at jeg selv kunne opnå
en lignende tilladelse, indskib ede jeg mig sommeren 1 914 i Øbåden medbringende sovesager og malergrej. Ankommet til Danmarks måske mest maleriske lokalitet styrede jeg straks mine
skridt mod den hvide forvalterbolig og blev på kontoret modtaget af en dame med en dyb stemme og en størrelse som en grenader. Det var forvalterens søster, Hanne, der henviste mig til
broderen, capt. With, som løb hvileløst rundt på Paradepladsen.
Engang imellem standsede han sit løb for at spejde ud over havet, så tog pokker ved ham, og løbet fortsattes, eller også standsede han for at stå og hugge sin kniv i en planke på muren. Trods
min formodning om at manden var gal, dristede jeg mig dog til
at fremføre mit ærinde. Tilladelsen blev omgående givet af den
elskværdige forvalter, som Walther Christmas forøvrigt omtaler;rosende i sine erindringer. Maleren og keramikeren Axel Salto
serverer derimod følgende historie om sin kære onkel: "Som fører af en torpedobåd kaldte With en dag maskinchefen op til sig
og bebrejdede ham, at der lå mærkelige maskindele og flød på
dækket. "Må det være mig tilladt at gøre hr. premierløjtnanten
opmærksom på, at det er en torpedo", svarede maskinmandc:E_.
"Er det en torpedo?" replicerede den forbløffede søofficer.
Hvis historien er rigtig vil det næppe undre noge n, at premierløjtnant Carl Mourier With i 1898 blev forflyttet fra chefstillingen på torpedobåden til forvalterembedet på Christiansø med
charge af captajn.
På familieskabets vegne besøgte Axel Salto i 1904 onkel Carl,
den store tante Hanne og den lille tante Anna med de små missende øjne. De to frøkener bestyrede med fast hånd foruden
broderens husholdning tillige hans forvalterembede, og i 29 år
satte den fintdannede søskendetrio sit præg på det lille øsamfund.
Axel Salto ferierede her sammen med to lovende ·bliledhuggere,
Willie Wulff og Jean Gauguin og dennes moder, Mette Gad, der
havde været gift med den verdensberømte franske maler Paul
Gauguin. Det var ikke b lo t "kunst", men også "kunster" de unge
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forpagtet øerne. Man ønskede flere og det krævede to både, idet
sejladsen under vindstille godt kunne vare et helt døgn med op til
20 timers roning. Postvæsenet sluttede derfor i 1887 tillige kontrakt med Morten Peter Hansen. Som tidligere skibsfør'e r for konsul Smidt tituleredes han Kaptajn Hansen. Han talte "skipperfint" og brugte ofte vendingen "så sandelig", hvorfor øboerne
kaldte ham Sandelig Hansen.
I 1900 opgav Gamle Mads ruten til fordel for sønnen, Unge
Mads, der sejlede først med dæksbåden "Jenny" og derefter med
"To Brødre". Kapt. Hansen sejlede med "Flink" til 1905, da han
afløstes af fisker Chr. Sonne, en svigersøn af Gamle Mads. De to

mennesker lavede. De forskrækkede de dydsirede frøkener With
ved at krybe ind under deres senge og så løfte sengebunden, når
damerne havde lagt sig efter forskellige "nødtørft ige" sysler. Da
Jean Gauguin på sine gamle dage vendte tilbage til Øen, berettede han om de k åde løjer, alt mens ha·n grillede småfisk i Møllehusets gård. Ved at se ha ns store, smukt krummede næse under
en mægtig, sort baret følte man sig hensat til Baskernes land ved
foden af Pyrenæerne. Gauguin døde i 1961, samme år som Axel
Salto, der lige havde fuldført sin genskabelse af Sonnes s kønne
frise om Thorvaldsens museum.
Kaptajn With, som i ungdommens vår havde gjort tjeneste i den
italienske flåde, afgik i 1927 efter i næsten 30 år at have løbet
rundt på Paradepladsen. Wit h, som døde i 1946, var den sidste
forvalter der formelt fungerede som fyrmester, siden har det været fyrmester en som tillige varetog forvalterstillingen: R. R. Vilandt og i 1939 J . P. Jakobsen.

. STATSFÆNGSLET

*

Da jeg havde installeret mig i Statsfængslet i en celle ved siden af
den, hvori den ulykkelige dr. Dampe havde vansmægt et år efter
år, konstaterede jeg, at drikkevandet var udrikkeligt, med mindre
det blev blandet op med rom. Heldigvis kunne man i "Butikken",
hos frø knerne Kock, købe en halv flaske for 9 0 øre.
Handels-, gæstgiver- og beværterprivilegiet er på Christiansø på
de samme hænder, og aftnerne tilbragte jeg i skænkestuen hos de
elskværdige frøkner Kock ved lyset fra en søvnig petroleumslampe, før jeg skulle hjem i cellen til et stearinlys i en ølflaske og
en presenning på det hårde gulv. Mon det var den samme celle
hvori digteren Sigfred Pedersen senere overnattede, og hvorom
han skrev i "Nye og sørgelige digte":
Jeg gik i land med en slunken pung,
men jeg var dristig, for j eg var ung,
i fængslet sov jeg den første nat,
og blev så, skyldfri, på døren sat.
Men fri og sorgløs som havets fugl
fa ndt jeg dog atter et simpelt skjul,
en hø nsehytte stod ganske tom,
den b lev det helle, jeg drømte om".
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Statsfængslet på Frederiksø.

Foto: Frede Kjøller

Måske var det i nævnte hytte han skabte visen om " Kathinka,
Kathinka"? Sigfred Pedersen har nok ikke indhentet forvalterens
tilladelse til at overnatte i cellen, ellers var han næppe blevet "sat
på døren".
Selv lod jeg mig radbræ kke på det hårde leje et par uger i 1914.
Men næste gang, jeg besøgte de smukke øer, boede jeg på "Hotellet'', for da var jeg seminarielærer m ed 1100 kr. i årlig gage.

STEPHAN NYELAND

*

Dagen efter min ankomst i 1914 aflagde jeg den førnævnte direktør Stephan Nyeland en visit. Han var imidlertid optaget af
skriverier og bad mig komme igen den følgende dag . Han viste
mig så sit højst mærkværdige hjem i det gamle bryggeri, som han
på livstid havde lejet for 100 kr. om året og bekostet en del på
for at gøre det beboeligt. Huset kaldte ha n "Bella Vista", og over
døren stod på fransk "Gør godt, men omtal det ikk e! " Døren
bevogtedes forøvrigt af en bronzeløve, Thorvaldsens "Schweitzerløve" i mindre format.
Mit besøg faldt ikke helt heldigt ud, fordi jeg - overrasket over
alt hvad han havde sam let af møbler, billeder og antikviteter kom for skade til a t sammenligne huset med et museum, hvortil
Nyeland med pibende stemme indvendte: "Nej, nej, sig ikke det,
her er jo hyggeligt" . Endeligt jamrede han noget på fransk hvoraf
jeg kun forstod ordet "Confortable".
Flere af møblerne var skænket ham af den russiske zar, Alexander den III, og i et skab stod vinglas med indgraverede navne
på de kongelige personer, som havde drukket af dem . Glassene
gik i arv til prins Axel, hvis moder, prinsesse Marie af Orleans,
havde været nær knyttet til Nyelands afdøde hustru, der var fra
Belgien og var katolik ligesom prinsessen. Men Nyeland havde
også andre glas, og heraf drak han hver dag til sin - ofte beskedne middag en fin rødvin, og skønt han ved sin død nærmest var forarmet, efterlod han sig dog et lille parti af denne ædle drik. Nyeland var Grandseigneur lige til det sidste, og for at blive det
måtte familien have drukket rødvin gennem mindst tre generationer. Da han var af købmandsslægt var dette forhold åbenbart i
orden for hans vedkommende.
Navnene på de kongelige personer, der havde besøgt Nyeland
på Christiansø, blev malet med titler og dato - naturligvis på
fransk - på loftsbjælkerne i e t af husets henved 5 m høje værelser , kaldet "Kongestuen " .
De kongelige måtte selv finde vej til "Bella Vista", Nyeland
mødte virkelig ikke op til modtagelse på havnen, hvor han jo ville
træffe fam ilien With, som han ikke kunne fordrage og derfor generede så godt han kunne, f. eks. klippede han styrefjerene af
frk. Withs duer. Forholdet til den øvrige befolkning var ikke meget bedre, med postfører Lou ville han overhovedet ikke sejle,
mens han betroede Sonne at bringe ham drikkevand fra Svaneke.
Glemte Sonne at hente vand i Svaneke, tappede han blot af hanen på Christiansø, hvilket aldrig blev opdaget.
At Nyeland i mange år havde sin ligkiste stående på lo ftet afrunder vel billedet af en særling, en dybt skuffet mand, som
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manglede evnen til at omgås fo lk og derfor næsten levede som
eneboer i det store hus ved 10 I -trappen, hvori alt efterhånden
forfaldt. En fiskerkone, Anenine Benneballe, der hjalp ham et par
gange om ugen, var nok den sidste der kunne holde ham ud. Om
en hjernebetæ ndelse i barndommen har haft noget at gøre med
hans mærkværdige mentalitet skal være usagt.
Stephan Nyeland, der som nævnt var købmandssøn, blev født i
Korsør i 1845 og kom efter skolegang på Herlufsholm og i Roskilde og efter faderens fallit i gartnerlære og blev en af sin samtids mest kendte hortonomer med en betydelig litterær produktion bag sig. Han havde eksamen både fra Landbohøjskolen og
Vilvorde i Belgien. I 1875 grundede han en havebrugshøjskole i
Ordrup, som han kaldte "Vilvorde" efter skolen i Belgien. Efter
forsk~llige vanskeligheder for lod han skolen i 1905 og flyttede
til Fredensborg, men boede om somm eren i Gudhjem i "Nyelandshytten". Også her udfoldede han sine gartnerevner ved anlæg af "Prinsessehaven" ved stien til Salne.
Da han i 1909 solgte Nyelandshytten til bankdirektør Rasmussen i Rønne, flyttede han til Christiansø, hvor han allerede havde
en gammel soldaterhytte, som han havde givet navnet "Sydvesten". Den lå i en smuk have, Øboerne sagde, at Nye land kunne
få alt til at vokse.
Selv om han næsten havde lukket sig inde i det gamle bryggeri,
foretog han dog endnu en rejse til Belgien .og i 1919 en sidste
rejse til Korsika, hvor han ejede en hytte.
Livet i det store, kolde hus under primitive forho ld tog på hans
kræfter og i 1920 blev han en dag fundet bevidstløs på gulvet i
soveværelset, hvilket medførte at en nonne fra Rønne kom over
for at pleje ham. Hans venner på Vilvorde mente dog, at forholdene på Christiansø var for ugunstige for hans helbred, hvorfor
de kom over for at hente ham. Han nægtede imidlertid at tage

Direktør Stephan Nye/and 1845-1922

med, nu han havde fået sin kaere nonne. Først, da man ved hjæ lp
af et fingeret telegram fik bildt ham ind, at nonnen skulle tilbage
til Rønne, gik han ind på at følge med. Opholdet på Sjælland i
1920 og et senere i 1921 gjorde ham så godt, at han mente, han
kunne tage tilbage til "Bella Vista", men i 1922 var han dog så
svækket, at han måtte indlægges på Amtssygehuset i Rønne. Her
døde han og blev bisat på Gentofte kirkegård, hvor taknemmelige elever og medarbejdere smykkede graven med en mindest en.
For Stephan Nyeland gjaldt - som for så mange andre - at fortrin og mangler uløseligt var knyttet sammen. Kendte man ham
kun fra Christiansø, hæftede man sig udelukkende ved hans m angel på evne til at omgås andre og til at anerkende andre, foruden
at man morede sig over hans særheder. Hans fortrin: Hans uhyre
betydning for Danmarks - j a vel for hele Nordens - havebrug giver hans bøger, tidsskriftartikler og hans manuskripter i Landboskolens bibliotek derimod endnu et levende indtryk af.

