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Ugæstmild synes Klippen
Ugæstmild synes Klippen,
der barsk og nøgen møder
den voldske Sø, som splintres
mod Kystens haarde Mur.
Men Fjældets Grund har Kilder,
og Solen gennemgløder
de Hæld, hvis Kløfter værner
den yppigste Natur.

Den store Sommer vandrer
ind over Klippebanker
ad smalle, krumme Stier,
hvis Støv er lyst af Sol.
Og Julis Maane sænker
sit hvide Lys blandt Ranker
i mørke Krat, der dufter
af dugget Kaprifol.

Hvert Foraar klædes Kysten
i Slør af lyse Kroner,
og viltre Bække jubler
i Skjul af vildsomt Krat,
ja selve Fjældet synger fra Klippeskoven toner
en Fjælstavns Elskerhjærte
i Kystens lyse Nat.

Ugæstmild synes Klippen.
Naar barske Bølger kommer,
saa splintres de mod Mure,
saa flænges de paa Skær.
Men frodigt aabner Landet
sin Favn mod Sol og Sommer.
Og hvis du søger Somren,
saa finder du den dær.

• ••

Christian Stub-Jørgensen .

}UL PAA BORNHOLM

3

Førder fra fødslen
Sølvsmedekunst
på Hø/tyngen
Afalle metaller forekommer sølvet at være det smukkeste, og i
årets kunstnerportræt beskæftiger Bøggild sig med sølvsmeden
Mogens Bjørn-Andersen, der har frembragt adskillige af vor
tids smukkeste arbe1der, men Bjørn-Andersen har tillige tilbragt det meste afsit 70-årige liv på Bornholm og kan fortælle
interessant og underholdende om mennesker fra Sandkåspen'oden.

Det her handler om sølv og om nogle mennesker, der for mange år siden tog Bornholm til deres hjerter og lavede noget sammen og grinede og havde det rart.
Men mere er det historien om sølvsmeden Mogens BjørnAndersen , for en god sølvsmed er en sjældenhed og værd at
kæle lidt for. Også fordi vi er midt i en plastforstoppet cid , der
sætter etiketten kunst på echverc potteskår. Men kunst er ikke
husflid, politisk protektion eller afcenskoleleg. Kunst er det
kunstneriske sindelags konsekvente kultivering af håndværket ,
som under de udvalgte hænder kan udvikle materialet til artistiske udtryk for fantasi, visioner, drømmesyner.
Hvad Mogens Bjørn-Andersen er nået cil gennem et langt
håndværkerliv, opfatter jeg som beåndet kunsthåndværk.
Hans sølv har en legende finhed , der eksklusive meddeler sporene fra den kyndige håndværkers værktøj . Han slipper ikke sit
værk, før liniens renhed står der, og nu hædres han, sommerens 70-årige, med en retrospektiv udstilling på Kunstindustrimuseet i København som det gode eksempel på ligheden
håndværker I kunstner.
DEN FAR VAR FORNUFTIG
Mogens Bjørn-Andersen er født i København i det velplejede
kvarter Gammel Strand, i en ejendom med udsigt til Assistenshuset - hvilket paradoks for en vordende sølvsmed. Hans far
var Hakon Bjørn-Andersen, kemiker og docent på Polyteknisk
Læreanstalt, og han havde tanke for det smukke i, at der også
var en akademisk fremtid for hans eneste søn , men sønnen
brød de fædrene drømme ved ae gå ud af 2. g. Hjemmet var
kunstdyrkende og søgtes af kunstnere og videnskabsmænd, og
som han selv siger:
- Jeg blev smittet af den stemning. Tidligt begyndte jeg at
tegne og modellere, jeg ville være kunstner. Far sagde nå og ja,
men føjede endelig til: Lær først et håndværk . Vil du så stadig
den vej, skal jeg støtte dig. Desværre døde han i mit andet læreår.
- Men sølvsmed ville du være?
- Far kunne acceptere den uddannelse. For mig stod det som
et fag, der kunne føre til noget med kunst. Desuden kom
sølvsmeden Georg J ensen i huset, han sagde: Kom ud til mig!
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Jeg mødte med forestillingen om, ae en sølvsmed lavede
smykker, men Georg J ensen satte mig til at klippe i papir og
messing, file støbegods og banke store og små skåle og kander
op i messing, og først senere, da han kunne se, at jeg kunne
styre hamrene, fik jeg lov til at smede i sølv.
EN UTÅLMODIG HVALP
Dee var ofte dræbende, men sunde. Læretiden var fem år, en
solid, sikker indføring i et fag. Desuden fik jeg gode relationer
cil familien Jensen (alle mesters smukke døtre ikke ae forglemme) og er glad for, at forbi ndelsen til familien, de efterfølgende generationer, stadig er intakt.
Men jeg var en utålmodig hvalp, der ville se resultater. Dee

