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RØNNA
Ni kjæ nja væl bøjnj
vår vinj en å sjønj
slår tromma på fis karahuzen,
vår tågen e rø
som ijlaraglø
dæ nj nættesta bøjnj mæ llem tuzen.

Jå går lid longs strån
å titar ed grån
på bøljarnes læj mæ llem stena.
ver gallykj egåul,
dæ r sjynger enj fåul
me toner så hæ jlua, rena.

Mæn si nj hår hon sjevt,
fo r nu e hon gjevt,
så hon hår væl saj tans forgat maj .
Væk rezte jå lånt,
mit tav jå forvånt

Ver gallykjegåul ,

Om øst æjle væst,
dæ rjimma e bæst,
å jimma, ja ded e i Rønna.
E nj rezar så læt,
mæn snart bier enj træ t.
Fost då kanj på j immed enj sjønna.

Dær bjælar enj hunj
en meddes-varm stunj,
på gådan dær løvver en hønna.
Dæ r pivar enj kat
på tåged vær nat ,

ver gallykjegåul,
dær va'd ju, jå fosta gong så' na .
Slæ t injed vi så,
mæ n vår va vi glå,

jo, jo, gon, jå kjæ njer daj , Rønna.

å kos vår ja livæl holt å' na.

heruda, vår lived hår sat maj .

N. C. S1anf{ef{aard.
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Byjubilæum i Rønne
Af JO H S . SCHOU

Bornholms indbyggere og øens ma nge gæster fra såvel ind- so m
ud land, men ik ke mindst Rønnes egne borgere vil ved gennemlæsning af dette å rs »Jul paa Bornholm« uden tvivl mindes de mange
arrangementer og ak tivi teter, der er blevet afvi klet i Røn ne i 1977 i
anledning af, at Rønne fej rede si t 650 å rs jubilæum som købstad.
Afviklingen af fes tlighederne har betydet en meget tidskræ ve nde
arbejdsindsats for mange personer.i og uden for Rønne; og j eg kan
næ vne, a t man a llerede i slutningen a f 1975 så småt begyndte på
fo rberedelserne ti l j ubi læets mange fo rskellige a rrangementer.
Programmet for disse blev finpudset i løbet af 1976, og om krin g
nytårstid 1977 var næsten 100 aktiviteter i løbet af for året , sommeren og efteråret 1977 blevet fastlagt.
Og hvad kan vi så mindes fra dette år?
Der er selvfølgelig nogle a rrangementer, der kan nævnes særs kilt ,
og her tænker jeg først og fremmest på, at Rønnes bo rgere den 18 .
maj fi k overd raget et nyt rå dhus ved en højt idelighed på selve dagen og med et åbenhus-arrangement den følge nde dag, hvor ca.
2.000 mennesker synede de ca. 4700 m2 vort råd hus dæ kker, og
samtidig fik lej lighed til at iagttage Østersøfontæ nen, der blev afRønne gamle bydel. Fora: A Igor.
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slø ret sa mme dag som rå dhusets indvielse. Denne fon tæ ne med 8

Snorregade. Foto: Frede Kjøller.

motiver fra Gotland, Øland, Ålandsøerne og Bornholm er en gave
fra en beundrer af Bornholm, og Rønne kommune har fo rpligtet
sig til at anbri nge gaven præsentabelt på et fo r byens borgere og
gæster let tilgængeligt sted. Byrådet bad den norske billed hugger
Nils Aas om at udforme fontænen, og jeg behøver vel ikke nævne,
at fontænen er hugget i bornholmsk granit.
Det næste store højdepunkt i sommerens løb var, at Hendes
Majestæt Dronningen, Hans Kongelige Højhed Prins Henrik og
vore små prinser aflagde jubilæumsbyen et besøg Set. Ha nsaften.
Vi havde en dag med ma nge dej lige oplevelser, hvor dronningen
med følge bl.a. overrakte Bornholms Værn en ny fane, beærede
rådhuset med et besøg, foretog indvielse af forsvarsmuseet i kastellet, deltog i Set. Hansbålet i Kanondalen, for til sidst at være
hædersgæst ved kommunens so uper på Hotel Griffen.
I de følgende dage fra fredag den 24. til søndag den 26. juni afviklede Rønne ldrætsråd et meget stort idrætsarrangement med
deltagere fra vore venskabs- og kontak tbyer i Norge, Sverige og
Tyskland og i det øvrige Danmark samt selvfølgelig også fra de
andre bornholmske kommuner. Der blev af deltagerne, der alle var
i alderen 14-18 år, konkurreret på li vet løs i næsten alle tænkelige
idrætsgrene.

Trafikminsteren indviede den 2. juli Kystvejen i Rønne i overværelse af tusindvis a f mennesker, idet indvielsen fa ndt sted ved efter at snoren var klippet over af ministeren - at de første offentlige brugere af vejen var ca. 70 gamle veteranmotorkøretøjer.
En stor succes blev også efter min opfattelse såvel kaffebordet
som sildebordet i Krystalgade i juli måned, hvor mange borgere og
ikke mindst øens gæster var med til, at disse arrangementer bliver
et minde fra denne sommer.
Desværre var vejrguderne ikke med fl yveklu bbens store internationale flyvestævne den 24. juli, men alligevel trodsede 4.000
mennesker styrtregnen og fik nogle herlige oplevelser ved at se på
dygtige piloters kunnen.
I øvrigt var det absolut den eneste dag, hvor vejret ikk e var med
os. Alle øvrige arrangementer har i den grad været begunst iget af
rigtigt skønt sommervejr.
Ved mange arrangementer har jubilæumskomiteen gjort flittigt brug af de mange fo rskellige tilbud fra danske og udenlandske
ungdomsorkestre, som har besøgt Bornholm i denne sommer, og
jeg bringer komiteens tak for gode musikalske indslag, som uden
tvivl har givet inspiration ti l, om Rønne eller Bornholm bør have et
repræsentativt orkester.

JUL PAA BOR N HOLM
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»Slippen«. Fora: Frede Kjøller.
lille Madsesgade. Fora: Frede Kjøller.

Bornholms Værn har i løbet af foråret og sommeren ha ft adskillige arrangementer i fo rbindelse med byjubilæet, og de danske og
udenlandske deltagere i fo rskellige konkurrencer har naturligvis sat
deres præg på Rønne, ligesom de mange militærorkestre har musiceret til glæde for byens borgere og gæster.
Forannævnte festligheder er her i august måned historie, men der
er stadig nogle arrangementer, der vi l blive afviklet i løbet a f 1977,
og her tænker jeg specielt på afslutningen den 19 . o ktober, hvor
der er lagt et omfattende program, der vil starte og slutte i Set. Nicolai Kirke.
Der er meget mere, der kunne nævnes særsk ilt, men jeg vil gerne
slutte med på byrådets vegne at sige en virkelig velment tak til alle
de mange medarbejdere i de forske llige arbejdsgrupper, der har
været med til at stable alle disse ting på benene, for uden deres
indsats havde vi ikke 1977 at mindes som det år , hvor Rønne fejrede
sit 650 års jubilæum.
Rønne i august 1977.
Johs. Schou,
borgmester.
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HAN S AAGE BØGGILD

Der tages
gennemgående
for mange
hensyn til
forretningslivet
og
trafikken
i Rønne
Venlig provins skrev Frank Jæger om sin sidste by, Helsingør. Det
samme præ dikat fik Rønne - men ikke helt på den måde. Foråret
1976 udsendte han sin sidste bog. Heri fortæller han om, hvordan
han som 12-årig skulle cyk le Bornholm rundt. Han ankommer om
morgenen med båden til Rønne (De kender stemningen) og opsøger
nogle mennesker i Klingegade:
»tog dem på morgenkvisten, men de var provinsvenlige, gæstfrie, de hentede varme rundstykker, som smagte af at være på
landet((.
Nogen tid efter mødtes vi i Helsingør, og han sagde:
- Jeg har været på Bornholm tre gange. Øen har ikke sat sig dybe
spor hos mig, men jeg husker en sommer på kolonien Fagerlund
ved Svaneke, og så det besøg i Klingegade. Venlig provins. Gaderne.
De pæ ne huse.

ginal måde - men vi gjorde bare som alle de andre, trak guirlander
med fremmede nationers flag over kørebanerne i forretn ingsområderne og dryssede ølflasker de underligste steder.
Som om det havde noget med Rønne at gøre.
E T VÆSEN TLIGT TI ÅRS J U BILÆ U M
Vi kunne have peget på en vigtig ting , som slet ikke er blevet bemærket, eller udnyttet som en kærkommen lejlighed i ellers festlystne tider: Den kendsgerning, at det i år er ti å r siden, Rønne fik
sin bevaringsplan! Det er dog en ting, der er til at tage og føle på,
hvorimod det med de 650 å r netop i å r er lidt i retning af et postulat.
Og byj ubilæet har ikke givet Rønne ret meget, som byen ikke fø r
eller senere ville få alligevel (svømmehal, rådh us, lysreguleret gadekryds, borgmesterkæde), men bevaringsplanen for ti år siden ha r
med en fin smag fo r helstøbt kvalitet sikret vore gode huse og tillige øget fo rståelsen for, at sådan nogle gamle, beskedne huse er
værd at passe på. Det er selvføl gelig også en slags postulat, fo r
hvem kan skråsikkert slå fast, at det ikke var gået godt uden den
bevaringsplan? Det eneste konkrete er, at vi lever i en tid, hvor
tingene foran dres voldsomt næsten fra dag til dag, men neto p da er
det godt at vide, a t Rønnes gamle bykærne er der intet, der kan
røre. Da planen endnu kun var ord fra en talerstol, var det ikke
vanskeligt at blive enig med naboen om, at manden , der stod og
sagde, at nu skulle man også have hånd i hanke med husenes udseende, han var lige netop , hvad den bornholms ke dialekt så dj ærvt
betegner som ejn spåmajn.
EN NEDR I VNING D E R AL DRIG GLEMMES
Bevaringsplanen iværksattes på privat initiativ og fulgtes op af
kommunalbestyrelsen. Det var nok slet ikke for tidligt, der skete
noget. Årene efter den anden verdenskrig har lavet om på alt i Danmark, og med den ikke lille udvikling, Rønne som Bornholms store
og meget dri ftige ha ndels- og udfaldsby har gennemgået, er det så-

Om bystyre/sen en dag kunnefinde ud af at gøre Store Torv bilfrit, ville den

sikkert glæde ikke bare Rønneboere og bornholmere iøvrigt - men også
vore turister. Man er i gang med et eller andet. Det er spændende, hvad det
bliver til.
Foto: Algot.

V I G JORDE SO M D E A N DR E
Rønne fik altså sit skulderklap tilsidst. Rønnes gode huse og karakterfu lde gader. Dem priser man på den anden side af vandet. »Ingen
dansk købstad er i samme udstræ kning beva ret så godt som Rønne«,
skrev en anden dansker, en endnu bedre kender af danske provinser, museumsinspektør Robert Egevang, Nationalmuseets Bybevaringsafd eling, og samtidig den mand, der har fået realiseret
Rønnes bybevaringspla n - og for håbentlig også vil få endnu mere
med i fremtidssikringen af Rønnes kvaliteter i samarbejde med byfore ning og kommune.
Men tæ nk , hvordan vi kunne have brugt det gode renomme i
byj ubilæ umsåret. Vi kunne have fortalt lidt om os selv på en ori-
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dan, a t huse og gader, der var gode nok for blot ti år siden , slet
ikke duer i dag. Det er nok i efterkrigsårene, byen særligt har æ ndret karakter. Man kunne bruge de gamle rammer tidligere. Passede et hus ikke til sit form å l, byggede man om. Nu er det i adskillige tilfæ lde hurtigere, bedre, bi lligere at fjerne det bestående og
begynde forfra. P å den måde s kæres der ardannende flænger i en
bys fysiognomi, og på den baggrund er det velgørende, at de unge
(deres metoder er blot ikke altid smidige nok) fare r frem, nå r man vil
tage karakterdannende eksteriører fra dem og deres by. Ned rivningen a f det gamle centralbibliotek på Store Torv vil aldrig blive
glemt. Måske nok af mennesker, men hele for løbet a f den sag er
regist reret og kan hentes frem, når den atter er gal!

i støvende småstumper. De unge vil med god grund nære mistillid
til de gamle og (må vi da hå be) være på vagt næste gang, der kastes
gridske øjne på et eller andet bygningsværk af værdi for bevarelse
af fortidi g kultur som ballast for en fremtid, de r teg ner særdeles
umenneskelig. Det er altid trafikken, der er den hellige ko, når en
kommunalbestyrelse drøfter gader og veje og det, der ligger la ngs
dem. Det er de kontante, nøgne kendsgerninger, man bøjer sig ydmygt fo r, men det kan ikke være rigtigt, at ra tio nalismen ene skal
have magten. Vi har både grundlov og partiprogra mmer, der fastslår, at mennesket er det væsentligste! Alligevel er fø lelserne det
allerfø rste, der fejes af bordet. Dem kan vi ikke leve af, hævdes det.
Jamen vi ka n da heller ikke leve forude n de m.

H VOR MEGET ER VÆSEN TLIGT ?
Bygningen er væk, skaden er sket, men den vil blive hu sket som vor
tids æ ldste bygning på Store Torv. Den havde rummet lidt af hvert,
bl.a. skole, da den blev ryddet for sine skatte og væltet og kørt væk

EN BESTEMT MENTALITET

Når man passerer Store Torv og ser, hvordan en fo rretning i dag skal have
ikke blot vinduer, men ogsåfacadenfyldt med alskens kulørt, kan man ikke
lade være med at citere, hvad historikeren M. K. Zahrtmann skrev allerede i
slutningen af tyverne i sin udmærkede bog Rønne By og Borgere i forbinde/se med en omtale af rådhuset, »Som passer sig godt sammen med Store
Torvs øvrige Gaarde og ikke som disse er blevet ilde medhandlet af Nutidens
galpende Gav/skilte og prangende Butiksruder samt andre mislige Vanskabninger«.
Foto: Algot.
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Sort kan det altså siges at se ud , selv i et jubelår - men det kunne
have væ ret værre! Det er en kendsgerning, at historien har budt
Rønne på ting, der kan få en til at forbavses over, at vi i det hele
taget har en by med gamle huse, men det er også en kendsgerning,
at vi ligger uden for de områder, der udvikles hurtigst og lettest.
Imens har forståelsen for at beholde den oprindelige husstil og dens
detaljer bredt sig, og når udviklingen er kommet til os, er vi lykkeligvis samtidig blevet indhentet a f forståelsen for bevaring. Vi må se
at finde ud a f, at huse kan være fo rtidsminder. Eftertiden har et
direkte krav om, a t vi passer på, og det ville væ re godt, om ma n

Der er mange træer i Rønne - men der k unne være mange flere. Prøv blot at se, hvor de gamle træer på billedet klæ der den velholdte blad-ej end om i Storegade.
Foto: A lgot.

kunne bevare og fastho lde Iillebymentalitetens kontinuitet i retning
af, at man smi ttes a f den omhyggelige og interesserede nabo , der
ski kker sit hus godt og ikke lader sig lokke af overflodssam fund ets
mange fo rfladigelser. Så stærkt som nutidsmennesket påvirkes
udefra , skal det være noget af en tradi tionsslave fo r ikk e at forfalde ti l at lave a lt for meget om på det vedtagne. På husområdet
må mønstret ikke brydes. Der skal stadige folk til. Såda nne find er
ma n lykkeligvis ofte i sø fartsbyers seriøse husenklaver. Jeg tror, det
har meget at gøre med, at så danne mennesker ifø lge tradi tion er
praktiske og fu lde af omhu for det, de har med at gøre. Denne
næ nso mme respekt fuldhed fo r det betroede gods har uden tvivl
udvik let en æ stetisk sans.

nedbryder vor egenart. Siger vi blot ja og amen til det og ræso nnerer, at det kan nok ikke væ re anderledes, har vi misforstået, hvad
det vil sige at være internationa l! Det er i min o p fattelse at hæ vde
sin egenart, fo r kun ved at respektere andre folkeslags udfoldelse,
kun gennem a nerkendelse af andre nationers ret til sprog, egenart, selvstæ ndighed kan et ligevæ rdigt samarbejde mellem fo lkene
nås.

VO R ES EG E N AR T
Sine fo rbi lleder har man haft, men der gør sig alligevel en so lid selvstæ nd ighed gældende. Et sæt af rene, sarte fa rver til murværkets
kalkning blev grund fæstet, og ejendommeligt no k ald rig i strid med
det uspolerede øjes indbyggede trang til stilfæ rdig harmoni. Havets
næ rhed har nok også spillet en rolle for farveudviklingen. Man
har desuden set sig om, når man har besøgt havnebyer i det øvrige
Danmark, Tyskland og Sverige. Derfra er utvivlso mt hjembragt
gode, gennemprøvede sager, som med tiden er gledet ind i Rønnetraditionen og er blevet en del af den.

D E R E R E N VÆG TI G BA GG RU N D
Hvad har dette tilløb til højtidelig, filosofisk ransagning dog med
Rønnes nydelige huse at gøre? F.eks. det at pege på den fare for forvirring a f de små menneskesind , som ko mmer til os a lle gennem
overflodssamfundets overdådighed af muligheder. Farverne er blevet et fa rligt kapitel her. Det er blevet noget a f en videnskab at sætte
fa rver på huse i dag. F remmede materialer maser sig frem, og fo rvirringen gror lige så stille ud af det voldsomme ud valg af farver,
som fab rik kerne slynger i hovedet på os via im po rterede modepåfund . Vi få r for meget at væ lge imell em , og Rønne ru mmer desværre efterhå nden nogle skræ kkelige eksempler herpå . Det nyeste
er chromgule og dybrøde vinduer og dør i samme farvekombinatio n.
Den slags minder lidt for meget om træ legetøj , synes jeg. De omgivende huse skal også væ re der, ligesom menneskene, som samtidig gerne må be fi nde sig godt. Det drejer sig ikk e om at fa lde fo r

Sådan er det ikke mere, desværre. Vi ska l væ re in ternationale,
vågne overfor , hvad der rører sig rundt i verden, og så sker det
nemt, at der bliver hjembragt nogle forkrøblede skrubtudser, so m

byggematerialefi rmaernes sma rte ti lbud. Man ska l i alt fald sortere
dem kritisk, man skal se sig om og fin de ud af, hvorfor de berømmede huse berømmes af folk, der ved noget om historiske tradi-

JUL PA A BOR N HOLM
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Der er nogle af Rønnes lidt nyere gader, som god/ nok ikke har alt det, der
skaber stil og særpræg, men alligevel har tiltalende detaljer ved sig, som
nødvendiggør, a1 man ikke gennemfører alt for voldsomme forandringer.
Det kan sikker/ fastslås som en kendsgerning, at man ikke i Nationalmuseets
bybevaring bryder sig om de store vinduer, der mere og mere afløser sprossevinduerne. Man kalder dem epidemivinduer.
Foto: Algot.

tioner og æsteti kkens love. Det er f.eks. spændende at gå om bord i
det væ ld af bøger o m huse og byer, farver og materialer, som biblioteket kan byde på. Gamle huse er en slags væsener, der har deres
systematik i et og alt, og den må respekteres.
DEN K L A R E TALE
Der er ædel symmetri i Rønnes gamle borgerlighed. Bindingsværkshusene bugner a f velskabte proportioner, som end ikke alt det,
videnskab og tek nik kan i dag, har evnet at udvikle bedre. De
gamle huse er typehusene før typehusenes æ ra. Grundlaget er det
næsten naturskabte modul, bindingsværksfaget. Af det kan skabes
alle mu lige husstørrelser uden at bryde harmonien. Og netop i
Rønne oplever vi så stærkt, hvordan den gamle tradition er gået
vi dere i vore gamle, grundmurede huse. Det er stadig blot at føje
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fag til fag. E t gode ved husene er også, at de holder kant efter gadelinien med et passende forto v fo ran sig. Sjældent sk iller et hus sig
ud af symmetrien - i så fald kun på en måde, der bevarer helheden,
men alligevel fremhæver husets kvaliteter som enkeltelement i en
lang kæ de. Have har de næsten a)lesammen, og det altid bagved,
skærmet for indblik og nabokik, om ikke af andet så i hvert fald af
det gamle, murede havegærde, der på en levende måde underordner
sig omgivelserne og - tro mod den bornholmske dialekts udtryksfuldhed - bærer det klingende navn væggjare.
Derti l kommer gårdene, hvis oprindelse kan spores helt tilbage til
1600-tallet, embedsmændenes, redernes, købmændenes ærværdige
residenser, prægtige at skue, men desværre så få i tal. Under disse
storbyggeriers tilforladelighed udvikledes det beskedne enfamiliehu s, i vor tid kærnen i den smukkeste del af Rønne. Ydmygt i stilen,
ægte i fo rmen. Det taler så klart til en nutid.
KÆRNEN OG VEDDET
Noget genialt er der iøvrigt ved byen. Dens byplanark itekter, Finn
Monies og Ole Svensson, har gjort opmærksom på det på en ret

kuriøs måde. De sammenligner Rønne med den mængde af årringe,
der fremkommer på fladen, når man fælder et gammelt træ. Kærnen er blevet bedre og bedre med tiden. Der er kun plads til udvidelser udefter og dette ved er ikke modent gods, vi præsenteres
for, jo nærmere vi kommer vor egen tid. Men kærnen er også havnen" den, hvorom det hele drejer sig, hvoraf alt udvikles. Ringene
med deres vedlag breder sig mod land og mod hav, det er tidens udvikling af mulighederne for at stå til havs.
Som Rønne udvikler sig i dag, er den ikke sig selv. Der ligner den
alle andre byer. Ålborg, Holstebro, Skagen, Helsingør. En lille
smu le kedeligt, og det er til at begribe de hjertesuk, der i de seneste
måneder er kommet til udtryk i f.eks. Bornholms Tidende fra Nationalmuseets bybevaring - hvor man forresten allerede er på det
rene med, at der må ske en udvidelse af bevaringsplanen.
DET SKAL OGSÅ HAVE EN GOD PLADS
Museumsinspektør Robert Egevang har allerede peget på området
ved Ny Østergade-Almegade-Stengade, beskedne, nette, pæne huse,

Man kan da ikke andet end glæde sig over Rønne, når man oplever et gadebillede som delle med den velbevarede Erichsens Gård. Bagved ligger en
dejlig have. Bare der dog på samme måde kunne gøres en indsats for at
holde den lige så intakt. Den rummer kvaliteter, der berettiger en effektiv
indsats fra såvel havehistorikere som nænsomme havefolk med planteforstand.
Foto: Algot.

