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EFTERÅRS SKUMRING
Et Uvejr med isnende Byger staar ind fra Østen
og fl æ nger det sidste Løv fra d e vaade Grene.
Nu kommer den sorte og t idlige Skumring i Høsten
og svøber sit fugtige Mulm om d e mossede Stene.

Men her kan jeg lytte mig ind t il en Røst d er kalder.
Det er som jeg hører d e vaade Stenes Stemme,
som jeg har anet den før, naar Skumringen fa lder
og sænker sin Ougg over Klip peløkken derhjemm e.

Ugæstfrit sy nes Stedet, med visne Tu er.
Her er Naturen Død og Forfald og Øde,
og Stormen brænder m it Ansigt med kolde Luer.
Hvem e r det , som har kaldt mig til d ette Møde?

Min Længse ls Vinger bl ir løst blandt de stenede Tuer
mens Bygern e fejer i tunge Stød over Egnen.
Lad Byen kalde m ed Lys og med lune Stuer.
Th i h er, ja her er jeg hj emme, i Blæsten og Regnen .

Dernede er Læ under Klippebanke rnes Skrænter,
og d er staar e t venligt Skær over Byens Tage .
Jeg ved det saa ve l, at Lys og Lune venter,
naar træ t og forb læst jeg atter komm er ti lbage.

(E fter Sk itse fra 191 3).

Christian Stub-j orgensen.
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På toppen af sin egen
virkeliggørelse
Listedmaleren Helge Nielsen, hvis billeder
af mennesket og arbejdet i en lys, bekræftende to ne viser os ham
som en af de mest etisk stærke og meget konsekvente
"Bornholmere" skildres her af Hansaage Bøggild

Maleren Helge Nielsen er født den 5. november 1893. Malersvend, Kunstakademiet. Kunstnernes tjtcrårsudstilling 1918-19. Charlottenborgs Forårs- og
Efterårmdstilling 1922-30. Separatudstillinger og deltagelse i diverse udstillinger. Retro~pektive udstillinger: Vejle 1962, Kobenhavn 1964, Bornholm 1971,
Den Fn'e, Kobenhavn 1973. Medlem af gruppen Kammeraterne 1935-63. Han tog initiativet til dens stiftelse og var dens fonnand fra starten til 1959.
Vægmalerier i Søndermarksskolen, llorse11s 1954, Sindal Centralskole 1958, fresko i Hjorring Seminarium 1962-63. Eckersbergmedaljen 1952. Formand
for Malende kunstneres Sammenslutning 1951-59.
Medlem af Akademirådet 1955-62. Præsidettt 1960-62. Næstfonnand i Undervimingsministericts Kunstkommission 1953-55. Fonnandfor Bornholms
Kunstforening fra stiftelsen 1965-67.
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Man skaber ikke kunst ved arbejde alene. Talentet skal også være
der. Uden ånd, ingen ku nst. Og heller ikke uden engagement.
Hvor en ting spændes op i den moderne popularisering, få r fo rfladigelsen overtaget. Resultatet bliver slemt: Tomt og udvendigt.
Det gennemarbejdede, håndværket, er nødvendigt, men det er
ikke nok.
Det har mange, ihærdige malerår lært Helge Nielsen. Den lange
vej, der er så uoverkommelig for de fleste, men den ærlige må igennem den. Der er en ligefrem asketisk holdning, en respektfuld
ydmyghed over for det naturskabte i alt, hvad han foretager sig.
Det er stort, at han formår at fastholde denne kontinuitet.

SUMMENDE BIER
Allerede i barndommens skoleår fik han indpodet nogle af tegningens grundbegreber. Der var en lærer, en meget ivrig ung
mand, som understøttede øvelserne i skolen. Det glædede den
tænksomme dreng, og som større vandt han en præmie i en
konkurrence, Politiken havde udskrevet.
Men Helge Nielsen var også imponeret af sin lærer på anden
måde: Han havde en stor motorcykle! Og i undervisningen viste
han drengen en tillid og hjælpsomhed, som mere eller mindre
ubevidst st yrkede lysten til den kunstneriske trang. Han fortæller
selv :
- Jeg vovede også at forsyne de almindelige opgaver med lidt af
det, der skaber lethed og liv over en tegning. Vi havde lavet en
tegning af en halmflettet bikube, og jeg syntes, at den kedelige
og sti ve opstilling, som man dengang mente, man kunne tilføre
børn tegnekundskaber og fors tåelse for form og linier på, skulle
omgives af en forsonende sværm af summende bier. Det blev
læreren åbenbart begejstret for , og kammeraterne spurgte , om
jeg ikke kunne gøre det samme ved deres tegninger. Jeg fik fem
øre pr. bi og t egnede så mange, som de havde penge til!

KANTEN AF FREDERIKSBERGS MARKER
Der er noget stærkt iøjnefaldende i beskrivelser af Helge Nielsen.
Hvor man end søger oplysning, støder man på en svælgen i hans
barndom, sensationel mytedannelse til tider. En højtidelig tyngde
vælder sig over en. Man får trang til ubarmhjertigt at afsløre. Men
han vedkender sig den , og der er heller ikke noget at afsløre.
Billederne viser det mere og mere. Som han maler i dag, malede
han jo ikke dengang. Der er en bemærkelsesværdig og utrolig
forskel på dengang og nu. Udviklingen har båret frugt - man
kommer altså ikke uden om sandheden i den sene modning.
Han var 11 år gammel, da faderen døde. Moderen og de seks
børn klarede herefter alt selv. Han var den ældste af drengene,
også en belastning i den situation, men han siger:
- Vi var sammen. Vi klarede os. Vi mærkede ikke, det måske
kunne være anderledes ...
Det var yderst på Frederi ksberg. På kanten af markerne. Vi
havde hus og have og måtte nødvendigvis få så meget ud af tinge ne som muligt. Jeg gik i skole den halve dag. Resten af tiden
brugte jeg til arbejde. Først var jeg bud ho s en boghandler. Siden
kom jeg på en pibeslangefabrik , en lille virksomhed , hvor man
lavede rør til de lange piber, som mænd brugte dengang, når de
skulle ryge. Over en sp iralfjeder blev trukket et st ykke vaskeskind og over det vævedes et mønster af hestehår i farver. Det
var fint og sirligt arbejde.

Det, at man som menneske må bevidstgøres tidligt, gør nok, at
man ligesom bliver gemt for længe fo r det, der trænger sig på,
men der skabtes i disse år den ærlighed, som i dag står som et
karakteristisk træk i Helge Nielsens ry som maler. Muligvis også
den varme, der er med til at karakterisere hans figurmaleri. Moderens slidsomhed, hendes sunde respekt og erkendelsen af tilværelsens forløb. Det er nok ikke altsammen nogen fordel for en
kunstner. Risikoen fo r at blive tvunget ind på sikkerhedens dydige vej er for stor. Men han brød skallen og tog fat på kampen
for at bevare den kunstneriske moral, finde en parallel til tilværelsen. Den blev svær. Hør hans egne ord:
- Vi ydede hver vort efter formåen og evne. Mor var pragtfuld,
forstående og stærk, lad mig sige stærk i ånden. Det var vel det,
hun først af alt var. Jeg har nok aldrig sluppet de år, har nok
heller ikke haft grund til at gøre noget for det. Det er vel navnlig
i arbejdet som kunstner, de bliver ved at vende tilb age. En kunstner må nødvendigvis udtrykke sin egen tid.
- Men i en nutidig form?
- Det er vel det, jeg har bestræbt mig på hele tiden.
ZAHRTMANNS AFGØRENDE ORD
Hvornår alvoren i det, han var ved at engagere sig i, gik op for
ham , er ikke godt at vide. Men barndommens ubevidste ihærdighed levede videre i den famlende, besværlige ungdom. Preben
Wilmann skriver i Vor Tids Kunst:
"Sin første cykle fik han ved at male en politibetjents børn.
Betjenten kendte Zahrtmann, som han snakkede havebrug med,
og en dag viste han ham portrætterne. Zahrtmann sendte bud
efter den unge mand og sagde, at nu kunne han understå sig i
nogensinde at lade være med at male portrætter."
Der dæm rede noget i den unge maler - på grund af den måde,
den gamle mester sagde det på. Det vil man gerne tro, som bekræftelsen af et helt livs malerier: Portrætter og miljøer med arbejdende mennesker.
Jeg bryder mig ikke om Zahrtmanns drastiske facon at fastslå
tingene på, men den er typisk for ham. Og han havde jo ret. Når
episoden huskes så godt af Helge Nielsen, er det, fordi den har
rørt ved noget væsentligt i hans temperament. Han måtte finde
ud af at skabe en udvikling på grund af de eksisterende forudsætninger, men påvirkning er naturligvis uundgåelig, både menneskeligt og kunstnerisk. Der er en sammenhæng mellem kunstnerisk
og menneskelig udvikling. Den hører så nøje samm en for netop
hans vedkommende. Man kan føle og se fo rskellen mellem yngre
og nutidige år, men over den står ånden, lyset i hans maleri, medmennesket. Udviklingen fra det mørke, besværlige til det tindrende afsluttede. De solvarme lærreder, der er så helt Helge Nielsen, og hans afhængighed af og samleven med Bornholm.
LÆRETID, AKADEMIET, PARIS
Læretiden som hån dværksmaler førte ham lidt ud i verden. Der
hang billeder på de vægge, han skull e male. Hvilke billeder? Det
var altid spændende. Han kom på teknisk skole.
Årene som håndværksmaler lærte Helge Nielsen farvesyn, teknik og akkuratesse. Senere måtte han tage fat som teatermaler det gav penge, men det interesserede også, han lærte noget om
farver og lysets virkning på tingene i forhold til hinanden. Man
har i den forbindelse talt om en påvirkning fra Larsen Stevns.
Jeg synes lige så godt, man kunne sige Weie. Der er i nogle af
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hans ældre billeder en famlen efter egen stil, langsomt assimilerer
han sine kunstneriske forbilleder. Hvor f.eks. Weie er kommet
langt lettere til det, må Helge Nielsen arbejde mere rationelt. Han
er også af en helt anden lyrisk observans, hvilket tillige understreges af hans lærer på Kunstakademiet, professor Julius Poulsen, hvis maleriske lød og faste, naturlige karakt eristik indvirkede
på ham. Han var nok for gammel til akademiet , men det strammede formen og skærpede bevidstheden, og - ikke mindst - han
kom i forb indelse med ligesindede på en helt anden måde end før.
Under den første verdenskrig kom sikringsstyrkens lange, apatiske soldatertid. En dag stod der en jyde med et sty kke lærred
med blå himmel og brun hede, et lille stærkt billed , ægte i det
sete og i udtrykket. Han sagde :
- ] eg er maler!
Det var Jens Søndergaard. Helge Nielsen og han samtalede meget om kunst i den tid, de lå inde.
Det var først efter den militære ødslen af tid, han kom på
akademiet. Da han vendte tilbage, var det igen til hj emmets krav.
Han drømte om det akademi, fik et par år på aftenskolen og

endelig en hel vinter, men en st rid om et professorvalg fik et
flertal af elever til at gå. Det var foråret 1920. Han rejste i stedet
til Paris med en kammerat. Men det var besværligt at rejse, fortæller han. Man kunne ikke købe billet direkte, kun til Warnemunde. Vi var en hel måned om at komme gennem Tyskland. I
Paris oplevede jeg for første gang impressionismen, som vi hjemme
kun kendte fra Tetzen-Lunds samling. Cezanne var den, man
skulle beskæftige sig med. Alt drejede sig om ham. Men Matisse,
Picasso var i gang. Den førstes koloristiske, artistiske sprog berusede mig. Jeg oplevede også en anden maler, den italienske
Amedeo Modigliani, der vår kommet til Paris i 1906 .
En ung mediciner, der boede på samme hotel på venstre seinebred som jeg, gjorde mig opmærksom på ham. Fremragende figurbilleder. Han var lige død, kun 36 år gammel. Alligevel havde
han nået at skabe et livsværk . Jeg kendte ham ikke, men da jeg
en dag så et af hans b illeder hos en kunsth andler, forstod jeg med icineren. Et brunt-gult billede af en parisisk gadedreng. ] eg gik
ind og spurgte om prisen. 600 kr. Jeg havde ikke pengene. Han
var en ove rrumpling, en overraskelse.

Portrætgruppen Kamm eraterne fra 1943 må opfattes som et testamente, hvad angå~ hans kunst og hans ide med den. En veldisponeret komposition, der
fortæller alt om kammerater, han følte sig stærkest knyttet til. Han står selv øverst til venstre, ly ttende. Eilers er det fra venstre: Alexander Klingspor,
Albert Gammelgaard, Peter Larsen, Carl Falbe-Hansen, Folmer Bendtsen, Men kompositionen ville ikke være færdig uden de tre attributter: Picassos
Guernica-billede i baggrunden, Cezannes æbler i skålen på· bordet foran og det klassiske A igina-hoved.
Billedet hænger på Eydes Hotel i Herning.
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Statens Museum for Kunst ejer dette sjælfulde portræt, der hedder /daMerete. Dette billede er helt denne kvinde. Dets væld af faroer understreger hendes karakter, hendes engagement og hele hendes positive indstilling
til alt, hvad der er godt og rigtif?t. Det er et af de få eksempler, hvor det er
et gode for billedet ogsd at kende det portrætterede menneske.

ARBEJDSBILLEDER
Cezanne, Matisse - men især Degas - lærte Helge Nielsen meget.
Der var dog stadig en hel del, han skulle af med først. En belastning fra en barndom, der målt i nutidig praktisering af, hvad
humanisme er, ikke har været så spændende. Det er rimeligt, at
han i sin modning er blevet opmærksom på en tung udvikling,
men det lykkelige er, at han orkede at erkende den. Han var en
mørk maler dengang. Der var ingen overlegenhed, sikkerheden
manglede. Preben Wilmann karakteriserer det sådan:
"Han malede konservativt, fordi han foreløbigt ikke kunne male
ærligt anderledes, ikke fordi han var konservativ i sin opfattelse
af kunstens grænser. Billederne var, som han siger, arbejdsbi lieder,
og bag deres motivbundne form levede drømmen om engang at
nå igennem til et billedsprog, hvori personlighedens egenart
kunne finde sit fulde udtryk. Der er noget beundringsværdigt
ved den stædighed , der skridt for skridt ledede ham frem mod
det mål, han h avde sat sig."
Ja, det m å have været en voldsom tålmodighedsprøve, uvidenhedens mismod. Hvordan står unge malere model til det i dag,
hvor alt skal give omgående resultat?
Men han var eftertænksom, bevidst overfor det, han ville, må
på en eller anden måde alligevel have været klar over sig selv og
kunne gå ind i sliddet med den naturalistiske tradition i det trofaste håb at male sig ud af det bundne. Meget måtte smides væk,
men der blev trods alt noget tilbage, det knudrede begy ndte at
løse sig op, og de plastiske og koloristiske problemer fik en afklaring, der viste, at han var maler. I de billeder, man nu ser rundt
om i Danmark , driver han linjer og lysets spillen på detaljerne op

1 en glødende eksplosion med de lysstærke Listed-b illeder som
hans mest monumentale. Han er lys i udtrykket. Hans billeder
søger lyset, kræver det. Han blev alligevel ikke en tredivernes
sortseer, og det er noget elementært, at hans anvendelse af komplementærfarverne rummer en konstruktiv , bevidst facon - som
dog af og til godt kan få noget akad emisk over sig. Et resultat af
det ihærdige arbejde - men pludselig bliver nøgternheden overstadig og lyrisk. I et lykkeligt øjeblik har maleren afsluttet arbejdet, på toppen af sin egen virkeliggørelse. Den h årfine grænse
mellem banalt smøreri og det markante strejf af det guddommelige. Nu kan afslappelse følge anspændelse, men bare ikke længe.
Kravet melder sig igen.

DETTE ENE: AT MALE
Når jeg kan lide hans billeder, er det måske lige så meget fordi
jeg ved, at tingene er gennemarbejdet. Det kan ses og føles. Dermed fremtvinger det respekt, men det er også den ømhed, som
gør karakteriseringen af mennesket til kunst. Selv siger maleren,
at når man ældes, forstås alt anderledes. Man bliver rolig, man
har tid til at overveje, samler sin viden og kunnen i det ene, at
man skal male. Man fornemme r det overfladiske stærkere, og
man ved, at kun det væsentlige skal man holde fast ved, søge en
helt tilbundsgående følgen af si ne egne oplevelser og konsekvent
lade dette ene sind råde og herske over lærredet. Resten må fare.
Men hvor det f .eks. for 20 år siden mest var det, jeg kalder
hans morgenlyse lærreder , der fascinerede mig, er det mere og
mere blevet portrætterne, figurbillederne. Det kan være belastende for et portræts kunstneriske kvaliteter at kende det gen-
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givne menneske god t. I billedet er det oftest det ideale - og det
skal det være - men det bliver disse menneskers helhed for meget.
Der er en værdifuld afst and mellem billed e og betragter, når
denne ikke ved meget om den afbildedes sande jeg. Mennesket
bliver pludseligt universelt.

*
Helge Nielsens kunnen som kunstner grunder på denne stædighed
og flid og bæres frem af ydmyghed og respekt. Først derefter
kommer intellektet ind i arbejdet og forløser koncentrationen i
en harmoni mellem oplevelse og udførelse. Man kan nemlig ikke
bare lære at male. Ånden vækkes ikke af dette alene : Nu vil jeg
male. Det forekommer, at der er en ny generations malere, der
mener sådan. De vil komme til kort. De skuffer deres betragtere/
købere. Aldrig har kunsten haft så mange skiftende postulater men der er samtidig en enorm bevægelighed i ku nsten. Det gælder blot om at sortere på en begavet måde. Der skal arbejdes. Et
menneske kommer ingen vegne med sig selv alene.
Det var noget af det vigtigste, Helge Nielsen måtte lære, før han
kunne begynde at male figurligt. Den evigt anmassende og belastende selvdisciplin, den konstante tugten og aven af talentet,
der langt om længe giver konsekvens. Jeg tror simpelthen ikke,
det er muligt at skabe uden en konstant, systematisk tilrettelæggelse af tingene. Det må være den facon, der giver Helge Nielsen
kraft til at tøjle sit talent. Der er noget symptomatisk i den

måde, han administrerer sin dag på, maler om form iddagen og
går i haven - eller andet - om eftermiddagen. Det er nødvendigt
for at kunne formidle pligten til at realisere sig selv over for andre
og ikke gå i stykker ved det. Intet menneske kan skabe under
pres, endsige fas tholde den ærlighed, hvorp å idealismen som
menneske og kunstner er lagt, og når man har siddet med He lge
Nielsen nogle timer, tænker man : Han har ret, det kan ikke være
anderledes. Hans viden overbeviser, han er god at lytte til, og det
er jo ikke nogen olding, men en vågen, ivrig m and, der taler begejstret om de ting, hans tilværelse består af. En æstetiker - ikke af
princ ip, bare af behov. Der må komme noget fornemt ud af det.
BORNHOLMS KUNSTLIV
Helge Nielsen har en anden fortid . Han har organisationstalent.
Det fandt kollegerne ud af, og det blev brugt . Han har her - som
i maleriet - evnen til at fastholde kravene omkring den ambition ,
der i mange år har været bevidst i hans sind: De yderste anstrengelser for at gøre tingene bedst muligt. Men man kunne i tresserne ligesom få den fornemmelse, at Helge Nielsen var blevet
pensionist. Han udstillede ikke mere. Han meldte sig ud af Kammeraterne, nedlagde tillidsposterne - men pludselig skete der ting,
som kom det ikke særligt frodige bornholmske kunstliv uden
for kunstnernes rækker tilgode. Han følte sig provokeret af den
megen tale om den manglende kunstforståelse og den totale

Indenfor de sidste :IO år har Helge Nielsen lavet en række lyse, levende kompositioner, hvor man eksempelvis oplever Listedhavnens daglige rytme i den
hvilen i sig selv, som man endnu kan opleve i de små, bornholmske fiskerlejer en tidlig morgen, når lyset spiller og gør alting så karsk. Billedet her er fra
1947 og hænger på Roskilde Højskole.
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Et Listed-morgenbillede som dette fra 194 7, der i dag hænger pd A tomforsogsstationen Riso, rummer alt dette, som Helge Nielsen har som noget elementært i sin kunst og hele livsholdning: Kærligheden til mennesket, kærligheden til arbejdet. Miljo et og arbejdets stilfærdige rytme trænger sig frem - og sd
ved siden af alt dette: Børnenes uhæmmede leg og forholdet til dem.

mangel på forbi ndelse til den og gjorde noget, der førte til Stiftelsen af Bornholms Kunstforening - som han er den rette initiativtager til. Det er muligt, han ikke kan lide, man smækker den
etiket på ham, men det må til af historiske grunde.
Der skete det, at den kulturelle aktivit et, som "de gode tressere"
satte skub i "ovre" uendelig langsomt kom til Bornholm, om den
nogensinde har gru ndfæstet sig her. Men vi fik en kunstforening,
der siden har givet os en del af det, vi ellers ikke ville få at se - og
samtidig et indblik i, hvordan den lokale kunstner arbejder, men
den ideelle tanke hos Helge Nielsen var vel også at gøre en udstilling af lokale kunstnere til en tilbagevendende begivenhed i sommertiden. Det må altid være kunstforeningens opgave at fremskaffe udstillinger ud fra et højt kvalitetskrav og give det tilbud
videre til den , der vil. Det bliver ofte forskruet at gøre forsøg på
at brede kunsten ud til så mange som muligt, og det er naiv anskuelse at hænge kunst op ud fra vendingen : Bare der er noget,
der fænger! Der er ikke noget, der fænger hos den, der ikke har
trangen. Kunstbeskæftigelse og kunstforståelse kræver fordybelse. Tilvænning er umulig uden den indre gnist til at tænde.

