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Tremilestenen ved Hullegaard
Ad den lange, fortrolige Landevej
har jeg kæ mpet mig Mil eftet Mil,
saa jeg syntes omsider, at Cyklen og jeg
har fortj ent os et sidste Hvil ,
naar vi nu efterhaand en en god Times T id
tog et Tag med Bakker og Blæst.
Nu kommer den liflige Sommerkvæld,
og Solen staar lavt i No rdvest.
Der er T id endnu til at raste en Stund ,
til et Hvil paa den lange Fart
ved Tremilestenen ved Hullegaard .
Og nu er jeg hj emme snart.

Før kom jeg saa o fte ad denne Vej,
naar det la kked mod Solnedgang,
og et Ekko lyder igen i mit Sind
af Aftenk lo kkernes Sang.
Nu hilses den gamle Kirkegaard
af Klokkens vemodige Klemt.
Den synger for fler, jeg mindes end nu ,
og for endnu flere, der er glemt.
Og T usmørket smyger sig fløjlsmørk t ind
og fav ner min Ba rndoms By.
Men hvergang Dagen igen slukkes ud ,
da er jeg derhj em me paany .

Endnu er den skjult , min hj emlige By,
under Storløkkebakkens Fald.
Men jeg har den bestandig dybt i mit Sind,
og jeg hører dens tyste Kald .
Og saa ved jeg, de gaar deres Lørdagsgang
til Hj embyens Kirkegaard
og luger og river, og dvæler en Stund
ved de kendte Minder, der staar.
Og Tanker paa gamle Venner og Slægt
i Solfaldet lister sig frem.
De blotter H odet en sidste Gang,
før de langsom t og tæ nksomt gaar hj em.

Den la nge og trælsom me Landevej
jeg mindes fra Aar, som svand t hen .
Hvor læ nges jeg efter dens Ba kker og Sving
og at fare ad den igen,
de Træer og Kirker og Gaarde, som staar
saa skarpt og klart for mit Blik.
Maaske er de borte, men intet kan
slettes ud fra de Aar, som gik .
Og saa kan jeg standse en Solfaldsstu nd
paa Mindernes vildsomme Fart
ved T remilestenen ved Hullegaard .
Og saa er jeg hjemme snart.
Christian Stub-Jørgensen.
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Han gør
granitten
dynamisk
Søren Georg Jensen er den
urokkelige, konkrete ener i
dansk nutidsskulptur,
og inspireret af møder med
hans kunst rundt i Danmark og en samtale i atelieret i
Olsker - skriver journalist
Bøggild her om disse værker,
der først og fremmest
interesserer verden uden for
Bornholm.
Søren Georg Jensen, den mest konkrete konkretist i Danmarks billedhuggerkunst, er født i 1917 og uddanne/ som sølvsmed i årene/ro 1931til1936.
Derefter privat undervisning og undervisning på kunstakademiet med afgang i 1945. Debut Kunstnernes Efterårsudstilling 1940. Medlem af Den
Frie siden 1958. Ku nstnerisk leder af A IS Georg Jensen 1962-1974. Han
har udtrykt sig i en mangfoldighed af materialer: Sølv, stål, granit, bronce,
ler, træ, glas.
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Der er ingenting, der leder så klart hen til en ny verden, som disse
billedhuggerværker. Tager man udstillings-katalogerne fra de mange år fra ende til anden og ser nøje på billederne - som i sig selv er
rendyrkede synsoplevelser - træder forløbet frem med en skarphed, der brusende gør værkerne letbegribelige og stæ rkere og stæ rkere placerer dem i den øj eblikkelige bevidsthed.

mere eller mindre ubevidst ville, og yderligere kom der en forløsning af talentet under en kort tids studier hos en anden kunstner
dernede, Ossip Zadkine. Man kan genfinde både Maillol og Zadkine i hans første arbejder efter den tid, men der er ide til kunstnerisk
stræben, og der er det oprør mod den akademiske tradition hjemme i København, som uvægerligt måtte komme.
Målet var den fo renklende abstraktion, der fremhæver hensigten
ved at frigør e de kræ fter, der fremdrager den væsentlige kæ rne.
Det var hans afsked med den figurlige stil, som Maillol på samme
måde reagerede imod ved at lade naturalisme og impressionisme
være noget fortidigt og føre skulpturen tilbage til dens rent plastiske værdier.

HAN SÅ S IG OM
Søren Georg Jensen forlod Danma rk i et af efterkrigsårene med
både portræt- og figurskulpturer og debut på Kunstnernes Efterårsudstilling bag sig - men først og fremmest drevet af en fornemmelse af at vide for lidt om, hvad de beskæ fti gede sig med ude i
verden: Hvor gik kunsten hen efter krigsårene?
Han fandt beskæftigelse i Paris hos den danske sølvsmed Christian Fjerdingstad (født på C hristiansø). Det var ret selvfølgeligt,
for sølvet var hans fag, og Fjerdingstad passede udmærket ind i
den hj emlige traditions rammer. Men der summede noget i unge
Jensens hoved om en ny tid, der havde behov for stramning af velkendte kunstneriske begreber, og heri havde han ret.
Tiden efter vidner bevægende om, a t han ikke tilbragte al sin tid
på sølvsmedeværkstedet i Paris. Ha n så sig om! Og oplevede noget
afgørende. Synet af den franske billedhugger og grafiker Aristide
Maillols værker gjorde indtryk. Heri fandt han noget af det, han

DET HVILER PÅ LÆREMESTRENE
I så meget æ ndrede Søren Georg Jensen opfattelse dengang, men
han forblev med begge ben på jorden, hvilket navnlig er kommet
frem i en høj kvalitetsmoral, solidt erhvervet under den håndværksmæssige og akademiske skoling, han modtog hjemme i København i krigsårene. Et fornuftigt grundlag at arbejde videre med
i den orientering i hans egen tid, som han var klar over var noget
centralt i den måde, han nu gik fr em på. Og ca. 1950 spra ng han
ud som abstrakt billedhugger. Det var det dybe vand, men der tumlede han sig godt, og nu kan man sige, at han fuldt ud har evnet at
holde den begavede dristighed vital. Den må nødvend igvis være
forrest i al kunstnerisk æ rgerrighed .
Ha n va r begyndt med en fireårig læ rekontrakt hos faderen, den
sølvsmed ved navn Georg Jensen , hvis ry endnu ræk ker ud til jordens yderste grænser, og han indledte også en karriere der senere
hen, men selv om han har lavet udmærkede ting, der smukt forføl-
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ger den fædrene berømmelse, er det et spørgsmål, om sølvsmedefaget i grunden har interesseret ham rigtigt brændende, for det er
som monumentalt arbejdende kunstner, han først og fremmest har
evnet at sige sine omgivelser noget på en original måde, men den
fornemme forfinethed, der ligger i sølvsmedens arbejde, har han
taget med ind i det monumentale, hvor den manifesterer sig i en
ærværdig sans for det omhyggelige håndværk og en overbevisende
proportionsfornemmelse.
Han lod det da heller ikke blive ved lærefaget allerede dengang.
Han kom på billedhuggerskolen, hvor hans afgangsopgave var en
nydeligt modelleret figur af David, der blev rost og tilmed belønnedes med guldmedalje, men han har senere givet hæderen fra dengang følgende kommentar:
- Det var et arbejde, der meget rammende viste beundringen for
mi n lærer, billedhuggeren E. Utzon-Frank. Den glædede skam
professoren. Den gled så smukt ind i de klassiske traditioner, som
var hans store forbillede, og som han meget begavet anbragte i sine
elever.
Nej, jeg fornægter ingenlunde mine læremestre. Jeg ligger selvfølgelig fjernt fra dem, fordi jeg søger den tid, vi lever i, men det er
dog på indtryk kene af deres vejledning min hele kunstneriske formåen er udviklet på.

Der står Søren Georg Jensen-skulpturer i en mangfoldighed af danske byer, og i udlandet er han repræsentere/ i bf. a. Norge og Italien - og på Bornholm nied el meget beskeden / arbejde, der ejes af Bornholms Museum . Det
hedder Eos III og er fra 1967. Materialet er chamotteler fra Rabækkeværket. Netop i tresserne arbejdede han noget med dette fer og fod sig under
besøg på værket inspirere af de former, man arbejdede med på rørfabrikken. Han hjemførte adskillige kfoakrør i endnu våd og ubrændt tilstand til
atelieret i Ofsker og formede videre på dem.
Foto: Algot Lindau.

SELVMODSIGENDE DOBBELTLIV
Der kom nogle år, hvor omgivelserne godt kunne få den opfattelse, at Søren Georg Jensen havde et ben i hver lejr. Sølvsmeden
arbejdede med udvikling af korpusarbejder. Billedhuggeren med
en forfølgelse af voluminøse, konkrete former udtrykt i noget, der
ikke krævede praktiske eller fornuftige brugsmæssige og produktionslettende egenskaber.
Det må have været en slags selvmodsigende dobbeltliv, og sådan
noget kan godt kvæle de indbyggede muligheder, men Søren Georg
Jensen fa ndt ud af det også, og hans omgivelser oplevede ham mere og mere som skulptøren i en verden af rene geometriske og arkitektoniske dele.
Det var, hvad der tegnede sig på de udstillinger, han deltog i dengang i København .
Men der begyndte først at ske noget atvorligt, da konkretisterne
- som han med sin stramme, nysøgende stil næsten naturnødvendigt måtte anbringe sig iblandt - meldte sig med sammenslutningen
Linien II, der vakte både forarget og interesseret opmærksomhed
med sine udstillinger i årene fra 1948 til 1952. Her blev han en af de
førende sammen med folk som Albert Mertz, Aagaard Andersen
og Poul Gadegaard. De kunne samles i en reaktion imod den spontane bevægelse, som Asger J om havde startet. En følsom styrke
fremelsket ved hjælp af forenkling. Hele tiden dette krav: hverken
for meget eller for lidt. Konstant trække fra, aldrig lægge til.
Standse arbejdet lige i det lynende millisekund, hvor værket bliver
kunst og dermed er helt sig selv. Og så kunne Jade det være. Det er
det svære.
Spontaneiteten øver stadig en vældig ti ltrækning i vor tid, men
den har mistet sin intellektuelle alvor og kan nu opleves bredende
sig helt ud i det dilettantiske under dække af at være folkelig. Men
nogle gode holder fast ved det konkrete, som også kan kaldes det
tidløse. Ud fra et højt kvalitativt stade og en imponerende nøgternhed realiserer de den moderne tekniks samfund og materialernes
trods alt dybt romantiske æstetik i deres kunst.
Søren Georg Jensen står sammen med maleren Richard Mortensen på fløjen her. Han kalder sjældent på synlige fænomener -
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men hører tiden til. Det svarer altsammen meget godt til de teorier,
han vedkendte sig i udbrudsårene efter krigsårenes althæmmende
boble. Renhed , der ved linier, former, fa rver frigør følelsesladede
tilstande, der ikke søger virkelighedsforbundne situationer at støtte
sig til, endsige fantastiske fig urationer, men så konsekvent lader sig
lede af den konkrete formulering og forkaster det spontane i formgivn ingen.
Det har slået mig gang på gang, hvordan de kolossale udgaver af
hans skulpturer meget spændende kan kalde på fo restillinger om,
hvordan store arkitekter en dag vil tegne fremtidens huse. En større
modenhed overfor naturens påbud om ikke at eftergøre den, men
leve op til den og tværtimod lade sig lede af dens storhed. Mere
sans for at vedkende sig tidens muligheder og bruge dem skulptuTelt og endelig gøre brug af den dynamik, der ligger i dagen.

Over en periode på tre år har Søren Georg Jensen i samarbejde med lokale
stenhuggere i Petrasanta fuldført sir hidtil største værk. Det er denne roset
i spændstig udfoldelse, der i august 1979 blev opstillet foran den nye tolddirektoralsbygning i København, en flo t og krævende plads, en del af hovedstadens havnefront med flådens leje og den gamle mastekran.
Skulpturen er næsten seks meter høj og vejer 120 tons. Den er udført for
Statens Kunstfond for en pris af 460.000 kr., der dækker materialer, arbejdsløn, transport og et kunstnerhonorar på 100.000 kr. Rent praktisk har
fremgangsmåden været den, at billedhuggeren startede med at lave en model i kvart stø rrelse. Derefter udhuggedes en præcisionsmodel, som der
yderligere blev taget en gipsafstøbning af. Efter denne blev skulpturens 11
enkeltdele udhugget.

Med sit veldisciplinerede følelsesud tryk peger Søren Georg Jensen
fremefter. Meget overlegent ser han planer og linier i materialernes
næsten grumme masse. Det indespærrede forløses forunde rligt i en
poetisk spændstighed, der ophøjet bevæger sig ud i en viril rytme,
altsammen på trods af den kølige lutrethed, der nok er hans skulpturers fysiske udtryk ved den allerførste ko nfrontation.
DEKORATIVE - MEN ...
Lige med det samme overvældes man af rendyrketheden, men et
samspil opstår overraskende mellem de tilsyneladende sterile egenfo rmer og omgivelserne. Naturen bliver stærkere nå r den ti lføres
en Søren Georg Jensen-skulptur, og omvendt kommer der noget
smukt frem i de særdeles plastiske elementer med deres perfekte liniespil, der forbavsende sikkert gentages og gentages. Det er den ne
velovervejede variation, der på blændende vis formidler mangfoldigheden af både strittende og drejende og krydsende linier og
pludselig fremkalder følelsen af, at man føres ind i et ston rum af
frem tid .
Det afgørende er indtrykket a f energisk tæthed, en enorm ko mpakt facon, der uværgerligt virker sindsbevægende. Perfekt sluttede former med grundlag i knaphed, mådeholdenhed. Sku lpturen
står der, optaget af omgivelserne . Der er ikke mere at gøre. Det er
som hos Piet Hein. Samme logiske konsekvens og magiske rytme
og selvforglemmende forenk ling. Ja, kun de to drister man sig til at
anbringe ved siden af hinanden.
Selvfølgelig er disse værker dekorative, men de ville væ re uin teressante allerede i opstillingsøjeblikket, om de kun befattede sig
med noget så entydigt. En såda n meddelelse mister sin værdi i det
lange løb. Men hensigten er jo også tydeligt defineret i sig selv. En
stru ktur med elementer samarbejdet til en selvfølgelig tilstand af
væren og altid meget stramt artikuleret, men der er nerve i de planer, de linier. Hvor de evner at ophøje en tid, der opfattes som kaotisk, og punktere ligegyldigheden til fo rdel for det d rama, det poetiske liv, der også er i den.
FATTIG HUSET PÅ LYNGE N
Når billedhuggeren er på Bornholm, er det gamle fa ttighus i Olsker
hans centrum. Deroppe i den tarvelige høj lyng, hvor den skinbarlige klippe brødløst presser sig frem fra klodens indre, og andre stenoplevelser fo rmidles af gærderne af sammenslæbte sten. Engang
holdt de sammen på kvæget. Nu er de for så vidt ligegyldige. Men
de er kønne. Er det ikke også noget?
Billedhuggerens anledning til at vælge Bornholm kan splittes op i
flere underordnede. Maleren Niels Østergaard, der levede i mange
år ikke så langt fra fattighuset, og ligeså billed huggeren Ole Christensen, der også holder til i den kant a f Bornholm, pegede i begyndelsen a f tresserne på stedet. Søren Georg Jensen kunne her finde
egnede stenhuggere til sine a rbejder. Ole C hristensen huggede fo r
ham sammen med den nu afdøde stenhugger Karl Olsen, og senere
fi k han også Anker Hansen i Rutsker som medarbejder.
Det var stenhuggere af den slags, som ikke mere udda nnes på
Bornholm. Stabile håndværkere og a lsidige teknikere med sind for,
at sten ikke blot er sammenki ttede mineraler. De meddeler sig også
med skønhedsværdier, der ka n fors tæ rkes ved bearbej ning - f.eks.
af den slags, som Søren Georg Jensen lægger op til med sine skitser
og modeller. Jeg tror, han er streng i sine krav til de folk, der skal
realisere hans visioner. Selv hugger han aldrig og er selvfølgelig
dermed i modstrid med den konventionelle opfattelse af ordet billedhugger, men hvad skal man ellers betegne ham som?

Det er slet ikke hans håndværk at bruge et luftbor. Han har heller ikke temperament til det, endsige opdragelse. Han må være at
betegne som en kunstnerisk begavet designer, der i det rette øjeblik
modtog den åbnende påvirkning, men sølvsmedefagets fine detaljestudium har han taget med ud på stenbanen og lader det indgå
direkte i sit arbejde, hvor han iøvrigt også afslører indføling med,
hvad en god stenhugger og hans værktøj kan præstere.
For målet er ikke stenblokkens formmæssige udtryk og medvirken i en skulpturel helhed alene. Der er ligeså stærk en forståelse
af, at det er detaljen, der opbygger den urokkelige helhed og danner en velkommen understregning af andre kvaliteter i værket.
Han er vel ude over den effekt, der ligger i skyggevirkninger, for
generelt ses hans skulpturer bedst i højt lys, men han skaber sig detaljer alligevel - i form af bearbejdning, meget forskelligartet tilmed, af enkelte flader i felterne . Han kan bryde dem med en gennemgående perfekt streg, der ikke er mere end nogle få millimeter
bred og heller ikke dybere. Derved kan han, som maleren, få en
blok til at skeje begejstret ud og i et øjeblik påkalde en særlig interesse for skulpturen - og pludselig slet ikke for den helhed, som det
selvfølgelig trods alt drejer sig om. Men det drejer sig også om en
brydning i forhold til helheden via bearbejdning af enkeltflader
med andre huggeteknikker end den dominerende, fra de groveste
storkornede til de fineste, som kan karakteriseres på den måde, at
de første syner af velordnet ral på en gårdsplads, og de andre kalder uvilkårligt på tanken om sandpapir af mellemfinhed.
Men han kan også med held anvende den glinsende polering,
som alt alt for kunstfærdigt karakteriserer mange gravmæler, men
her får en ny værdi, fordi teknikken her fremhæver formen. Der
ligger også farveværdier heri: At kunne hale en ligefrem polykrom
verden ud af det samme stenmateriale. Det er nuanceringsmuligheder, der ofte i de allersidste år er brugt af Søren Georg Jensen med
storartet resultat, men det er stadig helheden, der skal have førsteprioritet i de arbejder, som denne ener sender på markedet. Han er
først og sidst de store liniers håndgangne mand. Det er de ligesidede, kantede blokformer, der både opsluger og bestyrker hinanden.
Det er de genstandsløse genstandes spændstige spillen mod omgivelserne, der er det store. Ude i naturen som i skulpturhaven i Veksø nær København, eller som i det ret nybyggede Accademia di Danimarca i Rom, hvor hans monumentalskulptur, med de forskellige skarpkantede planer - hvis nære omgivelser er karakteristisk
dansk murværk - pludselig brydes af optisk virkende huller igennem stenmassen .

*
Søren Georg Jensen er ikke den spontane type. Han favner ikke.
Han er ikke frodig, ikke glad. Det vælder ikke ud af fingrene som
blod fra åbnede årer. Det er alvor. Arbejde! Evindelige forsøg og
om bearbejdninger, der ender som enestående indtryk af de forproblemer, som i en snes år har optaget ham.
Og nu kommer resultaterne stille listende. Nu er han international, og for os herovre er han et eksempel på en tid , der er forbi i
kunsten på den ø, han har gjort til et af sine arbejdssteder. Man
kalder denne udfoldelse for Bornholmerskolen. Men den har ingen
efterfølgere. Søren Georg Jensen har ikke ændret stil, fordi han
har fundet Bornholm. For det er det mærkelige i dag. Kunsten tilhører ikke mere lokale fænomener eller udspringer deraf. Kunsten
er international. Bornholm er blot et rart sted, der er inspirerende.
Derimod forkommer det, at den storhed, der griber og former
æ ndringerne udefra, er blevet tilført en lethed efter den tid, da han

i 1974 måtte slippe forpligtelsen til at være kunstnerisk leder af Georg Jensens sølvsmedie. Visionerne har fundet en øget grad af koncentration . Det er imponerende opgaver, han har kunnet løse overbevisende de seneste år.
FORLADER DE HJEMLIGE STENBANER
Det forekommer, at han er bedst, når han vælger stenarterne. I de
store ting har de også først og fremmest været hans materiale i de
senere år, og det er rart at opleve, at han kan bruge den bornholmske granit. Et hårdt og stærkt materiale, der særligt indbyder til
strenghed i bearbejdningen og undervejs formildes af de farver, der
ligger i materialet, alt efter de strukturer, værktøjet former i stenen.
Men i den henseende må det desværre nok forventes, at Søren
Georg Jensen vender sig fra Bornholm. Han vil ikke kunne forvente sådanne arbejder udført herovre. Det kniber med stenhuggere,
der kan klare den slags meget alsidigt krævende opgaver. Det er vel
ikke direkte stenhuggerfaget som sådan, der har skyld heri . Det er
den tilstand, politikerne kalder udvikling, der har elimineret behovet for det redelige håndværk. Vi er for rationelle herhjemme og
lader rastløst maskinerne marchere udjævnende afsted. Derved går
det formelle tabt og udvikler en forsimpling, så vi forglemmer de
detaljer, der skaber den synsmæssige oplevelse. Vi lader os rask
væk forlede til at tro, at vi ikke har brug for alt det.

Denne skulptur fra 1961 -66 hedder slet og ret Tre Sten og er udført i granit
fra Borrelyngen i 1961-66. Den er to meter høj, 1,60 meter bred og er anbragt foran Danmarks tekniske Højskole i Lundtofte.

Det er hele tiden drømmen om renhed, der har givet Søren Georg Jensen
mod til at bryde med de tilvante forestillinger, således som tiden provokerer kunsten til at være sig selv, men kun de få når så langt som til al gøre
denne »selvværen« til kunst. De/le arbejde i forskellige planer- men alligevel er det en enhed - er udført i sydilaliensk marmor 1978 og kunne ses i det
nye skulpturcenter i Veksø/und ved København i sommeren 1979.