MALERNE

*

Mens jeg selv i sommeren 1914 boede i "Ballonen'', det stedlige
udtryk for Statsfængslet, huserede de unge farveplettede malere
i Møllehuset. Det var Axel Salto, Asker Bremer, Mogens Lorentzen og den senere så fest lige teatermaler Svend Johansen. Når
malerne var ude, listede jeg mig til at kigge ind gennem Møllehusets vinduer og fik derved mit første møde med expressionismen. Jeg syntes dengang, at malerierne var gyselige, og delte
fuldstændig mening med den svenske marinemaler Oscar Hullgren, der sagde, at det var "Vansinne'', det de unge malere lavede. Hullgren var den første maler som h elt lod sig tryllebinde
af øernes særegenhed, og han kom her lige fra 1896 til sin død i
1949 med undtagelse af et par år under den anden verdenskrig.
Han boede siden 1917 i Møllehuset efter at være blevet gift med
malerinden Julie Dinesen, en kusine til Karen Blixen. På grund af
hendes ildrøde kinder gav den vittige Mogens Lorentzen hende
tilnavnet "Kobberkasserollen". Malerinden Agnes Jen sen i "Grisehytten" kaldte han "Rytterlåret", jeg ved ikke hvorfor. Hun
var et elskeligt menneske der på enestående vis tog sig af den
neurotiske maler, Edw. Weie, som logerede hos frk. Kock på hotellet. Weie opholdt sig mest i Grisehytten siddende på dørtrinet.
Jeg ser endnu for mig hans flade hat og krøllede nakke. Efter at
være blevet gift med Agnes Jensen døde han i 1943, men da
havde han ikke været på ChristiansØ i mange år.
Den første virkning af Verdenskrigens udbrud, den 1. august
1914, blev for Christiansøsvedkommende at turistdamperne fra
Allinge indstillede sejladsen. Den tyske damper "Bornholm" var
her for sid ste gang i sæsonen den 30. juli og "Kong Christian'',
den tidligere Singer yacht, den 31.
De tyske turister måtte rejse over hals og hoved, og de danske
blev efterhånden kaldt hj em af familien, således de unge malere i
Møllehuset.
De blev sejlet til Gudhjem med den store, grønmalede lodsbåd.
Og ved midnatstide stod øboerne på havnemolen og afventede
bådens tilbagekom st. Det første man hørte fra mørket var ordene,
"Libau brænder". Vi havde nok levet under den russisk-japanske krig og krigene p å Balkan, men det var fjerne begivenheder,
nu var krigen kommet til Østersøen. En knugende uhyggestemning bredte sig og medførte, at resten af sommergæsterne forsvandt. Først da situationen afklaredes, vendte nogle tilbage de
følgende år. Af malere kan nævnes: Hullgren, Weie, Agnes J ensen, Schalburg, Ro ose, Ernst Køie, J o ha n Fr. Tryde og Karl Isakson. Endvidere frk. Willemoes, der boede i Bielkes-Hytte, hvor
hun i 1963 kunne holde 50 års jubilæum som hytteboer. Ja, der
kom sågar også en spion, som blev afsløret på stedet.

~
Johan Frederik Tryde

Da første verdenskrig var til ende, spredtes malerne ud over
Europa, som jo havde været et lukket land under h ele krigen,
hvorfor tilstrømningen til Christiansø formindskedes kendeligt.
Dog, for de gamle der faldt er der ny overalt. Nogle af sommergæsterne blev og nye kom t il. Således for at nævne enkelte:
Hans Hjorth, Bertel Hansen-Svaneke, tandlæge Frederiksen, Gitz
Johansen, Karl Larsen, Henning Køie og Hack Kampmann. Det
var den b erøm te svenske maler Karl lsakson der havde animeret
Hack til at forsøge sig som maler , hvilket startede en kæmpemæssig produktion af akvareller med Lilletårn som yndlingsmotiv. For sine synders skyld mente Hack, at ha n efter døden ville
b live dømt til i al evighed at skulle male Lilletårn.
Den anden verdenskrig lukkede naturligvis igen af for udenlandsrejser, og Christiansø fik atter en chance, idet øerne vel var
det stykke Danmark der mindede mest om Syden. Unge m alere
satte kursen mod øerne i øst. Her åbnede malerenJohan Fr. Tryde
med enestående gæstfrihed "Bella Vista", som han havde overtaget ved Stephan Nyelands død i 1922. Her fik unge malere og
sportsfolk af begge køn husly, blot de kunne bo under primitive forhold. Thi selv om huset var stort, så var der dog intet rimeligt forhold m ellem gulvplads og antallet af gæster. Pigerne
sov i den søndre ende af huset, og ungersvendene i den nordre,
mens Tryde selv - som en anden Kerberus - passede på, at overgangen mellem de to afdelinger ikke b lev overskredet på tider,
hvor gæsterne burde hvile i Morfæi arme.
Provianteringen måtte de unge selv sørge for, og ved ankomsten fik enhver udleveret en margarineæske til at opbevare madvarer i. Menuen stod nok mest på rugbrødsklemmer og skoldhed
te fra en 10-liter po tte. Skulle der festes - og det blev der ofte stod den p å æbleskiver eller pandekager. Og når man om aftenen
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Man skal lede læ nge for at finde en m ere arbejdsom kunstner
end Karl Larsen, og få havde, som han, evnen til at sætte andre i
sving. Hans b egejstring for Øen smittede af p å unge som ældre,
overalt så man unge piger ·med tegneblok på havnen og i klipperne. Om aftenen samlede han os i Kongens Have, hvor en af
sommergæsterne sad model, mens vi andre stod eller sad ved lærrede~ eller tegneblokke. Jeg mindes foruden de allerede nævnte:
Jørn Brask, Lise Convad, Anna Lunge, Per- og L isbeth Hartvig
Sørensen. Når det var for mørkt til at virke ude blev arbejdspladsen forlagt til Tryd es store atelier. Og her i lyset fra en syd ende primuslygte sad tæt med tegnende mennesker. Der blev
ikke vekslet et ord under arbejdet, man hørte kun b lyantens
kradsen mod papiret og lyd en fra arkene, der blev revet af blokk en e. Ikke engang, m en s Trydes søde datter bød på te, pauserede
man. Kun blev man med mellemrum revet ud af tegnearbejdet,
når Tryde pludselig med sit · "Oh! lå, la" sprang op på en stol og
pumpede primuslygten. Ja, det var dengang!
I 1943 fik en fisker d en lejlighed som Karl Larsen beboede, og
i en halv snes år så vi ikke meget til Karl, nu er han vendt tilbage
og har fået Danmarks østligste hus, "Loppehytten", men Tryde
er borte, han døde i sit elskede Paris i foråret 19 6 7.
Efter at Gustaf Engwall i 1944 havde skrevet sin store bog om
Karl Isakson, blev Christiansø invaderet af en skare svenske malere, som ville se de steder, hvor deres b erømte landsmand havde
virket.
De opsøgte hans motiver, malede her en eller to somre, siden
søgte de a ndetstedshen for at øse af andre kilder.
I min bog, "Christiansøs Historie", har jeg gjort nærmere r ede
for den skare ma lere som inden Isaksons død i 1922 havde besøgt og arbejdet på "Vor y derste post mod øst".

Karl Larsen og Lise Convad maler i "Kongens Have".
Malerinden Kamma Salto.

passerede huset ad 10 I-trappen stod der en os af sydende fedt ud
gennem det åbentstående køkkenvindue.
Spiritusnydelse i huset tålte Tryde ikke, men så tog de unge
revanche, når han ikke var hjemme, det gjaldt blot om at udslette
sporene efter festen, for på det punkt var Tryde ubønhørlig. Selv
forsagede han, som sportsmand, spiritus når der var unge i huset.
Han sagde dog ikke nej, når skuespilleren Angelo Bruun og m aleren Bertil Sjøberg bød p å hedvin, han markerede blot, at han
drak, og fik behændigt listet de stærke dråber ned i en krukke
mea syltetøj, som stod bag ham. T ryde svælgede i syltetøj og p å
loftet stod rækker af krukker med syltede brombær rigt besat
med penicillin på overfladen.
De unge badede fra klipperne og sprang fra badebroens vippe
stærkt iagttaget af Trydes kenderblik. O m aftenen dansede de p å
"Månen" til den lyse morgen. Og de erhvervede sig m ærkelige
tilnavne som: Melormen, Babyflæsk, Søfartsmonumentet og Søelefanten.
Af disse unge, som gjorde bekendtskab med Christiansø via
"Tryderiet", forsvandt de fleste, da krigen var til ende. Dog følte
ikke så få sig så bundet til stedet, at de kom t ilbage år efter år.
.Blandt disse kan nævnes- Gudrun Henningsen, Risse See, Jørn
Iversen, Mogens Magnussen og hans franskfødte frue, Dominique.
Malerne indloger ede sig gerne hos fiskerfamilier, enkelte fik
lejlighed i Gaden eller hytte, således: Gitz Johansen, Henning
Køie, Kamma Salto, som efter mange og lange ophold i Syden
var vendt tilbage til ungdommens ø, endvidere Carl Oscar Lemwigh, Michael Briiel og Karl Larsen med fru Bertha. Andre malere boede på Hotellet: Emil Krause, Lehmeier, Helge Jensen og
mange mange flere.
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Bornholms
natur
under
årets gang

Tekst og foto:
FREDE KJØLLER

SEPTEMBER
Som høstmåned - høsten faldt i september - blev måneden ikke særlig god, idet det
regnede de fleste dage fra den 1. til den 22. med kun 7 nedbørsfrie dage i perioden.
Men i resten af måneden faldt der ingen regn, og vejret var mildt med sol og megen
morgen- og aftendis og med megen frodighed i naturen og med stor frugtsæt ning
hos mange buske og planter.
Billedet viser en udsigt fra de smukke bakkedrag syd for Allinge Teglværk mod
sydvest.

OKTOBER
Syd for Rønne ligger en række meget smukke kystpart ier, hvor skræntprofilerne, specielt under Galløkken,
er meget levende som følge af havets nedbr ydning.
Part iet her er fundet neden for
Fredensborg i de første 14 dage af
måneden, hvor vejret var mildt og
smukt, selv om der faldt lidt regn
næsten hver nat. Sidste halvdel af
måneden gav stor nedbør og de sidste par dage storm. Og med stormen forsvandt løvfaldsfarvern e, som
i dette efterår var meget fine.
Nedbøren blev 113,6 mm.
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NOVEMBER
Det er ved sine klippekyster, Bornholm blandt andet afviger fra det øvrige Danmark. Dette parti ses i Rø
syd for Sene Strand. Klippepartierne her er smukke, m en hører ikke til
de meget besøgte, da stranden er besværlig at færdes på.
Vejret var mildt med megen nedbør (137,8 mm), dog med en kortvarig frostperiode omkring den 6.,
som gav betydelig skade på mange
roe marker, der iøVTigt var så bløde og
våde, at landmændene kørte traktorerne fast i dem.
Græs og urter stod grønne måneden igennem, og der var usædvanlig mange smukke frøstandere.

