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KYSTENS JUL
Naar Vindenes evige Jamm er og Klage
fylder med Tristhed den trætte Natur,
naar Mulmet bag korte og kraftløse Dage
st aar over Søen saa tæt som en Mur,
naar hid sige Stormkast slaar ned fo r at blande
det piskende Sand med det fygende Skum
og vælter et Styrt mod urolige Strande
af sneblandet Regn fra det skyrnørke Rum ,
- da kommer Julen t il Byen ved Kysten.

Naar Landet er Mørke og raakold e Stene,
og Sne vælder ned i en kværnende Fos,
naar Mennesker aldrig har følt sig saa ene,
saa svigtet af Styrke, saa tappet for Trods,
da lokker dem Lu nh ed, da søger de sammen,
og bortgemte Længsler igen gør sig fr i.
De varmer de neglsprængte Hæ nder ved Flammen
og søger e n Haand til at gemme dem i
- da kommer Ju len til Folket ved Kysten.

Naar Skumringen falder, før Lyset fik Kræfter
at bryde sig Vej gen nem Hvælvingens Slø r,
naar Dagen h ar vækket et Haab , men derefter
druk ner i selvsamme Tungsind som fø r,
naar Lampen, der viser, h vo r Mennesket bygger,
slører bag gule Gardiner sit Lys,
naar Lygterne leger med dansende Skygger,
og Angst er og Genfærd er kommet til By s
- da komm er Julen til Byen ved Kysten.

Naar Dagningen blotter sin fattige Stribe,
hilst af de sultende Sø fugles Raab ,
da møder vi Lyset , parat til at gribe
det spinkleste Solstrejf som fuldbyrdet Haab.
Fornyet i Styrke og Tryghed og Viden
kaster vi Frygten fo r Mørktidens Tvang.
Meget vi skal vel ige nnem, men siden ,
forude , forude, fremme i Tiden
vil Lyset faa Magten endnu engang.
Julen er kommet t il Landet bag Kysten.
Christian Stub-jorgensen.
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Bornholmere
-fra familiealbumet
Af ARNE MADSEN

Det var altid spæ ndende at få lov til at blade i det gamle familiealbum. At det må være sket tit , vidner ryggen om . For den er der
ikke mere. Men for- og bagside og "sølvspæ ndet" og de tykke,
sol ide blade, hvori familiens gamle og unge og yngste og venner
og gode bekendte fik plads i foto 'ets fo rm eksistere r endnu - på
aft ægt som dekoratio n og mind ebog på den gaml e dragkiste.
Album'et er stadig spændende at blade i. Det er fra den tid , hvo r
det at blive forev iget af fotografe n ikke var noge n hverdagsbegivenhed, og hvor det drejede sig om perso nens portræt alene.
Ikk e så underligt , at det indsatte fotog rafi i boge n med de så
tykke blade, som ingen anden bog i huset kunne h amle op med ,
var omgivet med guldkant helt ind t il billedet hvortil ganske fin
og næ nsom guldkant trak d et yderligere o p. Og så dertil - nær
bladets yderkanter - endnu en gu ldkant , der i hvert af bladets
hj ørner afsluttedes med en elegant dekoratio n.
Albumets første billede er i en rødlig tone, et gammelt fotografi, der er taget af fotograf Theodor Yhr, G. St ockels efterfølger, Rønne-Åkirkeby. Det viser gårdejer J . P. S teenberg og
hustru, Kobbegård , i Melst ed. Album 'et er nemlig en gave fra
dem, fortæ ller en antegning på omslaget , der er skrevet med en
smuk håndskrift og med um age. Det var jo en gave. Og bi lledet
af det sto ute, bornholmske ægtepar vidner om orden og besindighed . Det er et par men nesker, hvis po rtræ t man godt kan
k ikke læ nge på. Det er, ligesom de hviler i sig selv, h ører sammen
og altid har gjort det. Han st år op , støtter den ene hånd på
" pyntebordets" kant, den anden på stolerygge n af d en st ol, som
h ustruen sidder på. De er i det fine tøj, stadstøjet. Man går jo
ikke med hæderstegnet i reversen til daglig, hvem man så end er,
når man er bornholmsk bonde.
Det næste billede i det gamle album er også et tidsbillede. Det
skyldes søstrene T ranberg, Gudhjem , og er fotografe ret af A.
Holm , sammesteds. De er klædt i de nydelige, bornholmske d ragte r med hovedtøjet "På-sig-bundet ", som hø rte t il i 1800-tallet.
Så følger albumets øvrige b illeder , d er alle viser de portrætte rede i stadsen - om det nu gælder drengen , der er i pyjamas,
fordi det er en gave fra famili en i det fje rne Amerika, eller pigen
i sin ko nfirmatio nskjo le eller den unge dame fra Højskolen, marinesoldaten eller landsoldaten ell er den unge herre med hatten
kækt i nakken - eller med datidens store mode: stråhatten ... Måske alle husets unge er samlet under et - som på fotografiet af
møller Kullmanns børn - og puddel. For den hører jo også til
familien!
Og så er der billeder, hvo r fami lien er samlet fora n bindingsværkshuset på trappen op til halvd øren , vendt mod haven. Den
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ældste af de gengivne er Karen Margrethe Runge, født 23. november 1823 i Østermarie. Da billedet blev taget, havde hendes ægtefælle, Hans Jø rgen Larsen, været d ød en snes år. Karen Margrethe
var datter af løjt nant og bonde i Østermarie, Peder Pedersen
Runge. Hend es mor hed også Karen Margrethe. Hun blev født i
1783. Et synligt minde om hendes far igen er en nydeligt udført
arm stol, der bæ rer runerne AM og årstallet 1822. Da havde han,
Anders Mikkelsen, som han hed, været gift med si n Margreth e i
40 år. Det er fo rm entligt i anledn ing heraf, at han har ladet stolen
udfærdige af en virkelig dygtig håndværker, et vidnesbyrd , som
den er, om god , gammel "bondekunst". Anders Mikkelsens far
hed Jens Pedersen, der jo var Peders søn. Og med navnet " Peder"
strander den gren af slægten for kirkebogen s vedkommende, som
andre grene strander ved Svend, J ens eller Mads.
Karen Margrethes (billedet) datter hed også Karen Margrethe.
Og fra hende er navnet gået videre. Denne Karen Margrethes
ægtefælle var fisker J ens Mogensen fra Melsted. Han ses st ående
på fotografiet omgivet af de nævnte kvinder og af sine børn .
Yngste søn var ikke fø dt , da billedet blev t aget. " Drengen", der
ses stående på t rap pen, er dog ingen d reng, men e n pige. Det er
hændt, at en og anden, der har bladet i billedalb um 'et har fo rvekslet "drengen" med d en , der skriver d isse linier. Forklaringen
ligge r nok i, at det er m in mo r, Asta Madsen, en lang årræ kke
d istriktsjordemoder i Nexø. Fo tografiet er formentlig taget ca.
1895-96.
Karen Margrethe og Jens Mogensen var som nævnt fiskerfolk
fra Melsted . Som hans far havde været det - Svend , h ed han, - og
dennes igen , J ens, - og dennes igen, Mogens, - og dennes igen, Jens.
Det synes at være et træk i Bornholmerens liv: han blev, hvor han
var, om det nu var ved jorden elle r ved søen. Derfor må det også
have været en æ ndring for h in Karen Margrethe , der som 27-årig

Dbmd. j ens Peter Steenberg fødtes på Fløjlegård i Øster/ars den 18. februar 1834, blev ejer af Kobbegård sammesteds og døde i Gudhjem den
11. august 1 913. Hans hustru, Nikoline Marie var født l psen, fødtes på
Kobbegård den 9. maj 1846 og døde i Gudhjem den 11. januar 1910. De
er begravet nær kirken på Østerlars kirkegård.

så en skonnert, så en brig. Men e n dag var træskudernes tid forbi.
Det blev både af jern og ikke længer drevet af sejl og vind. Det
blev motorbådenes og "tankernes" tid. Og turisternes somre
fulgte. Længe så de røgen drive fra røgovnene, så blev også de
færre og færre; men det nye køretøj: bilerne kom i større og st ørre
tal. Svært at følge med. Der var så meget at se. Og så blev hans
skæbne den , at han blev blind.
Også bedstemor havde skæbnen sat sit mærke på. Hun blev
tunghør. Det var hende en stor sorg. Men på grund af den satte
hun også sit "åndelige testamente". Det var om at høre, mens tid
var. Dengang var der ingen mu ligheder for at afhjælpe på dette
felt. Kun "at t age til efterretning", og det måtte hun gøre. Indtil
familien samledes i "salen" i det gamle hu s ved hendes båre. For
hun var ikke mere. Der var så stille derinde. Halvdøren sto d åben
ud mod haven og trappen , hvor billedet i sin t id var taget. De
røde bær i haven var forlængst borte. Den var blevet så tom , om
man nu forstod det eller ej. Så kom hun til kirke for sidst e gang.
Der havde hun været så tit. Det h avde de begge. At komme der
hørte jo livet til. Så måtte han gå uden hende. Og tage sin plads
på sin bænk. Den ganske bestemte plads. Og komme i god tid, en
halv tim e mindst. Det var nu hans vane. Huset kunne jo fy ldes.
Jeg tror, at de begge var båret af den tanke : om det dog måtte ske!
"Hører Guds ord, mens I kan", sagde hun. Det var ud fra hendes
egen erfaring, at de ord blev hen.des åndelige testamente!

Søstrene Trine og Kristine, født Dam , blev af folk i Melsted gerne kaldt for
"Trfinberg-kvijnfolken ". De tjente begge på St. Sandegård. Da gan1er Hans
Jacob Tranberg i Melsted blev enkemand, giftede han sig med den ene
af de to søstre. Ved hans død i 1879 flyttede de to søstre sammen og ernærede sig ved at karte og spinde og dyrke deres kartoffelhave. De var et
par meget værdsatte mennesker. Af denne grund og en til: at de begge
ejede hovedtøjet "På-sig-bundet", var der flere, der ønskede et billede af
de to søstre. Deres midler var dog ikke til at Lade sig fotografere og forære billeder til højre og venstre, men de eft<;rkom opfordringen om et
billede, idet man overtalte dem til at gå til den unge fotograf Anton Kristian Holm, der havde slået sig ned i Gudhjem, iført stadstøjet i h vilket de
lod sig forevige, hvorefter interesserede så kunne købe billedet, som på
den vis kom i fleres eje. Det er da også, som det gamle foto for eftertiden bevarer et minde om, at det den gang vitterligen ikke var en hverdagsbegivenhed at gå til fotografen.

j ens Mogensens familie i Melsted. Fisker j ens Mogensen (står op). Datteren Karoline (står ved hans side). Karen Margrethe Runge (siddende, iført
det smukke hovedtøj). Datteren Asta (stående op mod halvdøren). j.M.s
hustru Karen Margrethe (siddende til v. i billedet). Datteren Nanna {den
lille pige i billedets midte}. Tvillingerne, døtrene Karen og Valborg {siddende i de to ens kjoler). Billedet er fotograferet i 1893, hvor familiens to
yngste, Magnhild og Veset (nu begge boende i Gudhjem) endnu ikke var
født.

fl yttede fra fædrenes bornholmske bo ndegård til fiskerlejet fo r at
være fiskerkone. Lykkeligt kun for et barnebarn at læ nges mod
det hjem, der var bedsteforældrenes. Der var så godt at kom me
og så trygt at være, om end erindringerne er få. Man var jo ikke
så gammel, d a bedstemor døde. Det var inden da, at erindringen
skabtes om det lange, lave hus i Melsted , hvis have var så forunderlig, så lun og god og varm. Og hvo r man samlede nælder til
grisen . Og hvor man " hjalp til", når bedstefar bejtsede garn. For
han skulle jo på havet. Det så h an på altid . Som Oluf Høst skrev
det i sin logbog: "Jeg ser på havet , dag efter dag, år efter år, hele
mit liv! "
Da bedstemor døde , flyttede h an til Gudhjem, hvo r han boede
i sit hu s på "Norresan". Der var ikke så mange skridt til havnebænken, og så sad han der som andre gamle Gudhjemboere og så
livet gå hen . Der var altid noget at se på og snakke o m. Derfra
kunne han fø lge udviklingen . Hvor meget var der ikke hændt,
side n han var dreng i Melsted hos Svend og Bodil , som hans mor
hed. Bodils mor hed Karen. " Karen og Margrethe", ja, de gik jo
ustandselig igen ! Ligesom skib ene ude på søen. Så kom en bark ,
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ROLIGIIEDSGADE
min barndomsgade i Rønne
af LUDVIG MA HL ER
(Maleri af Axel Moller 1934). Foto: L. Mahler.

" De svand t , de svandt, de blide Barndomsdage!
Min Rolighed , min Fryd med dem svand t hen ",
hedder det i Jens Baggesens kendte digt fra 1785 , "Der var en
tid , da jeg var meget lille."
Disse lin ier falder mig ofte ind , når jeg nu på mine ældre dage
drages mod min barndomsgade - den engang for mig så dejlige
Rolighedsgade i Rønne - og mindes den glade og lykk elige tid før
første verdensk rig. Hvor læ nge siden - og dog som var det i går.
Men hvilken forand ring! Når jeg i dag står ud en for "Tidende"
i Nørregade og kikker op gennem Rolighedsgade, går mine t anker
tilbage til den idyll iske husrække, der i sm ukt afstemte fa rver
strak te sig fra Møllegad e-hjørnet til Skovgænget . Nu er alle de
gamle huse borte. Russernes bo mber lagde dem i grus hin uhyggelige 8 . m aj 1945. Bedre og mere tidssvarend e bol iger er naturligvis bygget i stedet for - men id yllen skal man vist lede efter. Og
ingen husker og savner vel nu de store, p ragtfulde so lsikker, der
i min barndom stod der bag d et grønne stak it ved gavlen på Ha ns
Andersens kønne, okkergu le bind ingsværkshu s og n ikkede til os,
eller de karak teristiske husløg på d et lille flad e t ag i gård en.
Mit føde hj em, som vi fl yttede fra i 1916, d ajeg var 13 år, skå-

Vestre d el af R olighedsgade i sne før russerbombardementet i 1945.
(Maleri af Axel Møller 1927). Foto: L. Mahler.
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nede russerne dog. Men dette smukke, bo rnholmsk-rød e bindingsværkshus, nr. 16, som far - efter øens skik - lod kalke hvert år til
pinse, lagde en ild ebrand i ruiner i 1940, og ejeren , ø lh andler
Munch , om kom. Derim od ligger der stadig på den m odsatte
side en række århundredgamle hu se - næsvi st springer de frem i
gad en. "Krudthu zen " kald te vi d em "forr i tid er" - efter sigende
fordi de oprind elig blev brugt som krudtmagasin fo r Bornh olms
Milits, der ophæved es i 1867.
Et af mi ne første "bællaminje" går t ilbage til en d ag umiddelbart før m in 4-års fødselsdag. En sigøjnerske kom hjem og viste
os et bur med en papegøje i. J eg fik lov til at give hende en skilling og sku lle så fortælle papegøjen , hvornår jeg fyld te år, hvorpå
den med næbbet trak et kort op af e n skuffe i bu ret. Derefter
læste sigøjnerske n m ed dyb røst : "J a det passer jo! Du er fød t i
vædderens t egn - og du skal blive m eget ly kkelig og leve længe i
d en ne by, og så vil du snart komm e ud på en dejlig, lang rejse! "
I de n ald er interesserede navn lig det sidste mig mest , og i de næste
par d age pl agede jeg m or ustandselig om at komme af sted , og
hun fik ikke ro , før hu n havd e taget mig med på min allerførste
tur m ed toget t il min bedstefar Mahler i Åkirkeby.
Hvilken stor o plevelse var ikke denne "dejlige, lange rejse" i
1907 for mig "lijl a horraværl ", der ikke kunne huske at have været længere i d en store, vide verden end henne på "Stora Pia~"
for at se på o pførelse n af Zah rtmanns nye, imponerende springvand! T æ nk at køre fra Rønne østre trinbræt helt til Åkirkeby i
1 time og 23 minutter med et kæmpestort, prustende og stønnende d amplokomotiv foran en uendelig lang række person- og
godsvogne - og så oven i købet standse og rangere på næsten alle
stationer og trinbrætter! Forbi "Rabækkan ", " Potterakulerna"
og "Nylars runj kjærka", gennem ukendte skove og over marker
med huse og levende heste og køer. Så gjorde d et ikke noget, at
jeg under en særlig voldsom rangering røg ned af d en glatte træbænk - togfører Lerehe kom bare straks og trøstede mig med e t
bolsje, og han var så sjov, så sjov, for h an k unne bevæge sine ører,
så kasketten vippede o p og ned på hans hoved e. På hjemtu ren sov
jeg trygt på mors skød - der var jo h eller intet at se i t usmørket
derude, og togmanden havde slukket d e o send e petroleum slamper i kupeen. Denne spændend e, " dejlige , lange rej se", som den
rare sigøjnerske havde " læst i stjernerne", kostede m or 1 hel
krone frem og tilbage - " men d ed va dænj sør'm aj au riel i vær! "
gav m or mig senere ret i.

Rolighedsgade var, som navnet siger, en rolig gade. Tiden sy ntes
virkelig dengang at gå på listesko - selv om vi børn i vo re nyklampede træsko jo nok kun ne lave en forfærdel ig støj , når vi løb og
legede "Æblegas".
Vor genbo i " Krudthuzed ", hele byens muntre t rommeslager,
"Svisa"-Schou, var gadens mest aflyttede vækkeklokke , når han
tidligt om morgenen st artede på sin daglige dont uden for os.
Efter øredøvende brug af t rommestikkerne forkyndte han med
kraftig stemme for alt folket: "Harmonikka-konginj Nathan auerfrå Kjøvvenhawn spiller oppa i "Lu njens Minje" i aftan - å så e
<lær danjseball bagætte!" - for blot at give et eksempel. Så sprang
man lysvågen ud af fje rene og glædede sig "så urimelit" til en
festlig aften i det populære forlystelsessted i byens udkant, hvorfra man kunne være sikker på at vende hjem ud på natten med
myggestik over det hele.
Snart blev der atter liv og lystighed i Rolighedsgade. Den morsomme fiskekone, " Lovisa-Eli", dukkede op med sin kærre med
sild fra "Norrekås" og råbte: "Sijl e gott! Kom å kjøv - 25 øra
olinj ! " Konerne strømmede til med lerfadene fra pottemager
Møller i vor gade, handelen gik strygende, og længe varede det
ikke, fø r lugten af "stæjt sijl" afslørede, hvad middagen stod på i
de små hjem. Og så raslede hun tilbage til "Norrekås" efter en ny
forsyning til de andre gader, mens hun skrålede sin hyldest til
fødebyen: "J a ælsker mit gamla å dajlia Ronna! " på en kendt
melodi.Jo hun pyntede i min barndoms fa rverige gad ebillede, og
hu n fortjente absolut, at vi kaldte Skovgænget, hvor hun boede i
nr. 3, fo r "Elia-gjæn jed" - men det eksisterer heller ikke mere.
Hvor var det herligt en tidlig morgen at indsnuse duften af nyt
rugbrød fra Andreas Hansens bageri nede på hjørnet af Rolighedsgade og Nørregade! Når de store efterårsmanøvrer forøgede byens

R ønnes stolthed i 1908 - det nye springvand på Store Torv. Fra venstre:
Fajancer Holms butik, "3-etagen" med Chr. Hansens Konditori "Petrea"
og Munks "Uhrmageri", Colbergs Boghandel og Borgerskolen.

indbyggerantal betydeligt, måtte der slides hårdt i bageriet, for at
de tusinder af rugbrød kunne blive færdige til de mange sultne
"Jens'er", og vi børn gav gladelig et nap med ved læsningen af
soldatervognene, der ventede i en lang række på gaden. I det
hele taget var bagerens store eje ndom og udenom splads med
"bjerge" af brænde en vidunderlig tumleplads. Ved den roterende
hestegang, der drev æltemask inerne i bageriet, øvede vi os i

Under de store efterårsmanøvrer på Bornholm i 1912 hentede militæret
læssevis af rugbrød i bageriet på hjørnet af Roligheds- og Nørregade. Vi
børn gav gerne et nap med ved pålæsningen (drengen med huen er artiklens forfatter sammen med bagerens Ejnar). Yderst til venstre ses førstesvenden Anker, på hjørnet bagermester Andreas Hansen med frue (til venstre i døren).
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T egning fra århundredskiftet af Søndre B adehu s, der lå i Kastelsbugten
nær Kan ondalen, og som måtte vige, da Sydhavnen anlagdes.