Men der fremkaldes dermed også en tilstand, der får vore billedhuggere til at forlade de hjemlige stenbaner og i stedet tage imod de
muligheder , som andre lande kan byde på i kraft af en tilsyneladende naturlig vedligeholdelse af stenhåndværkets spidsfindigheder.
Det er særlig Italien, i den nordligt beliggende bjergby Pietrasanta,
hvor Søren Georg Jensen har arbejdet med en kolossalskulptur,
hvis forskellige dele i sommer blev anbragt på lastbiler og kørt til
København og opstillet foran tolddirektoratets bygning. Det er en
meget viril kolos, men den karakteriseres til trods herfor af en
storslået lethed. Og rent fysisk drejer det sig om 120 tons tufsten blågrå med indslag af okker og gult og fordelt over 11 forskellige
stykker, der føjer sig genialt efter hinanden og spænder alle delene
sammen i en flot udtæ nkt form. Man kan godt sige, at det er formler, der har løftet sig fra papiret og er blevet til diverse rum, der
sensibelt spænder hinanden sammen. Værket syner som gjort i et
stykke og fastslår den urokkelige linie, som denne billedhugger
konsekvent beriger dansk nutidsskulptur med. Det er både den monumentale klumps vælde og profileringer i yndefuld afklarethed.
Her ses, hvordan menneskelige relationer er blevet til et med stenens egenværdier.
Man får ikke sådan noget forærende. Formerne ligger kun i de
rå sten som knudret indbagt a f vorherre selv . De manifesterer sig
som meget tilfældige påstande . Det er først, når billedhuggeren
kommer med sind og tegninger og modeller, at noget begynder at
presse sig frem, så stenhuggerne dernede i Pietrasanta pludselig
bliver livlige og smilende og gestikulerer og forstår og glæder sig og
tager ivrigt fat med deres lufthamre - og så ser spørgende på billedhuggeren, der nikker grebet og via den håndværksmæssige dygtighed med et sporer anelser om virkeliggørelse af intentionerne.
Han fulgte disse folk dag for dag og greb ind. Han ville kende sit
værk . Nu står det der.
B-d

Et af billedhuggerens mest omdiskuterede værker er delle stykke vandkunst, der blev opstillet på Gråbrødre Torv i København i 1971. Det er
hugget af en stenhugger i Rutsker.
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Erindringer fra
min barndom
i Aarsballe
Der kan være berettiget tvivl om, hvor langt den enkelte kan erindre tilbage. Jeg må kunne huske længere tilbage end 1918 . Dette
årstal står på ledvogterhuset inde ved Bolsterbjerg. Jeg har stadig
erindring om det gamle ledvogterhus, der lå lige overfor på den anden side af vejen. Det var ret langt, stråtækt, rødkalket med sort
bindingsværk. Brønden forblev på den gamle tomt i mange år.
Skovløberen og hans familie gik over vejen og hentede vand.
Mølleejer Carl Kjær var ikke Aarsballeindvåner ret længe i min
erindring, derfor omtaler jeg ham først. Kjær havde to horra, Valdemar og Aage. Disse drenge måtte ikke gå længere end Træ benemøllens jord rakte. Ofte så man dem stå og følge den store trafik
ved den lille stikvej ved smed Espersens oplagsplads og møllens have. En dag fandt de ud af at de kunne tage en håndfuld af møllens
jord i bukselommen og dermed færdes frit i det forjættede land,
som de anså Aarsballe by for at være. På møllen havde de også en
gråskimlet hest, som gik for brødvognen. Brødkusken hed Frans.
Han solgte Frans(k)brød til en stor omegn. Valdemar plejede at ride en kort tur på gråskimlen. En dag det var tæt rogg, red Valdemar ud.
Det havde roggad en dags tid før, og Almindingsvejen var hel
lukket i 3 m højde, og Valdemar ville bare ad den vej. Da hesten
mærkede den gik i sne til ørerne tværede den sin rytter af og satte
ret kurs mod den lune stald. Valdemar rendte bagefter og råbte
Prrruuu. Men hesten kom alligevel hjem først.
Aarsballe by og borgere ser omtrent ud som følger: Fra vest:
Chr. Kofoed, Landlyst, med kone og datteren, Sara. Derefter
skovarbejder Knud Jørgensen. Bagved til nord boede maler Skov,
senere kom pens. skovløber Ludvig Andersen. Kjær solgte møllen i
1920 og flyttede til Kastelsmøllen i Rønne. De nye møllerfolk blev
Marie og Ole Hammer. Efter møllen kom smedem. A. Espersen. På
modsat side af vejen lå Sofiendal, der oprindelig hed Træbenegård.
Derefter kom villaen Havebo, som beboedes af skiftende familier.
Så kom Aarsballe brugs, hvor Marie og Kr. Fill sad i chefstolene.
Modsat vejen lå den store historie, der stadig hedder Aarsballegård. Over vejen igen lå Aarsballe-villaen, hvor Herman Sode og
kone boede. Derefter kom skomagervillaen. Så kom postbudhuset,
her boede først Mogensen, senere blev det postb. Henry Skouv. I
næste hus boede Gamle Kon, der hed Andersen. I huset derefter
boede mine forældre, malerm. A. Jensen med kone og børn.I næste hus boede Ane og Andreas Jensen . Næste hus ejedes af Ole Olsen og kone. I næste hus boede både snedker Oluf Hansen og vejmand Shjøtt men ikke samtidigt. Senere blev huset solgt til sadelmagerm. Andr. Nielsen. Lille Sonnes hus og fodermesterhuset blev
bygget omtrent samtidigt, ca 1921-22. Efter fodermesterhuset kom
syerske Klara Kofoeds hus. Den næste bliver kbm. Chr.Larsen, der
byggede sit første hus i 22-23, ca. Næste hus bliver Aarsballes æ ldste. Her boede Madam Kofoed. Snedker Anker Klavsens hus, der
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lå østligere modsat vejen, var vel ligeså gammelt. Dette hus blev
revet ned ved amtsvejens udvidelse vistnok i 1953. Østligere igen
modsat vejen boede Frida og Ludvig Folkmann på en lille gård.
Derefter kom missionshuset og træskomager Peter Sonne. På den
anden side vejen boede Hjulmager Hans Jensen, der også havde
landbrug.
Der var brevsamlingsted på møllen i Kjærs tid. Da møllen blev
afhændet en gang i 1920 blev »posthuset«, som det kaldtes, flyttet
til mine forældres hus. Postkusk og postbud Carl Hermansen kom
hver søgnemorgen kl 9 fra Rønne og afleverede posten. Kørte derefter hen i brugsens gård og staldede de to heste ind her. På denne
sidste tur var jeg gerne med som bisidder og staldmedhj ælper. Skolen skulle også passes, men det var meget sjovere at køre med Hermansen og hans heste. Det hændte, jeg fik en ekstra køretur, hvis
Hermansen skulle hente folk f. eks. ved Bolsterbjerg kort før den
ordinære tur til Rønne om aftenen begyndte. Hermansens dag gik
med at cykle ruten Aarsballe-Pindeløkke rundt. Postvognen var en
charabangagtig fjedervogn. Åben kuskebuk, bågtil var der til sæder sideværts overtrukket med pressenning i tag og sider.
Det var vist kun et års tid Hermansen kørte med heste, så kom
bilalderen. Postbud Ove Kofoed fra Rønne var den første, der kørte post pr. bil til Aarsballe. Køretøjet var med charabangsæder,
men uden pressenninger. Der blev også arrangeret ture for Aarsballe borgerne. Søndagen før jul kunne vi komme til Rønne og
handle ligeså langt pengene rakte. Om sommeren kørte Kofoed ture til Hammershus, til Dueodde og andre steder, hvor folk ønskede
at komme.
Kofoed cyklede også den ene af postruterne. Omkring denne tid
blev der rokeret noget om ved ruterne. De oprindelige fire ruter
blev reduceret til tre. Det lod sig gøre bl.a. ved at nabodistrikter,
Ringeby og Klemensker, aftog en del husstande. Ret snart blev en
bedre postbil skaffet til veje. Den var helt lukket, men havde stadig charabangsæder. Grå-gul-grøn af farve, og den lignede lidt i
retning af en beboelsesvogn. Kofoed kørte nogle år, men fratrådte,
fordi han fik et bedre job i det postale væsen i Rønne. Bil- og postrute blev overdraget til broderen Victor Kofoed, som kørte lige til
privat postbilkørsel ophørte i 1936. V. Kofoed arrangerede det sådan, at han havde faste ugedage, hvor han kørte til Rønne om eftermiddagen. Dermed fik fo lk mulighed for en bytur. Postruten
Aarsballe-Bjerget var lidt mindre end de to andre. Når Kofoed cyklede stærkt, kunne han være ved posthuset så betids, at han kunne
starte mod Rønne kl 1. Bilen var tilbage i Aarsballe kort før den ordinære postafgang kl 6.30. Kofoed skaffede en helt ny bil vistnok i
1929. Gul med charabangsæder. Men selvom den var ny gik den ikke mere end 28-31 km/ t.
Skoletiden forløb glat. Jeg gik hos fru Holm på forskolen indtil
jeg blev moden, men ikke mør. Den viden, jeg lod tilflyde fru
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Holm, kunne ikke have stået i et værk på 16 pragtbind. Og lærerinden havde heller ingen anden mulighed for at erhverve sig denne viden ad andre kanaler. - Jeg kom i lømmelalderen, skulle o p i den
gamle søndre skole, der nu hedder »Da nnevang«. Og jeg fik en
drengecykei; hele øen blev pludselig min . Hidtil havde jeg delt Y2
damecykel med min søster, men det var absolut ikke lykken. Min
søster lagde budget sådan: I dag cykler jeg og du går. I morgen går
du og jeg cykler. - På sdr. skole havde vi til at begynde med kandidat Arne Rohde som lærer eller legeonkel. Ro hde var langt forud
for sin tid på børneopdragelsesfeltet. Vi gjorde hvad vi ville, når vi
ville og hvor vi ville. I frik varteret bortførte vi vor læ rer ind i den
anden skolestue, hvor der lå klatrerebe og andre sjove ting. Vi snærede Ro hde ind i tovene så han sad godt fast. Det blev gjort ligeså
grundigt som når man surrer et flækket økseskaft. Men alt har en
ende. Da lærer P. Carlsen kom blev klatretovene ikke længer anvendt til det formål. Carlsen var en dygtig lærer, men vistnok
streng på nogle områder. Vi blev mægtig kloge, særlig i afgangsklassen . Engang spurgte Carlsen om nogen kunne nævne tre store
begivenheder, alle stedfundne i 1913. Da ingen andre ønskede at
ytre sig, måtte det jo blive mig: Det år blev jeg født , og i sammenligning hermed er de andre to begivenheder så små, at de ikke fortjener at blive nævnt.
Vi gik også i søndagsskole på missionshuset. Simon Kruse var
leder og læ rer i mange år. Kruse mente , han gjorde mig en tjeneste
ved at springe mig over, når vi havde højtlæsning. Jeg levede med
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det som jeg lærte at leve med så mange andre uretfærdigheder.
Så var det en dag, vi gik hjem fra søndagsskolen, at en visnæset
knægt kom til at sige nogle frygteligt uartige ord. Jeg tør næsten
ikke referere sætningen, men det var noget om: Ove kan ikke læse
engang - det var dog for stivt. Jeg gav ham nogle på frakken . Vi
rullede rundt i Folk mans pløjemark og blev godt tilsølet begge. Da
jeg kom hjem spurgte mor om vi lærte at slås på søndagsskolen . Ikke just det. Men jeg behøvede heller ikke lære mere i et fag, jeg forlængst havde svendebrev i fra den kommunale hverdagsskole.
Somrene var lange, lyse og varme dengang. Vi badede, først i et
lille vandhul inde ved Gammeldal, senere fortrak vi til Aarsballemosen. Her var vandet renere og her var ingen nysgerrige pigeblikke, når vi lå og tog solbad. Her kunne vi også bruge robåden alt
det, vi havde kræfter til. Men en dag blev båden forseg let med kotøj r og hængelås. Det sled også meget på vandet, når vi lå der og
pjaskede, men man havde ikke taget højde for, at tøj ret var lappet
sammen med nødled. Vi fik fat i en knibtang og åbnede et a f leddene og sejlede igen. Når vi var færd ige med at bruge båden, kunne vi
knibe leddet til igen. - - Pligter? Jo, disse havde vi også i massetal.
Der kunne skrives tykke bøger om borgerne i Aarsballe. Sært,
ingen har gjort det. Vor nabo, Andr. Jensen havde lidt landbrug.
Der hørte to køer og en lille hvid islænder til stedet. Jeg hjalp da
lidt til når Jensen høstede vejgræs over ret store afstande. Dengang
såede små landmæ nd roefrø på et enrækket knikkeværk , som blev
kørt foran føreren ligesom en trillebør. Det billede var man helt

fortrolig med. Andr. Jensen såede også sit roefrø på denne facon,
men her gik træskomager Peter Sonne foran knikkeværket og trak
i et reb. Dette billede er hentet fra det stk. jord, Chr. Larsen senere købte til byggegrund. Når folk byggede, skulle jeg også holde
øje med, det blev ordentligt gjort. Da jeg så ikke havde tid længer,
blev byggesjusket opfundet. Gamla Sode, Aldersro stod og strøg
stroksten i en lille lergrav ved den gamle Almindingsvej . Her var
jeg med som kontrollør, stenene skulle bruges til skillevægge i fodermesterhuset.
Snedker Anker Klavsens kone, Anine Klavsen repræsenterede
noget af det helt gamle. Madam Klavsen kartede, spandt og vævede. Der er folk, som endnu har ting, tilvirket af madam Klavsen.
Der var mange børn hos skomagerens. E n dreng blev engang
spurgt om, hvad han helst ville være når han blev stor, skrædder eller skomager. Ak, drengen foretrak da langt skrædderiet. Som
skomager anede han, han ville få så monga bælla. Skomagerens
børn havde den væmmelige vane, at de altid skulle ud og løbe i nysne i fuldmåne med bare tæer. Det skulle tjene to formål.I: man fik
tæerne vasket. II: man forsikrede sig mod frost i undersåtterne.
Hos skomagerens var der også udsalg fra fællesbageriet og slagteriet. Der var sko/borgmesterstænger, knækpølser/ grisetæer i samme butik . Men så blandede myndighederne sig. Sko og træskostøvler kom ud i værkstedet. Brødet fik lov at blive, kødvarer blev solgt
fra et nyindrettet rum ved siden af den gamle butik. Fru Elia Pedersen var ferm til at administrere de to butiksafsnit.
Smeden var meget belæst, var en stor kapacitet på det kulturelle
område. De fleste af smedefamilien spillede. Når vi var der til aftenkaffe, og smeden ellers kunne samle tropperne, fik vi den espersenske trio at høre. Smeden spillede tværfløjte, sønnen violin og en
af døtrene betjente klaveret. På repertoiret var bl. a. Sæterjentens
Søndag, Donau Bølger og Sommerens Sidste Rose.
Træbene møllen adskilte sig fra andre møller ved , at her var køretunnel ind i selve møllesoklen, det sås ikke andre steder. Møllen
var en stor arbejdsplads. Der var mølleri, bageri og savværk . Foruden chefen, Ole Hammer og fruen, bestod den faste stab af møllersvend, bager, brødkusk og ung pige/ bagerekspeditrice. Bager og
brødkusk blev senere reduceret til een og samme person. Bageren
gik over til at køre brød pr bil. Når der var sæson i savværket, hidkaldte man kyndige folk udefra.
Sofiendal ejedes af Victoria og Per Nielsen. Der havde engang
været et fællesmejeri på gården. Den høje skorsten stod endnu fra
1920 og mange år fremefter. Sofiendal fik engang Bølstedgårdens
jorder tillagt. Bølstedgården har ligget ved Bølstedmosen vest for
møllen. Jeg kan ikke erindre gårdens bygninger, men jeg har mødt
gårdens navn i protokoller i Landsarkivet.
Hos Kofoed, Landlyst var der a ltid fejet og blæst, han var tidligere gårdejer. Der var en hoppe, der hed Brunika, farven må man
så gætte sig til. Brunika var kuperet. Det var i hvert fald sjældent
man så en kuperet hest i og omkring Aarsballe. Kofoed havde også
en flot kane, der efter hver sæson blev hejset op i spærretræerne i
køreporten. Den hang så højt, at der var god plads til at færdes under den.
Humor må der også have været lidt af dengang. Der var to brødre lpsen, der mødtes. Begge var de hj emfarne familiefædre. Den
æ ldste berettede så, at de dagen i for vejen havde fået familieforøgelse, der var 4-5 børn i forvejen. Den yngste bror sagde så: Ska
Ni så au lægjga dæjn te? - Nede ad Rønnevejen boede en mand,
der blev kaldt Somsagte. Man spurgte mig, om jeg kendte Somsagte. Det gjorde jeg somsagte ikke på det tidspunkt. Spørgeren præ-
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senterede manden efter følgende recept: Somsagte havde somsagte
en ko. Den blev somsagte syg og Somsagte sendte somsagte bud efter dyrlægen. Den fik somsagte nogen medicin, men den kunne
somsagte ikke rejse sig og så døde den somsagte om natten. - I
brugsen solgte de figner i løs vægt ved juletid. Engang lagde jeg en
møjsommelig indtjent 10 øre på disken og sagde: Ti øra figen.
Ernst Bech kunne være drilagtig nok til at sige: Ti ørafigen kan du
godt få men du behøver inte å betalla for 'ed.
Vi havde også vintre dengang, sommetider eftertrykkeligt. Brugsens juleudstilling og slæde/ kaneføre faldt ofte samtidigt. Så fik vi
knægte travlt med at hænge efter alle de ma nge køretøj er fra oplandet, og som havde ærinder tit brugs, mølle og alle de mange
håndværkere. Vi satte kælkesnoren indom et sted på slæden og
kørte så med siddende på kælken holdende i snoren. Det hed at
hænge efter. Når vi så ikke ville med længer, slap vi snoren og kælken gik i stå af sig selv. Var man heldig kunne man komme til at
hænge efter en modkørende slæde, som bragte en tilbage til udgangspunktet: brugspladsen. Vi kom langt omkring. Randers skilter med 13 landeveje, Aarsballe havde 4. Der var ellers gode kælkebakker nede ved mosen, men her måtte vi vente indtil mosens is
kunne bære. Vi var informeret om at vi stod til korpo rlig afstraffelse, hvis vi druknede.
Det elektriske lys kom til Aarsballe få dage før jul i 1925. Jeg opholdt mig på Aarsballedammen på skøjter. Husrækken lå sløvt hen
i tusmørke. Så sluttede man strømmen og der skinnede skarpt lys
ud fra hver en vrå hele rækken igennem. Vi var gået ind i elalderen.
I 1926-27 gik vi til præst hos provst E. Rohde i Klemensker. Da
var det også vinter. Vi var sølle fire fra søndre skole: Helga Ras-
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mussen, Poul Andersen, Evald Holm og undertegnede ringhed.
Var det dårligt cykleføre gr. sne, kom Evald ridende på en sort
hest, som blev staldet ind på Grovvaren. la it var vi vel en snes konfirmander. De helt store navne kom fra de øvrige Klemenskerskoler. Der var Frede Kj øller, Alfred Munch og flere. Landskendte
udover øen var de vel ikke dengang, men de blev det ret hurtigt efter deres konfirmation. Når provsten havde et ekstra svært spørgsmål , kunne gerne Frede eller Alfred svare. Kloge var de sørme.
Nogle kom vistnok til at beskæftige sig med noget fornuftigt efter
deres konfirmation. Vi, der var helt uden evner, kom bare ud å
tjæ na bynner.
Vi fejrede også jul i de tider. I god tid fø r jul hentede far et anker
juleøl i brugsen. Der stod: P. Gad. Rønne bryggeri, brændt i en af
stavene. Ankeret stod lodret, når far slog hanen i. Så blev ankeret
lagt vandret og vi kunne begynde at tappe på flasker, som blev stuvet ned i kælderen. Antallet af flasker skulle helst være så stort, at
juleøllet strakte til påske. Vi var glade for, at Gad gad brygge godt
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juleøl. Da de bornholmske bryggerier ad åre blev nedlagt, fik vi øl
fra Kongens Bryghus. Men kongen var ikke så god til at brygge øl
som vi selv havde været det. - Det næste skridt i julefo rberedelserne var småkagebagning. Det med at stanse dej g ud med snaps- og
ølglas var tøsearbejde. Jeg personligt stod for klejnefeltet. Det var
unødvendigt at have rene fingre, når jeg æltede klejnedejg, det blev
de nemlig når jeg var færdig med æ ltningen. Dejgen blev rullet ud
og jeg lagde flotte længdesnit, derefter tværsnittene, der skulle ligge så smukt på skrå og så hullet i midten, hvorom hele klejnen skulle vrides. Det var sager, som kun vor mor og jeg kunne lave dem . I
skrivende stund kan man købe klejner i fjantede papæsker med enfoldig tekst. Men disse plagiater er hverken skråskårne eller forvredne, og så smager de helt ad Amager til. - - T iden op til jul var
en travl tid i posthuset. Man sendte hele grisekøller omviklet med
selvbindergarn, og der var tonsvis af breve og julekort. Teksten på
kortene var næsten alle skåret over samme læst: »Kære Johanne og
Johannes. Vi ønsker jer en rigtig glæ delig j ul og et godt nytår. NB.
Ser vi jer i julen? Hilsen Petra og Petrus. « Der gik også megen post
til fremmede lande såsom Sjælland, Fyn, J ylland og Christiansø.
Lillejuleaften var en travl dag. Vi skulle op læ nge før en vis mand
blev barberet. Far og jeg skulle bringe julestegen op til bageren i
møllen. Det var altid siberisk kulde og buldermørke, men så var det
dejligt at komme ind i det varme bageri, hvor ilden knitrede hyggeligt under ovnen. Mange af omegnens fo lk var stævnet did i samme
æ rinde. Vi medbragte krukker, potter og pander, som sky og fedt
skulle emballeres i. Med kridt skrev bageren Maler Jensen på alle
vore ting. Engang spurgte bageren o m han ikke måtte skrive Postmester Jensen. Far svarede: »Naj. Stæjen blir nok inte bære å
ded. « Lillej uleaften var også årets travleste dag i posthuset. Vore
egne bude slæbte en masse post hjem. Omegnens fo lk leverede post
ind, og der kom ekstrapost fra Rønne posthus. Der var noget at
rive i. Far og budene havde overa rbejde med sorteringen lige til kl.
10 sommetider. Denne aften var det traditio n, at budene kom ind
til cacao og mors nybagte hvedebrød.
Så kom juleaftensdag med alle dens mange gøremål. Julestegen
skulle hentes hjem, det var særlig vigtigt. Når sneen kom og blev
liggende ungefar 3 Y2 md. slap jeg for at feje gårdsplads i dette tidsrum. Der skulle renses under hønsene hver dag, mor kunne ikke lide æg, der smagte af hønsehus. Juleaften blev der nok snydt lid t
med P<?Stafgangstiden. Far kom ind fra posthuset til det dækkede
bord, ønskede os: Glædelig jul. Vi spiste a nde- og flæskesteg, rødkål og til sidst en dessert. Efter endt festmåltid, blev vi børn ihvertfa ld da vi var aldersmæssigt undermålere - kostet ind i et ti lstødende lokale. Far og mor s kulle pynte j uletræet. Vi kunne holde
aktionen under observation ved at kigge igennem nøglehullet på
sk ift. Nok har vi fn iset lovlig højt, fo r fa r hæ ngte sin kasket - med
blank skygge - på dørhåndtaget, så kunne vi kun se det bare mørke. O msider blev vi da lukket in d ti l det festligt pyntede træ, der
stod med lys, fe- og englehår, glimmer, kreppede roser og meget
andet. Vi sang nogle af vore bedste julesalmer og så kom gaveuddelingen. Det var nyttige gaver, vi plejede a t få, som oftest, og vi havde også små, sjove ting som gaver ti l far og mor. Hvert år kom der
pakke fra vor eneste ugifte moster, heri var gaver til os alle. Far åbnede og læste julebrevene højt. Vi hyggede os med vore julebøger
og -hæ fter. Nød de frugter, bonden kun ser juleaften. Der var tradition fo r, a t vi måtte blive oppe så læ nge vi ville på denne aften.
Men snart blev vi trætte, og vi enedes om at søge vore rigtige senge.
- Og freden sænkede sig med j ulen i sin favn.
Har man fort iden stuvet op, har man også fragt ind i fremtiden.

Andreas Nielsen
Agerbech

Af CARL LØFHOLM
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I året 1739 fik Bornholm en af sine vel nok mest navnkundigste og
nidkæreste kristendomsforkyndere, nemlig præsten og vækkelsesprædikanten Andreas Nielsen Agerbech (1701 - 1770).
Andreas Nielsen Agerbech har altid været - og er det vel fremdeles - en omstridt mand i Bornholms kirkehistorie. Dette skyldes i
første ræk ke, at eftertidens forfattere og skribenter i alt for udstrakt grad har hæftet sig ved hans hæftige sind og mange særheder og således fremstillet ham som en såkaldt »interessant person«,
ja, en forfatter har endog betegnet ham som halvt forrykt.
Fordyber man sig derimod i de forskellige foreliggende kirkehistoriske værker, f.eks. Bornholms Kirkehistorie og Den danske
Kirkes historie, tegner der sig et helt andet og mere positivt billede
af den gamle præst. Dog lægges der på ingen måde skjul på, at
Agerbech både var stridbar og egenrådig, for intet skal jo forties,
når der skal skrives historie, men samtidig understreges det, at han
havde evne Lil at sælte en hel del igang.
Og det var netop, hvad Agerbech gjorde og satte sig som mål i
sin præstegerning på Bornholm, såvel i Poulsker og senere i Klemensker.
Her skal der ikke fremdrages hans mange stridigheder og sammenstød med øens embedsmænd og andre personligheder, det kan
der læses om andetsteds. Men i stedet skal der mindes om hans
mange værdifulde og positive egenskaber som sjælesørger og forkynder på Bornholm - og det må vel være hovedsagen i så henseende.
Andreas Nielsen Agerbech var født i 1701 i Varde - eller som det
siges på sit navns gård i Jylland. H ans far var hjulmand , og trods
små kår blev han holdt til bogen. Han var en intelligent og lærerig
ung mand, og allerede i året 1727 - kun 25 år gammel - blev han
teologis k kandidat. Senere studerede han både medicin og teologi i
Ha lle i Tysk land . Her blev han som så mange andre studerendepietistisk vakt , og tog det som et kald fra Gud , at arbejde for sine
medmenneskers omvendelse og frelse. På Bornholm blev han da
også vækkelsens store navn, som det hedder.
Men først ko m Agerbech en tur til Norge, hvor han i 1737 fik
stilling som kapellan i Frederikshald. Her gik det ham ikke alt fo r
godt i embedet, idet han, som det siges, revsede synd og vantro
uden personanseelse, og det skabte ham en del bryderi med hans
omgivelser. Dernæst rej ste han til København, hvor han fik foretræde ved hoffet hos Christian den Sjette (1699 - 1746), hvor han
bl.a. optrådte som læge for kongen, ligesom han for sam me - i en
præd iken - erklærede sig som en tro lulteraner. Kong Christian
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fattede en sådan tillid til Agerbech og hans gerning, at han den 13.
februar 1737 kaldede ham til sognepræst i Poulsker.
I det lille sogn virkede han meget energisk og nidkært for sine
sognebørns frelse og bevågenhed i åndelig henseende, således at
mange i Poulsker og omliggende sogne og menigheder blev vakte
og troende. Nogle af disse satte han til at undervise og opdrage
ungdommen. Ifølge en indberetning til Sjællands biskop Peder
Hersleb ( 1689-1757) hedder det således, at han havde 22 forelæsere
og forstandere, samt endvidere to medhjælpere. Og videre hedder
det, at ingen længere i Poulsker menighed hverken betlede, stjal eller horede i Agerbech's tid. Endvidere hedder det, at mænd fra 50
år og derover, havde lært at læse rent ud af en bog, skønt de aldrig
tidligere havde kendt et bogstav, og i sognet blev der endvidere indført Bibler og Nye Testamenter for i alt 340 rigsdaler.
l året 1741 blev Andreas Agerbech efter megen modstand fra visse kredse i sognet forflyttet og af kongen kaldet til det langt større
embede i Klemensker, hvor han tjente til året 1756.
Her opstod der snart en åndelig vækkelse, såvel inden, som uden
for det store sogn, og det siges, at folk drog i snesevis, både seks,
syv og otte mil for at høre den nidkære præst forkynde Guds ord.
Allerede den 1. oktober 1741 kunne Agerbech indberette til biskoppen, at han havde 14 mand beskikede til at læse og lære ungdommen i menigheden, og i følge samme indberetning håber han, at
Gud skal opvække og tilberede endnu flere.
Endvidere havde Agerbech to mænd stående i degnestolen til at
være behjælpelig med altergangen.
Imidlertid var det ikke let for Agerbech at praktisere pietistisk
kristendom i disse år, og han undrede sig da også stærkt over forholdene og den modstand, som han mødte fra forskellig side, bl.a.
fra en kreds af landets, d.v.s. fra øens embedsmænd.