DECEMBER
De bornholmske kyster og strande
berømmes om sommeren. Og det er
da med rette. Men som landskaber
betragtet er disse kyster mindst lige
så tiltrækkende i vinterhalvåret, hvor
himmel og hav skifter lys og farve
i en uendelighed. Billedet viser udsigten fra Frenne mod Arsda le.
Det milde vejr holdt ved til den
22 . Da kom vinteren med lidt sne og
svag frost. Men den var stadig, og
da der også med mellemrum b lev
ved at falde sne, så fik vi en hvid
jul.
Nedbør: 54,3 mm.
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JANUAR
Januar og det nye år oprandt i vinter lig iklædning og strålende so I. Men
den skønne iklædning varede kun
en uges tid. Så kom tøvejret, og vejret blev for årstiden usædvanlig
mildt.
Billedet er taget den 2. januar ved
Graneli i Aker.

FEBRUAR
Det usædvanlig milde vejr fortsatte og fik mange buske og planter til at skyde mere, end de
havde godt af. Det hævnede sig, da kulden kom
igen sidst i måneden. Megen tåge fu lgte, men
også i tåge kan naturen se skøn ud, hvis man kan
befri sig for den modvilje, de fleste nærer mod
den klamme luft.
Billedet viser en skovvej ved Basta Mose i Almindingen.
Nedbør: 35,5 mm .
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MARTS
Måneden begyndte med vinter, snefald og voldsomme snefog med trafikstop og skolelukninger.
Den 13. blev det tøvejr og forårsagt igt, men tågen kom igen, dog med enkelte solskinsdage ind
imellem. De blå anemoner sprang ud sidst i måneden, og væksterne var i det hele taget godt i
skred, 3 uger tidligere end sidste år.
Nedbør: 49,2 mm.
Fotografiet viser en nordvendt klippevæg i en
af vore mindre kendte sprækkedale, Nordre Borgdal i Rø. Klippevæggen udmærker sig ved sine
meget smukke flader, der er rigt dekoreret med
brogede lavarter.

APRIL
Måneden indledtes med en ubehagelig t ågeperiode, hvor tågen lå tæt og
deprimerende. Efter ca. 8 dages forløb afløstes tågen af de for Bornholm typiske østenvinde "påskeøsten" med klart og koldt vejr og nattefrost, der lagde en kraftig dæmper
på den spirende vegetation.
De forårskultiverede m arker blev
meget tørre, og kraftig jordfygning
sås mange steder som på billedet, der
er taget den 24. i Østerlars. I forgrunden ses Spageråen m ed rigelig
vandføring i lighed med andre bornholmske vandløb.
Nedbøren var 40,l mm.
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MAJ
Maj m åned gav meget uensartet vejr, klimaet
spillede faktisk på hele r egisteret: regn, torden,
tåge - men også meget solskinsvejr og dage, hvor
det var meget varmt efter årstiden.
Varmen pressede foråret frem, og maj b lev en
skøn forårsmåned med frodig og smuk blomstring, som det ses på billedet med de blomstrende kirsebærtræer og mælkebøtter ved Brommegård i Rø. Megen østenvind var skyld i, at
ikke så få fugle med østlig udbredelse blev set.
Nedbøren var 97,l mm. Den faldt i månedens
sidste halvdel.

JUNI
De gamle bornholmske byer og fiskerlejer rummer et utal af idyller,
der udstråler en ro og harmoni, som
ligger fjernt fra den industrialismens
tid, vi lever i. Det er noget af dette,
vi skal skrive på gevinstkontoen, når
vi taler om de udviklingsproblemer,
et øsamfund har. Motivet er hentet
ved røgerierne i det sydlige Hasle.
Måneden gav smukt vejr, men rigtig varmt blev det ikke. Nedbøren
blev 30 mm, men naturen var frodig
trods den knappe væde. Årsagen var
vel den store nedbør i maj måned i
forbindelse med den moderate temperatur samt den omstændighed, at
nedbøren i juni faldt ret ofte omend
kun i mindre mængder.
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JULI
Det er ikke hvert år, vi ved udgangen af juli ser sådanne klitsøer ved Dueodde, som vist på
billedet. Men det gjorde vi i år.
Måneden blev dog tør med kun
15,5 mm nedbør. Det blev en
ualmindelig skøn sommermåned
med megen sol og megen varme,
særlig i månedens sidste del, hvor
også nætterne var uahnindelig
lune.

AUGUST
Den varme juli måned blev afløst af
en lidt mere urolig august måned
med mere blæst og lidt køligere vejr
og på enkelte dage med vældige skyformationer jagende over himlen.
Hundedagene gjorde sig bemærkede,
_m en heller ikke mere, og den skønne
sommer fortsatte med sol over bugnende kornmarker, kantet af blomstrende kamiller under drivende skyer. Vejret gav landmændene så gode
høstbetingelser, som de ikke har set i
mange år.
Nedbøren var 31,6 mm. (Alle nedbørstal er fra Østermarie).
Billedet er taget ved Kofoedgård i
Østermarie.
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FOLKETRO OG FOLKE SAGN
PÅ BORNHOLM

II
Af Chr. Stub-Jørgensen

Da Bornholm har været kristent i næsten tusind år, er det ikke
så sært, at den kristne djævel nu og da optræder i vor folkelige overlevering, ikke sjældent betragtet under en mindre respektfuld synsvinkel og kaldt ved sit folkelige navn: Fanden.
De bornholmske sagn om denne djævel er i almindelighed af
temmelig traditionel karakter og gør i mange tilfælde indtryk af
at være vandresagn. Her på øen som andetsteds optræder Fanden gerne med en almindelig fod og en hestefod, og han viser sig
tit hvor der spilles kort for at deltage i spillet under hyggelige
former - indtil han røber sig, og hyggen brat forsvinder.
Når Fanden er ude, vil det som regel betyde, at han er på
sjælejagt. Også på Bornholm har der været .folk, som ligefrem
har forskrevet sig til ham. Således fortalte kirkebetjent Jespersen, Olsker, mig om · nogle berygtede karle fra Lyngen, der engang sad og drak i Klemens kro; en af dem lod et ord falde om,
at han ingen penge havde, han havde kun sin sjæl. Straks var der
en anden i selskabet, som tilbød at købe sjælen. Handelen gik i
orden, og manden gik ind på at aflevere sjælen månedsdagen efter. Da fristen var udløbet, indfandt den ubekendte sig for at
hente sjælen. Karlen troede imidlertid, at han havde fundet en
udvej; da den uhyggelige køber bad ham følge med, protesterede
han: det var kun sjælen, han havde solgt, ikke kroppen! Den
fremmede spurgte da: Hvis jeg nu køber en hest, er det så ikke
rimeligt, at grimen følger med i købet? Jo, det måtte karlen da
indrømme. Ja, svarede den fremmede, så er det heller ikke mere
end rimeligt, at din krop følger med, når jeg har købt din sjæl.
Og karlen måtte følge med ham, hvorhen ved man ikke. Men på
jorden, hvor de havde stået, var der en brun plet som en blodplet, og ved siden af var der aftryk af en hestefod og en gåsefod.
Forskellige bornholmske sagnoptageiser vil vide, at Fanden har
sin fornemste bolig i en stor hule under Hammershus.J. P. Møller skriver: Under Hammershus slot går en gang, som fører lige
igennem landet og ender ved Helligdomskilden i Rø sogn. Men
ingen tør rigtig undersøge den, da fanden bor derinde lige midt
under slottet, hvor han i en gruelig stor hule sidder og spiller
på et bord, samt passer på, at ingen slipper helskindet forbi ham.
Videre fortæller Møller, at engang slap man en gås ind ved slottet, den kom ud igen ved Røkilde, men Fanden havde dræbt den
og hængt den op i mundingen af ovnen, hvor den endnu er at se.
Renden er derfor også siden den dag blevet kaldt Gåserenden .
Vi har en ganske ejendommelig optegnelse af dette sagn, den
omtaler den underjordiske gang, men nævner hverken Fanden eller underjordskongen, gåsen slipper u skadt ud på den anden side

af Bornholm, her møder den ganske vist sin skæbne, men på mindre overnaturlig måde. Skuespilleren Adolph Rosenkilde, der
gæstede Bornholm på en turistrejse i 1866, fortæller:
:En lods i Hasle fortalte mig, at e n gås engang var gået ind i en
hule ved Jons Kapel på vestkysten, uden nogen sinde at komme
tilbage igen. Man var først tilbøjelig til at beskylde de underjordiske, hvis smag for gåsesteg er bekendt nok, for at have spist
den, men senere gik rygtet, at en fattig enke, der boede på østkysten og kun ejede en eneste gås, ganske uventet havde fået en
til. Når i den hede sommertid bækken, der flød forbi hendes hytte,
var bleven tør, plejede hendes gås at søge ned til stranden for at
nyde en forfriskning. En dag, da den fattige kone var gået derned
for at se til sin gås, og stod på en pynt, hvorfra hun kunne se ind
i en klippehule, ær var så dyb, at ingen vidste, hvor langt den gik
ind, så hun til sin største forbavselse en grå gås - hendes var hvid komme vraltende ud af hulen. Den så mager og slanten ud, vingerne hang ned på den, som om den kom fra en lang rejse. Den
hvide gås, der ret så inderligt længtes efter selskab, udstødte et
desskrig og modtog den med åbne vinger. Enken tog den trætte
gås under sin arm og bar den op over klippen til sin hytte, medens hendes gås rokkede småsnakkende bagefter. Den fremmede
gås blev plejet på det bedste, og følte sig snart som hjemme, den
blev da også herefter betragtet som medlem af familien. Dengang
var kommunikationen ikke meget livlig på Bornholm, og der gik
vel godt et år, før rygtet om denne begivenhed nåede vestkysten
og gjorde det vitterligt for alverden, at hin hule, som altså gåsen
havde passeret, strakte sig fra den ene side af øen til den anden.
En dag kom en fisk er fra Jons Kapel til enken og bad om at se
gåsen, som han formodede var hans ~jendom. Enken blev lidt
underlig tilmode ved dette forlangende, men gik dog ind i huset
for at hente den. Det var imidlertid ikke muligt for fiskeren at
genkende den, da den var røget, og han måtte gå hjem med
uforrettet sag. Om denne be~ivenhed er sand, tør jeg ikke indestå
for, men lodsen i Hasle lod til at fæste lid til den.
Sagnet er blevet fortalt mange gange og i forskellige varianter,
og roens de fleste fortæ ller e er enige om, at gangen munder ud i
Gåserenden, er der uenighed om, hvor indgangen findes.Jeg har
hørt, at gåsen svømmede ind gennem den våde ovn, men et andet
meget udbredt sagn om en karl, der prøvede at passere den underjordiske gang, fortæller , at han gik gennem den tørre ovn, som jo
også er placeret nærmest under selve slottet. Også dette sagn
fortæller J. P. Møller, jeg gengiver det her som jeg har hørt det
forta lt i min barndom:
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Borresø, Almindingen.