Simpelthen fo rdi kunsten hele tiden ændrer sig. Det kræver sind
at få adgang til den skuffe. Sørgeligt udemokratisk, men sådan
er det.
TILFREDSHEDENS UFRUGTBARHED
Helge Nielsen maler stadig!
- Ja, hvad skulle jeg ellers bestille.
Han har kræfterne, energien, modet og den beslutsomhed, der
trods alt andet bærer det hele. Men en god ting ved at blive gammel er specielt uafhængigheden, der befrier for det daglige krav:
Vi skal jo leve ! Han siger, det er vidunderligt at arbejde med kunsten , når den ikke skal bruges! Men bliver i samme åndedrag
næsten forskrækket ove r sine egne ord: Det er flot sagt! Men sådan har han følt det de sidst e 15-20 år. Ærgerrigheden er stærk i
ungdommen og på en måde nok også uden sty ring , man mærker
knapt glæden ved kunstnerisk arbejde. Men nu tror jeg, jeg har
lært det vidunderlige ved selve processen at male. Det har taget
et liv at finde ud af, at værdierne ikke ligger i kampen for at
komme til.
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- Er De ked af det?
- Aldrig! Det er jo en spændende udvikling, spændende at arbejde, men man kan først se det bagefter. Når man st år i det, vil
man gerne et øjeblik op leve tilfredsheden, men den er ufrugtbar
og kan få tingene til at dø mellem fingrene på en. Jeg mærker
næsten spændingen stærkere i dag og føler mig stadig frygte lig
intolerant i m ine krav ti l mig selv. Det er blo t ikke ærgerrighed,
snarere trangen til at afdække og afsløre og forstå, hvad det er,
der gør, at man vedblivende er så nysgerrig, at man ustandse lig
må i gang med noget - og stadig må begynde forfra hver gang.
Men der kommer en balance i den betydning, at ærgerrigheden
bliver noget sekundært. Det gælder "kun" om at male . Derfor er
jeg måske mere lykkelig for arbejdet i dag, men optagetheden
af det, jeg mener er kunstens virkelighed, har altid ligget mig på
sinde og er vel den egentlige drivkraft i min lyst t il at bruge den
udtryksform. J eg er lyriker, og ·tiden har lært m ig, at det ligger
så sn ublende nært at gøre sit udtryk letbenet og at den stramme
form om det, man vil udtrykke, er det eneste mål. Man kan godt
sige det på den måde, at det er det naturlige, man skal søge, finde
ud af, hvad det dækker og så ikke undervejs lade sig anfægte,

men holde fast og se, om der er hold i ens mod tagelighed. Det er
besværligt, men der er ikke nogen anden vej.Jeg har heller aldrig
søgt det tema, der kun kan sælge, endsige forfulgt det , da den tid
kom, hvor jeg kunne komme af med alle mine billeder.
- Men ingen, eller ku n de allerfærreste, kan leve af at male ...
- De sidste 20 år har jeg kunnet. Men den virkelige opretholdelse af et kunstnerisk engagement kræver medvirken fra ens
kone, og jeg kan godt sige Dem : Hun har måttet tage hårdt fat
for at jeg kunne få stille stunder til at hellige mig male riet .
- Ville De, uden blusel, kunne gense billeder fra de mange år?
- Det mener jeg. Jeg tror, jeg har været heldig med at kassere i
t ide. Jeg følte det på den retrospektive udstilling, Bornholms
Kunstforening glædede mig med på Madseløkke. Der var 56 billeder, og de vist e mig den kontinuitet, jeg ikke h avd e vovet at
drømme om.Jeg syntes, den var interessant. Jeg h avde ikke noget
imod at gense mine gamle b illeder, og jeg følte det på samme
måde med den retrospektive udstilling, jeg havde i København i
efteråret. Jeg tager det t il indtægt nu, at jeg alle de år har været
hård til at kassere. Det, der er tilbage, er flammerne - slaggerne
har været de fleste ...

I 1939 malede Helge Nielsen dette billede Mennesker på en bænk, Forår. Et billede, der er meget symbolsk, eftersom det illustrerer livets forløb. Et motiv,
der ligger lige for, men det er så rigt opfattet og helt ærligt i opbygningen.
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En menneskealder
i Bornholms skove
J. A.

NIELSEN

Efter vel overstået studentereksamen i 1913 var jeg første gang
på Bornholm, hvor jeg holdt sommerferie på hotel "Østersøen" i
Svaneke, hvor Mogens Koch og frue var værter (senere flyttede
de til Blanchs hotel og hotel Helligdommen). Koch havde et par
raske heste og en behagelig let vogn, og med dette befordringsmiddel kørte han os mange ture rundt på Bornholm, så jeg fik set
mig godt om.
Jeg havde allerede på det tidspunkt bestemt mig til at læse til
forstkandidat og efterhånden, som jeg lærte landet mere at ke nde,
blev jeg klar over, at Bornholm var noget ganske særligt for en
forstmand. Midt på øen ligger Almindingen med tilgrænsende
kommuneplantager og dominerer hele landskabet, og spredt over

Vi kunne nu regne med at få solgt hvad der normalt skulle skoves
hvert år, således at vi kunne få passet alle vore bevoksninger med
udtynding.
Tilsynet med de private skove gav jo også meget at bestille, og
da der på Bornholm er godt 3000 ha privat skov, var det jo rimeligt at søge oprettet en skovdyrkerforening.

Proveflade F, Almindingen. Danmarks smukkeste bøgeskov

resten af landet ligger enkelte store og mange små skove , så man
bliver ret hurtigt klar over, at man befinder sig i Danmarks skovrigeste amt.
Efter at være blevet forstkandidat i 1919 gjorde jeg tjeneste
forskellige steder bl.a. på Nødebo skovdistrikt fra 1922-26 som
forstassistent hos skovrider L. B. Briiel, der havde været skovrider på Bornholm, og som fortalte begejstret om Bornholm og
bornholmerne, og efter flere besøg herovre stod det klart for mig,
at Bornholm var det sted i landet, jeg helst ville være skovrider.
Jeg måtte dog tjene syv år endnu bl.a. i direktoratet for statsskovbruget før heldet var med mig, og i efteråret 19 33 - 20 år
efter mit første besøg på Bornholm - fik jeg min udnævnelse til
skovrider for Bornholms Statsskovdistrikt. Det blev indled ningen
til 3 2 lykkelige arbejdsår i de bornholmske skove.
Med embedet fulgte også hvervet som state ns tilsynsførend e
med de private skove i amtet , og det medførte jo, at jeg kom
godt rundt på landet og lærte mange af de bornholmske skove og
deres ejere at kende. Men det var jo først og fremmest statens
skove jeg skulle bestyre, og da det var et ret stort distrikt på ial t
3 3 70 ha gav det jo nok at bestille for en ny mand, men heldigvis
havde jeg 5 dygtige og flinke skovfogeder til hj ælp, og vi fik hurt igt etableret et udmærket samarbejde.
I 19 33 var det endnu trange tider på landet, og salget af træ gik
meget trevent. 11931 havde en sommerstorm væltet ca. 20000 m3
træ i distriktets skove, og ved min overtagelse af distriktet lå meget af dette træ usolgt i skoven. Heldigvis bedredes forho ldene
sig sidst i 1933 og i løbet af 1934 fik vi solgt hele den gamle beholdning.

JUL P AA BORNHOLM

11

Rundemose lige efter udgravningen.

Foto: Frede Kjøller

Det havde været forsøgt tidligere, men var ikke bleve t til noget,
nu tog vi tanken op igen, og i Frederik Brandt, Degnegård, Bodilsker , der var meget skovinteresseret, fik jeg en god støtte for sagen. Efter at vi havde holdt flere møder med skovejerne, fik vi
startet Bornholms Skovdyrkerforening i 19 3 5. For at få sagen til
at glide, tilbød jeg at være foreningens konsulent grati s det første
år. Foreningen fik efterhånden så mange medlemmer, at vi den

Rundemose.

1. oktober 19 36 fik råd til at ansætte forstkand idat C. C. Hornu ng
som fo reningens konsulent, Medvirkende hertil var jo også, at
flere kommune-plantager støttede fo ren ingen ved at melde sig ind.
Tiden ind til den anden verdenskrig var præget af rolige arbejdsforhold i skovene, men selve krigst iden blev en streng tid
for de bornholmske skove, idet der blev udskrevet pligthugst i
alle amtets skove til erstatning for manglende import af brændsel, og det var ikke alene til opvarmning, der skulle skaffes brændsel, men for at holde trafikken igang, skulle der også skaffes
brænde til gasgenerat orerne, idet benzin snart blev en mangelvare,
så mange b iler fik påmonteret en gasgenerator.
Hver enkelt skovejer skulle levere et passende kvantum b rænde,
og for at denne pligthugst skulle blive så retfærd ig som muligt,
og for at skovene skulle lide så lidt som muligt, måtte vi foretage
en beskrivelse af samtlige skove. Det var jo et stort ekstraarbejde ,
men heldigvis fik jeg en ung forstkandidat t il hjælp, så vi fik beskrivelserne færdig i rette tid, så vi på nogenlunde retfærdig måde
kunne fordele pligthugsten efter skovenes beskaffenhed og ydeevne.
Statsskovene måtte selvfølgelig t age langt den stø rste del af
pligthugsten, således at vi foruden den sædvanlige udtynding af
bevoksningerne måtte fo retage ekstraordinære renafdrifter. Da
det var brænde, der skulle skaffes , var det de gam le og dårligste
bevoksninger, der blev renafdrevne. Resultatet af pligthugsten
var, at vi i krigsårene måtte plante ny skov på ca. 70 ha årligt,
medens det normale var ca. 20 ha årligt.
En anden ekstraordinær begivenhed for de bornholmske skove

Foto: Frede Kjøller
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Vinter ved Gamleborg.

var orkanen den 21. januar 1956. Orkanens centrum gik hen
over Bornholm mellem kl. 11 og 12 og skovarbejd erne måtte
hurtigst muligt forlade skoven, idet det var livsfarligt at færdes der.
Det var et uhyggeligt sy n, der mødte os den næste dag, da vi
atter kunne færdes i skoven. I st atens skove lå ca. 100.000 m 3
t ræ hulter til bult er på jorden , og mange veje var helt spærre t af
væltede træer. For at gø re det hele endnu værre fik vi i de følgende d age et ret kraftigt snefald, så det stormfældede træ blev
begravet under et metertykt lag sne, og skovningsarbejdet blev
lammet i ca. 2 måneder, da det var alt fo r farligt at færdes i d et
virvar af væ ltede stammer, som ofte lå i spænd, således at man
kunne risikere at få nogle drøje knubs, når man fik skåret e n
stamme fr i.
Vi måtte d erfo r i førs te omgang nøjes med at ry dde træ væk fr a
vejene , således at man kunne færdes i skovene , men der var jo
også rigeligt at gøre for vore faste skovarbejdere.
På hele Bornholm væltede ialt 150.000 m 3, mest nåletræ, og

Foto : Frede Kjøller

der ventede os et stort arbejde med at få alt skovet op og solgt
inden det blev ødelagt.
Da vi var blevet af med sneen, fi k vi hurtigt gang i opskovningen , og heldigvis kun ne vi få al den arbejdskraft vi h avde b rug for,
men træet skull e jo sælges, og det hjem lige marked blev hurtigt
mætte t , da der i det øvrige Danmark også var vælt et en del træ.
Heldigvis viste det sig at der var mangel på træ i Tyskl and og
Holl and , og vi fik forbindelse med nogle dygtige tyske tømmerhandlere , so m kun ne aftage store mængder træ både stort tømmertræ og det mindre træ ti l cellul ose og lignende. Med Almindingen savværk fik vi en aftale om opskæring af 2 5 .000 m 3 fo r
statens regning. Denne kombi nation af eksport og opskæri ng på
savværket viste s ig meget heldig, idet vi kunne køre det træ, der
lå i vejen for transport af eksporttræet , t il savværket, og således
stad ig kunne ho lde d~t hele i gang.
Det var en hektisk tid , der var dage, hvor vi havde både 3 og 3 ty·
ske skibe liggende i og udenfor Svaneke havn, og de sku lle jo h ur-
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tigst muligt lastes med træ. Også i Hasle h avn blev der lastet træ ,
men t akket være en fremragende indsats af distriktets dygtige
skovfogeder, lykkedes det at få alt til at glide.
Det tog godt og vel 2 år at få ryddet op efter orkanen, og ved
at se på regn skaberne for årene 1955/ 56 t il 195 9/60 får man et
tydeligt billede af arbejdsindsatsen i disse år. Statsskovd istriktet s
nettoindtægt var i
358.300 kr.
fi nansåret 1955/56
4.098.9 14 kr.
finansåret 1956/57
fi nansåret 1957/58
3 .600.503 kr.
og i finansåret 1959/60
439.845 kr.
Når orkanen gjorde så stor skade i Alm indingen skyldtes det
først og fremmest, at der her var ret store samlede arealer med
gammel granskov stammende fra tiden efter udskiftningen af
Højly ngen, hvor de arealer, der blev lagt ind u nder statsskovdistriktet blev tilplantet med nåletræ, og mange af disse bevoksninger stod endnu tilbage i 1956 og var mellem 70 og 80 år. Også
i Rø plantage og Blykobbe plantage væltede en del træ, men
knap så galt som i Alm indingen, da store dele, navnlig i Rø plantage var ungskov.
Efter at tilplantningen af de storm fæ ld ede arealer var til endebragt fik vi da heldigvis atter rolige arbejdsforhold, så vi kunne
pleje og passe skovene på rationel måde og få helet sårene efter
de 2 for skoven så alvorlige begivenheder.
I årene både før og efter 2. verdenskrig var der megen arbejdsløshed , og navnlig var der m ange unge m ænd, der gik ledige. For
at hjælp e lidt herpå oprettede state n en ungdomsskole for unge
arbej dsløse, der blev placeret på et areal mellem Almindingen og
Aakirkeby byskov. Det var så meningen, at eleverne foruden at
få undervisning i forskellige fag skulle beskæftiges i skoven , m en
da de ikke måtte tage arbejdet fra den lokale befolkning. måtte vi
jo finde på noget ekstraordinært at beskæftige dem med. Det blev
f .eks. arbejde som oprisn ing af mellemal drende bevoksninger,
anlæg og pasning af en ny planteskole for skovplanter, anlæg af
nye kørespor og enkelte nye skovveje samt anlæg af spadserestier

Tideligt forår ved Grønnekul
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Foto: Frede Kjøller

Græssøen

Foto: Frede Kjøller

fo r publikum, alt t il gavn for skoven, men som vi ellers ikke
havde bevilling til.
Et arbejde helt udenfor normalt skovbrug fik vi også udført af
eleverne, nemlig anlæg af en halv snes større eller m indre skovsøer. Der fandtes rund t om i Alm indingen flere fugt ige og sure
engarealer, som lå uproduktive hen, dem fik vi gravet ud og støbt
dæmninger og lavet stigbord ved afløbsgrøften, således at vi
kunne dæmme op for vandet og eventuelt tømme søerne igen,
hvis det var ønskeligt. Disse arbejder blev på fo rtrinlig måde planlagt og ledet af major H. E. J ensen, der i årene 1948-52 ledede
ungdomsarbejdet i skoven, således at vi nu kan glæde os over
nogle smukke skovsøer i stedet fo r nogle kedelige su re enge. De
største og smukkeste er Rundemose og Græssøen.
Foruden at pynte i skoven var søerne også til gavn f.eks. ved at
virke udjævnende på temperaturekstremerne, således at faren for
skader af nattefrost på de unge bevoksninger i nærheden af søerne
bliver mindre. Mon det ikke også har betydn ing for grundvandet,
at der findes sådanne vandreservoi rer i stedet for at man hurtigst
muligt leder overfladevandet ud i Østersøen.
Bornholms skovbrug er jo ligesom andre "brug" en forretning,
der helst skal give sin ejer det størst mulige økonomiske udbytte, men skovene har mange andre opgaver, som har stor betydning for samfundet, og som ikke kan vurderes i penge. Tænk
blot på skovenes betydning som rekreative om råder for velfærdssamfundets mere og mere fortrav lede mennesker. Også i klimatisk henseende betyder skovene meget, de giver læ, værner mod
sandflugt, afløbet af overfladevand foregår langsommere fra skovbunden end fra åben m ark, det samme er tilfældet med snesmeltningen. Alt dette og mere ti l, vu rderes ofte for lavt, tænk blot
på hvorledes det er gået mange steder, hvor man ganske kri ti kløst har drevet rovdrift på skovene, med det resultat at ørkenen
breder sig.
Den forstlig veldrevne s kov vil for de fleste mennesker virke
smuk og tiltræk ke nd e, som eks. herpå henviser jeg ti l billedets. 11,
der viser et parti af den gamle bøgeskov syd fo r Bastamosehus i
Almindingen. Bevoksningen menes at være Danmarks smukkeste
bøgeskov med ran ke, udelte stammer lige til toppen. Den er kåret til frøavlsbevoksning og skal bevares længst muligt. Også den

frodige ungskov og vekselvirkningen mellem de forskellige alderstrin i bevoksningerne og de forskellige træarter virker tiltalende
på de flest e. Som lyst- og værnskov er der på statsskovdistriktet
udlagt over 300 ha omfattende mange fo rskellige træsamfund
lige fra naturl ige ege og avnbøgebevoksninger til krat af enebæ r,
slåen o.m .a. arter. Også interessante og maleriske gamle træer
fredes og bevares så længe som muligt . Og ved anlæg og vedligeholdelse af spadserestier sørges der for at publikum kan færdes
nogenlunde behageligt i skoven.
Det var så i spredte træk noget af, hvad der er sket i Bornholms skove i tiden 1933-65 , der er selvfø lgelig også sket meget
andet, men det er mere af forstlig interesse. Jeg tænker her på
vore forsøg med fremmede træarter, og samarbejdet med st atens
forstlige forsøgsvæsen og arboretforstander dr. Sy rach Larsen,
der med sine forsøg med bl.a. krydsning af japansk og europæisk lærk har frembragt nogle hybrider, der forener en hurtig
vækst m ed en udmærket stammefo rm , og som er immun overfor
lærkekræftsvam pe.

Ved Kristianshøj

Et resultat af sidstnævnte samarbejde er det af skovfoged
V. Seier anlagte arboret syd for Sege n skovfogedsted, h vo r man
kan se mange forskell ige træer og buske, hvoraf en sto r del er leveret af dr. Syrach Larsen.
Når det, som jeg begyndte med at skrive, blev 32 lykkelige arbejdsår på Bornholm, er der fle re grunde hertil, først og fremmest er der øens smukke skove, som det al tid har været mig en
glæde at arbejde med, dernæst det udmærkede samarbejde og
gode arbejdsklima jeg havde med mine dygtige medarbejdere i
skoven, og sidst men ikke mindst skyldes det den forståelse og
hjælpsomhed jeg altid har mødt hos bornholmerne.
Og når jeg nu nyder mit otium i hotelejer Mogens Kochs gamle
ejendom , Kildehus i Rø, må det vel være bevis for, at jeg holder
af Bornholm og har fået mange venner her.
Ringen er sluttet: i 1913 , da jeg første gang var på Bornholm,
boede jeg hos Mogens Koch og frue og nu 60 år efter bor vi i
Kildehus, som jeg overtog eft er deres død , de var mine venner fo r
livet.