Klemensker by set fra Præst em osen.
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Men til venners glæde og ti/fjenders harm vedblev han endnu en
længere årrække , at fremme og udbrede Guds riges sag på Bornholm.
Under sin embedsførelse som sognepræst i Klemensker, viste
Agerbech sig som en praktisk og indsigtsrigmand. I året 1743 påbegynd tes en omfattende restaurering af sognekirken, og dette arbejde fi k Agerbech strakt over et tidsrum af ni år, og det af hensyn
til sine sognebørns betalingsevne, således at de ikke blev bebyrdet
med nogen slags ekstrapålæg.
Sognekirkens restaurering beløb sig ifølge de foreliggende oplysninger, bl.a af Laurids de Thura (1706-1759) til 2.052 slettedaler, 3
mark og 4 skilling.
Endvidere var Andreas Agerbech den direkte årsag til, at den unge Jørgen Koefoed (l 731 -1 851) fra Simblegård i Klemensker sidenhen blev sognepræst i sit fødesogn, hvilket skal have gået således
til. - En dag aflagde Agerbech besøg i hjemmet på Simblegård og
tog da med kærlig hånd den lille Jørgen Koefoed, som på daværende tidspunkt kun var en otte til ni år gammel, under hagen og så
ham ind i ansigtet, mens han henvendte sig til drengens forældre
med følgende ord: »Der sidder et præsteansigt på den dreng. Ham
skal I lade studere!«
Dette var »olie på min mors lampe«, fortæller Jørgen Koefoed
mange år senere og tilføjer,at hans far, proprietær og sandemand
Hans Jørgen Koefoed (1704-1785) var alt andet end begejstret herfor, idet han ikke mente , at han så sig i stand til at »bestride de omkostninger, som der ville fa lde«.
Men Jørgen Koefoed kom trods alt til at studere og blev senere
hen præst i sit fødesogn, først som kapellan og dernæst som sognepræst, tilsammen i et tidsrum af 50 år.
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Senere kom Agerbech i konflikt med øens øverste militæriske
embedsmæ nd, kommandant Schepelern og vicekommandant
Schou samt andre ligesindede, og den 16. juli 1756 måtte han bytte
embede med pastor Thomas From (1699-1771) på Christiansø.
Dette betød i realiteten en degradering af den Klemenskerpræst,
idet det lille øsamfunds præstekald var langt ringere end
Klemensker-kaldet.
På Christiansø gik det imidlertid alt andet end godt for Agerbech, fo r snart efter sin tiltræden her kom han i alvorlige uoverensstemmelser med den derværende garnisons officerer samt ligeledes
med kirkens degn.
Efter blot et års præstegerning på Christiansø fik han sin afsked,
dog med pension, og senere praktiserede han som læge og medicin,
først i København og siden i Svaneke. Her døde han den 30. janua r
1770.
Sine sidste år henlevede Agerbech mest på Bornholm - sunket
ned i armod og elendighed, som det hedder om ham .
Derimod skal hans enke Karen Liitken, som overlevede ham i 35
år, have siddet i ret gode kår med 800 rigsdaler i kapital og med 30
rigsdaler fra Christiansø. Hun døde i december 1805 og blev begravet den 9. december nævnte år.
Af minder om Agerbech - synlige som usynlige - findes der adskillige. Således den prægtige ligsten på Set. Klemes Kirkegård over
præsteparrets fem mindreårige børn - desværre nu i en temmelig
miserabel tilstand.
På den gamle præsterækketavle - Series Perstorum - i samme
kirke har Agerbech fået et overordentligt smukt skudsmål over sin

gerning i Klemensker, idet der med sirlige skriftbogstaver meddeles
om ham, at »ved hans Embede bleve mange opvagte af deres sikkerhed baade i og uden for Menigheden«.
Endvidere henviser forfatteren P. N. Skougaard i sin beskrivelse
over Bornholm fra 1804, at der nord i landet fandtes »lidet pietisteri«, d.v.s. i Klemensker og Olsker, ligesom der ved godt midten af
1700-tallet rettedes tiltale imod Vestermarie-degnen Hans Bidstrup
for hans kristelige møder på Nordlandet. Sognepræsten i Vestermarie, Hans J. L. Lund var meget imod dette, og i sin kritik af degnen siger han om ham, at »han holder forsamlinger i Set. Klemens
Sogn, hvor der findes en god del Agerbech-ianere, som just er hans
chredturern.
Endnu i første halvdel af 1800-tallet var der livlige kristendomsrørelser på Bornholm, som kunne føres tilbage til Agerbechs embedstid.
Et af de betydeligste vidner fra denne tid var Karen West, der levede som en from jomfru, som det siges om hende. Hun var født i
Tjørneby i Poulsker 1795, hvor hendes far var skibskaptajn. Hendes mor havde som »en efterklang« af Agerbechs virke i det sogn
læ rt hende, at ty til frelseren med sin sorg og sin synd, og da hun på
den gård, hvor hun tjente, engang fik en andagtsbog foræret, sagde hun: »Den bog er mig mere værd end de 20 dalere, som jeg har
fået i halvårsløn.«
I Snogebæk båede på samme tid en troende enke ved navn Johanne Kjøller, der også havde spirerne til sit kristne liv fra Agerbechs vækkelsesgerning. Hun holdt opbyggelsesbladet »Budstikken« og bragte herudfra gode ord til syge og elendigt stillede mennesker, og hun skal have været til stor velsignelse for sine omgivelser.
I Svaneke byggede sognepræst Christian Valeur (1 72 1- 1779) et
meget interessant hus, som står endnu. Han var svigersøn til pastor
Agerbech og gift med dennes datter Marina Josepha.
En indskrift i en egebjælke over en indgangsdør i gården fortæ ller føl gende: »Ved Guds velsignelse og ved flid er dette hus rejst 14.
august 1765.«
Efter sigende er pastor Valeur aldrig kommet til at bo i sit hus,
som desværrre har mistet sin meget smukke bindingværksgavl, ligesom en del af dets areal er solgt fra og bebygget. Indtil for få å r
siden (1955) ha r det i en årrække været benyttet som afholdshjem.
I året 1745 faldt der en dom over Agerbech, årsagen var et voldsomt optring i Rønne, men i anledning af en kvægpest, som rasede
på samme tid, holdtes der over hele riget en faste- og bededag. Ved
den anledning holdt Agerbech en prædiken i Set. Klemens Kirke,
og da samtidig dommen over ham mildnedes ganske betydeligt,
fy ldtes han af taknemmelighed og indsendte en bearbejdelse af
nævnte prædiken, dateret 14. januar 1746, til Kong C hristian den
Sjette. Den opbevares på Det kongelige Bibliotek og fylder 130
tætskrevne kvartsider.
Som et særligt interessant kuriosum kan det nævnes, at prædikens titelblad er meget karakteristisk, idet Agerbech skriver sig
som en Angergiven Naade Søgende Arbej dere, d.v. s. at han benytter sig af et såkaldt akrostikon , således at hvert understreget forbogstav danner hans fulde navn.
Og indfinder den interesserede sig i Set. Pouls Kirke - Bornholms eneste kullede kirke og af kendere betegnet som øens finest
kultiverede middelalderbygning, så vil oplevelsen blive endnu større, for her har Andreas Nielsen Agerbech ha ft sin gang og sin gerning, ligesom ha ns stemme har lydt inden for dens mure.
Carl Løfholm.
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Livs
erindringer
Nedskrevet af Poul Vilhelm Julius Kofoed (1827-1905)
ejer af gården Skovsholm i / bsker sogn

Daguerretypi. Ca. 1863.

Året 1827 den 31. Juli fødtes paa Skovsholm et drengebarn, der i
d åben fik navnene Poul Vilhelm Julius Kofoed, og som er det, der
har skrevet det efterfølgende. -
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Skovsholm er en gammel gård , forekom mer allerede 1643 i
Bornholms beskrivelse. Den gang ejedes den af C hristian Maccabæus; men da Chr. Maccabæ us havde i krigen med Sverrig begået
landsforræderi blev han dømt i store bøder, og godset , som det den
gang kaldtes, thi der lå flere gårde derunder - blev overdraget Poul
Anker Kofoed . P.A. Kofoed var borgmester i Svaneke. Hvad tid
overdragelsen skete kan jeg ikke opgive, men ved år 1700 boede i
Nexø en kjøbmand Peder Ko foed , der havde 4 børn:
1. Pou l Henriksen Kofoed ,
2. Anker Anthoni Kofoed, ejer af Frennegård og således stammefader for slægten på og fra Frennegård.
3. Johan Christoffer Kofoed, lieut., proprietair til Skovsholm, senere i Nexø,
4. Magdele(ne) Margrethe Kofoed, gift med Peder Hansen Splitz
fra Splitzgård i Klemensker, proprietair til Skovsholm i Ibs ker,
hvilken gård han købte af svogeren, lieut. Jo han C hristoffer Kofoed . S kjødet dateret 28. Febr. 1732.
Deres børn antog navnet Kofoed, da gården var kommet fra den
Kofoedske slægt. Siden er gården arvet i lige linie fra fader til søn
til min tid, og min søn C hristian har så fået gården e fter mig; jeg

Fader var ualmindelig stærkt koparret, han havde efter sagnet
været skriver på byskriver Madvigs kontor i Svaneke; han sk rev en
smuk håndskrift, havde Chr. Cramers Regnebog ind ... Han førte
korrespondance med Cap. Rask på Eskildsgård i Pedersker angående proprietairgårdene. Han gik meget på jagt med Peder Mikkelsen på 1. slgd . - Jeg fik som dreng lov til at gå med som driver
(klapper). Det var ikke sjældent at vi fik 7-8 harer, men vi havde
også frihed at gå i hele den nordlige del af sognet. Skovsholms åen
var grænsen mod syd; han læ rte mig at løbe på skøj ter, forresten
var han ingen dårlig bonde, men det var ikke meget der avledes på
Skovsholm i den tid. 1841 blev der høstet: 38 tdr. 5 skp . rug, 14 tdr.
1 skp. hvede, 20 tdr . ærter, 144 tdr. 7 skp. byg, JO td r. 7 skp. havre, 1 td. 3 skp. vikker. 1842 blev der høstet 2 1 tdr. 3 skp. rug, 23
tdr. 3 skp. hvede, 78 tdr. 4 skp. ærter, 108 tdr. 3 Y2 skp. byg, 4 tdr.
6 skp. havre, 6 tdr. vikker. Det år måtte vi bruge vikker mellem rug
til brød. Min moder døde på Skovsholm d. 6. december 1868, 80 år gammel. Hun var født på Styrsgård . Det var en streng kone. Men hun
beholdt piger læ nge; jeg kan kun huske to eller tre stuepiger nemlig: Stine fra Berthelegård, Signe fra Rågegård og Cecilie Kofoed,
der lever endnu over på Fyen. Tre søstre fra Aarsdale tjente også
hos moder i længere tid , bleve senere gifte. Karen med Knud Nielsen, Ane med Peder Jensen Lou, og Kristine med Morten Peter Nielsen. Peter Olsens kone i Svaneke tjente også i flere år hos moder

boer i et aftægtshus og nyder a ftægt fra gården. Mine foræ ldre vare: Poul Anker Kofoed og Margrethe Pedersen
fra Styrsgård. Fader var født d. 5. maj 1793 og død d. 6. december
1842. På hans gravsten står fø lgende inskription: (forfattet af Conferentsråd Madvig) »En bramfri og hæderlig Vandel vandt ham

og siden hos os.
Stine fra Berthelegård blev gift med skomager Johan Petersen
fra Svaneke, de kom særdeles ofte på Skovsholm; han var en meget gemytlig mand, senere blev han opsynsmand på Arbejdsgården i
Svaneke. En datter af dem er fru Kofoed i Svaneke gift med ritme-

Agtelse, et velvi lligt og aabent Sind Venskab og Kj æ rlighed og lod
hans tid lige Bortgang inderlig begræ des af hans Hustru, der satte
ham dette Minde og hans tre sønner. «

ster Kofoed; hun var tidligere gift med skibsfører Hintze af Svaneke, men han druknede med mand og mus, der hørtes aldrig noget
hverken fra skib eller besætning. -
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Johan Petersen fortalte mange historier, men i særdeleshed
holdt han meget af at fortælle: Som ungt menneske arbejdede han
på Christiansø, der dengang var fæstning; i forening med flere sejlede de fra Svaneke, men glemte at få compas med, vej ret var sigtbart og ved at styre så nær vinden som muligt, var der intet i vejen.
- Men der kom en tæt tåge, der hindrede udsigten, og de vedblev at
styre så nær vinden, som muligt, vinden gik imidlertid mere og mere til vest, og efter at de havde sejlet så længe efter tiden at dømme,
at de snart måtte være ved Øen, hørte de endelig brændingen og
satte i land - mellem Listed og Bølshavn. Men jeg må tilbage igen til min moders beskrivelse. Hun har
måttet være lidt mere på stråe end de andre bondekoner, thi hun
blev altid kaldt Madam Kofoed, medens de andre bondekoner
kaldtes: Ole Louske, Hans Pederske, Peder Mikkelske o.s.v.
Moder kom af og til hos pastor Borgen; forresten kørte vi ofte
ud til Larsens i Svaneke (postekspeditør?), til lieut. Ipsen i Brændesgård og på Frennegård kom vi også af og til; derimod yderst
sjældent på Styrsgård, uagtet her boede moders broders enke, fru
Vulfsen, enke efter lieut. Vulfsen. - At her igen kom hyppigt fremmede er en selvfølge. På Nørregård hos cap. Caspersen kom vi
meget ofte og han gjorde moder store tjenester, da hun blev enke,
Cap. Caspersen var en tjenstvillig og munter mand; som kaptain
for Borgercompagniet i Svaneke var han forbjerger i hvert vrag for
Øster Herred, og derved tjente han jo en hel del; men som bonde
var det ikke meget bevendt.
Min fader fortalte , at en gang om sommeren da de gik ude på
marken og så på sæden kom de til et stykke hvor fader spurgte:
»H vad ser Du dem, hvortil svarede Caspersen: »Død og Pine, det
har jeg forg lemt«.
Efterhånden som gælden tog til lejede han jord bort til Aarsdalebo. - 1849 solgte han gården til Jakob Sørensen, der nu bor i Svaneke. Selv flyttede han til Møllebakken i Svaneke, hvor han havde
avl til 2-3 kør. Han døde 1862 og hans frue, der var en skikkelig og
brav kone, døde kort før ham.
Nu må jeg fortælle om morbroder Anker, det var min moders
ældste broder. Han bestyrede Styrsgård i mange år, da hans forældre døde tidligt. Efter sigende blev han af ulykkelig kærlighed en
del forfalden til drik og min moder fik ham så til at flytte til Skovsholm . Jeg kan imidlertid aldrig huske, at jeg så ham drukken. Det
var en stads mand , han sad mest i huggehuset og huggede tøjrepæle og lagde bånd på kar, hvilke bånd han lavede af hasselkjæppe,
båndjern kendtes ikke dengang. H ver lørdag når der blev taget sæd
op fra loen om vinteren var han tilstede og stod for målet. Den
gang blev sæden skillet med sold. Rensemaskiner kendtes først senere. - Der var vandmølle til Skovsholm og den passede morbroder
Anker i mange år.
Rugen til brød blev altid tørret i bageovnen førend den blev malet. Det gjaldt om at have så megen tør rug fra vinteren af som muligt, thi om sommeren var der ikke møllevand. Melet blev så pakket
i to store melbænke der stod i melhuset. Melet skulle pakkes så fast
som muligt, thi ellers blev det (ured) fordæ rvet. Det var et tungt arbejde at pakke mel, hvilket foregik med en melstøder i et glat høvlet træstykke af 1 alen læ ngde og tykkelse som en arm. På møllen
blev også malet: Malt, gryn og skråning.
Om søndagen sad morbroder Anker og læste enten i bibelen eller
salmebogen. Han gik aldrig noget sted.
Den gang havde vi altid håndværkere i huset, vor skomager hed
Peder Andersen og var fra Svaneke. Han og morbroder Anker fik
dem så en samtale, der altid sluttede med: »Kan Du huske da de

svendske Brigger vilde gaae ind i Svaneke Havn under Krigen 1807
for at tage Qvaserne?« »Jo, svarede P. Andersen, jeg stod ved
Vagtbodens Batteri nord for Svaneke og Anker ved Sandkaas Batteri syd for Svaneke. Briggerne fik Kløe og ingen Qvaser og viiste
dem aldrig mere«. Hans fødselsdag var den 12. marts og da kom
altid Johan Petersen, og moder hentede punsch til dem. Anker døde 1853 han blev 76 eller 77 år gammel.

MIN BARNDOMSTID
Det første jeg kan huske i denne verden, er at barnepigen gik med
mig og mine brødre til Styrsgård i 1831 for at se lieut. Vulfsen ligge
i lig, klædt i uniform.
Jeg blev af fader sat i privat undervisning hos læ rer Abrahamsen
i Svaneke, hvor jeg lærte tysk, siden gik jeg over i borgerskolen
hvor vi havde følgende fag: Religion, lærebog, bibelhistorie, læsning, skrivning, regning, gramatik, geografi og sang. - Synge kunne jeg ikke, jeg havde ikke megen nytte af det tyske sprog, glemte
også en del , snart kom 1848 og da var det ikke godt at nogen hørte
tysk, thi man resikerede at få børsten (?). - Jeg løb meget på skøjter på engen i Sylten, (der dengang ikke var udgrøftet) i selskab
med Mortensen, en husmandssøn der boede ved kirken , der hvor
nu H. Chr. Munk bor. - Mortensen var godt begavet, blev kaptain
ved Herredscompagniet og skrev ved alle Auctioner i Herredet i
mange år; han døde for nogle år siden på et hus i Østermarie.
I min ungdom gik jeg meget på jagt med Pd. Mikkelsen. En gang
havde P. Mikkelsen en dårlig hånd og troede ikke han kunne skyde
sikkert; der var god sporsne og han sporede at en ræv var gået i en
tornlykke i Skovhaven; han stillede mig på en skovvej, der ikke var
over 5 alen bred og befalede mig at skyde når ræven sprang over
vejen. Jeg havde den gang fået en doublet - og ganske rigtigt drev
han ræven ud, jeg gav den et skud og kastede det andet skud efter
den ind i tornlykken på den anden side af vejen, dermed var den historie endt, men P . Mikkelsen opdagede at en ræv var gået i en
tornlykke længere op i Skovhaven og ved at krybe derind fandt jeg
ræven stendød, et hagl var gået lige i hjertet. Jeg var aldrig nogen
sikker skytte, men da her var mange harer fik jeg dog en del; det
største antal var 15 stk. på en vinter; af ræve har jeg skudt 4 stk .,
den sidste skød jeg 1874 i Skovhaven. - Det efterår var her store
flokke af brokfugle især i Sylten, jeg skød en del.
Ved kysten drev jeg også jagt efter søfugle, ved streng vinter
kunne man skyde mange, men jeg vovede mig ikke ud på havisen;
en gang var jeg dernede, der var havis, og havde en god hund med
der tog flere vildænder, men de var ikke til at spise, så magre var
de, men fjerene var gode. Min jagt indskrænkede sig til med
pålandsvind at skyde nogle gadiser.
Jeg havde megen lyst til at danse, men var ingen god danser; men
jeg var dog med overalt. Således blev jeg inviteret til lieut. Sonne i
Randkløve, et sted hvor vi a ldrig kom , og på Ellesgård i Østermarie, hvor der boede en pige (Marie), der havde tjent hos min moder;
forresten deltog jeg i alle baller.
Da min fader døde, medens jeg var så ung, fik min moder en
avlsbestyrer Hans Peter Vibe, en grundskikkelig mand, hvorvidt
han var dygtig vil jeg lade ståe hen; han blev gift med stuepigen Signe fra Raagegård. - De flyttede til det midterste af Trehusene, hvor
Signe snart efter døde i barselseng. Han blev senere gift igen og boede på en gård i Bodilsker, men er død for mange år siden.
I 1848 kom Vevest Dam fra Allinge til lbsker for at anlægge et
teglværk; han fandt tjenligt ler på Skovsholms grund i Sylten, og
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min moder tillod, at der blev anlagt et teglværk, oprindeligt kun til
tegl- og mursten. Det blev stiftet på aktier, og her må have været
god råd på penge, thi det varede ikke læ nge førend aktierne blev
tegnede. Blandt aktionærerne kan jeg huske konsul Hansen i Svaneke, lieut. Sonne i Randkløve, Poul Kofoed på Helletsgård, Mads
Nielsen Knarregård, Niels Nielsen Klinby, Bertel L. Hansen, Hullegård m .fl.
Teglvæ rket gik godt, men Dam var en klog mand, og snart havde han indkøbt aktierne, så at han blev ejer af værket, der udvidedes med fabrikation af drænrør, hvoraf der solgtes en mængde.
Dam var en brystsvag mand, der døde ung; han havde været gift i
Allinge, og efterlod sig en datter, der vistnok lever endnu; han blev
hernede gift med Marie Sonne, en søster til købmand Mathias Sonne i Svaneke. De havde flere børn, der alle døde af brystsyge. Tilsidst døde moderen 1874 ved en ulykkelig kjøretour til Svaneke.
Teglværket blev solgt ved offentlig auktion 1875, tilligemed inventarium og jeg i forening med Jk. Sørensen på Nørregård , Js. P.
Hansen, Thingfogedgård og købmand M. Sonne i Svaneke overtog
det. Sonne blev bestyrer , og nu drev vi værket en del år med god
fordel. Vi havde næsten altid tyske arbejdere, og så kom min smule
tyske sprog mig til nytte. Sonne var bestyrer til sin død 1890, derpå
blev Jakob Sørensen bestyrer. Imidlertid havde Conjuncturerne
forandret sig så betydeligt, at vi standsede værkets drift 1892.
Drænrør og tegl var der ingen afsætning på, og mursten tilførtes og
solgtes billigere, end vi kunne fabrikere dem, vor fremgangsmåde
var aldeles ikke tidssvarende.
I de følgende år solgtes bygningerne og beholdningen. Vi slap
godt fra teglværket, og hver af os interessenter tjente i ren netto:
1240 kr. 70 øre.
Bygningerne på Skovsholm 1732 må have været meget brøstfældige, thi allerede 1734 blev den søndre læ nge bygget, derpå øster og
vester læ nge og sidst stuelæ ngen 1738. Stuelæ ngen må have fåe t en
hovedreparation omtrent 1775; thi der var pragtfuldt malet navnlig
mellemsalen og salen. På dørene til mellemsalen fandtes følgende
inskription:

Skovsholm.

På indgangsdøren:
Den Høster Frugten man berømmer
Som voxer op til Herrens Priis
Man maa da Tiden ei forsømme
Men høste ind med Lov og Pris.
P å døren til havekammeret:
Mod Foraaret sig Blomster pryde
Man dertil lugter - det er vis/,
Gud lad os dog de Blomster nyde,
Som spire ud fra Jesum Christ.
P å døren til pultekammeret:
Mod Kuld er Klæder jo en Lykke
Som varme god/ og passe vel
Gud give os med saadan Smykke
Som pryder altid vores Sjel.
På døren til salen:
Guds Englevagt den monne svare
For Sæden midi om Sommertid,
AI den ei Skade vederfare,
Men voxer op og bliver blid.

På det nuværende Skovsho lm fi ndes på lo ftet en dør, der blev
reddet, da gården brændte 1879, og på døren en stor hund og følgende vers:

De her indgaae
Maa passe paa
Og det heel ganske fluks,
At de min Ven da være maa,
Saa sandt jeg heder Mops.

Foto: Frede Kjøller.