der udgør en harmonisk helhed. Personligt kunne undertegnede
også tænke sig at pege på træhuskvartererne. Er de sikrede imod
forstyrrende ændringer ud til vejbilledet? En eftertid vil sikkert
også se med kæ rlighed på adskillige af vore små gader, som har
gode enkelthuse og miljøer, hvor ikk e mindst områder med huse fra
genopbygningen efter russerbombardementet i 1945 kan få øget
værdi i alles ønsker om at gemme på den venlige provins Rønne.
Arkitekt Willy Hansen er en af dem, der med sin sans for et byggeris
håndværksmæssige kvaliteter og med åbenhed for provinskarakter, har gjort noget godt for Rønne, og jeg begriber ti lfu lde det
hj ertesuk, der undslap hans læber, da han for år tilbage besøgte
Rønne og oplevede et eksempel på, hvordan man ikke havde fulgt
tanken fra 45 op i et større nybyggeri i byen.
Men der er trods alt mest at glæde sig over i Rønne. Driftig er den
by. Der er udvikling i den . Nøgternhed præger dens forstandige
forretningsfolk, og det kan kun gavne enhver bornholmsk borger.
Men alt det følelsesmæssige, der ikke giver penge på den direkte,
kontante måde, skal også have en god plads. For hvad er det ellers,
der får en fremmed til at driste sig til at blande sig med bornholmerne? Dette folk af kortskallede og langskallede, der er som dets
natur, fra det milde og lune i syd til det dramatiske og sortladne i
nord.
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SVEND LUND PEDERSEN

Med
dampenoppe
Nå r jeg kører gennem Almindingen og kommer fra Aakirkeby ind
mod C hristianshøj , kigger jeg stadig efter, om der skulle komme et
tog. Det ligger mig sådan i blodet, at jeg ikke kan lade være, selv
om jeg nok ville blive noget forba vset , hvis det virkelig kom . Det er
trods alt 25 år siden, jernbanen mellem Aakirkeby og Gudhjem blev
nedlagt.
Den havde egentlig ikke nogen lang levetid. En del af den, men
det var kun strækningen mellem Aakirkeby og Almindingen, hørte
med til Nexøbanen, eller som det rettelig hed: Den bornholmske
Jernbane. Den var blevet åbnet allerede den 16. maj 1901, men var i
de første 15 år kun åben for trafik i tiden I. maj-30. september.
Gudhjemba nen med det officielle navn Alminding-Gudhjem
J ernbaneselskab A/S blev først å bnet den 27. juni 1916. Der blev
bygget fire stationer, Aa løse, Øster-Marie, Østerlars og Gudhjem
samt to trinbrædter C hristianshøj og Stavehøl. Der kom mandlig
betjening på Øster-Marie og Gudhjem stationer og kvindelig betjening på Aaløse og Østerlars. Aaløse station blev dog nedlagt som
station nogen tid efter, men åbnet igen under krigen, da antallet af
passagerer og mængden af gods steg betydeligt igen. Den mandlige betjening på Gudhjem station blev nogle år efter åbningen erstattet af kvindelig betjening, man skulle jo spare. Øster-Marie

Øslermarie S1ation, ca. 1930.
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station havde en stationsmester hele tiden. Her var alt for meget
arbejde til, at man kunne lade den bestyre af en kvinde.
Medens banen i krigsårene havde mange rejsende, dalede tallet
betydeligt, da man efter krigen udbyggede rutebilnettet. DBJ's egne
rutebiler blev snart banens største konkurrent. Man sendte en rutebil direkte fra Gudhjem via Østerlars, derfra over Aarsballe til
Rønne, næsten samtidig med at toget gik fra Gudhjem. Fra Svaneke
kom en rutebil, der havde afgang fr a Øster-Marie direkte til Rønne
fem minutter før toget gik til Aakirkeby. Det er klart, at folk, der
skulle til Rønne, ikke tog toget over Aakirkeby, når de med den direkte rutebil kunne komme hurtigere derud. Godsmængden var
dog stadig stor lige til den sidste dag, og jernbanens største kunde
var Øster-Marie pakhusforening, der både mod tog og sendte mange
vognladninger med korn, foderstoffer og gødningsstoffer lige til
banen blev nedlagt.
Den 18. august kørte det sidste officielle person tog på Gudhjembanen. Det skete uden nogen for m for ma rkering af, at banen nu
blev ned lagt. Enkelte steder var nogle mennesker mødt op for at se
det sidste tog, men ellers skete der intet.
Det var, ligesom man ikke rigtig kunne fatte, at det nu var sket
med banedriften. Det var det egentlig heller ikke. Nogle dage efter
ned læggelsen havde statsskolen i Rønne udflugt til Gudhjem med
toget. Godstogene fortsatte længe efter. De blev ved med at gå, så
længe skinnerne lå til Øster-Marie. I den første tid kørte godstogene
helt til Gudhjem, men da man var begyndt at tage sporet op i Gudhjem, måtte man nøjes med at køre til Østerlars og returnere derfra. Da man nåede Østerlars og sporet forsvandt, kørte man til
Øster-Marie, og her blev ved at komme en masse gods. Der va r
modtagelse af svin til slagteriet, lige til det var u mu ligt at komme
ind til svinerampen. Øster-Marie Pakhusforening havde lige bygget
deres kornsilo. Den var beregnet til at tage godset fra jernbanevognene, men man nåede aldrig rigtig at få det prøvet, så var skinnerne
væ k. Banen forsvandt næsten over lials og hoved, inden nogen fik
tæ nkt sig om. P ersonalet fik deres afsked, men med en hentydning
om, at man kunne ind finde sig på hovedkontoret og aftale, under
hvilke foru dsætninger, man kunne fo rtsætte at arbejde.
Personalet klagede deres kvide til deres personaleorganisatio ner,
der derpå tog a ffære. Det trak ud i lange tider, inden der kom en afgørelse. Da den endelig kom, måtte banen beholde personalet. De
bornholmske Jernbaner var ikke likvideret, man havde kun nedlagt en af strækningerne, og så længe man beskæftigede en masse

ikke- fastansat personale ved de andre strækninger, kunne man
ikke fyre dem , der havde fast ansættelse. Det måtte bestyrelsen meget mod deres vilje tage til efterretning.
Gudhjembanen havde kun kørt i 36 år. Det var den yngste af de
bornholmske strækninger, men altså også den, der først måtte lade
livet. Man havde fået nedlæggelsen vedtaget ved generalforsamlingen den 21. august, men da var man allerede holdt op med at køre.
Der var 122 stemmer for nedlæggelsen, og kun to repræsentanter
fra Aakirkeby, gik imod. Helt reelt tror jeg ikke rigtig, repræsentanterne vidste, hvad de stemte om. Hvor skulle de vide det fra. Det
er altid umuligt at se konsekvensen af den slags beslutninger. Det
var blevet oplyst, at man kunne overtage trafikken på strækningen
med rutebil, og at det kostede kun 5 øre pr. kilometer at køre med
den, hvorimod en banekilometer kostede 250 øre. Det var tal, man
kunne tage og føle på, så det gik glat igennem, men at man fik dårligere betjening på mange måder, det snakkede man ikke om. Lastbiler skulle overtage godstransporten, men det var alligevel noget
helt andet. Et eksempel, som kan belyse, hvad jeg mener. ØsterMarie Kreaturforsikringsselskab måtte på generalforsamlingen året
efter Gudhjem-banens nedlæggelse vedtage at fordob le deres forsikringspræmier. Det syntes forsamlingen var meget, og man ville
gerne have oplyst grunden til denne formidable forhøjelse. Joh,
jernbanen var blevet nedlagt. Det betød, at medens man tidligere
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Alminding-Gudhjem jernbane, Øs1ermarie S1a1ion ca. 1930.

blot ringede til jernbanestationen og bestilte plads til et dyr, der
skulle til slagtehus eller slagteri, når der var sket et eller andet, så
forsikringen måtte erstatte dyret, og det måtte slagtes, så måtte man
nu ringe efter en vognmand og bede ham transportere dyret til
Rønne. Det betød en større udbetaling end før. Med banen kostede
en ko sendt til Rønne ikke mere end 6-7 kroner, men vognmanden
skulle have 30 kroner. Det kunne det lave kontingent ikke betale,
derfor måtte man fordoble præmien.
Sådan kom der så meget. Skulle en smed reparere vogne eller
høstredskaber som landmæ ndene kom med, når de var kørt i stykker, ringede han til Rønne og fik, selv om det kunne dreje sig om
store reservedele, varerne sendt som ilgods med det først afgående
tog. Rutebilerne kunne ikke altid transportere store eller lange genstande, så enten måtte man vente med at reparere, til fragtbilen
kom næste dag, eller man måtte sende en vognmand ud efter det.
Det kostede naturligvis flere gange så meget, som man skulle have
betalt i fragt.
Øster-Marie Pakhusforening havde tidligere væ ret jernbanens
største kunde og betalte flere tusinde kroner om året i fragt. Den
første måned efter nedlæggelsen betalte pakhusforeningen 5,60 kr.
i fragt. Man havde selv anskaffet bil, og som kunde hos jernbanen
var det forbi. Der kunne nævnes mange andre eksempler på virkningen af at nedlægge en bane, men lad det være nok med det. Det
var i hvert fald ikke rigtig gået op for jernbanens repræsentanter
endnu, da de allerede å ret efter vedtog at nedlægge Allingebanen.
Undertegnede fik lov at arbejde ved banerne i 311hår, inden man
nedlagde den sidste strækning mellem Rønne og Nexø, og de sid-
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ste 15 år Gudhj embanen gik, var jeg i kortere og læ ngere perioder
på arbejde der.
Jeg kendte banen fra min drengetid. Jeg havde en onkel og tante,
der boede i Øster-Marie, så det skete, at jeg sammen med far og
mor tog med toget til Aaløse. Jeg kan huske, at jeg var meget optaget af, at min anden onkel, der boede i Klemensker, ikke kunne
løse en billet helt igennem fra Klemensker til Aaløse. Det var jo tre
forske llige selskaber, og medens man havde den bestemmelse, at
der kunne løses billet direkte mellem Nexøbanens stationer og stationerne på de to andre banestrækninger, kunne man ikke løse billet direkte fra Allingebanen til Gudhjembanen eller omvendt. Når
han løste billet i Klemensker, kunne han kun få en til Almindingen.
Så måtte han hos konduktøren i toget løse en ny billet fra Almindingen til Aaløse. Det irriterede ham nok lidt, for jeg husker engang, vi var på vej hjem fra Aaløse. Da vi kom til Almindingen,
holdt vi længe på stationen. Konduktøren rendte frem og tilbage og
kom til sidst farende ind i toget og sagde til min onkel: »De skal af
her.« »Nej, det skal jeg ikke,« sagde min onkel, »jeg fortsætter.«
»- Jamen De har billet til Almindingen. « »- Ja, men jeg har en her,
jeg kan køre videre på .«
Togføreren for ud og fløjtede afgang, og vi fortsatte. Bagefter
bebrejdede togføreren min onkel, at han ikke havde afleveret begge
billetter på en gang, men hertil svarede onkel, at han snart syntes,
det var på tide, at man lod folk løse billet helt igennem, når de skulle
køre med tog her på øen. Det kunne togføreren ikke rigtig svare på,
så der blev ikke snakket mere om det, men tåbeligt var det, men
det blev ikke rettet lige med det samme. Da jeg kom til banen mange
år senere, havde man stadig ikke fået ordnet, at der kunne løses
billet helt igennem mellem de to jernbaners stationer. Det blev først
indført under anden verdenskrig.
Der var mange sjove episoder, som man pludselig kommer til at
tænke på, nå r man sidder og mindes gamle dage.
Som mange endnu vil kunne huske, lå Almindingen station så
underligt langt væk fra toget, når man holdt der. Det skyldtes, at
man slet ikke havde forudset, hvorledes en forbindelse videre fra

Øster/ars Station.
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Almindingen til Gudhjem ville komme til at gå, man havde sikkert
slet ikke spekuleret på en viderefør else af banen.
Almindingen station var bygget magen til stationerne i Lobbæk,
Ugleenge, Pedersker og Bodilsker. Sporet gik lige udenfor stationen
og fo rtsatte forbi hen til en d rejeskive, hvor man kunne vende et
lokomotiv eller en vogn. Der var nemlig en lille remise i Almindingen, og her var et lille lokomotiv stationeret i de første å r efter Gudhjembanens å bning.
Sagen var den, at Gudhjembanen var lagt med 19,9 kg skinner,
hvilket betyder, at hver meter skinne vejede 19,9 kg. Nexøbanen og
dermed også strækningen mellem Aakirkeby og Almindingen havde
kun 12,5 kg skinner. Nexøbanens materiel var ikke nær så tungt
som All inge- og Gudhjembanens. Det gjaldt lokomotiverne, hvor
Nexøbanens lokomotiver var meget mind re end de store lokomotiver, der gik på de andre baner. Gudhjembanens lokomotiver havde
nr. 21 og 22 og kunne ikke køre helt ind til Aak irkeby. De måtte
blive i Almindingen.
Når toget kom fra Gudhjem, blev lokomotivet koblet fra og kørt
væk, og det lille lokomotiv blev i stedet spænd t for toget og fortsatte turen ind til Aakirkeby. Når toget kom tilbage, gentog den
samme forestilling sig. Sådan blev man ved i fire år, hvorefter man
fik lagt sværere sk inner på strækningen mellem Almindingen og
Aak irkeby, så togene kunne gå helt igennem fra Gudhjem.

EKSPRESTOG I 1919
Naturligvis skete der også uheld og ulykker i den tid, Gudhjembanen gik. Trafikuheld kan man aldrig helt gardere sig imod. Det
første, der skete, er, efter hvad jeg ved, en løbskkørsel kan man vel
sige. Det skete forøvrigt på den del, der stadig hørte til Nexøbanen.
Det var den 24. juni 1919. Valgmenigheden på Bornholm havde
25 års jubilæum og i den anledning stort stævne i Almindingen.
Turen derind foregik for langt de flestes vedkommende med toget.
Der kom tog fra Rønne og Nexø til Aakirkeby, hvor den lille maskine fra Almindingen var kørt ind for at overtage vognene fra
begge de andre tog. Portøren på Aakirkeby station skulle billettere,
og selv om han var gået af med pension, da jeg begyndte ved jernbanen i 1937, fortalte han flere gange om turen hin bemærkelsesværdige dag.
Lokomotivføreren på toget, der skulle gå til Almindingen ville
være sikker på, at lokomotivet kunne stå, altså bide sig fast i skinnerne, når det skulle sætte i gang. Det kunne knibe, når det var et
stort tungt tog, men kom man først i gang, gik det altid. For a t være
sikret bedst muligt, gik han og kastede grus på skinnerne, så han
kunne sætte i gang uden besvær, når der blev givet afgang.
Togene fra Nexø og Rønne kom, og vognene blev koblet sammen
og lokomotivet mod Almindingen holdt klar til afgang. Åbenbart
må lokomotivføreren have været udsat for lidt godmodige drillerier
fra kollegerne ved andre lejligheder, fordi han kørte en lille maskine,
men nu fik han lejlighed til at vise, at toget kunne køre, hurtigt
endda. Så snart han fik signal, satte han i gang. Han havde samlet
damp, så der var masser af tryk på mask inen. Hjulene smuttede
heller ikke takket væ re gruset på skinnerne, så aldrig så snart var
der fløj tet afgang, fø r toget satte af sted mod Almindingen med en
fantastisk fart. Toget fløj fra Rønne-toget, som det ellers fulgtes
med et godt stykke ud fra stationen, fordi skinnerne lå parallelt. Af
sted gik det som aldrig før. Portøren skulle billettere tre vogne, men
nåede ikke mere end gennem den ene, før man fløj forbi trinbrædtet ved Skørrebro. Videre gik det ind mod Almindingen .

Der kom senere i alle persontog gennemgående bremse, således at
når der blev bremset på lokomotivet, bremsede alle hjul i hele toget.
Det var der ikke i dette tog. Derfor skulle togføreren (altså billettøren}, så snart der blev fløjtet tre gange i lokomotivets fløjte, tage
fa t i skruebremsen på personvognen (den han var i nu) , og bremse
af alle kræfter. Lokomotivføreren fløj tede, da man næ rmede sig
Almindingen station, men der var stærk fart på, så selv om både
lokomotivet og billettøren bremsede begge to, kunne de ikke holde
toget.
Der stod en del mennesker på perronen i Almindingen for at tage
imod, og de så toget komme med dampen stående ud fra skorstenen.
Lokomotivet fløjtede og bremsede, men toget var tungt og fortsatte med næsten uformindsket fart forbi modtagelseskomiteen,
hen over drejeskiven, over landevejen, hvor personvognene dog
blev stående, medens lokomoti vet fortsatte ind i skovriderens have.
Der var ingen passagerer, der kom noget alvorligt til, men både
lokomoti vføreren og hans fyrbøder måtte på hospitalet. Man havde
et farl igt mas med at få lokomotivet op igen, og deltagerne i valgmenighedens 25 års jubilæum glemte aldrig optakten til dagen.

Baneformand Sonne på lokomotiv nr. 21.

TOG FEJL AF SIGNALET
Der skete selvfølgelig også fejl engang imellem, der medførte, at
man ikke kunne lade være at trække på smilebåndet. Jeg mindes
engang, at lokomotivføreren på Gudhjemtoget mi sforstod afgangssignalet. Der holdt tre tog på en gang i Aakirkeby. Når der blev
fløjtet afgang, var det en lang og en kort tone, når toget gik til
Nexø , en lang og to korte toner, når toget skulle gå til Rønne, og
en lang og tre korte, når toget mod Gudhjem skulle gå. Gudhjemtogets lokomotivfø rer mente at høre en lang og tre korte toner og
satte i gang, men det var startsignalet for Rønne-toget, han havde
hørt. Togføreren var ved at ordne noget på perronen, da toget
pludselig kørte uden ham. Trods det at han fægtede med armene,
det bedste han kunne og fløjtede stop gentagne gange, kørte toget
fra ham.
En mand med motorcykle var nede og tage afsked med nogle
gæster og bemærkede, hvad der skete. Han tilbød at køre togføreren ti l Almindingen på sin motorcykle, og denne slog til, og de kørte
straks. De må have haft god fart på, for de nåede ind til Almindingen station lige som toget kom, og lokomotivføreren var noget forbavset, da han så togføreren stå og tage imod toget i Almindingen.
Han troede vedkommende befandt sig i togførerkupeen. D'herrer
fik en lille dis kussion, som ikke skal gengives her, inden man fortsatte mod Gudhjem.

Man havde også arbejdet med at tømme stykgodsvogne. Det var
meget almindeligt, især i Øster-Marie, at godset kom i en vogn,
som mester så kunne tømme, når ha n havde tid til det. Det havde
han for så vidt a ldrig, men gøres skulle det, og det skete som regel i
middagspausen.

TRAVLHED PÅ STAT IO NE R NE
På stationerne var der som regel meget travlt. Både i Øster-Marie
og Østerlars var der postekspeditioner. Fra Østerlars gik der tre
landpostbude ud, fra Øster-Marie fem, senere seks postbude. Det
var lange ruter med megen post, breve, aviser, blade, tryksager, opkrævnin ger og alt det, en post nu måtte have med. Omsæ tningen

S YINEMODTAGELSE
En anden del af godsmæ ngden, som især i krigsårene skaffede arbejde, var modtagelsen af svin til slagteriet.
Da benzinrationeringen satte ind , og man ikke kunne købe dæk,
fordi vi ikke havde gummi, blev resultatet, at alle sendte deres svin
med jernbanen. Der var modtagelse en bestemt dag om ugen, og så

var stor og arbejdet ligeledes. T il gengæld var postarbejdet for ekspeditørernes vedkommende elendigt lønnet. Da jeg var i ØsterMari e, udgjorde min postløn , som dog kom oveni min løn som stationsmester, 65 kroner om må neden. Senere kom der et tillæg på
50 pct., så der blev udbetalt 97 ,50 kr. for postarbejdet om måneden.
Det var betalingen for at tage imod penge, breve og alt muligt andet. Omsæ tningen kunne i travle tider komme helt op på 200.000
kr. på en enkelt dag, og det var mange penge i 50-erne.

kørte bønderne til stationen med deres dyr.
P å stationerne var det mange steder folk fra baneafdelingen, der
fores tod modtagelsen, andre steder, bl.a. i Øster-Marie, havde man
en mand, der kom og tog imod svinene. Det var en læ ngere procedure. Når manden kom med grisen, hvis der kun var en, havde han
den som oftest i en svinekasse, »enj vajaburn, som det kaldtes.
G risen var, efter hvad jeg kunne se, altid halvanden ga ng så stor
som kassen, og jeg und rede mig ofte over, hvordan man havde bå-

Lokomotivfører Jørgensen, togfører Henry Christensen og baneformand
Sanne.
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Fo10 øvers1: Morgentoge! 18. augusl 1952. Østennarie Station.
Foto til venstre: Overpostbud Larsen, Gudhjem (i døren), Svend Lund Pedersen og postbud Pedersen. Øs1ermarie Station 18. augus1 1952.
Fo10 til højre: Morgentoget 18. augus1 1952, Øslermarie Station. Togbetjent Angelo Hansen, parlør Edgar Larsen og motorfører Frits Wilhelm sen.