Foto: Frede Kjøller
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Foto: Ilsted Bech

Studenterne fra Rønne Statsskole 1973
1. række fra venstre : Birgitte Kure, Thor Kure, Lene Grumsen,
Benja Kraul-Jensen, Vivi Hald , Anne-Marie Skovgaard , Vivian
Koefoed, Anne Thors, Lene Kofod , J ean ne Winth er, Gurli Stentoft , Annette Anker J ø rgensen, Hanne .Skovgaard J ensen, Elisa·
bet Tornberg Hansen.

2. række fra venstre: Allan Møller, Bo Pepke, Birgitte Gottlieb,
Ketty Gregersen, Ruth Finne, Birgitte So nne , Marie-Louise Kjøller, Carl-Johan Juul, Anne-Lisbeth Kofoed , Ulla Thiesen, Bodil
Larsen, Hasse Andersen , Marian ne Gri.itzmeier, J an Larsen, Vi·
beke J ø rgensen, Verner Bendtsen, Ole Bladr, Jens Jen sen, Anders
Kurstein , Søren Vang.
3. række fra venstre: Finn Sommer, Birger Ho lm , J ørgen Ole
Gom mesen, J ohn Andresen, Po ul Kofoed, Evabeth Hansen , Jø rgen Lie-Jensen , Birgitte Frandsen , Hans-Hen rik Langevad , Hanne
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Nielsen, Inge Hald , Bodil lpsen, Lars Harild, Birte Marker, Anders
Kromann , Finn Ole Nielsen, Dan Mogensen, Anne Jørgensen.
4. række fra venstre : Jens Riis, Lejf Larsen, Ole Bidstrup , Gert
Pedersen, Ole Nybroe, Olaf Kristiansen , Hans-J ø rgen Simo nsen ,
Peter Mortensen, Niels Peter Olesen, J ens Mynster Holm , Per
Th o rnberg Hansen, T ommy Ch ristiansen , Verner Aggerh olm,
Erik Olsen , Bent Brandt Hansen, Gitte Wetterslev Frederiksen,
Joel Pepke Andersen, Maj-Britt Rasmussen , Gert J ensen, J ette
Christensen.
5. række fra venstre: Anders Boss, Lars Kromann , Johnny Poul·
sen , Iris Pihl, Kim Estrup Nielsen, Rose-Marie Knudsen, J esper
Møller, Else Merete Knoop , Tommy Olsen , Anette Andersen.
Jesper Grunwald, Finn Mogensen, Anzi Burgedahl, Birger Jensen , Hanne To lstrup , Ellen-Marie Strand-Holm, Bernhard Andersen, J ette Frank, Poul Anker, Anita Clausen, Søren J uul Hansen.

Bornhollllske
llladspecialiteter
ved KAMMA HANSEN

kalvekød. Alt dette hakkes gennem kødm askinen og tilsættes
derefter lidt hakkede rå løg, lidt su kker, lidt kværnet sort peber,
lidt eddike, ribs- eller blommesaft, et par teskefulde udrørt fiskesennep og lidt rød frugtfarve.
Den færdige salat kan pyntes med h årdkogte æg.
b. 1h kg kogt kalvekød (skank), 150 gram spegesildfile ter, 15 0
gram søde asier, 200 gram syltede rødbeder, 1 dl rødbedesaft,
1 1h dl ribssaft ( kraftig), 2 tsk. senn epsmel, 112 tsk. sort peber, 25
gram sukker.
Det kogte kalvekød , spegesild , asier og rødbeder hakkes en
gang gennem kødmaskinen, røres derefter med de øvrige ingredienser. Skal helst træ kke t il dagen efter. Til denne sildesalat hører
mørkt rugbrød med andefedt samt "darrelse" (sky).

KRAKKAD SIJ L
Udvandede spegesild ristes over åbne gløder i kakkelovn eller lignende. Hertil kan sp ises kogte kartofler dyppet i sur fløde.

SAL TST EGTE SILD
Udvandede spegesild vendes i rugmel og steges sprøde.

G UDHJ EMMAD YP PA
Saltede evt. røgede flæsketerninger og løg brunes i gryde, bages
op med mel og spædes med fiskevandet plus lidt mælk (spises t il
kogt torsk).

Bornholm har fra gammel tid h aft en række madretter, der ikke
kendes fra andre egne af landet. Som så mange andre forho ld
skyldes dette øens afsides beliggenhed i forhold til det øvrige
land og den deraf følgende isolation. Man var selv nødsaget til at
finde på , når det gjaldt om at kombinere foreliggende muligheder.
Om alle o pskrifterne gælder, at der var variat ioner, idet næsten
hver bornholmsk familie havde sin særlige måde at tilberede en
speciel ret på. Kogebøger og trykte opskrifter havde man ikke.
De unge piger lærte oftest madlavningens kunst af deres mor, og
således gik madtraditionerne i arv fra generation til generation.
Her skal gives en række eksempler på bornholmske madspecialiteter.

RUGBRØD
2 1h kg rugmel, 1 kop sirup, 1 1h spiseske salt, 1 1h liter kærnemælk og 100 gram gær æltes sammen. Det formede brød smøres
over med mælk og bages i 2 1h t ime. Der sættes en skål med vand
i ovnen under bagningen.

BORNHOLMSK S ILD ESALAT
a. Hertil anvendes 4-5 udvandede spegesild, 1 pund kolde kogte
kartofler, 1 pund rødbeder med lidt asie i, 1 pund kogt eller stegt

DEN BOR N HOLMSKE BLODPØLSE
2 kg byggryn koges til grød med 5 liter mælk og afsvales nogenlunde. Deri røres 2 liter blod sam t 250 gram spæk i tern inger, 500
gram rosiner, 1 kg fa rin , 25 gram stød t kanel, lidt nelliker, 2 tsk.
salt og 1 underkop fi nthakkede løg. T il sidst ælter man i: 2 håndfulde valsede byggryn, 2 håndfulde hvedemel og lidt sødmælk,
så konsistensen er tilpas. T idligere stoppedes massen i rengjorte
tarme og kogtes i gruekedlen. Nu kan m an anvende fo lieforme
og koge blodbudd ingen i vandbad i ovn.

R I STEPØLSE
Det fede kød fra griseslagtningen (f.eks. fra halsen , kinderne),
lungerne, hj ertet og nyrerne skæres rent for sener og piber, nyrerne vandes ud, og det hele går gennem kødmaskinen. Det skulle
give ca. 7 liter kødmasse. Deri røres 3 håndfu lde havregryn, salt,
lidt salpeter, løg og kværnet peber. Massen fyldes i svinetarme,
de fy ldes ud ud en ligefrem at presses, dyppes op og ned i saltlage,
hæ nges o p til næste dag, ryges nogle dage, t il de er gyldne. Ristes
på panden og kan spises med sky eller spejlæg.

"FYLD" til gæs og æ nder
a. Kommenskringler brækkes i stykker og hældes over med kogende mælk, det står og trækker lidt. Æ bler skæres i små sty kker, svesker koges i lidt sukkervand , rosiner, kardemomme, su kker og en klat smør t ilsættes, det hele blandes og fyldes i fjerkræet før stegningen.
b. 3 kommenskringler, 1 dl mælk, 112 kg svesker m. sten, 112 kg
madæbler, 150 gram store rosiner.
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Kommenskringlerne brækkes i små stykker, overh ældes med
mælken, og æ blerne skæres i små både. Det hele blandes sammen og træ kker i 6 timer , hvorefter det fyldes i ænder eller gæs.
Denne portion er beregnet til 2 æ nder a 2 kg.
"Fyln" serveres som garniture t il det stegte fjerkræ eller spises
ovenpå som dessert. Man kan også bage det selvstændigt i ildfast
fad ved 180 grader C ca. 1 time. Den serveres altid lun ken.
"DARRELSE"

a. Der tilsættes hvidtøl (rigeligt) i stedet for vand, og man lader
nogle kalveskanke og lignend e ben stege m ed i bradepanden. Den
fæ rd ige sky sis og jævnes om nødvendigt med lid t h usblas.
b. 1/ 2 liter suppe fra kalveskanken, 1 dl sky fra ande- og flæskesteg, som er stegt med 1/i liter vand og 1 dl hvidtøl, kulør, 2 bl.
husblas.

Det gamle bryggeri i Svaneke
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Skyen må endelig ikke være for stiv. Denne " Darrelse" spises
til al slags pålæg i juledagene.
"SØVVA"
Mælk og øl koges samm en og hældes over rugbrødsterninger.
Det kan gøres på mange måder, mælken må ge rne ko mme t il at
danne klumper. Hvis man ikke kan lide dette, kan man komme
øllet koldt i den varme mælk. Man kan også spise rugbrød med
fedt på i stedet for at ko mm e terninger i.

"HONNU-SYP" (Honning-syp)
/1 kg honning og 1 fl. snaps - gerne lidt mere. Ho nningen lunes
lidt først og røres derefter op med snapsen.
Som regel var honningen klar til brug, hvis man havde den
stående i almindelig stuet emp eratur (ca. 20 grader).

1

Fo to: Frede Kjøller

ÅRETS GANG
I BORNHOLMS NATUR
Tekst ogfoto: Frede I(jøller
1

SEPTEMBER
Som de foregåe nde sommermåneder blev også sept ember 1972
en dejlig sommermåned med megen sol og en behagelig temperatur og med megen frodighed i naturen. Først i sidste del af måneden blev det køligere - men st adig var det smukt vejr. Der faldt
dog en del nedbør , nemlig 53,3 mm målt i Østermarie. Nedbøren
faldt fortrinsvis om natten, og der var kun 2 dage, hvor det rigtig
regnede. Regnen faldt i kraftige byger. Bygevejret var typisk for
månedens sidste halvdel. Billedet er fra Galløkken ved Rønne.
OKTOBER
Måneden gav fo rtsat smukt vejr med usædvanlig ringe nedbør,
nemlig 19 mm på 5 nedbørsdage. Omkring den 17. og 18. blev
det storm fra nord , og dermed var sommeren fo rbi. Med nordenvinden fulgte stærkt faldende temperatur og megen rusken i træerne, således at skovens helt fine efterårsskrud ikke kom til udfo ldelse. Men smukt var der stadig i naturen, ikke mindst fordi
pragtfulde skyformationer daglig svævede over landskaberne. Særlig ved kysterne kunne man iagttage fantastiske skyformationer,
fordi luften var så fuldkommen glasklar, at skykammene stod
knivskarpt selv helt nede ved horisonten, således som det ses her
fra kysten ved Svaneke fyr.
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NOVEMBER
Med denne måned kom noget af den nedbør, vi manglede. Det
regnede daglig fra den 6. og måneden ud med undtagelse af 5
dage, og der fladt 134,3 mm regn. Men hvad bedre var: Nedbøren faldt jævnt og roligt og blev opsuget af jorden, efterhånden som den kom.
Vejret var meget mildt! Frost mærkedes næsten ikke, og kun
et par gange var der is på vandet, og den 13. stod der endnu dejlige rosenknop per i haven, hvor græsplænen var ganske grøn.
De pragtfulde skyformat ioner, der var så karakteristiske for
den foregående måned, fortsatte også i november, det ses illustreret her med solnedgangen over Ølene, hvis storslåethed billedet er en mat gengivelse af.
DECEMBER
December fortsatte med et efter årstiden mildt og behageligt vejr
med lidt kraftig blæst engang imellem, men uden sne. Der faldt
36,8 mm regn. Sidst e halvdel af måneden havde ingen nedbør,
men let frost mod årets udgang.
Billedet viser Grynebækken, Ibsker, nær udløbet. Det er en af
vore mindre bække, men også disse rummer mange maleriske
motiver.
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J ANUAR
Årene frøs sam m en! Det skulle senere vise sig, at hvad folketraditionen lægger i dette, ikke gik i op fy ldelse. Månede n gav ret
ensartede vejrfo rh old m ed mege n tåge i den fø rste halvdel , m en
kun li dt regn : 2 mm ind til den 20. januar. I sidste halvdel af m åneden fa ldt nogen regn: 3 8 ,2 mm . En en kelt dag fa ld t sne i fo rm
af slud . Temperaturen var også ret ens, nemlig omkring 2 grader.
Der var enkelte solskinsdage. Billedet viser den gamle vej bro ved
Vasegård i Åker. Vi har endnu enkelte af disse gamle stensatte
broer, der er så smukke vidnesby rd om d e gamles kunnen og
m edfødt e sa ns for formskø nh ed og h am10ni. De bør bevares!
FEBRUAR
Februarvejret blev mildt med megen tåge i m åned ens fø rst e
halvd el. Meget tydede på, at foråre t var tidligt på fæ rde, thi
eranthis og vintergækker sprang i blomst allerede i månedens begyndelse, og buskene begyndte at knoppes. Men den 23. kom
der sne og mild frost, og denne tilstand varede omtrent mån eden
ud. Så blev det igen t øvejr. Nedbøren blev kun 9,5 mm. Landskabe t i let sne klædning er set fra "Parken " i Østermarie ud over
Elleby.
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MARTS
Måneden var præget af det tidlige forår i naturen - det tidligste
forår, jeg mindes! De blå anemoner stod i fuld blomst fra månedens midte og de hvide fra m ånedens slutning. Og alle de andre
forårsplanter, der følge r anemonernes blomstring, var naturligvis
også på færde : martsviol, vorterod, guldstj erne o.s.v.
Månedens første dage havde regn og tåge, men fra den 18 . var
der ingen nedbør, derim od mange solskinsdage. Den saml ede nedbør blev kun 20, 1 mm . Der var ingen sne , men nogen nattefrost.
Ved månedens slutning var landmændene færdige med at så. Så
tidlig sker det sjælden.
Billedet af det tidlige fo rår er taget nordøst for Krakkedal ved
Ru tsker Højly ng i et af vore mindre kendte landskabsområder.
APRIL
Med april måned aftog det tempo, hvori fo råret hidtil var faret
frem , og temperaturen blev mere normal. Det blev dog en mild
og meget behagelig forårsmåned , hvor fo rårsplanterne stod i
blomst tidligere e nd sædvanlig. Men måneden blev fugt ig, og det
regnede hver dag i de førs te 14 dage. Total nedbør: 76,9 mm .
Billedet er fra Kobbeådalen, der er en af de spræ kkedale, hvor
det bornholmske fo rår er skønnest.
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MAJ
Måneden blev t ør med 20 ,2 mm nedbør og kun 6 nedbørsdage.

Den havde meget lidt tåge, megen sol og smukt vejr og ingen rigtig kolde dage. Foråret var stadig længere fremme end sædvanlig.
Det blev en fin forårsmåned. Og foråret som helhed blev ualmindelig dejligt i 197 3. Det fornemmer man også ved at se på billedet, der er fra Klint ved Neksø. Natur og kvægbrug klæder hinanden.

JU N I
Måneden blev tør og solrig med 4 7 ,1 mm nedbør, der faldt på 7
nedbørsdage med størsteparten den 21.juni, da der faldt 22,7 mm.
Sidst på måneden faldt der byger, men de faldt meget uregelmæssigt fra sted til sted. Det blev e n rigtig sommermåned.
Såre idylliske er vore gamle gårde i forsommerens iklædning.
Her ses Puggegård i Rø med den maleriske gårddam.
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JULI
Fra den 13. til den 28. juli havde juli måned ustadigt vejr med
daglig nedbør, dog kun i mindre mængder, og den samlede nedbør blev kun 30,2 mm. Udenfor den nævnte periode faldt ingen
nedbør, men vi havde det dejligste sommervejr med sol og megen
varme.
Måneden blev tør, og høst en kom tidlig. Den var i fuld gang i
slutningen af måneden . Også naturen virkede tør. Kun i moserne
var frod igheden stor. Billedet er fra Iglemose i Almindingen.
AUGUST
Der var regn i udsigt i begyndelsen af måneden, og i dagene fra
den 3. til den 9. august dryppede himlen daglig. Men det gav kun
8,1 mm nedbør, der fordampede lige så hurtigt, den kom, og
t ørken fortsatte. Det gav fint høstvejr, og høsten var da også tilendebragt omkring den 15 . i måneden. Det var meget tidlig. Den
fremskudte rytme i naturen, der kunne ses fra begyndelsen af
året havde varet ved foråret og sommeren igennem.
Men sidst i måneden så naturområderne ikke godt ud. Mange
steder var vegetationen afsvedet, og bladene på buske og træer
var visne og brune. Folk tog til kysterne, og badelivet florerede.
Billedet er fra de yderste af Hammerens kl ipper.
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CH R. STUB-JØRGENSEN:

Folketro ogfolkesagn
på Bornholm
IV

De to piger boede i samme gade, men temmelig langt fra hverandre, og de underjordiske spadserede ud til et sted norden byen,
som hedder Nørresand.
Omtrent i midten af denne gade stod før et hus som hed "Tre
Kroner". Her skal engang en pige have set underjo rdsfolk ; det var
en ligskare, og det gik således t il: Pigen gik på gaden. Pludselig
bliver det skinnende lyst omkring hende og hun så en mængde
mennesker komme i ligtog og sørged ragt. Mændene var ganske
mørktklædte. Fruentimmerne havde sorte kjoler, hvide forklæder og hvide tørklæder om hovederne. Da skaren va r kommen
forbi, blev det ganske mørkt omkri ng hende. Derefter blev alt
som før, og pigen skyndte sig forskrækket hjem .
Georg Josefsen er født i 1845; han var en flittig sagnoptegner,
og gennem h am ved vi meget om Bo rnholmernes tro på de underjordiske omkring midten af forrige århundrede , især på Gudhjemkanten . Af hans optegnelser citerer vi endnu en beretning
om de underjordiskes bryllupsstad s:
I Povlsker sogn ligger en gård , der h edder Hullegården. I omegnen er mange bakker, og deriblandt er en , som hedder Kollabakkaj n. Engang kom en kvinde til konen på gården og bad
hende om at låne sig en kjole, for hu n skulle have bryllup. Ja,
svarede konen, dersom ja må få bruastasijn åse! Det lovede den
fremmede; hun fik derfor kjolen og gik. En dag, just som folkene
sad til bords og spiste til middag, og hunden havde de givet på en
træbakke h enne ved kakkelovnen , fløj d øre n op, og hele brudestadsen kom ind i stuen og dansede. Men brudgommen h avde
træben på, og med dette kom han t il at vælte bakken for hunden, så maden flød hen ad gulvet . Nu kunne konen ikke længer
bare sig for at le, thi hun var den eneste, som så det , men bonden
blev vred og sagde: E ded nad å grina ad , a hujn vælter bakkijn?
Dermed var alt forbi, og om konen fik sin kjole igen, ved jeg ikke.
Disse underjordiske boede i kulbakken.
En anden optegnelse , som desværre ikke er stedfæstet , fo rtæ ller, at den underjordiske brud udtrykkelig havde advaret konen
mod at tale eller le, mens hun så st adsen. Men i brudetoget var e n
sp illem and, der gned på sin "fajla" og gjorde de forfærdeligste
grimaser. Da konen herved kom til at le, blev spillemanden så
vred, at han sparkede til det bord, som børnene sad og spiste ved.
Bordet væltede, tallerknerne gik itu og maden spildtes - og bonden blev så vred, at han skældte konen ud og bankede børnene.
Dette var straffen fo r at hun lo - at de t særl igt skulle gå ud over
børnene, har man jo svært ved at forstå.
Også ved barsel går det t il på samme vis i h øjene som oppe på
jorden. Herom fortæller et ejendommeligt sagn optegnet af Georg
J osefsen : Engang gik en kone i sit køkken og bryggede. Så kom

der en stor skrubtudse og ville gå over dørtærskelen, men kunne
ikke komme over. Så tog konen en bredtørv og lagde ved dørtærskelen , for at hun desto bedre ku nne komme ind. Så sagde
konen: Du er vel t ørstig, din stakkel! og t og en øse med øl urt i
og lod tudsen drikke; derpå sagde konen: Du er så tyk , du skal
vel snart gøre barsel, så vil jeg være din jordemoder! Natten efter
kom en mand og bankede på. Manden i huset lukkede op for
ham og spu rgte, hvad han ville. Den fremmede svarede : Jeg kommer for at bede din kone følge med derhen, hvor hun havde lovet
at være jordemoder! Manden gi k ind ti l sin kone og sagde: Har
du lovet at tage ud noget sted i nat? Nej, sagde konen, men så
rådedes de dog ved, at det var bedst , hu n fulgte med. Hun gik ud,
steg i vognen, og nu syntes hun , de kørte nogle gange rundt om
huset, og før hun vidste af det , holdt de ud for en smuk gård .
Konen steg af, og manden ledsagede hende ind i stuen, en meget
smuk stue, hvor der lå en syg kone. Det gik til som ved en sædvanlig barnefødsel, og da alt var fo rbi, kom manden ind med en
skovl fu ld af horsepæ rer, som han gav hende i forklædet, og sagde:
Dem skal du have for din ulejlighed! Derpå steg hun i vognen,
kørte nogle gange rundt om gården, og så var hun igen hjemme.
Da hu n kom ind i stuen, kastede hun æ rgerlig hvad hun havde i
forklædet, på gulvet , idet hun sagde: Disse vederstyggelige horsepærer han gav mig! Men så klinger de på gulvet, så det var en
lyst, og da hun skulle se sig om , var det gu ldkroner altsammen.
Jeg har aldrig i sagnoptegnelserne mødt underjordis ke, der o ptræder i skrubt udseskikkelse; derimod er det en udbredt tro på
Bornh olm , at h ekse ofte viser sig som skrubtudser. Derfor var de