I hvert fag vinduer på salen var der to tykke jernstænger for at
tyve ikke skulle bryde ind og stjæle, ligeså i pultekammeret.
Min moder lod bygge den søndre længe, min fader havde ladet
bygge nogle fag til den vestre længe; og jeg lod bygge gårdlængen
og en tværlænge mod vest fra vestre længe. Tværlængen var bygget af tømmer fra vandmøllen, hvilken jeg lod nedbryde. I de tørre
år 1857, 58 og 59 kom der ikke så megen regn, at møllen kunne gå,
og da der igen &lev møllevand, var den aldeles brøstfældig.
I 1879 den 5. maj ødelagdes på et par timers tid hele gården og
næsten hele besætningen ved ildebrand. Ilden opstod vesters i den
søndre længe, og det blæste friskt fra sydvest. Der blev kun en del
af stuelængen stående, og mellemsalen var uberørt af ilden. - På
foranledning af lærer Jørgensen blev væggene, der var træpanel og
dørene sendte til direktør Bernhard Olsen i København, der forestod samlingen af den danske Bondestands Fortidsminder. En taksigelses skrivelse fra ham ligger i mit skrivebord.
Der blev kun reddet en hest og 4 køer. - Det blev aldrig rigtigt
opdaget, hvorledes ilden opstod, men sandsynligheden taler for, at
den var opstået ved uforsigtighed fra røgterens side. Bygningerne
var brandforsikrede for 12000 kr. og løsøresummen var 11.900 kr.
For bygningerne fik jeg i erstatning udbetalt 11.136 kr. og for løsøresummen 6964 kr. De nye grundmurede bygninger, som jeg Jod
opføre efter ildebranden, blev brandforsikrede for 22.000 kr.
Nu skulde man jo synes, at jeg måtte få en stor gæld, men den
blev dog ikke så stor; thi mine sognebo og også fra Østermariebo
besørgede al kørselen, og også med fødevarer forsynede os både
med flæsk, smør og brød. I særdeleshed hjalp min svoger Gotlieb
Møser os meget, og afdøde Kofoed fra Kofoedegård gav os flere
tønder rug; Jk. Sørensen gav mig husly i længere tid, da resten af
stuelængen blev nedbrudt, og forresten hjalp han os også meget.
Min kone var hos Møser på Brændesgård næsten hele tiden, vi
byggede på gården. Pigebørnene og Cecilie Kofoed måtte ligge i resten af den gl. stuelænge, men Cecilie blev tilsidst syg og måtte køres hjem til Svaneke.
Det var en drøj skærsild at gennemgå , men vi var dog friske og
raske i mange år derefter, men vi må sande ordet: »Det er saligere
at give end at tage.«
Jeg blev konfirmeret ved påske 1842 af pastor Borgen, han døde
nogle år efter, og den 12. oktober 1845 blev pastor Anger indsat
som præst. Det var en ypperlig taler, også selskabsmand; han viede
os den 5. maj 1853 , blev i 1856 forflyttet til Gyrstinge og Flinterup
ved Sorø, og blev en fremragende mand i geistligheden. - Efter
ham kom pastor Jessen, tidligere adjunkt ved Rønne lærde Skole,
ligeså en meget god taler, men i særdeleshed en udmærket punktlig
regnskabsfører, og hvad han har skrevet i protokollerne med en
fast smuk håndskrift står endnu som et lysende eksempel for vordende sognerådsmedlemmer. - Han blev forflyttet til Sjælland,
men døde kort efter.
I året 1872 kom provst Hansen fra Olsker, ligeledes en god taler,
han var her til 188 1, da han blev forflyttet til Ramløse på Sjælland,
hvor han vistnok lever endnu; jeg fik hilsen fra ham ved læ rer Jørgensen for ikke længe siden. Så kom pastor Brix, en meget fredsommelig mand, men ingen rigtig god taler, men talte meget forståligt. Han prædikede lige ud ad landevejen, sagde dyrlæge Jørgensen (Ji.irgensen) i Svaneke. Han søgte sin afsked herfra og holdt sin
afskedsprædiken den 18. februar 1900. Han er nu flyttet til Lyngby. - Vor nuværende præst er pastor Motzfeldt.
Af degne erindrer jeg først Bech, men kun dunkelt; derefter Andersen, der blev forflyttet til Østermarie; dernæst Poulsen, en sund

ung mand, der havde været med i slaget ved Fredericia 1849, hvor
han havde fået en hjernerystelse, så at han til sine tider ikke var rigtig normal; han kom snart herfra, hvorfor husker jeg ikke. - Så
kom Steensgaard, han var aldrig godt lidt af menigheden. - I skolen sagde han til børnene: »Således ståer der i bøgerne, og således
skulle I lære«; så faae I at tro, hvad I vil.« I kirken kom han med
klæder på, som han havde købt hos marskandiseren . Han havde
ikke været her længe, førend han gjorde en rejse til København; da
han kom hjem, var han iført en meget lang overfrakke, der gik
ham næsten til anklerne; han fortalte os, at således var moden nu.
Men det varede ikke mange dage, førend der kom en politiembedsmand fra København og tog både Steensgaard og frakken; frakken
havde han stjålet; han blev afsat og straffet; flyttede til Poulsker,
hvor han boede en kort tid og tog siden til Amerika.
Vor nuværende degn er hr. Jørgensen, som kom hertil 1864. Det
har været en dygtig lærer og taler. Jeg har hørt ham at tale over lig
i flere hjem, men det var meget gribende; han er Dannebrogsmand
og kom i berøring med amtmand Vedel, der var en ivrig oldgransker, og de fulgtes meget på arkæologiske exkurtioner. - Herved
fik Jørgensen lejlighed til at se mange gl. sager, og dette gav nok
anledning til, at han fik stiftet et bornholmsk museum i Rønne.
Under exkurtionerne holdt han vikar, når disse ikke indtraf under
ferierne . I den sidste tid har Jørgensen af og til været lidt forfalden
til drik.
Jeg havde to brødre, den ældste hed Hans Christian Vulfsen Kofoed, født 1822, havde meget anlæg til tegning og kom straks efter
konfirmationen i malerlære i København, hvor han gennemgik
Akademiets Tegneskole og blev malersvend. De skilderier: Raphael
og Clorinde, der hænger i vor stue, er tegnede af ham og på Skovsholm hænger to oliemalerier af ham, samt et oliemaleri hernede.
Han døde 1844 og blev begravet i København.
Min anden broder Peter Nicolai Kofoed, født 1825, var den mest
begavede af os; han skrev tysk og engelsk korrekt og talte sprogene
godt. Hans lyst stod altid til søen, han kom tidlig tilsøes, tog et par
år derefter navigations eksamen og blev tilbudt en underlærer
plads ved Navigationsskolen, men tog atter tilsøes. - Han begik
den fejl, at han som styrmand deserterede fra et skib og gik til
Amerika, hvor han opholdt sig i to eller tre år; da han kom hj em
fra Amerika, blev han ikke agtet mere, hverken af kaptainer eller
styrmænd; han fik dog en styrmandshyre på en længere rej se; så
fik han en sommer en huggert at føre og gik på Preusen efter brænde, derpå en jagt for det Smid(t)ske Firma i Svaneke, med hvilken
han gik til England med byg, og herved ødelagde han sit helbred,
måtte fratræde jagten og var altid uheldig siden han deserterede til
Amerika. Konsul Andersen i Svaneke, Anders Peter Hansen i Listed, Mads Vulfsen i Svaneke og jeg tilligemed Peter købte briggen
Ida til ham; han havde den kun et par rejser, så blev han ansat som
strandingscommissair i Svaneke; han rejste straks hj em fra England og overlod briggen til styrmanden Signius Holst af Svaneke.
Kort efter sin hj emkomst døde han den 8. maj 1868. - Han var gift
med Jf. Caspersen fra Nørregaard og havde 4 børn, der blev voksne: Pouline Kofoed, telegrafbesty rinde i Assens, og Nicoline Kofoed telefonbestyrinde i Assens. Den ældste søn Hans Chr. Kofoed
var styrmand og døde på rejsen fra Vestindien og hj em. Den yngste
søn Casper var telegrafist i Fredericia; han blev gift, men døde kort
efter hos søstrene i Assens. Min broders enke flyttede til sine døtre i
Assens og døde der.
I min barndom boede i Svaneke konsul Nansen; han lod bygge
flere skibe, både brigger og skonnerte, og der var således god af-
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sætning på egetræer. Samtidig boede på Lundegård i Østermarie
en mand ved navn Poul Sommer; han solgte alle egetræerne på
eengang til Nansen og betalte derved sin gæld. Der var mange egetræer i vestre skov på Skovsholm; min fader blev tilrådet at sælge
alle egetræerne på eengang, så kunde han betale sin gæld, der var
1.100 rigsdaler. Fader tog også op til Lundegård og så skoven, da
egetræerne var huggede; men da han kom hjem, sagde han , at såle-

Skovsholm stuen.
(Illustreret Tidende 1879).
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des kunne han ikke behandle sin skov. Følgen blev, at gælden blev
stående. - Nogle år efter blev gælden opsagt, af hvilken grund mindes jeg ikke, - 1. 100 rigsdaler med 1. prioritet i Skovsholm var ikke
til at opdrive på Bornholm, og fader måtte rejse til København,
hvor han fik 1.100 rigsdaler tillå ns af Madam Vulf, der tidligere
havde været gift med Peter Mortensen, en broder til min moder.
I 1856 blev jeg valgt til medlem af sognerådet; jeg blev valgt til

formand for sognerådet. Det første møde, jeg overværede, var på
præstegården hos pastor Anger. Jeg sagde til pastor Anger, at jeg
aldeles ikke vidste hvilke pligter, der påhvilede mig. Pastor Anger
svarede: »At det skulde autoriteterne nok minde mig om.« Forresten var sagen ikke så farlig vanskelig; thi dengang var altid præsten formand i skole og fattigkommissionen. Efter tre års forløb
blev jeg valgt til medlem af amtsrådet, rimeligvis foranlediget af
vor huslæge Heiberg og pastor Jørgensen i Østermarie. Jeg var
medlem af amtsrådet i tolv år.
I 1863 blev jeg af amtsrådet valgt til forligsmægler for Svaneke
købstad og Øster Herreds Forligskreds, hvilken bestilling jeg endnu har. Jeg er også landvæsenskommissair, men jeg erindrer kun,
at jeg har haft een forretning, det var ved reguleringen af Spagereaaen i Østerlarsker. Jeg blev igen valgt til medlem af sognerådet
1877 og var sognerådsformand i tolv år.
Forøvrigt er jeg formand for sognevurderingsmændene til landbygni ngernes almindelige brandforsikring, hvilken bestilling jeg
har haft siden 1857.
Min kone Margrethe Vilhelmine Møser er født i Rønne den 14.
januar 1820, hendes forældre var købmand og guldsmed August
Frederik Møser og Inger Chathrine Mikkelsdatter. Møser var en tysker, født i Hannover, han rejste på sin profession fra Tyskland til
Petersborg, men blev på Østersøen opbragt af danske kappere (det
var i krigen 1807 til 1814) og ført til Rønne. - Her blev han gift med
købmand A . Lunds enke og avlede med hende sønnerne: Frederik,
Niels, August og Christian Møser og døtrene Lene og min kone.
Lene blev gift med min svoger købmand Chr. Elleby i Rønne og efterlod sig 4 børn; sønnerne efterlod ingen børn. Niels var gift med
tante Marie Møser i Svaneke. Møser blev gift anden gang med en
datter af Hans Æbbesen på Brændesgård i lbsker; han flyttede nu
fra Rønne til Brændesgaard, hvor han døde; her blev han fader til
Gotlieb Møser i Svaneke.
Købmand Anders Lunds enke havde fire sønner, der altså var
halvsøskende til min kone. Der var Hans Lund, i mange år præst
på Færøerne, siden præst i Alsønderup ved Frederiksborg, hans
portrait ståer på moders Chiffonier; dernæst Claus Lund, sømand,
død som fyroppasser på en ø udenfor Set. Fransisco. Hans portrait står ligeledes på moders Chiffonier, - Anders og Jens Lund
har jeg aldrig kendt.

Jeg savnede meget afdøde sandemand Lars Munch på Bakkegård (nu: Bæ kkegård), vi kom meget ofte sammen som sognevurderingsmænd for landbygningernes almindelige Brandforsikring;
vi var også flere gange forbjergere sammen i vrag.
Landmåler Rasmus Caspersen Munch, (1830-83 11. vgd.) på
Brændesgaard savnede jeg meget, vi var i tolv år sammen i amtsrådet; jeg lærte meget af ham, thi han havde bedre kundskaber end
jeg. Møller Kofoed på Svanemøllen savnede jeg ligeledes, vi var
omtrent jævnaldrende og havde a ltid kendt hinanden; vi fik en lille
samtale, hver gang jeg kom til møllen. Købmand Mathias Sonne i
Svaneke savnede jeg ligeledes; vi kom meget ofte sammen, da han
var bestyrer af teglværket.
Jeg husker tydeligt stormfloden og dens følger i november 1872.
1 Aarsdale var alle væggene skyllede bort af klippegårdens øster
længe; den søndre mølle blæste om og knustes; i Listed blev flere
huse mere eller mindre beskadigede og i Svaneke blev havnen aldeles ødelagt og alle skibene ramponerede. Dagen efter var moder og
jeg kørende i Svaneke og så et skib stå op ved det nuværende Hotel

Østersøen. Her nede ved kysten gik vandet over vejen og langt op
på Thygegaards grund; væ rst rasede stormfloden på Lolland og
Falster.
I min dagbog har jeg skrevet den 7. marts 1890: »Posten bragte
idag den højst sørgelige efterretning, at dampskibet Jarl var gået
under. « Fiskerne fra Tejn havde ifølge aviserne fundet 17 døde svin
og en del silde- og lakse kasser, der var mærkede fra afsenderen i
Aarsdale. Efter forlydende havde Jarl 12 mands besætning og 14
passagerer. Søndag den 9. marts holdt pastor Brix en smuk bøn fra
prædikestolen for de døde og deres efterladte fra »Jarl«.
MERE FRA BARNDOMMEN AF:
Dagligstuen gik tværs igennem stuelængen med et fag vinduer mod
nord med udsigt til svinegården. 1 dagligstuens nordøstre hjørne
stod stenbordet med fire massive egetræs ben; i det sydøstre hjørne
stod morbroder Ankers chatol og klokken. På den vestre væg stod
kakkelovnen, ved siden af den på søndre side en stor lænestol med
hynde på. Ved storbordet spiste folkene og ved et rødmalet bord
midt for den søndre side spiste fader, moder, børnene og barnepigen. - Når lærredet var vævet og skulle på bleg, blev det lagt i den
vestre have nord for dammen, hvor der var en bleghytte med stråtag, hvor pigerne måtte ligge for at passe på lærredet, og lænkehunden blev flyttet derop og stod ved siden af bleghytten. Om aftenen gik moder altid ud og fæstede varmen, d. v.s. så efter, at alt var
slukket. På en fyld i skorstenen stod fyrladen med fyrstål, flintesten og svamp eller meget tørt træ (halvråddent). En gl. overtro
sagde, at Vaaild (noget man bilte sig ind at se) kunne ikke gøre fortræd undtagen den kom i berøring med virkelig ild. - Engang kom
Vaailden ned gennem skorstenen på Skovsholm og sagde til ilden:
»Kom broder blege, så skal vi lege. « Men ilden svarede: »Jeg kan
ikke, thi man har dækket mit ene Ben.« Til forståelse heraf må siges, at det altid var skik og brug at slåe et kors over ilden, og korset
var årsagen til, at ilden ikke kunne komme noget sted . - Der kom
engang en tigger til Skovsholm og bad om nattely; han fik lov at
ligge i bagerovnen. Om morgenen fortalte han ovenstående historie
om broder Blege. Klædedragten i min ungdom, når man gik til kirke , var altid blå
klædestrøje og hjemmevævede hvergarns benklæder. Når man
skulle til fine baller hørte klæder med kjole. Da jeg blev gift 1853
var kjole allerede gået noget af mode , og jeg havde frakke . - Siden
husker jeg kun at have haft kjole på een gang, og det var, da jeg
var medlem af en deputation, der blev sendt til København 1863
for at følge Frederik den Syvende til graven og derefter til audien ts
hos Christian den Niende. Der fik jeg det billede af kong Frederik
den 7., der hænger over mit skrivebord . Deputationen bestod af
skoleinspektør Hj orth fra Rønne, der var ordfører, oberst Rømer
fra Skovgaard i Klemensker, exam . jur. Jespersen fra Sejersgaard i
Knudsker, cap. folketingsmand Dam fra Aakirkeby og min egen
ringhed .
· Der blev lejet en jagt fra Rønne, der skulle bringe os til Ystad,
derfra skulle vi gå over land til Malmø og derfra med damperen til
København. - Men vi fik en stærk vesten storm, så at vi ikke kunne
nå Ystad, men måtte holde ind til Ørnade Fiskerleje og der tage
sjuts til Ystad og videre med sjuts til Malmøe. Kjolen , som jeg havde på ved audientsen , lånte jeg hos den bekendte skræddermester
Petersen på Gråbrødretorv .
Hjemrejsen gik ligeledes over Sverrig i en forrygende snestorm;
da vi kom til Ystad, lå jagten fra Rønne der og bragte os hurtigt
hjem til Rønne.
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Gade i Aak irkeby.

AAKIRKEBY
Aakirkeby er øens sneglehus
landevejene og de gamle søger den
som et helligsted
for død og opstandelse
tiden har ventet her
allerede før de Liibeckerhunde
vandt slaget ved Ugleenge.
Den gang jeg syntes
at verdens ende lå
imellem Myreagermøllen og Aakirkeby
- skønt »Verdens ende« lå et andet sted var det beroligende at have ærinde i byen
det hjalp at skære ansigt
foran Irmas blå facadeglas
så Irmapigen med kurv og gyldent hår
svarede i gyngende grimasser.
Men inde fugtede ekspeditricerne pergamentpapiret
med stribede smørklaskere
så jeg i mæ lket opløsning
måtte samle mit mundvand
og styrte ud.
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Foto: Frede Kjøller.

Efter dette var Tatol som Tusind og en nat
fuld af dukkekaffestel på pap
sæber og Krinolinedamedrømme
der ejede den samme vidunderlige sødme
som bager Koefoeds svedskestænger
- søndagenes eneste trøst når missionshusets ferniserede gulve
klæ bede til liljeblege stemmer
og salmebøgernes ni domkirker
truede sandheden frem til slut.
Men hverdagens træ kpapir var Brugsen
bag denne funkiskasses disk
lå byens havn
her var alt indskibet
ligefra kanel til tyrenæseringe
og tallenes kolonnechef
skrev i bogen med kriblende tal
der lignede små flyvende måger.
Her mødte fo lk den store verden
her stod jeg gerne
glad over bøndernes langsommelighed
inden jeg med bolsje i munden
skulle ned ad Doktorbakken
for at overleve verdens ende påny.
Grethe Solhverv Rasmussen

En Østerlarskerbos
ungdomserindringer
1840-55

Ungdomserindringerne er en fortsættelse af »En Østerlarskerbos
barndomserindringer« i »Jul på Bornholm« 1978 side 18.
Forfatteren, der en tid spillede en ret betydelig rolle i Svaneke,
hed Anders Peter Low. Han var født i 1826 på Gamlevældegaard i
Østerlars. Da fo rholdet mellem fo rældrene ikke var det bedste,
knyttede drengen sig mindre til dem end til den forrige ejers enke,
som nød aftægt på gaarden. Ved hendes død i 1835 ændredes meget for drengen. Han blev nu sendt i skole hos sognepræsten, Lars
Winsløw, en skolegang han mindedes med alt andet end glæde, thi
når præsten havde vrøvl med sin kone eller med sogneboerne gik
det ud over Anders, som blev gennembanket, trukket i ørene og på
a nden måde misha ndlet, hvorfor faderen sendte ham i sogneskolen. Her havde han det godt, men lærte ikke meget, da læreren var
gammel og affældig. I 1840 blev Anders ko nfirmeret, og dermed
begyndte ungdomstiden .
Anker E. Kof oed

MIN UNGDOM
Efter at jeg havde forladt skolen og efter at være bleven konfirmeret, modtog jeg i nogle få år af og til undervisning i regning, skrivning, gra matik, geografi og så videre, hos den gamle degn eller skolelærer, der med særdeles redebon hed og velvilje underviste mig i
disse og a ndre dicipliner, skolefaget vedrørende, og arbejdede han,
der tidligere havde været militær, også stundom på min uddannelse
som vordende soldat. Dette sidste var dog kun tilfældet , om jeg så
skal udtrykke mig, ved højtidelige lejligheder, o m hvilke her ikke
er stedet til nogen udtalelse. T il noget højdepunkt bragtes just ikke
denne skoleundervisning; men jeg kom dog så vidt at jeg blandt andet læ rte at skrive en ret smuk håndskrift og tilnæ rmelsesvis dansk,
inden jeg fo rlod dette kursus.
Når vi havde retskrivning. ledede den gamle lærer altid efter professor Nissens vidtløftede og foræ ldede gramatik, en bog, han havde en stor forkærlighed for. Den var nemlig bleven benyttet ved
undervisningen i denne gren på præst Hjo rth's seminarium, hvorfra denne lærer i sin tid var blevet demitteret. En 3 af 4 af mine før-