" Dødsridtet " på Ejn ars pony, eft er at vi h avde overværet det
fantastiske nummer i baron Knuth s "Cirkus Guill aum e" på
" Munckes Pias" i Østervoldgade. Også opfø relsen af den nye
bagerisko rst en fulgt e vi med en kolossal interesse. De klogeste
påst od , at den skulle være mindst lige så høj som både "Fyrtårned nera på Hawn abakkanj" og "Kongaminjed inja i Alm inj en"
t ilsammen! Der var ikke and et fo r, end at vi måtte kontrollere
højden af de n halvfærd ige sko rsten , og en sø ndag fo rm idd ag
kravled e vi dristigt op på den i vo rt rene, hvide matrost øj. Aldrig
fø r havde vore mødre set os så møgbeskidte, som da vi vendte
hj em for at spise! Og ingen a f os fi k den eftermidd ag lov til at
t age med til "Gundbergs Have" for at sejle på åen.
Hjørnet med solsikkerne havde en ganske særlig t iltræ kn ing på
os bø rn - måske mest fo rd i konen i hu set plejede at ligge i det
åbne vindue og glæ de sig over vore lege-, og det var vo rt samlings-

Tøjmeste rens svigersøn, Herm an Sanne, afbrød vor "B ujl i holla "-leg for
at prøve sit nye fotografiapparat med glasplader, udtræk og t ræstativ tildæk ket af et sort forklæde! I fo rreste række fra venstre : Ludvig, Ejnar,
Gerda, Ester, Greta og Inger. Bag dem: Vita og "enj horra [rå Skaugjænjed "
samt Erik.

st ed , når vi intet andet havde at lave. Her byggede vi fæst ninger
af løse brosten, her blev vi uvenner, sloges og fik "snudeblo" og
blev att er hj ertensvenner i lø bet af nu l kom ma fem , her byttede
vi tinsoldat er og nipsenåle, her smittede vi hverandre med "Røhunj a", "Mæzlinja" og "Fårasjøga" og glæ dede os til at få besøg
af den rare doktor Kabell eller fys ikus Hansen, her leged e vi
"Sjyjl-sjyjl" eller overgik h verandre i "Djævlasp il", og her afsluttede vi ofte d agen med den morsomme "Bujl i holla". Men
hvis vi blev for højrøstede under vor herlige vrøvleremse: AbramBibom-Cøda-Dovna-Esbens- Fara-Gjøij -l-Iøij-BÆ L LA-MØ IJ ! ,
kunne det h ænde, at skomager Pederska åbnede vinduet og arrigt
råbte : "Så hoj ller I kjæft å skrobber jem m i sænj mejer - for nu
ska vi sawa!" Hende havde vi en væ ldig respekt fo r - og det varede
ikke længe, fø r Ro lighedsgade faldt til ro .
En drønende hed sommerdag efter middagsmaden fandt vi
uvorne unger pludselig på at lån e en sto r t ræbalj e fra bødker
Lindstrøms fo rtov. Kun iført bad ebukser fyldte vi den med dejligt , koldt vand fr a vor træpum pe og anbragte de n på vo r pladevogn, som vi derpå t rak op og ned ad den middagsst ille gade med ,
idet vi råbte og skreg og sprøjtede med vand til alle sider. Madammerne slap opvasken, løb til gadespejlene og "knab bada" ad varende på ruderne. Vi lod bare, so m om vi intet havd e hørt eller
set, og i et overstadigt øjebl ik skreg vi kådm undet : " H-j-æ-1-p !
Dær e ijleb ran! Lokommed brænjer nera i Lajsegada! " Men o ve
o ve! Selveste "b ransprojtemanj " Sch ou boede i nr. 2 4! Han blev
vækket i sin dy be middagssøvn, og endnu ikke h elt u dsovet kom
han farende ud på gaden med brandhjelm en og uniformsjakken i
favnen. Da han blev klar over, at det var " bællast rajer" , gav han
os en ordentlig skylle - og flove luskede vi tilbage t il bødkeren
med den tomme balje.
Det var herligt at bad e på Sønd re Badeh us, der lå et stykke ude
i vandet i Kastelsbugten ,nær Kanondalen. Det måtte vige, da
Sydhavnen blev anlagt , og det lå omt rent der, hvor "Øst k raft"
nu ligger. Bagerens Ejnar var min bedste ven og legekam merat,
og i sommerferien tilbragte vi mange dej lige timer sammen ude
"på dy bet". Vo re foræld re fandt d et betryggende, at vi var under bademester Hansens opsyn, særlig efter at Ejnars ældst e bror,
Peter, var d ruknet i en såkaldt "hunjakula" ud fo r gasværket - en
t rist ulykke vi ikke kun ne glem me. De spenderede d erfor gerne
den 10-øre, det kostede om dagen.
En dag kom en fremmed, bleg københ avnerd reng fra det yderste Nø rrebro ind i vor hest estald - Ejvind hed han -, og vi blev
straks gode venner. Han elskede vore heste, og vor ku sk, Spell ing,
lod os følge med på den store ølvogn, når han skulle rundt til bykunderne - alle købmandsforretningerne og alle de små værtsh use
med de sjove " binawn" som "Skrobbinj", "Pårtinj ", "Klæ'skawed'', "Skaddarøddanj", "Kråginj" , "Swortahawed" og "Trekroner". Ejvinds medfødte handelstalent spirede hurtigt frem.
Hvad med alle de pærer, som h estene gik og st røede om sig med
på de rene gader til m anges forargelse? De måtte da kunne omsættes i en masse lommepenge t il os, hvis vi greb det rigtigt an og det gjo rde vi omgående. Vi samlede de friske hestepærer op i
en tom ølkasse, hvorefter vi t ilbød naboerne dem som " primast e rosengødning" (som det h ed i København, sagde Ejvind )
t il 10 øre portionen eller efter behag. Vi fik en rivende omsætning, og undert id en kunne det k nibe fo r hest ene at være leveringsdygtige hurtigt nok. T øjmester Nielsen - den finest e mand i Rolighedsgade på grund af den flotte unifo rm med de brede, røde

8

J UL PAA BO R N H O LM

galoner på bukserne - var ikke "fedtet", men betalte altid efter
behag, hvorfor vi gerne gav ham nogle håndfulde af de saftigste
pærer i tilgift. Aldrig før havde tøjmesterindens roser blomstret
så rigt og <luftet så vidunderligt som efter vor "primaste rosengødning", og vi blev da også belønnet med store 5-øres chokolade-flødeskumskager fra "Petrea" på torvet og fik en flot buket
roser med hjem til mor.
Nu behøvede vi ikke mere at plage mine forældre om en 10-øre
til "Biffen", der lå i Antoniestrædes bundtarm eller "Bosins
blindtarm", som Ejvind fandt på at kalde den. En aften havde vi
vældig lyst til at se det sindsoprivende helaftens-drama "Jernbanens Datter" med vor verdensberømte Valdemar Psilander i
hovedrollen som grev Iwan Grablewsky og den smukke Else Frølich i titelrollen. Vi lod, som om vi ikke havd e set "forbudt for
børn"-skiltet, men den skrappe dame i "hullet" afviste os vredt:
"Har I da ikke lært at læse, unger?" Så løb vi bare hen til "Klæ'skawed" til min klassekammerat, Carl Herman - han havde altid
gode råd til billig pris: "Værs'go - gå I bare gratis ind på fo rreste
række - for jeg kender nemli' direktøren!" Han slusede os ind ad
en bagdør, og i et par timer sad vi i åndeløs spænding, der kulminerede, da iltoget løb af sporet! Mon det også kunne ske med
vort eget Neksø-tog på den høje skrænt ude ved byåen? ingen
skulle få os til at køre med toget mere - nå, ja måske skulle vi

Tøjmester, kaptajn H. P. Nielsen med frue ved datteren Margrethes konfirmation den 6.10.1907 (senere gzft med fabrikant Herman Sonne og mor
til fru fuldmægtig E. Kampner, Rønne}.

Min barndoms damptog ved Byåen mellem nordre trinbræt og Rønne H.
jernbanestation i 1906.

dog prø ve det nye Allinge-tog, når det snart kom i gang i 19 13.
Men fo reløbig havde vi set verdens bedste "forbudt-film" - og
den kunne de andre unger i Rol ighedsgade ikke stikke!
Jo alt spændende o ptog os børn kolossalt. Da idrætsklubben
"Viking" således i pinsen 1912 havde arrangeret en flyveopvisning på Galløkken med den verdenskendte Severinsen, var vi fra
Rolighedsgade blandt de første på grønsværen tæt ved vidundermaskinen. Det blev en frygtelig skuffelse - flyvningen måtte opgives på grund af den stærke blæst, og de hundreder af tilskuere
var rasende. Stort bed re gik det ikke nogle dage senere, da det
lykkedes Severinsen at komme i vejret - men kun nogle stakkels
få meter! Han havde lovet at flyve i mindst 3 m inutter, men det
blev ku n til 1 minut, og det imponerede ikke os. Vi var blevet
kureret fo r vore flyvegriller, og ingen skulle mere bilde os ind, at
fl yvningen havde nogen fremtid for sig- nej, det var bare et skørt
og uberegneligt sty kke legetøj for indbildske vovehalse.
Mere spændende var det at sidde i karlekammeret omkring petroleum slampen og høre bagersvenden Anker fortælle om den
mystiske, hvide dame, der ved midnatstid i fuldm åneskin langsomt vandrede fo rbi oppe på det gamle kirkegårdsgærde for enden af Se t. Mortensgade. Men hvis man gav en lyd fra sig under
hendes vandring, skulle man dø inden solopgang! Hende måtte vi
bestemt op at se på, og en aften, da vi var alene hjemme, listede
vi på "lappasko" gennem Rolighedsgade og Set. Mortensgade til
den gamle, dystre "Østre kjærkegår". Da midnatsstunden nærmede sig, og månen ligesom truende så ned på os, stod vi musestille med hænderne for vore tænderklaprende munde og ventede på den hvide dames ankomst. Men hun viste sig ikke denne
nat - kun arrestforvarerens sorte hunkat skred mjavende forbi os
oppe på k irkegårdsmuren. Højrøstede og forfrosne løb vi hjem.
Vi troede aldrig mere på Ankers spøgelseshistorier.
Når der i juni lød lirekassetoner i gaden, vidste vi, hvem der
igen var kommet til øen - det var den gamle, blinde veteran fra
krigen i 1864 i den falmede, slidte soldateruniform med med~l
jerne på. Vi valsede og sang med på den fortærskede, men lige
nye, "Jeg har tumlet mig i leg på Skamlingsbanken - Skamlingsbanken , barndomshjemmet langt herfra! " Madammerne lukkede
vinduerne op og trallede med. Så smed de en 2-øre ud til ham det kunne såmænd være nok, for han havde jo en stor gård nede
i Sønderjylland, "majed storre inj Sajersgårinj udanfor bønj ! "
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og han var millionær med pengene på rente i Skamlingsbanken
langt herfra!
Stor succes havde lirekassemanden den sommer, da han havde
fo rnyet repertoiret med "Av-av-Augusta! " - den iø refaldende
revymelodi af Olfert] espersen. Min svoger Thomas (Bang-Rønne),
der var " førder" fra Charlottenlu nd og altid med på den nye 25ø re, fik fat i et kort med hele teksten af J ohannes Dam og Anton
Melbye. Han syntes, at "Augusta" var lige noget for mit 9-årsgemyt, og fo rsøgte at lære mig, hvo rdan d en sku lle synges, ofte
assisteret af den sjove d e Torne med de flotte fornavne, Charles
Francois Bernhard] ules! Men den teaterglade, exentriske doktor
Søren Kabell , vor huslæge, der daglig fodrede gu ldfiskene i bagbutikken, kunne ikke goutere den banale vise og min fortolkning
af den. Jeg tror, de var ved at opgive mig, da de Torne pludselig
udbrød : "Heureka! Jeg har det! Du skal bare lade, som du er
ham " Peter Trut'', du ved , når du synger den! " Det hjalp - jeg
fægtede med armene og gik op og ned i k næene, og jeg ved ikke
hvad! Fuldstændig som jeg havde set vo r populæ re musikdirektør dirige re militærork est eret om sø ndagen, når det "truttede"
ved sp ringvandet på Store Torv, eller ny tårsdag foran tøjmester,
kaptajn Nielsens bolig i Rolighedsgade 12, hvor jeg havde fø rste
plads i vinduet med gadespej let ved siden af tøjmesterinden .
Hvilken fo rnøjelig stemning, når "Peter Trut"s fo rn emme orkest er gav dirigentens ege n "Bornholm s Tappenstreg" ved efterårsmanøvrerne i vo r gade! Da rystede de gam le huse og mimrede
i tagskægget - og den st ovte kaptajn ved Bo rnh olms Væbning,

Det var en yndet søndagsfomojelse i 19 12 at lytte til militærmusikken
ved springvandet på Store Torv i Rønne. Men vi drenge holdt mest af at
sprøjte m ed vand fra sneglene, indtil blikkenslager Bosin jagede os væk.
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Tøjmesterboligen i Rolighedsgade 12, Rønne, i 1 912. I vinduet ses tøjmesterinden og i døren datteren Margrethe. Foto: H erman Sonne.

J ohan C. Koefoed fra Allinge, luftede si ne elegante kejser Frantz
Joseph-moustacher under sold aternes præsenteren-gevær. Og Rolighedsgade syntes virkelig for en stund at have sat sine listesko
til side - den var vågnet op til en h elt ny, operetteagtig tilværelse ,
i hvilken "J ens'erne", der lignede Alfred Schmidts morsomme
ditto 'er i "Blæksprutten", spillede en stor rolle, når de trådte af
efter dagens strabadser.
Lidet anede jeg dengang i T homas' bagbutik - da mine læ remestre omsider iro nisk fastslog, at selveste Herold vist næppe
kunne sy nge "Augusta" på min måde-, at jeg snart skulle få lejlighed til at optræde med hend e igen. Herold var datidens bo rnholmer, som alle talte o m på grund af h ans store kunstneriske
præst ationer på vor kongelige operascene og ude o mkring i verden. Alle var stolte over den førende tenorsanger - ikke mindst

h ans t ante, frk. Kathrine Olsen , vor genb o i nr. 25 . Vi kaldte
hende alt id for "Trina Olsen" . Denne sirlige, lavendelduftende
dame var som skåret ud af Elsa Beskows billedbog om tanterne
Grø n, Brun og Lilla, og hun fo renede alle de tre henrivende
klunk(;tanter i sin egen hyggelige skikkelse. Selv til dagl ig gik hun
i sin stiveste søndagspuds, når hun promenerede på de toppede
brosten med sin lille, sorte puddel med den røde silkesløjfe og
bjælderne om h alsen .
Så langt tilbage jeg kan hu ske, stavrede jeg hver mo rge n over t il
hende med "Bornh olms Avis" - "Gaml a Tanta", som vi kaldte
den, og som vi var 6 fam ilier om at ho lde. Den kostede 2 kr.
kvartalet , så det var ik ke mange øre til hver , men der var dog den
ulempe ved det, at nyh edern e ofte var gamle, før de sidste på
omgangen fi k dem. Da jeg havde læ rt at læse nogenlunde rent ,
løb jeg rundt og refererede de vigt igste t ing, så godt jeg kunne.
Engang gik "Begravelses-Koffedinj " (der mødte op ved alle begravelser) glip af både begravelseskaffen og svesketæ rten på missionshuset , fordi jeg havde glemt at fo rtæ lle ham , at en h am fo r
øvrigt ukendt mand i Hed ningestræde var d ød . Det t ilgav h an
mig aldrig. Også føljetonen i avisen var for mange det vigtigst e
læsestof , og da den spæ ndende roman o msider sluttede, fi k jeg

Måske u beskedent at bringe sit eget fiortræt - men sådan klædte man virkelig en 3-drs dreng på i 1906, når han skulle fotograf eres.

ingen dansk konge havde sat sine ben på B ornholm i vel 4 0 år, og jeg
havde aldrig set nogen k onge undtagen på julemærk et i 190 7. Men allerede i 1912 kom den nye k onge, Ch r. X, til øen.

travlt med at afslø re, at den stenrige lord Rawson havde taget
de n fattige m iss Rosa til hustru . Det havde ingen regnet med - og
Anton "Daua", tidligere "Klæ m mens Krau" , blev så irriteret , at
han ikke stak mig den sædvanlige nyheds-2-øre, fo r h an havde
håbet på den mørke signorita Isabella. Til gengæld spyttede han
go d t i bøssen , da. jeg næ nsom t overbragt e ham nyh eden om ko ng
Frederik d. B's pludselige død i Ham borg i maj 19 12. For tøjmesteren bet ød dette d ødsfald , at han skulle bæ re sort sø rgeflor
om venstre overarm i samfulde 12 uger - og for mig, at jeg lige så
læ nge skulle aflevere avisen til ham med d eltagende , sorrigfuld
mine og sorte negle.
Fo r øvrigt havde jeg aldr ig set nogen konge undtagen i "Familie-] ournalen " og på julemæ rket i 190 7. Bornholm var sandelig ikke forvæ nt med kongebesøg, fo r i vel 40 år havde ingen
dansk konge sat si ne ben på øen. Men den nye konge , Chr. X,
indh entede snart det fo rsømte, og allerede i juli 1912 ankom han
med dronningen og de to prinser t il Rønne ombo rd på " Dannebrog". Den dag o pholdt Ejvind og jeg os i tim evis p å havnen ved
ko ngeskibet, ind til "bællabetjæ nt inj" t vivlede på vor royalisme
og jagede os hjem . Så blæste vi både ham og de kongelige en lang
march og fortsatte i stedet for med at fa nge rotter ved hver sin
ende af gadens rendestensbrætter, u nder hvilke vi t idligere havde
lagt kødaffald, som den fli nke slagtermester j ens Holm i Nørregade havde fo ræret os. Når rottern e prø ved e på at stikke af,
"dankada" vi dem med en kost - og så i en fa rt af sted med dem
til gasværket, hvor Dam ved retortovnen gav os det fy rstelige beløb af 10 øre pr. hale . En dag, vi h avde d ræbt 5 rotter, fantaserede vi om at ville være rigt ige ro ttefangere, når vi blev store,
over hele Bornh olm og Christ iansø.
Tilbage t il T rina Olsen - hun levede og åndede kun for sin
slægtning, den verdensberø mte, kongelige kammersanger Vilhelm
Herold . Hvor han end gav gæst espil på o perascenerne i Euro pa,
glemte han aldrig at sende hende et "carta postale", som hu n
omhyggeligt gemte i den fi ne krystalskål i bedststuen eller anbragte i glas og ramme over et ageren . Der hang sceneb illeder af
ham i hans store roller, bl. a. i "Faust " , "Carmen" og "Lohengrin ". Det sidste billede kunne jeg ikke bl ive træt af at se på - hvilken flot dragt med sabel og svanehjelm på h ovedet! Hun gem te
alle avisud kli p om ham i chatolskuffe n, og en lille fiks lommekalender, man havde t ilegnet damernes fo rgudede Herold , var
hende særl ig dyrebar. Da Ri tzau engang med delte i aviserne, at
Herold var blevet angrebet af en ondartet halslidelse, og at man
nærede alvorl ig frygt fo r, at han aldrig mere ville genvinde sin
stem me, blev hun syg og mismodig. Først da Ritzau dagen efter
dementerede rygt et - "det var alligevel ikke så farligt , for han var
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rejst med f ru en sydpå i allerfuldeste vigeur" -, blev hun rask og
glad igen. Da hun senere under hans visit berørte rygtet, lo han
hjerteligt og udbrød: "Ded va ju baran ed gran tanjpina! " - glad
over at have lej! ighed til at tale bornh olmsk igen .
Engang, da jeg endnu ikke var begyndt at gå i skole, ventede
Trina Olsen besøg af si ne fo rnemme slægtninge, og i god tid læ rte
hun mig at sige den adelige fru Herolds fulde navn. Det varm eget svært, fø r jeg kunne lire det af fejlfrit : Fedeikommisbesidderinde Magdalena Rosenørn vo n Gersdorff Herold! Men hun kom
aldrig, mens jeg var hjemme, så jeg fik ingen fornøjelse at mit slid .
Et af mine stærkeste barndomsminder er nær knyttet til Vilhelm Herold. Det går tilbage til sidst i august 1912 , da jeg var 9
år og netop kommet hjem fra skole h os den rare frøken Agnethe
Dam, der besty rede "Forb eredelsesskolen ti l Statsskolen" i Østergade 9. Mor modtog mig helt stakåndet i porten : "Spo daj au er
te Trina Olsen å saj, a Hærroll lie har ringd frå Hazle, a h anj kommer te kaffe om enj times tid - å a hanj ska me damperinj i aftan."
Han plejede ret ofte at bo på broderens hotel i Hasle. Der fortaltes, at han - som det fø lelsesmenn eske han var - engang havde
sagt i Københ avn: " Mit hjerte græder af længsel efter Bornho lm.
J eg M A derover igen. Blot for at være der en dag eller to. J a u ndskyld - men sådan har jeg det over for min dejlige fødeø." Og sådan havde han det over for sin tante Kathrine i Rolighedsgade.
Altid h avde h an tid til at hilse på for at glæde hende, hvor op taget han end kunne være af koncerter og familien i Hasle. Således
også den eftermiddag, hvor mine planer for øvrigt helt blev ændret.
Trina Olse n blev h enrykt, da hun hørte, at Herold ville komme.
"J a, så skal du også være med til kaffen, for han er så glad for
børn! " sagde hun straks. Men først skulle jeg skynde mig i byen
for hende, og jeg fik et par kroner med - det var rigeligt. Hos kammersangerens fætter, bagermest er J . Chr. Herold i St. Magstræde,
skulle jeg købe 12 stk. 2-øres snegle og hos købmand J. N. Kløe ker i Nørregade (også i Herold-slægten, idet kamm ersangerens
farmor var født Kløcker) 1/4 pund kaffe og 1/4 pund smør, "for
Vilhelm ka ' jo så godt li' smør på sneglene! "
Jeg nåede det hele, ja, jeg blev endda grundigt vasket o m hal-

KgL kammersanger Vilhelm Herold i silhouet af maleren S. Kro yer 1900.
(Fra mindebogen om Herold 1893-1915).
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Annonce i bornholmske aviser i september 191 2.

sen og bag ørerne og fik skiftet til hvidt matrostøj , h alvstrømper
og nye sandaler (der forresten klemte fælt) - alt imens mor belærte mig om ikke at sige " Di" eller "du " til kammersangeren,
men "herr Hærroll". Da protest erede jeg, for så troede han jo
bare, at jeg stammede " lissom hannem dænj tjykka horrinj uda i
Bylesgada". Heldigvis kom far mig til hjælp: "Du ska baran saj
"Di" te hannem! Vi ska'nte skava voss, forded a hanj e kongelier ble'nj - pøtt, ja hauser'inj nok dænjgonginj hanj kjøre brøvåuninj for fa rinj i Hazle - å rart ska vidda, om ja'nte au har troffed'inj på Vannmøllan?" Mor afbrød fa r : "Jamæn hausa nu å saj
naj-takk fossta gohginj, hon gjæsbyer daj på nad! Mæn byer hon
flera gonga, kanj du båran tii'd å saja ja-takk! "
Uden for vinduerne lød der hestevognsrumlen - jo det var ham!
"Hor:i hora!" I den fine , åbne landauer sad verdensberømtheden
veloplagt og smilende. Han hilste og vinkede til alle sider. En
masse mennesker h avde genkendt ham.
Trina Olsen modtog ham ærbødigt på trappen og førte ham
indenfor. Nogle minutter efter sprang jeg med min vandkæmmede
"koslik " forbi alle ungerne, der havde samlet sig i en klynge ved
hendes dør. De trak mig i matrosblusen og skreg: "Voffor e du så
finer i da? Vår ska du hæn?" Jeg svarede ikke , men masede ind
ad døren. Trina Olsen formanede mig straks: "Husk nu at tale
rigtig pænt til kammersangeren - ikke det grimme bornholmske! "
Og så nærm est skubbede hun mig ind i bedststuen med det fint
dækkede kaffebord. Nervøst viftede hun fluerne væk fra de tolv
2-øres og pillede et vissent blad af en pelargonie.
Og DER sad kongelig kammersanger Vilhelm Herold lyslevende i
gyngest olen med den h æklede antim akassar! Jeg kunne straks
kende ham fra teaterbilled erne på væggen, skønt han på dem bar
paryk og kunstigt skæg. Hvor så han venlig og rar ud! J eg bukkede allerunderdanigst for ham - ikke een stavelse kunne jeg få
frem over mine læ ber. Men - hvad hørte jeg? Herold talte jo
bornholmsk til mig - som vi talte derhjemme: "Naj go da! Va e
du for enj ho rra?" Så fik jeg munden på gled : "J a heder Lod vi, å
ja boer dærauer i nommer sajstan i pårtinj me Carlsbær-sjilted.
Ded va ju voss, Di rinjde te ijåns, hauser Di vel." J eg blev budt på
kaffe og snegle med smø r på, og jeg sagde ja-tak første gang,
Trina Olsen bød mig, for jeg havde allerede glem t mors formaninger. Og Trines bli nken med øjnene brød jeg mig pokker om når han talte bornholmsk til mig, kunne jeg vel også svare ham på
samme mål.
Men jeg var jo ikke fra et hjem med klaver, så mine forudsætninger for at "tale musik" med Herold var meget begrænsede indtil jeg pludselig fik øje på billedet af ham som "Lohengri n".
J eg tog mod til mig og spurgte, om han ikke ville sy nge den fo r
mig, for den var vist "nad så sjaulier dænj <lær me svanan på haud".
Men uha uha! Jeg forstod, at jeg havde dummet mig ganske forfæ rdeligt, for han slog en latter op og havde nær fået sneglen for-
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kert i halsen. " Åh-hah-hah-hah ! "grinede han , men fo rtsatte straks
alvorligt: "Naj minj horra - ja vil inte sjynja for daj, forrinj i
næsta månad nera på Toristh otælled - då kanj du følles me tanta
dærner å hø ra gratis på m aj . Å då ska ja t e sist sjy nja om "Jens
Bosen, dæ r sål de sin ko for en firi-liri-laj" å om " Præstinj å bonens
konna" - å di e sjaulia kanj du tro! "
Jeg var lidt flo v over at væ re blevet til - rent ud sagt - (Lohen)grin og t av. Men Herold fortsatte: " Du kanj ju sæl sjynja enj
sjaulier song." Og da var det, at jeg kom i tanker om visen, som
jeg havde lært i bagbutikken: "Ja så ska Di få dænj om hinje Augusta - mæn ded sista værsed f år Di in te, for ded e u artit! " Jeg
hviskede ham i øret , for at Trina ikke skulle høre det : " Ded e <led
<læ r værsed , vår a Augusta kjysser enj matros i " T iveli " å sin ble'r
runj å triveii ! " Herold smilede blot : " Så la maj få di anre værsen
då."
Jeg stillede mig op foran den kgl. kammersanger, rømmede mig
lidt og tæ nkte på "Peter Trut", som han nytårsdag havde stået
der og d irigeret i Rolighedsgade uden fo r tøjmesternes hu s og på
alt, hvad Th omas og de Torne havde læ rt mig, og så ist em te jeg,
idet jeg agerede voldsomt med arm e og ben :
" Hun een gang kom for t idligt : Da hun til verden kom,
men kun d en ene gang , for siden blev det helt vendt om :
Hun kom for sent til toget, hun kom fo r sent til alt,
hver gang hun skulle noget,
å, så var det altid galt og hu n kom efterhån'n fo r sent, ja altfor sent i seng!"
Kgl. kammersanger Vilhelm Herold, der havde lagt en hel verdens operapublikum fo r sine fødder, sad i T rina Olsens gamle stol
med den fin e antimakassar og gyngede i takt med " August a", og
til sidst sang vi b egge i strålende hum ør :
"Augusta - av av Augusta,
uheldig var hun al sin levetid.
Augusta - av av Augusta,
åh , som hun gik og t rådte i'et."
Trina Olsen , der var gået ud i køkkenet under denne "forestilling", kikkede ind ge nnem dørspræ kken og smilede , da hun hø rte os begge sy nge. Mer. da jeg skulle begynde på andet vers, løftede Herold hånden som for at standse mig og sagde: " Nu ska du
ha så urimeli majen takk , minj horra! Dæ nj har du ju fåd lært daj
ræjti gott - å gjehør har du au lid å. Mæ n ja e ju au kommed fo r å
snakka lid me tanta - æjllans kommer ja vel au for sent lissom
hinje Augustan! "
] eg forst od, at jeg kunne forsvinde. Men jeg gik ud og satte mig
i den åbne landauer - i h åb om at han ville spørge, om jeg havde
lyst til at kø re med et lille st ykke, og det gjo rde han . j eg havde
nemlig regnet med, at Ejnar skulle se mig køre forb i i landauer
sammen med verdensberømtheden . Men nej, ærgerligt også - han
var der ikke. Han lå vel og plaskede i vandet ude på " dybet ".
Nå, der var såmænd tilskuere nok endda. Hele gaden var på benen e, og hvert eneste gadespejl var o ptaget . Alle vinkede og råbte
hurra. Et festligt og forn øjeligt fo lkeliv i den ellers så stille Rolighedsgad e.
I Nørregade kom Turisthotellets populæ re overkelner løbende
med sin hvide serviet over armen - han bukkede dybt og æ rbødigt
for den fet erede, ko ngelige kammersanger i det flotte køret øj.
Pludselig fik han en lys ide: Han ville fo reslå værten, at man t il
ære fo r Herold arrangerede en teater-soupe på hotellet efter koncerten i sept ember! Og der blev indrykket en annonce i aviserne