Stensgård høje ved Ringeby
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gamle Bornholmere bange for at gøre skrubtudser fortræd; det
kunne få ubehagelige følger.
Et barsel hos de underjordiske vækker ligesom hos os deltagelse hos slægt og venner. De skal se til moderen og den nyfødte.
Således fortælles det , at der engang kom en vogn kørende forbi
Vallensgaard, da der tæt ved gården kom noget i ulave ved vognen. Kusken gik ind på Vallensgaard og bad om hjælp; ingen af
folkene kendte ham, og da de kom ud , så de , at der på vognen
sad en kone , som de heller ikke kendte. De spurgte, hvor hun
var fra og hvor hun skulle h en, og hun svarede, at hun var fra
Kajehajl og skulle til Skaggelfaldet, hvor hendes datter boede;
datteren var nemlig nedkommet, og nu skulle moderen hen til
hende med "barleje". Folkene forstod nu, at det var en underjordisk, fordi de nævnte steder var kendte tilholdssteder for underjordiske.
De underjordiskes mad, påstår nogle, er ikke gavnlig for mennesker, selv om den efter sagnene at dømme både er appetitlig
og velsmagende. Rent bortset fra, at de gennem maden får magt

Kyllingehønen, klint ved Akirkeby
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over menneskene, påstår man , at den er giftig og bringer sygdom
og ulykke. Men andre sagnoptegnelser mener noget helt andet.
Således fortælles om de underjordsfolk, der bor i Sjæ lhøj i
Ny ker, at de stund om lokkede forbifarende ind og dækkede o p
for dem; når de havde spist og drukket, fik de lov til at gå, og der
skete dem ikke noget, blot de vogtede sig for at fort ælle nogen ,
hvad de havde set og oplevet i højen .
Navnlig er de underjord iskes mad uskadelig, når de giver den
som tak fo r en tjen este. Således findes der en optegnelse af Chr.
Weiss, sandsynligvis fra Klemensker: Min faders fader fo rtalte, at
hans fader en dag gik og p løjede på sin mark et steds, hvor der
var en slags høj , men den havde været pløjet i mange år og blev
pløjet det år med. Da han kom derhen over, fornam han en stærk
hede, som kom op fra jorden, og det lugtede, som om det kunne
være bagevarme , men ovenpå jorden lå noget bageredskab, om
det var en rage eller en skodde (til at sætte brødene ind med),
ved jeg ikke; skaftet var knækket, kan tro. Han havde et gammelt
søm i lommen , det slog han det sammen med, for han ville have
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plaser af at se, om de ville tage det. Så kørte han videre; men da
han kom igen, var den væk. Dette var straks på morgenstunden;
da han atter kom derhen op imod middag, stod der en tinskål
med to ører på af dem, som vi kaldte spiseskåler i fo rrige tider,
og den var fuld af sød væll ing, og der lå en sølvske ved siden af.
På en tallerken var der en æggekage, og kniv og gaffel var der nok
også, så vidt jeg erindrer. Han mente, at det var sat til ham, fordi
han h avde hjulpet dem til rette, og han spiste så meget han kunne,
resten lod h an stå; og det gjorde ham aldrig nogen eneste ting, så
man kan da spise af deres mad, uden at det gør noget. Det siges
jo ellers, at underjordsfolkene er bange for jern og stål ; men jeg
tænker, at de har haft så hårdt brug for det redskab, der blev
lavet til dem, at de ikke på nogen måde kunne undvære det.
Ellers er det jo naturligt, at de underjordiske som tak for hjælp
ved bagning give r et brød. Således er det da også i de fleste optegnelser af dette meget udbredte sagn. Georg Josefsen fort æller
det således: I Sankt Peders sogn gik engang en bonde og pløjede
ved en høj. Da hørte han, der var nogen nede i højen, som sagde:
Av, min raga gjik itu! Bonden svarede da straks: La maj få 'na, så
ska ja lawa 'na! Straks kom stumperne til at ligge på højen. Bonden tog den, gik hjem og satte den i stand, gik derpå op til højen
og lagde den, hvor den lå før. Da han kom igen til højen, var ragen forsvunden, men i stedet lå en dejlig kage. Bonden tog den og
sagde: Deva en dajlig kaga! Da svarede de nede i højen: Ja, dæjn
har trång te å varra go, <led e topmeled å sju møller!
Et fuldkommen t ilsvarende sagn f ra Almebjerg i lbsker, der nu
kaldes Sillehøj, fo rtælles af K. A. Petersen; her er det et nybagt
brød, som er underjordsfolkenes tak for hjælpen. Almebjerg omtales iøvrigt som tilholdssted for underjordiske i Ingemanns fortælling "De Underjordiske paa Bornholm".
Sagnet er vidt udbredt ikke blot i Danmark. Inger M. Boberg
har behandlet det i en indgående afhandling, "Bjærgfolkenes
Bagning" (1938).
Når de underjordiske bliver rigtig sultne, kan de tage til takke
med mindre lækker mad, det ser vi af et af de mindre kendte sagn
om Bonavedde. Det fortæller, at Bonavedde havde opdaget, at de
underjordiske hentede deres føde i hans gård, og det ville han
have forpurret. Nu vidste han, at de ikke kunne tage noget, som
folkene havde rørt ved, efter at de havde vasket sig om morgenen. En dag havde pigen imidlertid sovet over sig, og da der var
en so i svinehuset, der gjorde spektakel, skyndte hun sig ud for
at fodre den. Men aldrig så snart havde hun rørt ved ædet, før
svinetønden var aldeles tom, så sultne var 4nderjordsfolkene
blevet.
De underjordiske kan også lide et godt glas øl, og det hænder
endda, at de går på kroer og drikker. "Fruentimmer- og Mandfolketidende" fortæller herom: Når de i gamle dage har rejst forbi
et værtshus og ville læske sig på et overjordisk krus øl, har det
syntes, ligesom de ikkun slog øllet i halsen som en krukke, og
ligesom vendte sig om, uden at lade sig nøje betragte i ansigtet.
De har betalt alting forud, og det høres aldrig, at de er blevne
noget skyldige.
Som de gamle bornholmere er de meget selskabelige og holder gerne st o re gilder. Og det er ikke blot i deres høje, at de fester;
undertiden rykker de ind i gårdene og fester der, ofte uden at
det er til noget besvær for dem, der bor i gården.
Skovfoged Seier fortæller, at på Duebjerggaard i Klemensker
kom en aften, da børnene var ene hjemme, en vogn kørende ind

Bakker ved Sose
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i gården. De hørte porten blive slået op og vognen skramle over
brolægningen. Lidt efter kom der mange vogne med underjordiske, der skulle til fest på gården. De hørte dem danse i salen og
rasle med porcelæn som til et stort gilde.
J. P. Møller har genfortalt et par meget interessante beretninger om de underjordiskes gilder. En gammel mand kørte engang fra Rønne meget sent om aftenen for at begive sig til sit
hjem oppe i Nyker. Efter at have kørt noget, kom han forbi
Tornegaarden i Ny ker, og så da her til sin forbavselse, at salen var
oplyst og en masse mennesker bevægede sig derinde. Han holdt
da stille for at tage dette lidt nærmere i øjesyn og forundrede sig
da meget over, at her således i aften var et stort bal, og at han
som medlem af fam ilien, der ellers altid var vant til at være med,
ikke havde hørt det mi ndste til det. Men ved nærmere betragtning steg forundringen mere og mere; thi han syntes slet ikke at
kende nogen af de dansende, og den dans, der blev danset, havde
han aldrig set fø r; thi de gik parvis nede fra salsdø ren og opefter
imod vinduerne og bukkede for hinanden, hvorefter de skiltes
ad og gik ned igen t il salsdøren, og så fremdeles, sålænge som han
så til. Han fattede da den mening, at det måtte være søfolk ell er
sådanne nogle fremmede, som vare komne derop og nu opførte
en ny dans, hvorefter han kørte hjem. Men søndagen efter, da
han ved kirken traf tornegaardsmanden, spurgte han , h vad det var
for nogle fremmede, der havde besøgt ham den og den aften, og
hvad det var for en ny dans, de havde danset. Tornegaardsmanden blev nu helt forbavset; thi han forsikrede for, at der den aften slet ikke havde været nogen fremmede og at de slet ikke engang havde været på salen med noget lys. De bleve altså nu kloge
nok, og forstode vel, at det havde været underjordsfolk, som
havde holdt bal der om natten.
På Baggaard (i Kleme nsker) har der fra ældgammel tid af været
uroligt om natten; ja lige indtil de sildigste tider har det vedl igeholdt sig, og det er ikke længere siden, end at ældre folk endnu
kunne erindre sig følgende begivenheder. Det var engang m id t i
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sæd-h østen, at man "agte ind" på Baggaard. De vare komne
hjem med det sidste læs en aften; men da det var temmelig sildigt , så besluttede de at lade læsset stå natten over i porten for
så at tage det tidligt næste morgen, hvorfor de også straks gik ind
og fik "autanmål". Imidlertid var der en daglejer, som skulle
"senna hjemma" (bringe sæden af vognen), og da han h avde en
temmelig lang vej t il sit lille hus, så besluttede han at lægge sig i
læsset , som stod i porten. Han krøb da op i samme; men henimod
midnat blev han vækket ved en frygtelig allarm: porten fløj op
" pågouls", og læsset blev i en forfærdelig fart trukket ind på
stenbroen i gården og stillet hen i en krog, og hele gården blev nu
fyldt med vogne, som kørte ind i gården, den ene efter den anden. Underjordsfolkene løb nu ind i værelserne, hvor de i nogen
tid gav sig af med lystighed og dans; derefter sprang de igen på
vognen og kørte bort, som de vare komne, og endelig blev læsset
med manden i, der nu havde været vidne til dette sælsomme optrin, atter i flyvende fart kørt hen i porten, så at alt om morge-

efter kunne de h øre de underjordiske, som boede i bakkerne vest
for gården, danse derinde . Om morgenen var sandet fint som
støv.
Ligesom menneskene fejrede underj ordsfolkene juledagene ved
at køre på gæstebud hos hinanden. En mand, der boede på Ahlegaard i Vestermarie, har flere gange set de underjordiske køre til
julefest i Makkehøj juleaften. De kom fra vest i et stort optog
med fine kaner. Der var guldtæpper over hestene og bjælder på
seletøjet. Han hørte dem snakke sammen, og da de så h am, truede
de ad ham og råbte: Mak, mak, mak!
Om de underjordiskes kanefart har en skovløber i Almindingen
fortalt Seier, :1t mens han som ung tjente på en gård i nærheden
af Vestermarie kirke, plejede han at køre mælken t il Ringeby,
da der endnu ikke var noget mejeri i sognet. Gårdejeren havde på
den tid Bornholms hurtigste hest, og den blev brugt som enspænder. En vinteraft en, da han skulle køre med mælken, så han , så
snart han kom ud på vejen, en slæde foran sig. Den var fu ld af
menneskelignende væsener. Han kørte stærkt til for at nå dem,
men hvor arrigt hesten end løb, holdt slæden foran ham stadig
samme afstand. Da de nåede op til kirken , forsvandt den pludselig fra vejen. Kusken var hverken bange eller overtroisk , men
dette forekom ham dog lidt underligt . Da han kom hjem, fortalte

nen st od på sin plads.
Seier fortæller om , hvorledes de underjordiske fortsæt ter menneskenes høstgilde: En af mine skovarbejdere, der som ung var
nede på Sosegaard i Vestermarie, fortalte, at når der havde været
høstgilde, blev salen gjort ren og gulvet strøet med sand. Natten
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han det til gårdej eren, som sagde: Skulle du møde dem en anden
gang, skal du ikke bryde dig om dem. Du når dem aldrig. Jeg har
ofte selv mødt dem!
Kirkebetjent Jespersen i Olsker har fortalt mig, at engang i begyndelsen af firserne var der en jomfru på Blaaholt, som skulle
køres hjem på Tassijn om aftenen. Karlen , der kørte hende, kom
noget sent tilbage. Ved Kumlehøj sønden Rutskirke hvor der
altid h ar været en del pusleri, kom der et køretøj imod ham, og i
det sad der tre mænd efter hinanden; heste så h an ikke noget til.
Da det mærkelige køret øj va r passeret , ver.dte han sig fo r at se
efter det ; den bageste af de tre i køretøjet vendte sig også og slog
et "flan" op, det lød halvvejs som latter og halvvejs som hestevrinsken; og i det samme slog en flamme ud af h alsen på ham.
Synet minder svært om underjordiske på køretur, skønt min
meddeler mente , at det mærkelige køretøj har været et forva rsel
om bilerne.
Om de underjordiskes færdselgengiver Karl M. Kofoed en sagnoptegnelse; desværre fortæller meddeleren ikke om de underjordiske var kørende eller gående: I gamle dage gik der en vej igennem Knarregaard i Ibsker, og den plejede de underjordiske at færdes ad, når de skulle til Nexø og købe noget. På gården var der
en tid en gammel røgter ved navn Pær, som altid kunne se de
underjordiske, og når de kom, lukkede han vej leddet op og t il fo r
dem. Derfor smuttede de ubekymret igennem , idet d e sagde:
Pær lukker leddet! og efterlod gerne en sølvskil ling til ham .
Om krig mellem de underjordiske indbyrdes kender jeg kun en
enkelt sagnoverlevering. Det drejer sig om underjordsfolk, d er
holder til på gårde, altså stæ rkt i slægt med nisser, bort set fra, at
de optræder i flok , de har også nissernes heldbringende egenskaber. Således fortæller Seier sagnet: På Dyndegaard og Pæ llegaard i Rutsker h oldt i gammel t id de underjordiske til. De levede
i god forståelse med hinanden, til der en dag kom dem noget
imellem . Så drog de i kamp mod hinanden med det resultat, at
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de fra Dyndegaard slog alle dem fra Pæ llegaard ihjel. Siden var
der i lang tid fat tigdom på Pæ llegaard og rigdom på Dyndegaard.
Ganske vist fo rtæ ller B. S. Ingemann i " De Underjordiske" om
kamp mellem to underjordsfolk, der er delt i to partier, de hvide
og de sorte, hvoraf de første er venlige mod menneskene, de andre
fjendtl ige. Men hvor meget heraf der bygger på ægte sagnoverlevering og hvor meget der er fri digtning, er næppe til at opklare.
Som bekendt var Ingemanns svigerfar i en periode amtmand på
Bornholm, og en del oplysninger kan Ingemann have fået af ham,
men tilskyndelsen til at skrive en bog om emnet og en del af stoffet fik Ingemann fra Rø-præsten Elieser Gad , herom fortæ ller
Gads datter. Bernhard Ingemann fik vis tno k af faders livfulde
fortællinger om det bo rnholmske folkeliv sin første ide til de
" Und erjordiske", men han blandede så meget andet med ind deri,
at fader, som kendte de virkelige forhold og sagn derovre så
nøje, slet ikke kunne forsone sig med bogen , da den udkom,
ligesom Ingemann i sine poetiske og æventy rlige skildringer fra
hin tid var fader altfor fantasifu ld. Man har fortalt meget om de underjordiskes hj ælpso mhed mod
menn esker. De e r i besiddelse af overnaturlige evner, og disse evner har de ofte ladet komme m enneskene til gode, skønt de nu
og da har krævet urimelig betali ng - se nedenfor sagnet om Klemenskirkes bygning - men til andre t ider synes deres hjælp at
være den rene godgørenhed.
De er dygtige og hurtige bygmestre. Bygninger, der i særlig
grad har impo neret Bornholmerne, har man ment ikke kunne
være bygget ud en hjælp af overnaturlige magter, og den antagelse
lå derfor nær ved hånden , at de underjordiske måtte have haft
en finger med i sp illet. Naturligvis måtte dette i første række
gælde bygningen af Hammersh us. Herom fortæller J . P. Møller :
Da man skulle t il at bygge et slot på Bo rnholm , udså man som
det bedste sted dertil Stenhøj i Vestermarie sogn, hvorpå indtil
for kort tid siden en mængde bautastene knejsede, og andre vare
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om faldne og lå som træ tte kæ mper på jorden. Man begyndte da;
men hvad man byggede o m dagen, forsvandt igen om natten; og
dette varede ved i nogen tid. Da var det ikke svære at beregne, at
der aldrig kunne bli ve noget slot fæ rdigt , og man opgav da arbejdet. Man lod nu 2 unge ugildede heste hilde samm en og lod dem
gå hen, hvor de ville, men hvo r de lagde sig, der skulle slo ttet
bygges. De bleve imidlertid ved at gå lige til enden af Sæ nebugten,
hvor nu ruinerne af slottet stå. Her lagde de sig, og her begyndte
man da at bygge slo ttet, og det med godt held , thi her voksede
murene mere om natten ved usynlige hæ nder, end der udrettedes
om dagen ved nok så flittigt arb ejde. Man var da meget nysgerrig
efter at vide, hvorledes dett e i grunden hang sammen, og satte
derfor vagt ved bygningen om natten. Me n det var nu aldrig m uligt , at vagtmandskabet kunne holde sig vågent. E ndelig var der
da en rigtig mod ig karl , som tæ nkte , at han dog nok skulle skuffe
de natlige arbejdere. Han satte sig da en aft en oppe på muren,
da han tæ nkte, at de vel måtte vække ham, når de skulle have ham
afvejen. Men hvad skete! Om morgenen så det øvrige vagtmandskab kun en flig af h ans kappe 3 alen ned i muren, som var vokset så meget over ham . Siden den tid lod de arbejdet gå sin jævne
gang både dag og nat , og ingen holdt mere vagt om natten.
Også o m Lilleborg fortalte man, at den oprindelig skulle h ave
været opført på Stenhøj i Vestermarie. Da alt hvad man byggede om dagen blev revet ned om natten, koblede man to tvillingtyrkalve samm en og slap dem løs. Man fandt dem igen på det
sted , hvo r Lilleborg blev bygget.
Til Klemens kirke knytter sig det sagn , der fo rtæll es om flere
danske kirker; særlig kendt er det blevet ved at fo rtæ lles om
domkirken i Lund. Det var meget udbredt på Bornholm ; jeg har
hørt det fortælle i min barndom, og senere har flere Bornho lmere fortalt mig det , mere eller mindre varieret. Muligvis bygger
fle re af disse fortæ llinger på læsning. J. P. Møllers samling af
folkesagn, hvori sagnet fortælles, var temmelig udbredt på Bornholm , ligesom Poul Martin Møll ers digt om St. Laurentius stod i
samtlige danske læsebøger. Og man må vel huske, at læsning
ikke var nogen helt ukendt kunst på Bornholm.
Således fort æller J. P. Møller sagnet: Der var i gamle dage en
mand , der havde fo rset sig i noget, hvo ri vides ikke; men han
skulle have sit liv forb rudt, med mindre han ville og kunne bygge
en ki rke på et betegnet sted , inden året var omme. Da dette var
ham umuligt, så var det jo for ham en dødsdo m , h vilket gik h am
hårdt til hjæ rtet. Han gik da hen til stedet, h vor kirken skulle
være bygget, og lagde sig ned og fald t i gråd . Da hørte han sit
navn nævne; han så da o p , og fo ran ham stod en for ham ubekend t man d , som spurgte ham , hvad han sørgede over. Han fortalte da for denne ubekendte, hvorledes han var dødsdømt, da
han ikke kunne udføre den omtalte kirkebygning. Den ubekendte
sagde da til ham , at han ville påt age sig bygningen, imod at han ,
inden kirken var færdig, kunne sige hans navn eller også s kaffe
ham sol og måne, h vis ikke, skulle han give ham sit hoved. Herpå
gik han villig ind, da han t ænkte : Inden kirken bliver færdig,
skal jeg vel få hans navn at vide! Men hvad skete! Kirkemuren
vokste op, uden at der nogensi nde blev gjort noget arbejde, og
tiden skred hen, og året var næ r end t; og kirken ligeså næ r fæ rdig
uden at han endnu var ko mmen på det mindste spo r efter den
ubekendtes navn. Her var gode råd dyre. Han lagde sig da atter
ned på skråningen af bakken, hvorpå den nu næsten færdige kirke
stod, og tæ nkte med angst og bekymring over sin fortvivlede
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stilling. Da hø rte h an med eet et barn græde neden under sig i
bakken; hvorpå der hørtes en fru entimmerstem me, der tyssede
barnet med de o rd :
Taj men, du lidijn kjijn ,
imam kommer Fijn, fårijn din,
så får du sol å måna æjle
et majna-håud å læja me.
(ordet "kjijn ", der skal betyde "barn", velkendt fra tysk og engelsk, har jeg aldrig truffet i bornh olmsk - kan det mo n tyde på,
at remsen er importeret? )
Glad rejste han sig nu op efter denne meddelelse. Det er altså
Fijn, manden hedder, t æn kte han . Få dage efter kommer manden
atter tilsyne for ham. Kirken var da ganske færd ig, og han kom
nu for at overlevere den. Det er godt Fijn , sagde han, du har æ rlig hold t ord og gjort dit arbejde godt . T rolden , som nu så sig
skuffet fo r et hoved, blev så rasende gal, at han løb til imod kirken fo r at støde den omkuld; men den stod altfor fast; og trolden stødte hovedet ind i muren ved siden af våbenh usdrøen , hvor
det blev siddende helt inde i muren , og man ser endnu en hj erneskal i muren lige østen for våbenhusdøren, og det, siger man , er
trolden Fijns hjerneskal.
Efter d enn e optegnelse skal altså den underjordiske have sin
bo lig i selve kirkebakken. Hvad hjerneskallen angår, sad den i muren ved kirkens nedbrydning. Ifølge andre meddelelser var den
en relekvie (Set. Klemens?) - at et menneske skulle være ofret
ved ki rkens opførelse, er jo temmelig usandsynligt.
De r findes en optegnelse af partikulier Kure i Nyker, ifølge hvilke n det skal have væ ret en mægtig m and , der var dømt til døden,
og som kun kunne fri sig ved at opføre kirken, men alt hvad han
lod bygge o m dagen , blev revet ned om natten. Det gik ham som
i J . P. Møllers optegnelse. Men efter at den underjordis ke havde
rendt hovedet ind i kirkemuren , gik de andre underjordiske, som
boede i højen , op og ringede så voldsomt med kirkeklokkerne, at
de fl øj ud af tårnet ned i Præstesøen vest for kirken. Sagnet har
fortalt, at man senere har h ørt dem ringe sørgetoner nede i dybet.
Underjordsfolkene flyttede så ind i Bjø rnegaarden ved siden af
kirken og hu se rede der, især julenat.
I denne optegnelse er flere sagn blandet sammen. Bj ø rnegaardssagnet v il vi senere ve nde tilbage ti l. Om den sunkne klo kke,
fortæ ller et andet sagn, at det var klokkestøberen, der havde
fusket med materialet , hvorefter klokken i vrede sprang i mosen.
Fæ nomenet med klok keklangen fra dybet skal iøvrigt skyldes,
at der er klokkefrøer i mosen .
En ejendommelig variant af sagnet om Find er blevet mig fortalt af kirkebetjent J espersen i Olsker: Der var en mand, som på
en eller anden måde havde fo rbrudt sig mod loven og var hjemfalden ti l dødsst raf; han fik så valget mellem at bl ive halshugget
el ler bygge en kirke. Han bad da om betænkningstid og gik og
gru ndede over sagen, indtil han kun havde een dag af sin betænkningstid ti lbage. Da mød te han en ukendt mand , hvem h an
fo rtalte sin skæbne . Manden lovede ham , at han ville bygge kirken , som lø n forlangte han, at h an den dag kirken stod færdig,
skulle sige hans navn eller også give ham sit h oved. Den d ødsdømte gik selvfølgelig ind på d isse hårde betingelser, hans hoved
sad jo i alle tilfæld e noget usikkert. Den fremmede hold t sit
løfte; hver nat voksede ki rken et lille stykke, og en morgen st od
den færdig. Den død sdøm te befandt sig da i en stor knibe , men