ste ungdomsår mødte jeg hyppigt i denne privatskole, hvor jeg
hverken blev banket eller rykket i ørene , men venligt og kæ rligt behandlet i enhver henseende. Med landmandens fredelige gerning
kunne jeg aldrig blive rigtig for trolig, men sukkede stedse efter at
øse afvisdommens kilde. Dette vakte opmærksomhed hos den daværende præst i sognet, en sjælden brav og vakker mand, og tilbød
han, hvis skobånd den fora nomhandlede præst ikke var værdig at
løse, at han gratis med mig ville fortsætte den gamle lærers undervisning og lære mig lidt mere i anden retning. Tilbuddet blev naturligvis modtaget med glæde, og jeg begyndte atter at gå i skole hos
præsten i sognet. T rods mandens særdeles humane og vakre karakter, venlige og blide måde at undervise på, syntes jeg i begyndelsen
dog ingenlunde godt om skolen, idet en del af det, jeg havde lært
hos den gamle lærer, og som jeg antog for ubetinget rigtigt, blev erklæret fo r aldeles uholdbart. Dette sårede, skøndt næsten matematiske beviser produceredes, ikke lidet min sygelige forfæ ngelighed,
hvora f jeg altid har lidt, og det så meget mere som jeg, stolt og indbildsk i følelsen a f at skulle være den tilkommende arving til min
faders gård, var af den formening iforvejen at være temmelig godt
læ rdt! Imidlertid gik jeg i skole og nød temmelig alsidig undervisning hos denne brave præstemand i et tidsrum af henved 6 år og
læ rte jo ved hans godhedsfulde vej ledning eet og andet, der senere
har været mig til gavn og nytte, men vel også til skade i livet, dette
sidste er imidlertid ikke min læ rers skyld !
På den tid jeg freqventerede denne skole, var mit fødesogn,
Østerlarsker, fattig på kundskabsrige mænd , og måtte derfor præsten altid være fo rmand i fo rstanderskabet. Han ledede altid ved
siden af sin stundom meget møjsommelige sjæ lesørgergerning,
som han røgtede med christelig r.idkærhed, sognets vertslige a ffæ rer på en rosværdig måde. Ved sogneforstanderskabets møder plejede jeg ofte at skrive. Præsten kaldte mig sin sekretær. H r. Sekretair o.s.v. Dette prædikat eller denne tiltale smigrede mig. Jeg
holdt nu meget af at benævnes »Sekretairn, indskøndt jeg i begyndelsen ikke rigtig kendte ordets betydning, men antog dog, at det
måtte være synonymt med: Skriver eller sådan noget lignende. I begyndelsen plejede præsten at diktere mig, når jeg skulle føre forhandlingsprotokollen, men efter en tids forløb, dog' varede det
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temmelig længe, kom jeg alligevel så vidt, at jeg selv var mægtig til
at kunne føre protokollen uden præstens diktat. Dette var jo også
ham en lettelse ved møderne, og det var mig altid en glæde, når jeg
på en eller anden måde kunne vise ham lidt erkendtlighed for den
mig godhedsfulde ydede undervisning, der ofte, idet hans tid stedse
var meget optagen, var ham meget byrdefuld og besværlig.
Efter at have udstået min skoletid, kom jeg alligevel næsten daglig i huset hos denne brave, agtværdige og almindelig afholdte præstefamilie, hvor jeg ikke blev behandlet som fremmed, men som et
medlem af Familien. I dette vakre præstehus så jeg intet andet, end
hvad der var ædelt, smukt og skønt; men det gode eksempel indvirkede desværre ikke heldigt på mig (var uden indflydelse på mig).
Jeg førte nemlig et temmelig ryggesløstogudsvævende ungdomsliv
mellem slags- og svierbrødre, og andre lastefulde. Når jeg forlod
præstegården, hvor jeg naturligvis spillede lammets rolle, marscherede jeg ofte, dog ad omveje, hen til den bekendte kro »Nybro
Kro«, der i almindelighed var tumlepladsen for min virksomhed af
den nys antydede art. Jeg var der altid den »Toneangivende«, opfordrede til slagsmål, drikkeri og lignende særlige udskejelser, der
langt fra stod i den bedste samklang med det beskedne forhold og,
om jeg så tør sige, smukke optræden jeg stedse plejede at vise i
præstens hus. Det har altid været min skæbne i livet, at jeg har fået
mange lumske fjender og avindsmænd, der dog tildels havde nærmet sig mig under venskabsmasken. På slige fyre var der også i min
ungdomstid forråd i Østerlarsker; og disse forsømte heller ikke at
referere min færd; ja endog at udmale den med temmelig mørke
farver, for min ungdomslærer, præsten; men denne mand, der besad den hæderligste karakter af verden, kunne aldeles ikke fatte eller begribe, at et menneske, der tildeels var opdragen i hans hus, og ·
som lige overfor ham altid trådte så beskedent og vakkert op, kunne handle i en sådan ånd, drikke, være med på slagsmål etc. Ofte
gjorde præsten mig imidlertid opmærksom på, dog altid i en blid
og venlig tone, folks slette omdømme om min person, men jeg forstod ved sådanne lejligheder at undskylde mig, at besmykke mine
fejl og laster, sænke og igen at hæve hovedet til rette tid og fik derved den brave præstemand stedse til at tro, at jeg var uskyldig! Når
jeg således havde spillet komedie, følte jeg imidlertid ofte samvittighedens, den indre påmindelses bitreste bebrejdelser, idet jeg følte ved mig selv, at det var både synd og skam at føre min velgører
således bag lyset! Det bedre mennske hos mig fornægtede sig dog
ikke til enhver tid! - Midt i min bedste ungdom, jeg var 25 Vi år
gammel, udgik der fra Bornholms kommandantskab en opfordring
til unge mennesker af milicen om at ville stille sig til en præliminæreksamen eller rettere sagt til en prøve i almindelige skolekundskaber for en kgl. kommission af officerer i Rønne, for efter bestået
eksamen at kunne oversendes til infanteriexercierskolen i København. Til denne prøve meldte der sig 18 aspiranter, hvoraf jeg var
den ene. Jeg bestod efter fattig lej lighed prøven og blev overført til
København i foråret 1853, for at gennemgå en exercerskole ved I.
liniebataillon, der dengang kommanderedes af den anerkendte
dygtige officer, da oberstlieutenant, senere oberst la Cour, en ven
af min ungdomslærer præsten. Exercerskolen gik jeg meget let
igennem, det var ikke så farligt. Vel gik sk indet stundom lidt af tæerne, når man marscheredc:: alt for meget, men det helede sig altid
selv igen, og dermed var sagen klaret. Det styggeste og værste af alt
under mit daværende ophold i hovedstaden var den frygtelige choleraepedemie, der dengang så skrækkelig hjemsøgte byen og krævede tusinder af offere, unge og gamle, rige og fattige. Der gjordes
ikke forskel. Næsten hele Københavns befolkning gik klædt i
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sørgedragt. Mange flygtede fra byen, for at undgå døden, men den
indhentede dem a lligevel. I mange huse døde beboerne aldeles ud.
Flere hoteller lukkedes og på Amagertorv såes under Epedemiens
værste rasen næsten ikke et menneske. Dette lagde jeg nemlig
mærke til, når jeg gik ned til Høj bro, for at søge efter bornholmske
skippere, som på den tid dog sjælden var der at træffe. Kort før
epedemiens udbrud var min ungdomslærer, præsten over i København. Vi var til gudstjeneste i slotskirken, hvor en pastor Mønster
prædikede, og vi spiste frokost sammen hos »Christian Fiirtal«, efter at have bivånet gudstjenesten. Dette sidste bekom mig bedre
end det første; thi jeg trængte mere til legemlig end til åndelig føde.
Fra exercerskolen dimitteredes jeg om efteråret samme år med
ret gode anbefalinger, og kort derefter blev jeg udnævnt til virkelig
secondliutenant. Jeg forfremmedes imidlertid fø rst ti l premierliutenant og kom da til at gøre tjeneste ved Jægercompagniet, indtil jeg
ved militcens reorganisation allernådigst fik min afsked. Ved mine
store militære talenter vi l jeg nu ikke længere dvæle, men gå over
til i korthed at fortælle, at jeg også engang i verden har været
»Skolemester«. Ved slutningen af en gammel agtværdig skolelærers embedsdage - den gamle lærer, jeg forhen har omtalt - ledede
jeg, efter at være kommen hjem fra Exercerskolen, undervisningen
i ØsterLars Hovedskole vel henved eet år næsten hver søgnedag. Jeg
underviste skolens elever i de almindelige skolefag med undtagelse
af religion, hvoraf jeg kun havde lidt til mit eget brug, men slet intet at meddele andre. Stedets præst merbemeldte min ungdomslærer læste religion med børnene, men i de andre discipliner underviste jeg dem dog under hans tilsyn, vejledning og ansvar. - Skolens
børn blev ved en provstevisitats afhørte i overværelse af den dygtige skolemand, dengang provst over Bornholm nu afdøde biskop
With, som dengang udtalte sin ros og særdeles tilfredshed over, at
man i en landsbyskole kunne bringe det så vidt med børnene, hvorom han også til vedkommende protokol skriftlig opgav en for præsten og mig smigrende erklæring. - Dengang vi fik fat på skolen,
var den overordentlig forsøm t. Den gamle læ rer var syg og sengeliggende og i hans sted vikarierede en færørsk bondekarl, der sikkerlig var konfirmeret med biskoppelig tilladelse, trods mangelfulde kundskaber, idet han næsten ikke kunne hverken læse, skrive
eller regne. Han var også menneskesky og havde virk elig fo rkvaklet skolen i den grad, at den straks ikke var så ganske let at bringe i
orden. Præsten udtalte tit sin misbilligelse over det slette skolehold; men fo r den gamle degns eller lærers skyld bar han over, idet
dennes finan tser ingenlunde kunne tåle at en duelig lærer engageredes. Denne færøbo tjente for en yderst billig løn og var derfor særdeles beskeden i sine fordringer. Han drog siden til sin hjemstavn
og hængte sig. Man mente at motivet til hans selvmord (skrækkelig
gerning) skal have været religiøse grublerier i forb indelse med ulykkelig kærlighed. Således har imid lertid rygtet fortalt og berettet.
Efter at præsten og jeg havde ophørt med at holde skole, konstitueredes som lærer en gammel afskediget sognedegn, vel over 70
år. Han lod eleverne for det meste skøtte sig selv. Hans kæreste
gerning var at ligge og sove på skolebænken. De flinkeste børn i
skolen var ham langt overlegen i kundskaber. Han påtog sig stundom en lærers værdighed stillede brillerne på næsen i orden og efterså tingene. F.eks. gennemgik elevernes regnestykker etc ., men
da man i skolen blev opmærksom på, at læreren ikke var nogen
stor regnemester, muligen ik ke var rigtig inde i at regne med
»Brøk«, kom man ofte op til katederet med forsætlig fejlregnede
stykker og fik den bedste anbefaling, som oftest sålydende: »Godt!
Det kan jeg virkelig lide, at l gør fremgang!« Han indlod sig også

undertiden på at informere i gramatik analyserede sætninger og
deslige, men det fik omtrent det samme uheldige udfal d, som når
regnestykkerne samvittighedsfuldt revideredes. Læreren gjorde sig
latterlig og blev til nar for eleverne!
Ligesom de fleste unge mandfolk fandt også jeg på at opsøge
mig en livsledsagerinde i denne verden. Jeg forlovede mig med en
ung, smuk, agtværdig pige, der i mine øjne langt overtraf gratierne
i skønhed. Jeg elskede hende højere end noget andet væsen på jorden. Ja, jeg tilbad hende formelig!
Hun var imidlertid af en familie, som min gamle fader hadede
indtil raseri. Sit had til denne igrunden agtværdige familie hævnede
han ikke desto mindre på aldeles uskyldige personer, nemlig på mig
og min nuværende kone, idet han forbød mig at føre hende som
min unge smukke brud ind i mit fædrendehjem, hvor hun ville ha-

Øster/ars Kirke.

ve udbredt lykke, glæde og velsignelse. Den gamles færd i denne
henseende tør eller kan jeg dog ikke så strengt fordømme, idet han
mange år i forvejen, da han mærkede mine venlige følelser for pigebarnet , gentagende gange indtrængende gjorde mig opmærksom
på, at det for mig ikke ville lade sig gøre at føre hende ind i huset
som min kone.
Han blev også sin beslutning tro og handlede efter conseqvente
grundsætninger, idet jeg og min kone blev gift. Men hvorvidt en
sådan conseqvense, der var støttet på og havde sit udspring fra had
og hævn, for tjener nogen anbefaling, det vil jeg overlade til den
gunstige læser at bedømme! Jeg vil som impliceret i sagen ikke fælde nogen dom ! Den 21. februar 1857, fastelav ns lørdag, blev jeg
ægteviet og dermed nedrulles jo tæppet for min ungdomstid.

Foto: Frede Kjøller.
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>>Mor Thule<<
Hvem var hun egentlig?

Af LUDVIG MAHLER

På den interessante og originale kunstudstilling for børn om »Sansning og sammenhæng«, som var arrangeret på Bornholms Museum i anledning af det internationale børneår 1979, kunne man ikke undgå at lægge mærke til det fornøjelige blikfang - et lille badekar med påskriften »Ansigtet«.
Det så vældigt spændende ud og fristede børnene til at dyppe
fingrene i vandet - hvorefter de pludselig opdagede, at den navnkundige »Mor Thule« lå på bunden som en anden havfrue! Hendes
rynkede ansigt syntes levende under ringene i vandet, og hendes karakteristiske, bornholmske hovedbeklædning, »på-sig-bundet«, ligesom viftede med båndene.
Ved sit udseende og sin placering skulle hun blot appellere til
børnenes nysgerrighed og fantasi - hvilket hun gjorde til fulde!
Dette sjove påhit ville sikkert have moret den i sin tid så muntre
og børnerige »Mor Thule«, hvis hun selv havde oplevet det - for
slet ikke at tale om maleren Kristian Zahrtmann. Det var nemlig
hans berømte billede fra 1868/ 69 af den 60-årige morlille, der tilsyneladende lå her og skvulpede i badekarret. Børnene grinede forundret - fup eller fakta?
Om dette lille billede (26 x 29 cm), som han malede i sin ungdom
i barndomshjemmet i Rønne, sk rev S. Danneskjold-Samsøe i sin
bog »Kristian Zahrtmann«:
»Et meget karakterfuldt profilportræt af en gammel kone, kaldet mor Thule, realistisk og fortættet i opfattelsen, af en helt anden ånd end sommerens øvrige, romantisk-sværmeriske motiver.«
I 1870 sad den gamle kone atter model for den unge Zahrtmann.
Det blev til det hyggelige genrebillede, hvor hun sidder på sengekanten og spinder. P å Charlottenborg-udstillingen i 187 1 blev det
købt af en kunsthandler fra Edinburgh.
Kristian Zahrtmanns bror, lægen og forfatteren Marius Zahrtmann , skrev i »Rønne by og borgere« (1927) om deres mor, etatsrådinden :
»l sin ivrige Omsorg for Hus og Børn havde hun ikke altid været
glad ved at sidde taalmodig Model for Sønnens Billeder af Leonora
Christina og andre Ungdomsværker.«
Men der fortælles, at han i den jævne kone fra Christiansø virkelig havde fundet en glad og tålmodig model, som han i nogle år flittigt malede efter og for øvrigt lavede en radering af.
Endnu i dag er det stadigt tilbagevendende spørgsmål, hvem
denne »Mor Thule« egentlig var. Man ved ikke ret meget om hende
- vel kun, a t hun engang i forrige århundrede boede på Christiansø
og på Bornholm. Ifølge overleveringer plejede en oboist på Rønne
Theater, Hans Mahler, at fortælle, at hans gamle svigermor, Cathrine Thule, »monga gonga hadde løvved frå Svanikka te Rønna,
når Kresjan Zahrtmann hanj sænnde bodd ælte na!«
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Hendes datter Thora var i 1860 blevet gift med denne Hans Kofoed Rønne Mahler, efter at hans fø rste kone, Elsine Micoline,
født Lau, Vilr død i 1857. Han var for øvrigt farbror til min mor, og
der siges, at han »mente saj enj helu ouern sin prægtige svigermor,
der havde siddet model for Zahrtmann - »mæst som en anjen Mona Liza!« Netop af denne grund synes »Mor Thu le«s ansigtsudtryk
mig lige så gåde fuldt som Mona Lisas. Men mon datidens 60-årige
kvinder virkelig har set så gamle ud som Zahrtmanns »Mor
Thule«, eller har hun blot været træt efter den lange spadseretur til
Rønne?
Hendes ungpigenavn var Cathrine Elisabeth Møller. Hun var
født i Birkerød i 1809 - altså »ført«. I 1828 blev hun gift med bryggerskarl og lods Ole Olsen Thule, født i 1799 på Christiansø, hvor
hans fader var korporal. »Overcomplet Soldat« stod der i Oles papirer. De fik 10 børn, og Cathrine syntes efterhånden som selvskreven til at blive kaldt for »Mor Thule«. Da Ole blev pensioneret so m
lods på grund af sygdom, flyttede ægteparret til Svaneke med en
mindreårig datter, Mine.
I anledning af deres guldbryllup i 1878 i Svaneke indrykkede deres to døtre, Thora og Oline, efter datidens skik og brug et avertissement i »Bornholms Avis«:
»Om Gud vil, feirer Ole Thule og H ustru af Svaneke deres
Guldbryllup Lørdagen den IO. August.
Ole Thule ha r i 40 Aar tjent Kongen tro og ærligt på Christiansø .
Guldbrudgommener 80 Aar og Guldbruden 70 Aar, og de har
altid levet et fredeligt og hæderligt Ægteskab, hvorfor de er æret
og agtet, saavel af Venner og Bekjendte som af deres IO Børn, 33
Børnebørn og 2 Børnebørnsbørn.
Af deres 10 Børn er de 4 indgaaet i Evigheden.
Guldbruden ha r iaar foretaget en Reise tilfods fra Svaneke til
Rønne for at gjøre et Besøg hos sine Børn og efter 4 Dages Forløb
fo rtsatte hun Tilbagereisen til Svaneke til sin svage Ægtefælle.

Vi ønske vore gamle Oldeforældre, at de maa leve glade og lykkelige indtil Herren kalder dem Hjem, hvor der er Hvile i den Evige
Salighed.
Guldbrudeparrets to Svigersønner og Døttre:
H. K. Mahler
0 . Larsen
Thora Mahler
Oline Larsen«
En datter Karen, der var gift med Danius Thorsen i Rønne, sluttede sin hyldest til forældrene med et digt i samme avis:
»I har længe vandret tilsammen her paa Jord,
O gid I ogsaa samles maa i Himlen, hvor Gud boer,
Tidt har Torne vo~et paa Jeres Vei;
Men Gud han har dem meiet af, H an glemmer Eder ei.«
Karen døde forresten nogle år efter fra mand og fire børn - kun
38 år gammel. Det var et hårdt slag for »Mor Thule«, der netop
havde mistet sin syge mand i maj 1880. Hendes livsvej var ikke bestrøet med lutter roser. Olines ægteskab blev også en stor belastning for moderen. Det var ikke så fredeligt som Thoras. Skiftevis
generede ægtefællerne hinanden offentligt i avisen. Svigersønnen
begyndte med dette avertissement i september 1880:
»Ingen maa betro min Kone Noget i mit Navn, da jeg ikke betaler
af hende stiftet Gæld.
Fisker Ole Larsen.«
Oline blev arrig og for i blækhuset! Næste dag kunne man læse i
samme avis:
»Jeg vil advare Alle og Enhver imod at indlade sig med Fisker Ole
Larsen samt imod at betro ham Noget hverken i mit Navn eller
hans eget. Jeg ha r nu i lang Tid betalt saa megen Brændevinsgjæld

Hans Kofoed Rønne Mahler var stolt over sin gamle svigermor, der ofte
havde gået fra Svaneke til Rønne f or at sidde model for Kr. Zahrtmann til
hans berømte »Mor Thule«-billeder 1868-70.
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Børnene dyppede fingrene i vandet og opdagede, at »M or Thule« lå på
bunden som en anden havfrue!
Foto: Mahler.

for ham, saa jeg betaler ikke en Øre mere. Nu har jeg været gift
med ham i 5 Aar og i den Tid arbeidet hos fremmede Folk for at
skaffe Føde og Klæder til ham og mig, og naar jeg saa kom hjem
med mine fo rtjente Penge, fik jeg P rygl istedet for Mad . Vogt dem
for ha m, for han har Delirium og Brændevinskrampeslag 2 a 3
Oline. «
Gange om Ugen.
Det sidste ord fik manden, før ægteskabet blev opløst:
»Jeg vil herved advare Alle og Enhver mod at tro et eneste Ord af,
hvad min Kone har ladet indrykke, da jeg kan bevise, at det er
Usandhed.
Ole Larsen, Fisker.«
Denne triste familiestrid tog hårdt på »Mor Thule«. Hun solgte
det meste af sit indbo på offentlig auktion i Svaneke og flyttede til
den ulykkelige Oline i Rønne. De fik dog en del gode år sammen
med trosfæller inden for Bornholms Baptistmenighed, der var blevet stiftet i 1848. »Mor Thule« og hendes døtre var blevet grebet af
den nye baptistbevægelse på Christiansø og døbt i 1856.
Det var en tung gang for den gamle moder, da hun i januar 1890
måtte følge sin 54-årige datter, Thora Mahler, til graven .
Den sjællandske bondepige, Cathrine Møller, der kom til Christiansø og blev den kendte »Mor Thule«, døde på Bornholm i februar 1893 i en alder af 84 år.
Ingen havde vist den gang tænkt sig, at denne jævne og beskedne
kone så mange år efter skulle blive omtalt i bøger og blade - og tilmed blive udstillet i »vandbad« på Bornholms Museum i børneåret
1979!
Der er mange, der er glade over, at »Mor Thule« nu har sit på det
tørre igen, og at hun atter har fundet sin rette plads på museet. Det
fortjener hun - og ikke mindst Kristian Zahrtmann for det mesterværk, i hvilket han så fint og følsomt har gengivet den fred og ro,
som vi bornholmere altid forbinder med vores egen »Mor Thule«.
Det er velgørende at betragte hendes ansigt i vores fo rjagede tid !
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ÅRETS GANG
I BORNHOLMS NATUR
Tekst ogfoto:
Frede Kjøller

SEPTEMBER
September måned 1978 gav meget urolige vejrforhold med megen blæst og
megen regn, og især de bornholmske
landmænd vil huske måneden som en
usædvanlig stridig høstmåned, hvor en
høst, der tegnede rekordagtig, blev noget reduceret på grund af spild, spiring
og for stort vandindhold i sæden. Efter
for lydende skal det være den seneste
høst siden 1927.
Nedbøren var 104,6 mm på 19 nedbørsdage, målt i Østermarie. Der kom
ingen rigtig sommerperiode i måneden.
Alligevel blev det en meget rig svampemåned. Billedet viser en af vore meget
idylliske sogneveje, Mortingevej i Rø.

OKTOBER
Oktober gav nogenlunde rolige vej rforhold med gennemgående mildt vejr og
Flere solskinsdage; kun i månedens sidste halvdel faldt enkelte dage med kraftig blæst og enkelte dage med tåge. Nedbøren 57,7 mm.
Løvfaldet begyndte tidlig. Mange store træer tabte bladene allerede omkring
månedens midte, så rigtig Flot nåede
løvfaldet ikke at blive, men smukt alligevel naturligvis. Frost noteredes ikke.
Billedet er fra stranden ved Sorthat.
Skræ nterne er ikke naturlige. De består
af afrydning fra lergravene.
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NOVEM BER
Også november gav mildt vejr, våd t,
gråt og trist, typisk november vejr med
ret normal nedbør , 68,7 mm, der faldt
på 18 nedbørsdage. Solen så man kun
lidt til; men naturen var »grøn« måneden igennem, bortset fra løvskovene naturligvis, med spredt sildig efterårsblomstring. Der var en del tåge fø rst i
måneden og en enkelt kraftig storm.
Vinterens første frost måltes i Østermarie natten mellem den 25. og 26 november.
Det tredie billede er fra Rø. Det er taget fra klipperne ved Brammedalen med
Østerlars Plantage længst tilbage. Det er
et meget smukt bornholmsk landskab.

DECEM BER
Måneden startede mildt og fugtigt i naturlig fortsættelse af novembervejret.
Med den 7. december kom omslaget
med let frost og let sne, der forsvandt
igen og iøvrigt efterfulgtes af lidt so ls kin, som det ses a f froststemnings-billedet fra Krashaveegnen i Klemensker.

Det tegnede til pæ nt julevej r uden
sne. Og sådan startede det; men det fik
en brat ende. Fjerde juledag kom vinteren med et brag med frost og med en
snestorm, som vi skal år tilbage for at
finde magen til. Uvejret varede året ud .

JANUAR
Nytårsstormen rasede i 5 døgn uden ophør, en usædvanlig lang tid for en snestorm. Og den fulgtes af et højvande,
der gjorde store skader i østvendte havne og rensede flere kendte badestrande
fuldstændig fo r sand som ved Sandkås
og Kobbeåens udløb. Omfattende
strømsvigt og trafiklammelser fu lgte.
Vinteren fortsatte måneden igennem
med frost og sne.

'

'

FE BRUAR
Den strenge vinter fortsatte, og den 13.
februar kom vinterens 2. voldsomme
uvejr, der gav mindst lige så store besværligheder for samkvemmet som nytårsstormen . Ma nge steder var beboelser
begravet i sne til skorstenen omtrent.
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MARTS
Marts måned gav fugtigt vejr med sne,
regn og tåge. Og måneden gav vinterens
tredie uvejr, nemlig de svære islag, der i
dagene 16.-19. marts gav anledning til
katastrofelignende tilstande, hvor omfattende strømsvigt bevirkede, at dele af
Bornholm henlå i flere døgn uden lys og
varme.
Det blev en af århundredets koldeste
vintere og den strengeste i de senere år.
Og det blev en slem vinter for fugle og
meget andet dyreliv.
Vinteren er her illustreret med et billede fra Gudhjem, taget den 10. februar,
og et billede fra den af sne helt tillagte
Lærkevej i Østermarie, hvor flere huse
var delvis begravede i sne, taget den 17.
februar .

APRIL
I betragtning af de .klimatis ke voldsomheder, der gik forud, fik vi en skikkelig
og forbavsende fredelig april måned.
Det var køligt, og forårsfloraen blev noget forsinket, skønt måneden havde
mange solskinsdage. Nedbøren var
sparsom: 39,1 mm.
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MAJ
Første halvdel af maj var kølig; men den
16. maj kom varmen, og dermed blev
det rigtig forår og løvspring. Men de
skader, vinteren havde forvo ldt, blev
også åbenbare: ødelagte træer og buske
i skove og i haver - og måneden igennem lå der sne i bornholmske sprækkedale. Nedbør: 47,7 mm.
Forårsbilledet viser et stykke naturskov i Østerlars Præsteskov med meget
gamle eksemplarer af vild æble.

JUNI
Juni måned blev tør med 47,8 mm nedbør, hvoraf størstedelen måltes den 9.
juni: 40,2 mm, og det reddede måneden
nedbørsmæssig set og vel også høsten,
for det var meget tørt før nedbøren.
Måneden gav mange solskinsdage, men
kun få rigtig varme dage. Alligevel var
det en fin sommermåned på Bornholm.

JULI
Det var ikke regn, vi blev plaget med i
juli måned. Der faldt kun 34,0 mm nedbør. Men nedbørsdagene var mange,
nemlig 15. Det fortæller lidt om vejret!
Det var ustadigt, blæsende og køligt.
Det var simpelthen en kold omgang,
særlig ugen fra den 16. til den 23., der
ifølge aviserne skulle være den koldeste
højsommeruge i dansk meteorologis historie, altså en slags kulderekord i juli.
Men måneden blev tør på Bornholm.

AUGUST
Også august måned blev tør - indtil den
23. I dagene 24.-28. august regnede det
praktisk talt uafbrudt, og det gav i
Østermarie 59,0 mm regn. Andre steder
faldt der mere. Det gav i Østermarie ialt
94,2 mm på 9 nedbørsdage. Iøvrigt gav
måneden mange, men ret kølige solskinsdage.
Billedet er taget syd for Kærene i Vestermarie. Måneden havde mange dage
med smukke skyformationer, som det
ses på billedet. Og der var frodigt i naturen i sommeren 1979.
Men på flere måder blev året 1979
bemærkelsesværdigt. Det gav en streng
og på udsatte steder helt usædvanlig
ubehagelig vinter. Og det gav en usædvanlig kølig sommer.
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KiåUS
Af JOHANNES THOMS
Foto: Frede Kjøller

Når et råbukkelam er knapt l/2år gammelt får den sin første lille
hovedprydelse, en opsats der kan blive ca. 3 cm høj inden den aller

I mange herrens år ha r j agtudøveisen på Bornholm haft sit særpræg i sognejagtforeningerne. Et par gange i efterårets løb samles

kastes i februar måned. Herefter dannes del første egentlige gevir,

de i kommunen hjemmehørende jægere til jagt i plantagen. For et

der er udvokset i maj, hvor bukken fejer stængerne rene for den
lådne hud, der har dækket opsatsen under fremvæksten. Sent på
året hen mod november eller december kaster bukken opsatsen og
straks efter begynder fremvæksten af bukkens næste opsats, der

beskedent kontingent kan alle deltage , når de underkaster sig for eningens regler for god j ægermæssig opførsel, og der er her tale om
en demokratisk jagtform der er uden sidestyk ke .

oftest er færdigfejet i april. Således skifter bukken opsats fra år til

tiseret, men sådan har del ikke altid været i Almindingen. I »gamle
dage« havde kun en meget begrænset kreds mulighed for at nyde

år og fra det andet år udvikles den normalt med 3 sprosser på hver
stang, en »6-ender«. Disse for naturinteresserede og jægere så velkendte forhold er forudsætningen for at forstå det helt usædvanli-

Også i vores statskov er jagten i dag i vid udstrækn ing demokra -

det privilegium a t blive inviteret på statsskovriderens jagter. I
»gamle dage« vil i denne forbindelse også betyde 1932, hvor histo-

ge ved historien om bukken Klaus.
En anden forudsæt ning er kendskab til hvorledes der drives jagt

rien om bukken Klaus begynder.

på råvildt. Jeg skal ikke indlade mig i diskussionen om denne eller
anden jagts rimelighed - det er en helt anden historie - men blot

mindingen. Del var samme å r den navnkundige skovfoged Valdemar Seier (1879-1 959) udgav si n bog om Bornholms fugle, og han

nævne , at en del bukke skydes om sommeren med riffel i en begrænset jagttid og at der på efterårets klapjagter også nedlægges

har sikkert været med til at lede jagten fra såt t il såt.
Jagtherre var statsskovrider Kristoffer Bramsen, der var tiltrådt
sit embede den I. december 191 3. Det blev det sidste efterår, hvor

råvildt.