Der var et par karle, som havde hørt om den underjordiske
gang, og de væddede om, hvem af dem der kunne gå hurtigst
fra Hammershus til Rø, når den ene gik under jorden fra den ene
tørre ovn til den anden, mens den anden tog den nærmeste vej
oppe på jorden. Den karl der valgte landevejen halede godt nok
ud, men da han nåede til vejs ende, sad hans kammerat allerede
i indgangen til den tørre ovn. Men han så så mærkelig ud, sagde
fortælleren, for hans ansigt vendte den forkerte vej. Fanden
havde nemlig drejet halsen om på ham og sat ham ud til skræk
og advarsel.
At denne farlige ånd, som residerede under slottet, virkelig er
Fanden selv, turde der imidlertid være tvivl om. Vi har nemlig en
temmelig gammel kilde, som fortæller noget a ndet. I det kuriøse
tidsskrift "Fruentimmer- og Mandfolketidende" for I 770 findes
den fy ldigste beretning om bornholmernes tro på de underjordiske fra ældre tid, forfatteren til den anonyme beretning er muligvis Niels Prahl, en broder til forfatteren af den bornholmske
agerdyrkningskatekismus. Han fortæller om underjordskongen:
Hans bolig skal fornemmelig være under et gammelt forfaldent
slot der på landet, samt under en købstad midt på landet, såvel
som mange andre steder under øen. - Det er med andre ord ikke
den skinbarlige Fanden, men den bornholmske underjordskonge,
der har sin hule under Hammershus.
I det foregående har vi set eksempler på, at når troen på flere
troldtøj fra den hedenske tid lever videre under kristendommen,
hænder det ofte, at troldtøjet må overlade sine funktioner til
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den kristne djævel - som det også skæmtsomt udtrykkes i en
gammel bornholmsk vise: Ujnejorsfolk å trojl e nu forbi, men
Dæwlinj har inu å saja!
Endnu m å vi nævne et af de domæner, der tilhørte folketroens Fanden: Han var herre og mester for alle hekse og troldfolk, der havde deres overnaturlige evner fra ham. Og af den
slags mennesker skal der have været mange på Bornholm, så
mange, at det sikkert må være Bornholm, Holberg tænker på, nå
han i "Uden Hoved og Hale" lader heksene hilse deres herre
som "Gammel Erik, Hersker over Hekkenfjeld, Lyderhorn, Findmarken, Mundien, Borigunaien". Heksenes djævledyrkelse skal
ifølge nyere teorier være en gammel kultus, der går tilbage hinsiden kristendommens indførelse. Men heksetroen og hele den
folkelige magi, som knytter sig dertil vil jeg vende tilbage til
senere.
Ligesom underjordskongen ifølge "Fruentimmer- og Mandfolketidende" skal have haft tilholdssted forskellige steder rundt
på øen, så skal der også have været forskellige steder, hvor Fanden og hans hær af dæmoner særlig huserede. Her optræder
han som en naturånd af den farligste slags, en art personliggørelse
af den vilde og utilgængelige naturs frygtelige vælde.
Et af de steder, der i ganske særlig grad var hjemsøgt af denne
ondartede form for troldtøj, var Almindingen, og især egnen omkring Borresø. Her ligger ruinerne af det middelalderlige Lilleborg, og mindet om dette slots uhyggelige undergang synes at
have forklædt sig i sagn af en egen grum karakter. Blandt andet

knyttedes til Lilleborg det over hele Danmark kendte sagn o m
den sunkne borg, et sagn, der skal forklare den forbandelse, som
synes at hvile over hele egnen. Holstførster Rømer fortæ ller det
således i sin beskrivelse af borgene i Almindingen:
Der hvor Borresø nu findes stod fordum en herregård, hvis ejer
var så ugudelig, at han, da han engang havde sendt bud efter
præsten, at denne måtte komme og m eddele herremandens syge
kdne sakramentet, lod lægge en so i sengen og bortfjernede sig.
Præsten kom og så hin vederstyggelighed, og som den Guds mand
vidst e, at troen kan flytte bjerge, gik han ud, faldt på knæ og
bad, at Krist dog ville være så god at lade gården med mand og
mus synke ned i afgrunden. - Den sank på øjeb tikket! og en bundløs pøl fremkom p å ~tedet. Hvo som fordrist er til at måle den,
får stygge ting at se og høre og vederfares snart en eller anden
ulykke.
Bere tningen om den sunkne borg har været meget fortalt p å
Bornholm og har udviklet sig til en virkelig lille sagnfortælling,
udstyret med allehånde små romantiske træk. J. P. Møller fortæller, at det var tjenestefolkene på gården, der ville gøre løj er
med præsten engang de var alene hjemme, og ha n tilføjer, at da
præsten havde manet borgen i en bundløs sø, så sank alt undtagen han s bibel, som han havde lagt fra sig på en vugge, hvori et
lille barn lå og sov, og da borgen var sunket i afgrunden, flød

vuggen med bibel og det uskadte barn på søens overflade. Ifølge
en anden overlevering havde han lagt bibelen fra sig p å en stol, og
det eneste der var at se efter at borgen var manet i dybet, var
stolen med bibelen, der flød på søens bølger.
Om Borresøs bundløshed er alle sagnene enige. Men om denne
som om alle andre "bundløse" søer gælder det, at angsten for
forbandelsen har h indret fo lk i at undersøge sagen og ved egen
erfaring overbevise sig om, at søen tværtimod er meget lavvandet
Der findes en overlevering om, at Hans Rømer engang skal have
forsøgt at måle Borrsøs dybde, men uden at finde bund. "Så gid
Fanden måle Borresø, man kan have ulykker nok alligevel! "
skal han håve sagt ved den lejligh ed. Imidlertid fortæller J. A. J ørgensen, at han dog havde taget mod til sig og vovet forsøget, eftersom han kort efter lod søens vand bortlede , så bunden kom
tilsyne. Der for lyder intet om, at nogen ulykke har ramt ham af
den grund.
J. P. Møller fortæller o m nogle forvovne karle, der prøvede at
måle, om søen virkelig var bundløs. De bandt 24 høvævle sammen og en plovkniv i den n eder ste ende. Bund fandt de ikke,
men da de halede ind igen, var plovkniven borte, og i dens sted
hang der en hestepande, hvo rpå der stod skrevet, at hvis de oftere
forsøgte at m åle dybet, skulle de komme på hovedet der ud i
allesammen.

Ved Mel.sted.
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Stengærde i Skrulle, Østermarie.

Med den kraftige forbandelse hvilende over sig er det ikke
sært, at egnen omkring Borresø var et yndet opholdssted for
Fanden og alle hans smådjævle, "poddengla" som bornholmerne
kalder dem, og et alskens besynderligt troldtøj holdt til der.
J. P. Møller, der har optegnet en hel del af Borre sø sagnene, fortæller, at de viste sig der ikke alene om natten, m en sommetider
også ved dagslys. En mand, der passerede forbi Borresø ved aftenstid, så en uhyre stor mand med et til sin størrelse passende
trækar, som han bar på hovedet , idet hanjamrende sagde: Altid
skal jeg gå, fordi jeg er den mindste! Er du den mindste, sagde
bonden, så gid Fanden have den største! Men da lyste det stærkeste lys over skoven, og den store mand sprang i søen, så det
klang i bakkerne rundt omkring.
En anden gang kom en mand forbi Borresø, da han så en stor
tyr, som var kommet ud i dyndet og arbejdede af alle kræfter
for at redde sig op. Manden gik da og tog fat omkring dyrets horn
for at hjælpe det op, men da han fik fat i dem, sank tyren i afgrunden i sådan en fart, at den på et hængende hår havde trukket ham med sig; han slap dog med nød og næppe derfra.
At selve den nedmanede so skal være blandt det troldtøj, d er
huserer ved Borresø, synes at fremgå af en meddelelse til V. Seier;
han fortæller, at da nogle skovarbejdere engang gik over isen p å
Borresø, trådte en af dem igennem isen med den ene fod, en af
kammeraterne råbte da: Pas på at soen ikke ta'r dig! Seier fortæller endvidere om en sort hund, der ved midnatstid færdes i
selve borgruinen, mens der på engen øst for borgen om natten
græsser en hvid hoppe med et hvidt føl.
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Folkeoverleveringen er tilbøjelig til at blande de forskellige former for overnaturlige væsener sammen, og a t bruge vage fællesnavne som "spøgelser", "underjordiske" o. I. i stor almindelighed. Således har man tit hørt underjordsfolk og de såkaldte
"bakkatrojl" omtalt under eet, skønt de to navne dækker forskelligt slags troldtøj. Når der fortælles en hel del om underjordiske i Almindingen, så kan man vist ikke se helt bort fra den
omstændighed, at de på disse kanter viser sig som farligere og
uhyggeligere væsener end de a lmindelige h øjfolk, som de gamle
bornho lmere havde vænnet sig til at omgås med en vis fortrolighed.
Elna Schøne fortæller i sine barndomserindringer om sin mormor, der som halvvoksen-p ige havde vogtet kvæg i Ekkodalen:
En dag, som hun gik der, kom der en kone hen til hende og
spurgte, hvad klokken var, men inden hun fik svaret, lød der et
mægtigt brag gennem dalen, og jorden rystede, så både kvæget og
hun selv sank i knæ . Da de kom til sig selv efter skrækken, var
konen sporløst forsvunden. Det var en underjordskone! - Elna
Schønes mormor fortalte også om en so med seks små grise, som
en aften i skumringen kom ind over gårdspladsen på Kannikegård og forsvandt lige så gådefuldt. Det var underjordsfolkenes
so, det tvivlede hun ikke om. Hun vidste godt, at de andre lo ad
hende - men det var det a ltså!
Dette turde dog ikke være så helt afgjort. Hverken konen eller
soen er karakteristisk for bornholmsk tro på underjordsfolk.
Men man var tilbøjelig til at sige underjordiske, når det drejede.
sig om troldtøj i det hele taget. Der har iøvrigt huseret adskilligt·

troldtøj i griseskikkelse på Bornholm. Også gravsoen har man
troet på her, i Nexø fortalte man, at den holdt til på kirkegården,
hvor den skræmte adskillig~ mennesker.
Også "poddenglana" kan optræde i griseskikkelse. En mand i
Allinge, som engang i forrige århundrede forsøgte at lære trolddomskunster af en finsk sømand, der var indkvarteret hos en
skibsroer i Løsebæk, fortalte om hvordan han blev skræmt fra
sit fortsæt: Pludselig mærkede han det pusle om benene på sig,
som om der var kommet et helt dusin smågrise ind i stuen, og da
han stak af og gav sig på vej hjem, "paslada" det om benene på
ham, som om det kunne være en hel masse vissent løv. Og det
må nok have været poddengla, mente han. Først da han kom
hjem og vendt sig i døren og sagde : Så i Jesu navn da! var det
hele som blæst væk.
] ovist har troldtøjet og poddenglene kunnet optræde i mange
forskellige skikkelser - som Karl M. Kofoed skriver: "Nonna
trojl ska ha set ud som svorta rakkaraunga, anra har lignad brogua katta me rø iven, å somma har set ud som hvida får".
En særlig art af troldtøjet var vætterne, hvis navn blandt andet
er knyttet til Vættemosen i Almindingen. "Vætterna se ud som
små bælla, der løvva me lys", berettes der, og i overensstemmelse
hermed er det bornholmske ord "vættelys" betegnelsen for en
lygtemand. De forstenede belemniter, som andetsteds kaldet for
vættelys, hedder på bornholmsk "tordensten", de er ifølge nogle
overleveringer lynets afbrækkede spids, ifølge andre er de underjordsfolkets geværkugler.

Nissen er en husvætte, nær beslægtet med .de underjordiske
hvem han ligner både i udseende, størrelse og klædedragt. Mens
sagnene om nisser i Vestdanmark er talrige og meget populære,
det sidste måske ikke mindst fordi nissetroen er knyttet til den
folkelige julefest, og fordi han er en almindelig skikkelse i litteraturen, har man på Bornholm ikke fortalt så meget om nisser.
Man har nemlig ikke været helt tryg ved den hjælpende husvætte, ja man synes nærmest at have en ond samvittighed ved at
modtage hans hjælp: Vorharre kujne ikje ræjti li' ed! Nissesagnene
har her på Bornholm været så sjældne, at flere har ment, at nissen var helt ukendt her på øen. Det er han imidlertid slet ikke.
Peter Thorsen fortæller fø lgende om de bornholmske nisser:
Nissen er en ensom husånd, han har hverken kone eller børn, således som hans slægtning underjordsmanden. Nissen er hjemmets
vætte, men ingenlunde alle hjem har en nisse; vel bringer denne
held med sig i den gård, han beskytter, men ofte er det på naboernes bekostning, og bliver nissen fornærmet, kan det komme
til at gå lige så galt til efter den tid, som det gik godt før, så
man skal ikke stole for meget på ham. - Nissen færdes i udhusene
og på loftet, men kun enkelte kan se ham. Søren Peter, som
tjente i Vellensby, så ham ofte, han var på størrelse som en fireårsdreng. En karl på Skovgård i Bodilsker så ham smutte bort
bag hakkelsesmaskinen, da han kom for a_t fodre heste, og ,på
Markeregård i Poulsker havde de en nisse, som bragte trivsel både
for avl og dyr. Hvor nissen holdt til, skulle man nok helst ikke
snakke for meget om ham og tage sig i agt for at fornærme ham.