han blev pludselig hjulpet ud af den, da han lagde sig på en høj
for at grunde på den mærkelige mands navn: derinde hørte
han en kvinde tale med sit barn om, at nu kom dets far snart
hjem med et menneskehoved, som det skulle få at lege med. Og i
samtalen med barnet røbede moderen hans navn, så da den dødsdømte atter mødte bygmesteren, og denne spurgte ham ud om
sit navn, kunne han rolig svare: Du hedder Flint! Thi Flint hed
han, og da han fik sit navn at høre og blev snydt for sin arbejdsløn , blev h an så gal, at han foer i flint; derfra stammer alle de
flintesten, som ligger på markerne. Det siges at han i vrede løb
hovedet mod kirken fo r at vælte sit værk over ende. Men kirken
holdt, og bygmesternes hoved blev siddende i muren.
Et lignende sagn som om Klemenskirkes bygning fortælles også
om Poulskirke.
Om Klemenskirke har ] . P. Møller optegnet et andet sagn, der
ikke h ar noget med underjordiske at gøre, men som tilsyneladende er opstået som forklaring på hjerneskallen i muren: Der
var engang to brødre, den ene hed Clemens, den anden Ole
Okker; de vare begge bygmestre og påtoge sig at bygge hver sin
kirke. Da Clemens nu blev færdig med sin kirke, tog h an hen fo r
at se på sin broder Ole Okkers kirke og fandt da denne langt prægtigere end sin. Han blev da så vred over sin egen uduelighed, at
han, da han kom tilbage, løb hovedet imod våbenhuset for at
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støde den omkuld. Kirken blev stående; men han løb hovedet ind
i muren, hvor det blev siddende, og det er så de n hjerneskal , som
sidder i muren ved siden af våbenhusdøren den dag i dag.
Om bygningen af Gudhjem kirke findes et sagn, der ligner sagnet om opførelsen af Hammersh us: Da Gudhjem kirke skulle
bygges havde man til den udset en åben plads nord i byen , hvor
man også begyndte at bygge. Men hvad man byggede op om dagen, var altid revet ned igen den næste morgen. Da var der en
mand , der tog sig for at våge om natten for at se, hvor det
kunne være. Han så da, at der kom en hel flok og rev bygningen
ned. Han spurgte, hvorfor de gjorde det, og de svarede, at kirken skulle ikke stå der, den skulle bygges på bakken syd for
byen. Gudhjemboerne gav sig da til at bygge kirke på det anviste
sted, og der blev nu bygget lige så meget op hver nat, som der før
blev revet ned.
Også på andre felter er de underjordiske dygtige håndværkere.
Georg ] osefsen fortæller om deres bådbygning i Gudhjem: Så
Mange jagtbåde, der er blevet bygget i Gudhjem, har de underjordiske bygget lige så meget på om natten, som de rigtige om
dagen, og skønt de ikke ligefrem har kunnet se det, så har dog
jagterne blevet usædvanlig hurtig færdige. Dette er også meget
skylden i, at der er godt held med dem , og de både, som de underjordiske har bygget mest på, er de heldigste.
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EN FOREGANGSMAND
Af KNUD KOEFOED-JESPERSEN

Som søn af Peder Dam Jespersen og Barbara Kirstine Bohn fødtesJesper Nicolaj Jespersen i den gamle købmandsgård på søndre
hjørne af Storegade og Krystalgade. Kristian Zahrtmann, hvis
moder Laura Pou line Jespersen var søster til J . N. J ., har i 1868
malet et eksteriør fra købmandsgården, som han benævner "Bedstemoders Have i Rønne". Dette billede, der indtil 1926 var i familiens eje, har nu sin plads i Bornholms Museum.
Af Peder Dam Jespersen's talrige børneflok blev 5 sønner besiddere af større bornholmske gårde (St. Kannikegård , Splitsgård,
Sejersgård, Vestergård og St. Krusegård). Marius Zahrtmann, som
har skrevet meget om bornholmske forhold, udtrykker sig et
sted omtrent sådan: de fem energiske og initiativrige landmænd
blev "sat ind på gårdene" ved hjælp af deres grandtante etatsrådinde Marie Koefoed's efterladte betydelige formue, samlet af
hendes afdøde ægtefælle Hans Peter Koefoed. Denne havde arbejdet sig op til koffardikaptaj n og skibsreder, og i den flor issante tid omkring 1 700 tallet gjort mere e nd 20 indbringende
togter til Vestindien. Koefoed byggede derefter og drev bryggeri
og handel i den senere Heering'ske gård på Christianshavn, og
endte som ejer af 2 godser på Sjælland . Disse tildels almen t
kendte ting har fra tid til anden været behandlet sty kkevis i bøger, dagspresse og tidsskrifter, herunder med særlig veneration i
en del årgange af "Jul paa Bornholm". I det efterfølgende vil de
fremdragne · forhold og karakteristika mere være koncentreret
om artiklens hovedperson Jesper Nicolaj Jespersen.
Om J. N. J .'s faglige uddannelsestider kun få tilgængelige oplysninger, men det vides, at han en periode var forvalter på Brattingsborg på Samsø. Hertil knytter sig et forlydende om, at H.C.
Andersen i samme tidsrum har været gæst på godset, men dette
samtidighedsophold har ikke (i hvert fa ld endnu ) kunne bekræftes.
I 183 9 gør J. N. J. en st ørre rejse af mere end 2 måneders varighed i Tyskland og Østrig-Ungarn , begyndende med "dampskibet Malmø" Kbhvn .-Liibeck. Lidt miniatureforskning i Søfartens
Bibliotek har godtgjort, at "Malmø" var en dampskonnert, altså
et sejlskib med maskinel hj ælpekraft, tilhørende ångbåtbolaget
Malmø, der bl.a. drev rutefart Malmø-København-Liibeck og vice
versa. Fartøjet, som var bygget af eg med kobberforhudning og
søsat 1837, kunne medtage 150 passagerer og havde en lasteevne
på ca. 9 112 læster.
Man må gå ud fra, at den videre færd kun undtagelsesvis har
kunnet foregå med jernbane, da de enkelte småbaner, som kan
have været for hånden, næppe har spillet nævneværdig roll e i
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rejseruten , og et egentlig kontinentalt jernbanenet langt fra har
været etableret på det tidspunkt. Snarere er rejsen gjort etapevis
pr. dagvogn, diligence eller nogle strækninger " på dampvogn ".
Studieturen er i store træk beskrevet i d agbogsoptegnelser, der
skal læses "med landkort og geographie" (for at ci tere H. C. Andersen), og viser Jespersen's mangeartede interesseområder, såsom
malerisamlinger, ark itektur, kirkekunst og selvsagt alt, hvad der
angår landvæsen. Over 40 byer er besøgt, hvortil kommer herresæder, gårdbrug og virksomh eder af forskellig art. Hans iagttagelsesevne har i det hele taget ikke ladet ret meget gå upåagtet
hen. Men lad nu dagbogen - transskriberet fra gotisk til latinsk
skrift og let tillempet- tale for sig selv berettende og i citatform:
Sejlturen ad Travefloden forbi Travemiinde ind i Liibeck er
"mærkelig og smuk". Liibeck beskrives som en livlig by med en
uhyre stor Mariakirke i gotisk stil. Herfra indledes odysseen gennem de mange stater, som Tyskland dengang bestod af. Man hører om Wismar med flere store , men tildels dårligt vedligeholdte
kirker. Dernæst til Neubukow med overnatning og fodt ur t il
Dobe ran , der er en livlig og smuk by, hvor h ertugen af Mecklenbu rg-Schwerin har et af sine slotte. Ved Doberan besøgt et stort
få re- og lammevaskeri, hvor 13 karle og 16 piger var beskæftigede,
"8 fruentimmer vaskede fårene i en vanding og 4 dito stod på
land for at stryge vandet af". I Pogge en endnu større virksomhed med 30000 få r og 300 spanske væddere til værdi 3 louisdorer
pr. stk., og her sprøjtevaskes dyrene. Det fremgår således, at man
dengang vaskede ulden inden klipningen.
Rostock, som passeres efter Doberan og Pogge, udmærker sig
ved i Mariakirken at have "det bedste orgel i verden, kun 2 i
Tyskland kan sættes i ligning dermed".
Ved Dierhagen nær Wustrow har han gæstet "et meget stort
stu tteri af fuldblod, alle stuer er tæt behængt med malerier af
fu ldblodsheste. En smuk datter Lovise meget interessant". Det er
også her, han har læst om og ganske kuriøst indprentet sig den
freiburgske professor Lampadius' teorier om pap tage: "for ildebrand må pappen først gennem blødes med alunvand. Til 140
pund tjære sættes 2 pund fint pulver af brændt al un . Tjæres på
begge sider og efter pålægningen bør fugerne overtjæ res" . A ndre
stut terier, frøavl, engvandingsanlæg og markred skaber synes indgåend e studere t i egnen omkring Teterow, Malchin og Demmin i
Mecklenburg og Pommern; endvidere er baroniet Cummeron og
andre større gårde med hestestutterier besøgt , hvorefter turen går
via Greifswald med et stort saltværk og "Eldenas agerdy rkningsog statsøkonomiske institut" til Berlin. I sto rbyen, hvo r J. N. J.

gjorde o phold en uges tid , logerede h an et konfortabelt sted
" hvor hver morgen kl. 9 og ved taflet var musik", og man fornemmer, at der er ydet byens attraktioner fuld retfærdighed,
idet han f.eks. h ar set : Charlottenburg Slot og parkanlæg, de
kongelige stalde, flere teaterforestillinger, hvor bl.a. blev opført
"Debutan tindens Fader" og "Bajaderen", slottets malerisalon,
rådhusets ægyptologiske samlinger, " t riumfvognen over en af
stadsportene" m.m.m . Lovpriser i samlet sum Berlin som "overordentlig smuk efter skønnend e langt smukkere end Kjøbenhavn".
Der fortælles også om en udflugt " på dampvogn" til Po tsdam, der
har mange elegante slotte, "især det som Frederik den anden
byggede, d a han kom tilbage fra 7 årskrigen". Drager fra Berlin
gennem Wittenberg til Leipzig - en by med smukke promenader,
grø nne pladser og som speciel seværdighed "det astronomiske
tårn, hvorfra såes hele slagpladsen, hvor Napoleon sloges med
hele Tyskland". Videre til Dresden , som nok har udgjort et højdepunkt af seværdigheder, og hvor opholdet strækker sig over en
halv snes dage. Oplever først en tur " på dampvogn" ad noget,
der minder om vor t ids vejudfletninger, idet de kørte " undertiden
over de almindelige veje og undertiden underneden", desuden
kørte de "ved vinbjergene under jorden gennem en tu nnel omtrent en fjerdingvej"; farten med dampvognen synes im ponerende
- 15 mil i 4 timer, in klusive ophold-, studerer indgående det berømte billedgalleri med Rafael's si xtinske Madonna, Correggio's
populæreste arbejde "Natten" og mange andre mesterværker.
Overværer en "forunderlig smuk" gudstjenest e i en katolsk kirke en mu sikalsk nydelse. I en landsby 3 mil fra Dresden, hvortil
man kører mellem 2 bjergkæder, besøges et landøko nomisk insti tut med botanisk have, der er anlagt på en lun bjergskråning.
I Freiburg beset sølvværket med 600 fod dybe miner og talrige
sidegange, hvor der foruden sølv produceres kobber, kviksølv, bly
og glaubersalt.
Derefter videre gennem Sachsen og Bøhm en , hvor h an i Pillnitz
ser et smukt slot med nærliggende vandfald "som fa lder 13 8
fod", og i en bjergby overværer udvinding af molybdæn. I Aussig's
særlig smukke klosterkirke findes over alteret et "gulmalet vindue, hvorigennem lyset falder, så det ser ud som en virkelig sol"
(for egen regning fremsættes den formodn ing, at vinduet h ar været fo rsynet med ruder af det dengang kostbare mineral Onyx, i
lighed med det gyldne vindue for enden af Peterskirkens hovedskib).
I Prag besøgt den kirke, hvor Tycho Brahe ligger begravet, endvidere den smukke domkirke i go tisk stil med sølvgravmæle over
den hellige Nepomuk "uhyre stort og vejer 36 cen tner" , kroningssal og diamantbesatte kroningsdragter foruden andre kostbarheder, borgen fra hvis tårn grev Thu rn i 30 årskrigen lod 9
råd sh errer kaste ud gennem vinduet samt grev Waldstein's palæ
med stor og særdeles skøn have. Videre går rejsen over Karlsbad,
Eger, Bayreuth til Wiirtzburg, hvor et kongeligt slot i nyere stil
får lovord. Om næste station siges lakonisk "Niirnberg gan ~ke almindelig". I Frankfurt beset en rund protestantisk kirke, der
uden særlig udsmykning er "d en smukkeste kirke jeg har set"; i
en rigmandsvilla (bankier) stor kunstsamling med bl.a. marmorstatue af gudinden Ariadne i overstørrelse. En bemærkning om,
at han i gæstgivergården Hvide Svane fik en overordentlig god
middagsmad ved table d 'hote virker forfriskende. I Wiesbaden den smukkeste og behageligste af kurbyerne - varme saltkilder og
kursal med roulet. Mainz har meget stor rådskirke, gamle borg-
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og klosterruiner og navnlig Thorvaldsens st atue af bogtrykkerkunstens o pfinder Gutenberg. Herfra begynder sejlads ad Rhinen
til Diisseldorf med ophold bl.a. i Riidesheim, Koblenz og Køln;
på flodturen passeret borgruiner, vinbjerge samt fæstningen
Eh renbreitstein.
I Køln beses eksem pelvis Skt. Ursulakirken, som er bemærkelsesværdig ved legenden om helgeninden Ursula og de 11000
jomfruer, der på pilgrimsrejse skal være dræbt ved Kø ln og stedt
til hvile her. Særlig interesse har den store gotiske domkirke , som
påbegyndtes 1248, stadig er under videreopførelse "og bliver vist
aldrig færdig". Her opbevares de hellige tre kongers relikvie, et
sølvgravmæle, der rumm er den hellige Albertus , og i skatkam ret
fra 1709 findes elfenbensarbejder, bispestav og sværdet samt adskillige monstranser. I Diisseldorf gennemgået maleri- og kunstsamling, hvorefter turen går gen nem Miinster, Hannover, Osnabriick og Bremen til Ham burg. På strækningen Diisseldorf-Osnabriick, der foregår pr. hestekø retøj, gør han bekendtskab med to
frøkn er Snaudau " den yngst e er smuk og interessant, deres fader
er ansat hos en prins , der ophold er sig i Diisseldorf". I HamburgAltona; som er rejsebeskrivelsens slutpunkt, har J. N. J. bl.a. beset
Hambiirgerberg samt Rainville's have med pavilloner og god udsigt over Elben ("Rainville" blev opført ca. 1794 af vor store
danske arkitekt C. F. Hansen som residens for den hollandske gesandt i Hamburg). Endvidere en nærliggende herregård Flott-
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bek, som "den berømte Voigth" har ejet , samt Tivoli med sommerteater.
Dagbogen har visse resumerende betragtninger vedrørende jordbundsforhold, redskaber og hu sdyr. Således har Bayern og Preussen lette jorder, men primitive markredskaber i forhold til danske, medens der i Mecklenburg og Rhinlandet er bedre jordbonitet og gode afgrøder. Hestebestanden synes som helhed overordentlig god, dog anvendes mange steder okser som trækkraft i
marken, og "de er beslåede, enkelte med hele jernsko , men de
fleste kun med halve".
Der siges ikke noget konkret om hjemrejsen, men det må synes
nærliggende at forestille sig turen afsluttet søværts fra LUbeck til
Københ avn .
I 1840 erhvervede J. N. Jespersen Vestergård i Vestermarie, og
året efter indgik han ægteskab m ed Hansine Petrea Colberg, datter af købmand i Rønne P. H. Colberg. Efter 16 år på Vestergård
købtes St. Almegård i Knudsker af proprietær H. M. Ancher, og
her fik deres 9 børn en efter datid ens forhold harmonisk barndom og opvækst. Vel forestod J. N. Jespersen selv driften af den
ret store gård, men han satte pris på - ja fordrede - dygtige og
lærvillige medhjælpere, og der var efter sigende emner nok, da
den veldrevne gård blev regnet for et godt uddannelsessted for
unge landmænd. J. N. Jespersen "lagde op" i den herskabelige
alder af 62 år, overdrog gården til sin ældste søn, hvorefter ægteparret bosatte sig på Frederiksberg, hvor de på Svanholmsvej
skabte et stilfuldt og gæstfrit hjem . Et samlingssted fo r ligesindede, familie, børn og svigerbørn , indtil J . N. Jesperse n i en alder
af 7 3 år kom ud for et ulykkestilfælde , der medførte døden efter

Bornholmsk stubmølle. Egeby.

få dages sygeleje. Hans grav findes endnu bevaret på Frederiksberg
kirkegård. Lad mig inden slu tning citere hans nekrolog i et bornholmsk blad 1888:
"Den 19. februar døde i København forhenværende proprietær
J. N. Jespersen. I året 1840 købte han ifølge "Bornh. Avis" Vestergård i Vestermarie; han solgte den i året 1856 og købte St. Almegård ved Rønne, som han i efteråret 1877 solgte til sin søn. Siden
boede han i København. Han var en virksom og dygtig landmand,
der stadig gik i spid se n for anvendelsen af et tidssvarende og forbedret landbrug. Han og nogle af hans brødre var de første, der
på Bornholm begyndte med udvidet mejeridrift. Ved bestandig
at indføre tidssvarende forbedr inger i sin landbedrift har han h aft
en ikke ringe indflydelse på de store fremskridt, det bornholmske
landbrug har gjort i de senere år. Han var født 11. m aj 1815 og
var søn af kancelliråd, købm.og sandflugtskommissær P. D.J es persen i Rønne.
I adskillige år var han et indflydelsesrigt medlem af amtsrådet
samt landvæsenskommissær, ligesom han var medlem af hingsteskuekomm issionen, indtil han flyttede til København".
Jeg har desværre ikke set og oplevet Jesper Nicolaj Jespersen min farfar - af den sim ple grund , at han gik ud af t ilværelsen 10
år før jeg trådte ind i den. Hensigten med denne fra spredte skriftlige kilder og mundtlige ud sagn sammenstykkede mosaik har
imidlertid ikke været at give en panegyrisk beretning, men søge
bekræftelse på og om muligt at supplere det overleverede almindelige omdømme: Streng men retfærdig, præget af patriarkalsk omsorg for dem , han havde et ansvar overfor.
Hellerup i maj 1973 .