En e fterå rsdag i 1932 blev der holdt jagt på distrik t Segen i A l-

Bramsen kunne nyde jagtens glæde i samvær med gode venner.
Næste sommer lå han syg og måtte søge sin afsked, der af Hans
Majestæt blev bevilliget i nåde og med pension fra I. oktober 1933.
Bramsen døde allerede den 14. september samme år.
Den omtalte jagtdag er under den kynd ige ledelse sikkert forløbet på bedste måde til glæde for deltagerne, og med al respekt for
alle regler og traditioner, som også hånd hæves den dag i dag .
På trods heraf kan uforudsete situationer opstå. T o hunde drev
med et bukkelam der klogeligt absenterede sig over Almindingsgærdet, hvor lammet im idlertid ulykkeligvis blev fanget i trådhegnet om hønsegården ved den ti lstødende ej endom.

P å husets tag var skorstensfejer Valdemar Dahl i færd med at
feje skorsten. Han blev kaldt ti l hjælp og man fik befriet lammet,
der im idlertid havde fået beskadiget det ene løb der var fanget i
hønsetråden. Hvad nu?
Lammets skæbne blev afgjort på den måde, at Dahl fo r en 5krone fik overladt bukkelammet. Han lagde en bandage på det sårede løb og tog »Klaus« med hjem til fortsat pleje på hans ejendom
»Egebo« i Vestermarie.
Klaus voksede sig hurtigt stor og stærk og holdt til i stalden og
på marken omkring ejendommen. Når Da hl kaldte på den kom
den straks hen til ham for at få en småkage fra Dahls jakkelomme.
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En enkelt gang i brunsttiden var Klaus kommet et par kilometer
væk, men naturens kalden drog den dog ikke mere end at den lod
sig kalde hjem. Kun en enkelt gang var den væk en halv snes dage.
Dahl måtte ud at lede, men da han endelig efter mange forgæves
ture traf på den, huskede Klaus godt nok jakkelommens søde muligheder og fu lgte med hjem under stadige forsøg på at komme i
lommen. Noget kæ ledyr var han imidlertid ikke og i foråret 1936
erfarede Dahl, at man i hvertfald ikke sk ulle friste Klaus med en
spændt buksebag.
Når Klaus om efteråret kastede stængerne var naboens drenge på
vagt og hvert år fik de fundet opsatsen. På denne måde fik man
skabt den enestående samling af ialt 8 opsatser fra samme buk.
En vinter igennem havde Klaus skrantet og en dag i 1940 henmod
Set. Hans blev den fundet død i stalden.
Valdemar Dahl døde selv i 1968, og hans samling af Klauses opsatser hæ nger nu i jagt- skytteforeningens hus i Vestermarie plantage (111). Ved jagtfrokosterne studeres den af nye medlemmer og af
de inviterede gæster. - et usædvanligt minde om et naturens dyr,
der trofast blev hos den der havde hjulpet den i farens stund.
Tilbage står at fortælle lidt om de enkelte opsatser.
Når en råbukkeopsats skal vurd eres som jagttrofæ ser man naturligvis først på opsatsens regelmæssighed og det almindelige
skønhedsindtryk, men en række enkeltheder indgår here fter i bedømmelsen. Opsatsens vægt og volumen og middellæ ngden af
stængerne måles. Herudover vurderes farven, rosenkransenes størrelse og regelmæssighed, den større eller mindre grad af perler på
stængerne og stængernes udlæg.
Opsatserne fr a Klaus der er sammensat a f de enkelte kastede
stæ nger kan naturligvis ik ke underkastes en tilsvarende nøjagtig
bedømmelse, men giver jo et udmæ rket indtryk a f opsatsens udseende og den udvikling der er sket i årenes løb.
Det er også lykkedes at få den lille lammeopsats fra 1932 med og
den læ ngste af de to små stænger er 4 \/i cm.
Allerede som I års buk præsenterer Klaus sig som en kraftig 6ender, stæ ngerne er ca. 18 cm lange og meget perlede .
Opsatsen fra det fø lgende år 1934 er vel den smukkeste i samlingen. Der er stadig tale om en meget kraftig 6-ender og med det største udlæg og stæ ngerne har nået en længde a f 20-2 1 cm. Stængerne
er meget perlede, rosenkransene er større og kraftigere og sprosserne er læ ngere end på opsatsen fra året før.
De fø lgende 3 år 1935 til -37 er der kun små variationer, men opsatserne er lidt mere uregelmæssige cg i 1937 er topsprossen tvedelt
på venstre stang der er lidt kortere end højre.
11 938 har man indtryk af, at bukken er lidt på retur, men først i
1939 er der tale om en typisk returbuk. Stængerne er nu atter kortere, 16-17 cm og sprosserne er meget korte . Stængerne er også afglattede med væsentlig mindre perling.
Klaus døde i foråret, og den sidste opsats fra 1940 er stadig i
bast. Den er derfo r vanskelig at bedømme, men stængerne er noget
kraftigere end året før, men returpræget er tydelig med de meget
korte sprosser og venstre forsprosse er næppe udviklet.
Som helhed må man sige, at alle opsatserne er meget lyse a f farve
og a t de for størstedelens vedkommende er meget kraftige, men
måske lidt korte.
En tak til statsskovrider Bent Engberg for oplysningerne om
Bramsen og til de gamle bornholmske jægere, der for år tilbage
fortalte mig Klaus's historie.
Vestermarie Plantage.
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Bonavedde
sagn
I sidste nummer af »Jul paa Bornholm« bragte vi Ravnholdts optegnelser om Bonavedde. Men også senere groede Bonaveddesagnene frodigt op. Således fortæ ller Chr. Weiss:
Bonavedde, d_.v.s. bonden Vedde eller Vætte, skal have levet
omtrent ved Den sorte Døds tid . Han var noget i slægt med de underjordiske, idet hans moder skal have været en havfrue eller vætte, hvorfor han og kunne færdes såvel over som under jorden, men
hans fader var et rigtigt menneske. Han boede i Skræddergaarden i
Pedersker sogn. Hver nat var han på jagt efter troldene, som han lå
i stadig strid med , og han red da altid på en hvid hest, der kunne
holde ud at løbe både hvor langt og hvor længe det skulle være,
den løb lige godt på vand som på land og lige godt på og i jorden.
Uagtet det fjendskab der var imellem dem, turde troldene ikke andet end holde gode miner med ham og gøre stads af ham. En dag
da han var ene hjemme, kom en pusling og indbød ham til gilde
hos dem i en høj i nærheden . Han modtog indbydelsen og mødte til
bestemt tid.
Ved hans ankomst var bordet dækket, og han blev sat i højsædet. Den første ret, der blev sat frem, var melgrød, og ingen ville
tage den første skefuld, for gæsten sk ulle have den æ re a t begynde.
Alle troldene skævede til ham, men han var nok så klog, som de
havde troet ham til. Efter megen nøden begyndte han da, men puttede den første skefuld i en meget stærk læderpose, som han havde
taget med til samme brug, bandt skyndsomt for den og tog den til
sig. Så spiste han og lod som ingen ting. Den ene ret blev sat frem
efter den anden, og der var også gode drikkevarer. Da man nu omsider hævede taffelet, og der var sagt tak for mad , foreslog Bonavedde, at de skulle more sig lidt. Det vilde de også nok, om han
havde noget nyt morskab at bringe frem. Ja, han ville vise dem et
kunststykke, som de aldrig havde set mage til. Hvad mener I om, at
jeg skal få denne pose til at klage sig? sagde han og trak posen
frem . Da de lod, som de ikke ville tro det, skulle det prøves. Han
lagde posen på bordet og holdt ved mundingen med venstre hånd.
Nu slår jeg det første slag på den! sagde han og lagde ikke fingrene
imellem. Nu må enhver af jer slå et slag, så skulle det være sært,
om den ikke skulle give en lyd fra sig! De slog også for et syns
skyld, men der hørtes ikke en lyd . Ja, så får jeg nok prøve endnu
engang! og så kan det nok være, han slog. Du skal komme til at
give dig! sagde han og slog jo længere jo hårdere, thi han blev mere
vred for hvert slag, han slog, Av av av! jamrede det omsider inde i
posen. Jeg vidste nok , det skulle komme! sagde han. Alle puslin-

36

JUL PAA BORNHOLM

Af CHR. STUB JØRGENSEN
Foto: Frede Kjøller

X

gerne var meget lange i ansigtet, de måtte erklære, at det havde de
aldrig kendt mage til. Så begyndte han igen at ham re løs på posen .
Det morer mig! sagde han. Trolden i posen hylede, og Bonavedde
lo. Til sidst måtte bjærgfolkene gå til bekendelse og bede ham holde op med den leg. Så fo rtalte de, at de havde s kjult en af deres
kammerater i grøden i den tanke, at han skulle få den i sig og derved omkomme. Da de nu havde set, at deres beregning var slået
fejl, måtte de bede ham så mange gange om forladelse. De lovede
aldrig oftere at gøre ham skade, når han blot vilde slippe deres
kammerat ud. Så rystede han posen, og den mørbankede trold
styrtede ud på gulvet og hinkede skamfuld hen i en krog. Nu slog
han om sig med den tomme pose, og den, der kom i nærheden, fik
et ordentligt rap. Da han gik hjem, medtog han et af de største
sølvbægre, som han foræ rede til St. Peders kirke, hvor det endnu
er og bruges som alterbæger.
Det samme sagn fortælles i en lid t kortere variant (Bornholmske
Samlinger XIX, s. 55) af P. Thorsen. Her finder måltidet sted på
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Tornegaarden, og det er Bonaveddes tjenestekarl, den fatale
mundfuld er tiltænkt, for at den underjordiske kunde følge med i
grøden og siden ryste karlen som »kolden«, så kunne jo bonden ikke få gavn af sin karl den kommende måned.
Følgende sagnoptegnelse skyldes også P. Thorsen: Bondevedde
lå en aften udenfor en høj , hvor underjordsfolkene boede; han
hørte, at de bestemte at sende en ud til gårdene deromkring for at
stjæle, hvad de kunde få. Han som skulle til Bondevedde i den følgende måned, må tte tage alt, hvad pigen tog på om morgenen, inden hun havde vasket sig. Bondevedde gik hjem og lovede pigen
dobbelt løn for at vaske sig, straks hun kom ud af sengen. Månedsdagen efter var Bondevedde igen ved højen og hørte efter, hvordan
det var gået. Underjordsfolkene kom hjem, den ene efter den anden, med mange dejlige ting; sidst kom han fra Bondevedde, og
han havde ikke mere med end en favnfuld kvas og et mål mælk . Pigen var et par gange kommet lidt sent op, og den ene gang havde
hun fyret, inden hun vaskede sig, og den anden gang malket køerne.
Det er en variant af det tidligere citerede sagn, hvor de underjordiske tømmer svinetønden, fordi pigen ikke har vasket sig.
Kr. Skovmand har en optegnelse om de underjordiske, der kommer som usynlige gæster ved et gilde: Om Bonavedde fortælles der,
at han kunde se underjordsfolkene, hvor andre slet ikke tænkte på
dem. En gang var han gæstbuden et sted, og når han kom ind i stuen, så han, at der sad lige så mange af de s~å til bords som af de
rigtige folk. Men så tog han en ildtang, gik ud og gjorde den gloende og kom ind og ville nappe underj ordsfolkene om næserne med
den; det blev de så bange for, at de spoede dem at løbe deres vej.
Den i Vestdanmark velkendte vandrehistorie om bonden og
bjæ rgmanden, der dyrker en mark sammen på de betingelser, at
bonden hvert andet å r skal have, hvad der vokser over jorden, og

hvert andet, hvad der vokser under jorden, og så sår han det ene år
korn, det andet roer - denne historie fortæ ller P. Thorsen i en optegnelse som handlende om Bonavedde.
Hos Seier finder jeg følgende mæ rkelige optegnelse: Engang, da
de kogte pølse hos Bonavedde, lå han selv uden for gården og hørte
da, at de underjordiske talte sammen om, at når folkene var inde at
spise middag, villde de stjæle hans pølser. Da han kom ind, sagde
han til konen, at hun skulle tage pølserne op af gryden. Så slog han
nogle katte ihjel og smed op i den i stedet for pølserne. Da de underjordiske kom for at tage dem og fik fat i kattene, sagde de: Hva
ede for nåd? ded e daa nonna lojerliga pølser - to starra blinker,
fira fara linker, mushol aa fishol aa fajsaraskaft ! De tog dog kattene med sig.
Dette er en velkendt folkelig vrøvlegåde, som altså er blevet
knyttet til Bonavedde. Men adskilligt af det, der fortælles om ham,
også i de ældste sagnoptegnelser, er typiske vandresagn. Det lader
til, at denne skikkelse ligefrem træ kker sagn til sig, på samme måde
som i min barndom alle de latrinære historier, der fortaltes, gerne
blev tilskrevet Johan Herman Wessel.
Mange af disse Bonavedde-sagn er ganske givet af temmelig ny
dato. Men nu er det spørgsmålet, hvorvidt vi af de gamle sagn kan
slutte noget som helst om en historisk person Bonavedde. Hans Ellekilde, som har skrevet en indgående afhandling om Bonavedde
(Bornholmske Samlinger XIX) er overhovedet ikke i tvivl. Men
han var inderst inde en temmelig naiv sjæl, og hans tro på folkemindernes historiske værdi var såre stor. Når han mener, at J . P.
Møllers sene overlevering giver »et virkeligt, om jeg så må sige fotografisk billede af hvordan Bondeveddes hustru har set ud«, er vi
langt ude i fantasteriets område. Lidt mere virkelighedsnært virker
det, når han skildrer Bonavedde som en forkæmper for kristendommen mod rester a f gammel hedensk dyrkelse. Af den grund
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har han prydet Korshøj med korstegnet, men, skriver han videre:
»vi kan dog skønne, at hedenskaben også har haft sit tag i kristenmanden Bondeveddes sjæl; at ødelægge højen, som en senere pietetsløs tid har gjort ved den nordligste af Alhøjene, kunne ikke falde ham ind, det ville han fø le som helligbrøde«. Dette stykke psykologi er unægtelig mere Ellekilde end Bonavedde.
Zahrtmann hælder til en lignende opfattelse. Han sammenligner
Bonaveddes navn med Erik Menved: Navnet kan sidestilles Borringholmernes Bonavedde, bøndernes skytshelt mod de overmenneskelige kræfter, som gav ham sejr over al bakketrol; vist med rette har B. S. Ingemann i ham set en kristenhelt i kamp imod denne
tids indgroede hedenske skikke.
Hvad korset på Korshøj angår, så mener stednavnebogen, at højen sandsynligvis har sit navn efter sådan et kors. Men om det er
blevet rejst som et religiøst symbol, er straks lidt mere tvivlsomt;
muligvis har det været et sømærke.
At a nbringe Bonavedde i en senere middelalder, har jeg ikke i
sagnene fundet nogen hjemmel for. Ganske vist påstår Weiss i den
ovenfor citerede optegnelse, at Bonavedde levede på Den sort Døds
tid, men det skal ma n vist ikke tage så tungt på, såsom de ældste
sagnopskrifter er næsten 300 år æ ldre, og overleveringen kan have
æ ndret sig meget i det tidsrum. !øvrigt er det ikke usandsynligt, at
Weiss har læst Ingemanns bog om de underj ordiske.
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Hvis vi går ud fra, at Rohmanns forkla ring af navnet er rigtig, og
det er der meget, der tyder p_å, så fører navneformen os hen til en
tidligere tid, til vikingetiden, da netop denne måde at navngive på
var almindelig. Men man kan næ ppe lade den mulighed ude af betragtning, a t Bonavedde ligesom f. eks. Robin Hood og Wilhelm
Tell er en rent mytisk figur, en slags naturånd, der beskytter det
dyrkede land i modsætning til ødemarken. I dette tilfæ lde kan navnet måske tolkes som bondevætten, bøndernes vætte, men om
sprogfolkene kan god tage denne tydning, overlader jeg til dem.
Endnu er der i Weiss' optegnelse et træk, som det er værd at
lægge mæ rke til. Det er beskrivelsen af Bonaveddes hest. Når man
læser denne beskrivelse af, hvordan han hver nat jager troldtøjet,
kan man næppe undgå at tænke på en anden sagnski kkelse, nemlig
den vilde jæger. Han er kendt mange steder i det vestlige Danmark,
hvor han med sit spyd er på en evig natlig jagt efter elverpigerne.
Og i bornholmsk folketro møder vi det ejendommelige træk, at underjordskongen også går under det ejendommelige navn Ellestingeren, der næppe kan tydes på anden måde end som den, der jager og
stikker troldtøjet med sit spyd . Men denne vilde jæger er vist oprindelig Odin, der rider på sin ottefodede hest - og er Bonavedde
den samme som Odin, så er vi unægtelig langt fra den antagelse, at
han skulle have været en kristen helt, der bekæmper det gamle hedenskab.

Breve~

fra~-

Svaneke
Af A RNE MADS E N

»Julen står fo r døren , julen, som vi glæder os til og altid imødeser
med fo rventning, især hvor der er børn . Og lykkelige er de for æ ldre, som gør julen fest lig for de små. Minderne vil følge dem livet
igennem ! - Så kan vi da ønske hverandre en glæ delig og velsignet
j ulefest !«
Hvor mange gange er disse ord ikke talt og skrevet ! De er tidløse
og ku nne være fo rmet i tanke på den julehøjtid, som nu står fo r
døren og hvor læseren måtte sidde og studere denne årgang a f »Jul
paa Bo rnholm«.
Og dog er citatet hentet fra en brevsamling, der blev til for mere
end 60 år siden under fø rste verdenskrig.
Brevene er skrevet for og stilet til en lille fa milies snævre kreds;
men de rummer så mange almene træk fra hverdagen, som den formede sig dengang for så mangen familie, der havde hjemme på
klippeøen , at den generation, der gemmer brevene nu, lader os kikke med. Det sker i uddrag, hvor de mere personlige ting naturligvis
ikke er medtaget.
Det æ ldste af brevene er dateret 4/ 5 1915. Den gang var der jo
også en dato i almanakken, der hed 4.de maj. Den lå bare adskillige år forud i tid fo r hin 4 .de maj, so m sku lle indskrives i vor historie som en glædens dag, hvor lys sku lle tæ ndes.
Den 4.de maj i I 915 rummede også en egen glæde. Brevskriveren
bekræ fter nemlig i brevet dette, at to unge mennesker var nået lykkeligt frem til hovedstaden fo r at begynde deres eget hjem der.
»Gud give, I da må opleve mange lykkelige og glade dage der,« står
der a t læse. »Et godt og hyggeligt hjem er meget at sige tak fo r! «
Som det samme kan siges om at have sit daglige arbejde. »Og det
har vi jo også her,« fo rtsætter brevskriveren og fortæ ller om , hvori
dette arbejde består: bådebyggeriet i Svaneke. »En a f de første dage skal vi begynde på Rømers galease ... « En god nyhed at bringe
videre fra hjembyen ved klippeøens kyst.
Otte dage senere følger et nyt brev. »Vi er så glade for, at du har
det så godt, kære Anne, og befinder dig så godt i dine nye omgivelser.« Det er datteren, som brevskriveren har i tanke. Det er jo sin
sag at sende sit kæ re barn så langt af sted, ud i det frem mede og
mellem frem mede. »Og nu skal du så lære Immanuels fam ilie at
kende !«
En begyndelse var allerede gjort, forstår man af brevet. Det hedder i dette: »Sikken et pænt lille selskab I havde i søndags! Det er
jo morsom t. Og tante Maren er nok glansnummeret i hele flokken!
Ja, det er rart, når fo lk i den alder er så raske og livlige!« Alderen

Foto ca. 1915. Stående: Hans Peter lpsen, siddende: Marie lpsen. (Foto:
Vald . Myhre, Svaneke).

får vi ikke oplyst, men aner at der altid er noget ved noget. Det
kunne have været bedre med benene! Som det forøvrigt også godt
kunne, hvad bådebyggeriet i Svaneke angik. Der var visse genvordigheder trods a lt at slås med. Det fre mgår af fø lgende bemæ rkning: »De kan ikke tage »Vesta« på land , før de får noget nyt tovværk . Du ved jo no k, at alting gik i stykker, da de tog »Marie« på
la nd. Og det nye kommer ikke fø r torsdag - om det da kommer !
Eilers må vi jo vente til næ ste dam per ... «.
Det er øboens vilkår!
Men også for denne er der lyspunkter i hverdagen. »Skarlotterne
vokser godt ,« står der nok så opmuntrende i brevet. »Og vi kikker
efter kartoflerne og madurterne! De kommer sparsomt. Men det er
jo så tørt, og det fryser hver nat. Jeg tænkte, der skulle komme tulipaner inden Pinse; men det ko mmer opan, o m de når frem !«
Ja, det kom »op-an«. Det var nu engang den uskrevne lov, at
man måtte tage tingene, som de kom, ligesom brudeparret måtte,
hvorom brevet også beretter på en oplys ning, som gamle fr u Hansen lå inde med. Brylluppet, der hentydes til, fik nemlig en »tidens
kommentar«. Den lyder sådan: »P ræsten havde talt så strengt til
dem, ja, næsten skammet hende ud ! At hun stod brud så ung i de
o mstændigheder!«
Ja, sådan var der altid et og andet at berette om fra den hjemlige
fro nt. Og så var der jo - moden!
Også den gav sig udslag og teede sig, så det kneb at følge med .
Det kan Annes mor fortæ lle om. »I har vel haft besøg af Betty.
Hvor ser hun dog sund ud . Men hun lever jo også kun a f gulerødder og karto fler og rødbedebøf! ! Men sikke en uklædelig hat, den
hvide, til hendes tykke, røde ansigt. Det er vel moden . .. «
Enhver har sit. Ligesom Laurids, om hvem brevene for tæ ller, at
han måtte lide sin tort bare fordi købmanden blev gram i hu ! En
ganske pudsig lille historie.
Laurids havde været hos købmanden for at købe bolsjer. Og
havde fået godt køb. Det blev desværre årsagen til miseren, for da
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Laurids takkede ekspeditricen for den gode handel og ville gå,
mødte han beklageligvis købmanden på trappen, der kikkede på
det fyldte kræ mmerhus og blev ivrig efter at vide, hvor mange penge han havde givet for det. »2 øre,« lød svaret. Og så var det købmandens tur. Han greb kræmmerhuset, vejede det og så »faldt der
brænde ned«. Vel ikke så meget over den rare lille Laurids som den
gode ekspeditrice.
Tingene skulle tages i agt. Også i det små. Det var knappe tider.
Hønsene ville ikke ruge og silden ikke lade sig fange. »Her er et
meget dårligt sildefiskeri i å r,« læser man i et af brevene. »Man
kan knap få til en middag og så koster den omkring I kr. pr. ol. (80
stykker !!). Og så er den så lille og tør, så den ikke er værd at købe.
De svenske fiskere er da også allerede rejst hjem, for de tjente jo
ingen ting.«
Sørgelige nyheder at bringe videre. Men lykkeligvis var der da
også gode. »Karen venter en arving med det første. De har været
gift i 8 år uden børnevrøvl, og nu glæder hun sig overmåde- - !«
Læseren fornemmer, at solen skinner over Svaneke. Der skinner
den iøvrigt først herhj emme, om man skal tro turistreklamerne. Og
i det brev, der er dateret den 22/ 6 191 5 skinnede den også længst.
»Det er solhverv i dag, « skriver afsenderen. »Årets længste dag. I
morges fik vi en lille byge regn, hvad vi var meget glade for. Vi
skulle bare haft noget mere!«
Sol over Svaneke - og så var der alligevel et »Men«. For nok blev
det til en enkelt byge, en mildnelse i tørketiden. Man levede sine
dage og havde det godt. Og dog var der dette »Men«. Det er næsten symbolsk. For gik livet sin gang på den lille ø, så var der dog
en verden omkring en, og det var en verden i krig. Man mæ rkede

det, ad omveje. »I dag har vi købt sild til I kr. 20 øre. Og vi giver
12 øre for et pund skroning. Det er akkurat dobbelt så meget som
fo rige år ved denne tid - -.«
Men føltes tiderne strenge i det nære, så var der dog et og andet,
der bødede derpå. Den 16. august berettes: »Vejret var så godt, så
vi skulle lidt ud. Så tog vi kaff~ med og gik op i Pærebakkerne. Der
lå vi så og nød kaffen og udsigten til det blev spisetid!« Og en anden notits af samme hyggelige art: »I går holdt Amanda 25 å rs jubilæum som handlende. Hun gav kaffe i Nords koven til et selskab
på 40 personer! «
Jo, der skete noget i Svaneke for 64 år siden!
For ikke at tale om følgende fornøjelige s kildring dateret den 23.
i samme måned: »I går var vi ude på køretur, og det forløb meget
fornøjeligt. Vi kørte hjemmefra kl. 12, Linds, Anne Hansen og vi.
Befordringen var Madsens carabanc og rej sens mål var Almindingen. Vi kørte ikke den sædvanlige vej, men forbi Nybro , over
Stausdal, der hvor det store a mmunitionshus ligger. Det er i Klemensker. Så kørte vi til Bolsterbjerg, hvor vi fi k kaffe og så os om i
haven en times tid. Der er meget sm ukt. Vi kørte så til Almindingen, hvor der var stort politisk møde med I. C. Ch ristensen som
hovedtaler og en myldrende masse mennesker. Jeg fik siddeplads
på en bænk på Christianshøj . Det var rigtigt morsomt at sidde der
og se på de mange forskellige mennesker og deres klædedragter.
Der var kun få, jeg kendte. Det meste var nok bondefolk.
Vi spiste så til aften: skåret smørrebrød og æbleskiver, som vi
havde taget med. Og Linds gav kaffe. Imens var det jo på tide at
tæ nke på hjemturen. Vi var hj emme henad kl. 10. - Det var en rigtig dejlig tur, som vi ønsker, 1 også havde kunnet være med på.«

Tegning med motiv fra Svaneke 1921. Blyantstegning: 24,5 x20 cm af Bertel Hansen-Svaneke.