"Bossen" eller Slingesten ved Neksø.
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Ved Rispebjerg.

At der var held ved at have en nisse i huset, fremgår af denne
optegnelse af senere viceskoledirektør H. Johansen i Rønne; den
stammer fra hans seminarietid i Gedved: I en gård i nærheden af
fiskerlejet Listed så man tit en nisse sidde overskrævs på den nederste halvdør ind til stalden, og når man om aftenen efter kl. 10
gik ind og tog hakkelse til hestene, fik man altid fat i et låddent
dyr, og det var lige meget, hvor man så tog i hakkelsen. I den tid
nissen var der, havde manden held med sig, både til landbruget
og til de fiskekvaser, han ejede. Men så blev nissen væk, og nu
gik det uheldigt i alt for ma nden. Så var der heller intet låddent at
få fat i, når man gik ud i loen efter hakkelse.
Nissen i huset bringer trivsel, men han kræver også god behandling. Peter Thorsen fortæller, at der i ha::is barndom var en
dreng, der kom med fisk fra et nærliggende fiskerleje, og han
forta lte, at hans far a ltid satte risengrød på loftet til nissen juleaften.
Men vil man snyde ham for hvad der tilkommer ham, kan man
risikere, at han bliver gal i hovedet og hævner sig. Skovfoged
Seier fortæller således et nissesagn, knyttet til en østbornholmsk
gård, hvor det var en gammel skik ved årets pølsegilde, at nissen
skulle have "rompestykkjed", det skulle stilles op på loftet til
ham ved mørkets frembrud. Men et år syntes pigen, som skulle
gå op med det, at det var alt for lækker en bid for nissen, og hun
spiste det derfor selv. Men da dansen begyndte, og hun dansede
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med, gik det galt: da hun først fik begyndt at danse, kunne hun
ikke holde op igen. Hendes kavaller måtte sætte sig, da han ikke
kunne mere, men pigen dansede videre alene, hurtigere og hurtigere, til hun var ved at dåne. Da var der en der råbte: "Nok ejn
dajns for rompestykkjed"! - det var nissen, der r åbte det, mens
han stadig svang pigen. Gæsterne var alle klar over, at det var
nissen, der var på spil - dansen blev stadig vildere, og stadig hørte
man nissen råbe: "Nok ejn dajns fo r rompestykkjed". Endelig
holdt dansen op, men da var pigen mere død end levende, og siden vogtede hun sig vel for at snyde nissen.
Selv om nissen bragte h~ld til huse, var bornholm erne ikke altid lige henrykte for hans hj ælp, fremgår af fø lgende sagn, optegnet i forrige århundrede af sem inarist Georg Josefsen fra Gudhj em : "På en gård i Østermarker sogn kom en lille dreng og tog
imod hestene, og altid, når folk kom ud på loen om aftenen, var
hækkene eller krybberne fulde af sæd. Bonden var ilde til mode
derover og bad præsten om at befri sig for den lille dreng. En
gang bonden var kørende bort, tog præsten sin bog under armen
og gik ned på gården, og om aftenen, da manden kom, gik præsten i sin præstedragt ud i gården og befalede, at alle porte og låger skulle lukkes, thi det var hans mening at læse, til den lille
fløj op over længerne. Den lille kom som sædvanlig og ville tage
imod hestene, men så gav præsten sig til at læse af sin bog, og
dværgen måtte vige tilbage. Til sidst gik han ud af en låge ved at

bryde den itu, og så bister var han, at hele dørkarmen revnede
tillige med væggen deromkring. Siden så de ham ikke."
Andre steder har bornholmerne dog taget det mere roligt, at
der var nisser i huset. Fra samme sogn fortæller skovfoged Seier
om en ejendom, hvor der var nisser; manden som boede der
lagde heller ikke skjul på, at der var nisser i huset, men sagde:
"Di gjorr mig alri fortred - ja najn gång kajn di nok småga på mit
bræjnevin, men ded ska di hå lov te! " Når folkene var gået til
sengs, og det blev lidt sent på aftenen, var huset altid fuldt oplyst - "dær va lys bådde i storståuan å på salijn i ajle fønstern
både norr å øster ud" noget mange folk på egnen tit havde lagt
mærke til.
Denne sagnoptegnelse er ganske ejendommelig. Selv om Seiers
meddeler udtrykkelig taler om nisser, er der dog intet i hans beretning, som er karakteristisk for nissetroen, da de overnaturlige
væsener optræder i større antal, tyder det på, at det muligvis er
er underjordsfolk, her er på færde. På den anden side flytter de
underjordiske kun under særlige omstændigheder ind i et hus, og
da er de - som vi senere skal se eksempler på - langtfra behagelige
gæster.
Det er imidlertid ikke alene i husene, at nissen optræder som
fremmer af held og trivsel. Også skibe har undertiden haft deres
nisse, og heller ikke skibsnissen er ukendt på Bornholm. En jysk
meddeler til Tang Kristensen fortæller således, at en datter af en
af hans byfolk var blevet gift med en styrmand fra Bornholm og
rejste med ham hjem. Det var ved vintertid, men hendes far var

ikke betænkelig ved det: Det går nok godt med rejsen, sagde han,
for der er en nisse i skibet. Det havde styrmanden nemlig fortalt
ham.
Også ellefolk, det troldfolk, der havde hjemme i skove og krat,
er blevet forvekslet med de underjordiske, og nogle af de bornholmske sa.gn om underjordsfolkene skal nok oprindelig have været elversagn. Det er imidlertid to helt forskellige former for troldtøj, det drejer sig om. Underjordskongen på Bornholm har også
gået under navnet Ellekongen, og dette navn synes at have været udbredt. Som bekendt er en gade i Rønne opk aldt efter ham,
men hvis der skulle knytte sig sagn til denne gade, er de af nyere
dato, man ved nemlig med sikkerhed, at navnet stammer fra 1 761
og har byfoged Selmer til ophavsmand.
Et andet mærkeligt navn, som den bornholmske underjordskonge bærer, er Ellestingeren. Nogle sprogtolkere har villet hævde,
at det i vµ-keligheden skulle være en fordrejelse af ordet "ældstingen'', den ældste. Uden at ville gøre mig klog på de dele har jeg
altid opfattet ellestingeren som den, der jager og dræber ellefolk,
altså en vætte i lighed med den fra andre dele af landet kendte
"vilde jæger", hvis vigtigste jagthytte skal have været elverpiger.
Muligvis kan heri spores en gammel spænding mellem bygden,
den opdyrkede jord, som værnes af bygdevætten i højen, og
skoven, det udyrkede land, som det var, før Høj lyngen rykkede
ind. Sagnene kan jo gemme minder, som rækker meget langt tilbage i tiden - men disse betragtninger hviler kun på løse gisninger, og 'problemet må den kritiske videnskab rede ud, hvis det
lader sig gøre.

Risehøj, Østermarie.

JUL PAA BORNllOLM

39

Sømand og savskærer
Omkring århundred skiftet formede livet sig noget anderledes
for Rønne-borgeren end nu. Tilværelsen var - for en stor del
af byens indvånere - mere eller mindre knyttet til havet. Der
tjente mange til livets ophold:-og ud over havet gik det, når
udlængsel og rejselyst trak. Dette får man et indtryk af gennem denne lille samling breve .

Thorvald Andreas Petersen - min farfar - ville fredag den 6. fet"uar 1970 være fyldt 100 år, idet han født es i Aakirkeby den
6. februar 1870 som søn af arbejdsmand (senere søm and og natvægter) Jens Christian Pedersen og hustru Kristine Kathrine f.
Jørgensdatter.
Familien flyttede senere til Kajstræde i Rønne. I Rønne blev
Thorvald Andr. Petersen konfirmeret "søndag efter påske 1884
ved sognepræsten, kundskab mg? - opførsel mg".
Som dreng legede han ofte ved Kildesbakken, og havet var han
tidlig kendt med, idet han plaskede rundt i små både i havnen.
Som 17-årig kom han ud at sej le med Mogens Christiansens skibe.
Værnepligten aftjente han i marinen, hvor han for øvrigt gjorde
befalingsmændene ængstelige ved at svømme unormalt langt og
længe under vandet.
I december måned 1892 kunne byfoged Olivarius i Rønne gøre
"vitterligt: at Thorvald Andreas Petersen ... har godtgjort at have
de Egenskaber, der udfor dres for at kunne lade sig forhyre som
første eller eneste Styrmand efter Lov om Sonæringen ... "
Som styrmand sejled e han i en årrække med såvel sejl- som
dampskibe. Selv har han i et dagbladsinterview i anledning af
90-års dagen nævnt skiben e "Hamlet", "Absalon", "Ansgar" og
"Niord".
Den 23. januar 1900 indgik Thorvald Petersen ægteskab med
IngeborgJensine Lovise lpS(i.n, der var datter af herredsfuldmægtig, senere kæmner, i Rønne J ens Christian lpsen, som b oede i
Storegade.
Det unge ægtepar boe'de de første år i en lejlighed i Weysesgad e i København, men fl yttede ret hurtigt til Bornholm og bosatte sig i Nexø.
Thorvald Petersen drev sam men med broderen J anus i en lang
årrække Nexø Savmølle, og i hjemmet i Havnegade 54 voksede
en stor børneflok på 9 op. De to ældste børn fødtes i København, di øvrige i Nexø.
I mine barneårs sommerferier var jeg ofte på b esøg i Havnegade i Nexø hos farmor og farfar. Det var i krigsårene og årene
umiddelbart efter 1945. Der es egne børn var d a "fløjet hjemmefra", og deres hjem stod da åbent for de mange børnebørn.
Mange oplevelser og gode minder har jeg fra farmor og farfars
hjem.
Men i foråret 1947 (20/4 - samtidig med kong Christian X)
døde farmor. - Farfar blev boende endnu mange år i huset. Sine
sidste år tilbragte han dog på "De gamles Hjem". Han døde på
sygehuset i Nexø den 29/11 1960 og var da 90 3/4 år gammel.
Både farfar og farmor ligger begravet p å kirkegården i Rønne.
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For k ort tid siden fik j eg hos en af mine fastre (Bodil Dam,
f. Petersen - boende Rosengade 4, Rønne) lej lighed til at se en
samling breve fra omkring århundredskiftet. I samlingen for ekom også korrespondance mellem Ingeborg og Thorvald Petersen fra den tid, hvor farfar sejlede som styrmand og skibsfører,
og hvor far mor b oede i København og alene m åtte opdrage deres
førstefødte.
En gennemgang af Thorvald Petersens breve hjem til hustruen
viser, hvilke havne, han sejlede på. - Her en "opgørelse" over
året 1903. Det år er de efterladt e breve dateret flg. steder:
24. januar
27. januar
13. februar
22. februar
28. februar
08. marts
12. marts
15. mcQts
31. marts
Skærtorsdag 9/4
20. april
23. april
26. april
03. maj
17. maj
28. maj
11. juni
27. juni
30. juni
04. juli
29 . juli
30 . september
Ol. oktober
09. oktober
20. oktober
09. november
13. november
19. november
22. november
08. december
13. december
25. december
27. december