ret sig ad med at få stoppet gri sen derind. Grunden til de store svin
var den , at der ikke var nogen grænse for, hvor store de måtte væ re,
anderledes nu , hvor de returneres eller kommer i en lavere prisklasse, hvis de vejer det mindste fo r meget.
Man skulle have opgivet ma ndens slagterinummer, navn og a ntal
dyr , han leverede. Det skulle føres på en lang liste, som fu lgte med
ind til slagteriet, så man der kunne se, hvem leverandørerne var.
Grisene blev mæ rket ved hjæ lp af en slags stempel, der var forsynet
med syle, der hvor navnet ellers stod. Man stemplede med sylene,
idet man stak stemplet gennem huden på grisen . Man begyndte i
højre s kink e og mærket kunne være »RI«. Alle grise fra en leverandør fi k samme mæ rke, næste mands levering blev så mærket
»R2« og så videre. Der var ca. en snes stempler, og når man var nået
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igennem og havde brugt dem alle, begyndte man forfra i venstere
skinke. Så højre bov, så venstre bov. Var der flere leverandører,
begyndte man med høj re skinke igen, men nu med to gange »RI « .
Man ku nne således tage imod ligeså mange svin, det skulle være.
Manden i Øster-Marie kunne efterhånden ikke klare arbejdet
alene. Der var så mange leverandører, at de holdt i en lang række
for at komme til. Så blev man sendt ned fo r at hjæ lpe. Det gik fin t
med de fø rste 15-16 stykker, for dem tog manden imod. Han trak
grisen ud af kassen , stemplede dem og lod dem gå ind i folden. Når
der var 15-16 stykker, begyndte han at læsse dem , og medens han
gjorde det, skulle man tage imod de næste 15- 16 styk ker. Det tog
lidt læ ngere tid, når man først skulle skrive og bagefter stemple og
jage dem ind i folden, men det tog gerne lige så lang tid at få grisene
ind i vognen og skubbet den næste vogn fre m. Så ski ftede man,
men ak og ve. Det var ikke nemt at få svinene til at gå op i vognen.
Det kunne ske, at de alle gik glat op, men ofte måtte man slæbe
dem op en efter en. Det var sådan, at hvis man bare fik de fø rste
par stykker ind , så gi k det glat med resten, men ikke altid.
De var stædige. Det, jeg skal fortælle, skete flere gange. Man fi k
dem fra den ene fo ld og ind i den næste. Der var lemme i folden, så
man kunne lukke bag sig. Selv havde man et gitter af træ, der havde
næsten samme bredde som fo lden . Det holdt man foran sig og jagede dyrene. Det skete som regel under høje rå b og fag ter , og så var
det bare, om de fø rste dyr gik helt ind i vognen, fo r så fu lgte resten
efter, men vendte de pludselig om, fik man hele styrken a f grise ned
mod sig og kunne ikke altid holde gitteret. Det løb grisene over
ende, også manden, der blev svinet til af både beskidte svinetæer og
og hvad dyrene ellers kunne slippe a f med. Jeg tænkte flere gange,
når jeg lå og fik en flok grise over mig, at min mor skulle have set
mig i den situation. Hun var så glad for, at jeg var blevet kontormand, for de blev a ldrig griset til og kunne gå omkring og være
pæne i tøjet. Ak ja .
Selvfølgelig havde jeg skiftet til noget andet tøj . Det var rent ud
sagt nogle værre laser, man havde på, når man tog imod svin. Bagefter plejede jeg at gå om i stationens gård og vaske mig under pumpen. Det var hele kroppen, der skulle vas kes, med en 40 pct. sæbe,
som man havde under krigen, og om vinteren foregik det også i
gården. Man fik lidt varmt vand i et fad og kunne komme ind i
vaskehuset og stå, men koldt var det. Det skulle man have budt
unge kontorfolk i dag, så var de gået og a ldrig kommet tilbage mere,
men dengang var man indstillet på at gøre, hvad man fik besked om
uden videre snak .
Til sidst en anden lille oplevelse fra Gudhjembanen. Jeg blev stationsmester i Øster-Marie i foråret 1950 efter stationsmester M.
Kjeldsen, der havde været der, siden ba nen blev åbnet. Samme dag
jeg tiltrådte, steg posttaksterne. J eg havde lige åbnet og ekspederet
en postpakke fo r en dame. Hun spurgte mig, om jeg var sikker på,
at pakken kostede så meget, hvad jeg bekræ ftede og fo rtalte, at
posttaksterne netop var steget denne dag. Eks peditionen fo regik
meget uprak tisk gennem en lem i en dør. Jeg var lige blevet færdig
og havde lukket lemmen, da en mand trådte ind i ventesalen. Ha n
spurgte damen, om hu n havde talt med den nye mester. »Jo,«
sagde hun, »det har jeg. Han er dyrere end den gamle.« Dermed
skred hun ud fra stationen.
Jeg var i Øster-Marie, da banen blev nedlagt og blev der helt til
1959, hvorefter jeg flyttede ind til Rønne H. Efter tre og et halvt år
der blev jeg udnævnt til stationsforstander i Nexø. Her var jeg, til
man også nedlagde Nexøbanen, men det er en helt anden historie.

Bornholms
første landskole
Af PETER TIEMROTH
Foto: Frede Kjøller

Siden gammel tid har den bornholmske almue haft ord for at være
mere oplyst end de øvrige landsdeles. Således skriver Aaker-degnen
Rasmus Pedersen Ravn i sin Chronica Borringiaca allerede i 1671:
»Og er dette værdt at agte, at man neppelig her skal komme til
nogen gård eller hus udi købstæderne eller udi sognene, der jo er
et menneske derudi, som kan læse udi bøger, enten manden selv,
kvinden, et af børnene eller flere eller drengen eller pigen og holder
derfore dagligen deres morgen- og aftenbedestunde med bønner,
læsning og syngen, enten de bor nær eller langt fra kirkerne.«
Hvis man skal tage forfatterens skudsmål for pålydende, er det i
sandhed imponerende. Og han burde vide god besked, eftersom
han havde »laboreret i skoletjenestem i over 30 år på øen.

Den gamle kirkeskole i Ø s termarie sogn.

Det bornholmske skolevæsen stod længe tilbage for
det øvrige land. Især på landet nærede befolkningen
længe uvilje mod oprettelsen af skoler.
Først i 1825 blev den første faste skolebygning
på landet taget i brug. Det var den gamle kirkeskole
i Østermarie, der opførtes trods sognebørnenes
modstand for midler skænket af etatsrådinde
Marie Kofoed. Bygningen, der ophørte som skole
i 1908, står den dag i dag omtrent i sin oprindelige
skikkelse.

Også P. N. Skougaard giver i sin »Beskrivelse over Bornholm«,
der udkom 1804, et lignende billede af oplysningstilstanden: »Den
bornholmske almue står vel ik ke tilbage fo r noget andet steds a lmue
i at kun ne læse og skrive, men tør maaske heri endogsaa være et
stykke forud for de fleste øvrige danske, thi det er yderst sjæ ldent
at finde her nogen, der ey kan læse temmelig godt i enhver dansk
bog, og de fleste bønder hertillands kunne skrive idetmindste si t
navn og lidt mere. I a lmindelighed ere bornholmere meget læselystne.« Og Skougaard, der ellers ikke holdt sig tilbage, hvis han
fandt noget kritisabelt - bl.a. befolkningens brændevinsforbrug nævner videre, at »biblen haves overalt næsten hos hver bonde og
formuende husmand, og den læses meget , saasom bønderne have
en særdeles lyst til at disputere med hi nanden over theologiske
materier, og stundom ere de endog i stand til at indlade sig herom
med præsterne. Deres dispyter om denne materie ere sommetider
ik ke uin teressante og røbe ofte meget vid og en fin god fo rstand. «
Endelig bemærker Skougaard, at der holdes aviser næsten overalt »saavel i byerne som paa bøygden.«
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UN D ERV I SN I N G
Dette fo r datiden høje o plysningsstade har imidlertid ikke gjort sig
gæ ldende i bornho lmernes fo rhold til skolevæsen og undervisning
som et o ffe ntligt anliggende. I de fleste egne af landet var der gennem o plysningstidens reformiver i slutningen af 1700-tallet ska bt
grobu nd fo r skoleta nkerne, der blev vedtaget ved lov i 18 14. Det
va r la ndets godsejerstand og præstestand, der var drivkræ fterne.
Denn e lo v tva ng sognene til a t lave skolehuse, at a nsæ tte faste lærere og a t undervise a lle bø rn i a lderen fr a 7-14 å r.
Born ho lmerne havde imidlertidig taget særdeles modviligt imod
op lysningstidens skoletank er. Mens ma n i midten a f 1700-tallet
efterhå nden og flere steder modvill igt havde fået oprettet o ffentlige skoler i nogle købstæ der, fa ndtes der overhovedet ik ke skoler
på la ndet. S kougaard skriver o m dette: » ... oplysningen her paa
la ndet er blandt den menige ma nd ikke slet, og man kan derfor
hø yligen fo rundre sig, nå r ma n hører at der er ikke paa hele la ndsbøygden en eneste o ffentlig sko le. «
A t det ikke var midler, der manglede, frem gå r af am tma nd F ielsteds bog om Born holm, hvor det i 1794 hedder: » Landsbyesko ler
ere her ikke nogensteds, var og va ns kelig a t indrette, fo rmedelst a t
hver ga rrd ligger fo r sig adspredt. Men dog behøvedes her la ndskolemester, som i Norge gjøre megen nytte, og hertil ha ves her dog
nogen staaende fo nd , da kirkernes lysepenge i følge landssko lefo ro rd ningerne ere blev ne sa mlede og udgjøre nu en capital over
hele landet paa henved 7 .000 slettedaler, men pla n og disposition til
indretningen ma ngler endnu , og denne ma ngel beford rer ej alene
vankundighed , me n og selvraadighed og ulydighed, som alt fo r
meget s po res.«
I NGEN VE J U D ENOM
Me n efter 18 14 var der a ltså ingen vej udenom. Der skulle o prettes
sko ler i sognene. Men det tog tid. M odvilj en ho ldt sig læ nge. Det
kostede j o penge at bygge skoler, og flere steder fo rsøgte ma n at
omgå lovens krav ved at benytte sig af undtagelsesbestemmelser.
F. eks. om sogne med spredt bebyggelse, og derfor nøj edes ma n

Indsk riften o ver indgangsdøren til minde om storkøbmanden Hans Peter
Kofoed, der var fød1 i sognet.

med at ind rette degnegården til sko le fo r de æ ldre bø rn , mens o mgangslærere underviste de yngste på gårdene.
Der skulle gå over IO år efter lovens vedtagelse, før den første
la ndskole på Bornho lm stod opført. Det var ved degnegå rden i
Østerma rie sogn ca. 400 meter sydvest fo r kirken . Den va r fæ rdig i
1825 og var skole til 1908, hvor den afløstes af ki rkeskolen på Almi ndingsvej. Som den eneste skolebygning fra den tid , står det
usæ dva nligt velbyggede hus om trent i sin oprindelige s kikkelse den
dag i dag, hvor det tjene r til a lmindelig beboelse. Selv om der kun
find es enk elte nulevende, der ha r gået på sko len , kaldes huset stadig »kirk eskolen« i folkemunde i Ø stermarie, og da sognevejene
fo r nogle få år siden fik na vne, ko m vejen, der passerer fo rbi, til at
hedde Kirk eskolevej.
DEGNENE
A t skolen kom ti l at ligge ved degnegården var ik ke til fæ ld igt. Siden
refo rmationen var det pålagt degnene at undervise sognets børn. At
dette ikke altid blev udført på betryggende måde vidner en episode
i 162 1 o m. Biskop Mathias J ensen kaldte u nder en visitatsrej se alle
øens degne sa mmen, og ha n truede dem med afsked , hvis de ikke
tog deres undervisningsgerni ng alvorligere.
For de bø rn, der boede fj ernt fra sko len , skulle degnen fora nstalte undervisning på gårdene. Disse sparsomme timer blev
imidlertid ofte ik ke rigtig til noget, fo rdi ma n på gårdene så hen til
»degnedagene« so m en festl ig begivenhed og gerne fo ra nsta ltede
et »degnegilde« i den anledni ng. Og fo r mange degne blev festlighederne let det vigtigste.
I 1739 bestemte C hr. 6. , at der sku lle væ re skoler i a lle landsogne,
og at ma n skulle have degne eller skoleholdere til en bestemt lø n
som læ rere. Dette udmæ rkede fo rslag blev imidlertid efter ret kort
tid opgivet på grund a f »tidernes ugunst« .
Den bornho lmske sko leundervisning blev altså helt fr em ti l 1800tallet stående ved degneu ndervisningen. I hvert fal d på la ndet. Medvirkende til dette var sæ rligt befolkningens modstand mod skolerne.
Bebyggelsen på la ndet var på Bo rnholm ikk e som andre steder i !a net sa mlet i landsbyer. Gårdenes spredte beliggenhed indbød ik ke
ligefr em til o prettelse af skoler, og vej ene var ti ll ige ofte la nge og
dårlige. I mange bønderhjem havde ma n brug for bø rnene som arbejdskraft. Derfor var der ingen undervisning om sommeren, og
om vinteren underviste degnen kun til markarbejdet begyndte.
Faktisk va r frygt fo r bortvisning fra konfirma tionen i ma nge tilfæ lde det stæ rkeste motiv til sporadisk skolega ng et par vintre.
Naturligvis var der fo lk, der havde blik for de uheldige fo rho ld,
men de kunne ikke rigtig komme igennem . Det var embedsmæ nd
og præster, der fo rsøgte på fo rskellig vis a t få oprettet skoler, men
bø nderne var imod. Og det va r heller ikke alle præ ster, der støttede
ta nken . F.eks. karakterisered e en præst degneundervisningen so m
»det meste vi behøve,« da ha n blev bed t om bistand til en skole.
E fter 18 14 var der imidlertid ingen vej udenom, og a llerede i
samme å r fi ndes i Ø stermaries Skoleprotok ol en a fskrift a f et brev
fra etatsrådinde Ma rie Kofoed , hvor hu n i november bekræ fter a t
ville skæ nk e midler til opførelsen a f et skolehus . Etatsrådinden
skæ nkede i alt 1.000 rigsda ler.

G J O R DE MO D S TAND
Men selv om man i Østermarie var bedre hjulpet end andre steder
ved således a t få opførelsessummen foræ re t, fo rsøgte bønderne alligevel a t lægge skolen hindringer i vej en. De nægtede således sim-
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Et parti af skolestuen med det gamle kateder. I midterskuffen er skrevet
med tusch og pen: »Lavet af Lorents Jensen 1890. A. Jensen, skolekasserer.
H. Larsen, lærer<<.

pelthen at medvirke til transport af byggematerialer, hvad de ellers
var pligtige til, og først efter retssager, der varede flere å r og endte
med en højesteretsdom i 1825, hvor de vrangvillige blev straffet
med bøder, fik man sognebørnene til at yde kørsel.
Indtil da blev der altså holdt en slags skole i degnegå rden, der var
temmelig forfalden. I 1816 kom biskop F. C. H. Mi.inther på visitatsbesøg i Østermarie, og han har skrevet følgende misfornøj ede
betragtninger i skolens protokol:
»Efter min visitats i Øster Marie kirke 30. juli 18 16 ind fandt
skoleungdommen sig til overhøring. Jeg fandt læsningen antagelig.
Skrivningen ere efter sognepræstens vidnesbyrd, thi ingen bøger
blev fr emlagte, i god fremgan g. Også med børnenes religionskundskaber var jeg (---) tilfreds efter det(---) og skolegangens korthed.
Skolekommissionen ville nu sørge for, at de så nødvendige forstandsøvelser bliver indførte, at regning og regning i hovedet(---)
og bringes til færdighed, og at skolehuset her i sognet bliver organiseret efter skoleforordningen. «
Det sidstnævnte forhold har man altså allerede væ ret i gang med
på dette tidspunkt, idet skoleprotokollen indledes november 1814
med etatsrådindens brev om støtte.
Først i 1823 optræder imidlertid regnskaber, der vidner om, at
der er ved at komme gang i sagerne. Man har brudt stuehuset ned
på den gamle degnegå rd, og der er blevet holdt auktion over forskelligt inventar. Bl.a. vinduer.
STORE » BØRN«
I 1924 optræder for første gang en eksamensliste i protokollen.
Den omfatter 29 drenge og 21 piger. Pigerne er i alderen fra 14 1h til
16 1h, mens drengene er lidt æ ldre. En enkelt af »drengene« befin-

der sig dog i den fremskredne alder af 2 11h å r. Ret meget af sit liv
kan ha n dog næppe have tilbragt på skolebæ nk en , for i læsning,
bibelshistorie og regning klarer han sig kun til »mådeligt«. I hovedregning og skrivning bedømmes han slet ikke, og kun i op fø rsel er
han på niveau med de a ndre.
I øvrigt har man dette å r tydeligt haft besvær med pladsforholdene,
idet den nye s kole j o endnu ikke var færdig. Af den grund udsætter
man eksaminationen af u nderste klasse til næste år. Også i 1825
opt ræder påfaldende gamle elever på eksamenslisterne. Der er således en dreng på 19 1h å r og to på 18 år. I alt er der 17 drenge og 9
piger. O gså blandt pigerne er der en på 18 år. Som et kuriosum kan
nævnes, at den ovenfor omtalte »velvoksne dreng« også dukker
op ti l eksamen dette år. Denne gang i en alder af 22 1h . Det ekstra
år har dog ti lsyneladende ik ke bedret hans kundskaber, der bedømmes som å ret før. Herefter ha r han forladt skolen, idet han ikke
optræder på listen for 1826.
I ø vrigt er det ved gennemgangen bemærkelsesværdigt, at eleverne
optræder i samme klasser, skønt høj st fo rskellige af alder i disse
første år. Dette og det meget høj e elevtal ved den første eksamen i
1924 skyldes fo rmodentlig, at mange børn på grund af de noget
vid tlø ftige undervisnings forhold inden opførelsen af skolen først
er begyndt at få undervisning efter starten af denne.
FLOT BYGG ER I
Henimod midten af århund redet havde man omsider fået opført
skoler i alle sogne på Bornholm, men kirkeskolen i Østermarie udmærkede sig ved sin størrelse og sit helt usædvanligt solide byggemateriale.Ydermurene er næsten metertykke opført af kampesten,
og vinduerne usædvanlig store efter datidens fo rhold. Skolehuset
er omkring 20 meter langt og godt 9 meter bred t. Den ene ende optages af en meget lys skolestue, der er omkring et halvt hundrede
kvadra tmeter. Resten af huset var bolig for skoleholderen, der
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havde tre stuer og to kamre plus køkken. Boligen er adskilt fra
skolestuen med to forstuer. En ud til vejen og en til gårdspladsen.
Oprindelig har der været tre længer i forbindelse med huset. Formentlig fra den gamle degnegårds tid. Disse er revet ned i løbet af
dette å rhund rede, og nu resterer kun et stykke af længen næ rmest
hovedhu set. Af en brandtaxationsprotokol fra midt i forrige å rhundrede kan man læse, at disse længer er vurderet meget lavt,
hvorfo r man med rimelighed må skønne, at de er betydelig æ ldre
end skolehuset.
LÆ RERNE
Også sammenlignet med skoler andre steder i landet har kirkeskolen
været imponerende for sin tid. Både som skole og som lærerbolig.
Endnu omkring 1830 rangerede skolelærere på embedsstigens laveste trin. Nogle havde en nødtørftig seminarieuddannelse, mens
a ndre var afdankede studenter, soldater, matroser eller bønder, og
lønnen var ikke større end 20 til 80 rigsdaler årligt. Til gengæld
skulle der ikke voldsomt store kundskaber til.
Børnene gik i skole 5-6 timer dagligt hver anden dag og var inddelt i to klasser. De skulle undervises i religion, skrivning og regning samt lære at læse. Læsningen for egik i bøger om fædrelandets
historie, en geografibog eller hvad der »ellers kunne være til nytte. «
Desuden skulle børnene beskæftiges med »passende forstandsøvelser« samt sang og legemsøvelser.
ETATSR Å DINDEN
Når sko len i Østermarie fik sin usædvanlige udformning skyldes det
etatsrådinde Marie Kofoeds finansielle bistand og hendes opsigt
med byggeriet. Hun har ydet støtte til skolebyggeri flere steder på
øen, men det er nok ikke forkert at antage, at hun har været specielt
interesseret i Østermarie, der var hendes mands fødesogn. Hans
navn er da også stadig knyttet til bygningen, idet en indskrift over
indgangsdøren lyder: »Hans Peter Kofoeds Minde helliget af Marie
Kofoed«.
Hans Peter Kofoed tjente en formu e i sin ungdom på handel og
sø fart, og i I 785 gik han i land og nedsatte sig som brygger og storkøbmand på Christianshavn. H an byggede i 1785 den smukke gård,
der nu kendes under betegnelsen Heerings Gård, hvorfra han drev
sin forretning. Denne gik strygende og i 1809 købte han godset
Holbæ k Ladegård og året efter godset Aastrup ved Roskilde. Han
døde i 1812, og for deres fælles midler tog hustruen Marie Kofoed
fat på sin legatvirksomhed, der varede til hendes død i 1838. I 181 8
fik hun tildelt titlen etatsrådinde for sin godgørenhed. Dette var
usædvanligt, idet titlen normalt kun fulgte etatsråders hustruer.

FLERE SKOL ER
Frem til 1850 var kirkeskolen eneste faste skole i sognet. Men på
grund af bebyggelsens spredte beliggenhed måtte man have to omgangslærere, der underviste børnene hjemme. Selv i den centrale
del af sognet, hvor kirken og skolen lå, var der helt op til vort århundred e desuden kun et par huse og en enkelt gård, så skolevejen
må nødvendigvis have været uoverkommelig for nogle. I 1850 åbnedes så Nordre Skole på Kirkebyvej og i 1857 Østre Skole ved
Louisenlund.
Desuden blev der i fi rsern e bygget to skoler for mindre børn i
Dalslunde og i Åløse. Men sognet kunne ikke blive ved med at
klare sig med de mange små skoler, og da den nye kirkeskole og
Gadeby skole stod færdige i 1908 med plads til fire klasser i hver,
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kunne læ rer H ansen drej e nøglen om i den gamle kirkeskole, der
således havde været centrum i sognets undervisning af børn i 83 å r.
Efter skolens fl ytning blev bygningerne solgt af Østermarie Sogneråd til høker Niels Jespersen, der drev forretning i den gamle
skole. Samme Jespersen havde i øvrigt i firserne holdt brevsamlingssted for. postdiligencen Rønne-Årsballe-Nybro (Østerla rs)-Godthåb
(Østermarie)-Svaneke og retur i sit daværende hjem øst fo r præstegården. 11929 købte tromlefører August Pedersen kirkeskolen, og i
hans tid fungerede skolestuen som hjemmevæ rnsdepot. Efter
August Pedersens død har bygningen væ ret benyttet som almindelig beboelse.
EN GAMMEL ELEV
Hvordan skolen i sin tid fungerede, kan tidligere parcellist Alfred
Hansen, Alderdomshjemmet, Østermarie, berette om. H an er 86
år og har således tilbragt hele sin skoletid på kirkeskolen.
- Det var en stor, lys stue, fo rtæller han. Og gulvet var af ubehandlet fyrretræ, som blev fejet med en grov kost. Vi kom ind i
lokalet gennem en lille fo rstue ud til gårdspladsen. Nærmest sad så
lærer Hansen ved sit kateder, mens børnene sad i to rækker ved
vinduerne. Pigerne i den ene side og drengene i den anden. Midt i
stuen stod en stor, rund kakkelovn, der varmede dej ligt om vinteren.
- Vi sad fire ved hver pult og var to om a t dele et blækhus i bordet. De dygtigste sad nærmest læreren og fik den ære at dele bøger,
når der skulle læses.
- Der var to klasser i skolen, og vi gik i skole hver anden dag fra
om morgenen til omkring kl. 14. I fr ikvartererne legede vi ikke på
gårdspladsen, men på et stykke firkantet jord, der lå på den a nden
side af åen. Umiddelbart efter bygningerne var en bro, vi benyttede
til at komme derover.
- Af fag havde vi regning, læsning, skrivning og bibelshistorie
samt engang imellem noget danmarkshistorie og lidt geografi. Men
vi havde ikke noget fast skema. Dagen forløb således, som det passede læ reren. Undervisnings-remedierne var sparsomme. Ved siden
af læreren var der en stor tavle og et landkort med de dans ke byer.
Samme landkort var i øvrigt børnenes skræk, idet vi sjæ ldent beskæftigede os med det, bortset fra engang imellem, når læreren var
i dårligt humør. Vi blev så skældt hæder og ære fra, fo rd i vi ikke
kunne byerne.