Man forstår, at en tur til Almindingen midt i sommerens skønne
tid var en af de årets begivenheder, der levede i mindet og som man
kunne tale sammen om længe.
Ellers gik dagene i deres vante gænge. »Foreløbig denne uge med
at kalfatre »Egen«, skriver Annes far, »og så skal vi lave lidt på en
båd fra Listed !«
Og så var der haven! »I går plantede vi et svedskeblommetræ
midt i det bede, hvor solbær- og stikkelsbærbuskene står!« Ja , det
er bare et par linier i et ældet brev. Men har man selv oplevet en
»gammel have«, måske som barn, været med til bærplukningen på
en varm og solrig dag, så kan et sådant minde få uvurderlig betydning for en og måske stå plantet lige så stærkt i erindringen som de
klassiske linier i »Mogens« hos J . P. Jacobsen: »Sommer var det;
midt på dagen; i et hjørne af hegnet.«
Brevet med solbær og sveskeblommer og stikkelsbær er dog
skrevet sent på året , som oktober var ved at gå til ende. Det følgende bevarede brev hører det nye år til. Da må de unge mennesker,
brevene er stilet til, have været en tur på klippeøen, en julerejse.
Nu er de tilbage igen, fremgår det af brevet a f 6/ 1 1916, og efter en
stormfuld overfart. På sin vis lige slem »at komme over« for de unge på rej sen og de ældre på hjemøen. »Det var så fortvivlet at gå
her og tænke på, hvad fare I var sted t i uden at kunne gøre det
mindste«, skri ver Annes mor, »uden at bede Vorherre bevare eder.
Det var en drøj søndag både for eder og os. Vi havde en anelse om,
at I kom til at holde no. 2 nat også på havet, for med den stærke
modvind kunne vi nok regne ud, at I kom sent frem. Men da trøstede vi os med, a t da var I over den værste søsyge, men tiltroede
eder dog knapt så megen energi, at I ransagede kufferten efter æbler. Det var meget godt, at I havde et æ ble med, fo r det er jo sundt
og forfriskende. Mandag formiddag kunne vi ikke udholde uvisheden længer, men måtte telegrafere. Og det lettede jo så dejligt, da
vi læste: »Vel ankommet!«
Den 19. februar klokken 10.30 kom endnu en melding om en
lykkelig ankomst. Den lille familie i hovedstaden var nu blevet øget
til tre, og bedsteforæ ldrene, som brevskriverne nu var blevet, kunne straks sætte sig til bordet med pen og blæ k og nedfælde et par linier , som de nok længe havde glædet sig til at afsende: »Hjertelig
tak for den glæ delige efterretning, som vi modtog i formiddags. Vi
vil ret af hjærtet ønske eder til lykke og ønsker og håber, at det må
blive til glæ de og velsignelse for eder - og også for os herhj emme !«
Morsomt nok følger så lidt længer fremme i brevet denne hyggelige tilføjelse: »Her er også mange her i næ rheden , som venter småfolk i løbet af sommeren. Jeg hørte, at her var syv fra Hullebakken
og nedad. En er nu allerede kommen - - , så det bliver nok et frugtbart år.«
Og så fortsætter den nyblevne bedstemoder med bedstemoderlig
betænksomhed: »Vi sender dig nogle æg, som du nok kan få brug
for. For det er vel næsten det første, du må nyde . Senere kommer
torsk og kogt kalvekød på spisesedlen - og tevand ikke at forglemme! - Fader beder hilse på det allerkærligste. Han synes, at han
pludselig er blevet så gammel. For i middags, da han kom hjem,
sagde jeg: »God dag, bedstefar!« Og så fik han sådan en ærværdig
gammelmands fornemmelse i kroppen. «
Jo, der var kommen glæde til huse !
Glæden fulgtes op af ønsket om selv at ko mme over og se det lille underfulde væsen. Og det blev til en rejse til staden for »bedste«.
Hjemme igen måtte der meldes tilbage i det længste af samlingens breve. Det er på ikke mindre end ti sider.
»Ja, nu er jeg jo atter i Svaneke og hjemme i de gamle omgive!-

Foto ca. medio 1930'rne. M otiv ved bådebyggeriet i Svaneke. Ejer af dette:
H. P. Hansen. Stående midt i billedet, bøjende lidt forover: Hans Peter
Jpsen. (Foto: J. Hammer, Svaneke).

ser, og så må I, kære Anne og Immanuel, have tusind tak for den
tid, jeg var hos eder. Det var jo for mig en stor begivenhed , som jeg
kan nyde godt af i lang tid. Jeg er så glad fo r, at jeg fik eders hj em at
se. Så kan jeg i tanken bedre fø lge jeres vandel derover og den kære lille dreng, som det var mig sådan en fryd at holde i mine arme!«
Og efter endnu et par linier, der taler om dette at undres og at
have lov til det, følger en ganske fornøje lig skild ring a f selve hjemrejsen. Den gik ganske god t. »Vi havde fin t vej r det meste a f rejsen. Vi fik en byge med regn og blæsevej r ved middagstid. Men det
var jo blot en overgang.
Vi gik fra København kl. 3 Vi og kom til Hasle kl. 4. (næste morgen). Jeg holdt mig ganske rolig på min sofa, til vi lå i Hasle havn.
Så spiste jeg et par stykker mad, og det smagte udmærket. Jeg ville
ikke spise ret meget, for jeg tænkte på, om jeg skulle komme til at
ofre det i Hammervandet. Det ville være synd for den dejlige mad;
men det var såmæ nd så roligt, så vi mæ rkede ikke spor af
Hammervand- - .
Da vi lå i Allinge, stod jeg op og klædte mig på og spiste igen lidt
mad. Jeg holdt mig så på dækket, til vi. kom til Svaneke. Da var
klokken halv ti. Så det var jo ingen hurtig rejse, men ellers så god,
som man kunne ønske sig.
Noget, hvad man vel kan kalde rejseselskab havde jeg ikke; men
man kan jo høre og se, hvad andre fore tager sig. Og lidt »småsøvne« tog jeg af og til, og så gik tiden jo bedst. Mine kammerater
på sofaen var to meget fi ne damer. De havde en Ulrik , som jeg ikke
så, som de kritiserede hele tiden, meget højrøstet. - Først havde
kahytsjomfruen fået sit: »Underredningen lignede ingenting og
kaffen, de fik, var ligefrem væmmelig.« Da solen skinnede et øjeblik, skulle de op og sidde på dækket, for Ulrik meldte, at der var
så henrivende deroppe. Men de kom nu snart ned igen og krøb i reden, helt blege om næ bbet. Men »det var såmænd ikke andet end
den væmmelige kaffe!« - Dragterne raslede af silke, men jeg syntes, opførslen lugtede af gullasch. De fine damer forsvandt, da vi lå
i Hasle- -!«
I Svaneke var familien på kajen og tog imod. »Og så nørlede vi
hjem og drak kaffe !« Og da det var 25 timer siden rejsegæsten sidst
havde nydt noget vådt , så var det næ ppe noget under at: »og den
kaffe smagte godt. . . «
PS.
Brevene, hvoraf uddrag er benyttet til ovenstående artikkel, er
skrevet af bådebygger Hans lpsen, der ses på et af billederne, og
hustru Marie, Svaneke, og stillet til rådighed af deres datterdatter.
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Man kaldte ham Landevejsmaleren. For det første kunne man møde
ham til stadighed ved en eller anden af de bornholmske landeveje,
med hånden over øjnene eller med hovedet drejet i en eller anden
forunderlig vinkel, spejdende efter et motiv, eller måske siddende
på en grøftekant med staffeliet slået op og ivrigt arbejdende med
sortkridt eller pensel.
Men navnet var også nået ud over Bornholms græ nser. Han var
ikke blot begyndt at sælge godt , men hans billeder havde afgjorte
kvaliteter, og han blev efterhånden anerkendt og fik malerier antaget på forholdsvis ansete udstillinger. Og de andre kunstnere var
begyndt at estimere ham , skønt han kom meget lidt sammen med
malerkolleger og holdt sig udenfor alle kliker.
Når man kaldte ham landevejsmaleren, også blandt de københavnske kunstnere, hang det sammen med, at hans motiver var
temmelig ensformige. Ikke sådan at forstå, at alle hans billeder lignede hinanden, de var tværtimod uhyre mangfoldige, han eksperimenterede med farver og lysvirkninger, malede i alt slags vejr og alle årstider, i alle mulige skiftende belysninger. Men motiverne var
stadig de samme: en landevej, der fo rsvandt i en lys himmel, undertiden bag en mørk skovbræ mme, undertiden bag en gårds tagryg .
Men der var altid en landevej, der førte beskuerens blik ind i billedet. Var der mennesker eller bygninger på læ rredet, var det altid
kun som staffage, eller fo r at fremhæve det centrale: landevejen.
Han var ungkarl og havde bygget et lille atelier i en kirkeby på
Øens midte. H er førte han sin egen sparsommelige menage; en æ ldre kone kom hver morgen og redte hans seng og sørgede for rengøringen og hvad der ellers var at gøre for at holde huset ordentligt.
Når hun var færd ig med sit morgenarbejde, spiste de frokost sammen; så gik hun , og maleren læssede sit staffeli og sit lærred på
cyklen og hjulede ud i landet, snart i en retning, snart i en anden.
Han havde aldrig bestemt den ene dag, hvor han ville hen den næste. Det var, som om han elskede at lade tilfæ ldigheden råde. Man
kunne træffe ham hvor som helst, snart på Nordbornholm, snart
helt ned ad Dueodde til. Rundt på hele Bornholm slog han sit staffeli op. Men altid ved en landevej.
Hans mærkelige passion for landeveje var der mange, der undrede sig over. Herregud, der var da så meget andet at male på Bornholm , hvorfor så man ham aldrig male ved klippekysten, hvorfor
fandt han ald rig på at male Hammershus eller de små idylliske fi-

med. Man betragtede ham efterhånden som noget af en særling.
H an havde nu engang fået landeveje på hjernen , det var en særhed,
og den var der ikke noget at gøre ved.
En en kelt gang havde han røbet for en Bornholmer noget, der
måske kunne føre på sporet af hans livs store hemmelighed. - Der
var et indtryk fra min barndom, fortalte han mig, der brændte sig
ind i mit sind, så jeg aldrig har kunnet slette det ud. Jeg kan ik ke
huske hvornår det skete, men jeg vil tro, at jeg har været fi re eller
fem år dengang - det var ialtfa ld før jeg havde noget begreb om at
tidsfæste noget. Men mine fo ræ ldre plejede dengang hver lørdag at
køre ud og besøge nogle af vore mange slægtnir1ge rundt omkring
på Øen, og så overnattede vi og kørte hjem igen søndag aften. Det
var en lørdag, vi skulle besøge, jeg kan ikke huske hvem. Vi var lige
ved vort mål, da vi kørte ad en landevej, jeg ved ikke hvor. Solen
var lige ved at gå ned forude, hele himlen var guld og ild, det var ligesom den brændte sig ned i trækronerne ved siden af vejen - jeg
syntes aldrig, jeg havde set noget så dejligt , det var som om vi kørte
lige ind i himlen. Dengang drømte jeg ikke om at ma le, men billedet sad fast i mit sind og har siddet der lige siden.
Og da jeg så blev maler, har jeg fo rgæves søgt dette landskab,
for jeg er sikker på, at om jeg fandt dette motiv og det lykkedes
mig at gengive det på læ rredet, så havde jeg skabt mit livs store
værk. Derfor har jeg turet rundt på alle Bornholms landeveje og
set mange skønne steder - det er bare ikke det sted. Men det sidder
i mig, at jeg må finde det, og jeg vil finde det engang. Og når jeg
har fundet det , vil jeg aldrig male mere.
Men han blev ved med at male. Og hans billeder blev bedre og
bedre. Men selv syntes han, at han endnu ikke havde malet det rigtige billede, og derfor blev han ved med at fa rte rundt på Bornholm
og male landeveje, det ene billede efter det andet. Og de vandt anerkendelse; adskillige af dem hæ nger nu rundt på landets museer.
Efterhånden som han blev æ ldre, voksede hans anseelse og han
blev, hvad man kalder »et kendt navn«. Men hans levemåde ændrede sig ikke, han blev boende i sit lille atelier og sørgede selv for
kosten. Den gamle kone , der havde passet rengøringen, blev syg og
døde, og hendes datter, der var blevet enke, overtog jobbet, så der
skete ingen fo randring - end ved den måde han omtalte dem på:
den gamle havde han altid omtalt som »Konen«, men når han talte
om datteren, kaldte han hende altid »Damen«. Og iøvrigt blev han
ved med sine daglige cykelture for at afsøge Øens landeveje og ma le si ne billeder.
Det var ganske afgjort en sund levevis, for han var aldrig syg,
dag efter dag tog han ud på sine sædvanlige ture, i solskin og blæst,
og kun et kraftigt regnskyl kunne holde ham hj emme. Cyklen blev
udskiftet gang på gang, men selv fo randrede han sig ikke: en middelhøj , mager og senet ski kkelse, med ansigtet brunbrændt af alle
slags vejrlig, og altid med den uundværlige krumme shagpibe i
munden . Og hans landevejsbilleder blev flere og flere, landevej i
sol, landeveje i gråvejr, med vejtræer med piskende grene i storm
og med fygende høstlige blade, med gårde, kirker og møller indenfor synsfeltet, men altid landeveje.
En dag blev han syg. Pludselig, på en af hans daglige ture svimlede det fo r ham, han tog sig til hovedet og sank samm en på grøftekanten. En mand, der til fæ ldigvis kom kørende forbi , stod af vognen og tog sig af den besvimede maler. Lidt efter vågnede han af
bevidstløsheden, så sig omkring med blanke, forvildede øjne og
sagde med en mærkeligt forvirret stemme: Ja, men det var jo her_-.
Straks efter faldt han igen sammen. Manden hjalp ham ind i den

skerhavne? Men det gjorde han altså ikke, det fik man affinde sig

nærmeste gård og fik tilkaldt en ambulance, der bragte ham på sy-

Den
malede
•
Af CHR. STUB-JØRGENSE N
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gehuset, hvor man undersøgte ham på kryds og tværs, uden at
kunne konstatere andet, end at han var gennemsund; grunden til
han pludselige sammenbrud syntes ganske uforståelig. Efter at have beholdt ham på hospitalet en halv snes dage blev han udskrevet
og vendte hjem til sin ensomme menage.
Det første han foretog sig, var at opsøge den flinke mand, der
havde taget sig så pænt af ham. Efter at have hilst på ham og takket ham for hans hjælp, sagde han i en utålmodig tone:
- Hvor var det, De samlede mig op?
- Ja, det var jo i vejgrøften, ved landevejen lige nord for Myregårdsmosen.
Han takkede endnu så mange gange for hjælpen og lovede at
sende manden et billede som tak for hans venlige omsorg. Og så
tog han tilbage til sit atelier.
Næste dag, henimod solnedgang, var han på cykel, med staffeli
og malergrejer på landevejen nord for Myregårdsmosen. Efter at
have søgt grundigt fandt han stedet; der lå endnu en ud klemt farvetube i grøften, så der var ikke noget at tage fejl af. Han havde fundet det rette sted.
Men da han stod og så sig om for at studere motivets muligheder, gik det op for ham, at det alligevel ikke var her. Bevares, det
var et skønt sted med gode maleriske muligheder, der kunne sagtens blive et godt billede ud af det, men det var ikke det, han huskede og som han altid havde drømt om at male. Men han ville alligevel male det, og så ville han forære billedet til den rare mand, som
havde taget sig så pænt af ham, da han blev syg.
Så måtte han altså igen begynde at søge sit livs motiv. Han begyndte igen sine daglige cykelture med staffeli og malerkasse og
gennemkørte atter de bornholmske landeveje på kryds og tværs.
Det blev til mange billeder, det ene skønnere og mere karakterfuldt
end det andet, men det blev aldrig det billede, han drømte om. Billederne blev meget rost og solgt til efterhånden højere og højere
priser, men endda var han ikke tilfreds; stadig mumlede han for sig
selv: Ja, vent bare til jeg får malet mit rigtige billede.
Årene gik, og han ældedes mærkværdigt langsomt. I omtrent en
halv snes år blev han ved at følge sit vanebundne liv, cyklede, malede og var efterhånden fortrolig med hver stump landevej på Bornholm. Hver formiddag tog han ud, og hver gang tænkte han, at
idag måtte det vel ske. Men hver dags resultat blev det samme. Og
hver formiddag drog han afsted igen, stadig lige forhåbningsfuld.
Men en formiddag blev han hjemme , til stor forundring for hushjælpen. Hun blev forbavset, dette lignede ham ikke. Men på den
anden side, manden var nær ved de tres, så han kunne nok føle sig
træt. Men der var ingen tegn på, at han på nogen måde var syg,
tværtimod, han gik gennem huset med raske, spændstige skridt,
hans øjne lyste af energi, da han gik ind i atelieret og slog staffeliet
op og fik anbragt sit lærred. Man kunne mærke, at nu var den store inspiration over ham.
Han sagde farvel til hushjælpen , da hun gik, og sagde: På gensyn i morgen. Og så gik han i gang med at male, med faste, sikre
penselstrøg sålænge den Jange sommerdags lys tillod ham at skælne
farverne, så lagde han sig med tøjet på, fik en kort søvn på divanen, og da dagen gryede, fandt den ham igen ved staffeliet.
Klokken syv den næste morgen kom hushjælpen. Hun kiggede
ind i soveværelset, men sengen var tom. Heller ikke i atelieret var
der nogen maler at finde. Hun tænkte straks, at mon han nu havde
optaget sine gamle vaner, ovenikøbet nogle timer før han plejede,
men så kom hun i tanker om, at hans cykel stod ude i skuret, hvor
den plejede at stå, når han var hjemme. Han var ikke kørt ud.

Foto: Frede Kjøller.

Hun gik igen hele huset igennem, så efter i hver krog , men der
var ingen maler at se nogetsteds. Hun gik igen ind i atelieret, og så
opdagede hun at der stod et staffeli med et maleri, som hun aldrig
havde set før. Det var et pænt billede, syntes hun, en landevej med
store, løvhængte landevejstræer, hvis øverste grene lyste i solnedgangsskær. I baggrunden en gul og rød solnedgang . Jo, det var såmænd rigtig pænt.
Men så fik hun pludselig øje på en mørk plet på den lyse landevej, hvad det skulle forestille, kunne hun ikke forstå. Men det
mærkværdige var, at pletten bevægede sig. Hun tænkte, at det
måtte være et stort insekt og gik nærmere for at feje det væk, men
da så hun pludselig, at det var en lille mand, som i det fjerne bevægede sig hen ad landevejen. Hun syntes, hun skulle kende ham på
gangen - og hans brune fløjelsjakke! Du gode Gud det var jo maleren selv!
Hun stod et øjeblik komplet lamslået, men så for hun over til
den nærmeste nabo for at fortælle om den besynderlige oplevelse.
Naboen gik med hende over i atelieret, men da de kom derover, var
maleren på billedet helt forsvundet. Han var forlængst vandret helt
ind i solnedgangen.
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Portrætter af
kendte bornholmere
afgået ved døden
sidste år

Anna Hansen, Gulerodsgade 3, Hasle.
Fhv. overass. ved dommerembede! i
Rønne. Fmd. Bornholms Plejehjemsfore n.
25.2.1889-7 .1.1978.

Kristian Hansen, Gulcrodsgade 3,
Hasle. Fhv. avlsbruger.
13. 10.1894-26.4. 1978.

Skat Espersen, Almindingsvej 3, Rønne. Vognmand. Indehaver af Bo rnholms T ropehandel.
16.8.1913-19.6. 1978.
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Jens Thorup Jensen, J ulegade 13,
Hasle. Anlægsganner. Referent ved
dagbladet Bo rn holmeren. Fmd. AOF
m.m.
10 .3. 1906-7.7 .1978.

Harry Didriksen, Østergade 20, Rønne. Snedkermester.
14. 11. 1911-12.7. 1978.

0110 Blirenholdt, Bakkedrag 39, Fred ensborg. Gymnasielæ rer, Røn ne indtil 1947, d erefter Ordrup Gymnasium.
2 .8. 1897- 12.7. 1978.

Ejler Hjorth Westh, »Frily«, Ru tsker.
Fhv. gårdejer, Båsegård .
28.5. 1885- 20.7. 1978 .

Oluf Mogensen, Haslevej 40, Rønne.
Fhv. restauratør.
21.1.1893-22.7. 1978.

Holger H. Gelting, Skellingsted pr.
Mørkøv. Fhv. gdr. Født Hotel Rønne,
Aakirkeby.
15.8. 1901-6.8. 1978.

Konrad Munch, »Stenslille«, Pedersker. Sognerådsrmd. 1929-58, rmd.
Sogneråd sforen., rmd. Pedersker Andelsmejeri, vurderingsmd. RD.
29.8.1883-22. 7. 1978.

Konrad Olsen, St. Torvegade 121,
Rønne. Fhv. Frugthandler.
Død 30.7. 1978.

Christian Hansen, »Damsbo«, Bodilsker. Fhv. gårdej er, V. Slamregård,
medl. sgr., medl. mgh.
25.1 1.1 895-5.8. 1978.

Carlo Carlsen, H arbovej I I I, Rønne.

Janus Marker, Neksøvej 31, Aakirke-

Sigurd Christensen, Vang 63. Kunst-

Depotbestyrer.
21.5 . 1922-17.8. 1978.

by. Fhv. avlsbr. » Højlyngens Klippe«.
5.2. 189 1-21.8. 1978.

maler. Udd. Kunstakademiet. Debut
Herning 1943.
18.4.1915- 1.9.1978.

Vilhelm Boas, Muldbjerg, Ringkøbing. Fhv. departcmentcher, rh v. rmd.
Nationalforeningen Bornholm m.m.
10.6. I898- 13 .9 .1 978.

»Malle« Gunver Cecilie Rosenmeier,

Børge W. Dom, Aalborg. Distrikts-

Plejehjemmet lunden, Rønne. Fhv.
læ rer Østre Skole, Rønne.
15. 12. 1922-23.9.1978.

toldcher Aalborg fra 1971. Tidl. medl.
byråd, Frederiksværk, præsident »Rotary« m .m.
12.5. 1915- 17. 10.1978.

Poul Jørgensen, Søndergade 5, Allinge. Fabrikant, Kjærenæs.
28.3. 19 16- 22. 10. 1978.

Poul Kure, Vimmelskaftet 16, Rønne.
Læge. Praktiserende i Rønne 1953-76.
3.2. 19 15- 24.10. 1978.
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Marcus Fuglsang, St. Torvegade 39,
Rønne. Fhv. købmand.
26.7. 1889-8.9.1978.

Andr. Sjøgren, Vestermaricvej 40, Vestermarie. Smedemester.
5.3. 19 19-9. JO. I 978.

Adrian Jørgensen, Strandvejen 69,
Rønne. Værk fører.
4.3. 1901-19. 10.1978.
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Ludvig Nielsen, Kan nikestræde 7, Aakirkeby. Rentier, fh v. avlsbr. »Gryet«,
Bodilsker.
15.5. 1898- 5. 12. 1978.

Else Jensen, Storegade 40, Rønne.

Erik Mouritz Lundsgaard, Maribo.

Ense Marcher, Torvet 8, Aakirkeby.

Købmand.
24.8. 191 6-2. I l.1978.

Fhv. amtsfuldmægtig .
11.7 . 1900-19. 11.1978.