Til Rønne bys 650 års fødselsdag i 1977 lavede Mogens BjørnAndersen, som en gave fra de bornholmske pengeinstitutter til
borgmester-embedet, denne flotte borgmesterkæde i 18 karat guld og
Sterling-sølv.
Pot.: Algot.

havde Georg Jensen forståelse for. J eg fik lov at købe sølv med
hjem og lavede om aftenen, hvad der passede mig - og udstillede frejdigt disse smykker i en forretning i Hyskenstræde og
på Kunstnernes Efterårsudstilling, hvilket værkføreren ikke var
begejstret for. Jeg gik også på teknisk skole, en del af uddannelsen , og jeg tegnede oplæg til Kunstakademiet og anlagde
vistnok et syn på kunsthåndværket, der ikke tydede på, at det
skulle være min gerning udi al fremtid, men i 1934 aflagde jeg
svendeprøve, og den blev antaget med sølvmedalje.
Jeg ville være kunstmaler, opmuntret af Olaf Rude og Kræsten Iversen. Efter læretiden begyndte jeg på akademiet, var et
årstid svend hos Georg J ensen og gik til tegneundervisning.
Ydermere søgte jeg Peder Hald , docent i farveteknik på akademiet, meget teoretisk, men jeg ville tilbunds, og det lå mig
nok ikke så fjernt, eftersom min barndom nærmest tilbragtes i
et kemisk laboratorium, men Hald sagde:
- Hvad vil du ? Alt, hvad jeg kan fortælle dig, har jeg fra din
far.
- Hvor må du have været en travl ung mand ?
- Det havde sikkert været lettere, hvis jeg havde været lidt
mere ensporet, men mulige belastninger heraf har man ikke
sans for i den alder. Jeg lærte nok ikke meget på akademiet,
men jeg fik en forståelse af, hvor svære det er at følge egne ideer og tanker uden at lade sig påvirke af de lette løsninger og
andres ofte velmente råd. Der er så mange valg, men det drejer
sig om at finde sig selv og åbne sig ud fra det. Men når arbejdet
skal gøres, er man altid alene.

LEGATET OG DEPARTEMENTSCHEFEN
I 1938 fik jeg K. A. Larssens og hustrus rejselegat - to tusinde
kroner. Da jeg desuden havde sparet op, kunne jeg rejse tre
måneder i Tyskland , Holland, Belgien , Frankrig og England .
Sølvsmeden Kay Bojesen havde hørt om legatet, og en dag, jeg
passerede hans kælderværksted, råbte han:
- Du skal gå op i udenrigsministeriet og bede om nogle introduktioner til gesandtskaber og konsulater.
- Kan man det?
- J a, svarede han meget troværdigt. Jeg har selv prøvet det.
Jeg gik derop, talte med forskellige herrer, den ene mere
træt end den anden. Så kom departementschefen tilfældigt:
- Hvad drejer det sig om?
Det forklarede jeg ham, og han svarede:
- Det gør vi ikke . Men hvordan har De fu ndet på det?
Han fik resten af historien og fastslog så:
- Det må vi undersøge. Ville De have noget imod at ringe til
Bojesen?
Departementschefen talte selv med ham og fik elskværdigt
bekræftet mit referat. Så lagde den grå eminence røret og sagde til kontorchefen:
- Har vi virkelig gjort det? Så kan vi vel gøre det igen.
Og så vendte han blikket mod mig og afsluttede samtalen:
- De skal høre fra os.
Jeg fik virkelig et brev, der meddelte, at man havde underrettet gesandtskaber og konsulater undervejs. Kay Bojesen var
nysgerng:
- Lykkedes det?
Der var et sære glimt i hans øjne, men jeg lod mig ikke dupere og svarede:

Klar til badning fra Store Sandkås sommeren 1913. Fra venstre Hans
Gilbert Jespersen, dr. Gilbert Jespersen, onkel Gib kaldet i familien.
Dernæst Francisca Gilbert Jespersen, gift med lægen, fru (vistnok) arkitekt Jespersen, fru Martha Bjørn-Andersen med sønnen på armen
og szdst docent Hakon Bjørn-Andersen.