MILDE F O RH O LD
- Vi havde en salmebog, vi lærte salmevers efter, en danmarkshistori, en tabel og en læsebog, men stort mere tror jeg ikke, vi
havde. Bortset naturligvis fra vores. egen lille tavle, hvor vi med gri ffel tegnede og skrev.
- Vi var ca. 20 børn i klassen, og efter den tids målestok kan lærer
Ha nsen ikk e siges a t have været streng. Han gik rundt og røg lang
pibe, og den brugte han ganske vist til at dunke os i hovedet med,
men voldsom korporlig afstraffelse hørte ikke til dagens orden,
som man ellers hører om det andre steder fra.
- Jeg husker således kun at have set ham bruge spanskrø ret to
gange. Den ene gang var det min bror og lærerens egen dreng, der
havde været oppe at nappes, og en anden gang var det en dreng,
der blev afstraffet, fordi han havde gjort sig til gode med frugterne
fra lærerens træer. Som regel var der stille i klassen. Kun når han af
og til fo rsvandt ind til sig selv i privaten, turde vi snakke, men så
såre han trådte ind ad døren igen, var der stilhed, slutter Alfred
Hansen.

ÅRETS GANG
I BORNHOLMS NATUR
Tekst ogfoto: Frede Kjøller
SEP TEMBER
1976 sommerens skønne vejr fortsatte i
september; men trods mange solsk insdage blev det a ldrig rigtig varmt.
Nedbøren, ialt 54,8 mm, målt i Østermarie, fald t i to perioder, nemlig omkring den 3. september og omkring den
22. september. På de to nævnte datoer
faldt der 40,9 mm . En stor frugtsætning
prægede måneden.
Billedet er fra Hammerodde, Bo rnholms nordligste punkt.

OKTOBER
Det var så sandt ikke solsk insdage, vi
blev begavet med i oktober. Der var meget få af den slags, og det er længe siden,
vi har oplevet en på solskin så mager
oktober. Alligevel var nedbøren kun
ri nge: 36,2 mm. Måneden var frostfri.
Det er også sjæ lden.
Illustrationen viser et parti fra spadserestien mellem Klemensker og Rø ved
Storeborg i en af de få dage, hvor en
svag sol gjorde sig gældende. Det er,
bortset fra skovstierne, en af vore få
lange spadserestier indenfor kyststrækningerne. Men køn på alle årstider.
Meget store fug letræk bemærkedes i
denne måned.
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NOVEMBER
Måneden blev meget mild! Et tilløb til
vinter fik vi den 22; der kom lid t sne, og
vi fik vinterens fø rste rigtige frost; men
fros ten var overstået i løbet af et par
dage, og måneden fortsatte med mild,
diset efterårsluft. Der var kun få solskinsdage, som til gengæ ld var meget
skønne. Og natu ren var grøn og frod ig
måneden ud. Nedbøren blev 29, I mm.
Billedmotivet er hen tet ved Baste
Mose i Almindingen.

DECEMBER
Med december kom nedbøren, og den
kom allerede fra månedens første dag.
Fra den 11 . december faldt nedbøren på
Østlandet udelukkende som sne. Snestorm og kuldegrader meldte sig snart,
og dermed var vi midt i vinteren med alt
det besvær, den fører med sig. Det gav
en hvid j ul, og det er jo noget, mange
behæfter med et vist romantisk skær.
Men når først bi lerne kører fast i snavset og saltet snepladder på landevejene,
og trafi kken besvæ rliggøres, så forsvi nder romantikken.
Nedbøren blev ialt 126,4 mm, deraf
ca. 77 mm som sne.
Det snepudrede træ er fotograferet i
Flæskedal, Østermarie.
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JANUAR
Januar blev en regu lær vi ntermå ned
med særdeles skiftende vejr. Men streng
vinter kunne der ikke tales om , selv om
det meste af nedbøren, ialt 61,4 mm,
faldt som sne. Det frøs nemlig kun 2-3
grader det meste af tiden. Og gang på
gang gik tem peraturen over frysepunktet
med tø til føl ge. Det gav et høj st ubehageligt fø re på vejene.
Rigtigt snefog i januar fik vi ikke.
Da jorden aldrig blev rigtig frossen under snelaget, gik det meste af smeltevandet i jorden , og det var heldigt!
Det var tåge nogle dage, og der var
intet i januar, der stillede an til streng
vinter. Tvært imod! Der var grønne
knopper på mange kviste, og løgene
spirede livligt i haverne i slutningen af
må neden .
På billedet ses buske i sne, mens solen
kaster la nge skygger.

FEBRUAR
Februar gav jævnt kedeligt vejr, men
ikke meget rigtig vintervej r. Der var
enkelte dage med sne, men kun få dage
med rigtig frost. Derimod var de r mange
dage med tåge, som til tider lå meget
tæt, og solskinsdagene var kun få. Nedbøren var 37,3 mm, hvoraf ca. 6 mm
fa ldt som sne.
Billedet er fr a Ravnemose i Almindingen og viser en mindre isdannelse
om kring nogle buske i den vand fyldte
mose.
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MARTS
Marts måned blev

vejrmæssig hen-

seende lige så trist som februar. Solskin havde kun et par dage omkring den
25. marts, da det slog ind med frost, der
var lidt for streng for å rstiden, og landskaberne kom til at se ud, som billedet
fra det smukk e skovparti nord for Koldekilde i Almindingen viser.
Stærk tåge lå klam over øen både dag
og nat i midten af måneden og ligeledes i
dens slutning. Nedbøren blev 45,8 mm,
heraf var de 11 ,2 mm sne.
Fugletrækket kom ikke rigtig i gang i
marts; men vegetationen var dog i vækst
ved må nedens begyndelse, kun gjorde
den ikke de fre ms kridt, den kunne have
gjort.

APRIL
Også april blev i år en ualmindelig trist
forårsmåned, kold og fugtig og bortset
fra en enkelt dag uden en eneste varm
og lun forårsdag og med meget få solskinsdage. Nedbøren var 89, I mm, og
nedbørsdagenes antal 15, a ltså i snit regn
hveranden dag.
Jorden var våd til stadighed, og
endnu den 30. april var landmændene
ikke færdige med at lægge sæden. Det
blev den tristeste april må ned, jeg mindes i de senere år. Men forårsvæksterne
var der; de fulgte kalenderen, dog lidt
forsinkede.
Billedet er fra den kønne Præsteskov i
Rø.
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MAJ
Maj måned startede meget kold. Og
kold blev måneden ved at være trods
megen sol og klar himmel. Nattefrost
måltes flere gange; men nedbøren var
ringe: 24,2 mm.
Sidst i måneden var jordoverfladen
knastør; men i vandløbene var der rigeligt med vand. Den store blomstring i
naturen , kirsebærtræernes fagre tid,
kom lidt senere end sædvanlig, d . v.s.
omkring den 16. Stærk sol fik dem til at
futte hurtigt af. Sidste frost måltes den
26. maj . Den gjorde megen skade i haver
og i skove.
På billedet ses blomstrende kirsebærtræer på Langebjerg med Hammersholm
bag ved.

J UN I
Juni måned blev tør! Ned børen var 30,4
mm i Østermarie; men den fa ldt meget
uregelmæssig over Øen, så der var betydelige fo rskelle fra sted til sted. Da det
meste af nedbøren fa ldt i småbyger da mpede den bort straks uden at bløde jorden op. Måneden gav megen sol, men
kun få rigtig varme dage.
Billedet er fra Paradisbakker og viser
mosen øst for Gamledam. Pa radisbakkerne har mange af den slags små id yller.
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JULI
J ul i måned, den store feriemåned, kom
ikke just til at ud mærke sig ved ferievej r og slet ikke på baggrund af det fin e
sommervejr, vi havde i årene 1975 og 76.
Det regnede gennemsn itlig hveranden
dag m ed en sam let nedbø r på 119,8
mm , der faldt på 15 nedbørsdage. Den
største nedbør i et enkelt døgn må ltes
den 8. juli (morgen): 52,7 mm. Nedbøren var tiltrængt efter en tør forso mmer. Trangen blev mere end stillet. Men
alt blev frodigt i naturen; selv i de sydbornholmske strandskove var skovbunden grøn.
Billedet viser det smuk ke landskab
syd for Ellesgård i Nylars.

AUGUST
August blev mere sommerlig end juli .
Nedbøren var rimelig: 48, 8 mm , ned-
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bø rsdagenes antal 9, og af disse gav et
pa r ku n ubetydelig regn. Der var mange
solskinsdage; men tryk kende varm t
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strende, ikke mindst grøfteka nterne var

sker.

,,."~

,;

blev det a ldrig. Vegetationen i naturområderne var fr isk og stadig blomyndige.
Billedet er fra Gedebak Odde i Peder-
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Broder Jon
Et sagn fra Bornholm,
fortalt af Vilhelm Møller-Christensen

I NDLEDN I NG
Den store Jellingesten er Danmarks, ja Nordens største og mest
navnkundige runesten. Den kaldes også for »Danmarks dåbsattest«,
og dens billeder er gennemvævet af kristelige symboler. Den er rejst
i 960'erne af Kong Harald den Gode Blåtand (død ca. 986) over
hans hedenske forældre Gorm den Gamle og Thyre.*
Denne imponerende, ca. halvtred ie meter høje granitblok, der
har form som en uregelmæssig tre-sidet pyramide, er prydet med
runeindskrift og enestående billeder. Såvel billederne som indskriften er - siger Erik Moltke - et helstøbt kunstværk og et litterært
mesterstykke, der er en stor Konge værdigt.
På skriftsiden, der består af fire linier med runer, flankeres den
øverste linie af to treenighedssymboler. Indskriften er tydet som:

»Harald konge bød gøre dødeminde delle efter Gorm sin fader og
efter Thorvi (Thyre) sin moder den Harald som (for) sig vandt Danmark (fortsat i linien under dyresiden) al og Norge (fortsat i linien
under Kristusbilledet) og gjorde danerne kristne.«
På »dyresiden« ses »Jellingedyret«, d. v.s. djævelen i skikkelse af
en d rage med udspilede kløer, løftet hale, busket manke og spillende tu nge. En slange, der synes i færd med at hugge dragen i nakken, omslynger dens hals, krop og hale. I billedets nederste venstre
hjørne ses endnu et treenighedssymbol.
På »Kristussiden« ses Nordens æ ldste Kristus- billede, der dog
ikke forestiller den korsfæstede, men derimod den opstandne, sejrende glorieprydede Kristus, dødens overvinder, der med si ne udrakte arme indbyder alle til sig. På hver side af hovedet og de samlede fø dder ses i alt fire treenighedssymboler samt et extra fe mte
nederst i billedets høj re hjørne.
Man har - som omtalt - kaldet Jellingestenen for Danmarks dåbsattest. Benediktinermunken Ansgar (80I-65) begyndte ganske vist
sin mi ssionsvirk somhed i Danmark i 820'rne. Når Jellingestenen
godt 140 å r senere forkynder, at »Harald gjorde danerne kristne«,
gæ lder dette dog ikke for Bornholm, hvis beboere ind til midten af
det 11 . århu ndrede stadig havde ry for at væ re vilde hedninger.
Man anså Gud hj em for Asa-troens højborg, mens det nord-vest
herfor beli ggende Haslæ herred med Rutsker, der havde et gudehov og et høvdingesæde, synes at have været den lokalitet, hvor
kristendommen først fik fodfæste.
• Moltke, Erik : Runerne i Danmark og deres oprindelse. København 1976,
s. 166 ff. (Forkortet til E. M .)

Helligpeder
Kæmpeåen
Sankt Michaels kirke i Rutsker
og

Getsemane-busken

SANKT MICHAELS KLOSTER I S LESVIG.
BRODER JON OG BRODER PEDER.
Harald Blåtands sønnesøn, Knud den Store (1018-35) udnævnte i
1026 Rudolf fra Køln ti l biskop i Slesvig, hvor Ansgar ca. 175 å r
tidligere havde opført Danmarks første li lle træ kirke.
Rudolf var cluniacenser (en reform-afdeling indenfor benidiktinerordenen), og med ham kom denne ypperlige klosterorden til
Danmark. Rudolf beklædte bispestolen til ca. 1055. Han grundlagde før 1030 det store Sankt Michaels kloster i Slesvig, hvor man i
1030 optog en ung forældreløs englænder - ved navn Jon, John eller
Jonas - som novice, d. v.s. lærling. Jon stod under Kongens sæ rlige beskyttelse og hans højeste ønske var at blive hedningemissionær. Efter 12 måneders streng prøvetid aflagde J on fri villigt men gældende for resten af sit liv - det hellige løfte om at leve si t liv
i kysk hed, fattigdom og ubetinget lydighed mod Thomas, klosterets
abbed.
De fø lgende å r dygtiggjorde J on sig til sin kommende gerning
som missionæ r, d. v.s. som præst og læge. Lægekunsten var nemlig en af cluniacensernes specialer, og i dette fag viste Jon sig at have
sæ rlige evner. Han kunne således med lethed sy sår sammen og
læge brækkede og forstuvede arme og ben. Han havde også indgående kendskab til skoves og markers vildtvoksende lægeurter,
hvoraf han forstod at fremstille lindrende medicin.
En af hans mest fremtrædende egenskaber var, at han følte ægte
kærlighed til alle svage, især børn og syge, og at disse uvilkå rligt
havde stor tillid til ham.
Når Jon - efter at have undersøgt en syg - med et glad og opmuntrende smil erklærede, a t den syge nok skulle få hjælp af Frelserens
hellige fru Moder, af apostlene eller a f selve Guds kampengel, Sank t
Michael, så skete det næsten altid, at patienten hu rtigt blev bedre
og snart rask.
Men, hvi s alt håb om helbredelse var ude, så kunne ingen som
Jon berede den dødssyge til at modtage den sidste salvelse for derefter i tro og glæde a t indgå til den evige herlighed.
Et år tid ligere havde klosteret udsendt en ung missionsivrig og
martyrvillig broder - ved navn Peder - på missionsrejse til Bornholm.
Peder skulle landsættes lidt syd for det nuværende Helligpeder,
hvor den da sejlbare Kæmpeå løber ud i havet. H avoverfladen var
for tusinde år siden nogle meter højere end i dag. Forstranden ved
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å-udløbet var derfor egnet til at lande med handelsskibe og snekker.
Kæmpeå, der er næsten fire km lang, har sit udspring fra et vandrigt søområde - i dag mose - 500 m øst for Bakkegård i Rutsker.

Hvis Din H vide Krist, som Du siger, har overvundet døden og
er stæ rk ere end mine guder, så sig, at han skal opvække disse
mænd, der nu hænger og rådner i Thors hellige egetræ, fra døden.
Lystrer han Dig, vil jeg tro Dig og lade mig døbe.«

Herfra løber åen i næsten lige linie mod SV. Fra landingspladsen
ved udløbet førte en vej langs åens bred til Bakkegård, hvorfra en
sidevej - over et vadested - førte direkte mod øst til gudehovet på

sede Thorbjørn, »så er det Dig, der er en løgner , og Du skal straks

den nuværende Rutsker kirkebakke, der er Nordhornholms højeste

få den ære at blive klynget op ved siden af mine andre offergaver! «

punkt. (130 m o. h.)
Høvdingen, der var præst ved gudehovet, hed Thorbjørn. Han

Broder Peder knælede nu ned ved foden af det hellige egetræ og
bønfaldt Kristus, Guds moder, den hellige Michael og mange helge-

blev anset for at være Nordhornholms vildeste og mest blodtørstige

ner om at miraklet måtte ske. Tre gange bad han. Da han rejste sig

asa-dyrker.
Skipperen , der havde sej let broder P eder til Bornholm, ønskede
ham held og lykke, og fortsatte straks sin afbrudte rejse østpå til
Birka i Sverige. En måned senere vendte skipperen hj em til Slesvig
efter en - som han sagde - yderst vellykket rejse. Han kunne dog

"t.}

»Hvis han ikke straks puster liv i de rådne lig og benrade,« ra-

fra bønnen t redie gang, var han fyldt med troens ild. H an vidste, at
miraklet var sket.
»Se,« råbte han i begejstring og pegede på egetræet. »De døde
er borte. Kristus har sejret!«

ikke meddele noget om, hvorledes det var gået med broder Peder.

Men alle de døde hængte der! Broder Peder var blevet blind.
H an havde mistet sine jordiske øjnes lys. Men han fø lte det ik ke.

I klosteret ventede man derfor spændt på nyt om broder P eder.

H an så lige ind i den himmelske stad og knælede for Guds t rone.

Men da tiden gik, uden at man fik livstegn fra ham, frygtede a lle i

»Løgner og bedrager,« skreg Thorbjørn. Og så greb hans mænd
broder Peder og klyngede ham hurtigt op i træet med de mange

klosteret det værste.
En sen aften ankom en skipper, der netop var gået i land i Slesvig,
til klosteret og bankede på yderporten. Skipperen krævede straks at
blive ført til abbed Thomas. Han meddelte nu med rystende

døde. H vorefter de gik hjem.
»Fred være med vores elskede broder Peder, der nu har vundet

stemme, at han fra pålidelig kilde havde hørt, at den frygtede

sejrens palmer. Gud tilgive Thorbjørn og a lle de vilde bornholmske
hedninger, der har udgydt uskyldigt blod, thi de vidste ikke hvad

høvdinge-gode Thorbjørn havde hængt broder Peder, og derefter

de gjorde!«

fortalte han de nærmere enkeltheder ved drabet.
Tidligt næste morgen sammenkaldte abbeden alle klosterets kanniker og lægbrødre til et møde i kapitelsalen, og her berettede han -

Alle de forsamlede græd, og herefter blev der en dyb tavshed.
M en nu rejse broder Jon sig. Hans ansigt strå lede, og han bad

under suk og bøn og tårer - alt, hvad skipperen havde fortalt ham
om broder Peders ulykkelige missionsrejse og martyrdød.
»Dette sørgelige, der nu er hændet vor elskede broder Peder,

M ed denne bøn sluttede abbed Thomas sin gribende beretning.

abbeden om tilladelse til at tale.
»Tal kun fri t, min søn! « sagde abbeden .
»Efter at j eg i aftes havde erfaret om vor broder P eders martyr-

ville have glædet, ja inderligt frydet vores store apostel, den hellige

død« begyndte broder Jon, »bad j eg i nat indtrængende i min celle.«

A nsgar. I ved alle, elskede brødre, at for Ansgarii ildsjæl vinkede
martyriets palme som den højeste og skønneste løn. Trods mange

P ludselig blev jeg omstrå let af et stort og herligt lys. Jeg så Kristus
på hans trone af guld og Sankt Michael. Broder Peder knælede

fromme bønner blev han dog ikke bønhørt af Gud og Sankt Michael i denne sag, t hi han måtte nøjes med at overgive sin sjæl til

fo ran tronen. Kristus sagde til ham: »Vær frimod ig, broder P eder.
Du gav Dit liv for mig. Thorbjørn og hans hedninger er også mine

Gud den 3. februarii i det Herrens år 865, efter en lang tærende og

børn. I Dit sted vil jeg nu sende broder Jon. For ham skal det lyk-

smertefuld blodgangs pine.
A lt, hvad j eg fore løbig kan berette om vores hedengangne broder

kes af omvende og døbe T horbjørn og hele hans hus, og der s kal
blive glæ de i H imlen. J on skal bygge en kirke på den plads, hvor

Peder er, at det straks efter hans la ndstigning på Bornholms ugæst-

Du døde som mit blodvidne. Din grav skal væ re foran kirkens
alter!« Så svandt det herlige syn, og nu står jeg her og beder: »Fa-

frie og hedenske kyster lykkedes for ham at blive stedet for de hedenske guders ypperstepræst, den vilde og blodtørstige T horbjørn.
Broder P eder bragte frejdigt høvdingen en hellig hilsen fra vores
kæ re og dyrebare Herre Kristus. Han forta lte, at Kristus havde sej ret over døden og djævelen og spurgte derfor frimodi gt , om Thorbjørn vi lle lade sig døbe?
>>Du falske klerk, « råbte Thorbj ørn, »kom nu med mig, så Du

der abbed! vil Du sende mig i H elligpeders sted til Thorbjørn og
fuldend e hans gerning! Fader, giv mig Din velsignelse!<<
Abbed Thomas græd, velsignede ham og sagde:
»Gå min søn! Kristus og sankt Michael vil væ re med Dig og stride
fo r Dig!«
Kapitlet blev hævet og alle gik hver til sin dont.

kan hilse på mine stærke og udødelige guder: Odin , Thor og Tyr!«
Derpå blev broder Peder ført til gudehovet, der var bygget med stor
pragt på øens højeste plads fo ran et 1000 år gammelt egetræ, som
Thor selv havde helliget ved at mærke det med et af sine dræbende
lyn.

Med abbedens velsignelse og tilladelse til missionsrejsen til Bornholm var det en meget lykkelig broder Jon, der nu gik i gang med

mennesker og hundreder af dyr, som Thorbjørn havde ofret som

rejseforberedelserne.
En af klosterets lægbrødre, broder Richard, der også var fra

tak for for gangne års sejre i kamp og for lykke med avl og folk
og fæ.
Thorbjørn råbte nu til Peder: Du påstår frækt, at Din Gud, den

England, va r gammel sømand. Han havde fa ret med handelsskibe
og været i kamp med vi kinger, før han indtrådte i klosteret. H an
var Michaelsklosterets a ltmuligmand og var ferm både som sk ibs-

hvide Krist har overvundet døden og dj æ velen. Du siger, at mine

tømrer og som bygningssnedker. Han kendte også sej lruten til

guder, som jeg og mi n slægt har tilbedt i århundreder, og som har
givet os lykke, Du siger, at de er fa lske og onde.