Kgl. kammersanger
Vilhelm Herold i
karikatur af tegneren
Alf red Schmidt
(således som Herold
også så ud ved
koncerten på
"Turisthotellet " i
Rønne 8/91 912).
(Fra mindebogen
om Herold
1893-1 915.)

om, at borde kunne forud bestilles, og at festm enu en bestod af
"Fiskefilet, vine blanc -Andesteg med Rød kaal og Kompot - Smør
og Ost eller blandet Is - Ka ffe ". Pris: 2 kron er pr. kuvert! Der
var fuld t ilslutni ng til både det åndelige og det kulinariske på
Turistho tellet i Borgergade den aft en.
Ved "Sijlah:iuds" på torvet sagde Herold , at jeg skulle stå af
vognen . " Farvel å mo nge takk fo r i da, herr Hærroll !" sagde jeg
høfligt uden at stamme og humpede hjemad på m ine ømm e fødder. Hvor havde de nye sand aler dog klemt mig! Men mo n ikke
skomager Jensen ved mu seet ville bytte dem ? De var da kun
brugt ti l at synge i - dog ikke eet ord til ham om "Augusta", fo r
han var jo min søndagsskolelæ rer, nej , så hellere sige, at jeg havde
sunget den om " Kanaans Land" , hvis han altså skulle spørge.
Mi ne fo ræld re fo rbød mig at gå ned på Turisthotellet med Trina Olsen, da Hero ld gav ko ncert d en 8. septemb er 19 12 - selv om
jeg så fik aldrig så mange fr ibillett er af ham. "Du kunje ju finja
på å gå o p te Hærroll å sjynja "Augusta" ijæ nn dærnera i dænj
st ora salinj - naj, ikkje snakkes om , minj horra! " Og derved blev
det.
Jeg sang aldrig mere den banale vise - og jeg t raf aldrig mere vor
berømte landsmand. Alligevel vil jeg altid mind es ham med stolthed og taknemm elighed som en sanger og kunstner, hvis storhed
næppe nogen af hans efterfølgere har nået. Og et hjertevarmt
men neske - det fø lte jeg dengang i Rolighedsgade i "de blide barndomsdage".
Men i dag - godt 60 år efter - nynner jeg i tankern e med Baggese n : "J eg kun erindringen har nu t ilbage. Gud lad mig ald rig,
aldrig miste den."
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Långs vægjen hanjer dar et bra,
vår många bojer står.
For smedd ij n h aj n kajn maj ed mer
ejn som sit Fadervor.

Hajn sal hår lart å lasa tysk
å flera anra språg,
hår skrevved tat om botanik
å prantad sal en bog.
Men hawajn va hans hjartaball.
Dejn slogg så många di.
Dar sled hajn ota dojned ru jnt
me riwa, skaul å spa.

·-

Dar vauste många sjalna træ
å granja blomster me.
Å folk di kom tit långvajs frå.
Di skujle hawajn se.

På gravstenen stdr: Smed Lars l p sen 1806-1874. A ne Ipsen Larsdatter 1810-1870. FRED!

Denj latinska smeddinj
Bodilsker kirkegård rumm er mellem andre en mindesten fo r smed Lars lpse n, der
levede 1806-1874. Stenen ses afb illedet ovenfor. Nedenstående vers i bornholmsk
d ialekt er forfattet af Otto Edvard Marcussen, Nexø, og blev oprindelig trykt i
Bornholms Socialdemokrat, Juleaften 19 3 7, men gengives her m ed forfatterens
tilladelse i 100-året for den sæ rprægede bornholmers død.
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Hajn kjlinde ajle plåntenawn
på dansk å på latin.
Di larde o ta gavada,
di domme gjore grin.
A smeddahawajn kalde d i
dejn natta blomsterstajn
å hannom dejn lat inska smeddijn
helt te dejna dåjn.

Var hellida, når klokkan klong
frå Bolsker kj ærketårn,
då gjik haj n samme kjærkestaj,
som slajten gjik tefårn.

På Bolsker gamla kjærregår
en sompel grav ijn ser.
Der gjommes smed Lårs lpse ns stæw;
få hausa hannom mer.

Når Lårs ble stor, haj n au ble smed,
i farsa sporr hajn gjik.
A bonnarna i Bolsker sogge n
hos han no m smeddad fijk.

Men for å vara sollarna
hajn folde gråvens kant,
om ajle ijn torr lia på,
a folk fortajla sånt.

Værn va dejn majn, vår va h ajn frå,
val sajta mon na sporr.
Nu vil ja sættad har på pra nt,
som diktara jo gjorr.

Hans stau ahuz hadde tag å strå,
va majed smalt å lant,
me stolparom å kl inad vagj
å auveralt lid trane.

Dejn sista gång hajn kom dejn turn,
då va dar fylje m e.
Då ble hajn bårrijn mit a vajn
i kjyl å blaz å sne.

Hans far va fott på Æjesgår
å lære sin te smed.
Hajn tjlinde fOn å mer ijn ded
udi sit ansajts sved .

I stau an, vår vi kjik ka ijn,
hår golled ståmpad ler,
å kjokkencd har sanstensgol.
Ded va d i vana ver.

På graven sattes dar ejn sten
me årstal å me nawn.
Derunje hvilar smeddens be n
i jorens moerfawn.

Dejn smedjan lå ver sognavii.j n,
å har kom Lårs nok te,
halajned hu ndred år ded c
å mera te, kansje.

Lid stola, blinjkj å et par bor
omkrlinj i stauan sto,
bilagjara å himmelsajn
- å klokka mc, kajntro !

Ejn sarlijn ble hajn ota kalt ,
hal konstie r kansje;
men hansa nawn ska inte do,
mans dar e blomster te.
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Hansaage Bøggild:

NIELS

LERGAARD
en maler
uden svig

Bornholm er et midtpunkt i dansk kunstliv, og man kan ikke andet end st øde på navnet Niels Lergaard, hvi s man begynder at
dissekere det. Jeg tror, han er den stærkeste personlighed blandt
de nul evende bornholmerkunstnere. Han er helt sig selv. Der er
ingen svig. Det er så vidunderligt! Hvad han vil - det vil han.
Uden hensyn til, hvad andre mener og moden eventu elt dikterer.
Han fø lger sit eget gem yt og tænker egne tanker, lader sig kun
diktere i sit m aleri af den inspiration , d et sete, oplevelsen , har
givet ham.
Derfor må han også være en af de "bornholmere", der er inderligt knyttet til Gudhjem. Dette sted er en helt ande rledes del af
det bornholmske landskabsbillede. Og Gudhjem er en del af Lergaards kunst - ligesom h ans kunst er en del af Gudh jern. De ro
ting h ører sammen. Det er så lokalt, så lokalt, men det er netop
her ud fra, m an skal fornemme d en universelle sty rke i hans
billeder. Det har nemlig ikke noget med såkaldt h jernst avns-føleri
eller lokal-dyrkelse at gøre, at han konstant maler det samme og
det samm e.
Det er snarere et spø rgsmål om at frigøre sig for en o plevelse,
der kun kan omsættes i maleriets sprog, det er noget mere og andet end forkærlighed. Gen nemgår man hans billeder får m an
tværtimod et voldsomt indtryk af omfanget af h ans bestræbelser,
af h ans geni. Det er ikke en række gentagelser, men en samling af
selvstændige værker, hvori h an hele tiden søger at kæmpe sig
mere og m ere ind på tingene og finde d et endelige, fuldgyldige
udtryk for oplevelsens inspiration. Det er trofasthed mod de
krav, h an stiller sig selv m ere, end det er et h ensyn til motivet.
I den henseende kunne det såm ænd væ re ligegyldigt, om det var
Gudhj em. Et godt sted vill e h an under alle omstændigheder have
fået sig. Men der sker noget med motivet undervejs i Lergaards

Nids L ergaard. Født 10. februar 1893 i Vorup ved Randers. Malerlære,
teknisk skole. Kunstakadem iet 1917-20. Udstillet flere gange på Kunstnernes Efterårsudstilling siden 1920. Gæst Grønningen 1929, medlem fra
193 1, af Corner fra 1971.
Medlem af Akademirådet. Professor i malerkunst ved Kunstakademiet
1956-64. Dekan for akademiets billedskoler 1 959-64.
Han har billeder hængende på adskillige kunstmuseer, både herhjemme
og i udlandet, og har udført flere store udsmykninger. Har modtaget adskillige legater og Eckersberg-medaljen 1937 samt Th orvaldsen-medaljen
1965.
1953 folketingskandidat for kommunisterne i Bornholms anden valgk reds.

bearbejdn ing. Det vokser i indre spænd ing og rigdom, og man
mærker, hvordan den sejge jyd e står fas t på si n kli ppe og suger
det inderste til sig af dens fo rmer og farver.
Lergaa rd er kompliceret som menneske. Han kan ikke være andet, eftersom det er d et ind erst e, han søger - og fin der. Han er
også primitiv, i den forstand, at han er så reel. Det har no k noget
at gøre m ed det, han er rundet af, en bondeslægt af fy nsk og
jysk herkomst. Han er utvivlsom t stolt af d en. Den har lært ham
livet at kende, og ved siden af har han lært sin met ier fra grund en. Han stod fi re år i læ re hos malermester J ep pesen i Randers
og søgt e senere de t for k unstens m alere så traditionelle oplæg,
d en tekniske skole i København. Derfra blev han d im itteret til
Kunst akademiet, som han søgte gennem et par år.
Det er hele hans uddan nelse , grundig og nok så langvarig, og det
var med de bedst e forudsætninger, han sprang ud som ung maler,
lidt usikker velsagtens, men meget modig. Forinden drog han
som malersvend på valsen i Euro pa et par omgange , blev overrasket af d en fø rste verdenskrig et st ed i Østrig, vendte t ilbage
t il Danmark og emigre rede derpå til Norge, h vor han traf si n
kone og hvor han med afbrydelser - han m åtte bl.a. ern ære sig
som skovarbejder og fisker - begyndte at male.
Det var lyset i det vældige Vestnorge, best emt af havets nærhed og indtrykket af den norske kunstner Lars Hertervig, der for
alvor havde givet ham lysten ti l at male . Det var d et samme, han
fandt i stærkere grad, d a han i slutn ingen af t yverne kom t il
Gudhjem og o plevede denne by med dens st ærkt skårne landskab,
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hvor vældighed og intimitet gennemtrænger hinanden, og hvor
farverne har dybde og varme, en finhed i det milde, omklamrende lys fra det altdominerende hav, som mere end noget andet
naturelement er Lergaards lidenskab. Han har engang i et interview fo rklaret, at når han står og maler havet, er det ikke et tilfældigt billede af en tilfældig strand eller nogle bølger, der interesserer ham , men visionen af selve havet.

*
Det er karakteristisk for Lergaards arbejder, at d e præges af en
st æ rkt nedstemt - men dog aldrig trist og grå - farveskala, og det
er som allerede sagt ganske få motivkredse, han tager op til behandling, navnlig billedet af havet - altid set fra højderne bag
Gudhjem, hvorved horisonten rejser sig mørk under en lyse nde
himmel, næsten til rammens overkant, mens forgrunden dannes
af klippeskrænterne med huse eller en kirke, nogle træer, eller
blot en strandbred , flankeret af en høstaks og en hu sgavls enkle
former, der i kraft af deres placering på billedet måler rummets
dybde og indgiver os meget kraftigt indtrykket af en maler, der
konstant fo renkler og kaster væk af materialet for at nå frem til
et udtryk fo r oplevelsens sande væsen. Han arbejder på samme
måde, når han bygger figurer ind i sine billeder, men det er først
og fremmest landskabsmotivet, Lergaard har monumentaliseret
og muret op i store , tungt deko rative farveflader. Farvestoffet
har en afglattet, emaljeagtig karakter, og farveharmo nierne er i
tidens løb ført mere og mere op i lyset.
*
Det er ikke meget, man finder nedskrevet om Niels Lergaard,
men i det, der er, lægger man gang på gang mærke til beskrivelse n af hans farver - skøn t det jo ikke er farve rne , der fø rst og
fremmest bygger hans billeder op. Hvad man kan læse herom ,
kan sammenfattes i følgende:
Farven lyser rent og poetisk med en egen , t æt emaljeagtig stoflighed.
Hvor er det rigtigt. Oliefarven bliver til et hårdt og endeligt
stof, der ikke lader lyset synke ind i sig, - men tværtimod giver
lyset fra sig. Resultatet bliver pludselig endeligt. Og det er noget
væse ntligt i hans kunst. Det forklarer, hvorfor man sådan kan
"svømme hen", når man står og betragter et af denne malers bi lleder.
Men lad det endelig blive præciseret, at Nicis Lergaard ikke er
kolo rist i den forstand , at han bygger et billede op hovedsaglig
på farvens egenværdi, dens klang, dens spænding eller dens spring
ud i rummet. For ham er farven kun en kvalitet ved tingen. Han
har forlæ ngst lært, at farven også er bestemt af stoffets struktur
og den form , det møder lyset med same - og ikke mindst - af den
oplevelse, der sætter i gang. Farven er en kæ rne, der altid er til
stede, men den skal opsøges ligesom stoffet . Det er imidlertid
hele t iden på naturstudier, Lergaards maleri hviler sammen med
op levelsen af mennesket i alle dets situationer , og h an hører t il
de malere, der, i reaktion mod den impressionistiske øjebli ksopfattelse og nutidens til tider meget hastige overfladisk hed, har
søgt at finde udtryk for noget unive rselt, noget tungt og varigt,
der kan holde over for tidens omskiftelser, og ikke mindst er han
en modvægt - sig selv - til dagen i dag, hvor der ligesom ikke er
hold i noget. Det har han fundet som et resultat af det aldrig
svigtende krav om æ rligh ed. Man kan sige, han søger at neutralisere illusionen til fordel for det maleriske udtryk.

*
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Man kan kalde ham en mut, kantet jyde, der næste n skjuler sin
person bag sine b illeder og ikke kommer deres betragtere ret meget i møde , hans billeder er nemlig mere end bloc og bare dekorative. Men han skal heller ikke komme imøde. Han skal forblive
stærk, være den , han er og vedblivende forlange - hvis han i det
hele taget gør sig sådanne tanker - at beskueren bestiller noget
for at gøre sig fortro lig med hans naturdyrkelse. Ved det nødvendige - men givt ige - studium afslø rer han sig som et meget romantisk og følelsesladet menneske, hvis abstrakt-dekorative flademaleri rummer så mange fø lelser, hvor man ikke kommer til at
kende det indædte slid , som faktisk ligger bag et hvert af hans
billeder. Men uden denne trang til at gøre et arbejde færdigt
og følge det store fo rlangende, som hans t anker frembringer,
ville Lergaard ikke være den fasc inerende maler, vi kender i dag.
Selv karakteriserer han så slående, hvad det drejer sig om for
ham, i den ne fyndige udtalelse:
- Det har for mig været betydningsfuldt at finde frem til et
fo rmsprog, som først og fremmest dækkede min miljøoplevelse,
men også gav mulighed for en koloristisk abstraktion, en konstruktiv billedopbygning, motivet som sådan var intet, men inspirationen alt . Først herigennem frigøres tanken og går op i en
større, universel enh ed. Man er ikke længere betragteren, man
bliver selv et med miljøet. Det er et spørgsmål om graden af indlevningsevne: "Hvor langt når man i det enkelte billede. l hvor
høj grad fantasi og inspiration har sit udspring i den fø lelses- og
sanseverden, som er knyttet til miljøoplevelsen."
Miljøoplevelsen, som man opfatter den i dag, er ikke noget
lokalbestemt, den opfattes i dag universelt , omfattende en verden og et univers. Men mister man forbindelsen med miljøet,
mister man også forbindelsen med det universelle. På miljøindlevning er al god kunst opstået, såvel folkekunst som bykunst. De
største kulturperioder gik ned ved at tabe kont akten med miljøinspirationen.
For mig blev Bornholm det miljø, som blev mit udgangspunkt
for min søgen mod det universelle. jeg blev betaget af det menneskeskabte miljøs tilknytning til h avet og himlen . Havet blev på
en mæ rkelig måde menneskeskæbner på godt og ondt. Himlens
fantastiske fa bulering: Til tider over et tungt , fugtigt land, til
andre tid er, som om alt var op løst i et eneste stort , gult lys. Altid var oplevelsen ny, aldrig gentog den sig.
Den inspiration, man havde modtaget, måtte fastholdes i erindringen i den tid , som det tog at finde ind til lyset og farvens
ægthed.
Billedets mentalitet skal dække oplevelsen for at være ægte.
Dette har været målsætningen for mit arbejde.

*
Det hedder sig, at man ikke skal beskæftige sig med politik, når
man fo rsøger at skildre en kunstner, eller i det hele taget , når
man beskæftiger sig med kunst, men det er noget sludder. Politik
og ku nst burde på visse områder tværtimod have meget mere
med hinanden at gøre. Det viser også den fo rklaring, Niels Lergaard giver på, hvorfor han engang i sin karriere gik in d i politik.
I 1953 var han fo lketingskandidat for kommunisterne. Det var
dengang "den kolde krig" mellem øst og vest fo ldede sig frodigt
ud og "kommunist" nærmest var et skældsord. Han siger om sit
aktive engagement dengang:
- Kunstens sande væsen er humanistisk , og jeg er så gammel, at
jeg har oplevet to verdenskrige. Derfor blev min politiske inter-

esse fredens bevarelse. For at medvirke hertil måtte den kolde
krig modarbejdes. Man måtte afslø re hvem , der var interesseret i
en tredie verdenskrig for at undgå den! En atomkrig, som ville
blive den totale udslettelse af resterne af den menneskelige kultur.
I kraft af Sovjetunionens fredsvilje tror jeg, at verden er på vej
mod bedre samfu ndssyst emer. Det er jo ikke blot det materialistiske, der skal være i orden, men også den kultur, livsbekræftende kultur, som den nye verden skal bygge på. Alt dette må
planlægges nu og være retningsgivende for den nye politik. Kommunist partiet har indstillet sig på dette , og jeg har den æ re at
være medvirkende i partiets kulturudvalg, so m søger at finde et
fremtidigt kultu rprogram.

*
Hvad Lergaard her fremsætter af tanker har selvsagt også noget
at gøre med hans syn på tilværelsen iøvrigt og dermed altså også
på hans farvel i 1970 til kunstnersammenslutningen Grønn ingen,
som han ellers havde været medlem af siden 1931. Det er derfor
naturligt her og i denne forbindelse at stille ham spørgsmålet:
Hvad var årsagen til, at De fo rlod Grønningen?
Han svarer:
- Når jeg forlod Grønningen, var årsagen den, at jeg altid har

betragtet kunst, herunder også litteratur og musik, som fundament for det menneskelige følelsesliv og som modvægt til det
teknokratiske vanvid, vi mere og mere tvinges over i. Grønningen
var for mig at se udartet som en lovprisning af dette teknokrati ;
jeg følte mig ikke længere som hørend e til i selskabet.
- Men hvorfor valgte De så Corner?
- Det var fo rdi denn e udstilling inviterede mig, og fordi den s
kunstneriske bestræbelser ligger mere på linie med mit syn på
meningen med kunsten: At være åndehul for det menneskelige
følelsesliv!
*
Og til slut kan Lergaard ikke dy sig fo r dette hjertesuk:
- I 30 år har min familie og jeg glædet os over at leve i den
skønne bornholmske natur, og det er med sorg, jeg ser, hvorledes
man nu sælger ud af den . Jeg vil sige til den ansvarsbevidste del
af den bornholmske befolkning : Hold op med det vanvid, mens
det endnu er tid!
B-d.