- Ja, selvfølgelig.
- Det var som pokker. Det var jo bare noget, jeg fandt på.
Men jeg havde megen glæde af det lille nummer. Der var ingen smalle steder, hvor jeg kom hen , og jeg fik en god rejse.
DE VAR SÅ MODERNE
I Bruxelles besøgte jeg en sølvvarefabrik , og direktøren sagde:
- Nævn noget, De kunne tænke Dem, vi skulle lave ...
Det blev til et cigaretetui, de var så moderne. I en maskine
anbragtes en sølvplade. Tre og et halvt minut efter kom et færdigt etui ud. Imponerende, men stereotypt fabriksarbejde. Jeg
har ofte tænkt på det som eksemplet på, hvordan det siden er
gået. Man kan ikke mere få en ordentlig sølvsmedeuddannelse. EFG-uddannelsen kan ikke give den håndværksmæssige og færdighedsudviklende sikkerhed, som mesterlæren
gav.
Dens gentagelser kan synes trivielle, men de er nødvendige,
før man kan forvente, at tingene blomstrer under ens hænder,
og det er trods alt det, det drejer sig om.
J eg glemmer heller ikke mødet med Christian Fj erdingstad i
Paris, sølvsmed og fra Christiansø, hvor hans far var fyrmester.
Fjerdingstad havde været frivillig i den første verdenskrig på
fransk side og var blevet højt dekoreret, men han var også en
dygtig fagmand, og jeg nød at se, hvordan han havde indrettet
sig i et lille slot fra 1700-tallet. Han havde et godt udstyret
værksted, hvor han tegnede eller lavede unikating, og når han
havde lavet en god model , solgte han den til fabrikkerne til
seriefremstilling, Jeg tror, det var det, han levede af.
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kaptajn Ejnar Mikkelsen, byggede en igloo (eskimoisk h ytte af
frosne sneblokke) i haven. I 193 2, efter fars død , blev vi fast i
Birkerød .
I 193 5 lavede jeg værksted deroppe og udvidede senere med
en tilbygning tegnet af en tysk arkitekt, Joachim Callman, som
jeg havde truffet på Bornholm . Han byggede på samme tid det
bunkersagtige sommerhus Karmo i Sandkås. Han og hans kone Elsa havde slået sig ned i København efter at være flygtet fra
nazismen. Han havde en fabrik , der bl.a. fremstillede skosværte , men en morgen var fabrikken beslaglagt, og en brovtende
karl bød ham ae forsvinde. Uden at indlade sig på diskussion
drejede Callman om på hælen og hentede sin kone, og sammen fl ygtede de til Danmark for ae begynde forfra. Fruen var
uddannet murer, Tysklands første kvinde i det fag. Han kom i
murerlære i Hillerød og læste siden til arkitekt.

Store Sandkås-badestranden i 1916. Hotellet var nybygget, og der var
endnu adskillige år til, at søstrene Ankers kunstpavillon blev bygget
på klippegrunden til højre i billedet. Stående i vandet, med begejstret
oprakt arm, Mogens Bjørn-A ndersen.

DYGTIG STRENG DOMINERENDE
På Bornholm boede vi hos min onkel, dr. Gilbert J espersen,
Det blå Hus i Sandkås, som han havde bygger et af de sidste år
før første verdenskrig. Dee lå på det strøg, der i dag hedder
Gilbertstræde.
O nkel havde været læge på J ava og Sumatra og havde nu
praksis i Charlottenlund. Han var en dygtig og m eget søgt læge , men streng og dominerende . Et af hans yndlingsudtryk
var : På det bestemteste! Og så mente han de t, m en vi elskede
ham. Vi var jo ikke hans børn , men 14 fætre og kusiner, som
mød tes denne ene gang om året. Ved ankomsten fi k vi en slags
indianerdrageer, hjemmesyede, der kunne tåle alt. Drengene
boede i militærtelt i haven , og pigerne stuvedes sammen på
loftet i huset.