Libau
Libau
Boness
Libau
Libau
Hamburg
Hamburg
Blyth
Vindau
I Østersøen
Sunderland
do .
I Nordsøen
Pillau
Dunkirk
Nordishavet
Lofoten
Hartlepool
I Nordsøen
Nordishavet
London
Sundet
Kjøbenhavn - sendt fra Rønne
Libau
Rotterdam
Riga
Østersøen
Dunkirk
I Nordsøen
Konigsberg
Helsingfors
Riga
Østersøen

Denne brevmængde vidner både om sømandens omflakkende tilværelse og om, at Thorvald Petersen var en ganske flittig brevskriver.
Ser man på indholdet af brevene, viser det sig også tydeligt,
at han var en pligtens mand, der tog sin opgave p å skibet alvorligt. Men så såre tid gaves, var hans tanker hos dem derhjemme. Her et pluk fra et af brevene (det er påbegyndt i Libau
27/11903 og fortsat sådan den 31/1):
"Nu som jeg sidder og skriver er det Lørdag Eftermiddag Kl.
4 meJlem Bornholm og Rusland. Det er Graavejr og Vesten Storm
som har varet nu siden i Gaar Morges da vi sejlede. Men jeg mindes ogsaa en 31teJanuar for 2 Aar siden, da Ivar kom til Verden blot at vi må beholde ham og han må være rask og sød som hidtil - da for 2 Aar siden sejlede vi Skagen ud ... som det sneede,
blæste og lynede, det er jo altid godt at tæ nke, at det man har
taget kommer man ikke til igjen. Og saa læ nges jeg hjem til Dig
nu mere end nogensinde kjære Ingeborg - - jeg tænker ofte paa at faa noget i Land hvorved at vi kunne leve,
men vil det nogensinde lykkes? En Tid var Rej selysten stor hos
mig, men den er svundet meget ind i de senere Aar og nu ønsker
jeg kun at leve stille i mit Hjem - - -".
Her et andet pluk (dateret Hamburg 8/3 1903):
" ... jeg tænker paa, at nu skal vi jo snart flytte, det er vel til

første April at vi skal være oppe paa lste Sal, det bliver jo en hel
Oprykning men det gaar vel ogsaa det blot at du faar nogen til
Møblerne ... men eJlers saa synes jeg nu ogsaa mest at der er hyggeligere oppe paa lste Sal endsom nede og saa er der jo det gode
at Gulvet ikke bliver saa koldt saa at Søster kan kravle omkring,
jeg synes ofte at Ivar var saa kold om Morgenen naar at han
havde sparked Dynen af sig som at han jo mest altid gjorde,
Han er jo eJlers saa dygtig nu at han kan lukke Dørene op og
skrive til Faer. Blot at vi nu kunne faa denne Tur til Rønne i
Sommer ... "

Et tredje brev fortjener at blive citeret in extenso:
"Nordishavet d. 4de Juli 1903.
Til Ivar Petersen, 2 Aar.
Jeg har hørt at Søster har brugled det andet Brev for Dig saa vil
jeg skrive et nyt m en det er bedst at Du passer paa det selv og
hvis Søster vil have det saa giv hende et andet Stykke Papir
saadan som at Du har faaet tidligere og lad mig se at Du bliver
ved at være en rask Dreng og ikke vær e bange for Ballen. Og saa
kan Du jo nok hilse fra Faer - nu baade Bedste - Onkler og
Tanter og Hans Peter.
Faer."

Savmøllen i Nexø, nøgen tømmermølle.
Th. Petersen i toppen.
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Thorvald Andreas Petersen.

Ønsket om sommerferie i Rønne for h ele familien (udtrykt i
brevet af 8/3) blev ikke virkelighed den sommer. Ingeborg rejste
til Bornholm med de 2 børn, mens Thorvald måtte yderligere to
rejser til Archangelsk. Det blev oktober, før skibet nåede dansk
havn, og da kunne 1. styrmand kun få landlov fra fredag aften til
mandag morgen.
En så beskeden given fri fyldte farfar med bitterhed mod både
kaptajn og rederikontor, han afmønstrede dog ikke, men rej ste
den 2/10 til sin ferierende familie i Rønne og var tilbage på sit
skib i København mandag morgen 5/10. - Allerede 9. oktober
skriver han hjem fra Libau:
"Nu er vi ankommet til Libau - saadan farer vi jo omkring for nogle Dage siden Hjemme i Rønne, saa i Kjøbenhavn det er
omtrent som at leve i Sus og Dus for man har knapt Tid til at
samle sig.
Men hvad j eg glæder mig over kjære Ingeborg det er at jeg har
Dig og at vi nu igjen ere raske, vore Smaa kender mig nu knapt
en Gang - de har jo haft saa mange Ture nu i lang Tid saa at jeg
staar helt uden for og er "fremmed Mand", men det er nu ikke
noget ved at gjøre".
Ønsket om at komme i land for stedse blev opfyldt i 19 04,
som det fremgår af dette brev, der er dateret Libau 24/4 19 04:
" ... og saa har jeg en Nyhed at meddele, nemlig at vi nu har
lejed Hjorts Skæreri i Nexø for 350 Kr. om Aaret uden Beboelse
og saa kommer jeg jo Hjem med det første, men om det b liver
nu naar vi passerer Kjøbenhavn eller det bliver paa Tilbageturen
fra England afvedjeg ikke endnu ... Skæreriet har vi lejet fra l ste
May jeg føler det nu som en Lettelse at skulle forlade Skibet ...
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Hvis at j eg ikke kommer i Land nu naar vi passerer, saa har jeg
tænkt at sende en Anvisning Hjem derfra, at hvis at Du ser Værten, kan du jo godt sige at vi vil med det første flytte til Bornholm, men vi kan vel ogsaa vente til atjeg kommer. Jeg m aa vel
først rejse t il Nexø og se at faa en Lejlighed og saa komme over
igjen, naar at vi skal flytte ... "
(Hjorts Skæreri lå i Nørregade i Nexø. En dampmaskine drev
savene og høvle ne . Men en del af dampen brugtes til opvarmning af badevand, som blev brugt i en "badeanstalt", hvortil
offentligheden havde adgang formedels 25 øre).
I et brev dateret Nexø 2den May hedder det:
"I Onsdags ... gik jeg med i Arbejde for der er jo en Del at
gjøre. Onsdag Aften kom Jagt "Ida" med Brænde, dels El dels
Birk. Det første Stykke Træ vi skar var til en Mand paa Nørremark. Siden skar vi Brænde og Lægter, betalte Fragten til Brændeskipperen og afsendte Penge til Sverige for Brændet. Lørdag ...
holdt vi Badeværelserne aabne t il Kl. 10 (aften) og jeg var den
sidste, der var i Bad ... men nu skal jeg skrive lidt nærmere, naar
at jeg faar fat paa et Sted, hvor at vi kan bo, og saa har vi jo
gode Tid fo r os".
Denne sommer kom familien til Bornholm. Det s idste brev i
bunken bærer datoen 18/5 1904.
Da begyndte "den gode tid", hvor de to ægtefæller ikke behøvede at skrive til hinanden.
Car l 0. Petersen.

Portrætter af kendte bornhollllere
afgået ved døden sidste ar
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Carl Harald Børgesen, Vestermarie, uddeler, fmd. Bomh.
Uddelerforen.

1mrr1TTA

Valdemar Larsen, Allinge,
brænder, mdl. byråd.

jens Frederiksen, Tejn,
bådebygger.

6.9.1892-22. 7.1970.

10.7 .1939-25.7 .1970 .

26.12.1905-13. 7.1970.

Thorvald P. Grønberg, Kirkesmedien, Rutsker, fhv. stads·
gartner.

15 .6.1898-28. 7.1970 .

.__

Oluf Westh, Nyker, uddeler
1939-70, prædikant, fmd .
Ev. luth. Missionsforen. på
Bornh. 22 .1 2.191 3-30.7.1970.

Peter Marius Schou, Nygade 4,
Hasle, malermester, mdl. byråd.
22.4.1882- 3 l.7 .1970.

Carl Sonne, Hillerød, fhv .
træskomager, prædikant.

Hans Peter Riis, gårdejer ,
Baunegård, Østermarie.

12.12.1885-6.8.19 70.

16.6.1894-1.9.1970.

J UL P/111 BORNllOLM

43

."
\

i:.

Carl Johan Grønbech, Katholm,
St. Lyngby, tidl. Smedegrd., Rø,
fmd. Bomh. Hørfabrik.
15.9.1907-8.9.1970.

Edvard Aug. Due, fyrmester,
Hammerodde Fyr.
4.10.1903- 13.9.1970.

Jens Chr. S. Ødbergsen, Bro·
gade 2, Neksø, fhv. direktør.
1.9.1899-6.10.1970.

EmilAnker Lund, Lærkevej
16, Rønne, fhv. købmand,
fmd. B.B.U. og R.B. m.m.
4.8.1890- 17 .10.19 70.

Sigfred Borch, Allinge,
læge.
28.l l .li96-25.9.1970.

Rasmus J ensen, rentier,
Østermarie.
17 .11.189 1-28.9.1970.

Knud Møller, Viborg, postmester
Åkirkeby 1957-64.
29.10.1914- 7.10.1 970.

Hans Anker Møller, Elmevej 2,
Svaneke, snedkermester.
27 .8.1892-11.10.1970.

Alfred Hammer-Pedersen,
Nexø, man ufakturhandler, mdl.
byråd, mgh. kirkeværge, fmd .
Handelsstandsforen. m.m.
19 .12.1906- 12.10.19 70.

Harald Hansen, Krakdal,
Rutsker, sognerådsfmd.
m.m.
14.11.1903-2 1.10.1970.

Hans Chr. Jørgensen, Åkirkeby,
tidl. Tvillingsgård, rentier.
2.1.1901-2 2. 10.1970.

H. P. Hansen, Rønne, fhv. ølhandler, mdl. 57 år i Forsvarsbroderforen., æ resmedl.
8.5 .188 7-24.10.19 70.

H. C. Johansen, Møllevej,
Arsdale, fhv. kontrolbestyrer,
mdl. sgr. m.m.
14.1.1898-6.11.1970.

A dolph Jaco bsen, Møllevej,
Åkirkeby, rentier, mdl. sgr. og
mgh.
3.3.1898- 13.11.1970.

I

Laurits Hansen, Ma dvigsgade 6,
Svaneke, skomager, trommeslager i Svaneke.
24.2.1889-3.11.1970.
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Olga Arno/dus, Rønne, tidl.
Rønne Broderiforr. og r ekonvalescenthjemmet Almegård.
15.9.1906-5.1 1.1 9 70.

Carl Axel Jensen, Voldgade 15,
Rønne, fhv. incassator i Rønne
Sygekasse, fmd. Arb. Radioklub
m.m. 9.7.1 890-15.11.1970.

Paul Kiøller. Erik Menvedsvej
4, Kbhv. V, sekretær i
Hjemstavnsforen. ·
3.5.1924-17 .11.1970.

Georg Jørgen Kruse, Snogebæk,
rentier, mdl. Poulsker sgr., i
hovedbest. f . Landsjagtforen. af
1923 . 16.5.1889-21.11.1970.

Esther Johanne Rønne, Vese!!:_
gade 12, Rønne, fhv. boghandler.
16.6.1899- 25.11.1970.

Th. Bors Nielsen, Havnegade,
Allinge, stadsdyrlæge.
14.11.1900-6.12.1970.

Henning Tøger Teilman Hald,
Viggo Rothesvej 10, Charlot·
tenlund, gynækolog.
4.8.1912 - 27 .12.19 70.

C. 0. M. Thamdrup, Skibby,
Sjælland, dyrlæge.
24.12 .1 886- 2.1.1971.

Jørn Thors, Sandflugtsvej 30,
Knudsker, a mtsdirektør.
3.12.1922- 7.1.1971.

Carl Pedersen, Pilegade, Allinge,
fhv. smedem., brandinsp., fmd.
Bornh. Smedemesterforen.,
æresmedl. Bh. Fugleskydningss.
8.3.1888-10.1.1971.