Knud Koefoed-Jespersen.

Foto: Frede Kjøller.

Prinsens Kilde

og
Vandmøllen
i Nordskoven

Ved en kilde eller " kj ijla", som det hedder på bornh olmsk, lidt
nord fo r Vandmøllekroen, ned mod åe n, st år en mindesten, som
blev sat efter prins Christian F rederi ks, den senere kong Christian
den Syvende , besøg på Bornholm i 1824. I 1840 blev der lavet
en spadseresti fra Rønne Nordskov gen nem sandflugten , som den
kaldtes i gamle dage, til Prinsens Kilde.
Det blev et samlingssted på helligdage, hvor gæstgiver Stibolt
og bager He rold fra Rø nne havde fået lavet bo rde og bænke og
en musiktribune. Der serveredes te , k affe og flere slags drikkevarer. I et telt var der k økkenbageri , så der kun ne serveres varme
boller og kringler.
På vejen til Prinsekilden kom man fo rbi Hans ] ensen Kures
vandmølle, der drev 3 kværne. Blykobbe Vandmølle, som den
hed, var oprindelig en gårdmølle til Blykobbegård, frimandslægten Kofoeds ældste stamsæde. Hans Kures enke solgt e vandmøllen 1875 til søm and Thomas F rom Kofoed for 3 .000,- kr. Han
fik sommerb evilling til at drive traktørsted . Bornholms Museum
har et fotografi af det gamle ægtepar fotograferet i Vandmøllens
gård, et dejligt m inde fra forr ige årh undrede, der viser hvorledes
hus og mølle så ud.
Kofoed opstillede nogle primitivt sammentømrede borde og
stole i haven , hvor der var en del frugttræer, og da der var godt

Vandmøllen, Nyker ca. 1890
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Vandmø llen ca. 191 0

fiskeri af ål og ørred i åen, var der flere rønneboer, der blev faste
stamgæster. Kofoed betjente selv gæsterne, og det var en øjenlyst
at se det billede, Kofoed afgav, når han lidt krumbøjet og i sit grå
hvergarnstøj med gråsprængt fuldskæg dækkende det meste af ansigt et sindigt kom anstigende med en spån kurv fuld af øl og glas,
klar til servering. Kofoed så ellers med foragt på dem , der ikke
kunne d rikke en bajer af flasken. Han medførte dog alt id glas,
for, som h an sagde: "Der kommer jo nogle, der er så fine, at de
vil drikke af glas".
Den næste ejer af Vandmøllen var F rits Ch r. Petersen, der kun
var væ rt på Vandmøllen nogle år sidst i halvfemserne. Frits Pete rsen solgte t il h ovmester A ugust lsberg i 190 1, han lod opføre
en ny bygning, der skabt e øget bekvemme lighed for gæst ern e,
men han bibeholdt med rigtig forståelse for stedets sæ rp ræg de
gamle længer, vandmøllen og stalden i den gam le sk ikkelse, så
disse bygninger med mosgroede tage, bindingsværk og hvidkalkede vægge fortsat holdt fortidens idy l.

Stien til Vandmøllen ca. 1910
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Læge Holger Poulsen var en tid mine forældres huslæge. Han
boede i huset hjørneejendommen Storegade-Krystalgade, syd for
Kommandantgården. Han havde en søn, der hed Ejnar, og det
var en rask "horra". Efter sin skoleuddannelse kom han i lære
på østre maskinfabrik. Han var en ivrig jæger og fisker. Som den
førs te på Bornholm byggede han en stor grønlandsk kajak. Til
brug om vinteren havde Ej nar bygget sig en kano, som han malede hvid. Når vinden var vesten, lå han i sin kano og lurede på
"gaddisa" (Havlitter) i læ af nordre badehus ved Nørrekås. Der
var mange af dem, og de kunne sælges fo r 25 øre pr. stk.
Han var gode ven ner med drengene fra Nørrekås og var ofte
med ude og trække fisk, når der var lejlighed og frit id dertil. En
dag måtte fabrikant Blem meddele læge Poulsen, at han så sig
nødsaget t il at opgive Ejnar som lærling, idet han i en uge, uden
at angive nogen grund var blevet borte fra fabrikken. Ejnar kom
i skarpt forhør. Makkeren til en ældre fisker på Nørrekås var blevet syg, så båden ikke kunne komme på fiskeri. Såsnart fiskeren
havde nævnt dette for Ejnar, tilbød han straks at tage med ud og
t række fisk . Af frygt for forbud fortiede Ejnar sagen for forældrene og fabrikant Blem. I stedet for at gå på fabrik ken listede
han hver morgen ned på Nørrekås og stak til søs for at fiske. Da
han havde tilstået dette overfor sine forældre og fab rikant Blem,
fik han tilgivelse og fortsatte sin læ ret id.
Der var nogle katte, der holdt til nede ved bådehavnen i Ejnars
tid. Når fiskerne havde bredt deres maijnser (sildegarn) til tørre
på garnbrisdlerne, løb kattene under garnene, efter at fis kerne
var gået hjem. Det var sild, kattene søgte efter, men de r kunne til
tider blive revet hul i "maij nserna" af kattene. Nu var der på den
tid mange af fiskerne, der var lidt overtroiske. Kom de med deres
"madakarpa" og skulle ud at fiske, og de så mød te en kat, der
løb over gaden, havde de den tro, at det betød uheld med fiskeriet og gik derfor hjem igen og ventede en stund, fø r de igen begav sig ned til båden og sejlede ud på havet.

Det vrøvl ville Ejnar Poulsen til livs, så en aften skød han en
kat. Uheldigvis var det sejlmager Boldemanns kat , og da han fik
at vide, at det var Ejnar, der havde skudt hans kat, lod han sagen
gå til retten. Han_ville have erstatning for sin kat . Ejnar blev
indstævnet og mødte lidt for sent, så han fik en irettesættelse
af byfoged Olivarius. Boldemann, der var lille af vækst, afgav
mundtlig klage over kattemordet. På byfogedens spørgsmål, om
Ejnar havde noget at sige hertil, lød svaret: "Ja, jeg er meget imponeret". Byfogeden : "Over hvad?" "Over at en så lille mand
kan sige så meget på så kort tid". Byfogeden dikterede Ejnar en
bøde på 20 kroner. Den ville han gerne betale, hvis - Ejnar bredte
et papir ud på skranken , en regning fra læge Poulsen til Boldemann for lægehjælp - byfogeden ville godkende denne regning.
Olivarius godkendte regningen, der var kvitteret, og Boldemann
fik sin gamle lægeregning betalt på grund af at hans kat var blevet skudt af Ejnar. Sejlmager Boldemann havde beboelseshus og
sejlmagerloft på det vestre hjørne Havnegade-Snellemark. Men
tilbage til Vandmøllen.
Der var godt fiskeri i lsbergs tid , når ørreder trak op i åen for
at gyde. Åen skilte sig i to løb ved ejendommen, hvor der var sat
nogle sammentømrede brædder, der kunne sænkes ned i nogle
riller. De hed stigborde, og da der var lavet en forhøjning i åen
af cement, kunne der stoppes for vandet, når stigbordene blev
sænket , og vandet løb så kun gennem det ene løb. Her var der
også stigborde, der kunne stoppe for vandet i åens bredde, når
de blev sat ned.
Fiskeriet efter ørreder begyndte lidt hen i november måned og
kunne vare en måneds tid, alt efter som der var vand i åen. Lidt
ovenfor, h vor de to løb igen samledes, var der en fordybning,
hvor der blev sat en "kjæssa", når stigbordene var sat ned, og vandet begyndte at falde. Der skulle være mindst 3 mand til fiskeriet , en til at passe stigborde og en til at passe "kjæssan". Når
ørrederne kom til stigbordene , var der så stoppet. Ørrederne blev
stående, da de ikke kunne komme længere op og finde en gydeplads.
Efterhånden som åen tømtes for vand, og det gjorde den ret
hurtigt, svømmede ørrederne tilbage, men blev så opfanget i den
st ore "kjæssa" som de ikke kunne komme udenom. Der var
nogle "Høla", d.v.s. fordybni nger i åbunden, hvor der kunne blive

Rønne nordre badehus.14.6.1904. S/S Heimdal er strandet. S/S Bornholm
er ved at trække den af grunden.
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Nordre badehus 1904. "Else'; Nørrekås første lystbåd

lidt vand stående, som nogle ørreder blev i. Så måtte en mand eller to med lange støvler på og forsynet med lygte og "kjæssa"
samt en sæk, vade ud og fange disse ørreder, men det skulle gå
hurtigt med at få fat i dem og putte dem i sækken . Presset på
stigbordene kunne blive så stærkt, at der skulle gode kræfter til,
for at få dem op igen , og man skulle gerne have dem op inden
vandet stod alt for højt, så det var begrænset med tiden, fo r der
blev meget stæ rk strøm, når stigbordene igen blev trukket o p, så
det var med at komme hurtigt til bage på åbredden. Den bedste
tid på døgnet, den der gav den største fangst, var om aftenen og
hen ad morgenen. Så blev der fisket skiftevis i de to åløb. Når
ørrederne blev fanget, blev de stoppet i hyttefad, hvo r de gik
indtil fiskeribetjent Vilhelm Kristiansen en dag, efter at ørredtrækket var forbi, kom fo r at udklemme ørrederne for æg og
sæd. Han kom det i en spand , som han tog med sig til brygger
Gads ejendom ved Byåen, hvor han klækkede ørreder ud.
Ejnar Poulsen, der var en dygtig lystfisker, var god ven med lsberg i Vandmøllen , tjenstvillig som han var, mødte han op, når
der skulle fiskes ørreder, og når den brune ål blev kønsmoden og
trak ud i åen fra moser og grøfter som blankål, mod havet om efteråret, så var det om at tippe, hvor mange ål, der var kommet i
ålefælden om aftenen til et bestemt klokkeslet. Den , der kom
længst væk fra det rigtige resultat på ålene, måtte give en omgang øl , og der blev tippet flere gange i aftenens eller nat tens
løb, de nætter ålen trak ned mod havet.
Efter August Isbergs død fortsatte fru Isberg sammen med sin
datter forretningen i Vandmøllen indtil 1924, da maskinarbejder
Joel Svendsen overtog Vandmøllen, som han dog efter kun et
par års forløb solgte til de to brødre, dansk-amerikanerne Viktor
og Johannes Dam. De var sønner af avlsbruger Dam i Møllegade,
hvor der senere blev bygget margarinefabrik. Få år senere afhændede hrødrene Dam Vandmøllen til Henrik Thiesen, der en t id
havde været dampskibsrestauratør i "Østbornholmske Dampskibsselskab ". Efter Thiesen havde Knud Ambrosen, søn af ke ramiker Ambrosen ejendommen i nogle år, indtil han solgte Vandmøllen til skibsfører Robert Nielsen, som igen solgte ejendommen i 1947 ti l Henry Thom, søn af snedker Thom.
Den sidstnævnte ejer solgte 1950 " Vandmøllekroen", som
restauranten nu hedder, til Aage Mortensen, tidligere ejer af Hotel
Rønne i Aakirkeby. Den nuværende ejer af "Vandm øllek roen"
er restauratør E. Nielsen.
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Vilh. Grønbech
14. juni 1873 - 21. april 1948

Hvem Vilh. Grønbech egentlig var og hvad h an ville er det ikke
så let at sige som man måske skulle tro , når man ser på hvilken
st illi ng, han beklædte i det borgerlige liv, og hvordan han forstod sin opgave.
Jeg op levede ham i gymnasieårene i Rønne som en uro, der
sagde mig, at der var noget, der ikke blev gjort godt nok. Det var
en afhandling om engelsk d igtning, der gav mig det indtryk, og
jeg kan hu ske , hvordan jeg på mine lange cykleture t il og fra
skole undrede mig over hans evne t il at oversætte fra engelsk til
dansk. Hvor havde han det fra? Hvor kunne han komme digteren så tæt ind på livet ?
Siden blev han til noget i retn ing af en længsel. Det var mens
jeg var i Århus, og det var igen engelsk digtning, der fø rte os sammen , og jeg var ikke mindre tiltrukket denne gang end før af
hans evne t il at se med nye øj ne på en gammelke ndt tekst og til
at gengive det sete i et sprog, der fik det hele t il at se ud , som var
det legende let. Her ligner han Mozart, tænkte jeg i min ungdommelige begejstring. Hvad han skriver virker også så lege nde let ,
men det skyldes jo kun, at Mozart h ar gået i en streng skole, og
at han kan sine ting.
Ved denne lejlighed gik d et op fo r mig, at Vilh. Grønbech
havde andet at tage sig for end at skrive om engelske digtere. Jeg
havde nemlig fået fat i Soderbloms lille religionshistorie, hvori
han havde skrevet et afsn it der hed Germanerne. Det var i virkeligheden en gengivelse i meget ko rt form af forfatterens indtryk
af nordisk religion (hvis jeg må udtrykke mig så upræcist) i ikkekristen tid. J eg kan huske, at det optog mig og interesserede mig
så stærkt, at jeg besluttede at gå til min daværende læ rer i kirkeog religionshistorie for at spørge ham om hans mening. Det var
ikke svært at henvende sig til ham , for han var en elskværdig
mand , og han gemte sig he ller ikke i vrimlen , for der var i regelen
ku n en enest e tilh ører t il h an s forelæsninger.
En dag efter forelæs ningen trådte jeg da fre m fra min plads og
fore lagde mit spø rgsmål. Å, und skyld mig, svarede doktoren. J eg
arbejder i denne t id med Calvin. Jeg vil ikke sige, som en fransk
ko ll ega af mig sagde, at jeg lever helt i Calvins tid, men ... ja, De
forstå r, ja dette afsnit i Soderbloms bog, det om Germanerne, ja
De fo rst år denne Grønbech er vist nok meget dygtig, men De ser,
det er jo ikke let at forstå ham. Såvidt de n århusianske doktor.
I årene efter denne oplevelse har jeg både set og hørt Vilh .
Grønbech mange gange, og jeg har også læst hans bøger; han selv
var blevet t il en tilsky ndelse for mig, således at jeg gennem ham
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kom ind på emner, jeg ud en ham slet ikke ville have vovet at
nærme mig. Denne sidste udvi kl ing og tingenes tilstand følte jeg
i de år slet ikke uden videre som en lykke, for jeg kom fra et hjem,
hvor alvorlig, inderlig k ristendom prægede livet , og det var slet
ikke let for mig at få det nye, der åbnede sig for m ig, anbragt

Villi. Grønbecli

blandt det gammelkendte på en sådan måde, at det blev til en
bærende kraft for mig.
Det er jo let at se nu , at Vilh. Grønbech derved kom til at betyde en vældig udvidelse af min erfaring og erkendelse. Men det
var svært at se dengang. Og dermed er i øvrigt også kun så lidt
sagt.
I de seneste år har jeg mødt Vilh. Grønbech igen. Det var gennem hans første og tillige æ ldste elever. Dette nye møde har
næppe haft nogen mindre indgribende betydning for mig end
noget af de forudgående, idet Vi lh . Grønbechs perso nlighed her
afspejles i højtbegavede menneskers forståelse og oplevelse af
ham.
Vilh. Grønbech var en mand af ry, kendt viden om, skønt kun
enkelte værker fra hans store, omfattende forfatterskab er oversat til et hovedsprog. Det blev en udl ænding, P. M. Mitchell, der
skrev den første bog om ham. Han havde tidligere oversat Religiøse strømninger i det 19. århundrede til dansk.
I bogen om Vilh. Grønbech (udkommet 1970 hos Gyldendal)
gør P. M. Mitchell meget ud af de enkelte værker i Vilh. Grønbechs forfatterskab, han refererer indholdet, omtaler endog noteapparater (som han lejlighedsvis er utilfreds med) og opstøver
anmeldelser. Men den egent lige Grønbech får ikke lov at komme
frem. Det kan skyldes så mange ting og meget, som jeg ikke ved,
men een væsentlig ting er måske, at P. M. Mitch ell trods alle sine
fortjenester har forsømt at henvende sig til nogle af dem, der
har kendt Vilh. Grønbech længst, der har stået ham nærmest
både fagligt og personligt, og som derfor også har haft den dybeste forståelse for ham og hans arbejde.
Sådan er det gået til at vi i en stor bog, hvis udgivelse man da
ellers hilser med glæde, ikke hører noget om Vilh. Grønbechs
store opdagelser. Hvornår kom han på den tanke at forbinde
kulten (de religiøse ceremonier) med mytedigtni ngen ? Hvornår
indså han , at gudstroen i de primitive religioner e r unde rordnet
kulten? Hvornår fandt han frem til sin opfattelse af gudstroens
væsen og menneskets forho ld til Gud i de religioner, hvor kulten
spiller en mindre fremtrædende rolle? Hvornår blev det klart for
ham, at mystikken har sit særlige forhold til både gudstro og
frelsertro? Og ad hvilke veje blev han ført til alle disse opdagelser?
P. M. Mitchells bog præsenterer sig selv som en indføring. Den
overlader det til fremtiden at stille sådanne spørgsmål og at finde
svar. Jeg tror også, jeg tør sige, at fremtiden nok vil råde bod på
dette savn.
Vilh. Grønbech har haft den sjældne lykke, at hans værker er
vedblevet at udkomme også i årene efter hans død. Mindst otte
værker har set lyset som Uglebøger (udkommet hos Gyldendal),
blandt dem en af de bedste af dem allesamm en : Nordiske Myter
og Sagn , som jeg synes, alle burde anskaffe sig og virkelig læse og
tilegne sig. Den er en gave til de nord iske folk.
Blandt de nyudgivne bøger er også Jesus Menneskesønnen, der
i forvejen havde oplevet flere oplag i Danmark, og som desuden
var blevet oversat til flere fremmede sprog. Det var den, der
sporløst forsvandt, mens den endnu kun var et manuskript, på
sin vej fra forfatter til forlægger og først efter lang tids angstfuld
søgen dukkede op på et posthus i Belgien.
Den blev til et modsigelsens tegn straks ved sin fremkomst, der
var dem , der erklærede, at nu kunne de først rigtig komme igang
med det Nye Testamente og se, hvad det indeholdt, mens andre

Mindepladen for Vilh. Gronbec/1 og hans forste hustru, Pauline, f. R amm.

og blandt dem en teologisk professor i København, kort og godt
udtalte, at dette kunne umuligt være rigtigt, for så var der jo
ingenting, der passede mer.
Hvo rdan det nu end forholder sig med denne bog og med dens
forhold til Jesus af Nazareth, så står det fas t , at den betyder noget for mennesker af i dag. Jeg så den for nylig citeret eller måske
bedre benyttet i Ole Griinbaums bog: Mord i kirken (Grafisk
forlag, 1971).
I en af sine bøger fortæller Vilh. Grønbech, at han skrev sine
bøger 5-6 gange, inden han blev tilfreds med dem. Mundtligt har
han engang sagt, at det også hændte, at han slet ikke blev tilfreds.
Og så blev hele arbejdet kasseret , hvor megen flid , der så end var
ofret på det.
Jeg har af og t il h ørt læsere af Vilh. Grønbech betvivle rigtigheden af disse oplysninger. Derfor vil jeg ge rne benytte lejligheden t il at fremlægge et bevis valgt blandt flere bevarede manusk ripter. Det drejer sig om dele af hans foredrag om primitiv religion, oprindelig trykt i Nordisk Missionstidsskrift, senere omarbejdet mange gange ril brug ved forelæsninger. Jeg beder desuden
læseren om at lægge mærke til skriften, der er stærkt varierende.
Den er et tro spejlbillede af hans personlighed: uh yre rig og
mangfoldig, snart hurtig, snart tegnet eller prentet.
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Dansk oversættelse af B. 's beromteste digt.
Fransk tekst er vedfojet .
For dem bliver den ydre verden lmn et symbol
Naturen er et tempel hvor levende søjler
nu og da udånd er utydelige ord. Der
vandrer mennesket gennem symbolers
skove
skove af symboler og de skuer ham an 11
m ed fortrolige blikke.
Som langtrullende genlyd der langt
ude smælter til eet i en dunkel men
vidfavnende
uudgrundelig enhed, vid som natter!
vidfavnende som lysets glans - duft
og farve og lyd sig formæler
III
Baudelaire: Correspondances
La Nature est un temple ou de vi'vants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles;
L 'homme y passe i'i tmvers des forets de symboles
Qui l 'observent avec des regards familiers.
Comme de longs echos qui de loin se confondent
Dans une ttfnebreuse et profonde unite,
Vaste comme la mtit et comme la clarte,
Les parfums, les couleurs et les sons se repondent.