DEN UNGE MANDS BARBESØG
Jeg vendte hjem over Holland og nåede København en nat ved
1-ciden , sulten og lige med penge til billetten til Birkerød,
men lommen var fuld af en broget blanding af småmønter -jeg
håbede, de kunne omsættes i et måltid mad. En togmand gav
mig det råd at gå i Colbjørnsensgade. Der er altid åbent i
Kakadu-Bar, sagde han.
Der var et par flotte damer, og havde jeg set dyr ud, havde
jeg nok fået selskab, men jeg var klædt i musegråt, krøllet
fløjlstøj til 32 kr. og sort baret og lignede en mislykket franskmand . Og jeg var flov , da bartenderen ikke ville vide af mine
mønter. Han serverede alligevel kylling, brød og smør, snaps
og øl, men så pegede han diskret mod damerne og hviskede:
- Dee er fra hende den kønne lyse, der sidder forrest.
Jeg blev virkelig glad og gik hen og sagde rak bagefter og gav
hende et par pakker Gauloise, jeg havde med fra Frankrig. Siden har jeg haft stor agtelse for ludderne . Ja, har altid haft respekt for folk, der var ven lige og professionelle.
PÅ BORNHOLM
Hver sommer forlod den veletablerede docentfamilie hovedstadens ædleste kvarter og tog på landet. Allerede fra Mogens
Bjørn-Andersen var et år, tilbragtes sommerferierne på Bornholm . Desuden købte hans far i 1911 en to en halv tønde land
stor grund i Birkerød, der byggedes sommerhus, stort og solidt, som man gjorde der dengang:
- Vi boede der i for- og eftersæsonen og var der også krigsvinerene 1916-17. Jeg husker det, fordi Grønlands-fareren,

6

JUL PAA BO RN H OL M

SØivsmed Mogens Bjørn-Andersen under arbe1d et i 1976 med en stor
sølvskål, der siden er købt afBornholms Museum. Billedet er taget direkte i værkstedet i Olsker, og på væggen i baggrunden ses en interessant samling værktøj. En sølvsmed betjener sig eksempelvis af
optrækshamre, k nophamre, spanhamre, ciselør- og planerhamre,
fladtænger, sperhorn, optræksjern, knorrer og n'ngrigler. Ting, der vil
forsvinde ud affagets begrebsverden i de kom mende år.
Fat.: Mogens Koch.

Onkel havde en trompet, der lød, når der skulle spises, når
der var et eller andet, der skulle gøres, eller under optrækkende tordenvejr. Alle skulle møde i stuen, og det var festligt, for
vi fik smørrebrød og tordenkaffe.
Han insisterede på, at der skulle bades før morgenmaden .
Hele flokken , også de voksne, samledes ved hjælp af trompeten, og så gik det i strakt karriere til stranden.
Om søndagen stod der to glashøns på bordet, en bla og en
grøn , og de var ikke gennemsigtige. I den ene lagde han en
femogtyveøre, i den anden en enkrone. Efter tur skulle en af os
vælge først. Dersom han tog enkronen, fik alle de andre en
femogtyveøre eller omvendt. Der var noget sundt i den tanke og flot i 1926.
Han havde også en herlig evne til at skubbe til os, når vi plagede om legetøj. Det kan I selv lave, påstod han, men han stillede værktøj og værksted og materialer til rådighed. Hvad vi lavede, var primitivt, men vi var stolte, når tingene fungerede.
H . C. ANDERSENS SKRIVEPULT
- Man kan vist sige, det var mennesker, der ragede op?
-Ja, interessante og kreative, fortrolige med musik, maleri,
litteratur - og behagelige mennesker, der kunne lide stedet og
kom igen år efter år i en menneskealder.