Bornholm. En angelsaksisk købmand ved navn Wuljstan havde

I træets grene hæ ngte rådnende lig og benrade af en halv snes
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fortalt, at den, der sku lle ti l Bornholm, gjorde klogest i at søge

man trak sk ibet på land. Dette gjorde man for madlavningens og
brødbagningens skyld.
Efter at have passeret Møn, hvor man sædvanligvis overnattede

skibslej lighed med en knarr, d. v.s. et lille beskedent handelsskib,
der næppe ville friste de bornholmske vikinger, der var på rov i
farvandet omkring deres ø. Dog frarådede Wulfstan stærkt ethvert
privat besøg på Bornholm på grund af de vilde, blodtørstige og rovgriske hedninger, der levede her.
Sejlturen i sig selv var let nok. Når man fra havnen i Hedeby eller
Slesvig var kommet vel igennem Slien og ud i Østersøen og havde
god vestenvind, sk ulle man blot styre ret øst. Man havde da Wendland på styrbord, og på bagbord passerede man fø rst Langeland,
derefter Lolland og til sidst Møn. Man fulgte blot de kendte kyster.
Ved solnedgang søgte man for natten ind i en bekvem lille vig, hvor

efter den fø rste dags sej lads, kom der et langt stræk til Bornholm
eller Burgundaland, som det kaldtes. Man fik først landkending af
Skåne om bagbord, og så dukkede Bornholm med sin klippekyst
og den voldsomme brænding op om styrbord. Derefter styrede man
mod sydøst. Hvis man iøvrigt var begu nstiget af vind og vejr og var
fo rskånet for sørøvere, kunne man i bedste tilfælde nå Bornholm
på andendagen om eftermiddagen. Man tog land kending efter øens
højeste punkt med høvd ingegoden Thorbjørns hellige egetræ og
styrede derpå ind imod udløbet af Kæmpeå, der lå umiddelbart syd
for Ringebakkernes klippefyldte li vsfarlige kyststrækning, hvor
landing med skibe var uforsvarlig. Alt dette fortalte broder Richard
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til broder Jon da de næste dag fulgtes ad fra klosteret og ned til
havnen, hvor de snart fand t en lille Knarr, der i løbet a f et par dage

disk, messeklokker og meget andet. Desuden en gejstlig ordensd ragt og - ikke at forglemme - lægeinstrumenter samt frø af sjæ ldne

skulle afsejle til Birka og derfor passere Bornholm.
Knarren var henved 15 meter lang og fir e meter bred. Bordplan-

og kraft ige lægeurter. Det vigtigste var dog nogle i pergament indpakkede fr iske stiklinge af Getsemane-busken med de blodrøde

kerne var af fyrretræ. For og agter fandtes et halvdæk og midtskibs et lastru m på fire meter. Afstanden fra ræ lingens overkant til

bær, der i dag vokser vildt ved J o ns kapel og som er kendt under

køldækket udgjorde 1,5 m. Her i lastrummet lå varerne fortræffeligt, når de blot va r overdækket med huder for at beskytte imod
regn og bølgesprøjt.
Knarren var et beskedent skib. Dens stævne var ikke prydede
med dragehoveder eller andet pynt. Ved første blik gjorde den ind-

navnet: Rød Dværgmispel, som Richa rd netop havde fået som gave
af en fra det hellige land hjemvend t brod er. Denne broder havde
selv modtaget stiklingene a f en hellig mand, en eremit, der levede i
en hule nær det sted i Getsemane have, hvor Frelserens sved i hans
d ybe sjælekval Langfredag morgen var blevet til blodsdråber. Da
blodsdråberne ramte bladene på en lav, grøn busk, blev de til blod-

tryk af at være et soli dt handelsskib, der - fuldt lastet - ville ligge

røde bær, der nu har en foru nderlig lægekraft hos børn, der pines

godt i søen, også i stormvej r.

af svare smerter.
Broder Richard, der, foruden at være from, også havde stor

Besætningen talte foruden ski pperen i alt fire mand, heraf et par
rorkarle og en mad svend. Hertil kom fem passagerer, der opholdt

sans fo r humor, sluttede sin lange demonstration med a t sige:

sig på forreste og agterste halvdæk. Dæksbjæ lkerne, der var af
lindet ræ , lå i plan midt imellem egetræskølen og rælingen.
Kna rrens godt seks meter høje mast bar et fire meter højt og otte

sove i denne kiste og befaler Dig Gud i vold, vil Du have det langt
bedre end profeten Jonas, Arni thai' søn, der havde fået befaling af

meter bredt råsejl af vadmel, og Knarren kunne - for en frisk vind
fra agter - skyde en anselig fart.
Da broder Richard havde inspiceret knarren, blev han glad.

»Når D u, m in kære broder Jon, i morge n aften lægger Dig til at

Herren til at prædike omvendelse for de Ninivi tter. Jonas var
ulydig mod Herren og flygtede med et skib ud på havet. Da rejste
H erren en voldsom storm, og skibsfol kene, der havde fået kend-

» Den skude sej ler Du med, min kære broder Jon, « sagde han, »i

skab til Jonas' fo rrædderi, kastede ham i de oprørte bølger. Stor-

lastrummet, agten for masten, stiller vi klosterets sto re kiste, som
abbed Thomas vil give Dig, og som skal være Din soveplads. Husk

men hørte op, og skibet blev reddet. Men J onas blev slugt af en stor
fisk, som H erren havde beskik ket hertil. Efter at Jonas havde ti l-

på, at Du ska l være borte fra klosteret måske i resten af Din levetid, så Du skal være udstyret, som det sømmer sig for en missions-

bragt tre dage og næ tter i fiskens bug og havde omvend t sig, udspyede fisken ham på en øde strand bred. Jonas drog straks til den

broder!« Og så betalte han rejsepenge til skipperen.

store stad Ninive og prædikede o mvendelse, og a lle de nini vitter
med Kongen i spidsen om vend te sig. Og H erren skånede deres by

BRODER JONS UDSTYR
Da de to klosterbrødre var kommet tilbage til klosteret, gik de ned i
et af klosterets forrådsrum, hvor den store kiste stod i en niche. Jon
kendte den godt af udseende. Den var af egetræ og havde et ejen-

for u ndergang .
Gid det vil gå på samme måde med de ugudelige born holmere,
når Du - broder Jon - prædiker omvendelse og anger for dem!«
sluttede broder Richard sin lange tale.

dommeligt trekantet låg. Kisten var I, 7 m lang, 70 cm bred og målte
70 cm fra bunden til lågets mønning. Mens bundfj æ len var en svær

BRODER JON S EJL E R T I L BORNHO LM

egeplanke, var side- og gavlfjæ le samt låget af tynde plader. Så

Sent på eftermiddagen, Sank t Michaels dag den 29. september 1038

kisten var ikke så tung, som man måske ville tro . Det mest ejen-

efter H errens byrd, fu lgte abbed Thomas, broder Richard og en ud-

dommelige ved kisten var en kostbar prydelse af gu ld og emalje,
der var fæ ldet ind i låget. Man så her den hellige Michael iklædt sin
ridderrust ning højt til hest og i færd med at støde sin lanse ned i
gabet på en angribende drage.
»Se nu her,« sagde Richard og trykkede lansespidsen længere
ned i dragens gab. Dragen gav pludselig et ræ dselsvæ kkende dødsskrig fra sig og sam tidig sprang det store kistelåg op med et skarpt
smæ ld.
Jon så nu, at der i kistens bund lå en dejlig sovepose af ulveskind,
lige til at krybe i. Da Ri chard havde fjernet soveposen , kom der en
fy rreplanke til syne. Og da han derefter løftede fyrreplanken op,
--...

afsløredes det, at selve kistens bund i virkeligheden var eet stort
rum, der var inddelt i fl ere underafdelinger. Jon forstod strak s meningen med disse hemmelige rum. Richard lagde nu bundlåget på,
a nbragte sovepose n og bad Jon lægge sig i den. Derpå lukkede Richard låget. J on så nu , at der var kighuller i låget, således at han
kunne se fri t ud omkring kisten . Og Jon o pdagede også den snedige lukkeme kani sme, der kunne styres inde fr a kisten og ligeledes,
når Sankt Michaels spyd blev presset ned i dragens gab, hvor den
udløste det ræ dselsvækkende dødsskrig.
Ri cha rd og Jon udfyldte nu de hemmelige rum med Jons gejstlige og lægelige rek visitter: Bibel, bønnebøger, breviar, alterkalk og
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l m

Jons Kapel. Foto: Frede Kjøller.

valgt skare brødre Jon ned til havnen. Hans kiste blev med stor
om hu anbragt i lastrummet ret agter for masten, hvor den - efter
skipperens udsagn - gav knarren stabilitet.
Abbeden gav skipperen en ekstra pengekat og velsignede endnu
en gang Jon og hans sendefærd, samt knarren og dens besætning.
Derpå åbnede Jon låget på sin kiste, kravlede ind i soveposen, lukkede atter låget og befalede sig Gud og Sankt Michael i vold, og
sov - efter de anstrengende dage - snart som en sten.
Jon vågnede først, da knarren var langt ude på Østersøen. Igennem hullerne i kistelåget kunne han se, at der stod et par af passagererne på fordæ kket sammen med skipperen og spejdede ivrigt
fremad. Jon kravlede nu forsigtigt ud af kisten, gik hen på fordækket og hilste: »Guds fred« og spurgte om, hvordan farten gik.
»Vinden er god,« sagde skipperen. »Fortsætter vi på denne måde,
kan vi være fremme ved Mørn før solnedgang og på Bornholm i
morgen og landsætte den ærværdige broder Jon og hans kiste ved
Kæmpeåens landingssted før so len gå r ned.«
»Skal du til Kæmpeå,« spurgte en af de medrejsende, en skummelt udseende mandsperson ved navn Thormod, der var bevæbnet
med sværd og økse, »der sætter jeg aldrig mine ben,« og så for talte
han, hvad der lige var overgået broder Peder fra Slesvig. »Det er
netop derfor, jeg nu kommer,« sagde broder Jon, »for at tage
broder Peders afsjæ lede legeme ned fra Thorbjørns hellige eg og
begrave ham i kristen jord!«
»Så alle Valhals guder hjælpe og beskytte Dig, « sagde Thormod.
»Thorbjørn vil hurtigst muligt klynge Dig op på samme gren som
P eder og røve Din fine kiste! - det er nu min mening om den ting.«
»Jeg frygter ingen, og da slet ikke Thorbjørn« svarede Jon, »Krist
og Sankt Michael, som Du ser her på min kiste, skal nok beskytte
mig. Da de romerske soldater korsfæstede Kristus, bad han for si ne
bød ler og sagde: »Fader, tilgiv dem, thi de ved ikke, hvad de gør.«
Og nu er bødlerne salige i Paradis. Sådan vil der også være plads
for Thorbjørn, når han angrer og omvender sig!«
Knarren lagde snart ti l ved en lille, fredelig vig på Møn. Alle gik i
land og indtog et godt måltid, der bestod af grød , kogt fisk og friskbagt grovbrød.
Besætningen og de medrejsende sov i land, medens Jon atter gik
om bord, steg ned i si n kiste og snart faldt i en dyb søvn.

Han vågnede først ved middagstid næste dag, fordi knarren huggede svært i de høje søer. Vinden, der var stik vest, blæste op ti l
storm, og sej let var udspændt til bristepunktet.
Skipperen stod i fors tavnen og stirrede fremad. »D et blæser op
til brandstorm, « sagde ha n. »Se der, « fo rtsatte han og pegede mod
bagbord, »er Skånes sydost kyst, og her - ret fremad mod styrbord er Bornholm. H vis ikke guderne er os nåd ige, bliver vi snart knust
mod den frå dende kli ppek yst,« forts atte skipperen.
»Væ r uden frygt , mine brød re,« svarede Jon, og så fort alte han
om den gang , da Jesus sti llede stormen på søen.1
»D in Gud og Din Sank t Michael er løgnere og bedragere, « råbte
nu den vildt udseende Thormod. »Folkens,« sagde han ti l besæ tningen og de medrej sende, der i dødsangst og søsyge kyngede sig ti l
ræling og tovvæ rk , »det er Jons skyld, at vi snart alle skal omkomme i havet. Lad os ofre denne fa lske profet til havets og underverdenens guder, så vi l bølgerne lægge sig, og vi bliver alle frelst.
Således s kete det en gang på Middelhavet med en anden fals k profet, der også hed J onas.« Men nu tog stormen fo r alvor til og blev
orkan, og samtidig fo r et zig-zag lyn efter ful gt af bragende to rdenskrald hen over himlen. Bølgerne blev høje so m kirketårne, og dagen sort som natten. Dækslasten var efterhånden skyllet over bord.
Tilbage i lastrummet var kun J ons kiste, der stod, som var den naglet fast og gav knarren balance, så den ikke kænt rede.
Jon krøb nu ned i si n kiste, lukkede låget og befalede sig i Sankt
Michaels og Kristi varetægt. Han så igennem kighullerne, at Thormod, skipperen og de af besætningen, der ikke var søsyge, kravlede
ned i lastrummet og tog fat fo r og agter i kisten for at slynge den og
Jon overbord. Men de kunne ikke rokke den.
»Odin, Thor og Tyr, hjælp os!« råbte de. Da kom der endnu et
enormt lyn, der gjorde mørket klart som høj lys dag. Jon så nu en
mægtig bølge komme brusende fra agters . Den løftede knarren, der
næsten var slået til vrag, op på sin s kum mende top. Som båret af
kæmpehænder fløj knarren som en pil over brændingen og landede
med et brag på den tang- og ral fyld te forstrand.
Da kæmpebølgen gled tilbage, tog den knarren med mastestump ,
sej llaser, sønderslået dækslast og de druknede rejsende og besætningsmedlemmer med sig.
Orkanen stilnede brat af, solen kom atter frem på himl en , og på
forstranden - ud fo r den 40 meter høje, fritstå ende klippe, der i dag
bæ rer navnet: Jons prædikestol - stod nu J ons kiste helt tør og
ubeskadiget med fodenden pegende imod ø st og den nedgående sols
stråler spillende i Sank t Michaels gyld ne rustning og lansen, hvis
od var begravet i dragens gab.

BRODER JO NS FØR S TE DAG P Å BORNHOLM
Lyden af skingre drengestemmer vækkede Jon, der havde sovet
uafbrudt, siden kæ mpebølgen ubli dt havde kastet knarren i land på
Nordbornholms livs farlig e klippekyst og efterladt kisten uskadt på
forstranden. Da vandmasserne trak sig t ilbage, havde de nemlig
suget alle vragstumperne og de druknede søfolk med sig.
J on, der havde ligget lunt og godt i sin sovepose, havde ikke taget
skade af den usæd vanlige landing. Han orientered e sig nu gennem
lågets kighuller og fand t sna rt ud a f, at kisten stod på en tør forstrand med den venstre side vendt mod en stej l kli ppe, hvis top Jon
ikke kunne se. Ved klippens fod var der en åbning ind til en hule,
som Jon senere kunne undersøge nærmere. Drengestemmerne
gjorde ham fors igtig. Men Jon var klar over, at han og hans kiste
var blevet landsat på en vidunderlig måde. Kristus og Sank t Mi-
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chael havde på mirakuløs vis revet ham ud af fjendernes vold og
dødens gab. Han takkede og priste Gud, fordi dette under var sket.

»H vem er I Herre?« gispede Orm, »Er I en af aserne, siden I ikk e
dræber mig, som vi gør ved strandede søfolk. Er I den gode Bal-

Nu vidste Jon med sikkerhed, at han var under den Højestes be-

der?«
»Nej, kære broder,« sagde Jon, »jeg er Jon, som Hvide Krist og
Sankt Michael har send t til Din ø og Din herre Thorbjørn for at
kræve regnskab for broder Peder, som Din herre har ofret til sine
guder: Odin, Thor og Tyr! Men, lad mig først se på Din syge fod .«

skyttelse, og at hans sendefærd til Bornholm skulle lykkes. Jon
hørte nu rappe fodtrin omkring kisten. Han så, at fem lyshårede
drenge i alderen 10-14 år forsigtigt nærmede sig. Bagefter dem gik
der en kraftig mand med fu ldskæg, bevæbnet med sværd og stridsøkse. Det var å benbart faderen til en af drengene. Hans navn - fik
Jon senere at vide - var Orm.
» Drenge, « råbte Orm, »Og især Dig Sven, Din pilfinger, har at
holde fingrene fra strandingsgodset, til jeg har undersøgt det.«
»Besynderligt,« mumlede Orm, der forsigt igt travede rundt omkring kisten med den guldstrå lende krigerfigur, »her er ingen vragstumper af nogen snekk e eller lig af druknede søfolk. Kisten står på
den tørre forstrand, som var den hensat her af stærke og nænsomme kvindehænder. Er det aserne eller jætterne eller Freja selv,
der har villet give min herre Thorbjørn en så vakker gave!«
Orm gik nu helt hen til ki sten og så med undren på lågets usædvanlige billede i guld og elfenben af en harniskklædt ridder, der
kæmpede med en drage. Han havde aldrig set noget lignende eller
hørt om sådanne hændelser. Han bankede fors igtigt med nakken af
stridsøksen på kistens låg og sider. Det lød overalt hult. Han kunne
ikke forstå, hvorledes låget kunne åbnes, for der fandtes hverken
hængsler eller låsetøj. Nu kaldte han på drengene, og i løbet af et
øjeb lik svæ rmede alle gutterne omkring og på ki sten, som de frejdigt begyndte at pille ved.
»Vi bliver nødt til,« sagde Orm ti l drengene, »at sende bud til
Thorbjørn og bede ham komme med snekken og li vvagten, så han
kan få kisten bjerget til Kæmpeå. Skynd Dig, Gorm,« sagde Orm
til den største af drengen e: »Kravl op gennem klippespalten her« og han pegede på den kratbevoksede klipperevne, hvor i dag trappen med de 159 tri n fører ned til Jons hule - »og sig, at Thorbjørn
skal skynde sig!« Gorm, der var den mest behændige af drengene,
klatrede hurtigt op gen nem klippespalten. Da han nåede toppen,
ud stødte han et ugleskrig og forsvandt ad st ien til Kæmpeå.

»Du kommer snart til atter at kunne gå,« sagde han. Derpå gned
han med blide, faste hænder på hævelsen, der snart begyndte at aftage i størrelse samtidig med at smerterne svandt.
»Lig nu her og hvil Dig,« sagde Jon efter endt behandli ng, »Så
skal jeg fo rbinde Din fod, når jeg kommer tilbage. Om et halvt
måneskifte vil Din fod atter være rask.«
Orm kunne ikke se kisten, derfra hvor han lå . Så han anede ikke,
at Jon, efter at han var kommet tilbage til kisten, først undersøgte
den klippehu le, der åbnede sig, hvor kisten stod. Det viste sig, at
åbningen (se skitsen) der var I m bred og 2 m høj, førte syv m
direkte ind i klippen og her mundede ud i et tørt kam mer med en
jævn gulvflade på 2 x 2,5 m og en loftshøjde på 3 m; et ideelt sted at
bo for en enebol r. H er ryddede han en plads til kisten, som han nu
slæbte derind. Fra kistens bund fremdrog han først et smalt bind,
noget brød og tørret fisk og til sidst et sm ukt sølvbæger.
Derpå fy ldte han kisten med klippestykker, så den blev så tung,
at ingen kunne rokke den. Desuden satte han ved hjæ lp af kileformede klippestykker kisten i spænd imellem hulens for- og bagside. Han smæ kkede nu låget i og gik hen til Orm og medbragte
bindet, madvarerne og sølvbægeret.
Jon så straks, at O rm havde sikret sig sine våben, og lagt dem bekvemt indenfor rækkevidde.
»Nu skal Du forbi ndes,« sagde Jon, og i løbet af et øjeblik havde
han med øvede hænder lagt et fast bind omk ring Orms venstre fod.
»J eg hører en kilde risle, « sagde Jon og gik med sølvbægeret hen ti l
en kilde, der udsprang ved foden af klippen , hvor Orm lå. »Nu har

Imens fortsatte Orm og de fire drenge med at undersøge kisten.

vi både frisk vand, mad og lægedom,« sagde Jon, da han vendte

Sven, der var drengebandens uhelbredelige pilfinger, undersøgte

tilbage med det fy ldte bæger. Først lod han Orm drikke, og derpå

med særlig interesse den gyldne kriger, der stak spyddet ind i dra-

hæ ldte han det kolde vand ud over den forbundne fod. Bindet
sugede vandet til sig, hvorefter det lå stramt og fast.

gens gab. Han opdagede pludselig, at spyddet kunne bevæges frem
og tilbage. Han pressede det nu af a lle kræfter ind i dragens gab.
P ludselig udstødte dyret et frygteligt vræl, der endte i en dødsrallen. Samtidig sprang låget op, og Sven, der havde redet på det,

»Prø v om Du kan stå,« sagde Jon, »men vi skal først have en
solid støttestav.« Derpå tog han sværdet, der var i skede og rej ste
Orm op. Med svæ rdet som støttestav kunne Orm gå uden smerter.

blev med stor kraft slynget langt væk . Efter at have slået nogle kolbøtter i forstrandens tang og rullesten, rejste han sig grædende og

»Og nu skal vi have noget at spise,« sagde Jon. Derpå trak han
Orms skarpe sværd ud af skeden , .skar brødet og fisken i stykker,

blødende op. Men nu skete det mest utrolige. Op fra kistens dyb
steg en høj, mø rk sm ilende mand iført cluniacensernes ordens-

fyldte sølvbæge ret med frisk vand, bredte maden ud på et stort
skræ ppeblad og sagde: »Nu takker vi først Kristus og San kt Mi-

dragt. Drengene løb og humpede skrigende henimod kløften, som

chael fo r maden og fordi vi ikke har slået hinanden ihjel, men har
hjulpet hinanden som brødre. « Derpå gjorde Jon korsets tegn over

de begyndte at klatre op i.
Bagtroppen blev dannet af Orm. Da han var kommet halvvejs op
i kløften, mistede han fodfæstet og styrtede ned på forstranden
med øksen og sværdet efter sig.
Da han vi lle rejse sig og klatre op igen, kunne han ikke støtte på
den venstre fod, som han havde forvredet i faldet og som gjorde
frygte lig ondt, når han prøvede at støtte på den .
Jon gik smi lende hen til ham, samlede hans svæ rd og økse op og
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Jon bar Orm hen til en bunke tang, hvori han lagde ham på ryggen. Derpå undersøgte han det stærkt opsvulmede venstre fod led.

maden, som de spiste med stor appetit. O rm fortal te nu alt, hvad
Jon vi lle vide om Thorbjørns gudsdyrkelse, gudehov og ofringer.
Kort tid senere hørtes taktfaste åreslag, og en smuk snekke med
dragehoveder i stæ vnene og skjoldbesatte rælinger nærmede sig
stranden, hvor Jon og O rm sad . » De 20 roere er Thorbjørns livvagt,« sagde Orm. Det er dem, der har hængt broder Peter og de
andre ofre.« De var alle bevæbnede med sværd, spyd, stridsøkser

gav ham dem og sagde:
»Vær hilset broder! Kristus og Sankt Michael byder Dig vel-

og buer. I drageskibets stævn stod en kraftig, midaldrende blond

kommen. Du er såret, lad mig se på Din syge fod! «

Thorbjørn,« sagde Orm med dyb æ refrygt i stemmen.