Analyse af Baudelaire 's stilling i fransk litteratur
Over dem alle står Baudelaire som mesteren.
Literaturhistorikeren vil måske begrunde hans særstilling
med at han er den største, mest vidtspændende
kunstner; men der er dybere grunde til at B .
drager læseren til sig når han er træt af at
færdes i en Samains, en Regniers, en Jammes solvgrd enstonige verden. Det rige som B. 's digtning
åbner er ikke nærmere den ydre håndgribelige realitet end Samains eller Regniers - det
er opbygget af dromm e, anelser, smærtens dirringer, det er et rige af ånder men ånderne er så
mægtige at de i virkeligheden ikke står tilbage
for de materielle skikkelser udenfor i den verden
h vor der ædes og kobslås. Hans sj ælekundskaber
er så massive i deres realitet

Indledning til skildring af primitiv religion
(centralt emne i religionshistorisk forskning)
(Om primitiv religion)
Begyndelse

Det religiose liv står og fa lder med
menneskets utilbøjelighed til at anerkende
det daglige liv som et adækvat udtryk
for hans væsen. Han har altid som
baggrund for sine tanker og sine følelser
en h elhed, bestående af alt hvad han er
og vil; på denne helhed lever de enkelte
øjeblihke og handlinger, men den komm er
aldrig til sin ret i det daglige livs partielle
realisation. Det er ham en livsfornødenhed
tidvis at opleve sig selv som heUied, og føle
hele vægten af de ideelle forudsætninger koncentrerede i et enkelt øjebliks oplevelse.
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Betragtning over arbejdernes stilling i moderne
europæish kultur.
Den fattige har ingen aktiv del i kulturen.
Først i sin fritid når han har lagt arbejdet
til side kan han, om han anstrenger sig, pille nogle
krummer op som falder fra kunstens og videnskabens bord.
Og han må finde sig i at andre tillaver
hans nydelse for ham. Videnskabsmanden forklarer ham
populært hvad forskningen går ud på, uden
naturligvis pd nogen måde at komme ind på selve problemerne
eller arbejdsmetode. Digtere og musikere udvælger
folkelige programmer og udstyrer dem med orienterende
forklaringer. Og dette "oplysningsarbejde" var omkring
midten af århundredet endda næppe i sin vorden.
For at opleve sin kultur helt må mennesket
have del i dets arbejde. Og set
i kulturen er arbejderen, kontoristen, handlende
ikke åndelig borger. Han kan ikke have de følelser, de
ideer som er nødvendige for at han kan føle kulturens
pulsslag.

Det i margin m ed blyant skrevne er ulæseligt
Under dette står med blæk:
Hvad digtning, forshning
egentlig er kan han aldrig
få nogen følelse af, han
md nøjes med et
tilfældigt resume af
de resultater en videnskabsmand
ad uudgrundelige veje
er nået tiL For ham
er kultur kun
en oplysning (nl. i modsætning til !El)

Vilh. Grønbech kendte den store lykke, når han talte ell er skrev
sig varm om et emne, der stod hans hjerte nær. Ved en sådan lejlighed kunn e der i det audito rium, hvor han talte , være så stille,
at man kunne høre de tilstedeværendes åndedrag. Men han kendte
også kunstnerens depression. T ænk o m noget sådant skulle vare
en evighed, sagde han engang. Og han t ilføjede: Så ville vi der
have et udtryk for, hvad helvede virkelig er.
Hvorfor er det han siger så mege t bedre end det, de andre siger? spurgt e en ven af ham mig engang. Jeg kunne ikke svare,
men sad i stedet selv med en række spørgsmål: Hvorfor er en
koncert , han overværer så meget bedre end en anden - måske
med det samme program - hvor han ikke er til stede? Og hvordan kan det gå til, at han en sommeraften på Bornholm , da solen
er ved at gå ned , kan henkaste o rdene: Nu er den dag gået, og den
kommer ikke tilbage, sådan at de ikke blot blev hørt, men også
husket og endda nedtegnet af dem, som hørte dem.
Jeg tør ikke driste mig til at give svar på de stillede spørgsmål,
men jeg må måske til slut have lov at henvise til den side af Vilh.
Grønbechs varme personlighed , der kan karakteriseres ved ordene:
åbenhed, hjærtelighed og d ybde.
Der stod et menneske bag alt, hvad han foretog sig, hvad enten
han talte eller skrev, sjældent har overensstemmelsen mellem ord
og liv været så fu ldstændigt, som den var det hos ham.
Da han engang talte om menneskets bestemmelse i verden og
om den opgave, der påhviler os, sagde han: Han kan give det
største, et menneske kan give: lægge sit eget liv åbent. Og intet
har større betydning.
Det var det program, han havde lagt fo r sit eget liv, og det var
også det , han levede efter.
I et brev skrev han engang i sine senere år: Det er mæ rkeligt eller måske neto p ikke mærkeligt - at jeg forstå r så godt , når du
·siger, at bare du får et brev, så behøver du aldrig mere.
Det er en oplevelse, jeg har h aft gennem alle mine år, at den
dybeste fred er så stor, at den ophæver hele fremtiden , og netop
derfor bliver den til voksegrund for noget helt nyt. Og sådan går
livet gennem nyskabelse.
I denne, som det syntes, let henstrøede bemærkning rykker
Vilh. Grønbech ind som jævnbyrdig med de store nyskabere i
religionens historie.
Mens han arbejdede med et stort værk , som midlertidigt var
gået i stå for ham , skrev han engang i et brev: Jeg må vente - bie
og bede.
Og med en ven , der stod for at skulle rejse, og som han ikke
ville få at se igen med det allerførste, tog han engang afsked med
de sigende ord: Bed for mig!
Der er - naturligvis - end nu meget mer end det, jeg her har sagt,
der kunne fremd rages til o plysning og til dybere forståelse. Men
jeg vil gerne have lov at st andse her og lade resten ligge til en anden gang.
Hvem Vilh. Grønbech var kan ikke siges i få ord - ja, måske slet
ikke i ord. At o pregne alle de roller , han spillede i det borgerlige
liv som sprogmand, musiker, religionshistoriker, digter og kunstkender siger ikke meget - skønt de dog alle viser hen til en stor
indre rigdo m og overflod. Hans egentlige bestemmelse var e n anden og meget større. Det vidste han fra den dag af, da han forstod, at livet ikke blot har en meget stor dybde , men at der også
hører noget oversanseligt med til det.
J an Nielsen.
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Edmund Andersen
8.8.1898- 13.5.1973

Midt i forberedelserne til dette års JUL P AA B 0 RN H 0 LM er
stifteren af denne publikation boghandler Edm. Andersen, Colbergs Bogh andel, Rønne, søndag den 13. maj afgået ved døden i
en alder af 74 år.
Det var et virksomt liv, der her fik sin afslutning.
Edm. Andersen var født i Rønne i 1898 som søn af læderh andler N. P. Andersen.
"Boghandleren", som Edm. Andersen kaldtes i det daglige,
kom efter endt skolegang i lære i Colbergs Boghandel. En lærlings arbejde var i de tider vidt forskelligt fra vor tids, og det
kunne Edm . Andersen fortælle meget om. Da han startede i Co!-
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bergs Boghandel, m åtte lærlingene begynde dagen med at muge
ud under hestene, som man dengang benyttede sig af hos Co lbergs. Til andre små morgenjobs hørte kakkelovnsfyring, gadefejn ing, vinduespudsning m.m., så der var ikke noget at sige til,
at de unge lærlinge så hen t il, at der skulle komme et nyt ku ld
som kunne overtage disse pligter.
Efter udstået læretid og nogle år som medhj æ lper tog Edm.
Andersen til Tyskland for at uddanne sig yderligere i bog- og
papirbranchen. Da han atter vendte ti lbage t il Colbergs, begyndte
han at køre på landet som firmaets repræsentant for den stadig
voksende papir en gros afdeling. Land turene foreg ik i begyndelsen pr. m otorcyke l som senere blev udskiftet med bil.
Efter nogle år som firmaets prokurist var det naturligt, at det
blev Edm. Andersen der overtog den gamle boglade, da boghandler Knud Jørgensen øns kede at trække sig t ilbage. Dette
skete 1. januar 1931, og det blev således forundt Edm. Andersen
at forestå og lede Colbergs Boghandel i mere end 40 år. Ved
bogladens 100 års jubilæum i 1972 havde Edm. Andersen været
beskæftiget i denne i langt over halvdelen af de 100 år den havde
bestået.
Det var ikke ligefrem optimisme der prægede begyndelsen af
trediverne med herskende landbrugskrise og stagnation for byerhvervene , men Edm. Andersen lod sig ikke kue. Efter overtagelsen oprettede han fi lialer rundt i de bornho lmske byer, ligesom vareudvalget blev udvidet, således bl.a. med en betydelig afdeling for kontormaskiner og kontormøbler - ja, en overgang
havde man endda forhandling af radiomodtagere og grammofoner.
Edm. Andersens lokalhistoriske inte resse førte til, at han i begyndelsen af 193 3 henvendte sig t il overbibliotekar E. Gøt zsche
og lektor Th. Lind og forespurgte om de evt. ville redigere et
bornholm sk årsskrift som skulle hedde JUL PAA BORNHOLM.
Da svaret var positivt, udkom allerede samme år, altså julen 19 3 3,
første hæfte af publikationen som med nærværende årgang har
nået de 41.
Linien, som ved starten blev lagt af Edm. Andersen med vægt
på det lokalh istoriske, er videreført af skiftende redaktioner.
Foruden den lokalhistoriske interesse var Edm. Andersen levende interesseret i Danmarks historie samt den franske revolution og Napoleonstiden, som han var vel bevandret i, og han
afsluttede meget gerne en t ravl dag med en diskussion om disse
emner.
Edm. Andersen var købmand i dette ords bedste betydn ing, og
han kunne lide at handle. Af natur var han meget omhyggelig og
påp asselig, og han lod ald rig en sag glide sig af hænde, før han
var sikker på, at den var i orden - helst med en t ilfreds kunde som
resultat. Ved indvielsen af Colbergs nye boghus i 1952 udtalte
han, at i hans forretning skulle alle føle sig velkomne , hvadenten
man kom i t ræsko eller laksko.
For et arbejdsmenneske som Edm. Andersen var det en lykke,
at han fik lov til at arbejde i sin for retning indtil få dage før døden indtraf. Om ham kunne man med rette sige, at hans arbejde
var hans hobby.
Trods mange opfordringer blev der ikke tid t il offentlige hverv forretningen kom først . I ca. 20 år var Edm. Andersen dog norsk
vicekonsul for Bornholm for hvilket hverv han var belønnet med
den kgl. norske Sanct Olavsorden.
Svend E. Michelsen.

Portrætter af kendte bornholmere
afgået ved døden sidste ar
0

Grete Asmussen, Mulebyvej 34,
Ny ker.

6.1.1914-13. 7.1972.

Holger Heltoft, Præstcvænget 5,
Åkirkeby . Overlærer, ungdomsskoleinspektør, mdl. byråd.
25.8.1925-18 .7 .1972.

Hans Eduard Poulsen, Nørregade 46, Neksø. Smedemester,
fmd. Bomh. Smedemesterforen"
æresmedl.
22.9.1899 - 22.7 .1972.

~·

~

Paul Andersen, Malkestien 10,
Gudhjem. Blikkenslagermester,
glarmester.
22.2.1921 -8.8.197 2.

r1

",

'\

I~

-~

f'-

l

~'
,.

Aage Chr. Hansen, Sdr. Villavej
20, Rønne. Fhv. skattesekretær,
mdl. mgh., provstiudv. m .m.
3 .6.1907-19.8.1972.

Einar Fogh, Rønne Plejehjem,
Fh v. forretn ingsf. (Bornh. Soc.
De m.), mdl. byråd, fmd. Amtsbiblioteket.
27 .8.1883-21.8.1 972.

Niels Otto Chr. Olsen, Stationsvej 2, Gudhjem. Fhv. gdr. Kobbegård , Østerlars.
2.5.1888-1.9.1972.

Johannes Pedersen, Bagergård,
Aker. Gdr.
30.11.1915-1.9.1972.

Arne Juul Petersen, Madsegade 13, Østermarie. Fhv. mejerist.
29.12.1894 - 7.9 .1972.

Laurits Skougaard, Havnegade I,
Rønne. Skibsmægler, skibsreder.
15. 7.1895-12.9.19 72.

Andre Schou, Løkkegade 2,
Hasle. Malermester.
4.2.1909-15 .9.1972.

J orgen A m oldus, Lillevang I I ,
Gudhjem. Fhv. kørelærer, fmd .
Bo rnh. Centralforen. f. vognmænd, æ resmedlem.
5.3.1887 - 15.9.1972.

JUL PAA BOR NHOLM

43
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J. Kuhre, Nr. T vede. Bagermester.
2.5 .1 893-23.9.19 72.

Emilie Marie Pedersen, f. Funch,
Ladby . Fhv. overlærer.
2.5.1892-23.9.1972.

Ejner Jensen, Pilegård, Bodilsker. Gdr.
24.9.1900-14. l 0.1972.

Ove Bøgeskov-Jensen, Fuglebakken 12, Kbh. F. Fhv. viceskoleinsp., næstfmd. Kbhvns. Kommunelæ rerforen. m.m.
18.3.1896 - 17.10. 1972.

Alfred Mathias Poulsen, Østergade 22,Akirkeby. Fhv. lærer,
Sose.
3.1.1 887- 23.1 0. 1972.

Alfred Dam, Kirkebyen, Rutsker.
Fhv. gdr., lægdsmd., medl. sgr.
m.m.
12.4. 1894-23. 11.1972.

JUL PA A BORNHOLM

Gunnar Klo, Søghd, Vcstermarie. Gdr.
19.4. 19 11-4.10.1972.

Sv. Edv. Kofoed, Skindergade 1,
Rønne. Fhv. amtslæge .
20.6 .1897-11.10.1972.

L
Christian Tholander, Zahrtmannsvej 11 , Rønne. Fhv. farvehandler.
28.1.1894- 20.10.1972.

Aage Mortensen, Margrethevcj
14, Rønne . Fhv. restauratør.
19 .4.1893-23.10.1972.

J. P. Schou, Strandvejen 7,
Rønne . Fhv. hotelejer, Boderne.
9.9.1894- 3 1.l 0.1972.

Knud Andreas Schou, Sdr. Alle
29, Rønne. Fhv. kaptajn i A. P.
Møller, førstelods og havnefoged på Rønne havn.
28.10.1894- 10.11.1 972.

Conrad Mathias Madsen, St. Torvegade 4, Rønne. Fhv.frugthandler, fmd. Bomh . Frugthandlerforen., æresmedlem.
8.7 .1897-1 9. 11.19 72.

Hans Frederik Christoffersen,
Storegade 19, Klemensker.
Fhv. mejeribestyrer.
12. 11.1878-8.12.1972.

Elin Frederik Nielsen, Violstræde 13, Rønne. Fhv.gasværksbest.
29 .8.1896-9.12. 1972 .

Knud Thorsen, Tomcværksvej
46, Rønne. Værk fører, Rabekkeværket.
29 .4 .1908-16.1 2.1972.

Martin Otto Kuhre, Blair Nebraska, U.S.A. Ejer af mel- og
foderstofforr., farmer.
15.12. 1896-16.12.1972.

Kirsten Kristensen, l(jrkebyen,
Rutsker. Husmoder, kursusleder, fmd. sy- og husho ldningskreds.
27 .11.1921 - 20.12.1972.

Boye Funch, Madvigsgade 2,
Svaneke. Biografdirektør.
22.2.1914- 21.12.1972.

Karl Johan Kaas, Bedegadevej 4,
Klemensker. Fhv. gdr.
17 .12.1889-16.1.1973.

Elisabeth Møller Westh, Nørregade 70, Neksø. Fhv. postmester,
Høng.
4.2.1896 - 25.1.1973.

Niels Edvard Harild, Sdr. Strandvej 14, Neksø. Fhv. sparekassedirektør, bo rgmester, mdl. amtsråd. R.D.
14.11.1892- 28.1.1973.

Chn'stian Oluf Pihl, Gl. Hellebæk vej 98, Helsingør. Fhv. graver, Rønne.
27 .9.1889-29.1.1973.

Christian Larsen, Hotel Østerlars, h otelejer, lillebilvognmand.
Æresmedl. 9. kreds.
6.4.1903 - 1.2.1 973.

Viggo Nielsen, Baldcrsvej, Knudsker. Fhv. gdr., Lauegård, Aker
m.fl. Medstifter af 4H, mdl. sgr.
Ves termarie.
8.5 .1911 - 2.2 .1973.

Karl Pihl, Svinget 13, Akirkeby.
Fhv. avlsbr., borgmester, fmd . f.
Sparekassen, Akirkeby, m.m.
3 1.8.1905-5.2.1973.

Hans M. Bendtsen, Ndr. Strandvej 7, Tejn. Fhv. toldopsynsmd"
hest. Diskontobank, mdl. sgr.
28 .11.1885-8.2 .18 73.

Kriud Nielsen, Absalonsgade 18,
Rønne. Typograf, tillidsmd.
Bomh. Tid., fmd. Brevdue foren.
Bornholm.
21.5.191 3- 10.2 .1973.

Carlo Westh, Birkebakken 15,
Allinge. Optiker.
14.11.1919- 19.2.19 73.

Theodor Aakjær, Møllevænget
4, Neksø. Fhv. isenkræmmer.
23.12.1896- 24.2.1973.

Ove S chmehl Hansen, Slåen vej,
Rønne. Fhv. gartneriejer, Frydenlund.
23.5.1915-25.2 .1973.

Viggo Kjøller, Lindevang, 01sker. Fhv. gdr. Pilegård, mdl.
sgr., vurderingsmd., sognekommissær.

16.2.1892- 30.12.1972.
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Albert Pedersen, Herman Blems
Vej 2, Rønne. Fhv. gdr. Ravnsgård, Østerm" mdl. mgh.
23 .6.1900-26.2 .1973.

John Sørensen, Storegade 5,
Hasle. Kontorchef, Hasle Klinker.
26.12.1918-1.3.1973.

Agnete Elisabeth Dam, Storegade 88, Hasle . Pens. overlærer,
kredsfmd. DMS.
3.3.1889-2.3 .1973.