Både onkel, moster og mine forældre var musikinteresserede
og dyrkede interessen i København og på Bornholm. En søn af
min onkel af første ægteskab var fløjtenisten Holger Gilbert
Jespersen. Sangerinden Aio Willumsen var en datter, gift med
Valdemar Willumsen, pianist og senere legendarisk pressesekretær på Det kongelige Teater. Deres søn var Ole Willumsen, også pianist. Violinisten Fini Henriques kom der også. Og
Helga Melchior, der spillede guddommeligt på flygel . Hun var
af den ansete københavnske handelsslægt på hvis landsted Rolighed H.C. Andersen døde. Min ældste moster, Georgia, havde siddet på digterens skød som lille pige - og havde lært at huske det. Helga Melchior fik senere H.C. Andersens skrivepult
og havde lovet mig den, når hun døde, men jeg fik den aldrig.
Jeg ved, hvor den står, men da den står godt, har jeg tænkt
mig at lade som ingenting.
Helga Melchior, hun var jøde som mange af Sandkåssommer-fuglene, boede i Sverige under krigen og vendte hjem
med en sæk kartofler som sin væsentligste bagage. Vi varmeget skuffede. Vi havde ventet chokolade, men hun var vegetar.
DEN FULDENDTE BORDDÆKNING
Der var aftener, hvor der blev spillet, læst op eller deklameret,
f.eks. altid Set. Hansaften, sommerens store fest for disse fami-

Isspand med bægre og ske. Lavet i 1954 og senere solgt som gave til prinsesse Benediktes bryllup med pnns Richard i 1968.

Pot.: Jonals Co.
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lier. Og altid med et mægtigt bål i klipperne, flot opbygget
under onkels m yndige ledelse . Han glemte heller aldrig min
fødselsdag i slutningen af juli. Han lejede nogle høstvogne
med kusk og halm i bunden, og så kørte vi til Hammershus og
spiste frokost i voldgraven og muntrede os hele dagen. Om aftenen var der middag i Det blå Hus.
Blandt de lokale var der den gamle dr. Borch fra Allinge.
Han kørte i en høj, gammel Ford fra 1920 . Han var et elskeligt
menneske, der gjorde meget for de små, men han galpede det
ikke ud . Endnu i sit firsindstyvende år kørte han på patientbesøg . Og der var kunstnerfamilien Silberstein, den berejste dr.
Poppelmann, der havde hus ved siden af Callmans, familien
Rothe, malerne Louis Moe og Olaf Rude, arkitekt Jeppesen,
der byggede Hytten i Sandkås, Ejnar Mikkelsen og familien Ingerslev, der senere købte Olsgård mellem Tejn og Humledal.
Og von Garvens kom oppe fra Abildgård, altid med blomster. Et sympatisk menneske med både kunstsans og dekorativ
evne, der kunne ud trykke sig i en fantasifuld brug af havens og
grøftekantens blomster. Når mine forældre f.eks. inviterede til
middag i Det røde Hus, lod min mor altid pladsen midt på
bordet stå tom, hun vidste, von Garvens kom med den blomsterdekoration, der skulle fuldende borddækningen.
GRAVSÆTNINGEN I KLIPPERNE
- Det røde Hus, siger du .
- Det ligger over klippestien mellem Allinge og Sandkås og
blev bygget af mine forældre i 1930. Far tegnede det selv. Han
kunne godt lide at sidde med sådan noget. Han lavede også
nogle morsomme dørbeslag til Det blå Hus.
Det røde Hus blev taget i brug sommeren 1931. Året efter
var det , far døde. Han blev gravsat på grunden . Han ønskede
ikke, der skulle være en grav efter ham . Lad os dyrke det levende , sagde han, og så forklarede han , at når han var død, skulle
vi følge hans ønske om, at hans lig skulle brændes. Og urnen
med asken sætter I ned i klipperne, og lov mig at lade lyngen
gro over, så alt kan glemmes.
Halvanden måned efter døde han, og urnen blev anbragt,
som han havde ønsket. Siden sattes mors urne ved siden af,
men vi har ikke forbindelse til huset mere . Det blev solgt til
en, der havde ønsket sig det i mange år og havde beundret det
nede fra klippestien.
LARM OG GLIMMER
- Der er en tone af naturunderstøttet kulrur i alt det her, og
jeg synes, den vidner om, hvordan vi mennesker siden har forsimplet livet. Fornemmer du det ikke selv?
- Det var en fantastisk tid . Det er vor tid også , men den er
blevet bange for det formelle og lader sig kun imponere af
larm og glimmer. Vi føler ikke mere noget overfor det, vi laver.
Her har vi nok tabt, men jeg er ikke så bekymret. Også af det
vil gro noget godt. Og det er da heller ikke første gang i jordens historie, det er gået nedad.
- Men der er noget paradoksalt og dobbeltsindet i det. Samtidig med, at der over den tid var en kulturelt udviklende og
varm menneskelighed , vi savner, var der også en overforfinelse, vi må vende os imod.
- Vi kan synes, der var noget dekadent over det. En opfattelse, vor tid har givet os. Men vender vi ikke altid en lille smule
ryggen til den tid, vi lever i? Til trivialiteten og ynkeligheden .
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Da Det blå Hus endnu var nyt, er dette bz/lede taget, vistnok i 1916.
Den blomstersyslende dame er fru Martha Bjørn-Andersen, Mogens
Bjørn -A ndersens mor.