JUL PAA BORNHOLM

mand med draget svæ rd . »Det er min høvding og Herre! Det er

CHR. STUB-JØRGENSEN:

Folketro ogfolkesagn
på Bornholm VIII
Foto: Frede Kjøller

De underjordiske var ikke blot drilagtige og hævngerrige, de havde
også en vane, der var meget ubehagelig for mennesker: de ville gerne
røve små børn og lægge deres egne i stedet. Troen på sådanne » byttijna« var meget udbredt på Bornholm, og det er meget na turligt, at

Plommegård i Vestermarie havde en kone engang under høstarbejdet lagt et lille barn på lidt strå bag en stak. De havde på den tid
ingen barnevogne. Da de gik hjem om aftenen, glemte de barnet.
Da de kort efter kom i tanker o m det og hentede det, var det for-

man tog a lle mulige fo rholdsregler for at beskytte sine småbørn.

byttet. Det stammede og »saglada« som en rigtig bytting.

Det var kun , før det blev døbt, at ma n risikerede at få det forbyttet. Før dåben var barnet nemlig en »hedning«, og så havde trold-

En anden optegnelse fortæ ller om en kone, der en sommerdag
gik ude på marken og høstede. H un havde lagt sin lille dreng på

tøjet magt over det. Man kunne skærme det mod a t blive forbyttet
ved at lægge stål i vuggen eller ved at sætte en knappenål i barnets
tøj. Seier fo rtæ ller, at man må tte ikke lade barnets tøj hænge ude

j orden ved et gærde. Da hun var færdig med sit arbejde og gik hen

eft er solens nedgang, fo r så havde de o nde magter lettere spil. Det
siges også, at hvis man tørrer børnetøj i måneskin, kommer de underjordiske og spytter på det.

var den rette, men hun tog fej l, for barnet var og blev en idi ot, der

Dette medførte selvfølgelig, at fo lk lod deres børn døbe så snart
so m muligt fo r at beskytte dem mod troldtøjet. Det nyttede ikke, a t
lægerne advarede folk mod denne sædvane. Panum skrev således i
sin Bornholmsbeskrivelse: Skønt jeg, af fr ygt fo r at komme i strid

for at tage ba rnet, var der til hendes store forbavselse to drenge,
der lignede hinanden fu ldstændig. Hun tog den, som hun troede
ikke var som de andre. Det rette barn så de a ldrig.
Der ta les i disse sagnoptegnelser ikke o m, hvorvidt børnene var
døbte eller ej. !øvrigt siger det noget om, og o ptegnelser siger det
samme, hvorledes man kunne kende en bytting. Det har ganske
givet været å ndssvage børn eller børn med alvorlige hjernesygdomme, der har givet a nledning til denne overtro. Karl M . Kofoed

med de herrer theologer, nødig vil sige noget, som ej stemmer med

har o ptegnet følgende, der støtter denne antagelse: Ved Aabjerge-

deres a nskuelser, tror jeg dog at burde sige noget o m den hellige

bakken i Ø sterma rie boede en husmand, som skal have fået et barn
fo rbyttet med et fra de underjordiske i nævnte bakke. Byttingen

handling, dåben, hvormed man også synes mig a lt for meget at
haste her på la ndet; thi lade et spæ dt barn, som er 8 å 14 dage gam-

havde et uforholdsmæss igt stort hoved og lignede ikke husma ndens

melt, bringe til kirken , som ofte er langt borte, og det i slemt føre
og vinterdage, er åbenbart at udsætte det fo r livsfare, og derved
pådrage foræ ldrene sig vist mere ansvar end ved at lade det ligge

a ndre børn.

længe, inden det kommer til kirk e. Også moderen udsætter sig ved
den tidlige dåb. G ilde skal der være, a t ligge stille i sengen og se på,

Tengselhøj, Øster/ars

.,....

at de a ndre lave til gildet, er jo for husmoderen umuligt, og 8 dage
eller lidt læ ngere efter ba rselssengen at anstrenge sig med sligt og
udsæ tte sig for forkølelse, som sjæ lden kan undgås, er meget fa rligt, og mange koner har det kastet på sygelej et. Derfor finder j eg
det lige så skadeligt at lade børnene for tidligt, i det mindste i de
fø rste 4 å 6 uger, komme i kirke, som jeg fi nder det rigtigt og christeligt a t lade dem hj emmedøbe, dog ej i den meni ng, som jeg har
hørt flere ytre, at de derved skulle helbredes fra sygdomme; thi det
er vist en fej lagtig mening, lige så vist som den at haste dermed for
at barnet ej skal blive ulykkelig i hi n verden, når det dør uden at
væ re døbt, thi det var at tvivle på Guds godhed.
Det er imidlertid ikke, som Panum antager, de kristne dogmer
og troen på dåbens lægende kraft, der er den væsentlige å rsag til
den tid lige dåb; disse motiver spiller vel også ind , men det er sikkert
først og fremm est angsten for de underjordiske, der har fået de
gamle bornholmere til at lade deres børn døbe j o før jo heller.
Inden døre synes deres magt at væ re begrænset, m en hvis man
anbragte et udøbt barn ude, kunne det ske, at de underjordiske
kom og forbyttede det. Seier bringer følgende sa gnoptegnelse: På
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Hvis man opdager forbytningen, inden man er kommet til at
kysse barnet eller lægge det til brystet, er der mulighed for, at
præsten ved at mane kan få de underjordiske til at give slip på det
røvede barn. I modsat fald må man gribe til skrappere midler. Både
i bornholmske og vestdanske optegnelser kender man den metode,
som omtales i en 150 år gammel sagnoptegnelse fra Christiansø,
som J . M. Thiele gengiver. Det er iøvrigt den eneste optegnelse om
de underjordiske fra Christiansø, som er mig bekendt:
Der boede på Christiansø en mand og en kone, hvilke ej i rette tid
havde ladet deres barn komme til ki rke at døbes, hvorudover det
skete, at en underj ordisk kvinde ombyttede det med sit eget, der
var så usselt, at det hverken kunne tage æde eller drikke, og måtte
sikkerligen være omkommet, dersom ej kvinden hver nat var kommet til for at give det die. Og som nu de to unge folk havde megen
uro og besvæ rligheder a f samme ski fting, tæ nk te konen omsider
på at blive det hele kvit.
Hun kaldte da på pigen, sigende hende besked om , hvad hun
sk ulle spørge og sige, og hedede nu ovnen på det bedste. Da spurgte
pigen højt, så det kunne høres af troldfolket: Hvorfor heder I ovnen, mor? Dertil gav konen det svar: F ordi jeg vil brænde mit barn !
Og som pigen sålunde havde spurgt trende gange, og konen dertil
havde gentaget samme svar, tog hun sk iftingen og satte den på
brødskuffen, ret ligesom om hun ville skyde den ind i ovnen. Da
kom fiux det underjordiske kvindfolk, tog sit barn af brødskuffen
og gav det forbyttede i stedet, med disse ord: Der har du dit barn !
Bedre har jeg handlet med dit end du med mit! og var barnet da,
som hun havde sagt, triveligt og vel ved magt.
Seier for tæ ller om et tilfæ lde, hvor en lignende behand ling ikke
hja lp: Ved Blykobbe pla ntage ved Rønne boede en kone, der solgte
grønsager på torvet for gartner Elberg. Hun havde en søn, der var
åndssvag. Hun påstod bestemt, at det ikke var hendes barn, men
en bytting. Som spæ d havde hun behandlet det meget ilde for at
tvinge de underjordiske til at bytte børnene om, men det var ikke
lyk kedes.
Et ejendommeligt sagn om en bytting er blevet mig fortalt af
kirkebetjent J espersen i Olsker: På Stillegård i Rutsker opdagede
man for sent , a t de underjordiske havde forbyttet et barn. Og byttingen åd, så gårdens tilstand blev værre og værre; han var ved at
æde dem ud af huset, og konen måtte til sidst gå ud til gode venner
og prøve på at lå ne penge for at klare husholdningen. Byttingen,
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som hed Tommes, var en dag alene hjemme med pigen Stine,
der var ved at koge grød. Han bad Stine om at få så meget som muligt, og da hun spurgte ham hvorfor, svarede han, at han havde syv
brødre hj emme i højen, der kom og spiste med ham, men de var
usynlige fo r mennesker. Stine spurgte ha m da , o m der ikke kunne
gøres noget for a t få ham til at for lade gården. Tommes fortalte
da, at h vis bonden solgte alle sine dø rnøgler og købte brød til ham
fo r alle de penge, han fik fo r dem, blev han nødt til at gå. Men Stine
måtte højtideligt love ham ikke at fo rtælle det til et eneste menneske. Stine spekulerede nu på, hvordan hun sku lle få meddelt bonden, hvad Tommes havde fortalt hende. Langt om længe fandt hun
på råd. Da bonden kom kørende hjem, gik hun hen til hans grå
hoppe, tog den om halsen og sagde til den: Grabba, nu skal du høre,
hvad Tommes har fortal t mig! Og så forta lte hun hoppen hele historien. Bonden lyttede opmærksomt efter - og dagen efter solgte
han alle sine nøgler og købte brød til Tommes fo r pengene. Så gik
Tommes sin vej og lod sig aldrig se mere. - Historien melder intet
om , hvorvidt fa miliens rigtige barn kom tilbage igen.
Dåben er imidlertid ikke nok til a t beskytte mod at blive røvet af
de underjordisk e. Mange bornholmske sagn beretter om bjærgtagne, både om folk, der er sluppet ud af de underjordiskes kløer,
og fo lk, som de har beholdt.
En af de alleræ ldste sagnoptegnelser findes i en præsteindberetning til O le Worm. Den stammer fra begyndelse af det 17. århundrede og fortæ ller, at i Persker sogn lever endnu en pige ved navn
Karine, som har været i højen (Falhøj) og avlet med bjergtrolden
otte børn; hun siger, a t hun gik med hvert barn i ni uger, og efter
fødslen gik der en må ned, fø r hun a tter blev frugtsommelig.
I den nu bortsprængte Horkara- eller Holkarakløppan nord for
Gudhjem havn boede der underj ordsfolk, og de skal engang have
bjergtaget en ung kvinde. Sagnet findes i fo rskellige optegnelser;
Kr. Skovmand gengiver det således: Der var nogle fo lk, der boede i
Gudhjem lige op under en klippe, og de havde en datter, der sang
så dej ligt. H un sang salmer, så det kunne høres langt ud, og det
havde også frydet underjordsfo lkene; de ville gerne have hende ned
til dem og fik også held til at stjæle hende engang. H un forsvandt
nemlig lige med et, og siden kunne de høre hende synge inde i Hårkaraklippen, det er en sto r klippe nede ved havet.
Der er den ejendommelighed ved denne optegnelse, at de under-

jordiske, som jo ellers ik ke kan lide noget kirkeligt, bliver så betaget
af salmesang, at de ligefrem stjæler sangersken. Og den unge piges
fro mme sang har altså ikke haft magt til at beskytte hende mod
troldtøjet.
Et sted, hvor de underjordiske ho ldt til, var Kjærkehajln i Allinge, den klippe, hvor senere rådhuset blev bygget. De underjordiske i Kjærkehajln var slemme til at bjergtage folk; herom gengiver J. P . Mø ller flere optegnelser:
I Kjærkehajln i Allinge indespærrede fo r ikke læ nge siden de
underjordiske en dreng, men han slap dog for bedre køb, thi i 3
dage havde han intet nydt hos dem, og så måtte de lade ham gå. Værre gik det derimod en stakkels kone, som også blev ført ind i
sam me bakke; thi hun slap aldrig ud mere. Da hun havde en god
stemme, kunne man tit høre hende synge dernede i bakken, men
ud kunne hun ikke komme, fordi hun ikke havde kunnet udholde
at sulte i 3 nætter og dage, hvorfor hun havde måttet spise af de
underjordiskes mad, men derved var hun også kommen a ldeles i
deres magt.
Det er ikke alle, der slipper så godt fra det som den oven fo r omtalte Allinge-dreng. J . P. Møller fortæ ller om en dreng, som blev
opsnappet af underjordsfolkene og var borte i tre dage. Da fandt
man ham omsider, men ha n var og blev en krøbling, sålænge han
havde en dag at leve.
Blev man bjergtaget, gjaldt det først og fremmes t om ikk e at
spise af de underjordiskes mad . Seier fortæ ller herom: Hans Jørgensens svigermor hed som unge pige Mine Lind. E n aften fulgtes
hun og en anden ung pige ad fra en af Klintegårdene i Vestermarie,
hvor de havde været til fest. Da de kom sønden Kli nten, så de nordpå nedenfor Klintebakken en trelæ nget gård, hvor der ellers ikke
var nogen gå rd. Oppe på Klinten så de 6-7 små mennesker, som løb
og legede med et får. De havde gråt tøj på og røde huer. Uden at
tænke over det eller selv ville det, kom de til at gå sådan, at de kom
ind i gården. Lige efter dem kom en vogn med fire personer kørende; deraf kendte de den ene mand. Inden de vidste af det, var de
kommet ind i stuen, hvor der var dækket et flot bord med megen
god mad. Der var mange mennesker i stuen, og de gæstbød dem til
at spise. Ved ildstedet stod en 18-årig pige, som de kendte. Hun var
forsvundet fo r nogle år siden, og man troede, hun var druknet.
Førend de fik begyndt at spise, sagde hun til dem: Spis ik ke her, fo r

Ypnasred. Ser fro Aabjer'abak'ajn.

så kommer I aldrig herfra! Sådan er det gået mig! Da hun havde
sagt det, blev de på en mystisk måde sat ud i gården, og så forsvandt
det hele. De fa ndt ned til den rigtige vej, men da de kom hjem, blev
Mine syg og måtte holde sengen i la ng tid efter.
Om et forsøg, som de underjordiske gj orde på at lokke en tjenestekarl til sig, har J. M. Bendtsen i Klemensker for et halvt hundrede
år siden fortal t mig: Min bedstefar, der var ejer af Store Krashavegård, havde en dreng, der hed Ole. Om aftenen fl yttede og vandede
han hestene, der stod i tøjr på en uopdyrket mark ca. 100 meter i
sydvestlig retning fra gården. Op til den ene ende løb sognevejen,
midt for marken tæt ved vejen stod en torn kaldet Pissetorn, fordi
de vejfarende standsede her, om de var trængende, vel at mærke
om dagen; om natten var den farlig at komme nær, for her holdt
de underjordiske deres exercits. Ole, der hver aften kom herned i
den tid, hestene stod der, så af og til små fo lk færdes her, og en aften råber en af dem til Ole: Tag i morgen de jerngrimeskafter væk
af grimerne og brug reb i stedet, så vil vi tale med dig! Dette skete,
og samtalen blev lang. Den følgende dag siger Ole til sin husbond:
i nat klokken tolv fly tter jeg til de underjordiske; de kommer kørende og henter mig! - Nej, det gør du ikke! svor husbo nden, og
imod Oles vilje mødte han om aftenen i drengehu set og lagde sig
med tøjet på i en seng ved siden af Oles, med en dragon-pallask til
våben (gården skulle holde fu ldt udrustet d ragon til Bornholms
Væbning). Klok ken tolv fløj porten op, og ind i gården kørte en
række små, fine køretøjer med hornmusik i spidsen. De spillede en
kvik melodi , men ganske dæmpet, vendte omkring i gården, og i et
nu var drengehuset næsten fuldt af disse puslinger. Nu kommer
jeg, råbte Ole, der i det samme var vågnet op, men husbonden gav
ham et spark, så han trimlede om i sengen igen, og derpå susede
pallasken i vandret halvcirkel rundt i rummet. Små hoveder, arme
og halve kroppe fa ldt ti l gulvet; i stor skyndsomhed nappede de,
som ikke var ramt, de fa ldne og deres !egernsdele og foer ud på
vognene og af sted; nu spillede musikken en sørgemarch. Ole kom
ikke med de underjordiske, men gal blev han i hele sin senere levetid og blev altid kaldt Underjords-Ole. Sikkert er det, at en meget
gammel særling, som gik under navnet Underjords-Olen døde i
Rønne i tiden mellem 1870 og 80. Så længe min bedstefar levede
(han døde på samme gård 187 1) havde han sit læs med de underjordiske, der ofte lavede små spilopper, men af disse husker jeg
intet særligt.
En ejendommelig optegnelse om en pige, der kun er bjergtagen
om natten, finder jeg hos Seier: En jordemoder havde en tjenestepige, som altid var usædvanlig søvnig om dagen, og grunden hertil kunne hverken konen eller pigen forstå. Så skete det en nat, at en
fremmed mand henter jordemoderen til sin kone, og hos dem så
hun en ung pige, der lignede hendes tjenestepige, gå og a rbejde i
huset; men pigen kendte hende ikke og gik som i søvne. Da jordemoderen en gang kom til at stå ved siden af pigen, tog hun sin saks
og klippede ubemæ rket en lap a f hendes kjole og gemte den. Dagen
efter var pigen som sædvanlig søvning, og jordemoderen spurgte
hende da om, hvor hun havde været henne om natten. Pigen mente
hun havde været i sin seng, men så fortalte hendes madmor hende,
at hun om natten havde set hende i højen hos underjordsfolket,
og viste hende tøjstykket, som var klippet ud af kjolen, og det passede til det hul, der var i pigens kjole. Så var det klart, at pigen uden
sin vilje gik ind i højen og hjalp til der. For at hindre dette, gav
jordemoderen hende det råd, at hun hver aften skulle bede sit Fadervor, når hun gik i seng. Det gjorde hun, og siden havde hun fred.
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Bornholmerfiskernes
besværing
over edderfugle og
svenske fiskere
ANKE R E . KOFOED

Besværi ngerne over edderfugl en på Græsho lmen går helt ti lbage til
fæstningen Christiansøs første tid.
De indsamlede edderdun tilhørte nemlig kommandanten, og de
betød for denne en ret vigtig indtægtskilde. Og for at sikre denne
»Herlighed« , som sådanne indtægter blev benævnt, udfæ rdigedes i
170 I en forord ning om edderfu glenes fredning til stor gene for
fiskerne fra Bornholm, som »aarligen maa tabe mange Gange 5
Lispu nd Edderdu ns Værdi«.
Nedenstående a nsøgning, hvorti l koncepten befandt sig i den
sa mling papirer løj t. A. P . Low i Svaneke efterlod sig, vil vise, at
problemet med edderfuglene havde gyldighed endnu i marts 1844.
Til Kongen .
Henimod 200 fa ttige fiskere fra Gudhj em, Melsted, Saltuna,
Bølshavn og Listed på Bornholm tager sig atter den a llerunderdanigste frih ed at henvende sig til Deres Maj estæt i et for deres og deres fam iliers underholdning høj stvigtigt an liggende.

Fugleliv på Græsholm.
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For 2 år siden indgav vi til Deres Majestæt et allerunderdanigst
a ndragende om, at fredningen af edderfuglene på Græsholmen ved
Christiansø, der er så skadelig for vort fiskeri i almindelighed og
vort laksefiskeri i særdeleshed, måtte ophæves og disse fugle der
a ldeles måtte udryddes.
Igennem Bornho lms amt blev derpå meddelt os en skrivelse fra
det kongelige Admiral itets og Commissariats Collegium af 3 1. maj
1842 om: at der skulle blive nedlagt a llerunderdanigste foresti ll ing
om ophævelse af edderfuglenes fred ning på G ræsholmen.
Nu have vi af et rygte hørt, at fredn ingen af edderfuglen på bemeldte ø skal vedblive ind til videre.
Dersom dette rygte således skulle være sandt , at fredning af edderfuglene på Græsholmen skal vedblive, hvorved 200 fattige fis kere
ofte må savne deres tarvelige underholdning alene for at skaffe eet
menneske, nemlig kommandanten på Christiansø en ringe fo rdel,
ser vi mange fa miliefædre med bekymring.frem tiden imøde, og på
grund af den almindelige trang da fis keriet, den eneste måde at ernære vore fami lier på i lang tid formedels den hårde vinter a ldeles
har været standset, og da fo rå ret nu nærmer sig i hvilket vort fornemste erhverv, !aksefiskeriet isæ r drives, vover vi atter at ansøge
Deres majestæt om, at vor allerunderdanigste bø n om ophævelse af
edderfuglenes fredning på G ræsholmen ved C hristiansø allernådigst
måtte opfyldes.
Gudhjem den
marts 1844.
Allerunderdan igst
Ansøgningen har næ ppe overrasket fæst ningens praktisk talt sidste
kommandant, fo r han havde a llerede i 1841 udtalt ønsket o m at få
indtægten af edderdunene erstattet med en lønforhøjelse, da han
var ked af fiskernes klager over fredningen.
Det er tvivlsomt om det er løjt. Low der har forfattet klagen,
slutni ngen er for rodet, men at den skrivekære løj tnant er mester
fo r den følgende ansøgning om de svenske fiskeres ophold på
Bornholm er der ingen tvivl om .
T il det høje indenrigsm inisterium.
I længere tid have svenske fisk ere år fo r år i større og større udstræ kning hele sommeren igennem d revet sildefa ngst for Bo rnholm
i de samme å r navnfigen for Østkysten og derved grebet ind i vor
næ ringsdrift .
Man har tidligere a llerunderdanigst tilladt sig at forebringe såvel
Hans Majestæt som det høje ministerium denne fo r os så vigtige
sag, anholdende o m svenskernes forvisning fra vore kyster, og i den
an ledning bevirket adskellige resolutioner, der desvæ rre alle ere fa ldet mindre heldigt ud for de bornholmske fiskeres vedkommende,
idet mi nisteriet i henhold til dis~es besværing over svenskernes
forhold, bla ndt a ndet har erklæ ret ikke at fi nde tilstræk kelig grund
til at fo retage skridt sigtende til vor gunst i nævnte henseende. T ålmodigt have vi derfor i den senere tid måttet fi nde os i, at fiskerne
fra Sverrig i store masser å rlig strømmer til Bornholm, hvor de i den
bedste si ldefangsttid med deres fami lier: koner og børn tage stadigt
ophold i flere måneder, her fra drive sildefiskeri og dermed gøre os
et væsentligt afbræk, medens de umiddelbart uden for kysten lægger sig med deres fa rtøj er på de fordelagtigste sildegrunde· og med
deres mange og store sildegarn overspæ nder en strækni ng af flere
mile. I indeværende år er der kommet en så usædvanlig mængd e
svenske fiskere her til østkysten af Øen, alene i Svaneke have over
30 såkaldte eger, større både, taget station, at vi næsten ikke kunne,
eller rettere sagt, tør komme ud på sildefiskeri, dels af frygt fo r at
miste vore garn ved sammenblanding og forvik ling med svensker-

nes, dels af frygt for voldelige overfald af disse fo lk, der meget ofte
vise en høj st fræk, brutal og skammelig opførsel såvel imod os
fiskere som andre af vore landsmænd med hvem de kommer i berø ring.
Som et bevis på svenskernes brutalitet og grove fremgangsmåde
imod os, sk ulle vi ikke undlade at anføre, at de oftere, når vi på
søen ere kommet i deres nærhed, have kastet efter os med sten og
vi llet slå os med bådstager. Ja, man har endog set svenske i fjor
være forsynede med ladte pistoler og andre dræbende våben, af
hvilke man jo må forudsæt te, at de eventuelt ville gøre brug, hvis
vi f.ex. udkastede vore garn på de bedste sildegrunde eller deslige,
noget vi desårsags aldrig tør vove.
Såfremt svenskerne skulle have rettighed til fremdeles at opslå
deres bolig på Bornholm for herfra i flere måneder at fange sild på
kysten , vi l sådant, trods regeringens ædle bestemmelser i andre
henseender for fiskeriets fremme, herved have vor totale ruin til
følge. T ilvejebringe opholdet for os og vore kunne vi jo ingenlunde,
når vi i den bedste fonjenestetid om året sågodt som ganske skulle
forhindres adgang til det element, hvorfra fiskerne skal hente brødet til sig og deres.
Vi må derfor påny i dybeste underdanighed at forestille for det
høj e ministeri um denne sag, hvorpå vort ve og vel så aldeles beror,
med indstændigst bøn om, at der fra regeri ngens side snarest må

vorde truffet foranstaltning til absolut forbud af svenske fiskeres
temporære ophold på Bornholm for herfra at fange sild, da et
heldigt resultat af det for ansøgte er en ligefrem velfærdssag for
samtlige bornholmske fiskere navnligen for os på østkysten af Øen,
hvor sildefiskeriet er vor hovedernæringskilde, vove vi underdanigst at for vente, at det høje ministerium gunstigt hører vor bøn.
p.t. Svaneke, den 16.juli 1858.
underdanigst
Peter Anker

Martin Chr. Bech

Knud P. Pedersen

Thor Pedersen
af Svaneke

Mikkel Nielsen
af Listed

Lars Jørgen Jensen
af Aarsdale

Ansøgningen førte næ ppe til det fo r fiskerne ønskede resultat, thi
endnu i min barndom kom der om sommeren »Sijllasvenska« til
Svaneke. De kom dog ikke som deres forfædre i Blekingeeger, men
i halvdæksbåde med storsej l spændt ud af en lang stage. Familierne
lejede sig ind i vaskehuse rundt i byen. De renskurede træsko,
hovedtørklædernes og forklædernes stærke fa rver livede op i gadeog havnebilledet, og forholdet til brødrefolket var ganske anderledes end i 1858 . Heldigvis.