Her er et billede, der virkelig må siges at være et karakteristisk udtryk for
Niels Lergaards forhold til Gudhjem-miljøet.
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I 19 38 udsendte " Danmarks Folkeminder" en samling fo lke-

Bertel Hansen
Svanekes
illustrationer til

"Borrinjholmska
Sansåger"
Af Frede Kjøller

eventyr og dyrefabler, der var samlede af intendant J. P. Kuhre,
død 20. maj 194 1. Disse folkeeventyr hører til det mest fremragende i Bornholms litteraturen af denne art. Samlingen er i
197 3 genudsend t af William Dams boghan del i Røn ne.
Det var J. P. Kuhres ø nske, at samlingen skull e iilustreres, og
det var hans ønske, at Bertel Hansen Svaneke skulle gøre det.
Han ville have haft svært ved at finde nogen bedre. Bertel Hansen
var imødekommende og tegnede illustrat ioner til alle eventyrene
bortset fra 3 af de mindre. I det mindste forefindes disse ikke.
Kuhres ø nske om at få den try kte samling illustre ret blev ikke
opfyldt, men tegningerne eksisterer stadig og findes nu i den lokale billedsamling i Bornholms Centralbibliotek, hvortil de er
kommet ved fhv. bankbestyrer Emil Kofoeds mellemkomst. Derfra har vi lånt dem , og nogle af dem gengives her.

] . P. Kuhres eget udkast til eventyrsamlingen.
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Side

Nr. 1 illustrerer et dramatisk højdepunkt i eventyret om verdens østligste slot. Drengen Kasper har med sin kniv hugget efter
de 3 fugle, der plukkede ærter. Den ene, som han ramte i vingen,
blev til en fin jomfru. På billedet er fuglehammen ved at falde af
hende. Billede nr. 2 er en variant af nr. 1.
Nr. 3 er fra "Hans me gujlhåred". Hans er ved at hugge efter
trolden med de tre hoveder. Nr. 4 illustrerer historien om "Ræja

Brev fra B ertel H ansen til J. P. Kuhre.

JUL PAA BORNHOLM

19

Pær Krammara", der hvor manden bærer Hans over det sto re
vand. Nr. 5 er fra "Dænj sworta halta hunj". Hunden har grebet
pigen Marie og stryger afsted med hende.
Nr. 6 er fra "Gujlkorn å skrobtuser". Den onde kones datter
er kommet hjem med kohale og skrubtudser sp ringende ud af
munden, når hun taler. Nr. 7 , 8 og 9 viser forskellige situationer
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i eventyret om de tre underl ige mostre og nr. 10 en situ ation i
"Holt, holt, kared e fullt " . Tegning nr. 11 viser konen, der tager
døren p å n ak ken i historien om "De lijla ibag døm". Nr. 12 er fra
dyrefablen "Nobbes", og nr. 13 viser hanen , der druknede i øltønden.

ÅRETS GANG
Tekst ogfoto: Frede KJ.øller
Sommeren 197 3 blev t ør og varm med en lang række dejlige
sommerdage. Sådan fortsatte det i september indtil den 20. i
måneden ; da ko m omslaget med regn næsten daglig i resten af
måneden, således at totalnedbøren blev 70 ,8 mm , målt i Østermane.
Men inden regnen kom, så vegetationen jammerlig ud. Bladene
hang visne på træerne, hvor disse stod på sten- eller sandgrund ,
og moser og damme tØmtes fo r vand.
Bemærkelsesværdigt i naturen var enorme gåsetræk sidst i måneden. Kun sjældent ser man på Bornholm så omfattende gåsetræk, som tilfældet var. Også edderkopperne var usædvanl ig aktive i måneden. I tidlige morgentimer kunne man visse dage se
planter og buske næst en helt indvu ndet i korsedderkoppernes
skønne spind.
I oktober fortsatte nedbøren , der gav ial t 63,9 mm. Men trods
nedbøren, der var tiltrængt , gav måneden mange dage med smukt
vejr, og landskaberne var dejlige i deres eft erårsfarver, der ikke
blev mishandlet af stormene, som det så ofte sker i oktober. Alligevel var far vepragten noget skæmmet af tørken. Farverne var
ikke så overvældende, som de kan være det i sidste halvdel af
oktober.
Løvfaldsbilledet er taget nær skovgærdet ved Nyker ud mark
mellem Ravnebro og Segen.
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I november ko m nedbøren for alvor. Der faldt ialt 115 ,7 mm ;
men heraf faldt 24,8 mm som sne. Måneden blev alt så meget
fugtig med uafladelig drivende byger, der satte deres karakter
over landskaberne, således som det ses på billedet , der er taget
ved St. Ølegård i Østermarie, sognets høj est beliggend e gård.
Den 25. november kom vejromslaget med frost og sne, og den
28. startede vinterens første snestorm . Den efterlod landskaberne
i et vældigt dække af snedriver, der havde trafikstandsninger og
andre ubehageligheder til følge.
Vinteren fortsatte med frost og sne indtil den 12 . december.
Da steg temperaturen, og i resten af måneden fik vi regn og tåge.
Det blev, hvad vi kalder trist vejr uden sol og med mange grå
dage bortset fra snedagene og med et elendigt fø re på vejene ,
særl ig i første halvdel af måneden, hvor sne og sja p generede meget. Men de store snedriver forsvand t forbavsende hurtigt. Den
31. december var praktisk talt al sne bone og jorden bar overalt.
Den samlede nedbør blev 107 ,4 mm.
Landskabsbilledet viser tøbrud i Bondegårdsmosen i Rø.
Med det strenge vintervejr ved begyndelsen af vinteren frygtede
mange, at denne skulle blive streng. Men d et milde vejr, der her-
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skede ved årsskiftet , fortsatte ind i det ny e år, og januar 1974
blev den mildeste måned i 30 år med en gennemsnitstemperatur
på + 3 grader mod normalt + 0,2 grader. Derfor så man vintergæk og eranthis i blomst allerede fra månedens slutning, og græsmarker og plæner var grønne og frodige i betragtning af årstiden.
Måneden fik megen tåge. Nedbøren blev 68,7 mm.
De bo rnholmske naturområder var let tilgængelige overalt, og
en rask spadseretur var tillokkende ad en skovsti eller langs stranden som på billedet fra ky sten ved Sose.
Februar fortsatte som januar. Vejret var mildt, men solen viste
sig næsten ikke. Det spirede dog overalt, og de blå anemo ner begyndte at blomstre den 19. februar i Ypnasted. Foråret var tidlig på færde. Tågen var meget generende, men nedbøren var
moderat: 39,0 mm.
Karakteristisk for de bornholmske udm arker er de mange store
vandreblokke fra istiden. På billedet ses en st or og smuk vandreblok på Bavnebakken nord for Østersøbadet ved Sandvig.
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Med marts måned kom der væsentlige ændringer i vej ret , som
kom t il at stå i østenvindens tegn. Måneden blev kold, men solrig og tør med kun 29,7 mm regn. Tågen forsvandt imidlertid,
men nattefrosten var mærkbar og lagde en d æmper på fo rårsplanternes alt for t idlige vækst.
Martsb illedet er fra Hundsemy re ved Snogebæk. Dunhammern e spejler sig i det solglitrende vand. Mosen er Bornholms
betydeligste fuglelokalitet og derfo r fredningsværdig. Planer om
fred ning er udarbejdet.
Østenvind en fo rtsat te ind i april og var fremherskende måneden igennem. Solen strålede fra en klar himmel, og nedbøren
blev ku n 5 ,2 mm. Men varme fik vi ikke meget af. All igevel m yldrede forårs planterne frem,ogapen nina anemonerne stod i blomst
fra d en 20. april sammen med mange and re arter ; men skovbu nden var usædvanlig tør for årstiden, og noget af frisk heden i foråret savnedes.
Den 4. maj kørt e østenvinden fo rårets sidste voldsomme løb
med højvande og voldsom bræ nding ved de østbornholmske
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kyster, som det ses på billedet fra Nørresand ved Gudhjem. Desværre fulgtes stormen også af frost , som sved bladene fuldstændig af på mange nyudsprungne vækster. Det var en kedelig begy ndelse til den skønne maj, der blev tør som april m ed kun 12,2
mm nedbør.
Frugttræerne blomstrede overdådigt. Forårsbilledet med de
blomstrende kirsebærtræer er fra Bølshavn.
I juni blev vej ret fortsat tørt med 30,2 mm nedbør. Men rigtig
so mmervarme udeblev stadig, hvad måske var meget h eldigt ; thi
vandmangel gjorde sig gældende mange steder på øen.
Billedet er fra en af vore kønne skovmoser, Pykkekullekær i
Almindingen, en idyllisk fredfyldt plet midt i sto rskoven.
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Heller ikke juli gav rigtig somm er og ingen rigtig varme dage.
Vejret blev ustadigt med 13 nedbørsd age og 66 ,5 mm nedbør og
megen blæst . Det var ikke det vejr vore hjemlige turister var mest
begejstret for. De ud enlandske tog vejret, som det var.
Men med regnen fik naturen sin sædvanlige sommerfrodighed,
og især grøftekanterne langs med vore veje var iøjnefaldende
skøn ne i deres overdådige blomsterpragt, der fik lov at stå, fo rdi
vejvæsenet slækked e på grøftekantsslåningen .
Billedet viser den kønne klokkeblomst, liden klokke, der hører
til vore alm indeligste grøftekantsplanter, og i det hele taget er en
af de alm indeligste vilde plan ter i de bornholmske naturområder
sidst på sommeren.
Med august bedredes sommervejret med både sol og varme.
Bedringen kom så nogenlunde med skoleferiens ophør. Dog med
nogle enkelte nedbørsdage ind imellem. Den samled e ned bør var
44,2 mm. Høstvejret blev særdeles godt , men h østen faldt noget
sent. Ved månedens udgang stod megen sæd på roden endnu .
Billedet viser en solnedgang over det nordlige Bornholm , set fra
klipperne ved Stammersh alle. Det er meget få steder på Bornholm , solnedgangen kan ses på lign ende vis. Kun ved Salene bugten vest for Gudhjem har man et t ilsvarende pano rama.
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CHR. STUB-JØRGENSEN:

Folketro ogfolkesagn
på Bornholm
v

Er et sty kke håndværk særlig fint, har man været tilbøjelig til at
give de underjord iske æren for det. Det er således tilfæ ldet med
den berømte hj emgifteseng på en af Skarpeskadegårdene i Klemensker; om den fortæller J. P. Mø ller :
I ældre tider var træskærerkunsten meget almindelig, og enhver
ting skulle udstafferes med alle slags figurer af mennesker og
dyr, men især var det hjemgifte- eller brudesengen , man rigtig
søgte at smykke ud. Stolperne vare af egetræ - tykke nok til
stolper i en bygning - men udskårne i sni rkler og figurer, så at de
mange steder næsten vare gennemskårne. Siderne vare ligeledes
af tykke planker og rigel ig udstyrede med allehånd e figu rer af
mennesker eller fabelagtige dyr. En sådan seng bekostedes af
brudens fader , men blev opstillet i brudgommens hu s, og den
turde aldrig flyttes fra gården, hvor den engang var bleven opsat . Følgende sagn om en sådan seng er naturl igvis stedfæstet til
flere gårde , hvor der indtil de sildigste t ide r har været en sådan
se ng ; men nedenstående sagn slutter sig næ rm est til hjemgiftesengen på den ene Skarpeskadegård. - På en af Skarpeskadegårdene skulle således anskaffes en hjemgifteseng. Snedkerne vare
for længe siden bestilte, men kom ikke uagtet gentagne påmindelser. Måned efter måned, uge efter uge, dag efter dag gik; men
ingen snedker kom der, så man havde aldeles opgivet håbet o m
at få sengen færdig til brylluppet. Endelig kom da snedkeren om
aftenen, som brylluppet skulle holdes dagen efter. Manden sagde
da, som sandt var, at når han ikke havde kommet fø r, så kunne
han lige så gerne blive borte. Jeg skal nok skaffe jer sengen færdig, sagde snedkeren vredladen , lad mig blot få træ og lys! Disse
ting bleve da tilvej ebragte og satte ind i huset - salen . Snedkeren
lukkede nu døren i lås og tog nøglen til sig. Og nu blev der da e n
arbejden og dundren med huggen, savning, høvling og banken,
som både tijle og tag skulle lette. Gårdens fo lk bleve da helt forundrede og næsten fæle ved dette hersens; men en af de modigste eller måske rettere ubetænksomste gik da hen til husdøren og
tittede igennem nøglehullet for at se, hvorledes d et gik til derinde. Snedkeren var naturligvis ikke alene, men , som man nok
kan tænke sig havde han mange hjælpere, nemlig underjordsfolk ,
og en af disse sagde da: Her e et iva formenna! (Her er et øje for
mange - underj ordsfolkene taler et lidt forvansket bornholmsk! )
Hug 'ed ud! blev der svaret, og i det samme fløj øjet ud, som kiggede ind igennem nøglehullet. Derefter vovede naturligvis ingen
mere at kigge derind. Om morgenen var sengen færdig, og den
var nok den smukkeste, der nogen tid er bleven gjort.
Sagnet fortælles i mange varianter; ifølge en af dem var snedkeren en særling, der boede i et ensomt hus ved lyngkanten.

Selve sengen var ikke noget sagn, den var af svært egetræ og
prydet med smukt snitværk ; stolperne var mandsfigurer, og gavle
og sidestykker prydet med bibelske motiver. Sengen bærer årstallet 1639. Denne prægtige seng er naturligvis ikke lavet på det
dengang fattige Skarpeskade. Dens historie er temmelig nøje udredet . Det menes, at lensmanden på Hammershus, Holger Rosenkrantz, har ladet den forfærdige til sig selv og si n brud, men at
hans efterfølger i embedet Ebbe Ulfeldt i 1651 tog den med sig
til Simblegård i Klemen sker og siden solgte den til Skarpeskade.
Efter at en gårdmand her havde hæ ngt sig i sengehimlen, solgte
sønnen den i 1871 til maleren Kr. Zahrtmann for 100 rigsdaler.
Han solgte den igen for samme beløb til lensgreve L. HolsteinHolsteinborg, som lod den istandsætte, og på hans herresæde
skal den st adig befinde sig.
På mange forskellige områder i Bornholmernes daglige arbejde
har de underjord iske ofte vist sig hjælpsomme. Karl M. Kofoed
beretter om en mand, som i mange år havde arbejdet i kulm inerne i Sorthat og Hasle, der fortalte, at nogle underjordsfolk
eller ni sser ofte hjalp til med at gøre noget arbejde om natten.
Der var somme tider et to alen tykt lag ku l at hakke løs af, og
man huggede dybere og dy bere ind. De nedhakkede kul blev på
trillebøre kørt hen til skaktens åbning, hvor de blev hejset op, og
ved aftenstid fo rlod alle arbejderne gruben. Men dagen efter så de
ofte til deres undren , at der lå flere bunker løshakkede kul, og
hvem sku lle have gjort det arbejde uden nogle overnaturlige,
Gård i Skarpesgade

Foto: Frede Kjøller

JUL PAA BORNHOLM

27

underjo rd iske væse ner ? - Andre sagn fortæller, at d e underjordi ske er meget fjendtlig stem t mod kulbry dningen . Men det vender vi se nere til bage til.
Underjordsfolk hjalp gerne menneskene med lan dbrugsarbejdet. Herom gengiver Karl M. Kofoed flere optegnelser. På en
mark i Aaker gik bon den og hans karl en høstdag og mejede korn ,
og der var kun de to mænd om arbejdet, men bonde ns lille søn,
so m kom der forbi, så at der gik t re mæ nd og mej ede. Da bo nden kom hjem , spurgte drengen ham, hvem den tredj e mand var,
som han havde haft til hj ælp , og bonden t æn kte da, at der måtte
have gået en underjordisk ell er ni sse, usy nlig for ham, og hju lpet
til , og sådan noget måtte ikke om tales før næste dag. Derfor fik
drengen en øretæve for si n åbenmundethed.
En d reng fra et husmandsh jern, der tjente hos en bonde for en
so mm erløn af fire rigsdaler og e n klædes klædn ing, måtte om efteråret hj ælp e daglejeren med at plejltærske det indh øst ede korn,
og det fa ldt ham somme tider så svært , at han knap kunne sove,
når han sent om aft enen kom til ro i karlekammeret. En nat vågnede han op ved at hø re nogen tærske i loen , og han vækkede sin
sovekammerat karlen med de o rd : Tarsker di? Karlen t yssede på
ham, og da de den næste dag fort alte husbonden, hvad de havde
hørt, sagde denne, at det havd e nok været underjordsfolk eller
nisser, der havde tærsket fo r horrijn , fordi han var så lille og
klejn til at banke sæden ren.
På Ravnsgård i Østermari e opholdt sig en tid nogle rigt ig rare
husnisser (underjordiske), der hjalp til med alt gårdens arbejde,
fo drede kvæget i rette t id og passede på, at alt gik som det skulle.
Men da Ravnsgårdsmanden so lgte gården, og der kom en ny
ejer, som ikke tog sig meget af landbruget og gårdens sager, blev

ni sserne kede af at være der og fl yttede hen , hvor den tidligere
ejer nu boede , og der gik det fremdeles rigtigt godt, medens den
nye Ravnsgårdsejer blev mere og mere forarm et.
Også i huset optræder de underjordi ske nu og da so m hjælpere.
Georg Josefsen fortæller, at et sted i Gudhjem lagd e konen dej
om afte nen, og om morgenen, da hun stod o p for at slå det op ,
stod brødet bagt i ovnen. Folkene troede naturligvis, at de underjordi ske havde gjo rt det , mens de sov.
Et ejendommeligt exempel på de underjordiskes hjælpsomhed
er fortalt mig af en gammel mand i Allinge, der påstod selv at
have oplevet det: Da han var d reng, var han engang i skove n efte r
bræ nde, og han havde samlet mere, end han kunne bæ re. Han gik
så ind i et hus og bad om at låne en trillebør, og det fik han også
lov til , men han skulle levere den tilbage om afte nen , da folkene
skulle bruge den næste morgen . Da han kom hjem og afleverede
brændet , var han træt, men han måtte afsted med trillebøren
igen, og han skulle helt op ved Bakkemøllen i Olsker med den .
Men da han kom t æt op mod Hullegården, kom der en ry tter
imo d ham ; det var en lille mand , der red på en stor hest , og han
red lige ind på h am . Han vill e trill e udenom , men rytteren vendte
rask omkring med hesten og tog fat i skaglerne på t rillebø ren og
kørte den bag efter sig. Han blev bange for, at han skulle ride
bort med trillebøren , så han ikke kunne levere den tilbage, hvor
han havde lånt den, men da rytteren kom til lågen, hvor trillebøren skull e ind, satte h an den og blev så pludselig væk. Og det
må jo nok have været en underjo rdisk, sagde min med deler, for
det er jo umuligt for et menneske at ride med en trillebør bag efte r sig.
De underj o rdiske kan være meget tjenstvill ige, når mennesker