DER VIL ALTID VÆRE HERRER
Vi må ikke glemme, at disse mennesker brugte deres evner og
vel udviklede eventyrlige dimensioner, som vor tid ikke fatter
værdien i. Og de var beskyttere af de mennesker , der ikke selv
kunne - hvor det nærmest har vendt sig, så man i stedet jager
de mennesker, der kan og vil.
I gamle dage havde man standsforskelle, de er nok stort set
afskaffede , i stedet udvikler man klasseforskelle. Man vil bare
ikke se det. Vi havde herremændene, og der var langt fra dem
til f.eks. daglejerne i de små huse omkring dem, men den stærke beskyttede den svage , og det var en grundregel, men der var
også slemme undtagelser. I dag bekriger vi hinanden nederdrægtigt og siger, vi alle er lige, men nogle er alligevel mere lige end andre .
Måske evner mennesket ikke at lave et »lige samfund«. Der
er altid herrer, altid underordnede, og hvem det er i den aktuelle situation, er et spørgsmål om meningsdannelse . Lige nu er
det fagforeningerne , og de er ubarmhjertige. Disse stivnakkede institutioner med deres pampere har glemt, hvad de i sin
tid demonstrerede for og udvikler en ny overklasse. Mellemgrupperne, de bærende, bliver de jagede. Vi lever i skrankepavernes og den politiske isenkrams demokrati. Men også det
holder kun en periode.
MAN MÅ BRYDE UD
1958 var det år, Mogens Bjørn-Andersen med kone og børn
forlod Birkerød og blev fastboende på Bornholm. Nybyggeri
var begyndt at omklamre ejendommen, den mistede sin landlige karakter, fortæller han. Skatterne blev også uoverkommelige, og da mor døde i 1958, solgte vi. Siden udvikledes en lille
kunstnerby langs den vej , der havde fået navnet BjørnAndersens Vej .
Hvert år fra 1948 opholdt vi os en længere periode i Frankrig . Jeg husker lange samtaler med Christian Fjerdingstad om
at indgå kompagniskab eller oprette værksted dernede, men
der kom uro i landet, og da børnene var små, foretrak vi at
blive hjemme.

Jeg havde også min gamle kærlighed til Bornholm. Vi havde
stadig Det røde Klippehus, men ville gerne have noget, vi
kunne bruge hele året. Jeg ville have mit værksted herover og
arbejde mindre forretningsmæssigt . Jeg savnede værkstedsarbejdet, den mere personlige udfoldelse. Forretning var vel heller ikke i overensstemmelse med den håndværksmæssige opdragelse hos mester Jensen. Han havde selv været i en lignende
situation, men brød ud og fulgte sin samvittighed. Da der så
kom dårlige tider for branchen, tog jeg dem som forsynets opfordring til at bryde ud.
For sådan må det være. Når en ting udvikler sig væk fra det,
hjertet helst vil , skal man lytte og skubbe fornuften lidt tilside.
Det er ikke den letteste vej , men den bærer på noget holdbart.
Jeg mener, jeg har følt det på min krop, og min erfaring er, at
konsekvens er nødvendig.
Det har man kritiseret mig for, når jeg iblandt har beskæftiget mig med at vælge kunsthåndværk til udstillinger, men lader man det dårlige passere, synes jeg, man gør vedkommende
en bjørnetjeneste. Før eller senere vil han / hun alligevel blive
vraget, og så slår det måske hårdere . Tiden er brutal og sorterer
altid det uduelige fra.
ASKEBÆGRE
Har man noget i sig, skal man ikke bruge tid på at lave askebægre til turisterne. Det kan være en pæn forretning, men
man bliver magelig af det. Dee er stilstand ikke at eksperimentere. Man må finde ud af, hvad yderlighederne har at byde på,
prøve om temperamentet kan bære.
For ikke selv at løbe for meget ind i det, og for at få råd til at
eksperimentere og desuden smage på lidt af det, der rørte sig
blandt unge, var jeg begyndt at undervise på kunsthåndværkerskolen og det tekniske selskabs skoler i København. Og