Hans V. Arnoldus, Stationsvej
16, Nyker. F hv. gdr. vandrerhjemsbest.
22.4 .1 900-1 1.3.1973.

Ola Peter Anker Bidstrup,
Vestergade 19, Hasle. Fhv. restauratør i rederiet Norden,
hotelejer, Herolds Hotel.
29.7 .1890-16.3.1973.

Børge Munch K ofoed, Strandvejen 6, H asle . El-installatør.
6. 7.1918-17 .3.1973.

Knut Ljungbe rg, Langebjergvej
10, Sandvig. Kunstmaler.
29 .10.1 91 1-20.3. 1973.

jens Peter A . Espersen, Rønne.
Direktør.
16 .7.1894-22.3 .197 3.

RasmineAndersen, Laxegade,
Rønne. Hjemmesygerplejerske,
Rønne.
4.5.1894-3 0.3.197 3.

Hans Olsen, De gamles hjem,
K lemensker. Fhv. avlsbr. Egevang, kirkeværge, fmd. Brugsforen " medl. sgr.
16.6.1886-30 .3.1 97 3.

Kristian Lind, Gottegade 15,
Sandvig. Fhv. bygmester,
branddir" forst. T ekn. Skole,
mdl. byråd.

Otto Kofoed Hansen, Ri 0 de
J a neiro, direktør.

Herluf Hansen, Villa Godth åb,
Østermarie. Fhv. gdr. Risegård.
30.1 2 .1895-30.4.1973.

Paul A. Olsson, Byledsgade 2,
Rønne. Vognmand.
13.4.1913-5 .5.1973.

Oda Jensen, Granbakke n , Klem ensker.
6.5.1886 -23.4.1973.
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23.8.1903-9.4.1973.

20.4.1892-4.4.1 97 3.

Bent Laurits Ho lm, Østervoldgade 23, Rønne. Afd . best. i
FDM, fhv. sationsforst. v. DBJ.
24.11-1913-7 .5.1973 .

Hans G. Kure, Rosenvej 24,
Rønne. Typograf.
16.12 .1902- 13.5.1973.

Axel Mogensen, Smedeløkken
22, Tejn. Fhv. Købmand.
8.11 . 1897- 15.5.1973.

Anders Laurits Rasmussen, Engvej 9, Knudsker pr. Rønne.
Fhv. tivoliejer.
1.6.1890- 16.5.1973.

Jesper Westh, Kirkesmedien,
Nyker. Smedemester.
10.6.1899-30.5.1973.

Ellen Noack, Storegade 14,
Rønne. Lektor.
6.3.1884- 5.6.1973.

Ole Caspersen, Balka. Murer,
strandfoged.
18.8.1908- 11.6. 1973.

Karl Knoblauch, Røbro Mølle,
Rø. Mølleejer.
19.8.189 1- 13 .6.1 973.

Carl lpsen, Oluf Høstgade 2,
Svaneke. Fisker, fhv. formand .
15 .4.1898-23.6 .19 73 .

Brynhjolff Svendsen, Grønne·
gade, Rønne. Fhv. kioskejer,
fmd.B. 1910 .
20 .1 2.1 894- 26.6.19 73 .

Hans Peter Jensen, Kalkværksengen 2, Neksø. Socialinspektør.
15.3.1910- 28.6.197 3 .

Adolf Falkenberg, Bækkelund,
Klemensker. Avlsbruger.
26.11.1895-30.6.1973.

Mathea Mouritsen, Kirkestræde
24, Neksø . Fhv. komm unekas·
serer.
21.9. 1889- 29.1.197 3.

Einar Kaare Rasmussen, Antoi·
nettevej 9, Rønne. Fhv. fotografmester. Æresmedl. Dansk fotografisk Foren.
6.8.1893-7 .4.1973.

Aage Chr. Hansen, Præstevæn·
get 16, Åkirkeby. Pens. lærer.
18 .1 2.189 1- 10.6.1973 .

Christian P. N . Hesthaven,
Birgersvej 5, Akirkeby. Købmand, bogholder, grosserer.
26.6.1893 - 5.8. 19 73.

•

Vagn Rasmussen Lundberg,
Baunet 14,Akirkeby . Værkfører.
25.7 . 1928-22.5 .1973 .
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F oto: Frede Kjøller

Gamle fiskersk ure i Snogebæk

Indhold af 41. årgang
Ti telvign et: Set. Olaf. Set. Ols kirkes våb enhus.
F oto: Frede Kjøller . ... . . .. . ... . . ... . . .. . ... . . .. . .

side

Eft erårsskum ring (Kanegaards klippeløkke). Af Christian
Stub-Jorgensen. Foto: Frede Kjøller . . . . . . . .. . .... . . . .

side

3

På to ppen af sin egen virkeliggørelse. Af Hansaage Boggild ..

side

4

Arets gang i Bornho lms natur. T ekst og fo to: Frede Kjøller . .

sid e 19

folketro og fo lkesagn p å Bornholm IV . Af Christian
Stub-J ørgensen. F o to : Frede Kjøller ... . .. . . . . . .. ... .

sid e 25

En foregangsm an d . Af Knud Koefoed-Jesp ersen, told insp ektør, Hellerup . . .. ... . ... .. .. . ... ........... .

sid e 32

En bornho lm sk stub mølle. Foto: Frede Kjoller ... . . .. ... .

side 34
side 35

En menneskeald er i Bo rnho lms skove. Af J. A. Nielsen,
fh v. statsskovrider . . .. ... ... .. . .. . ....... . . ...... .

side 11

Prinsen s Kilde og Vandmøllen i Nordskoven. Af Ejnar Kj ol/er

Studen terne fra Rønne Statsskole 19 7 3 . Foto: B. Ilsted-Bech

side 16

V ilh. G rønbech 100 år. Af Jan Nielsen, lektor, Sorø .. . .. . .

side 38

Edmund A ndersen. A f Svend E. Michelsen . . . . . . ....... .

side 42

Bornholmske madspecialitctcr. Ved Kamma Hansen,
hush o ld n ingskonsulent ............... . ... . ... . ... .

side 17

Po rtræ t te r af kend te bo rnh olm ere afgået ved døden sidste år

side 43

Det gamle bryggeri i Svaneke. Foto: Frede Kjøller ... ... . . .

side 18

Gamle fiske rsku re i Snogeb æk. Foto: Frede Kjøller . . . . . . .

side 48

Rettelser til forr ige årgang:
Side 2 1 : J e rnbanegade. Rettes til "Kirkegade". Sid e 33: Ky llingch øne n. Re ttes til "Skrebanesteninj" ved Åkirkeby.
Redaktion ; F rede Kjøller, Lærkevej 11 , 375 1 Østermarie

- et udvalg af
Bornholms litteratur

NYHED: BORNHOLMS FUGLE
450 sider - 80 helsides fotoplancher i fremragende kvalitet
Prægtigt værk om Bornholms enestående fugle-fauna

Kort og førere:
Bornholm, generalstabskort 1 :100000 fa lset . .... .. ........ .
Bornholm, atlasblade 1 :40000 4 blade plano a ............. .
Bornholm, målebordsblade 1:20000 16 blade plano a ....... • .
Bornholm, turistkort 1 : 60 000 ...... . ....... . ........... .
Vore fortidsminder - arkæologisk kort ...... . .. . .. . ... . ... .
K. Thorsen : Bornholm, turistkort 1:75 000 . . . . .. .. . . . ..... .
K. Thorsen : Rønne, kort med gaderegister ................ .
På Bornholm 1973, turistfører med kort og specialkort ....... .
Bornholm - den grønne rejsefører med kort og specialkort .... .
Henning Køie: Christiansø . .. ....... ... . . ... . . . .. ...... .
Adressebog for Rønne kommune . . ........... . .. .. ...... .
Adressebog for Hasle kommune . . . ... . ... . . . ....... ..... .
Adressebog for Nexø kommune . ........... . . . .......... .
Adressebog for Åkirkeby kommune . . ....... . ... . . . . . .... .

10,35
10,35
10,35
8,05
10,35
3,50
1,00
6,75
8,50
10,25
21,00
12,50
18,00
12,5 0

Historie og hjemstavnslære m.m. :
Palle Lau ring: Bornholm, med tegninger af Ebbe Sadolin
46,00
indb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,65 og 70,15
P. Møller: Det bornholmske sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,75
Rønne Bogen, samlet af Emil Ruge og Iver Madsen . . . . . . . . . . . 20,85
Th. Lind: Svaneke Bogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00
Niels Nie lsen : En b y vokser til . ... ... .. .. ... . . .. 34,50 - indb. 69,00
Chr. Stub-J ø rgensen: Bornholm Borg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,50
Chr. Stub-Jørgensen: Blade af Hasles Bog . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,75
Bornholmske Samlinger nye serie bd. I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,75
Bornho lmske Samlinger nye serie bd. Il. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,80
Bornholmske Samlinger nye serie bd. III {Ebbe Gert Rasmussen:
Bornholm 1658) . ...... .... .... . ................... . 33,95
Bornh o lmske Samlinger nye serie bd. IV ....... . ...... .... . 37,35
H . Sten bæk: 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 anledning af Aakirkeby
Sparekasses 100 års jubilæum . .. .. ..... .... . ... . ...... . 46,00
J. Klindt-Jensen: Barokken i Rønne Fæstning ..... .. . . .. . .. .
5,80
Ejnar Kjøller: Nørrekås minder ......................... . 2 1,00
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
Johs. Lyngby: Dams Hotels historie.......... . .. . ..... . .. . 15,00
Bedstefars Bo rnho lm - som fotografen så d et, billedhæfte i stort
format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 ,50
J. P. Kuhre: Bornholmske folkeæventyr og. dyrefabler, ny udg.
27 ,50

Kr. 168,75
Henning lpsen: Bornholm og bornholmere .. . . . .... . ....... .
Bornholm i billeder 1967 - 68 - 69 - 70 . . .. ... .. . .. .. .. ... a
Bornholm i billeder 197 1 ... . ...... ... ......... . ... . . . . .
Bornholm i billeder 1972 .. .. . .. .. . .. . .... . ............ .
Bornholm i billeder 1973 .. .. .. .. . .... . ............. . . . .
Chr. Stub:Jørgensen: Næsdjævlens Rige, indb .... .. . .... .... .
Chr. Stub-Jørgensen: Kølvand .. . ................. . ... .. .
Chr. Stub-Jørgensen: Hav og havlyng .. ................... .
Chr. Stub-J ørge nsen: Soldyrkerne paa Madsebakke . . ........ .
Robert Christensen: Set. Ols kirke ... . ......... .. . .. ..... .
Erik Skov: Østerlars Kirke . .................. . ......... .
Erik Skov: Hammershus ........... ... . . ... . ........... .
Tage Kaarsted : Hammershus ....... . ................... .
Arne Døssing: Helleristninger ...... . .......... .. . ... . ... .
Frede Kjøller: Vestermarie Pla ntage genn em 100 år . ......... .
Frede Kjøller: Østerlars Udmark 1866-1966 .. ............. .
Viggo Hansen: År og Dag i Skoven (Rønne udmark) ......... .
Palle Rosenkrantz: Mordet i Vestermarie, ny udg . ...... ..... .

24,50
11,85
12.00
12,85
14,85
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

Geologi og arkæologi:
Arne Larsen: Bornholm med kikkert og lup ................
do. tysk udgave ................... . ................
Arne Larsen: Læså, ny udg..... .......... . .. .. . . . . . ....
Arne Larsen: Bornholms Natur .............. ..... . . . . ..
Geologi på Bornholm (Varv ekskursionsfører nr. 1) ... . ......
Lise Bender Jørgensen og Mogens Schou J ørgensen:
Helleristninger på Bornholm ........ . . ............. . ..

.
.
.
.
.

6,90
13,50
22,30
3,50
14,00

.

5,75

Biografier og stamtavler:
H . Sonne Kofoed og N. C. Stangegård: Klippeøens Mænd, fød te
og førte ..... .......................... ... 15.95. indb. 20 ,1 5

Digtsamlinger:
Digte af A.J. (realskolebestyrer A . J ensen), digte i bornholmsk
mundart ..... ..... ....... .. .. · · ... .. · · · · · · · · · · · · ·
K. A. Petersen: Viser i bornholmsk Folkemål . ... . ..... . . . .
J. P. Kuhre: Bællaminje frå Magleskåu .. . ............. ...
Chr. Stub-Jørgensen: Hjemla nds Kyst . ................. ..
Hans Hjorth: På versefødder . .. ........ . .. . ............

·
.
.
.
.

25,00
3 ,50
3,50
11,50
2,50

14 gamle viser i bo rnholmsk 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 . ......................... .
Bornh olms pris af Winthe r ..... . . ..... ......... . ...... .
Kong Pete r I.s H onnørmarch af dr. Thorsen . . .. . . . .. . .... . .
L. Wessel: I Piblamarken ......... . ....... . ............ .
Kjøvenhaunerijn, syngespil i 2 akter, tekst og musik Da niel
Andersen ................. . ............. . ........ .
Hans Hjorth: Borrinjholm ............. ..... ........... .
Klippeøens sange ....... . ..... . ...................... .

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

Sang- og melodihæfter:

Diverse :
Jul paa Bornholm 1973 ... . ...... ... ... ..... .. ..... ... .
Nogle af tidligere årgan ge af Jul paa Bornholm er udsolgt, men vi
har stadig en del årgange på lager.
Ferieøen Bornholm, billedhæfte med tekst p å dansk, engelsk og
tysk ........ ........... ........ ..... . .. . ... ..... .
Horst F uch s: Bornh o lm· kennen und lieben . ..... .... . .... .
BORNHOLM i sort/hvid og farve, b illedhæfte ....... . ...... .
Frede Kjøller: Bornholms ukendte stier . .. ..... .... ... .. .. .
Tysk udgave .... . .... ..... ..... ..... . . . . . ... ..... . .
Karl M. Kofoed : Bornholmske sansager og sange ............ .
Gamle huse i Rønne . ................ . . .. . .. . ..... ... . .
Bornholm , bille dhæfte med da nsk, svensk, e ngelsk, tysk og
fransk tekst .... . .. .. .. . .... . ..................... .
Ludvig Mahler: Bobbarækus Filiækus. Med Krølle-Bølle rundt
på Bornholm, bornholmsk hiJledbog .......... . .. .. .... .
Poul Nørgaard: Bornholm, i serien Geografiske regioner . . . ... .
Levy Blang: Et tidsbillede fra svundne t ider ... . ... .... ..... .
Leila Krogh: Bornh olmersko len - Isakson og Weie på Bornholm ..
Ernst Mentze: Born ho lmermalerne . ................... ca.
Gordon Norrie : Bornholms Værns historie ...... . . . ........ .
Gyldendals egnsbeskrivelse, bd. I: Bornholm, sep. indb.

18,50

8,65
19,50
12,50
9,75
12,50
24,50
47,00
19,50
15,85
9,20
17,25
15.95
23,75
21,00
48,50
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Bogtryk
Offset

Colbergs Boghandel
Forlægger af born holmsk litteratur
Telefon (03 ) • 95 1617 . Postkonto 13077
Æ ld re bornholmsk litteratur købes og sælges

3700 RØNNE

TELEFON (03) 95 24 44

4,50
3,00
7,50

JOH S. PEDERSEN
RØN NE
TELEFON
95 13 04

JOHGUS . BORNHOLMSK KERAMIK

BORNHOLMSKE FISKERBADE

Sl<O
Deres NYE SKO

til d aglig og fest

er fra øens førende
SKOMAGASIN
Forhandlere over hele øen

der er sko til hele
familien, til alle formål

AKTIESELSKABET

Bornholms
Fløde- lscremfabrik
Bornholm s Margarinefabrik A/S
R ønne. te lefon (03) 95 2244

Telefon *95 18 50

PROTOKOLLER

Det

PRIVATBIND

sidste nye

tf.~

Niels Andersen

i briller
f inder
De i

LJf/wJnJenJ

BOGBIN D ERI

OPTIK A/ s

J

ST. TORVEGAOE 14 . 3700 RØNNE . TLF. 95 05 72
95 05 62

St. Tor v, Ronnc, T lf. (03)951313
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TISSOT
er tiden-lige sekundet.
på

MALERFIRMAET

FZ 10684
Double ... . .. kr, 405
Nørregade 24
Tlf. (03) 95 38 48

Det store udvalg i URE find er D e i den lille butik p å torvet
- under OMEGA uret -

'/fwmJenJ · URE
St. Torv 8. 3700 Rønne . Tlf. 95 37 06

_J

' - - - - - - - - - -- -

Nygifte

•••

Første jul
i eget hjem

De spurgte også

SPAREKASSEN

Vi spiller ikke lotteri
D e kan hverken vinde
biler - barnevogne eller rejser til Mallorca
ved at købe hos os
Derimod vil D e altid være sikker på at få en
1. kl.s vare til den billigst mulige pris

K ore sagt:
De får gevinst h ver gang,
når De køber KVALITETSBRÆN DSE L hos

Fa. Chr. Bidstrup, Rønne, tlf. (OJ)9SOt41
BRÆNDSE L AF ENHVER ART

r.Aft i

elektriske
anlæg
Firmaet Axel Sørensen . Elektro-installatør . Tlf. Rønne (Ol)9S OS 69

s::
Q
ClJ

r

m
JJ

MERFAC-BEDRE BOLIG

Gå
til
3700 RØNNE - (03) 9510 25 - SØNDER GADE 7

ØSTERGADE - RØNNE -95 02 50 - RINGVEJ - RØNNE - 95 24 50 - NEXØ AUTOVÆRKSTED - 99 22 52

... vi ka'Ilat snddu biler

symbolet på
fornuftig forsikring

det er nærliggende
når De henvender Dem til

NYE DANSKE LLOYD
NYE DANSKE LIV
Ring t il os, når De ønsker at drøfte fornuftig forsikring
Centralkontoret for Bornholm : Ll. Torv 16, Rønne. Tlf. 95 18 64
Medarbejdere: Sa lgschef C. A . Flensborg
I Rønne: Assurandør Karst en Tranberg og Assurandør Søren Olsen
Nordbarnholm: Assurandør H. P. Riss. Privat : Møllegade 9 , Tejn. Tlf. 98 05 04
Midtbarnholm : A ssurandør V agn Jørgensen. Privat: Nørregade 14, Østermarie. T lf. 97 03 64
Sydbornholm : Assurandør B. M. Larsen. Privat: Kong Gustavsvej 15, Neksø. Tlf . 99 28 64

FORSI KR INGSAKTIESE LSKABET N YE DANSKE LLOYD

FORSI KRINGSAKTIESELSKABET NYE DANSKE LIV

BOGTRYK
OFFSET

e cEB-TRYK
STOR EGADE 30 . 3700 RØNNE . T ELEFON (03)'952526

Kgl. porcelæn
Bing & Grøndahl
Holmegårds glas

N EDERDELE
KJOLER
BLUSER
STRIK
FRAKKER
JAKKER

Se det nyeste i ovnfast
og ildfast porcelæn.
Mange gode gaveideer.

SLACKS
RUSKIND
P l GETØJ 4-14 år

Stort udvalg i
rustfrit stål.

De ser det først
hvor udvalget
N. C. BRUUN-SCHMIDT
St. Torvegade 1, 3700 Rønne
Telefon (03) 95 Ol 04

er STØRST

EFFEKTIV HÅRPLEJE
RADGIVER

11 -:l l<ERASTASE
laboratorier
r:or~al's

DAMEFRISØR

KNUD OTTESEN
SNELLEMARK 4 3 . RØNNE . TLF. (03)95 0912

Man køber da
KØD
hos den rigtige
SLAGTER
H.C. Riddersborg
HJØRNET AF 0STERGADE~ SØNDERGADE

TELEFON RØNNE (0 3) 95 05 64

Bornholmsk
.
stentø;
og fajance

L. HJORTH
GRUNDLAGT 18l9

~

tJi_.,~~
Medlem af
Guldsmedenes
lndkØbsforenir,ig

Søger De en gaveide?
Eller har De blot lyst til at se

de mange nyheder, vi til stadighed får hjem Så kik ind - her kan De frit
gå omkring
og bese varerne - alt er fremme

GULD_ SØLV
RAV_ MALM _TIN

- guldhuset -

STORT UDVALG I
SPORTSPRÆMIER

ST. TORV 8 , 3700 RØNNE . TLF. 950270

ring tøjet rent
(03) 95 00 09
(01JAM 2212
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!BORNHOLMS DAMPVASKERI A/SI_
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Vask - Rens - Udlejning af linned og beklædning
ti l plejehjem og institutioner på Bornholm og i København
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