Foto: Frede Kjøller

Bakkemollen, Olsker
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er i trang; så vil de gerne låne dem, hvad de har brug for. Således
hændte den engang, da der var misvækst og dyrtid på Born holm,
at der var en bonde i Østermarie , som intet havde ti l brød fo r sin
familie og sine h usfolk. Han havde været i Røn ne, d a h an havde
hørt, at der var en tønde rug til salg, men den var forlængst solgt ,
da han kom derud. På hjemvejen blev han tungsi ndig og gav sig
til at græde. Da kom der pludselig en mand , som han ikke kendte,
hen til ham og spurgte, hvorfor han var så bedrøvet. Bonden klagede da sin nød for den u bekendte, og denne trøsted e ham og
lovede at hjælpe ham. Han bød h am fø lge efter sig og førte ham
på denne vis til Valingebjerget i Vestermarie. Her gik den fremmede ind og kom så tilbage med e n tønde mel , som han læssede
på bondens vogn. Bonden blev glad over denne uventede hjælp,
men samtidig var han lidt underlig ved situatio nen , da han jo nok
kunne forstå, at den barm hjertige ubekendte var en underjordisk.
Før han kørte måtte han love at levere melet til bage sam me sted,
hvor h an h avde fået det. Melet var udmærket, og de r var lige så
godt forslag i den tønde, som ellers i to. Da nu høsten var i hus,
og manden skulle levere melet tilbage, var han ikke rigtig glad ved
at køre til Valingebjerget; han lod derfor en tjenesteka rl køre derhen med melet. Den underjordiske kom også ud af højen, men
da han kom hen til melsækken, sagde han , at han ikke kunne
bruge melet. Karlen havde nemlig, som skik og brug var, siddet
på melsækken , og uden at tænke d erpå havde han ladet en vind
gå. Men den underjordiske kunne nok forstå, at han ikke havde
gjort det af ond vilje, og sagde blot, at han kunne køre sækken
hjem til sin husbond igen og sige, at lånet var tilbagebetalt; nu
havde han set , at manden var ærlig og redelig.
Men om de underjordiske låner ud til mennesker, så sker det
oftere, at de låner af dem; de har det so m gode naboer, der stundom har brug fo r en lille tjeneste, og det kan godt betale sig at
vise dem nabovenlighed, fo r de belønner en tj eneste rigeligt.
Herom fortæ ller "Fru entimm er- og Mandfolket idend e": De r holdes almindeligt fo r, at de underjord iske er rigere end landets
egne indbyggere oven på jorden; men der fortælles sådanne æventyr, som bevi se r, at de dog ikke må have alle ting, som de kan
have nødig, men imellemstunder forårsagedes at låne noget h os
de overjordiske. Det skal ofte hænd es der på landet, at en ell er
anden ting bliver borte ligesom imellem hænderne, og dog find es
igen på samm e sted henlagt, hvor det t ilforn søgtes. Sådan t roes
nu at have været lånt af de u nderjordiske. Men derimod tænkes
aldrig sligt om, hvad der bliver stjålet eller borttaget, når folk er
fraværende fra deres gods. Der fortæ lles, at i de ældre tider h ar
de til deres tjeneste lånt både køkken, bryggerh us og stueværelser, hvor de til deres bryllupper eller gilder har kogt og stegt og
holdt sig lystige hele natten.
Når de underjordiske boede i nærh eden af en gård, skete det
ikke sjældent , at der var en slags venskabelig forbindelse mellem
dem og gårdens folk , og ofte lånte de underjord iske husgeråd på
gården. Deres husholdning må altså have lignet menneskenes. De
henvendte sig altid til konen i gården, og de fik aldrig afslag, det
kun ne let h ævne sig, og iøvrigt var de unde rjordiske meget redelige og leverede altid det lånte tilbage.
Det var ikke h usgeråd alene , de underjordiske lånte, og nu og
da lå nte de uden at spø rge om fo rlov. Således fo rtæller Seier, at
de på Rågelundsgård i Østerlars under krigen i 1864 havde en
sort hingst , og så længe krigen varede, var det ligegyldigt , hvordan de bandt dyret, for hver nat var hingsten ude, og om mor-
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genen var den fuld af skum. De bandt den i fo rskell ige båse,
låsede døre ne og bandt stål på den , men intet hjalp . De så den
aldrig bl ive truk ket ud eller komm e hjem , men ko m de ind i
stalden om natten, var den væk. Det var de underjordiske, der
lånte den.
Det kan godt betale sig at gøre de underjordiske en tjeneste,
men til gengæld er det meget farligt at nægte dem en tjeneste.
Seier har en sagnoptegnelse, der viser det : På Hoglebjerg (i Klemensker) boede i gamle dage en mand , som altid var på kant
med de underjordiske. En dag henimod jul, da han og ko nen
sad inde i stuen , gik døren op, og en lille kone kom ind. Hun
ville så gerne låne deres dejtrug, da hendes var gået i stykker, og
de skull e have gilde en af dagene. Manden svarede hende, at det
kunne der ikke være tale om, da de selv skulle bage til julen , og
de skull e begyn de i morgen . Konen tiggede og bad og lovede, at
de skulle få dejtruget ti lbage næste mo rgen, og de skulle ikke
gøre det for ingenting. Lige meget hjalp det , og til sidst blev
manden vred og sagde : Det nytter ikke, at du står d er og snakker, for du får det ikke, vi vil ikke have noget med jer at gøre, vi
passer os selv, og det kan I også; se hellere og kom af sted! Så
forsvandt den lille kone. - Næste dag blev dejtruget fyldt med
mel , der gik omtrent en hel sæk i det. Der skulle bages til lang
ti d og t il alle jul edagene, så der skulle noget til. T o piger stod og
æltede, me n jo mere de æltede, desto mind re blev der, og t ilsidst var truget helt tomt. Hele køkkenet var nemlig fu ldt a f underjordsfolk, og hver gang de kunne se deres snit t il det , huggede de en klat dej, til de fik tømt truget. Der var jo ingen, der
kunne se dem. Det var en fo rfæ rdelig histo rie fo r fo lkene på
Hoglebjcrg. Manden bandede og skældte, og konen jamrede og
græd . Det var dog det værste, der kunne ske d em , da det var deres sidste mel, og nu var der ingen anden udvej end at manden
måtte køre t il naboen og låne en sæk mel. Han vred sig lidt, det
var ligesom at gå t iggergang, og han var ikke særlig godt lidt i
nabolaget. Af sted kom han da , de kunne jo ikke gå julen i møde
uden brød i hu set , og fik han ikke det ene sted , måtte han prøve
et andet, mel skull e de have. Han vil le ikke fortælle naboerne,
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hvordan det var gået t il, selv troede han jo nok, at de underjordiske havde været på spil, men det holdt han for sig selv. Nej, de
havde haft uheld med dejen og h avde måttet kasse re det hele.
Det var aldrig sket før og var meget kedeligt så nær jul, hvor de
ikke ku nne få malet. - Melet fik h an og kørte hjemad. I begyndelsen gik alt ganske sædvanligt, og det var fø rst, da han kom i
nærheden at hjemmet , at hestene pludselig begyndte at skabe sig.
De blev rent tossede, de sp rang og slog bagud og satte i firspring,
så det var alt det , han kunne holde dem . Først da han holdt
hjemme i gården , blev de rol ige. Både mand og heste svedte af
turen. Fanden forstå, hvad der gik af de tossede kuler. Nå, helskindet hjem kom han dog, og melet havde han fået, det var det
vigtigste. - Han gik hen fo r at bære melet ind i køkkenet, men det
var væk , der lå kun nogle få håndfulde t ilbage i sækken. Ved at
undersøge den nøjere så han , at der var et sto rt hul i den, og nu
så han også en lang hvid stribe fr a vognen ud gennem porten og
ned ad landevejen. Der lå alt det dejlige mel, som skulle være
brugt t il julebagningen. Da konen fik denne nye ulyk ke at høre,
græd hun og bebrejdede manden hans opførsel over for de underjordiske. Det var hans skyld altsammcn, h avde de ladet den fremmede kone låne dejtruget, var dette ikke sket. Nu ku nne h an jo
se, hvor de fik brød fra. - Så måtte nabo erne igen hjælpe dem,
så de kom over julen, men manden var rasende på de underjordiske for al den fortræd, de havde voldt ham, og ville have hævn ,
men det blev de underjordiske, der straffede ham. Fra den dag
drillede de ham og folkene på gården hver dag. Dyrene var altid
løse i stalden, redskaberne ikke til at finde, brændet vådt, så det
ikke kunne brænde, og nattero var der aldrig. Det spøgede alle
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vegne. Intet ville lykkes for dem hverken ude eller inde, og tilsidst blev de så fattige, at de måtte gå fra gården.
De underjordiske ikke blot låner af mennesker, de handler også
med d em, og en hand el med underjordiske skal man ikke være
bange for, for de er ærl ige og betaler godt. Hero m fortælle r
" Fruentimmer- og Mandfolketidende" denne historie: I en af
købstæderne ved strandsiden boede for mange år siden en rig
mand, som derhos var meget godgørende. Da han en aften kom
temmelig sildigt hjem, stod en liden dreng med rød hue og grå
t røje uden for hans port. Denne dreng hilsede værten og bad
ham på en høflig måde om natteleje, som og strax blev tilsagt
ham . Men da var det så sildigt , at værten ikke ville tage ham ind
i stuen, viste han ham ind i bryggerset , hvor han i et lidet kammer i en krog fandt en seng for sig, hvilken manden just brugte
til at lægge fattige børn ud i, der kom og bad om natteleje hos
ham; men sagde han videre til drengen: Du får at flyve o p med
den kro du har til imorgen , da skal du få frokost, førend du går
bort; t hi i aften er det for sildig! Derpå lukte han t il efter ham,
og gik selv hen at sove. Om morgenen tænkte manden på sin
fremmede gæst , og gik ud i bryggerhuset for at indkalde h am t il
frokos t men blev ikke lidet foru ndret, da han ingen fandt. J a, det
som mere var, både sengen stod opredt og dørene vare lu kte. Han
spurgte sine tjenestefolk, om nogen havde udladt den fremmede
dreng og opredet sengen så tid lig efter ham; men ingen vidste af
nogen dreng at sige. Han gik derpå ud omkring sin gård for at se
sig om, og imidlertid tænkte han , hvad det måtte have været for
en dreng; i disse dy be tanker kom manden længere frem, end han
havde foresat sig, og mærkede ikke, at han var gået udenfor byen,

førend han så sin egen hjord, og midt iblandt kvæget stod den
samme dreng og følte på en kvie , ligesom en slagter, der føler sig
for, førend han køber. Det var om efteråret, da kvæget gik uden
vogtere overalt på marken. Manden tænkte, at denne dreng måtte
vel ikke være af det bedste slags, men ville dog på en skikkelig
måde skille sig ved ham , og spurgte ham, hvorfor han gik bort
uden at få frokost. Drengen takkede ham for god natteleje, og
sagde, at han ikke spiste mere end en gang om dagen. Men, sagde
drengen videre, jeg har ofte været hidskikket fra min fader, og
aldrig førend nu f ået lejlighed til at forrette mit ærinde. Jeg vil
derfor bede at I vil høre min begæring. Min fader skal gøre min
ældste søsters bryllup førstkommende tirsdag. Hans bolig er kun
liden, og det er for koldt under åben himmel. Vil I være af den
godhed at låne ham eders hus en nats tid? Han behøver ikkun
køkkenet, bryggerhuset og den store stue, hvortil indgangen
kunne åbnes fra gaden, så skulle I med eders husfolk ikke på
nogen måde foruroliges! Hvor bor din fader? spurgte manden.
Under eders havestue! svarede drengen, som stedse, imidlertid
han tal ede, så ned til jorden. ja så mænd, sagde værten, det vil
jeg nok gøre din fader til vilje, efterdi vi ere så nærboende naboer! Men, sagde drengen videre, min fader har befalet mig at
spørge, om I ville overlade ham denne kvie for betalning? Vi ved
nok, at I har sat eder for at slagte den selv til eders tilstundende
barselsgilde, men min fader siger, at I får nok at slagte desuden,

Gård i A rsdale

når den tid kommer! Jo mænd! var mandens o rd, derudi vil jeg
tjene din fader. Han har ret derudi, at jeg kan få nok at slagte, omendskønt han får kvien! Hvor dyr er. den da? spurgte drengen.
Imellem naboer er den t re daler værd, svarede manden, men det
kommer mig ikke an på en kviekalv; jeg forærer din fader den,
og dersom ellers nogen t ing behøves, så skal det være til tjeneste!
Nej mange tak på min faders vegne! sagde drengen med en mild
mine og bad, at han den aft en klokken 12 ville være så god at
være i rolighed med sit husfolk , og derpå bød drengen farvel, gik
hen til sandbankerne og forsvandt. Manden tvivlede ikke på, at
det jo måtte være en af de underjordiske; men udlod sig ikke for
noget menneske derom. Da tirsdagen kom, så befalede manden
sine fo lk, som plejede at sove i nærheden af køkkenet, at lægge
sig andre steder i huset, længer derfra, og da hans ganske hus var
i rolighed , oplukkede han selv den st ore stuedør til gaden, som og
bryggerhu s- og køkkendøren, og gik t il sengs, men uden at sove
det allerringeste, og kunne altså nøje høre, hvad der gik for sig.
Såsnart klokk en var slagen tolv, hø rte han der kom nogle gående,
som i køkkenet gjorde ild på, derpå hentede de vand og havde
meget at bestille med kogning og stegning; han mærkede mange
fødders sagte gang, men hørte ikke et ord eller ringeste stærk
allarm. Klokken 4 var alting st ille og roligt. En t ime derefter
stod han op, kaldte på sine fo lk, og med et tændt lys gik ud i
køkkenet, hvor han fandt alting i ligesådan orden, som det pie-
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jede at stå; men kviens hud lå på retterbænken net sammenlagt ,
og oven på fem species rigsdaler. Både køkkenet og bryggerhu set
vare fejede og stu en på ny bestrøget med sand , så der ikke sås det
ringeste tegn t il, at nogen der havde gået. Hans hu sfolk forundredes både over huden af kvien og over gu lvet, som så net var feje t,
ja endog køk kensagerne var renere end de plejede at være; men
da manden sagde dem, at de ikke måtte tale noget derom, blev
det alene som en hemmelighed fo rtalt ibland t gode venner. Henimod julen kom konen i barselseng. Vinteren var allerede så hård,
at havet mell em denne ø og næste land var tilfrosse t, som meget
sjæ ldent indtræffer, og ju st nogle få dage førend barselgildet
skulle gå an, kom en del hjorte og hind er over isen lige til mandens have, hvor han lod sig ikke længe bede, førend han nedlagde en eller to af dem, så han fik nok at fo relægge, og k unne
bevæ rte sine gæster med fremmed d yrekød . Denne historie er jo
den rene idyl. Men d er er beretninger, der giver et helt andet og
mindre behagel igt billede af de underjord iske. De kan være t yv··
agtige, og man burde være på vagt mod dem . Således burde man ,
når man sluttede med tærskningen om aftenen, slå to-tre slag på
de fremlagte " knabba" eller "lægj", for at de underjord iske ikke
skulle komme og tærske om natten og stjæle af kornet. Og det
var en meget udbredt tro , at når maden var sløj og udpint, var
det de underjordiske, der h avde stjålet kraft en af den ti l deres
egen mad.
Om de underj ordiskes tyvagtigh ed, og o m hvordan de søger at
gøre godt igen for deres skarnsstreger, når de mærker menneskelig velvilje, fortæller en ejendommelig sagnoptegnelse af glarmester Joh an Hansen i Svaneke (En bo rnholmsk Haandværkers
Erind ringer, 1934); den er st edfæste t t il Kl ippegården ved Aarsdale: Det var engang, at manden om natten hørte nogen besy nderlig st øj i køkkenet; han kunne ikke begribe, hvad det kunne
være, og da det ikke hørte op, ville han dog se, hvad det kunn e
være. Gå lige ud i køkkenet turde h an ikke, men ad en omvej
kom han op på loftet, hvor der var en lem t il loftstrappen, som
st od i eller ved køkkenet. Gennem en sprække i lemmen kun ne
han nu se ned i køkkenet . Midt på gulvet stod en meget stor
gryde, hvo ri der kogtes; hvad det var, så han ikke, men rundt om
gryden stod en hel del småfolk, som dypp ede hæ ndern e i gryden og slikkede dem af i munden . Manden , som så derpå, syntes,
at det vistnok var god t , om disse småfolk havde lidt brød til , gik
hen på loftet , hvor brødet var gemt, t og et af dem og gik hen til
loftslemm en og kastede b rødet ind im ell em gæsterne. En af disse
tog det straks op, brød det i småsty kker og delte det imellem de
andre. Disse så nu alle nok så venligt op til lo ftslemmen og nikkede, hvad der altså var tak for brødet . Næst e morgen, da manden stod i laden hos kreaturerne , kom ind ad døre n en lille gråklædt pusling med en rød pikkelhu e på sit sto re hoved. God morgen, far, og tak for i aftes! sagde han. Manden så nu, at det var
den samm e, som havde taget brødet op . - Jeg kommer for at sige
dig, at kødet, som vi kogte og spiste i nat, var kødet af den stud ,
so m står der! - han pegede med det samme på en stud , som stod
i laden - og til tak for brød et, som du gav os, vil jeg sige dig, at
det kun er t ilsyneladende, at den er levende. I dag komm er her
en båd i land fra et skib, som ligger til ankers herudfor, og d er vil
komme en mand op, som vil købe studen . Sælg den bare; du får
ingen skam derfor! - Og således gik det. En fremmed sømand
kom og køb te studen, fik den i båden og roede ud mod skibet
med den, men pludselig sp rang stu den i h avet og fo rsvandt , uden
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at de forbavsede skibsfolk ku nne begribe, hvor den blev af.
Men man måtte gøre, hvad man kunne, for at holde sig gode
venner med dem . Når man havde holdt si t julemål t id , sk ulle man
lade bordet stå dæ kket med dug og mad , så de und erjordiske
kunne komme og spise sig mætte; så ville de ikke gø re fortræd.
Det minder jo o m den vestdanske skik at sætte julegrød ud til
nissen og har vel en sammenhæng med den gammelnordiske t ro
på solh vervstiden som en t id , da slægten s ånder søger ti l huse.
Bornholmern e har haft tilbøjelighed til at lad e fors kell ige overtro iske fænomener samle sig om de underj o rdiske.
Undertiden optræder de underjordiske som rimelige folk, som
man kan t ale sig til rette med . "Fruentimmer- og Mandfolketidende" beretter således : En bonde, som beboede sin fædernegård , lod sin rendestens udløb forandre og t ænkte ikke derved at
beskad ige nogen, såsom han på en h alv fjerdingvej ingen nabo
havde. Men en aften, da han kom ene hjem fra købstaden, stod
en lide n person ved porten og hilsede ham en god aften, samt
bad, at han ville være så god at forandre sin rendesten til sit forrige udl øb igen, thi vand et, som satte sig i jorden, forulejligede
ham meget. Han havde nu i to hundrede år haft sin bolig under
samme sted, og ville nødig forandre den. Bonden, som tæ nkte
det var rådeligst at være høfl ig imod denn e ub ekendte , tilsagde
ham hans begæ ring, h vorfor han t akkede og gik bort.
E t ganske lignende sagn fortæller Seier halvandet hundrede år
se nere: Nede i Persker er en ejendom , som tidligere bar navn et
"Sibirien". På denne ejendom var der en h estestald, som ikke
kunne benyttes, da hestene blev syge, så snart de kom til at stå i
den. En dag kom en underjordisk og gav fo rklaring på gåden. Den
omtalte stald var lige over de underjordiskes stadsstue, og ajlen
fra hestene løb ned og grisede til hos dem. - Det samme fortælles om en kvie på en gård på nordlandet.
Indbyggern e der på lan det taler ikke med nogen frygt o m de
und erjordiske, som om spøgelser eller bjergtrolde , skriver " Fruentimmer- og Mandfolketidende". All igevel burde man vise en vis
fors igtighed i omgangen med dem. Mødte m an tilfældigt en underjordi sk , så bu rde man hilse ham æ rb ødigt, så ville der ikke ske
en noget. Og det ville være en god forholdsregel , hvis man alt id
havde stål på sig, når man gik ud. Thi der kunne ske en så meget,
ikke mindst på særlig farlige steder. Således var Døndalen frygtet ;
hvis man gik derigennem ved nattetid, risikerede man at blive taget af de underjord iske ell er gå fra forstanden .
Helt så galt gik det dog ikke Peter Kristoffer, hvis bo rgerlige
navn var Jørgen Peder Pedersen, født c. 1845. Efter ham h ar Wilhelm Kofoed optegnet følge nde beretning: Engang en t åget aften
ville han skrå over markerne fra Falhøj t il sit hus ved Pilegård ,
men ikke mindre end tre gange kom han tilbage til højen igen.
Og skønt han ellt:rs hverken var overtroisk eller nogen kryster,
blev han dog så betænkelig, at han tilsidst valgte at følge vejen ,
selvom han fik adskill igt læ ngere at gå på den måde.
En af mine meddeleres tante slap ikke så heldigt fra det. Hun
gik en aften igennem Blaaholtskove n, og lige syd for Blaaholt
mødte hun en sort mand, en und erjordisk, sagde min meddeler.
Hun ville vige til side fo r ham, men han blev ved at gå lige mod
hende, og da hun passerede ham , stødte h an ligeso m tilfæ ld igt
mod hendes hofte. Hendes ben blev dårlige derefter, og hun blev
krøbling alle sine dage.

* * *

Blade af
BORNHOLMS MUSEUMS
HISTORIE
af H. VEN SILD

"Jeg havde talt med Propt.]. Muller Vallensgård i Åker om de to
nydelige Flintkiler han havde fundet, en dag kom han til mig i
Rønne og sagde, at nu h avde Nationalmuseet skrevet til ham om
at sende dem, de to Flintkiler, og han blev vel nødt til at sende
dem. Jeg sagde at der var ingen der kunde tvinge ham dertil, og
han måtte ikke sende dem, vi skulde se at få op rettet et Museum
på Bornholm." Således indleder gårdejer Hans Anker Strangegård i Klemensker sin håndskrevne beretning om museets oprettelse i 1893.
Han fortsætter: "Jeg sad hele Tiden da jeg kørte h jern og tænkte
på hvorledes jeg dog skulle bære mig ad. Der skal slås på den kile
der vil drive, ellers hjælper det ikke. Da jeg kom hjem skrev jeg
straks til Lærer J ørgense n Ibsker at vi måtte se at få oprettet et
Museum her på Bornholm, alle som jeg havde tal t med var en ige
med mig i, at fik vi ikke snart begyndt blev det aldrig til noget og
alle var kede af, at deres Oldsager skulle sendes til Kjøbenhavn ... "
Lærer J. A. ] ørgensen var straks med og man kontaktede folketingsmand gårdejer M. P. Blem, der også straks gik ind for sagen.
Den 4. april 1893 blev der holdt et møde om museumssagen i
Rønne. Mange var mødt op fra h ele Øen og de anbefalede varmt,
at der blev dannet en museumsforening. Et udvalg bestående af
J . A. J ø rgensen, arkitekt M. Bidstrup, folketingsmand Blem, skoleinspektør A. Hjorth, adjunkt Brøndsted og gårdejer Hans Anker
bl ev nedsat og arbejdede ihæ rdigt videre.
De største problemer voldte forholdet til Nationalmuseet, hvor
den daværende leder Sofus Muller var meget betænkelig ved op-

Af det gamle museum i det gamle sygehus findes der meget få billeder.
Her er et postkort fra Set. Mortensgade, da en del af den endnu var alle.
Den gamle sygehusbygning ses bag museets skærmende mur.
BORNHOLM

Rønne.

Set. Mortensgo.de

Før museet blev ombygget i 1921-23 var samlingerne vokset så meget at
rummene bugnede af genstande. Det var en typisk gammel museumsopstilling, med genstande i lange rækker. Fik man en ny genstand måtte man
skubbe de andre tættere sammen for at få plads til den, alt skulle udstilles
på engang.

rettelsen af et museum herovre, særlig fordi hovedvægten naturligvis skulle lægges på bornholms kulturh istorie og fordi der skulle
være en særlig oldsagssamling. Han krævede derfor indført i det
kommende museums vedtægter :
" l. At denne Samlings Afdel ing stilles under Nationalmuseets
Tilsyn som en bornholmsk Filial af Statens Museum, og at den
skal ledes og udvikles efter de for Nationalmuseet gældende Regler og Prinsiper.
2. At der ikke fo r det Museum, og ved dets Leder må foretages
Udgravninger, uden at Sagen har været forelagt og billiget af Nationalmuseet, ligesom det bornholmske Museum af al Evne vil
tilstræbe at modvirke, at der foretages udgravninger af private
mænd på Bornholm.
3. At det til enhver Tid skal være Nationalmuseet t illadt, mod
en passende Godtgørelse at udtage Sager, som ere indgåede i det
Bornholmske Museum idet alle enestående særlige mærkel ige, og
i Videnskabelig Henseende meget betydningsfulde Sager og Fund
erkendes at måtte opbevares i Statens Museum ."
Det var hårde betingelser, hårdere end for de andre provinsmuseer, og de kunne jo nok fratage museumsudvalget lysten til
at arbejde videre. Lærer J ørgensen, som i mange år havde arbejdet for Nationalmuseet under Amtmand Vedels mange undersøgelser og siden alene, fi k et personligt brev fra Sofus Muller
som både lokkede og truede ham t il at lade være med forehavendet om et bornholmsk Museum
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BORnHoLrns rnuscumsFOREnmG

Det æ ldste bevarede medlemskort for Bornholm s Museumsforening, som
har tilhørt fhv. gdr. H. E. Maegaard. Kontingentet var fra begyndelsen 2 kr.
Den gang et pænt beløb, men da det end elig blev forhøje t i 1 950erne, var
det skrumpet ind til næsten ingenting.
På kortet er aftrykt et billede af d et fine bronzespænde som i 1886 blev
fundet på gravpladsen på Lousgaard i Østerlurs. Det blev brugt som museets bomærke i f lere år.