Alfred Lind, Simblegård, Klemensker, proprietær, fhv. sgr.
fmd. m.m.
24.9.1893-13.1197 1.

Vilmer Juul Nielsen, Lindevej,
Åkirkeby, fhv, grd" Ll. Grammegård, mdl. amtsr., fmd. Bh.
Højskole, Valgmenigh. m.m.
21.1.1898-18.1.1 97 1.

Wilh. Schou, Havnegade 2,
Neksø, fhv. fiskeeksport ør,
mdl. byråd m.m.
24.5.1892-2.2.1971.

Alfred Hansen, Asen 41, Neksø,
fhv . bestyrer af Ford Service.
17 .11.1902-12.2.1971.

Axel Mauritsen, Kiosken,
Allinge, kioskejer, fma. ASTE ,
fmd. ASG m.m.
14 .5.19 12-16.2.1 97 1.

Carl Christian Lyster, Vallensgårds pc., Aker, rentier, mdl.
sgr., fhv. regnskabsf. Akirkeby
Brugsforen.
29.1 2.189 1- 21.2.1971.

Ove Engel, Kbhv., overlærer,
kgl. translatør, mdl. af eksamenskomm. f. realeks.
27 .11.1901 -2.3.197 1.
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Sofie Byder, Østergade 51,
Rønne , køkke nchef.
14.3.1905 - 6.3.19 7 1.

iiJ.l:UA-'Jlll:tff.t]
Knud J. Hjorth Bertelsen,
Pedersker, mejeribestyrer.
30.5.1918-3.4.197 l.

Kristian Otto Dam, J ernbanegade 34, Åkirkeb y, rentier,
fmd. 5. kreds, æ resmedl.
21.3. 1882-6.4.19 71.

•
H. P. Nie lsen, Lindevej
Åkirkeby, fhv. grd., sgr. fmd.,
mdl. a mtsrå d, fm d. Bo rnh.
Frøavlerforcn. m.m.
20.3.1896- 9.4.1971.

Johs. Andersen, Elleb akke n 5,
Hasle, værkfører.
10.4. 19 11 - 13.4.19 7 l.

Christian Henriksen, Tejn,
læge.
29 .6.1922-18.4.197 l.

Robert Christensen, GjerlevEnslev, sognepræst OlskerTejn 1955-1964.
7.2.191 6-5.5.197 l.

Vilhelm Anker, C hristian sø,
fi sker.

Alexander Baunkjær, Hasle, fh v.
g-årdejer, V. Pilegård.
10.9. 1894-11.5.1 97 1.

Dorthea Borges, Paradisvej 14,
Neksø.
9. 12. 1880-7 .5.197 l.

Herman Myhre, Gartnergade 9 ,
Kbhv. N, malermester.
3.11.1898-11.5 .197 1.

William K.ofoed Jensen,
Arsdale, fhv. postbu d, mdl.
sgr.

C. F. J ensen, Østergade,
Åkirkeby, bygmeste r.
6.5.1891 - 20.5.197 1.

Georg Lyster Bidstrup,
Cherokee, U.S .A., forstander,
]. C. Campbell skole n ,
BrasslO\'lltl.
4.5. 1902- 24.5.1971.

27 .6.1 896-5.5.1971.

Thorvald Kofoed, Karlsgård,
Klemen sker, fmd. Bomh.
Mejerisammenslutning m.m.
12.2. 1899 - 12.5.197 l.

46

Luduig J ensen, Pilestræde 6,
Rø nne, fmd. Bo rnh. og
Chr.Ø Fiskerifore n. , æresmedl., fmd. Bh. Marinef. m .m.
18. 7.1880 - 9.4.197 l.

JUL P. 1.1 !JOR.Vll0/. 1\1

18.9.1 899 - 16.5.19 71.

Janus Kristian Andersen, Jernbanegade, Klemensker, postbud.
23.8.1881-25.5 .1971.

Hans Peter Bendtsen, Neksø,
fhv. skibsfører, illegale tranporter under besættelsen.
10.10.1899-29.5.1971.

Carl F. ] ohnson, Kannikebo,
Bodilsker, fhv. proprietær,
St . Kannikegård, fmd. Dampskibsselsk. 1866 m.m.
14.12.1882- 6.6.1971.

Andre Thom, St. Torvegade 51,
Rønne, slagterm ., fm d. Bornh.
Slagtermesterforen., sk ue·
mester.
4.4.1915- 31.5.1971.

Knud Erichsen, Fuglebakkevej
28, Kbhv., civilingeniør.
26.1 2.1898-21.6.1971.

Karl Marker, Mæby, fhv.
anlæ gsgartner.
17. 7.1889-3.6.1971.

Elna Kofoed, Rønne, fhv. boghandler, Rønne 1918- 56.
8.9.1887 - 26.6.1971.
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H ..B. WulffSe1t"_.
H. B. Wulffsen : Christianso. ( Rigsarkivet. Tegnestykker fra 1769. Sokadetkorp set. Tegning nr. 11).
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Decembermorgen i DøvredaL

Indhold af 39. årgang
Titelvignet: St. Ølegård, Østermarie. Foto: Frede Kjøller . .... . side

1

Jons Kapel. Af Kristian Arentzen. Foto: Frede Kjøller ....... side

3

Med DBJ - op og ned ad bakke - til den bitre ende. Af Ludvig
Mahler .. .............. ....... . .. . .... .. · · · · · · · · · · · side 15
Fra Christiansø. Af E. Anker Kofoed. Tegninger: Forfatteren side 22

Paul Høm - notater om maleren fra udstillinger, fra samtaler og
pluk fra litografiske værker. Af Hansaage Bøggild .. . .... . .. side

5

Bornholms natur under årets gang. Tekst og foto: Frede Kjøller

side 27

Skumringens Skærgaard. Af Chr. Stub-] ørgensen. Foto: Frede
Kjøller _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 10

Folketro og folkesagn på Bornholm II. Af Chr. Stub-Jørgensen
Foto: Frede Kjøller ................. . . . .. . . . . .. . .. . . . side 33

Min barndom i Rønne. Af Rigmor Aggerholm . .......... . . . side 11

Sømand og savskærer. Af Carl 0. Petersen. Foto: Ivar Pedersen side 40

Studenterne fra Rønne Statsskole 1971. Foto:Jlsted Bech .. .. side 14

Portrætter af kendte bornholmere afgået ved døden sidste år side 43

Redaktion: Frede Kjøller, Lærkevej 5, 3751 Østermarie

Bornholms litteratur
Kort og førere:
Bornholm, gen eralstabskort 1 :100 000 falset . ..............
Bornholm, atlasblade 1:40000 4 blade plano a .......... . ..
Bornholm, målebordsblade 1 :20000 16 blade plano a ........
Bornholm, turistkort 1 :60000 .. .. ................ . .....
Vore fortidsminder - arkæologisk kort ............ .... .. ..
K. Thorsen: Bornholm, turistkort 1:75000 ....... . . ... .. ..
K. Thorsen: Rønne, kort med gaderegister ................
På Bornholm 1971, turistfører med kort og specialkort . ... . ..
Bornholm - den grønne rejsefører med kort og specialkort ....
Thorv. Smit: Bornholm ........ . . .. ................ ...
Henning Køie: Christiansø ................ . ............
Bornholm - Turistforeningens årbog 1971 .............. . ..

.
.
.

.
.

.
.
.
.
.
.

.

9,20
8,35
7 ,85
6,90
9,20
3,50
1,00
6,75
8,50
25,00
10,25
18,75

Historie og hjemstavnslære m.m.:
Palle Lauring: Bornholm, med tegninger af Ebbe Sadolin . . . . . . i6_,00
indb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,65 og 70,15
P. Møller: Det bornholmske sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,60
Rønne Bogen, samlet af Emil Ruge og Iver Madsen . . . . . . . . . . . 20,85
Th. Lind: Svaneke Bogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00
Niels Nielsen: En by vokser til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,50
indb...................... . ............... . ....... 69,00
Chr. Stub-Jørgensen: Bornholm Borg ...... . . : . . . . . . . . . . . . 23,00
Chr. Stub-Jørgensen: Blade af Hasles Bog . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,75
Bornholmske Samlinger nye serie bd. I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,75
Bornholmske Samlinger nye serie bd. Il. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,80
Bornholmske Samlinger nye serie bd. III {Ebbe Gert Rasmussen:
Bornholm 1658) .. .......... . .. .... . ..... . .. ....... . 33,95
Bornholmske Samlinger nye serie bd. IV ............ . ..... . 37,35
H. S tenbæ k: I bornholmernes tjeneste . .. ... .... . ......... . 16,60
Ebbe Gert Rasmussen: Pastor Lemvigs betænkning . .. .. . .... . 30,50
Laurids de Thurah: Bornholm og Christiansø, indb ........... . 366,75
Werner Hansen: Inde i landet· i a nledning af Aakirkeby
Sparekasses 100 års jubilæum ... .... ....... . ... . ...... . 46,00
J. Klindt-Jensen: Barokken i Rønne Fæstning .............. .
5,80
Ejnar Kjøller: Nørrekås minder ....... . ................. . 21,00
Peter Koch: En Gudhjem-fisker fortæ ller ........... ... .... . 17,00
A. F. V. Seier: Bornholmske fo lkeminder ......... . ........ . 19,50
A. J. ogJ. Klindt: Byen, landet og havet {Nexø og omegns
historie, 1. del.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.00

Diverse:
Jul paa Bornholm 1971 . ................ . ..... ... ... . . .
Nogle af tidligere årgange af Jul paa Bornholm er udsolgt, men vi
har stadig en del årgange på lager.
Otto Norn: Bornholmske byer og fæstningen Christiansø ..... .
Chr, Stub-Jørgensen: Soldyrkerne paa Madsebakke ... . . ..... .
Ferieøen Bornholm, billedhæfte med tekst på dansk, engelsk og
tysk .... ... ............ . .............. . ... .. ..... .
Gamle huse i Rønne .................................. .
Bornholm, billedhæfte med tekst på dansk, svensk, engelsk, t ysk,
fransk .............. . ..... . ......... . ........... . .
Bornholm i fugleperspektiv ........ . ... . ............... .
Ludvig Mahler: Bobbarækus Filiækus. Med Krølle-Bølle rundt
på Bornholm, bornholmsk billedbog ... . ....... . .. . ... . .
Med skolen p å Bornholm - arbejdshæfte for lejrskoler .. . ..... .
Poul Nørgaard: Bornholm, i serien Geografiske regioner ...... .
Levy Blang: Et tidsbillede fra svundne tider ................ .
Leila Krogh: Bornholmerskolen - Isakson og Weie på Bornholm ..
Ernst Mentze: Bornholmermalerne .................... ca.
Gordon Norrie: Bornholms Værns historie ................. .
Jørn-Ole Holm: Bornholm {Gjellerups lejrskoleserie) .. ...... . .
Merian Bornholm, tysk billedhæfte m. tekst af danske forfattere
Gyldendals egnsbeskrivelse, bd. I: Bornholm , sep. indb. . ..... .