Rugende edderfugl. Foto: Frede Kjøller.
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Julpaa
Bornholm
ARNE MADSEN

Vi nærmede os julen. Der lå eft erhånden ikke så få å rgange af »Jul
paa Bornholm« i bogskabet. Det var ikke min fortjen este, men takket være at denne bornholmske julepublikation blev lagt på julebordet derhj emme fra starten af, så var der altså givet en mulighed
for at genopfriske, hvad hæ ftet lagde frem for sine læsere. Det vil
de følg ende linier prøve at fortæ lle lidt om.
»Jul paa Bornholm« udkom fø rste gang i 1933 og præsenterede
sig i det format, det siden har holdt fast ved. Det var i gråt omslag
og viste et billede af Kongemindet. Så vidste man, hvor man var.
For Ko ngemindet rager op i så mangen bornholmers erindring, ofte
fra barnsben af. For undertegnede var det årets altoverskyggende
begivenhed, når »Borgerskolen« i Nexø tog på udflugt til Almind ingen og satte Ekkodalen og Kongemi ndet øverst på programmet.
En festlig dag med et uendeligt langt tog, alle skolens elever, lærere
og gæster. Med Otto Munch s orkester og vajende fa ne i spidsen!
Leg i det grønne og besøg i Julius Hansens have. Og altså Kongemindet, dette for drengen og pigen enorme tårn. Der rejste sig senere et andet ved dets side, meget højere, meget slank ere. Men det
var ikke Kongemindet!!
Med heldig hånd havde redaktionen E. Gotzsche og Th. Lind fundet omslagets motiv; men starten på læsestoffet var ikke mindre
heldig truffet: Realskoleforstander A lfred Jensens smukke digt om
klippeøen.
Bornholm, du d yre levn i øst
af fæ lles fæ drejord,
du sidste klang af østlig røst
i modersmålets kor ...
Og som i dag du står
i samme pagt og kår,
du skal i storm og magsvejr stedse stande.
Det var indledningen til den kommende, lange række af »Jul paa
Bornho lm«!
Digtet skulle endnu en gang komme til a t danne indledning til
et skrift af bornholmsk rod . Det skete med mindebogen » Digte a f
A.J. «, som gamle elever og medarbejdere udsendte i november
1948. »A.J .« var den signatur, fo rfatteren gerne benyttede - og
gemte sig bag ved.
Forstander A lfred Jensen var ikke født bo rnholmer; men han
kom tidligt til klippeøen. Det var i hans 6. år. Og øen blev hans.
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Hj embyen blev Nexø - byen på sandsten, med havet lige uden for
døren , de mange stengærder i travlt rend om pyntelige småhaver og
duftende løkker, med de vekslende landskaber tæt på : Salkas klitter og sandbugt, Halleklipperne med brænding og lune kroge, lyngbakkernes svære åse med al vildmarkens poesi - som han selv skriver det i jubilæ umsskriftet for studenterne fra 1899.
Naturen og det bornholmske sprog slap aldrig sit tag i ham. Takket være denne o mstæ ndighed er den bornholmske poesi og prosa
øget med såre vægtige tilskud. - Datteren, Helga, var sin far en god
hjæ lper, når det gjaldt a t sæ tte melodi til digtene. Det er da også
hendes melodi, hæftet samtidigt bringer. Som vignet omkring digt
og melodi løber en frise af kapri fo liu m, tegnet af Ernst Køie.
Kopattarånka,
vir dai men om mijn hals, du kjelna snerta,
din soda gjeft vil livæ l snart mai dånka.
Der er endnu et bidrag af poesi i hæftet af en Nexødigter, Ingeborg
Petersen. Det beskriver en høstnat i Nexø. Det er ikke meget, der
kom fra hendes pen: romanen »Umyndige Hj æ rte«, fo rtæ llingen
»En Septemberdrøm« og digtsamlingen » lld rose og andre digte«
og så nogle enkelte digte spred t her og der. Der er intet fo rfatternavn på hendes bøger. Men mellem dem, der dog huskede det, var
Georg Brandes, for å r eft er spurgte han: » Hvor blev Ingeborg P etersen af?« Var hun sparsom med, hvad hun gav fra sig på rigsdansk, var hun det endnu mere, hvad det bornholmske angår. Det
fik undertegnede bekræ fte lse på i forbinde lse med en radioudsendelse om bornholmsk litteratur. I den havde jeg gjort brug af det
smukke digt» Vijla Kjossebærn, og da endnu en udsendelse kom på
tale, skrev jeg til hende og bad om flere d igte i det bornholmske
mål. Der kom også et svar; men det var lakonisk. »Jeg har kun det;«
skrev hun.
»Jul paa Bornholm« 1933 bragte også en julefortæ lling. Det er i
sig selv ingen såda n; men det må have væ ret fortæ llinger af sådan
art, der er fo rtalt på hjemøen slægt efter slægt. Den er på bornho lmsk, en historie, som er gen forta lt af C harlotte Kofoed, Rønne,
og gengivet af J. P. Kuhre med kommentar a f Ha ns E llekilde.
Det var overlad t Peter Thorsen a t skrive om selve julen, eller rettere om tillavningen til j ul for omkring 100 år siden . I et følgende
hæ fte kom så turen til julehøj tidens for lø b. Igen et heldigt valg.
Det var ikke for ingenting, at man kaldte ham for »Born holms
læ rdeste bonde« , noget han iøvrigt ikke lod sig mæ rke med, rolig

Klip af el brev f ra Ingeborg Pe1ersen, hvori for/allerinden skriver no1i1sen
om sil e nes1e dig I i bornholmsk m11ndar1.
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Oluf Høst illustrerede Quo J . Lunds bøger med tegninger f ra og med udsendelsen af »Enj Urrakåst« i 1933 til og med »Enj Hiizlehorra« i 1947, Otto J.
Lunds sidste bog.
Oluf Høst gjorde gerne flere udkast til disse illustrationer som tilfældet er
med denne tegning affårene.

og besindig, som han var. En stout mand for hvem »gammel-livet«
var en realitet, der også kunne hentes tømmer fra for den, der ejede
fremsyn som han. Man fortalte, ha n gerne gik i hj emmevævet vadmelstøj . Men det var man for ung til at hæfte sig ved, åbenbart, da
lejligheden gaves. Men ha m huskede man.
Og der var flere medarbejdere ved »Jul paa Bornholm« fra starten
af, so m var »godt hj emme på banen«. Maleren og radereren Ernst
Køie var en af dem . Det er ikke blot for Køies fø lsomme blyantstifts
og radernåls skyld, man er ham tak skyldig, men også for den viden
og fortæ llemåde, han ejede og videregav i sine skildringer af planter
og stednavne. Skade kun, at han aldrig selv fik set den meget
smukke af ha m illustrede »Bornholmernes Urtebog« af Hansaage
Bøggild, udsendt i fjor på Anders Nyborgs forlag i Rungsted.
Der er andre artikler af kulturel art, Rønne minder ved provst
L. Bostrup, Bindebreve ved lektor Lind, og uddrag af biskop Mynsters breve. Og så er der et par sider med silhouetter af kendte bom-

holmere fra tiden omkring 1820. Denne serie er videreført med portrætter i fotogeng ivelse af kendte bornholmere i det afvigte år, en
serie, der har fundet sin faste plads i alle fø lgende å rgange, en art
lokal historieskrivning, der er meget påskønnet.
En meget væsentlig ting er de fortræffelige billeder af forske lli g
art, der hvert år beriger hæfterne. Ikke mindst synes mesterfotografen V. Myhre, Svaneke, at være en uudtømmelig kilde.
Det er fristende at fortsætte med at pege på de mange indslag af
historisk, kunstnerisk, poetisk og videre kulturel art, det bornholmske julehæfte har bragt med rod i den bornholmnske jord - og
Ærteholmene, for Christiansø er ikke glemt. Det er fristende at o mtale mange andre af de »varer«, der er kommet til torvs - eller
måske rettere » fra torvs«, eftersom hæftet har Colbergs Boghandels Forlag, Rønne, som åsted; men her skal a fsluttes med en omtale af det blikfang, som forsiden af en sådan publikation altid vi l
være.
Det var en gevinst fo r hæftet at bringe omslaget i far ver. Man
valgte at gengive a rbejder af bornholmske kunstnere, begyndende
med Bertel Hansen-Svaneke. Lægger man i dag de udkomne hæfter
side om side, er det blevet til en hel billedvandring i den bornholmske malerkunst.
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Efter Hansen-Svaneke kom Oluf Høst. Det er en gengivelse af et
ud snit af et af kunstnerens Bognemark motiver. »Min sorte stjerne«
kaldte Høst denne vel i dansk nutidskunst hyppigst gengivne gård.
Det er vin ter, ind under jul, sne og ku lde. Foran portens halvmørke
står den lille fa milie. Drengen bærer en stor hue. Skuldrene er så
smalle. »Der skal en bred ryg til a t bære gode dage,« sagde Høst en
gang. Hvad kender drengen til fremtiden. Men den er hans. Hans
skikkelse fylder mest af de tre. Moderens mindre. Hun er jo halvvej s, vend t mod betragteren. Den gamle mand, der er set fra siden,
læ ner sig tungt mod væggen. Sliddet har mærket ha m. Han er jo
den , der har det korteste stykke vej tilbage efter menneskelig målestok . Midt foran ham, midt i kredsen, står j ulens fo rj ættende symbol, det grønne træ. Julens budskab er for enh ver, hvor kort eller
hvor langt denne så måtte væ re på livets vej. - Vi ved dog intet om
maleren har lagt noget symbolsk ind i billedet. Han har formentlig
vel bare malet, hvad han så. Men det er et stort perspektiv, der
møder læseren, nå r denne blader op i hæ ftet og som den første vignet fra sa mme kunstnerhånd møder tegnerens opfattelse og gengivelse af jomfru Maria med barnet. Høst har hentet dem hjem til
den nordiske vinter med liggende nymåne og julestjernen tæ ndt
over den bornholmske jord. Med vinterfuglene på træets krogede
grene og Ha mmershus som baggrund. Høst vend te gang på gang
til bage ti l de samme motiver. En anden tegning viser da også samme

Den 27. september 1977 var det 100 år siden, at maleren Claus Johansen
blev født i landsby en Å gerup i Holbæk amt. De sids te 30 år af sit liv boede
han på Bornholm hos Anton Petersen, førs t i Vang, siden nær Torpebakkerne i Rutsker på ejendommen »Rosen/und«, h vis længe og s takke er
foreviget på denne tegning fra 1942, året før han døde.
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motiv: englene omk ring julekrybben fra Bethlehem, den bornholmske vinter og den gamle borgs ru iner. Ude fra de sneklædte marker kommer en vandrer med sin hund. Er det kunstneren selv med
» Vystij n«, som Høsts hund hed? Spørgsmålet står ubesvaret. Men
som hyrderne på marken ved Bethlehem stod op og sagde til hver
andre: »Lad os dog gå og se det, som er sket, og som Herren har
kundgjort os,« sådan kommer julen stadig med sit glædelige budskab for at hver den, for hvem den er virkelig, må komme og se.
Med »Jul paa Bornholm« 1938 blev læserne præsenteret for en
maler, hvis navn for de fleste sikkert indtil da må have været ukendt,
beskeden og tilbagetrukken som han var i sig selv og så stilfærdig i
sin ku nst. Det var maleren Claus Johansen fra Rutsker. Det skete
med gengivelsen af et af de malerier, der er typiske fo r ham i al sin
enkelhed . Motivet var et par markfelter, en mindre landejendom
med et træ ved gavlen og en let skyet himmel. Det var det hele.
»Sådan så jeg det jo,« sagde Claus. En sk ildring a f hverdagen og
virkeligheden i hvis vold, vi er givet. Claus Johansen var ikke bornholmer, men Bornho lm blev hans. Familien på »Rosenlund« tog
imod ham, da han kom, og hos den fi k han sit hjem, indtil sygehusopholdet i Rønne afsluttedes med hans død i 1943. Den her gengivne tegning af »Rosenlund« hang ved hans seng, da han lå på
sygehuset. En væg på Bornholms Museum er viet hans kunst. Hans
grav er på den højtbeliggende Rutsker kirkegård, næ r en anden
skattet bidragyder til hæftet her, hjemstavns forfatteren O tto J .
L und , der skrev om sin hj emø, dens natur og dens mennesker og
også gerne sang om j ulen og dens højtid og gjorde det på må let, den
bornholmske dialekt.

Han blev selv et
stykke historie
Af HAN SAAGE BØGGILD

Bangs Boder er en gammel gade i Odense i kvarteret omkring H. C.
A ndersens barndomshjem og det store hus med det pompøse museum over ha ns livsværk. Her genopbyggede kommunen for en
halv snes år siden nogle a f de gamle huse. I et af disse tilbragte
lektor og museumsleder Aage I. Davidsen de sidste seks år af sit liv.
En fremmed egn for ham og hans kone, men det var typisk for ham,
da han havde udlevet som leder af Bornholms Museum, at han ønskede at lægge denne mangeårige lidenskab fu ldstændigt bag sig.
På samme måde var det hans ønske, at man stilfærdigt skulle begrave ham på en nordøstfynsk landsbykirkegård, også et sted fjernt
fra de egne, han havde knyttet sig til.
Han døde den 23. januar godt 78 å r gammel. Han havde været
syg et stykke tid, men i grunden var han meget a fkræftet i sine allersidste år. Ha n havd e dog glæde a f i hvert fald sine første Odense-år,
og han holdt kontakt til fy nboerne ved bl. a. at sørge for indkøbene
ti l huset. Den væsentlige grund til, at han sammen med sin kone
fore trak Odense som det sidste bosted , var børnene. En datter bor
på egnen og en søn i Østjylland. Der var ikke så langt at rejse.
Lektor Davidsen var både cand. theol. og cand. mag., da ha n
kom til Rønn e Statsskole i I933, og uden for skolen var det haven,
han kastede sig over, med den sammenbidte energi, der prægede
alt, hvad ha n gav sig i lag med. En reminiscens fra den tid var den
blomst, han altid - på a lle årstider - bar i sit knaphul. Det siger
noget om lektor Davidsens facon, at denne blomst stod i vand! Bag
jak kens revers var anbragt et lille, vandfyldt blomsterglas.
På skolen kom han i nær kontakt med lektor Lind, datidens for-

Den unge journalist læ rte ham imidlertid at kende som et voldsomt engageret menneske med et dramatisk temperament og fo rkærlighed for paradokset. På en måde en blod rig renæssanceski kkelse af en type, som vor sti lløse tid slet ikke ville have evnen ti l at
acceptere. Men stædig var han i si n iver for at konservere og registrere på museet, og da han efterhånden helt slap timerne på statsskolen, blev det museet, der helt og holdent optog hans dag. I

nemt respektable historielærer, og dermed arbejdende i samme fag
som Davidsen, der tillige underviste i religion. Lektor Lind indgav
ham interessen fo r museet, og det var naturligt, at Davidsen blev
hans efterfølger. Han udvi klede sig til en museumsma nd af klasse,
meget vidende og altid sikker samt utrolig systematisk. Han var
ikke fagmand rent musealt, men han var en helhjertet historiker,
der i høj grad prægede museet og grundigt forbered te en ny tid som han jo godt vidste ville komme. Han var blot ikke den, der
hengav sig til dyrkelsen af den, og det kan ikke være forkert a t
fastslå, at han levede i fortiden - med tanke på fremtiden.
Kedelig var han ikke. Man kunne luske ned til ham i museumskæ lderen, hvor han vedho ldende sad og protokollerede museumsgenstande. Var han i det humør, kunne man få den svære skikkelse
til at lette sig, og rent å ndeligt kunne han tage en ved hånden og gå
op i museumsafdelingerne og snakke og vise frem og kommentere
på en måde, der for mig åbenbarede historiens spænding og de
mennesker, der havde skabt den. En pragtfu ld fortæ ller kunne
han være. Et levende, billeddannende sprog, der ligefrem o mk lamrede den lyttende på en mærkværdig, altbetvingende faco n. Men
han kunne rigtignok også være den uhyggeligt frastødende, der
kunne få den unge journalist til at gå til sin redaktør og sige: Aldrig
mere!

ma nge år stod huset på Haslevej åbent fo r mennesker af alle mulige
slags. Man kunne næsten altid træffe en eller anden »mæ rkelig«
person i det hus - o fte unge, som han og hans kone hjalp videre til
nye studier. Og han havde en formidabel evne til at gøre de store
bryggerifonds i København begribeligt, at netop det billede måtte
han have til sit museum.
Bedømme ham som læ rer er jeg naturligvis ikke i stand til, men
en karakteristik a f ha m i Rønne Statsskoles årsberetning 1977 vi l
jeg driste mig til a t citere. Den er skrevet af en, der kend te ham godt
både som læ rer og menneske, nemlig kollegaen, lek tor P. HolstJensen:
»Lektor Davidsens navn vil sætte ma nge tanker i bevægelse
blandt hans gamle elever, og mange modstridende tanker. For lektor Davidsen var ikke typen på en dansk gymnasielærer. Han tiltrak
nogle og frastødte andre. Hans viden var meget omfattende, og
han kunne i sin mundtlige fo rm være meget fæ ngslende, men samtidig var ha ns synspunk ter o fte meget personlige og vanskelige a t
forstå fo r mange a f hans elever. Når gamle elever samles, er der ingen tvivl om, at lektor Davidsen vil være den læ rer, som vi l blive
stærkest diskuteret, og alle vil være enige om, at han var en ener;
han fremtvang et standpunk t hos dem; han var en af dem, som
gjorde gymnasietiden spændende og afvekslende.«
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Portrætter af
kendte bornholmere
afgået ved døden
sidste år
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Jens Peter Kuhre, P lejehjemmet »lunden«, Rønne. Fhv. drejermeste r.
19.3.1884-20.3. 1976.

Knud H offmann, Brøndstræde I,
Allinge. Læge. Mdl. byråd, viceborgmester, fmd . Kredsforeningen m.m.
3.11.1909- 30.7 . 1976.

Charley Nielsen . Nansensgade 6, Svaneke. Fhv. malermester, mdl. byråd,
fmd. Luth. Missionsforen.
1.4.1901-8.8.1976.

Frode Hansen, Ydunsvej 21, Knudsker.
Fhv. slagtermester.
5.1 2.1900-1 4 .8 .1976.

Hans Peder Pedersen, Almindingsvej
30, Østerma rie. Fhv. avlsbr. Søndervang, Rønne.
13.2.189 1- 24.8.1 976.

Ejner Hansen, Fælledvej 2, Hasle.
Avlsb r.
12 .7 .1 907-27.8.1976.

Poul Zoe!(a Boesen, Lindealle 10, Vanløse. Maskinmeste r.
25.8.1908-11.9.1 976.

Va11n Jo hansen, Harbovej 117, Rø nne.
Vognma nd.
10.2. 1925-20. 9.1976.

Mor11re1he Cathinka Be11y Lawaetz
Jensen, Haslevej 69, Rønne. Husholdningskonsulent f. De samv. bornh . Husmandsforen.
15.5. 1907-28.9.1 976.

Thor Vilhelm Gaalaas-Hansen, Margrethevej 8, Rønne. Politiassistent,
sanger.
4 .8 .1 9 11-30.9.1976.

Ej ner Jør/(ense11, Blommehaven 7.
Rønne. Fhv. telefonfmd.
22. 11.1890-30.9. 1976.