Men udvalget tabte ikke modet, dertil var interessen fo r museet her ovre for stor. Man henvendte sig til de eksisterende
provinsmuseer om deres forho ld til Natio nalmu seet således at
man havde noget at forhandle om. Det lykkedes så tilsidst at nå
til en fo rst åelse med Sofus Muller og man ku nne den 28. november 1893 afholde stiftende generalforsamling for Bo rnholms
Museumsfore ning. Bestyrelsen kom til at best å af mu seumsudvalgets medlemmer suppleret med gård ejer J okum Brandt fra Bodilsker og læ rer J ørgensen bl ~v naturligvis formand .
Forholdet til Nation alm useet blev nedfældet i lovenes paragraf
8, som svarer til hvad de andre danske provinsmuseer havde
måttet gå ind på . Der kom ti l at stå: "De forhistoriske og historiske Afdelinger staa i samme Forhold til Nationalm useet som
andre lignende Provinssamlinger. Disse Afdelinger ere undergivne
Nationalmuseets Tilsyn og ledes efter de for dette Mu seum gældende Regler og Princip er, saaledes at det navnlig maa søges modvirket, at usagkyndige foretage Udgravninger af bornho lmske
Fortidsminder. Nye Erhvervelser af særlig betydn ing, navnlig i
videnskabelig Henseende, afgives til Nationalmuseet mod Erstatning af det til Indkøbet anvendte Bel øb eller mod anden passende God tgørelse. Det tilkomm er alene Nationalmuseet at fa tte
Bestemm else om og lede Udgravninger , som ønskes foretagne for
Bornholms Museum , ligesom at afgøre, hvor de fremdragne Fund
rettest ville være at opbevare."
Selv om det lyder hård t, så var det dog en fo rbedring i forh old til Sofus Miillers udkast og d ermed kunne man viderefø re
arbejdet fo r det bornho lmske museum.
Der valgtes t illidsmæ nd over hele Bornholm, så man kunne
arbejde på bred basis, da det ikke skulle være et Rønneforetagende, men et hele Bornholms museum.
Medlemstallet steg støt over hele øen og samtidig blev der skænket eller købt mange genstande til museet. Mest var det oldsager
der interesserede udvalget, men gamle møbler og husgeråd blev
også erh vervet, ligesom geologi og naturhist orie naturl igt også
kom med. Men som samlingerne st eg rejste spørgsmålet sig om
hvor museet skulle have til huse? Her trådte Rø nn e kommune
hjælpende til , idet man fik lov til at benytte de led ige lokaler i det
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gaml e sygehu s på hjø rnet af Set. Mortensgade og Lille Madsesgade, på det sted hvor museet stad ig ligger.
Arbejdet med at opstille de mange genst ande blev straks påbegy ndt og den 16. ju li 1894 kunne man åbne mu seet i det gamle
sygehus. Hans Anker skriver herom: "Mandagen den 16. Juli åbnedes så Bornholms Museum og det syntes Folk var godt tilfreds
med Resultatet af et Års virksomh ed ... "
Et lille skår i glæden havd e det dog været, at Sofus Muller på
det foregåe nd e besty relsesmøde den 12 . juli "skulle se om der
var nogen Ting han vilde have. Der var kun to (foruden Vallensgård Flintkilern e) Bronzemejslen fra Julius Hansen og det brede
Sværd fra St. Bjerregårdsbakken, men da d e var så beskadigede
vilde han lade os beholde dem ." Således kom de to store flintøkser, som i 1893 havde givet stødet til museets oprettelse t il
Nationalmuseet. Men samarbejdet med Nationalmuseet har ik ke
ku n været til dette museums fordel. Bornholms Museum har gennem årene modtaget megen hjæ lp derfra, en hjæ lp det var umuligt at få andre steder, og en hjæ lp som bevirk ed e at man kunn e
nå så meget herovre som man virkelig nåede.
Gennem brevveksli ngen mellem Hans Anker og læ rer J ørgensen
kan vi følge bestyrelsens arbejde med museet. Den 22. september 1894 skriver Jørgensen til Anker: "Jeg h ar fået en Helleristningssten ud til Museet, og der kommer snart en aldeles glimrende Ligsten (itu) og fo røvrigt flere Sager. Lad os samle sammen
alt hvad vi kan til 10 Nov. thi 10-11 Nov. vil jeg så arbejde i Museet af alle Kræfter og kan De så assist ere mig var det godt. Vi
må have fl yttet lidt o m med de Sager inde i Stuen hvo r Klædedragtern e ere, der er for overfyldt ... " Der var således allerede
ved at være pladsmangel i det nye museum. Efterhånden fik man
råd ighed over alle rummene i det gamle sygehu s og den 8. august
190 1 skænkede Rønne Byråd hele ejendommen matr.nr. 683 til
Bornholms Museu msforening, så man endelig havde sit eget hus
at være i. Med d enne storstilede gave blev grunden bl.a. lagt til
det museum som findes id ag.
Af de tre trykte beretninger om museets virke fra 1898, 1905
og 1912 kan man fø lge hvordan arbejdet skrider fremad og hvordan samlingern e vokser h urtigt. Den store interesse for museet,

Ved ombygningen i 1921-23 kom museet til at se ud, som det endnu gor.
I haven blev opstillet gamle ligsten, skibsankre og mange andre store ting.
Her ses en del af bygningen og haven inden der blev anlagt en skæmmende
bunker i en del af haven.

der var over hele øen, var grunden til denne hurtige vækst, og et
årligt statstilskud på 1000 kr. allerede fra 1896-97 hjalp også med.
For at få samlingerne mere overskuelige delte man dem op i en
forhistorisk, en historisk, en naturhistorisk og en etnografisk samling, som senere blev forøget med en mønt- og medaljesamling
og en ku nstsamling.
Man undrer sig måske over at etnografien fik plads på museet,
men det skyldtes en storstilet gave fra fru Nygaard som omfattede mange genst ande fra Kina, Japan og Australien, som hendes
søn, telegrafinge niør P. N. Nurgaard h avde samlet under sit arbejde i d isse verdensdele .
Flere lignende samlinger kom snart til og de fortæller alle om
bornholmernes færd over hele jordkloden. Bedst kendt er vel
Kongo-) espersens store samling af afrikanske våben, som han
skaffede sig under sin mangeårige tjeneste som oberst i den belgiske kongohær.
Grundlaget fo r kunstsamlingen blev gjort ved maleren Lars Hansens gave af flere af sine egne b illeder bl.a. det kendte billede af
Oehlenschlager. Og senere er end nu flere af hans billeder erhvervet. Denne del af museet fik fra 1906 et årligt statstilskud til indkøb af kunst på 1000 kr., og det er på grund af dette tilskud og
de mange gaver fra Ny Carlsbergfondet, forskellige kunstnere og
kunstsamlere, at museets kunstsamling idag fremtræder so m den
righold ige samling af bornholmsk kunst som den gør. Tidligt begrænsede man sig til den bornholmske kunst for ikke at blive en
kop i af de store sta tslige kunstmuseer, hvad der i høj grad har været en fordel for museet. For den bornholmske kunst er lige så
fuldt en del af øens kulturhistorie som de andre samlinger på
museet, og det er netop t anken med et landsdelsmuseum , at det
skal vise så mange sider af landsdelens specielle natur og kultur
som muligt .
Pladsen i det gamle sygeh us blev snart for trang og man måtte
se sig om efter en større bygning. Først interesserede man sig for
bygningen på hjørnet af St. T orv og Se t . Mortensgade, hvor nu
Andelsbanken ligger. Den søgte man et erhverve og havde tegninger klar til en morsom middelalderlignende bygning med
sandstensfacade og blyindfattede ruder. Bornholms Spare- og
Lånekasse ville så afkøb e museet det gamle sygehus og indrette
et slags acyl der. Men planerne strandede og man måtte se sig om
efter noget andet.
Den store bind ingsværksejendom Søndergade nr. 14, op til
hovedvagten, med den tilh ø rende grund bagved begyndte man
derefter at interessere sig for at erhverve. Det var t anken at istandsætte hovedbygningen og så bygge en stor udstillingshal med
trappetårn bagved, o p til rekto rboligen. Men det viste sig også
her umuligt at realisere planern e.
Derfor besluttede man sig til at blive i Set. Mortensgade og til

Allerede i 1898 havde man fået så mange gamle bornholmske folkedragter
at man lod fremstille disse morsomme figurer med terracottahoveder og
-arme. De e r her opstillet hos en fotograf og senere blev der lavet postkort
af det ene hvor stolen og dåbsdragteme er med på. Disse giner er typiske
for den tids museumsopstillinger. De skulle være så livagtige som muligt.
Hvad der også lykkedes, da soldaten i borgervæbningens uniform i mange
år stod ved museets indgang og skræmte børnene.
De gamle folkedragter og ginerne er nu gjort istand så de igen kan pryde
udstillingen i mange år fremover.
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at udvide pladsen der. Fra 1921 til 23 ombyggede man det gaml e
sygehus så det blev meget stærkt forøget og blev til den bygning
der findes idag. Den 25. juli indviedes mu seumsbygningen med
overværelse af kongeparret , og herved fik man endel ig plads t il
de stærk t voksende saml inger.
Hvad ville man egentlig med alle disse gamle genstand e, hvorfo r samlede man dem samm en? Vore fo rfædres materielle efter-·
ladenskaber fortæller om deres levevis på mange forskel lige måde r. Grundtanken er at man ik ke kan fo rstå sin samtid uden at
kende sin fo rtid eller sagt på en and en måde, at vi idag lever på
de erfaringer som vore forgænge re h østede. "Formaalet med Bornholms Museum er at fremstille en kulturh istorisk Samling, hvo r
de nulevende og senere Slægter kan lære at kend e de Forhol d,
hvoru nd er Menneskene h ar levet paa Bornholm fra Stenalder op
til vore Dage," som det blev udtrykt i et o pråb til befolkningen
om at stø tte museet og være med til at forøge dets samlinger.
Man opremsede en lang række genst ande af kultur- og naturh istorisk art man var interesseret i at m odtage og rundede det af
ved at skrive : " Kort sagt A LLE GAMLE SAGE R , som ikke bru ges længere." Hvorved man klart viste, at det ikke var en snæver
afgræ nset samling.
Men de enkelte museum sgenst ande er imid lertid ikke nok , fordi
en senere tid måske ikke ved hvad de har været brugt til eller
hvem der h ar lavet dem for slet ikke at glemm e hvor de er kommet fra. Man førte dereft er protokol over de indko mne genst ande hvo ri alle disse op lysni nge r ind førtes, så også de kunne
bevares for eftertiden . Desvæ rre var man fø rhen lidt karrig med
disse o plys ninger , hvad der kan være umuligt at råde bod på idag.
Man må dog hele tiden tænke på de for ho ld, de er indsamlet under. Arbejdet med museet var en bræ ndende in teresse hos en lang
række folk , som brugte al deres sparsomm e fritid, ja mere endnu ,
til at opbygge museet , så det har så righoldige samlinger idag, som
det virkelig har. Men det var jo ikke no k at indsamle genstandene de skulle også ud stilles og det krævede jo både plads, tid og
penge at gøre dette. Og som tiden gik og saml ingerne voksede,

Museet fik megen tiltrængt udstillingsplads ved ombygningen i 1 921-23,
men også h er blev der overfy ldt. Den nuværende kirkesal er her tæt pakket m ed altertavler, kirkeinventar og kister, så man næsten ikke kan
komme frem imellem tingene. B agest til h ojre ses den gotiske altertavle fra
den gamle Gudhjem kirke. Den er senere deponeret i den nye kirke i Gudhjem.

Det var interessen for bornholmsk arkæologi, der gav stødet til Bornholms
Museum. H er ses et par af de ivrige gravere, Lærer ]. A. ] orgensen t.h.
overlæ rer E. C. Tryde siddende og gdr. Koefoed Vst. Jl bygård bagest ved
udgravningen i 1898 af to mærlielige grave med tilhørende bautasten som
blev fundet i en sløjfet h oj Lige vest for landevejen ved Jl bygård. Bautastenene og gravene blev opstillet i museets have, hvor de endnu står.

for flere og fl ere ting går jo af brug og bliver museum sgenst ande,
så gjorde pladsmanglen sig igen gæ ldende.
Derfor har man gennem årene søgt at erh verve de mindre ejendomme og grundarealer der støder o p til museum sbygningen i
Set.Mortensgade. Rol ighedsgade nr. 39 kom til at danne rammen
om den store gave museet modtog fra brødrene M. og H. Lange i
form af deres indbo og bogsamling fra deres lejlighed i København. Senere er denne samling flyttet til sin nuværende plads i de
små huse i Smedegade og Lille Madsesgad e, hvor de ikke kan præsentere sig bedre. Her er også opstillet læge Boesens fine konsultatio nsstu e fra Nexø, som også i høj grad er en perle i museet s samling. Sidst har man erhvervet Chr. Bidstrups t ømmerplads beliggende mellem Rolighedsgade og Smedegade. Herved
fik man endelig forøget museets sparsomme magasinplads for
større genst ande som landbrugsredskaber og vogne og samtidig
sikret sig grundareal t il en komm ende tiltrængt udvidelse af bygningerne.
Men ikke nok med det. For også at bevare et t yp isk gam melt
borgerhus med en særegen historie erhvervede m useet i 1950
Eriehsens Gård i Laxegade 7, som nu er indrettet til interiørmuseum med de gamle stu er fra fam ilien Erichsens se neste t id.
De stu er hvor maleren Kristian Zahrtm an n færdedes og det hjem
hvori digteren og malere n Holger Drachmann fand t si n første
brud Fru Bell i. Den særprægede gam le h ave med de mange sjældne planter, buske og træer er et helt specielt miljø for den gamle
bydel i Rønne.
Nye t ider o prandt fo r Bornholms Museum med mu seu mslove n
af 19 58. Endelig blev provinsens mu seer ligestill et med Nationalmu seet og d e gamle strenge paragraffer bortfaldt, dog bortset fra
danefæloven, hvor rigsantikvaren best emmer hvor fundet skal
o pbevares. State ns tilskud til provinsmuseern e øged es og stimulered e samtidig til øgede lokale t ilskud , således at museerne fik
lid t flere penge at arbejde med. Fo r Bornholms Museum har det
betydet at museet blev statsanerkendt landsdelsmuseum med et
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særligt dertil hø rende tilskud, men også med pligt til at yde
hjælp til andre museer i området.
Gennem de 80 år museet har eksisteret h ar en lang række mennesker arbejdet ihærd igt for dets vækst. Nævnes bør de sk iftende ledere lærer J. A. ] ørgensen, overlærer E. C. Tryde, lektor
T. H. Lind og lektor AA. I. Davidsen , der sammen med museets
personale og bestyrelse gennem årene har nået det fine resultat
som er nået . Uden den folkelige opbakning og den stigende interesse hos de lokale og statslige myndigheder havde dette ikke været muligt. Inspirationen har hele tid en været befolkningens interesse for de gamle genstande og alt det de kan fortælle.
Efter m useu msloven af 1958 blev museets form ålsparagraf æ ndret og gjort mere tidsvarende. Den lyder således: "Bornholms
Museum er en af Bornholms Museumsforening ejet institution ,
der har til formål at indsamle, bevare og udstille genstande fra
fortiden, således at disse mind er om vore forfædres ku ltur og
livsvilkår kan udnyttes i folkeop lysningens og videnskabens tjeneste."
Efter d isse retningslinier arbejder museet idag og de tre nøgleo rd er indsamling, bevaring og formidling, hvor vel det sidste er
det, der bruges mest tid på.
Museet skal ikke være et st ed for endeløse rækker af st øvede
genstande, men et levende sted, lyst og venligt, beregnet for

Den hyggelige bindingsværksgård i Laxegade 7 med den særprægede have
er indrettet til interiormusettm og stuerne er opstillet som familien Erichsen havde dem omkring århundredskiftet. Prokuratorens billede ses over
chatollet og ellers hænger der tæt med familiebilleder i den her viste stue.

Ved udvidelsen af museet med de små huse i Smedegade og lille Madsesgade blev der plads til læge Boesens hyggelige konsultationslokale fra Nexo .
Mange vil endnu mindes deres lægebesøg her og måske gyse lidt over redskaberne i skabene.

publikum i alle aldre, og det skal i høj grad arbejde sammen med
øens andre museer til fæ lles bedste fo r hele Bornholm. Denne
frugtbare forandringens t id som museet er inde i, er et andet kapitel af museets historie.
Det arbejde d er foregår og de tanker og ideer, der ligger bagved
kan vi vende tilbage til ved en senere lejlighed.
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Studenterne fra Rønne Statsskole 1974
Bageste række fra venstre : Rikke Bruus Jensen , Mette Nielsen,
Lars Kofoed , Bente Wøjdemann, Flemm ing Funch, Lars Peter
Bang, Søren Larsen , Jenny Yde, S tee n Madsen, Uffe Brink,
Sanne Pedersen, Niels Holm , Elsebeth Kuhre, Benny Jø rgensen,
Dorte Kofoed , Dorte Ravn Nielsen , Vibeke Funch , Keld Nielsen,
Ingrid Hermansen , Frits Sonne , Erik Nø rregård, Poul Erik Pedersen.
4. række fra venstre: Torkil Filholm, Inge Lise Juul Hansen ,
Britta Jensen , Hanne Kofoed , Lisbet Holst , Ann ette Nielsen ,
Jens Andersen, Elna Jensen , Finn Holm , Preben Andreassen,
Sve nd Mortensen, Vibeke Boss, Hans Otto lpsen, Freddi Nielsen,
Thora Runge Hansen, Pernille J acobsen, Fl e~ming J ørgense n,
Torben Jørgensen, Claus Høgh , Anne Marie Schjørring, Jesper
Iversen, Ernst Holz Hansen, Lisbeth Kofoed , Børge Larsen , Kurt
Larsen.
3. ræ kke fra venstre: Ann-Mari Carlsen, Claus Juhlin , All an Olsen,
Erik Sonne, Vibeke Beyer, Irene Jensen, J ø rgen Andersen , Lis-
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beth Brandt Hansen , Birg it Holm , J ens Riis Jørgensen , Lene Højmark Andersen, Anne Mette Lorentzen, Peter Hvalkof, Jens
Dam, ] akob Olesen, Mogens Ped ersen , Steen Kjøller, Niels Jespersen, Per Pedersen , Anne Blem Jensen , Kim Sperling, Lisbeth J ørgensen, Niels Degn , Je ns Povlsen, Birgitte Westh .
2. række fra ve nstre: Lene Dideriksen, Anne Birgitte Grønvall,
Ann Birgitte Svendsen, Lisbeth Due J ørgensen, Inger Rasm ussen,
Torben Nielsen, Thorkild Hansen, Johan Olsen, Hans Krøier Hansen , Finn Nielsen , Alf Møller, Hanne Meyer, Lone Ulho lm , Bo
Ravn, Susanne Nielsen , Ib Ravn , Bodil lpsen , Per Blom, Peer
Jespersen, J esper J acobsen, Sø ren Tolstrup , Carste n J ensen , Claus
Frandsen, Kirsten Nepper-Chri stensen , Alex Rose.
1. række fra venst re : J ane Hansen, Birgit Hansen, Vibeke An dersen, Elisabeth Drost , Ell en Holm , Birgitte Jensen, Pia Hansen,
Mo na Westh , Conn ie Horst And ersen , Susanne Ager, Birthe Byder, Vibeke Nielsen , Susanne Schnoor, Elna Kjøller, Lisbeth
Dahl , Karen Degett.

TRAKTØRSTEDER
OMKRING RØNNE
i tiden mellem 7893- 7903

"S tampen" ved Rønne

A f EBBA BR ØNN I CHE

Efter med stor interesse at have læst de historiske fakta om
"Gundbergs Have" og "Vandm øllen" i de to sidste årgange af
"Jul paa Bornholm", har jeg fået den ide, at det kunne have int eresse at se disse og andre traktørsteder under synsvin klen " datidens selvbetjenings-traktø rst eder".

ko m mig altid mørkt og surt, men - stien t il havet , som fulgte
åens sno ninger, var MEGET SMUK. Da Badeho tellet var nyt,
havde vi en pudsig o plevelse : d a vi ned e ved st randen - højt over
sandbredden så et næ rmest kub isk hu s med dø re ind t il to badekab iner, hørte vi bag os en kvindestemme udbryde: "Nej! se, der
HAR vi jo badehotellet!"

I slutningen af forrige århundrede kun ne man - i en afstand af en
halv mil fra Rønne nå 7 traktørsteder - de 6 af disse endda på
spadserestier! Jovist: Man spadserede! Morgenture, efte rm iddagsture endda aftenture - for at se solnedgangen .

Det var gennem hele min æld re søst ers skoletid til Stampen at
Frøken Raabyes Skoles skovtu re gik . Eleverne havde selv mad og
drikkevarer med i flaske r (fra vort hj em bestod denne altid af
varm chokolade i en dertil syet flonelspose). ] eg har aldrig kunnet fatte, at pigebørnene gik over i Sjels Myre og tog hundestejler med hjem - når man nu HA V D E stranden og havet!
Om søndagene hold t der for enden af Søndergade een - måske
to - små char-a-banc'er, som kørte "kaperkø rsel" til Stampen.
Var man blandt de første, der "best eg" vognen, kunne man risikere at sidde længe som " lokkeduer" .
Om det betød noget fo r besøget i Stampen , at cyclebanen anlagdes, står mig ik ke klart, for omtrent samtidig åbnede skovløberkonen i Onsbæk sit køkken fo r skovgæster, og manden stillede borde og stole op på modsat side af landevejen. Og vi, der
gik til cycleløb, havde to steder at nyde kaffen: dels restaurationskaffe - dels den selvlavede.

CORDTS L UND
Lad mig starte med det nærmeste sted : Cordts Lund. Når man ad
spadserestien langs Søndre Land evej nåede udfor indgangen til
kirkegården , krydsede man landevejen og fu lgte d en sti, der sideløb end e kørevejen førte til fattiggården og sygehu set (hvor nu
Borgmest er Nielsens vej går). Ved teglværket gik vejen videre
med nogle "knæ" og endte i Neksøvejen efte r førs t at have
sendt en " udl ø ber" t il Cordts Lund.
I denne lille lund var en rydning med en træpavi ll o n i to etager
med en udvendig dobbelttrappe til øverste etage. På pladsen fandtes de gængse små sammenklappelige borde og stole. Det var nok
nærmest et konditori, jeg har ialfald drukket chokolade derude.
Dette bringer tanken hen på børnefødselsdage, og ordet " børn"
siger jo nuomstunder "legeplads"! Nej ! Nej! Der kan højst have
væreteen eller to gynger.
Da Lunden solgtes, var det med den klausul , at der ikke måtte
bygges i denne. Den nye ejer købte derfo r et stykke jord ud enfor
med indgang ti l den lille lund. Her byggede han en rigtig restauration med musiktribune, åben plads til de gængse sto le og borde,
samt nogle "lukkede" lysthu se, navngivne så man ku nne vælge i
hvil ken af de europæiske hovedstæder man ønskede at ny de sin
kaffe!
Der var mu sik o m aftenen nogle gange om ugen , og der blev
senere indrettet en scene inde i restauranten, hvor der blev opfø rt revyer. Skuespille rne kom ovrefra, men revyern e var ti lpasset lokale for hold. Min famili e kom der ikke særlig ofte - det var
vist en FOR kort spadseretu r!
STAMP EN
Her kom vi heller ikke særlig ofte. Dette ulykkelige sted synt es
aldrig at have held med sig: det gik ikke med Stampemøllen , og
Badehotellet var vist heller ikke nogen stor succes. Stedet fore-

ONSBÆ K
Dette sted var meget smukt, spec iel t når gyvelen blomstrede! Engang netop i blomstringstiden havde vi en gæst ovrefra med i
Onsbæk; til trods fo r, at han var meget berejst erklærede han, at
ALDRIG have set et skønnere sted . Selv kan jeg endnu lukke øjnene og tænke mig kommende ud af bøgeskoven st ående på
bakken og nyde - til højre den stejle skræ nt dækket af gyvel i
fu ldt flor, nedenfo r se den grø nn e eng med bæ kken bugtende
sig til venstre, fo rsvi nde under en lille t ræbro og gennem et elmekrat, i baggrunden det hvide sand med marehalm , og ti l højre
ved foden af den no rdfra kommende spadseresti - d en røde sandst ensklippe - og bag det hele - det dej lige blå hav.
SOMM E R LYS T
Står der endnu en gruppe træer? Stedet lå ihvertfald på modsat
side af Neksø landevej vis-a-vis Lundens Minde (ny t navn til
Cordts Lund).
Restauratøren var den samme, som ejede " Dannebrog", senere
"Turisthotellet", " Bo rgen " og vist meget mere, og som også var
restauratør på 66-baadene. Det var stedet hvor byens gode borgere afuo ldt den årlige fugleskydn ing, den festlige dag, hvor mu-
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sikkorpset vækkede alle idet det afhented e forrige års "Fuglekonge". Min far var m edlem af foreni ngen , men deltog "ved
stedfortræder". Han ville dog gern e derud et par efterm id dagstimer, og tog ge rne sin lille pige med. J eg kunne godt beskæft ige mig: strejfe om, fra t id til and en "følge slagets gang", kigge
ind i restaurationen fo r dels at se d en fi ne bordpy ntning og dels
studere præmierne, der var udstilled e. Engang k iggede jeg lidt
skeptisk på en pl at-de-menage-lignende genstand med fire glas
hver m ed et kort-es i emai ll e! Denne opsats kom jeg mange
gange til at st ille frem på sp illebordet , når ve nnerne "spillede t il
sommerens grisetur" hos os. (Det var også fra d en store gård
h vor vi boede t il leje at d isse griseture udgik) , andre forældres
børn kom også så vi rigtig kunne nyd e vore forældres glæd e ved
udsigten til en dejlig skovtur. Det var i "Sommerlyst " jeg fø rste
gang sm agt e champagne! En flot ungkarl spenderede på gode
venner, og sy ntes også d en da 1-årige skulle smage .
Det har vistnok været i 1895 , at en gruppe sigøj nere havde fået
lov at slå lejr i Sommerlyst . På en kegleklubaften, som apotekeren og mi n far deltog i gik deres hustruer med børn ud fo r at se
lejren, og blev siden drillet ford i de var så begejstrede fo r d en
smukke sigøjner, d er spillede så dejligt på violin! Vi børn lagde
m ere an på at "studere folke livet", hvilket satte sig spor i et par
års d ej lig sommerleg i apotekets dejlige, store have. Min far skaffe de os sækkelæ rred som vi an bragt e på haveredsk abernes skafter, mødrene skaffede broget t øj, vi selv kompon erede musik og
d anse og udtrykte os på "gåselatin "!
Det var også i Somm erlyst, at basaren t il fo rdel for tilbygni ngen til " Kongemindet" blev holdt. Mi n søster og en veni nde
solgte blomster fra spotekerfru ens "bod" og apotekeren afhentede dem efter tu r for at d e k unne se det øvrige arrangement.
I restaurationslokalet spilled es en revy - so m naturligvis fo regik
på toppen af tilb ygningen, - men udsigten kunne ikke præsteres!