Ved åbningen af Danmarks Hus i Pans i 1955. N ummer to fra venstre
er sølvsmeden Chnstian Fjerdingstad (fra Chnstiansø), tzl venstre for
ham hans frue. Til højre Jeanne og Mogens Bjørn-Andersen.
Pot.: Walther Månsson.

Vandkedel med fyrfad, hø1de 35 cm, bredde 20 cm og vægt to kilo,
lavet i 1967 tzl Kvindeligt Flyverkorps, dronning Margrethe er officer
ved dette korps, og anvendt som gave ved brylluppet samme år med
den franske greve H enn· de Monpezat.
Pot. :jonals Co.

dengang man endnu kunne tro på, at staten ville noge t med
det, den foretager sig, gik jeg engageret ind i en opbygning af
civilundervisningen ved forsvaret, udarbejdede bl. a. et undervisningsprogram i kunstforståelse, et forsømt område herhjemme. Fra 1953 til 1958 var jeg ved Sandholmlejren i Birkerød og
senere ved Almegårds Kaserne . I 1973 holdt det op , der skulle
spares.
LANDBRUGET PÅ HØJLYNGEN
Maleren Niels Østergaard i Olsker meddelte en dag, at nu var
urmager Mikkelsens hus på Olsker-højlyngen til salg. Et lille
avlsbrug med 7,5 tønder land , en af de gamle lyngpikkerejendomme. Østergaard og min fætter , Hans Gilbert Jespersen
fra Det blå Hus, og jeg gik ned til ham, men ejendommen var
ikke til salg.
- Du har da købt hus i Tejn, vids te Østergaard.
Men det kom ikke det ved. Så kastede Hans øjnene på en
kobberkedel og spurgte:
- Men du vil kanske sælge den der?
- Nej, men den burde du forresten kunne genkende.
Så var der pludselig noget, der dæmrede hos mig :
- Har den ikke engang stået i Det blå Hus?
Mikkelsen nikkede venligt og sagde:
- J o, min kone har engang fået den af fru Gilbert Jespersen .
Nå, så du er Bjørn-Andersen fra Det røde Hus. Ja, ja .. .
Jeg fand t ud af, at jeg havde besøgt ejendommen som dreng
- og nu ville Mikkelsen godt sælge, men han skulle have
18.000 kr. , og nok var vi i en tid, hvor ejendomspriserne steg
og steg, men 18.000 kr . pr. tønde land var for meget for en
gammel, afsides liggende ejendom med dårlig jord. Han skulle tilmed have alle pengene ud , men han ville godt tage et lån,
og jeg kunne få dyrene med, to køer og en kalv. Hvad skulle
jeg dem dem?
Men ejendommen tiltalte mig, og snart gik det op for mig,
at de 18.000 kr. ikke var pr. tønde land, men hele ejendommens pris. Så købte jeg, og juni 1958 flyttede vi ind.
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Der findes to eksemplarer af denne elegante tekande. Det ene solgte
Mogens Bjørn-A ndersen til anvendelse som gave tzf prinsesse AnneMaries bryllup med kong Konstantin i september 1964. Det andet
eksemplar er senere købt afBornholms Museum.
Fot.:Jonals Co.