15,85
8,95
9,00
8,65
47,00

Yde-Andersen: Bornholmere og andre gamle ure, ny udg...... .
Henning lpsen: Bornholm og bornholmere . ............... .
Bornholm 1966 i billeder . ...... . . . . .. ....... .. ........ .
Bornholm 1967 i billeder . . . ... . .. . ....... . . . . . .... . . . . .
Bornholm 1969 i billeder ..... . .. .. ......... . ..... . .... .
Bornholm 1970 i billeder. .......... . ....... . .......... .
Bornholm 1971 i billeder. ......... .. ......... . . . ..... ·..
Chr. Stub-Jørgensen: Næsdævlens Rige, indb . . ............. .
Chr. Stub-Jørgensen: Kølvand ........................ . . .
Chr. Stub-Jørgensen: Hav og havlyng .................. . .. .
Chr. Stub-Jørgensen: Soldyrkerne paa Madsebakke . .... .. ... .
Robert Christensen: Set. Ols kirke .. . ........... . ........ .
Erik Skov: Østerlars Kirke . . . . . . ... . ........ . ... . .. . ... .
Erik Skov: Hammershus . . . . . .. ......... . ....... . ...... .
Tage Kaarsted: Hammershus . ..... . ...... . .. ... ..... ... .
Arne Døssing: Helleristninger ... . . . ............. . .. . .... .
Frede Kjøller: Vestermarie Plantage gennem 100 år ..... . .. . . .
Frede Kjøller: Østerlars Udmark 1866-1966 . ............ . . .
Viggo Hansen: ÅI og Dag i Skoven {Rønne udmark) ...... . .. .
Palle Rosenkrantz: Mordet i Vestermarie, n y udg. ... . ....... .
Tage Voss: Status på skæret ............. . .. ... ....... . .
Tage Voss: Fra skærets horisont ........................ .
Henning lpsen: Hr. Gærliks korte besøg, roman fra Christiansø . .

Geologi og arkæologi:
Arne Larsen: Bornholm med kikkert og lup .. . . .. . . ... . .. .
Arne Larsen: Læså, ny udg. . .. . .................... ....
Arne Larsen: Bornholms Natur .. .... . . . ................
Geologi på Bornholm {Varv ekskursionsfører nr. 1) ..........

.
.
.
.

6,90
22,30
3,50
14,00

Biografier og stamtavler:
Svendsen: Østerlarsker Slægter . .................. . ..... .
H. Sanne Kofoed og N. C. Stangegård: Klippeøens Mænd, fødte
og førte .. . . ..... . .... . ................... 15,95, indb.
Fr. Teist: På afstand - erindringer og tidsbilleder . ..... . .... . .
Poul Harild: Martin Andersen. Nexø's barndomsby . . .... . .. . .
Martin Andersen Nexø's erindringer, 4 bind a 30,70, indb a

9,80
20,15
50,60
10,50
45,00

Digtsamlinger:
K. A. Petersen: V iser i bornholmsk Folkemål . . ... . ........
J. P. Kuhre: Bællaminje frå Magleskåu . .......... . ....... .
Chr. Stub-Jørgensen: Hjemlands Kyst . .. . ............. . ..
Hans Hjorth: På versefødder .. .........................

.
.
.
.

2,50
2,50
7,00
2,50

14 gamle viser i bornholmsk mundart af H.Johansen ........ .
J. P. Kuhre: Lila Moer og Pærza Viza . ................. . . .
Bornholms Tappenstreg af P. Andersen {indh. "Bornh. Drapa")..
Nordens Capri af Vald. Olsen . . ..... . ... . .......... . ... .
Bornholms pris af Winther . ............................ .
Kong Peter l.s Honnørmarch af dr. Thorsen . ... . .. .. ...... .
L. Wessel: I Piblamarken ......... . . . ... ... ............ .
Kjøvenhaunerijn , syngespil i 2 akter, tekst og musik Daniel
Andersen ............ ....... .......... . ... . ...... .
Hans Hjorth: Borrinjholm ......... . . .................. .
Klippeøens sange .... ....... .. .. .. . .................. .

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

Sang- og melodihæfter:

18,50
9,75
13,00
6,90
9,20
17 ,25
15,95
23,75
21,00
10,10
17,00
45,00

Colbergs Boghandel
Forlægger af bornholmsk litrerarur

Telefon (03) •95 1617 . Po1tkonto 13077
Ældre bo rnholmsk lirrerarur købes og sælges

TRYK • OFFSET • YNOFFSET
.. . når det skal være hurtigt og godt

SANDEMANDSVEJG

59,30
24,50
11.85
11,85
11,85
11,85
12,00
8,00
8,65
24,60
9,20
2,30
3,50
4,35
3,50
3,50
6,65
11 ,50
17,25
7,65
5,75
27,60
40,60

3700 RØNNE

TELEFON (03) 952522

4,50
3,00
7,50

JOHS. PEDERSEN
RØNNE
TELEFON
95 13 04

JOHGUS . BORNHOLMSK KERAMIK

ALLINGE KIRKE

Sl<O
Deres NYE SKO
er fra øens førende
SKOMAGASIN

a,,,,,Jtøt1111r-~s
til daglig og fest

*
Forhandlere over hele øen

der er sko til hele
familien, til alle formål

AKTIESELSKABET

Bornholms
Fløde- lscremfabrik
Bornholms Margarinefabrik A/S
Rønne, telefon (03) 95 22 44

Telefon *95 18 50

PROTOKOLLER
PRIVATBIND

ft.~

Niels Andersen
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ST. TORVEGADE 14. 3700 RØNNE. TLF. 950572
95 05 62

St. Torv, Ronnc, Tlf. (03) 951313
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KEMI S K R EN S NING

MALERFI RMAET

KEM KOHL

Nørregade 24

Tlf. (03) 95 38 48

St. Torvegade 27 . Tlf. Rønne (03) 95 0116

.______ __

_ _J

Penge
er ikke alt ...

Penge er ikke alt.. .. men rare at ha'. Livet er
sjovere og lettere med orden i økonomien. Få
konto i Sparekassen - det gi'r ro og tryghed.
Spørg
"";,'Hl!i!!!HH!!!tiilllllllliilllliilii:iJIØiiP''' ,.

SPAREKASSEN

Vi spiller ikke lotteri
De kan h verken vinde
biler - barnevogne eller rejser til Mallorca
ved ar købe hos os
Derimod vil De altid være sikker på ar få en
1. kl.s vare til den billigst mulige pris
Kort sagt:
De får gevinst h ver gang,
når De køber

KVALITETSBRÆ~DSEL

hos

Fa. Chr. Bidstrup, Rønne, tlf. (0:1)950141
BRÆNDSEL AF ENHVER ART

c.Alt i
elektriske
anlæg
Firmaet Axel Sørensen. Elektro-installatør. Tlf. Rønne (OJ)9S os 69

..-w.
.....

MERFAC- BEDRE BOL IG

MØBLER

til hverdag og fest
~
bedst
ASHTON
Rene linier og behagel ig komfort kendetegner denne
polstermøbelgruppe bet rukket m ed udsøgt læder.
Frem stillet fordelagtigt for 65 selekti ve m øbelhand lere
i forening. Derfor den sensationelle lave pris for hele
ophol dsgruppen.

....

~

3 pers. sofa
2 pers. sofa
hoj stol ... .
lav stol .. . .

kr . 1.813,·
kr . 1.471.kr. 1.156,kr. 953.-

ialt kr. 3.922,-

MERFAC - BEDRE BOLIG

-.m~

~

~

3700 RØNNE - ( 03) 95 10 25 - SØNDERGADE 7

JØRGENSEN A/s
ØSTERGADE - RØNNE - 950250
RINGVEJ - RØNN E - 952450
NEXØ AUTOVÆRKSTED - 992252

Skadesforsikring - livsforsikring
Vore medarbejdere på Bornho lm:
Distriktschef C. A. Flensborg
Rønne:
Assurandør Karsten Tranberg
Assurandør Søren Olsen
Kontor: Snellemark 49. tlf. 9518 64
Nordbornholm:
Assurandør H. P. Riis
Adr: Mollegade 9. Tei n. t lf. 98 05 04
M idtb ornholm:
Assurandør Varig Jørgensen
Adr: Nørregade 14. Østermarie. t lf. 9703 64

NYE
DANSKE

Sydbornholm :
Assurandør Bent M. Larsen
Havnegade 21, Neksø. tlf. 99 28 64

FORSI K RINGSAKTI ESELS KABET NYE D ANSKE AF 1 864

FORS I KR I NGSAKTIESELS KABET NYE DANSKE LIV

BOGTRYK
OFFSET

e cEB-TRYK
STOREG ADE 3 0. 3700 RØNN E . TELEFON (03).95252 6

Kgl. porcelæn
Bing & Grøndahl

NEDERDELE
KJOLER
BLUSER
STRIK

Holmegårds glas

FRAKKER

~

JAKKER
SLACKS

Se det nyeste i ovnfast

RUSK IN D

og ildfast porcelæn.

PJGETØJ 4-14 år

Mange gode gaveideer.
Stort udvalg i
rustfrit stål.

e .~d.!1
G6l
d'
'I.

1•

+HMi+C•iWiL''
JJ+aw0
~s-·•·110N. C. BRUUN-SCHMIDT
St. Torvegade 1, 3700 Rønne
Telefon (03) 95 Ol 04

~
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De ser det først
hvor udva lget
er ST ØRST
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DAMEFRISØR

KNUD OTTESEN
SNELLEMARK 43 . RØNNE . TLF. (03) 9 5 0912

Man køber da

KØD
hos den rigtige
SLAGTER
H.C. Riddersborg
HJØRNET AF 0STERGADE-SØN DERGADE

TELEFON RØNNE (0 3)950564

H.H. LAU
har alle
kendte mærker
1

VIne,

spirituosa,
cigarer og
cigaretter.
Stort udvalg i piber.

den
bedste bog

H.H. LAU
Torvegade 4, 3 700 Rønne
Telefon (03} 95 07 06

Bogen med det spændende indhold.
De bestemmer selv
den lykkelige slutning,
for De er hovedpersonen i bogen ...
bankbogen i Handelsbanken.

HANDELSBANKEN B
- altid med i billedet .. .

ROTHE 5
KAGER
.......
.. ....

DE SMAGER

BERNINA 708
ZIG·ZAG

Dagblade

"."

"'"

Ugeblade

(PFAFF)

"."
~"

er kram

"."

Knud
Jørgensen
St. Torvegade
Rønne

Gælder det knallert, cykel, symaskine
eller jagtgevær, går De ikke forkert,
hvis De henvender Dem ti l os. Kun

VÆVNINGER . KJOLER

gode mærker haves

BRODERI
RAV . KERAMIK . SØLV

Månedsblade
"'~

Alt i
udenlandske aviser
og tidsskrifter

"."

"'"

Stort
udvalg i
modejournaler

"."

"'"

Øens største
udvalg i
cigarer · cerutter
og tobak
alt i
piber og rygeartikler

MALERIER

'/(,aa~liu$kiø$ken

rS~f{e o4.-,l,er
Snellemark, Rønne, Telefon (03)950884

ANTONIESTRÆDE (afd. I Søndergade 29)
Aut. tipsforhandl er

Telefon Rønne (03)95 07 40

Telefon 95 07 66
står altid til Deres tjeneste

julegaver
I SMUKT UDVALG

H. P. RØNNES EFTF. HENNING WOLLNY . LILLE TORV . RØNNE . TLF. 95 0319

Pakning
og
opbevaring

Besøg
specialforretningen

cAlsteds
Børne-Hjørne

af møbler

*
Det er en fornøjelse at købe babyog børnetøj. Kæmpeudvalg

WILH. BECH

&

SØN

Turist- og selskabskørsel . Flytte - og transportforretning
Kastanievej 6 . Privat : Søndre Alle 5 . Telefon (03) 95 07 88

Telefon (03) 95 02 49

(ud ad Søndergade)

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

Alt i
julens blomste r

SONDERGADE 10 • 3700 RONNE

m.v.
Til k irkegård,
sygehus
og hjemmet

BLOMSTER-HVOR DE KAN HOLDE

service-exclusive arrangementer-så:

BLOMSTER fra

v/ BENT KYHN
Torvegade. 3700 Rønne. Telefon (03) *95 04 48
Postgiro 4 59 07 . Box 76

Det er ikke det, at det er blomster-det er måden, det er b lomster på

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

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

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