V ILLA NOVA
"Villa" har jeg kun kendt m ed tilføjelsen "Nova" , m en der VA R
et af d e "lukkede" lysthu se, som havde væ ret veranda på den
opri ndelige gamle træ-pavillon. Dette "lysthus" lå mo d no rd vinkelret på d en nye bygning, der vi rkelig var i villasti l, og nok er
det den dag i dag? " Lysthuset" lå ret udfor den d el af " Villa" ,
som husede keglebanen. Der var nogle grupper Røn neborgere,
der havde kegleklubber på deres bestemte afte ner, disse h avde
også und ertid en små feste r, med viser, en af fa rs kegleven ner var
læge, og hans lavstammede fede hund fulgte gerne m ed, så e n af
viserne havde omkvædet : "kan "Toll e" trille derud". Nogle af
lysthu sene var rene små løvhytter, fo rm entl ig af snebærbuske.
Andre var lukkede i sidestill ede afdelinger, som det ik ke altid var
lige m orso mt at sidde i - man hørte for meget sladder - aldeles
uu ndgåeligt.
Det bedste ved eftermiddagskafferne (som m an ikke selv laved e) var den påfølge nd e tur til Haslebænken ! Ind en træerne
voksede o p og tog udsigten var d er ud sigt til Hasle. Her stod
nogle bænke og lå en kæ mp esten midt ud e på en lill e pl ad s - et
fortræffe ligt sted at lege "sidd e-på-foru ndri ngsstolen" . Vill e man
have turen varieret , gik man h jern ad st ien nærmest havet og
krydsede de smukke små d ale : Vincadale n, Jordbærdale n og hvad
d e så ell ers hed , man kom da lige ud t il Anto inettes h us, og
fandt "Rønnebænken" lidt til h øjre.
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VANDMØLLEN
Dennes rigtige historie er jo allerede skrevet i "J ul paa Bornholm" 1973, m en et lille publikumsglimt skader vel ikke?
Når vi en t id lig forårsmorgen ikke fa ndt vore forældre ved morgenbord et, vidste vi d em på vej t il Vandm øl len med kaffebønner
osv. for at nyde bøgen i "kræmmerhusestad iet". Det samm e
kunne ske i Nattergaletiden. Som ægte københ avner var mor ved
t ilflytningen fr ygtelig skuffet over bøgene! Selv mine søskende,
der var fra 3 112 til ca. 7 år, d a familie n kom til R ø nne , påstod,
at d e h avd e kunnet se udover bøge-toppene! j EG hu sker kun
stien over Tillehøje som en mørk tunnel , det var befriende at
kom me gennem og se ud over enge, hække og broer mod de
skø nne gamle bindingsværksbygninger - indbefattende møllehus
og HJULET.
Når mor var gået op i køkkenet m ed sine kaffebønner, suk ker
etc. gik vi læ ngere ud, hvor borde, bænke , lukked e lysthu se og et
smalt bræ t over åen fandtes, d et var også d er man fandt flest forårsblo mster. Efter kaffen kunne man så gå ad vejen i skovbrynet,
kigge på ki ld en, måske gå over broen ad sti en forbi " d e 7 søstre "
- som jeg forstår nu har skifte t kø n og er blevet brødre! Man
kunne jo også få en dag ud af det , gå videre ad kørevejen og dreje
ned og nyde den medbragte aftensm ad hos

GUNDBERGS
Dertil kom vi helst ad en ikk e meget kendt sti, der endte lige
ovenover Gundbergs traktø rsted. Nedenfor den stejle bakke krydsede m an åen på en solid b ro: til venstre var den i d e år uundgåelige talerstol, smukt py ntet med grangrene, der var en åben plæ ne
og alle slags former for " lysthuse" tilmed et på en lille rund høj.
Bagved de lukkede lysthuse havde Gundbergs d eres køkken- og
frugthave, og midt imellem lysthusene var der blevet plads til en
lille ægte "bondehave" med dejlige blomster af alle arter. Senere
ejere har værnet næ nsomt om stedet: Kø kkenh aven er væk og d et
største h us er udvidet m od syd, vest og nedad. Den sydlige halvdel a f huset havd e i m in barnd om to gange en to-fags stue og et
et-fags kammer, uden forbindelse m ellem disse "appartementer" .
I d en anden ende af hu set boede Gundbergs og d er var en tre-fags
stue , h vo r man vist undertiden kunne få serveret men det var jo
et SOMME Rudflugt ssted.
I vor fam ilie var vi særl ig heldige. Vi fi k nogle gange lov til at
bo derude! I 1897 var det i 10 dage, næste år kun i 3-4! Men i
1900 ville både mors søster og m in gern e være med, og det i hele
sommerferi en. Da fa r havde fået det nærmere aftalt m ed Madam
Gundberg kaldte han på mig og sagde : "Kan Du SA give Madam
Gundberg et ordentligt knus, vi HAR fået lov til at være her.
Vanskelighed en lå nok nærm est i, at deres køkkenhave ikke kunne
fo rsyne os i så lang en periode , men d et kl arede vi ved aftenture
til hu sene i Skovbrynet , hvo r d er foruden småhusene også var et
rigtigt gartneri . De ophold var selve lykken! Vågne midt ude i
naturen , ved m orgenteen at se solen spille i alle regnbuens farver
i dugdråberne i Mad am Gu ndbergs pragtfu ld e asparges-busk, gå
til stranden at bade, være med Gund berg på h ans m arker sp redt i
skoven, h øs køerne på engen langs åen, være med Madam Gundberg i kælderen og være med til at kærne smør, lege med sønnen
Frederik og hunden Boy. Når skovgæsterne kom ved ca. tret iden og der blev fo r livligt at gå nordpå og und ersøge terrænet
om kring Bagaa, måske gå helt ti l idyll en, Levka lill e fiskerleje.

Og ikke mindst de fredfyldte aftener, hvo r det kunne hæ nde at vi
nød et eller andet sammen med Gundbergs i det store lysthus
ved tændt petroleumslampe og måske sluttede af med en rotur
og ophold på stranden. Men - d et var jo også herligt at komme
med hvad der hørte til eftermiddagskaffen og måske aftensmaden,
se den række kaffekedler, der stod parat på komfuret i det store
køkken , mens mor lavede kaffen , fo r en 25-ø re! Samle porcelænet sammen på en bakke, prisen pr. styk varierede fra 4 til 15 øre
efter størrelsen. Det år, vi var der læ nge og det var kirsebærtid ,
sad Gundberg dagen lang i de højeste træer og så blev bærrene
målt af i pottemål, lagt på bakker og solgt efter antal potter.
Da kunne han ikke nå at plukke af de 11 træer, der groede op af

en række stikkelsbærbuske, så dem fik jeg fuld rådighed over so m jeg altid havde det over de to små både hele formiddagen.
Da jeg i 1900 var blevet " bogorm " sad jeg i træerne med en bog
og bare rakte ud efter bærrene , da disse var spist ell er faldet af,
roede jeg op ad åen , lagd e årerne ind, mig selv i bunden af båden
og lod den drive indtil jeg hørte de fø rste skovgæster kalde på
ekkoet , så var det kaffetid. Når Gundberg sad til tops stod jeg
og~å for udlejning af bådene, og da der engang var nogle damer
med småbørn fik jeg lov at ro d em til strand en, og da ville Gundberg h ave, at jeg skulle have betalingen , mine første tj ente penge!
Far gik til Rø nne hver anden dag, og kommis'en kom med posten
hveranden, så fulgte jeg ham på vej - og begy ndte at lære at cycle!

Gadeparti fra Ronne. Vimmelskaftet.
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Lektor

C. Campbell-McCallum
•

Den 16. november 1973 afgik lektor CharlesCampbell-McCallum
ved døden i sit 92. år. Han var født i Brisbane i det østlige
Australien den 26. februar 1882 som søn af en britisk major,
der allerede året efter faldt i et engelsk krigstog i Sud an i Afrika.
Moderen var australier og blev med sine to ganske små sønner
boende i Australien indtil 1889. Herefter gik turen t il Storbrittannien , hvor farfaderen, en pensioneret britisk general fra Indien, ønskede at opdrage sine to sønnesø nner. De blev efter engelsk skik sat i kostskole og fik en ty pisk engelsk o pdragelse.
Som så mange andre britiske officers- og embedsm andssønner
meldte Charles Campbell-McCallum sig til hæren og blev optaget
på den berømte og strenge kadetskole i Sandhurst, som han gennemgik.
Han forlod dog efter fire år armeen og søgte en uddannelse som
kunstm aler på en berømt malerskol e i Miinchen. Skønt han virkelig havde evner på dette felt, sprang h an dog fra efter et par års
forløb og tog en stilling som lærer på en drengeskole i London.
I 1911 indtrådte et vendepunkt i Mr. Campbell-McCallums liv.
Han gik en tur i Lo ndon og så pludselig et skilt med teksten : " Er
De tilfreds med Deres stilling?" Det var han ikke og gik ind i bureauet. Her sagde man til h am, at med fire år i hæren og en lærergerning bag sig var han den mand , de søgte! Bureauet skulle
skaffe en engelsklærer til d en danske h ærs officersskole på Frederiksberg Slot. Fra nu af blev Danmark h ans andet fædreland.
Han virkede som lærer i engelsk på Hæ rens Officersskole indtil
den tyske besættelse satte en stopper for denne virksomhed.
Han kom til at betyde en fornyelse for engelskundervisningen
i Danmark , idet han spillede på nye, interessevækkende mo menter for at gøre deltagerne aktive. Han kald te ofte sig selv for
"entertainer" i stedet for lærer. Da den nyoprettede "Dansk
Radiotjeneste" og ugebladet "Verden og Vi" så tidligt som i
1925 gik i samarbejde om en moderne engelsku ndervisning, var
det lektor Campbell-McCallum , m an henvendte sig t il. Han skrev
og fik udgivet moderne , engelske teksthefter, og med d isse i hånd
kunne lytterne så i hovedtelefonen på krystalapparatet høre hans
klare og tydelige engelske udtale. Det var i radioens barndom og
vidner om virkelig pædagogisk frem synethed . Han virkede som
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engelsklærer i Danmarks Radio ind t il 19 52 og t alte m ange gange
fra studiet i Rønne.
I 19 19 blev Mr. Campbell-McCallu m afgøren de indfanget af
Bornholm . Han var på en cykeltur fra Hotel Helligdommen til
Hotel Randkløve. Han og hans venner valgte at følge redningsst ien fra "Sonnes Have" (den senere afholdsrestaurant " Strandlyst") til Randkløveskår. De faldt i snak med ejeren af et lille hu s
ved klippepartiet Klinten, og afslutningen på sam talen blev, at
Campbell-McCallum købte huset.
Nogle år senere købte han også nabohuset, og i de kommende
ca. 40 år skabte og indpassede h an med næ nsom og fo rstående
hånd en engelskpræget idyl i det bornholmske milieu. Husene

Det største af husene, "l ngle Nook ", set f ra nord. Huset havde i forv ejen
tømmer efter normal bornholmsk skik. Resten er malet eller tjæret på. I
forgrunden et stengærde, der giver læ mod nordenvinden.

blev restaurerede og fi k nye stråtag og stråtækte kviste og fremspring. Der blev malet og tjæ ret, så tømmerkonstrukt ionerne
kom t il at minde om husene i Stratford o n Avon . Der blev rejst
stengærder, som beskyttede haver og hu se mod de kolde vinde
fra havet . Der blev rundt om kring i lune kroge plantet fru gttræ er
og pry dplanter, og i vilde æble- og kirsebærtræer blev der podet
finere frugtsorter. På grund af læmure og solfa ng blev hans ejendo m fo rvandlet til en nærmest subtropisk plet i klippelandskabet ,
hvo r han tilbragte al sin fritid .
Også på andre områder bragte han noget nyt og særpræget med
sig til egnen. Han var ivrig radioamatør og byggede sto re antenneanlæg, så han kunne ly tte til engelsk radi o. De t var i radioens
barndo m . Han var læ rer i engelsk på Hærens Flyverskole, og flere
gange fl øj hans elever ham til Bornholm fo r at holde week-end.
De landede på græsmarker i Østermarie og Østerl ars. Det var noget , der vakte o psigt om kring 1930.
Han beherskede skriftl igt dansk, som kun få udl ændinge fo rmår det , men man kunne altid høre på ham , at engelsk var hans
modersmål. Han udfoldede en del litterær virksomh ed. Som alle-

Sensommer ved Øsingekilden ost for A lmindingen

rede nævnt skrev og udgav han en række teksth efter til sin engelskundervisning. Endvidere oversatte han visse t ing om Bo rnh olm til engelsk. Således oversatte han i 1928 Bo rnh olms Turistforenings bog, som amtma nd Ove Koefoed h avde skrevet tekst til.
På engelsk kom den til at hedde: " The Danish Island of Bornholm - A Pearl in Denmark's Crown". Endvidere oversatte h an i
1953 på følsom vis sceneinstruktør Egill Rostrups digt " Bo rnholm", som stod i Hotel Randkløvegårds gæstebog. Her fi k
Campbell-McCallum lejligh ed til at vise al sin sproglige fi nfølelse
over for originaldigt et , idet oversættelsesarbejdet gav ham lejlighed til at besynge h ans elsked e Randkløve. Bogen udkom so m
privattryk i 4 00 nummererede eksemplarer.
Denne markan te mand - alene hans højde af 203 cm gjorde ham
iøjnefaldende - har genn em sin o mhu for og kærlighed til sin
bo rnh olmske ejendom og den måde, han fo rmede den på, faktisk
skabt et ny t begreb og et ny t stednavn mellem Saltu na og Randkløve. Egnens befolkning har gennem mange år og vil sikkert
mange år endnu betegne stedet som " Englændarahavaijn".
H. V. J ørgensen .

Foto: Frede Kjoller
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Portrætter af
kendte bornholinere
afgået ved døden
sidste ar
0

Villy Hagstrøm, Bogho lderalle
82, Kbhv. Redaktør, prædikant.
10.6.1905-10.7 .1973.

Carl Kofoed, Hellig Kilde 4,
Svaneke. Fhv. graver, fmd.
arbejdsmændenes fagforcn .
m .m.
19.9.1883 - 22.7 .1 973.

Hakon Hjorth-Hansen, Bækkegård, Østerlars. Fhv. gdr., fmd.
Østcrlars-Gudhj.Jagtfore n.,
ØBm.m.
22.4.1907 - 12. 7.19 73.

'"'

Johs. Aby Svendsen, Bavnet,
Akirkcby. Fhv. skoleinspektør.
28.12. 1909- 1.8.1973.

Carl Theodor Kofod, Kannikeengen 22, Akirkeby. Fhv. gdr.
"Anhøj", Pedersker.
18.1.1897-3.6.1973.

Egil Kofoed, Emiliekildevcj 38,
Klampenborg. Landsretssagfører.
3.9.1899- 15. 7.1973.

Poul Grønvang Nielsen, Thorkildsvej 82, Rønne. Avlsb r.,
m edl. byråd, fmd. RB m.m.
26. 7.1907 - 1.8.1973.

William Alexander Dam, Ibsker
Plejehjem. Fhv. gdr. Langensgård ,
Østerm. m.fl.

31.12.1889- 12.8. 197 3.

·~~li

...
Helge Bohn, Mosegårdsvej 75,
Gentofte. Fhv. veterinæ rinspektør, kredsdyrlæge. Censor,
Landbohøjskolen. RD.
20.4. 1902- 13.8.1 97 3.
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Nils Ha nsen, Hostrups Have I 0,
Kbhv. V. Afdelingsleder Berl.
Tidende.
13.11.1890- 23.8. 1973.

~

Stig Sommer, Virumvej 1358,
Virum. Ekspeditio n ssekretæ r,
cand. po lit.
9.3.1916-24.8.1973.

Emil Kjøller, Skovly , Klemensker. Avlsbr, pensionatsejer.
9.11 .1903-30.8.197 3.

Vagn Sanne Nøddeboe, Maglcmosevej 11, Hellerup. Landsrets·
sagfører.
19.11.1901 - 2.9.197 3.

Edith Karen Caspersen, Sandgade 7, Rønne. Fhv. d istrik tsjordemoder.
23.3.1899-2.9.197 3.

J ens Westh, Ø. Voldgade, Rønne,
Fhv. sognekomm issær, mdl . ligningskomm.
31.12.189 1- 6.9.197 3 .

Folmer Dam, Sorø. Fh v. seminarierektor. RlJ I.
18.9 .1895- 20 .9.19 7 3.

Harald P. Bech, Havne bryggen 8,
Svaneke. Bygmester, fhv . fo rstande r, Tckn. skole, Østerm .
20.2.1905 - 22.9.197 3.

Aage Johannes Kofoed, Sognegårds Alle 80, Hvidovre. Boghandler.
28.3.1896-5.l 0.1973 .

Poul Sode Frigaard, Ny ker
Hovedgade 34. Fh v. gclr. Frigård, Nyker.
6.1.1897 - 6.11.1 973.

Erik Sjøberg, Køb magergade
19, Neksø. Kgl. kammersanger.
3 1.10.1909-8.11.197 3.

Axel Niebe, Hafniahus, Rønne .
Fhv. politibetjent, Neksø. T alrige tillidsh verv. Æresmedl.
Bornh. Po lit iforen . og Bornh.
Garderforen .
19.5.1887 - 12.11.1 97 3.

Knud Jensen, Øste rvo ldgade 30,
Rønne. Fhv. gdr. Smø rbygård,
Knudsker, sandemand, mdl. sgr.
3.6.1890- 19.11.1 973.

Harald Alsted, Søndergad e 3,
Rønne. Manu fakt u rhandler.
24.8 .1902- 23 .11.197 3.

Povl Christiansen, Grønagervej
4, Nyker. Fhv. gdr. Nygård, Nykcr.
12.1 1.1896- 4.1 2.1973.

C. P. Jorgensen, Asen 5, Neksø.
Fhv. købmand.
11.9 . 189 1- 4.12.1973.

Fe rdinand H olm, Søndergade 7,
Øste rmarie. Fhv. alvsbr. , præ d ikant.
6.2.1 879-7 .12.1 973 .

Astrid Brandt Kofod, Svaneke,
tidligere Brandtsgård.
6.11.1 888-10.12.1973.

B enne Arvidsen, Kampeløk ken 2,
Allinge. Politiassistent.
12.3.19 17-12.12.1 97 3.
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jens Peter Kofoe d-Dam, Alb.
Wolfsensgade 2, Svaneke. Fhv.
gdr. Svanegård, mdl. byråd, fmd .
Svaneke Sparekasses tilsynsråd.
23.1 .1905 - 15.12.197 3.

William Dam, St. Torvegade 99,
Rønne . Boghandler, forlægger.
7 .3. 1904- 19.1 2.19 73.

Emil Levin, Sigynsvej 31 , Rø nne.
F ormand.
20.2.19 16-24.12.1 97 3.

fm. Samuelsen, Brogade l 7,
Klemensker. Fhv. k øbmand.
2 1.1 0.1 902 - 6.1.1 974.

P.A. Kofoed, Æblehaven 14,
Åkirkeby. F hv. blomsterhandler.
10.2.1887-7 .1.1974.

Poul Sonne Harild, Ådalen,
Østerlars . Fhv. gdr. Gadegård,
Østerlars. Mdl. sgr., m dl. skatte·
råd.
2 1.5.1 899 - l l.l.1974 .

Ha ns Konrad Mogensen, Bispe·
bjerg, Poulsker. Fmd. fagforen .,
m dl. sgr.
7 .6.1899 - 11.1.1 974.

J ohannes Andersen, Lillevan g 3,
Gudhjem. Fhv. bygmester, vurderin gsmand , mdl. sgr.
30.12.1890- 12.1.1974.

Charles Funch, Teglgårdsvej 10,
Rønne. Fhv. gdr. Lindesgård,
Olsker. Sognerådsfmd., mdl.
amtsrd., kirkeværge m.m.
10.3.1893 - 19.1.1 974.

Christopher de Neergaard,
Torvegade 13, Neksø. Fhv.
hotelejer Holms Hotel og
"Halleklippen".
22.2.1895- 25 .1.1 974.

Carl Aage Marker, Sandflugtsvej 2 1, Rønn e. Fhv. gdr. S t.
Muregård , Klemensker.
3.9.1 895-30.1.1974.

Hillebrandt Lind, Havnegade 35,
Allinge . F hv. sne dker
25 .5.1894-31 .1. 19 74.

j ens Holger Lundsgaard, Neksø.
Fhv. skibsinspektør.
6.4. 1898-12.2.1974.

Niels Peter Lund, Strandvejen
11, Rønne . Fhv. hovmester i
"66" bådene.
13.4. 1908-17.2. 1974.
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Viggo Holst, Bredgade 2, Rønne.
Fhv. branddire ktør, kompagniche f.
28.l 0.1903 - 20.2.1974.

Lars Glistrup, Kapelvej 63,
Rønne. Lektor. Konstitueret
rektor 1945. Mdl. byråd.
17 .2. 1893-24.2.19 74.