Peter Madsen, Nørresa nd 21, Gudhjem. Sadelmager, flw . fmd. Sadelmager- og tapetsererforb. Bo rnholms
afd .
22.3. 1900- 11.10. 1976.

Elisabeth Madsen, Nørresand 21, Gudhjem . H usmoder, silderøger.
6.4. 1901-12.5.1 977 .

Perra Hansen, Købmagergade 50,
Ne ksø. Pens. lærer.
7. I .1 893- 18.10. 1976.
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Niels Peter Rasmussen, St randvejen
65, Rønne. Forretnings r. Dansk Andels
Ægeksport .
22. 10.1908- 21. 10. 1976.

Levy Blang, Haslevej 34, Rønne.
Provst. Folketingsmand, landstingsmand, fmd. skolekomm. , mgh" Præsteforen. f. Bornholm m.m. R.D.
30.1 1.1 889-27.10. 1976.

Erik Andersen. »Skovly«,
Strandvej 40. Restauratør.
9. 1.191 5-28. 10.1976.

Nyker

f1111ebor11 Marie Sjøholm. Kirkebyvej 8,
Østermarie. Bestyrer i Østermarie Andels Kølehus fra 1.1.56- 31.12.75.
15.5.1905- 31. 10.1976.

Hakon Nielsen, Aagade 4, Tejn. Fhv.
hotelejer og restauratø r. Jomfrubjerget
og Christianshøjpavill.
22.4.1914-9. 11.1976.

Jens Hedexaard, Østbanegade 21,
Kbh. Ø . Professor dr. es. sciences.
1.10. 1929-1 2. 11.1976.

Herman Børge Pihl Finne, Borgm.
Nielsensvej 100, Rønne. Restauratør.
lbv. fiskeskipper.
5.7 .1922-15.1 1.1 976.

Th. Chris1ensen, Brøddegade 22, Gudhjem. Skrædderm., lbv. fmd. Bornh.
Skrædderlaug, prædikant, fmd. Gudhjem A lboldsforen.
11.4. 1890-2 1.1 1. 1976.

Gunnar H. N. Koch, Aaløsevej 6.
Østerlars. Snedkermester.
23.1.1910-22.11.1976.

Aksel Kofoed, Gamlevældevej
Østerlars. Avlsbruger.
26. 12.1897-23.1 1. 1976.

Magda Lund, Munkegade 18, Neksø.
Cand. pharm., provisor, Neksø Apotek. Divisionschef i Det danske Pigespejderkorps.
11.1.1901-14. 12.1976.

Thorvald Andersen, Hagestedvej 2,
Brønshøj. Pensionist. Aktiv i Bornh.
Hjemstavnsforen.
10.2. 1894-19. 12.1976.

li,

_
....

Herman Andreas Bertelsen. Toftegårdsvej 12, Hasle.
18.12.1899-20.1.1977.

A n1on V. Jensen, Absalonsgade,
Rønne. Pens. lærer (Haslev Håndværkerskole og Høng Kommuneskole).
8.5.1900-10.1.1977.

Urban Persson, Sandgade 7, Rønne.
Eksportør.
21 .6. 1893-10.1.1977.

Cltr. Reuss. Klemenskervej 14, Rø.
Fhv. kommunekasserer. Dansk Idrætsforbunds ærestegn.
31.1. 1906-13.1.1977.
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Clrristia11 Alexis F/e11sbof1:, Slotsgade
6, Hillerød. Fhv. toldforvalter. RD.
18.8.1885- 13.1.1977.

Karl Herskind Kj øller, Valmuevej 10.
Helsingør. Kaptajn i DSB. Fhv. chef f.
hjemmeværnsflotillen
»Nordsjælland«. RD.
22. 11. 1912-14. 1. 1977.

Arne Jensen, Havnegade 60, Neksø.
Skibsfører.
18.6.1929- 19.1.1977.

Jørgen Andersen, Plejehjemmet, Gudhjem. Fhv.grd. Dammegård, Ø s1erlars.
mdl. sgr" fmd.A / M Dybdal. fmd .Gudhjem Sparekasse m.m.
25.3.1893-2.2.1977.

K11ud Hammer, Melsted Langgade 30.
Melsted . Malermester.
11.6.1917-2.2. 1977.

Clrr. lpse11, Kildestræde 10, Neksø .
Fhv. karetmager.
26.10.1894-1 2.2. 1977.

Oline Kathrine Larsen, Møllegade 17,
T ejn. Fhv. medl. mgh. Fmd. OMS Tejn
kreds 1942-1977.
6.4.1875-28.2.1977.

Andreas Jense11, Kasianjevej 14,
Gudhjem. Fhv. købmand, Østermarie.
7.4. 1883-2.3.1977.

Karl Lou, Fiskergade 4. Svaneke. Bådfører.
12.7. 1889-7.3. 1977.

Jens Peter Olsen. Nybyvej 2 1, Aakirkeby. Avlsbruger.
11.5.1894- l l.3.1977.

H. P. Ma/Jler Jørgensen, Byled sgade 9,
Rønne. Revisor, fliv. kontorchef.
27.9. 1898-24.3.1977.

Ejnar Kjøller, Storegade 20 B, Rønne.
Fhv. fisker. Lokalhistorisk forfatter.
5.2.1 894- 17.4. 1977.

Thorvald Hansen, Storegade 20 B,
Rønne. Fhv. hovmester.
17.3. 1901 - 23.4 . 1977 .

Else Birgil/e Valentiner-Bra111/r, Nørregad e 22, Rønne. Bibliotekar.
5. 12. 1896-28.4. 1977.

Sigurd Lærkesen, Bols1erbjcrgvcj 17.
Aarsballc. Fhv. skovfoged, Koldekildehus, Almindingen ( 1928-1967).
22.1.1 897- 7 .5 .1 977.

Poul Falbe- Hansen, Nybrogade
Nakskov. Læge.
28 .8. 1905- 10.5. 1977.
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Mary Rohmann, Bredgade 9, Neksø.
9.3. 1908- 14.5.1977.

Carl Chr. Folkmann, Tornegård, Poulsker. Fhv. gårdejer, Tornegård.
4.2. 1903-3.6. 1977.

Henrik Blacheholm, Sonedams Dossering 13 B, København. Malermester.
22.6. 1898- 3 .6.1977.

Peter Kofoed Larsen, Vagtbodgade 9.
Svaneke. Snedker.
4.8. 1885-16.6. 1977.

Aksel Kofoed, Fredensvej 37, Charlo11cnl und. Forlagssekretær, fmd.
Bornholms Hjemstavnsforening af
1942. Æresmed l.
9.4. 1906- 18.6.1977.

Valdemar Riis, Kjøllcrgård, Rø. Gårdejer.
2.2. 1888-23.6.1977.

Ingvar Møller, Rønnevcj 28, Aakirkeby. Savværksejer. Fmd. savskærerforen. , sognekommissær Brandforsikr. m.m.
16.1.1910- 28.6.1977.

Willy Lund, Nygade 16, Klemensker.
Vognmand.
26.3.1905-29.6. 1977.

Bygevejr ved H ammeren.

Foto: Frede Kjøller.
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Bautasten, Ny/ars

Foto: Frede Kjøller.
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- et udvalg af
Bornholms litteratur
Andersen, Peter: Smalsporede industrilokomotiver på
Lolland-Falster og Bornholm ................. . .. .
Barfod, Jørgen H. : Et centrum i periferien modstandsbevægelsen på Bornholm .............. .
Basov, A.: Landgangen på Bornholm - baggrunden for
den russiske besæ ttelse af Bornholm .... . ... .. . ... .
Bay, William: Danmarks damplok omotiver .... . ..... .
Bedstefars Bornholm - som fotografen så det.
I , Il og lll, interessante billedhæfter .. 28,50, 35,00 og
Nyt hæfte, I V . ........ . ..................... ca.
Bidstrup, Jul. : Stamtavle over familien Koefoed ...... .
Bornholm i billeder 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca.
Bornholms fugle - prægtigt værk om Bornholms fugleliv
BORNHOLM - billedhæfte med dansk, engelsk, fransk,
svensk og tysk tekst ............ . .......... . ..... .
BORNHOLM - den grønne rej sefører, med kort og
specialkort .......... .... ..... . .......... . ..... .
Bøggild, Hansåge: Breve fra mester Oluf ...... ....... .
Bøggild, Hansåge: De skrøbelige skjolde .. ..... . . .... .
Dalgaard, Leif: Breve til en bornholmsk kunstner Til Herman Hansen ..... . ..... . .... . .. . .. . ..... .
Det var dengang - Danske hjem i tyverne med et afsnit
af Bent Rying om hans hjem, Pistolstræ de 4 ........ .
Egevang, Robert: Det gamle Rønne ........ . . ....... .
Egevang, Robert: Det gamle Svaneke ........ .. ... . . .
Begge fås i tyske udgaver.
Ferieøen Bornholm - billedhæfte med tekst på dansk,
engelsk og tysk . ............................... .
Gamle huse i Rønne .. . ...... . . . .... .... . ....... .. .
Geologi på Bo rnholm - ekskursionsfører ............. .
Fås også i tysk udgave.
Gosselman, Carl August: Besøk på Ertholmarne
i november 1842 ....... .. ........ ... .. ... ...... .
Gyldendals Egnsbeskrivelse - Bornholm .... . .... .... .
Hansen, Viggo: År og dag i skoven ............. . ... . .
Hansen, Werner: Inde i landet (Åkirkeby) ... . . ...... . .
Hauch-Fausbøll, Poul: Mads, Mie og deres far . ...... .
Hjorth, L.: E n keramisk virksomhed i Rønne . .... .... .
J ensen, Niels: Jernbaner på Lolland-Falster og
Bornholm .... . .......... .. .... . ............... .
JUL PAA BORNHOLM 1977 ................ .... .
Vi ha r stadig en del æ ldre årgange på lager.
Juni, Djorn: Notesblok for lokumsdigtere .. .... . .... .
J ørgensen, Lise Sender, og Mogens Jørgensen:
Helleristninger på Bornholm .. .............. . .... .
Frede Kjøller:
Vestermarie plantage ... ......... ............... .
Østerlars udmark 1866- 1966 ..................... .
Bornholms ukendte stier ........ ................ .
Fås også i tysk udgave.
Kjøller, Ej nar: Nørrekaas minder ................... .

29,90
85,00
29,45
385,00
38,00
40,00
185,00
21 ,85
168,75
22,50
14,50
58,65
3 1,05

Klindt, Jørgen: Disse danske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kofoed , Karl M. : Bornholmske sansåger og sange......
Kofoed , Anker E.: Sankt Hanskilden . . . . . . . . . . . . . . . .
Kofod, Ole: Gaderne i Rø nne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kofoed, H . Sonne og N. C. Stangegaard:
Klippeøens mænd, fødte og førte . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klippeøens sange............. . .. .. ................
Kaarsted , Tage: Hammershus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Larsen, Arne: Læså . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Larsen, Arne: Bornholm med kikkert og lup . . . . . . . . . .
Lauring, Palle: Rejse i Danmark - B ornholm.
Helt udsolgt fra forlaget, antikvarisk . . . . . . . . . . . . . . .

4 1,40
24,50
28,00
22,00
20, 70
12,50
6,65
22,30
12,50
65,00

Mahler, Ludvig: Bobbarækus Filiækus - med
Krølle Bølle rundt på Bornholm ........... 21.85
Møller, P .: Det bornholmske sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nexø, Martin Andersen: Bornholmerhistorie ... . ... ca.
Nielsen, Niels: E n by vokser til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,00
94,00
48,00

Petersen, Erik: Med sejl, damp og motor bornholmske skibe ca. 1850-1976 .... . . ... 125,00

75,00
78,00
18 ,00
23,00

8,65
47,00
35,00
50,00
28,75
65,00
17,25
46,00
16,10
16,10
37,95
26,85
14,85
6,50
6,65
11 ,50
24, 15
21,00

PÅ BORNHOLM - turistfører med kort og specialkort
Fås også på engelsk, svensk og tysk .
Rasmussen, Ebbe Gert: Pastor Lemvigs betænkning . . . .

11 ,00
30,50

RØNNE KØBSTAD I 650 ÅR
Jubilæ umsbog ... "" .. ................ , .. 135,00
Rønne Bogen samlet af Emil Ruge og I var Madsen .... .
Skov, Erik: Hammershus ................ . ..... .. .. .
Skovgaard, P. N. : Beskrivelse over Bornholm 1804 .. .. .
Steensgaard, S.: Bornholm før og nu . ............... .
Stenbæ k, Holger: I bornholmernes tjeneste ..... . .... .
Stub-J ørgensen, Ch ristian:
Bornholm-vandringer og perspektiver . ............ .
Næsdjævlens rige .. . ............. . . ........ . ... .
Kølvand ......... . ............ . ...... . ........ .
Hav og havlyng ............................. ... .
Hjemlands kyst ....................... ......... .
Blade af Hasles bog ................ . ........... .
Bornholms Borg . .. ............................ .
Ta' på maletu r på Bornholm - malebog fo r børn ... . .. .
Teist, Fr.: Og Hammerfy ret forsvand t i natten ........ .
de T hura h: Bornholm og Christiansø, restparti , hæftet
Weimarch: Lergodset från Rønne . .... . .... ... .. . .. .
12 Photos - Happy birthday to Rønne 1377- 1977 .... . . .
Ældste beskrivelse af Rønne kirke ............... .. . .
Østersøens perle - Bornholmsplakat i farver med bilkort
på bagsiden ....................... ..........•..

A Ile priser er incl. 15 % moms

BOGHANDEL A / S
3700 R ØNNE
T lf. *9516 17

Øens største boglager
tager sig nu også af de gamle bøger .. .
Bogsamlinger og enkeltværker vurderes - købes - og sælges.
Ring (03) 95 16 17 (J . Sørensen).

35,00
11 ,90
165,00
39,85
16,60
34,50
8,00
8,65
24, 60
11 ,50
19,75
34, 50
4,95
48,95
45,00
45,00
5,00
12,50

JOHS. PEDERSEN
RØNNE
TELEFON
95 13 04

JOHGUS . BORNHOLMSK KERAMIK

FYRTÅRNET PÅ HAVNEBAKKEN
I RØNN E

SKO
Deres nye

til daglig og fest

HERRE-og DAMESKO
er fra
øens førende

Forhandlere over h ele øen

SKOMAGASIN

AKTIESE L S K AB ET

CENTRUM
SKO

Bornholms
Fløde-lscrernfabrik
Bo rnho lms Marga rinefabrik A/S
Telefon *95 18 5 0

RØNN E
TELEFON (03) 95 22 44
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OMEGA

Automatic Elektronisk og Q u rts URE
Det store udvalg i URE
fi nder De i den lille butik på TORVET
under OMEGA uret

... lægger BESLAG på hele Bornholm

'/lwmJenJ - URE

St. Torv 8. 3700 Rønne. Telt. (03) 95 37 06

I

~---------1

Penge
er ikke alt ...
men rare at ha'
Livet er sjovere og lettere
med orden i økonomien.
Fåen

børneopsparingskonto
til Deres børn eller børnebørn
og /e ll er en

se lvpension eringskonto
til Dem selv.
Vi ønsker Dem en rigtig god jul

l~--"1

li SPAREKASSEN
BORNHOLM

Alt

SNEDKEREN
I

snedkerarbejde udføres - også møbler .

CENTRUM

John Folkmann
Ellekongstræde 4,
Rønne, telefon 95 11 47

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

MERFAC-BEDRE BOLIG

Gå
til
3 70 0 RØNN E - (03) 95 10 25 - SØ N D ERGA DE 7

1977

1916
1-Q]lftll
VAr@LL
~~BEDFDAD

SCANIA
- - - vi ka' li' at snakke biler ...

symbolet på
fornuftig forsikring

det er nærliggende
når De henvender Dem til

NYE DANSKE LLOYD
NYE DANSKE LIV
Ring til os, når De ønsker at drøfte fornuftig forsikring
Centra lkontoret for Bornholm: Ll. Torv 16, Rønne. Tlf"95 18 64
Medarbejdere : Afd. chef C. A. Flensborg
I Rønne : Assurandør Kar st en Tranberg og assurandør Søren Olsen
Nordbornho lm : Assurandør H. P. Riis. Privat: Møllegade 9, Tejn. Tlf. 98 0 5 04
Sydbornho lm : Assurandør B. M. Larsen. Privat : Kong Gusta vsvej 15, Neksø. T lf . 99 28 64
FO RSI K R I NGSAKTI ESELSKABET NYE DANSKE L LOYD

FORSIK RI NGSAKT IESE LSKABET NYE DANSKE LIV

BOGTRYK
OFFSET

e cEB-TRYK
mo~uho(me~eu
STOREGADE 30. 3700 RØNNE . TELEFON (03 ) .95 25 26

NEDERDELE
KJOLER
BLUSER
STR IK
FRAKKER
JAKKER
S LA CKS
RU SK IND

Årsklokken
fra Bing & Grøndahl
Med motiver fra alverdens berømte kirker
og katedraler.
Et relativt nyt og efterspurgt
samler- og gaveobjekt.
Motiv 1978:
Notre-Dame i Paris

PIGETØJ 4-14 år

De ser det fø rst
hvor udvalget
er STØR ST

Kr. 230,-

G LAS • PORCE LÆN • GAVER

Bruun-Schmidt
Gira: s 44 94 84

BORNHOLMER-CENTRET

Kgl. Porcelæ n

(j

Bing & Grøndahl

(j

3100 R•nne . lOJl 95 01 04
Holmegaard glas

"

qføger
Jliireningsfifåle
JJOrretningst'(!/iSager
qfroc!lurer

Bogtryk
Offset
VED LUNDEN 16
3700 RØNNE
TLF. ( 03 ) 95 24 44

I
I
Hu sk vor
speciali tct

OLDEMORS
SPEGEPØLSE
Sælges over
hele landet
PO STORDR ER
MO DT AG ES

Man køber da
KØD
hos den rigtige

SLAGTER
H. C. Riddersborg
HJØRNET AF ØSTERGADE - SØNDERGADE

TELF. RØNNE (03) 95 05 64

GIRO 426 97

Gå ind i

H.H.LAU

Store Torv 12
og tal

har alle

Børneopsparing

kendte m ærker
i vine,
spirituosa,

med

cigarer og

Handelsbanken

cigaretter.
Stort udvalg i piber.

For Deres børn eller børnebørn kan De på en
børneopsparingskonto fo r hvert barn årl igt
indbetal e indtil 3.000 kr., som kan fradrages på
sel vangive lsen inden fo r 3.000 kr. grænsen.
Både fo rmue og renter er skattefri.
Ta l børneopspari ng med

H.H. LAU
To rvegade 4, 3 700 Rønne
Te lefon (03) 95 0 7 06

HANDELS BANKEN

ROTHES
KAGER
DE SMAGER

- a ltid med i billedet

~"'

Særprægede

.

rn • .

GAVER
der glæder
udover dagen

'

..

- - --

•

•ll'Noi~

BERNINA 800

Dagbla d e

(PFAFF)

Ugeblade

--

Månedsbla de

~

'

Husqvarna@
Vi har gaver
der tilfredsstiller
den mest kræsne
smag

ZIG ZAG MASKINER
med friarm

..,"

"

Stort
udvalg i
mo dejournaler

..,"

"

Gælder det knallert, cykel , symas kine

MALERIER
SMYKKER
KERAMIK
SØLV -TIN

A lt i
ude nlandske aviser
og tidsskrifter

går De ikke forkert, hvis De henvender Dem t il os.
Ku n anerkendte mærker haves.

Øens største
udva lg i
cigarer - cerutter
og tobak
alt i
piber og rygeartikler

GERT ANDERSEN

VÆVESTUEN
I RØNNE ApS

Knud Jørgensens eftf.
St .Torvegade 10 ·Rosengade 25
3700 Rønne· Tlf.(03) 95 07 40

I S MUKT UDVALG

Aut. tipsforhandler

Telefon 95 07 66
står altid til Deres tjeneste

Storegade 25 . Tlf. (03) 95 08 84

julegaver

ANTONIESTRÆDE (afd. i Sond c rgad c 29)

GULD
SMEDEN
på

Lille Torv
HENNING WOLLNY

HENNING WOLLNY . LILLE TORV . RØNNE . TLF. 95 03 19

STORT
UDVALG
i fikst og moderne
børnetøj fra 0-16 år

HUSK
vor nye adresse
ST. TORVEGADE 14
Rønne

Pakning
og
opbevaring
af møbler

WILH. BECH & SØN
Turist- og se lskabskørsel. Flytte- og transpo rtforretning
Kastanievej 6 . Privat : Sønd re A lle 5 . Telefon (03) 95 07 88

'

Børnenes Modehus
,

VITA STEN
_
Store Torvegade 14,

e

e

ALT I BØRNETØ.J

Rønne

e Tlf. 95 26 18 e

_ _ _ __J

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

Alt i
julens blomster
m.v.
Til kirkegård.
sygehus
og hjemmet

BLOMSTER-HVOR DE KAN HOLDE

service-exclusive arrangementer-så:

BLOMSTER fra

v/ BENT KYHN
Torvegade. 3700 Rønne. Te lefon (03) •95 04 48
Postgiro 45907 . Box 76

D et e r ikke d et, a t det e r blomster- det e r måden, det er blomster på

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

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

Bornholmsk
stentø;
og fajance

L. HJORTH
GRUNDLAGT 1859

FELDSPAT
-den bornholmske smykkesten
I Rønnegranittens »pigmatitgange« finder man
bLa.den smukke røde FELDSPAT.
Vi har nu arbejdet med denne sten i ca. 2 år - og
vort program har virkelig udviklet sig i den tid.
Fra den spæde begyndelse hvor vi startede med
at få slebet kugler - som vi monterer til lange
kæder - har vi nu også flade ovale såvel som_æ_nd
og oval cabochonslebne sten, der fattes i ringe,
Vedhæng, brocher, armringe, manchetknapper,
øresmykker m.m.
Som noget nyt fører vi nu også kugler i en smuk
kvarts. Denne sten er klar grå med røde stænk.
Den er ikke uden grund blevet meget populær hvilket skyldes det smukke spil, der opstår, når
lyset brydes i stenen.
Men det er stadig kun en begyndelse - for vi har
virkelig mange ideer endnu - og dem er vi i fuld
gang med at realisere.

En bornholmsk gaveidefra:

- guldhuset ST. TORV 8 . 3700 RØNNE . TLF. 950270

ring tøjet rent
(03) 95 00 09

jvAsKI

IRENS!
_ _ _ _ ___,,.I LEJE I

I SANDEMANDSVEJ

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