Isenkræmmer, fmd. Handelsstandsforen .
13. 1.1920-3 .12. 1978.

Poul Mortensen, Rosenvej 10, Rønne.
Kriminalassistent.
15. I . 1917- 6.12. 1978.

Ove Waldemar Svendsen, Hesseløgade
20, I. , København Ø . Revisor.
26.8. 1903-6.12. 1978.

Jens Kofod, Fuglesangsvej 3, Skander-

Ewold Bohn Knudsen. Gamlevældevej
15, Ø sterlars. Vognmand.
3.6. 19 16- 10.12. 1978.

Jens Chr. Jørgensen, Nørregade 36 A,
Rønne. Fhv. d irektør.
9.4. 1909-3. 1.1 979.

Kaj Munk Bidstrup, København . Mejcrisbet., Pedersker Andelsm. Medl.
sgr. og mgh . Regnskabsf. »Rynerknægten« m.m. Den finske humanitæ re orden. 29.3.1899-4.1.1979.

Erik Mogens Lund, Nørrekær 74,
Rødovre. Fhv. overbetjent.
l.3. 1919- 16.1.1979.

Thor Byder, Larsegade 6, Rønne. Sejlmager.
23.9. 1902- 8.1.1979.

Knud B. Hansen, Set. Pedersstræde I,

Knud Bidstrup Thorsen, Valnøddesti-

Rønne. Blikkenslagerm" kasserer i
Bornh. VVS, præsident og vicepræsid ent i Lions Club.
2.5.19 18-9.1.1979.

en I, Olsker. Skolepedel.
28.4. 1939-12. 1.1 979.
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borg. Fhv. redaktør Lolland-Falsters
Stiftstidende 1939-48. Fra 1950 ansat
ved Aarh us Stiftstidende.
17.5.1906-7 . 12.1978.

Bent Kofod, Frigård, Rutsker. Gårdej er.
23.9.1933-8. 12. 1978.

Hildegund Jensen, Thorkildsvej 61,
Rønne. Fhv. restauratør, J ernbanerestau rationen.
20. 12. 1902-6.1.1979.

Peder Jensen, Gadegårdsvej 9, Bodilsker. Fhv. smedemester.
19.7.1898-24.1.1979.

Jørgen Koefoed, Alpedalsvej 53, Kolding. Fhv. sognepræ st for Almind og
Viuf 1927- 1970.
29.9. 1900-3 1. 1. 1979.

Knud Olsen , Ellebakken 14, Hasle.
Snedker og tømrer. Md l. byråd og
kommunalbesl. Fmd. ligningskornmiss. og skolekornmiss. m.m.
10.4. 1910-3.2. 1979.

Alfred

skræ ddermester.
5.3. 1881-17.2. 1979.

Pe1er Juul, Smedegade 50, Aakirkeb y.
Fhv. vognmand.
17.2. 1893-8.2. 1979.

Ferdinand Jørgensen, Aakirkebyvej
29, Rønne. Fhv. automobilforhandler.
14.4. 1888-24.2.1979.

Ma1hilde Lau, St. T orvegade 2, Rønne. Fhv. tobakshandler.
22.2.1887-5.3. 1979.

Kamma Sal10, Peder Skramsgade 11,
3. , København. Kunstmaler.
13.7. 1890-4.3.1979.

Ove Chr. Madsen, T ornbyvej I , Ny-

Ivar P. 8. Henriksen, Brogade 2, Neksø . Fhv. købmand, Nybro, Østerlars
1935-77.
16.3.1910-9.3. 1979.

Arne Mogensen, Havnevej I, Roskil-

Willy Hansen, Classensgade 62, København Ø. Arkitekt m.a.a. Leder af
arkitekthjælpen til bomberamte byer.
R.D.
21.3.1899-4.4.1979.

K. M. V. Pedersen, Havnegade 68,

N. C. Nielsen, Bagsværd. Fhv. borgmester, Rønne, fra 1946, snedker,
journalist, chefredaktør Bornholms
Social Demokrat fra 1920 m.m.
14.4. 1889-6.2. 1979.

Bend1sen,

de. Forretningsfører.
23.3. 19 15-14.3. 1979.

Sandkås.

Fhv.

Ahlmann M unch,

Villa Duegård,
Østermarie. Regnskabsfører.
2.11.1901-3.2. 1979.

Sigfred Aagesen, SIO/sgade I, Hillerød.
Møbelhdl. Fmd. Hjemst.foren . f. Hillerød, æresmedl. fmd. Bornh. Hjælpefond, æresmedl. Hjemst.foren. af 1942
m.m. 21.4. 1897-19.2.1979.

ker, Hullevad. A vlsbruger.
3.1.1912-9.3. 1979.

Neksø. Fhv. politiassistent.
29.3.1893-6.4. 1979.
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Hans Peter Munch, Strandgade 13,
Neksø . Købmand. Medl. byråd m.m.
29.4. 1903-7.4. 1979.

Konrad Nielsen, Sandmarksvej I, Muleby. Fhv. bygmester.
I0.11.191 8- 10.4. 1979.

Friis Jacobsen, Skjern. Lærer, fhv.
forst. Børkop Sygeplejehøjskole.
2. 11.1919-23.5.1979.

Adolf Sanne, Buddingevej 60, Lyngby. Direktør, Monopoltilsynet. R.D.
I. grad. Ridder af islandske Falk.
2. 7.1916-27.5.1979.

--

Svend Aage Munck, Vårbækvej 6, Rø.
Fhv. forretn.fører, Berl. Tidende.
medstarter af Bornh.indsaml. efter
bombardementet. R.D.
16.11.1900-25.4.1979.

Jens Holm, Rønnevej 118, Nylars.
Fhv. sognerådsfmd ., fmd. Atmsrådsforen, mdl. amtsrådet, medl. landstinget m.m. R.D.
31.3.1895-13.5 . 1979.

Anthon Blache Holm, Viaduktvej 347, Fred ericia. Fhv. spare kassebest.
Allinge.
13.5. 1904- 1.6.1979.

Ludvig Bids1rup Spanner, Kirsebærstien 4, Rønne. Fhv. mejeribestyrer,
Vaddam, lbsker.
13.1 1.1898- 15.6.1979.
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Foto: Frede Kjøller. Løsebækgade, Allinge, ca. 1940 ....... . .
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Han gør granitten dynamisk. Af Hansaage Bøggild.
Redaktionssekretær . .............. ....... ........... . . .
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Erindringer fra min barndom i Aarsballe.
Af Ove Munk Jensen . Foto: Frede Kjøller ....... . ... .... .. .

side 9

En Østerlarskerbos ungdomserindringer.
Ved Anker E. Kofoed. Overlærer. Foto: Frede Kjøller . ...... .
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»Mor Thule«. Af Ludvig Mahler. Kontorchef .............. .

side 28

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

side 30

Bukken Klaus. Af Johannes Thoms. Overlæge . ....... ..... .

side 34

Bonavedde. Af Chr. Stub-Jørgensen. Forfatter.
Foto: Frede Kjøller .................................... .
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Breve fra Svaneke. Af Arne Madsen. Cand . theol. . .. ..... . . .

side 39
side 42

Andreas Nielsen Agerbech . Af Carl Løfholm.
Foto : Frede Kjøller . ................................... .

side 13

Den malede vej . Af Martin Poulsen. Foto: Frede Kj øller ..... .

Studenterne fra Rønne Statsskole 1979. Foto: I/sted Bech . ... .

side 16

Portræ tter af kendte bornholmere afgået ved døden sidste å r

side 44

Livserindringer. Af P. V. J. Kofoed .. . ... . ... ............. .

side 18

Aakirkeby. Af Grethe Solhverv Rasmussen.
Foto: Frede Kjøller .... . .. ..... . ............ . . . .... ... . .

Vignet: Solopga ng, Præstegaden, Østermarie.
Foto: Frede Kjøller . . ...... . .............. .. ..... . .. . . . .
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side 24

Redak tion: Frede Kjøller, Lærkevej 11 , 375 1 Østermarie.

J UL PAA BORNHOLM

- et udvalg af
Bornholms litteratur
Andersen, 0.: Tyske befæstningsanlæg på Bornholm ..
Andersen, Peter: Smalsporede industrilokomotiver på
Lolland -Falster og Bornholm ...... .... . ....... .. .
Barfod, Jørgen H.: Et centrum i periferien modstandsbevægelsen på Bornholm ........ .... .. .
Basov, A.: L·a ndgangen på Bornholm - baggrunden for
den russiske besættelse af Bornholm .............. .
Bedstefars Bornholm - som fotografen så det.
I, II, III og IV, interessante billedhæfter ........... .
BISSELINE - billedbog fra Bornholm af Djorn Juni og
Bent Kaas. Rigt illustreret ......... ..... ......... .
Bornholm i billeder 1979 ........................ ca.
Bornholms fugle - prægtigt værk om Bornholms fu gleliv
BORNHOLM - billedhæfte med dansk, engelsk, fransk,
svensk og tysk tekst ...... . ......... . . .... . . . ... .
BORNHOLM - den grønne rejsefører, med kort og
specialkort ............ . ................. . ..... .
Bro, Margrethe: Slægten Hansen fra Nexø ........... .
Bøggild, Hansåge: Breve fra mester Oluf ..... .. . .. . . .
Bøggild, Hansåge: De skrøbelige skjolde ... ......... .
Bøggild, H ansåge: Byens nips. Rønne-kuriosa .. . ..... .
Bøggild, Hansåge: Skibsudsmykninger ......... ... ca.
Det var dengang - Danske hjem i tyverne med et afsnit
af Bent Rying om hans hjem, Pistolstræ de 4 .. . .... .
Dressier, Fritz: Bornholmske Billeder. Teksten af
Manfred Sack. Dansk og tysk tekst. .............. .
Egevang, Robert: Det gamle Rønne .......... ..... .. .
Egevang, Robert: Det gamle Svaneke ............... .

Kjøller, Ejnar: Nørrekaas minder . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klindt, Jørgen: Disse danske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jørn Klindt:
På spor af de første Kofod'er .......... 155,00
61,00
30,50
87,00
30,25
40,60
29.85
26,85
172,25
24,50
19,25
53,50
61,30
33,20
36,00
145,00
79,75
295,00
18,85
24,05

En global Afkrog BORNHOLM i poesi og prosa
med tegninger af Oluf Høst.
Pris 138,00
Espersen, J. C. S: BORNHOLMSK ORDBOG, indb. . .
Federau, Bernt: BORNHOLM . Meget smuk billedbog .
Ferieøen Bornholm - billedhæfte med tekst på dansk,
engelsk og tysk .. . ..... .. ............ .. ........ .
Gamle huse i Rønne . . .. .... ... .. . .. .. . ..... .. .. .. .
Geologi på Bornholm - ekskursionsfører ..... ... .. .. .
Gyldendals Egnsbes krivelse - Bornholm ..... . ..... .. .
Hauch-Fausbøll, Poul: Mads, Mie og deres far . . ... .. .
Hjorth, L. : En keramisk virksomhed i Rønne ...... .. .
JUL PAA BORNHOLM 1979 ..................... .
Vi har stadig en del æ ldre årgange på lager.
Juni, Djorn: Notesbog fo r lokumsdigtere . . .......... .
Jørgensen , Lise Bender, og Mogens Jørgensen:
Helleristninger på Bornholm .................... .
Frede Kjøller:
Vestermarie plantage ........................... .
Østerlars udmark 1866-1966 ...... . .............. .
Bornholms ukendte stier ........ ....... ....... .. .
Kjølby, Vilhelm: ØSTERMARIE BOGEN ....... ... .

21,50
42,25

295,00
97,85
8,45
49, 15
50,95
82,50
16,45
16,45
36,85
18,75
6,65
6,80
11 ,75
25,25
50,50

Klindt-Jensen, Ole: Slusegårdsgravpladsen I/II ..... . . .
Kofoed, Anker E.: Sankt Hanskilden ........... .... .
Kofod, Ole: Gaderne i Rønne .. .. ..... . .......... .. .
Klippeøens sange ................. . .. ... . . . ..... . .
Larsen, Arne: Læså ............... . .. ..... . ..... . .
Larsen, Arne: Bornholm med kikkert og lup . .. ..... . .
Lau ring, Palle: Rejse i Danma rk - Bornholm.
Helt udsolgt fra forlaget, antikvarisk ..... ........ .
Lind, Lillian: Røgede bornholmere - silderøgningen på
Bornholm gennem tiderne ..... ........ . . ........ .
Lund, Otto J.: Slid ara ........ . .... .. .... ... ... ... .

384,00
28,85
22,50
13 ,10
22,75
13, 10
80,00
30,00
43,30

Madsen, Arne: BORNHOLMSKE KIRKER
Tekst af sognepræsterne - tegninger af
pastor Arne Madsen .. ....... .... . .. ca. 48,50
Mahler, Ludvig: Bobbarækus Filiækus - med
Krølle Bølle rundt på Bornholm . . . .. .. . . 32,85
Mahler, Ludvig: Kærlighedssmeden - som jeg husker
ham . ........ .. .. . .. .... ............... ... .. . .
Møller, P .: Det bornholmske sprog .......... ... . .. . .
Nexø, Martin Andersen: Bornholmerhistorier .... . .. . .
Nielsen, Niels: En by vokser til, restparti ........... . .
Nielsen, Viggo : SMULER - en andagtsbog ... ... .... . .
Petersen, Erik: Med sej l, damp og motor bornholmske skibe ca. 1850-1 976 .... .. . .. . .. . . ..... .
PÅ BORNHOLM - helt ny udgave - fører over Bornholm med geodætisk kort over øen og flere specialkort.
Mange farvefotos ....... ... ... . . . .. . . ...... .. .... .
Rasmussen, E bbe Gert: Pastor Lemvigs betæ nkning .. .
Skov, E rik: Hammershus .. . ....... .. ..... . ..... . . .
Skovgaard, P. N.: Beskrivelse over Bornholm 1804 ... .
Steensgaard, S.: Bornholm før og nu .... . .......... .
Stenbæ k, Holger: I bornholmernes tjeneste .... . ..... .
Stub-Jørgensen, Christian:
Bornholm-vandringer og perspektiver . .... . .... .. . .
Næsdjævlens rige . .. .... ....................... .
Kølvand ............ ... . ..... ... .. . ........... .
Hav og højlyng ...... : . .. . .... ........ ....... .. .
Hjemlands kyst ............. . .. ....... . .. ...... .
Blade af Hasles bog .... . .... .............. . . .. . .
Bornholms Borg . . ..... . . ................... ... .
Ta' på maletur på Bornholm - malebog for børn .. .... .
T eist, Fr.: Og Hammerfyret forsvandt i natten . . ..... .
Thoms, Johannes: Rønne i juni 1864 - brev til fru Arboe
de Thurah: Bornholm og Christiansø, restparti, hæftet .
Æ ldste beskrivelse af Rønne kirke ........... ....... .
Østersøens perle - Bornholmsplakat i farver med bilkort
på bagsiden ........... . .. . ............. . ...... .
Alle priser er incl. 20 \14 OJo moms.

BOGHANDEL A / S
3700 RØNN E
T lf. *95 16 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).

16,80
17,35
94,00
30,10
54,00
127,50

32,50
31, 10
12,15
168,35
40,65
18,05
35,25
8,25
8,85
25,25
11,75
20, 15
35,25
4,95
51,20
10,20
346,00
5,10
12,75

JOHS. PEDERSEN
RØNNE
TELEFON
95 13 04

JOHGUS . BORNHOLMSK KERAMIK

PEDE RS KI RKE

SKO
Deres nye

til daglig og fest

HERRE- og DAMESKO
er fra
øens førende

Forhandlere over h ele øen

SKO MAGASIN

AKTIESELSKABET

Bornholms
Fløde-lscremfabrik

Centrum Sko
Torvegade 6, 3700 Rønne
Tlf. (03) 95 22 44

Bornholms Margarinefabrik A/S
Telefon *95 18 50

PROTOKOLLER
PR IVATBIND

Det
sidste nye
i brill er
finder
De i

Niels A ndersen

BOGBINDERI

t:JflwmJenJ OPTI~ J
A/s

ST. TORV 6 . 3700 RØNNE. TLF. 95 05 72 . 95 05 62

St. Torv, Ronnc, Tlf. (03) 951313

Sejl med
Bornholmstrafikken

-

i

li

._,,.

I li

OMEGA

Automatic Elektronisk og Qurts URE
Det store udvalg i URE
finder De i den lille butik på TORVET
under OMEGA uret

'/fwmJenJ. URE _J

... lægger BESLAG på hele Bornholm

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

l..------

Den som tænker hurtigt
har brug for en pen der kan
følge med:
~
/!), /" ~ ~ ~~--IL ...
'r fa--r-<,;;;;; IW,..., ~ rf'f rr-q_,,,

Roller Pen er en ny kugleteknik med
rigtigt blæk, som ledes lynhurtigt frem.

a€mæ&
Et netværk. af htrllne kanaler suger blæ kket frem

til don letlebendo kugle, der lordelor det jævnt,

uanset h""' hunlgt, De skrive<.
AoUer Pen• suWwmn slu1vekunst. som
hrMr præsenterer 1tra af sine
elegontoote design.

c:f> PARKER
Roller Pen fås i 3 kendte Parker design.

Tænk hurtigt!

Alt

SNEDKEREN
I

snedkerarbejde udføres - også møbler .

CENTRUM

John Folkmann
Ellekongstræde 4,
Rønne, telefon 951 1 47

c..Alt i
elektriske

anlæg
Firmaet Axel Sørensen • Elektro-installatør • ·Tlf. Rønne (OJ) 9S OS 69
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MERFAC-BEDRE BOLIG

3700RØN NE -(03)951025-SØNDERGADE 7

- -){ }:{=::;::: :··· ::.:: .~;·:·.' ;:.: .
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Den nye Kadett
med plads til
5 voksne
og bagage
Brugsrigtig rumudnyttelse
Modeller med 2, 3 el. 5 døre
Elegant, aerodynamisk
kileform
Gennemført økonomisk og
servicevenlig
Prøv Kadett kvalitet hele vejen

SCANIA

1-QJlm vA~u
~l;I
BEDFORO

95 02 50

vi ka' li' at snakke biler

•••

95 24 50

symbolet på
fornuftig forsikring

det er nær liggende
når De henvender Dem til

NYE DANSKE LLOYD
NYE DANSKE LIV
Ring til os, når De ønsker at drøfte fornuftig fo rsikring
Centralkontoret for Bornholm : Ll . Torv 16, Rønne. Tlf: 95 18 64
Medarbejdere: A fd. chef C. A. Fl ensborg
I Rønne: Assurandør Karsten Tranberg og assurandør Søren Olsen
Nordbornholm : Assurandør H. P. Rii s. Privat : Møllegade 9, Tejn. Tlf. 98 05 04
Sydbornholm : Assurandør B. M . Larsen. Privat : Kong Gustavsvej 15, Neksø. Tlf. 99 28 64
FORSIKRI NGSAKTIESELSKABET NYE DANSKE LLOYD

FORSIK RI NGSAKTIESELSKABET NYE D ANSKE LI V

BOGTRYK
OFFSET

e cEB-TRYK
!.\o~ttholtttet:"eu
STO REGADE 30. 3700 RØNNE. TEL EFON (03) " 952526

NEDERDELE
KJOLER
BLUSER
STRIK
FRAKKER
JAKKER
S LACKS

\\
\

Det nye Årsfingerbøl fra
Bing & Grøndahl er her

I,
I

Sidste år introducerede Bing & Grøndahl del første Års fingerbøl. Det blev en
stor succes både som gave og som samlerobjekt. Nu er det nye kommet.
1979 Årsfingerbøllet er fremstillet af porcelæn og hånddekoreret i Bing &
Grøndahl's berømte blå underglasur-teknik. Og årstallet og fingerbøllets kant
er udført i ægte guld.
1979 Årsfingerbø llet fra Bing & Grøndahl fås i et smukt gaveetui og kan også leveres med forgyldt kæde.

GLAS • PORCELÆN • GAVER

Bruun-Schmidt

3700 Ronnt

BORNHOLMER-CENTRET

Kgl. Porcelæn

d

Bing & Grøndahl

d

RUSKIND
PIG ETØ J 4-14 år

(Ol) 95 01 04

Holmegaard glas

De ser det først
hvor udvalget
er STØRST

qføger
9iJreningsflÆ/R
9iJrretningst1Qjli$qger
qfrocllurer

Bogtryk
Offset
VED L UNDEN 16
3700 RØNNE
T L F.(03)952444

Husk vor
specialitet
OLDEMORS
SPEGEPØLSE

Sælges over
hele landet
POSTORDRER
MODTAGES

Man køber da

KØD
hos den rigtige
SLAGTER

H.C. Riddersborg
HJØRNET AF ØSTERGADE - SØNDERGADE

TELF. RØNNE (03) 95 05 64

GIRO 4 26 97

Gå ind i

H.H.LAU

og tal

har alle

Børneopsparing

kendte mærker
1

Store Torv 12

vine,

spirituosa,

med

cigarer og

Handelsbanken

cigaretter.
Stort udvalg i piber.

Fo r Deres børn e lle r børnebørn kan De på e n
børneopsparingskont o fo r hvert barn årligt
indbetale indtil 3.000 kr. , som kan fradrages på
selvangivelsen inde nfor 3.000 kr. g rænsen.
Både formue og rent er e r ska ttefri.
Tal bø rneopsparing med

H.H.LAU
To rvegade 4, 3 700 Rønne
Telefo n (03) 95 07 06

HANDELS BANKEN

ROTHE 5
KAGER
DE SMAGER

- a ltid m e d . i billed et

Øens største udvalg i

Særprægede

z1g-zag

GAVER

sylllaskiner

der glæder
udover dagen

Hus;;:rnai!l

•

med friarm og automatik

Kr. 2.225,Kr. 2.395,Kr. 2.905,Kr. 3.487,-

MALERIER
SMYKKER
KERAMIK
SØLV -TIN

,

"."
...
Ugeblade

"."
,...
Månedsblade

"."
.a

(PFAFF)
Vi har gaver
der tilfredsstiller
den mest kræsne
smag

Dagblade

Kr. 2.595,Kr. 2 .810,Kr. 3.195,-

Alt i
udenlandske aviser
og tidsskrifter

".",...
Stort
udvalg i
modejournaler

,

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

Kr. 2.960,Kr. 3.652,kr. 4.145,-

Alle symaskiner repareres
10 å rs gara nti
I års g ra tis service

VÆVESTUEN
I RØNNE ApS
Storegade 25 . Tlf. (03) 95 08 84

julegaver
I SMUKT U D VALG

ANTONIESTRÆDE (afd. i Sond ergade 29)

GERT ANDERSEN
Knud Jørgensens eftf.
St. Torvegad e 10- Rosengade 25
3700 Rønne · Tlf. (03) 95 07 40

Aut. ti psforhandle r

Telefon 95 07 66
står altid til Deres tjen este

GULD
SMEDEN
på

Lille Torv
HENNING WOLLNY

HENNING WOLLNY

LILLE TORV

RØNNE

TELEFON 95 03 19

STORT
UDVALG

Pakning
og
opbevaring

i fikst og moderne
børnetøj fra 0-16 år

af møbler

HUSK
vor nye adresse
ST. TORVEGADE 14
Rønne

WILH. BECH

&

SØN

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

Børne1WS Modehus
VITASTEN
Store Torvegade 14,

e

e

Rønne

ALT I BØRNETØJ
Tlf. 95 26 18

e

e

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

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

service-exclusive arrangementer
0

-sa:

BLOMSTER fra
BLOMSTERCENTRET

v/ Bent Kyhn
Torvegade . 3700 Rønne . Telefon (03) *95 04 48
Postgiro 2 04 59 07 . Boks 76

~

r'

_J _..)

interflora

Bornholmsk
.
stentø;
og fajance

L. HJORTH
GRUNDLAGT 1859

FELDSPAT
- den bornholmske smykkesten
I Rønnegranittens npigmatitgange« finder man
bl.a. 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~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

Går regnestykket
ikke op tiver måned.•.
så liar vi en plan.
p\ankonto
Hvorfor gøre
tingene mere
besværlige end
nødvendigt?
Meden
Plankonto går
regnestykket op hver måned.
Og den stiller dig langt stærkere
overfor uforudsete udgifter.
En Plankonto har nemlig indbygget
budgetudjævningskredit. Det betyder,
at vi lægger ud i de måneder, hvor der er
under skud på budgettet.
Med en Plankonto betaler vi de
faste udgifter til tiden og trækker et fast
beløb hver måned på lønkontoen.
Det er slut med de økonomisk
skrappe måneder.
- en nyhed,
der gør
det \ettere
at få pengene
ti\ at s\åti\

Tal med os og få bedre råd.
Mange bliver »Vanetænkere«, når det drejer sig om den daglige økonomi.
Og det er ærgerligt, for man kan let overse gode muligheder.
Prøv at spørge os. Vi ser friskere på tingene - og har eksperter inden for
alle grene af økonomien - f eks. budgetplanlægning, køb og salg af
fast ejendom, handel med værdipapirer og pensionsordninger.
Det sikrer dig bedre råd.
Fortæl os om dine planer - og lad os sammen finde den rigtige løsning.

l9J5PAREKASSEN
- så har du et problem mindre.