Hans Chr. Christensen, Roskildevej 181, Valby. Varmeinstallatør.
18.5.1917- 27 .2.1974.

Holger Staffensen, Landemærket
3 7, Rønne. Direktør, fmd. f. stenindustriens arbejdsgiverforen. i
Danm. og f. dennes Bornholms
afd. m.m.
5.8.1919-4.3.1974 .

.j

Kaj Hansen, Haslevej 64, Rønne.
Fhv. restauratør "Villa Nova".
28.3.1904-9.3.1974.

Emil Petersen, "Lynghøjen",
St. Torvegade, Rønne.
Fhv. stationsmester DBJ .
1.6.1892- 10.3.1974.

Ellen Sonne Petersen, Købmagergade 30, Neksø. Fhv. lærerinde.

Anna Grethe Hansen, Søndergade 8, Østermarie . Fhv. Tatol
bestyrer.
14.6.1900-23.4.1974.

I

·.'!...~i.;i
~'1.

Magda Elisabeth Koefoed, Søndergade 16, Rønne. Husmoder:
"Rektorinden".
14.5.1876- 18.3.1974.

Hans-Anker Engell, Møllegård,
Nyker. Gårdejer.
9 .3.1903-19.3.1974.

10.12.1890-22.3.1974.

Herman Skovgaard, Godthåbsvej 40, Østermarie. Fhv. kom·
munekass., bankbestyrer, kirkeværge.
17 .1.1884-26.3.1974.

Hans Fr. Hansen, Bredgade 10,
Neksø. Fhv. sognerådsfmd., fmd
Østbomh. Dampskibsselsk.,
Neksø Sparekasse m.m. RD
12.9.1894- 14.4.1974.

Viggo Hansen, Nørremark, Ibsker. Fhv. vejmand .

8.5.1902-30.3.1974.

Karl Kofoed, Laksegade 8,
Rønne. Bygmester, vurderingsmand, lærer Teknisk Skole.
30.4.1901- 15.4.1974.

Henning B ech, Storegade 11,
Klemensker. T ømrer, fmd.
Klemensker vandværk.
1.3 .19 11 - 10.4.1974.

Hans M. N . Kjøller, Kirkebakken
3, Tejn. Fhv. gdr. Valnøddegård,
Olsker, fmd . Tejn Brugsforen.
18.10.1892-10.4.1974.

Axel V. Olsen, Lundsvej 8,
Østermarie. Blikkenslagerm.
9.9.1914 - 18.4.1974.

Svend A age Munck, Antoinettevej 5, Rønne. Fhv. spare kassedirektør, fmd . Bomh. Turistforen. m .m.
16.4.1899- 1.5.1974.
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Johan M. S. Nielsen, Akirkeb yvej 40 , Rønne. Fhv. kranfører,
mdl. by råd.
15. 1.1896-3.5.1974.

J ohs. A. Hansen, Elverhus, Ringeby. F hv. kommunekass., fmd.
Vestcrmarie Brugsforen.
23.9.1898- 8.5.1974.

AntonArboe Harild, Ndr.Strandvej 2 1, Neksø. Fhv. apoteker,
mdl. byråd, æ resmcdl. Bornh .
naturhist. Foren.
16.12 .1887 -21 .5 .1974.

Niels Nielsen, Mosedalsvej,
Listed. Fhv. uddeler, mdl. sgr.
m.m.
23. 10.1 887 -30.5. 1974.

J ohannes Poulsen, tidl. Maglekær, Snogebæ k. Fhv. landstingsmd., mdl. sgr. og amtsråd , fmd.
Bornh. Andels Slagteri m.m.
27 .8. 1884-3.6.1974.

Carl Bertel Pedersen, Haslevej 30 ,
Rønne. fol ketingsmand.
11.3. 1914-20.6.1974.

Niels Chr. Stangegård, St. Torvegade 36 B, Rønne. Bogtrykker.
1.2.1906 - 22.6. 1974.

Hans Harald Ha nsen, Haraldshavn, Ypnasted. Fisker.
10.3. 1894- 30.6.1974.

Indhold af 42. årgang
Titelvignet. Emma Løffler: Gamle Mø lle, Svaneke. 1905 ....

side

I

Kystens Jul. A f Christian Stub-Jørgensen.
Foto : Frede Kjøller: Teglkås .............. . ........ .

folketro og fo lkesagn på Bornholm V. Af Christian StubJ ørgense11. Foto: Frede Kjøller ... . ... ..... . . . . . . . . . .

side 27

side 3

Bornholmere - fra fa miliealb umet. Af Arne Madsen, sognepræst, Karlebo .. . . . ..... .. . ........ . ... . ....... .

Blade af Bornholms Museums h istorie. Af mu seumsinspektør
Henrik Vensild . ........ . .. . .......... . ......... .

side 33

side 4

Studenterne fra Rønne Statsskole 1974. Foto: l lsted B ech

side 38

Rolighec.isgade - min barndomsgade i Rønne.
Af Ludvig Mahler, kontorchef . . . ... . ... .. ... .. ... . .

side 6

Traktørsteder omkring Rønne i tiden mellem 1893-1 903.
Af Ebba Bronniche . . ......... ................... .

side 39

Denj latinska smeddinj. Af 0. E. Marcussen.
Foto: Frede Kjoller ................ ......... . ... .

Gadeparti fra Rønne. Vimmelskaftet ... . ... ........... .

side 41

side 14

Niels Leqi;aard - en maler uden svig. Af Hansaage Bøggild .. .

side 42

side 15

Lektor C. Campbell-McCallum in memoriam .
Af major H. V. J orgensen . . . . ... . . . .. .. ...... . . ... .

Bertel Hansen Svanek es illustrationer til "Borrinjh o lmska
Sansager". Af Frede Kjøller ..... . .. .. ... . . .. . .. .. . .

side 18

Sensommer ved Øsingekilden øst for Almindingen .
Foto : Frede Kjøller . . .. . .... ............... ... ... .

side 43

Arets gang i Bornholms natur. Tekst og foto: Frede Kjøller ..

side 21

Portrætter af kendte bornholmere a fgået ved døden sidste år

side 44

Et komplet register til .Jul paa Bornho lm 1933- 1972, omfattende emner og personer, er udgivet af Bornholms Centralbibliotek 1974.
Det er udarbejdet af Emil Kofoed med 2 a fsni t, der er o rdnede af Hans Mich clsen.
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- et udvalg af
Bornholms litteratur

Nyhed: Robert Egevang: Det gamle Rønne
Træk af Rønnes historie, med mange fotografier.
Kr. 18,00

Kort og førere:
Bornholm, generalstabskort I :100000 fa lset . ..............
Bornholm, atlasblade 1:40000 4 blade plano a .. ...........
Bornholm, målebordsblade I :20000 16 blade plano a ........
Bornholm, turistkort I : 60 000 . ........... . .. . ...... . ...
Vore fortids minder - arkæologisk kort ....................
K. T horsen: Bornholm, tu ristkort I : 7 5 000 . .. .............
K. Thorsen: Rønne, kort med gaderegister ................
På Bo rnholm 1974, turistfører med kort og specialkort ......
Bornholm - den grønne rejsefører med kort og specialkort .. ..
Henning K øie: Christiansø ...... . ..... .. .. .. ...........
Adressebog for Rønne kommune 1974 ... ..... . . .........
Adressebog for H asle kommune .........................
Adressebog for Nexø kommune ............. . ...........
Adressebog for Åkirkeby kommune ... . ............ . .....

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

11 ,50
11,50
11,50
8,05
10,35
5,00
1,50
9,00
10,00
10,25
25,00
12,50
18,00
12,50

Historie og hjemstavnslære m.m.:
Palle Lauring: Bornholm, med tegninger af Ebbe Sadolin
46,00
indb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,65 og 70,15
P. Møller: Det bornholmske sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 ,50
Rønne Bogen, samlet af Emil Ruge og Iver Madsen . . . . . . . . . . . 25,00
Th. Lind: Svaneke Bogen. .......... ....... ..... ........ 25,0U
Niels Nie lsen: En b y vokser til . . . ............... 34,50 - indb. 69,00
Chr. Stub-Jørgensen: Bornholm Borg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,50
Chr. Stub-Jørgensen: Blade af Hasles Bog . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,75
Bo rnholmske Samlinger, ny serie, bd. V II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,00
H. Stenbæk : I bornholmernes tjeneste. . .. . .... . ....... . . . . 16,60
Ebbe Gert Rasm ussen: Pastor Lemvigs betænkning . . . . . . . . . . . 30,50
Laurids de Thurah: Bo rnholm og Christiansø, indb. . . . . . . . . . . . 365,85
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 Kjølle r: Nørrekås minder . . ...... . .... . ....... . .. . . 21,00
A. F. V. Seier: Bor.nholmske folkeminder . ............... .. . 19,50
A. J. og J. Klindt: Byen, landet og havet (Nexø og omegns
historie, l. del.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.00
Johs. Lyngby : Dams Hotels historie.......... . .. . ......... 15,00
Bedstefars Bornholm - som fotografen så det, I og II, billedhæfte
i stort format ............................ . . . .... a ca. 29 ,50
J. P. Kuhre: Bornholmske fo lkeæventyr og. dyrefabler, ny udg. . . 27 ,50
Diverse:
Jul paa Bornholm 1974 . . ... . ... . ............. . ....... .
Nogle af tidligere årgange af Jul paa Bornholm er udsolgt, men vi
har stadig en del årgange på lager.
Ferieøen Bornholm, billedhæfte med tekst på dansk, engelsk og
tysk . ... . ... .. . • ... ... . ...... . .................. .
BORNHOLM i sort/hvid og farve, billedhæ fte ... . . .. ....... .
Frede Kjøller: Bornholms ukendte stier ...... . . . ... . .. . ... .
Tysk udgave . .. ... . .. . . . . .... .. .. ... ... . ...... . ... .
Karl M. Kofoed: Bornh olmske sansager og sange ............ .
Gamle huse i Rønne ...... . ..... ... . .. .. .. ... . .. . ..... .
Bornholm, billedhæfte med dansk, svensk, engelsk , tysk og
fransk tekst .... . ..... .. ....... . ... . .. . ... . ... . ... .
Ludvig Mahler : Bobbarækus Filiækus. Me d Krølle-Bølle rundt
på Bornholm , bornholmsk billedbog ................... .
Poul Nørgaard: Bornholm, i serien Geografiske regioner .. .. . . .
Leila Krogh: Bornholmerskolen - Isakson og Weie på Bornho lm ..
Gordon Norrie: Bornholms Værns historie . ............... .
Gyldendals egnsbeskrivelse, bd. I: Bornholm, sep. indb ........ .

22,50

8,65
12,50
9,75
12,50
24,50
47,00
21,00
16,85
9,20
15,95
21,00
58,50

Anker E. Kofoed: Sankt Hanskilde n....... . .......... ... .. 28,00
Ole Kofod: Gaderne i Rønne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
Henning lpsen: Bornholm og bornholmere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,50
Bornholm i bille der 1974 .. . ...... . . . . .. ...... . . . .... . . ca. 15 ,50
Chr. Stub;Jørgcnscn: Næsdjævlcns Rige, indb. . . . . . . . . . . . . . . .
8,0U
Chr. Stub-Jørgensen: Kø lvand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,65
Chr. Stub-Jørgensen: Hav og havlyng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,60
Erik Skov: Hammershus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,35
Tage Kaarsted: Ha mmcrshus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,50
Arne Døssing: Helleristninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,50
Frede K~ ø ller: Vestermarie Pla ntage gennem 100 år. . . . . . . . . . .
6,65
Frede Kjøller: Østerlars Udmark 1866-1966. ...... .. ... .... 11 50
Viggo Hansen: Ar og Dag i Skoven (Rønne udmark) . . . . . . . . . . 17:25
Palle Rosenkrantz: Mordet i Vestcrmarie, ny udg. . . . . . . . . . . . .
7 ,65
Axel Munch: Bornholmske folkedragter og gamle håndarbejder ..

NYHED : ØSTE RS ØENS PERLE
Bornholmsplakat i farve r med bilkort på bagsiden.

Geologi og arkæologi:
Arne Larsen: Læså, ny udg .. ...... .. . . . . .. .. .. .. .......
Arne Larsen: Bornholms Natur . . .... . . ................ .
Geologi på Bornholm (Varv ekskursionsfører nr. l ) ........ . .
Lise Bender Jørgensen og Mogens Sch ou J ørgensen :
Helleristninger på Bornholm ......... ......... . . . ... ..

450 sider - 80 helsides fotoplancher i fremragende kvalitet
Prægtigt værk om Bornholms enestående fugle-fauna Kr.

VED LUNDEN 16

22,30
3,50
14,00

.

5,75

Digtsamlinger:
Digte af A . J . (realskolebestyrer A . Jensen), digte i bornholmsk
mundart .... . ........ . ............ . ........... . .. .
K. A. Petersen: Viser i bornholmsk folkemål ....... . ...... .
J. P. Kuhre: Bællaminjc frå Magleskåu . ...... .. .......... .
Chr. Stub-Jørgensen: Hjemlands Kyst .......... . ........ .
Hans Hjorth: På versefødder . ............... . .......... .
Sang- og melodihæfter :
14 garn le viser i bornholmsk mundart af H. Johansen . .. .. .. . .
J . P. Kuhre: Lila Moer og Pærza Viza ................... .
Bornholms Tappenstreg af P. Andersen (indh. "Bornh. Drapa")..
Nordens Capri af Vald. Olsen . ..... . .... ... .. . ......... .
Bornholms pris af Winther .............. ... .. ...... . .. .
Kong Peter I.s Honnørmarch af dr. Thorsen .. ... ....... . . . .
L. Wessel: I Pib la marken ...... . ........ .. ... .. ....... . .
Kjøven ha unerijn, syngespil i 2 akter, tekst og musik Da niel
Andersen ...... ..... ....... .. ...... . . . .......... . .
Hans Hjorth: Borrinjholm .... .. .. ..................... .
Klippeøens sange . .............. . .................. . . .

Colbergs Boghandel
Telefon (03) • 951617 . Postkonto 13077

168,7 5

.
.
.

Biografier og stamtavler:
H. Sonne Kofoed og N. C. Stangegård: Klippeøens Mænd, fødte
og førte ........................... . ... ... 15,95, indb. 20,15

Forlægger af bornholmsk litteratur

BORNHOLMS FUGLE

Kr. 9.85

Ældre bornholmsk litteratur købes og sælges

3700 RØNNE

TELEFON (03) 952444

Bogtryk
Offset
FORRETNlNGSTRYKSAGER . BROCHURER . FARVETRYK • BØGER . FOR EN lNGSBLADE . REKLAMER

A/s

25,00
3,50
3,50
11,50
2,50
4,00
4,00
3,50
3,50
3,50
3,50
4,50

4,50
3,00
7,5 0

J OHS. PE D ERSEN

RØNNE
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95 13 04

JOHGUS . BORNHOLMSK KERAMIK

D ET GAMLE BIBLIOT EK I RØNNE

Sl<O
Deres NYE SKO

til daglig og fest

er fra øens førende
SKOMAGASIN
Forhandlere over hele øen

der er sko til hele
familien, ti l alle formål

AKTIE SEL SKABET

Bornholms
Fløde-lscremfabrik
Bornho lm s Ma rgarinefabrik A IS
R ø nne , t e le f o n (03) 95 22 4 4

Telefon *95 18 50
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MALERFIRMAET

82033 med dato
Kasse af halvstål
med sort belægning

........"" ... "" Kr. 247
Nørregade 24
Tlf. (03) 95 38 48

Det store udvalg i URE finder De i den lille butik på t orvet
- under OM EGA uret -

'/lwntJenJ ·URE
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Nygifte

•••

Første jul
i eget hjem

De spurgte også

SPAREKASSEN

Vi spiller ikke lotteri
De kan hverken vinde
biler - barnevog ne eller rejser cil Mallorca
ved at købe hos os
D erimod vil De altid være sikker på at få en
1. kl.s vare til den billig st mu lige pris
Kore sagc:
D e får gevinst hver gang,
når De kø ber KV ALITETSBRÆN D SE L hos

Fa. Chr. Bidstrup, Rønne, tlf. (OJ)9SOt41
BRÆNDS EL AF EN HVER ART

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

Model Bolero
Sofasæt bestående af 3pers. sofa, 2-pers. sofa og
lav stol. Den 3-pers. sofa
må ler 223 cm, den 2-pers.
sofa måler 162 cm. P uderne
ligger på et underlag a f nozag fjed re dækket af polyether. Pudefyld polyether.
Sættet er vist betrukket
med cro mgarve" anilin fa rvet læder, men kan også leveres med stof i n ere dess iner. Den viste 2-pers. s ofa
har stof dess. 1158, der består af UJO •;, rayon i slidn aden.

Model
Silkeborg
plankebord
Sofabord med tredelt plade
h vilende på s tel af b åndsmedet j ern. P laden består
dels af en egeplal)ke med
brændt, lakeret overflade
og dels af to glas plader, der
dækker over dekorat iv og
særpræget jern kunst. Målene er 80X 140 cm.

MERFAC-BEDRE BOLIG

Gå
til
3700 RØ NN E - (03) 95 10 25 - SØNDER GADE 7

læ
RØN~ l; i#alUl
,J

\Jt:/W'•JØRCENSEN A/s
ØSTERGAD E -RØNN E -950250

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

... vi lul /i,'aL snakke biler

symbolet på
fornuftig forsikring

det er nær liggende
nå r De henvender Dem til

NYE DANSKE LLOYD
NYE DANSKE LIV
Ring til os, når De ønsker at drøfte fornuftig forsikring
Centralkontoret for Bornholm : Ll . Torv 16, Rønne. Tlf. 95 18 64
Medarbejdere: A fd. chef C. A . Fl ensborg
I Rø nne: Assurandør Karst en Tranberg og assurandør Søren Ol sen
Nordbornho lm : Assurandør H. P. Riis. Privat: Møllegade 9 , Tejn. Tlf. 98 05 04
Midtbornh olm : Assurandør Arne Mo rtensen . Pri vat: Bagerplads 3, Rønne. Tlf. 95 23 03
Sydbornho lm : Assura ndør B. M. Larsen. Privat : Kong Gust avsvej 15, Neksø. Tlf. 99 28 64
FORSIKR INGSAKTIESELSKABET NYE DA NSKE LLOYD

FO RSIK RIN GSAKT IESE LSKABET NYE DANSKE LI V

BOGTRYK
OFFSET

e cEB-TRYK
STOREGADE 30 . 3700 RØNNE . TELEFON (03 ) .95 25 26

Kgl. porcelæn
Bing & Grøndahl

NEDERDELE
KJOLER

Holmegårds glas

BLUSER
STRIK
FRAKKER
JAKKER

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

SLACKS
RUSKIND
PlGETØJ 4-14 år

Stort udvalg i
rustfrit stål.

De ser det først
hvor udva lget
N. C. BRUUN-SCHMIDT

er STØRST

St. Torvegade 1, 3700 Rønne
Telefon (03) 95 01 04

"

EFFEKTIV HÅRPLEJE
RADGIVER

111 -1 l<ERASTASE
laboratorier
L'Or~al's

DAMEFRI SØ R

KNUD OTTESEN
SNELLEMARK 43. RØNNE. T LF. (0 3)95 0912

Husk vo r
specialitet
OLDEMORS
SPEGEPØLSE
Sælges over
hele landet
POSTORDRER
MODTAGES

Man køber da

KØD
hos den rigtige
SLAGTER

H.C. Riddersborg
HJØRNET AF ØSTERGADE - SØNDERGADE

TELF. RØNNE {03) 95 05 64

GIRO 4 26 97

Gå ind i

Store Torv 12

H.H.LAU

og tal

har alle

Børneopsparing

kendte m æ rker
i vine,
spirituosa,

med

cigarer og

Handelsbanken

cigaretter.
Stort udvalg i piber.

For Deres børn eller børnebørn kan De på en
børneopsparingskonto for hvert barn å rligt
indbetale indtil 3.000 kr., som kan fradrages på
selvangivelsen indenfor 3.000 kr. grænsen.
Både formue og renter er skattefri.
Tal børneopsparing med

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

HANDELS BANKEN
- altid med i b illedet

ROTHE 5

KAGER
DE SMAGER

Gaver
ud over det almindelige

Kjoler

BERNINA 808

Dagblade

der er anderledes

(PFAFF)

Ugeblade

Månedsbla de

-

'

A lt i
ude nlandske aviser
og tidsskrifter

Busqvarnal
ZIG ZAG MASKINER
med friarm

MALERIER
SMYKKER
KERAMIK
SØLV
TIN

Stort
udvalg i
mo dejo urnaler

"."
Gælder det knallert, cykel, symaskine
eller jagtgevæ r, går De ikke fork ert ,
hvis De henvende r De m til os. Kun
god e mæ rker haves

"'
Ø ens største
udvalg i
cigarer - cerutter
og tobak
alt i
piber og rygeartikler

BORNHOLMS CYKLE
IMPORT
Knud Jørgensens eftf.

Snellemark, Rønne, telefon (0 3 ) 9 5 08 84

julegaver
I S MU KT U D VALG

GERT ANDERSEN

ANTONI ESTRÆDE (afd. i Sand e rgad e 29)

St. Torvegade 10. Rønne

Telefon 95 07 66

Te lefon (03) 9 5 0 7 40

Aut. tipsforhandler

står altid til Deres tjeneste

GULD
SMEDEN
på

Lille Torv
HENNING WOLLNY

H. P. RØ NNES EFTF. H E N NING WOLLNY . LILLE TORV . RØ NNE . TLF. 95 03 19

Pakning
og
opbevaring

Besøg
specia !forretningen

cA.lsteds
Børne-Hjørne

af møbler

*
Det er en fornøje lse at købe babyog børn etøj. Kæmpeudva lg

Telefon (03) 95 02 49

(cd'' Søod"g'd ')

L

WILH. BECH & SØN

J

Turi st- og selskabskørse l . Flytte- og transpo rtforretn ing
Kastanieve1 6 . Privat: Søndre Al le 5 . Te lefon (03) 95 07 88

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

Alt i
julens blomster
m.v.
Til ki rkeg ård.
sygehus
og hjemmet

BLOMSTER-HVOR DE KAN HOLDE

service-exclusive arrangementer-så:

BLOMSTER fra

v/ BENT KYHH
Torvegade. 3 700 Røn ne. Telefon (03) * 95 04 4 8
Postg iro 4 59 07 . Box 7 6

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

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

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

Bornholmsk
.
stentø;

L. HJORTH
GRUNDLAGT 1859
KR YSTALGADE 5
3700 RØNNE
TELEFON (03) 95 0160

~

li~--"'~"·
Medlem af
Guldsmedenes

Indkøbsforening

Søger De en gaveide?
Eiler 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
SPORTS PRÆMIER

ST. TORV 8 . 3700 RØNNE . TLF. 950270

ring tøjet rent
(03) 95 00 09
(01JAM 2212
jVASKj

IRENS!
_______..I LEJE I
!BORNHOLMS DAMPVASKERI AtSI

" \\li ft/

\\\III /

~ ~

~-

j.t

'%•-",,11,,,.
~/

Vask - Rens - Udlejning af linned og beklædning
til plejehjem og institutioner på Bornholm og i København

~ ~

;•

1.f.

~! ~/

''"'''