HAW All THAILAND NEPAL ETC.
- Undervejs har der været nogle studierejser og legater?
- J a. Specielt har jeg fået mulighed for at se nogle områder
fjernt fra Danmark. J eg har også haft den oplevelse at sætte en
sm ykkeindustri i gang p å Hawaii . I 1966 fik Industrirådet en
henvendelse fra USA, der ønskede en ny produktion , efter at
industrialiseringen af sukker havde gjort kvinderne arbejdsløse. J eg havde i de år også en galvanisk virksomhed i København med produktion af smykker lavet af blomster og blade
overtrukket med guld eller sølv, en simpel elektrolytisk proces,
jeg fandt frem til ved at gennemgå fars gamle forelæsninger.
Med Hawaiis blomsterflor mente man, det var noget at overføre dertil. J eg tog derover og fik indrettet en mindre fabrik og
oplært de nødvendige fagfolk. Efter fem m åneder d rog jeg
hjem igen . Jeg har siden hørt, det går pænt derude, og jeg er
blevet ind budt til at komme igen, m en det tilbud har jeg foreløbig henlagt.
I 1976 var min kone og jeg en m åned i Bangkok, en datter
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VÆRKSTEDERNE I GUDHJEM
- Engang udviklede du i et interview i Bornholms Tidende
en ide om at slå et slag for de kreative håndværk, deraf opstod
de frie værksteder i Gudhjem.
- Den daværende forma nd for Dansk Arbejde på Bornholm,
skovrider Bent Engberg, tog ideen op og sørgede for det praktiske, der gjorde, at værkstederne en dag stod der. Keramikeren Lisbet Munch-Petersen og jeg overtog driften, og vi mener,
vi fik værkstederne til at fu ngere.
- Nu er værkstederne ikke m ere, det hele fik en ende, der
kunne tyde på, at tiden ikke var moden til denne avantgardisme i kunstens tjeneste?
- Tiden er sjældent moden til det nye . Kommer ideen, og er
der nogle, der er med, må man arbejde, til verden tager den til
sig eller frastøder den. Gudhjem valgte det sidste, på et tidspunkt, hvor værkstederne havde manifesteret sig. Vi havde ansøgninger til at bemande dem et par år frem . Kunsthåndværkere fra ind- og udland var begyndt at stå i kø for at komme
ind , men vi kan da konstatere, at tre gode keramikere har slået
sig ned herovre efter ophold på de frie værksteder. Både de og
andre har h ævdet sig på udstillinger og har solgt arbejder til
museer, fo nds og samlinger. Så har eksperimentet dog givet resultater. For m ig personligt var værkstederne trods alt ensbetydende med forløsningen af nogle tanker, der udsprang af en
lyst til at fø re kunsthåndværket helskindet ind i en ny tid. Og
sam arbejdet med Lisbeth Munch-Petersen tænker jeg på med
glæde. Hun er et fi nt menneske. H un holder af mennesker.
Hendes stilfærdige venlighed og bestemte sikkerhed fik mange
besværlige ting til at lykkes - hvor jeg m ed mine utålmodige
krav ofte har stødt mine medmennesker , selv om guderne skal
vide, at hensigterne altid har været de bedste.
EN AF DE 12 SØLVSMEDE
- I Birkerød stiftede du en kunstfo rening og var dens formand i
fire år. Herovre kom d u med i kunstforeningens bestyrelse i
1973, blev formand i 1974, men trak dig ud i foråre t 1981 , har
i det hele taget trukket d ig ud af alt. Er du ved at blive træt af
den almindelige kunstløshed?
- J eg er født doven. Hele livet har jeg søgt at pleje den ne
egenskab, men der er altid komm et en slæde i vejen. I sommer
fyldte jeg 70, og nu er det min tur til, at det er mig, der bruger
tiden på mig - de sidste 30-40 år, der er tilbage, om jeg skal tro
min læge.
Nej, jeg vil gerne bruge mig selv noget mere til mit fag. Nu
ved jeg noget om det, nu kan jeg det endelig. Jeg vil eksperimentere: og koncentrere mig om den sammenslutning af sølvsmede, som de sidste fem-seks år har vist deres arbejder på udstillinger herhjemme og ude i Europa. Vi er 12, og intentioner-

var stationeret der som stewardesse i SAS, og da blev jeg så betaget af den gamle sølvsmedekunst, ae jeg måtte afsced igen.

ne er sølvsmedehåndværket, som det var dengang, industrien
begyndte at lokke med sine uforpligtende tilnærmelser.

Der var herhjemme, fra Nationalmuseet og G uldsmedehøjskolen , interesse fo r at få belyst håndværket i beskrivelser og billeder , og ved at søge tre legater fik jeg rådighed over et halvt
h undrede tusinde kroner, som jeg i 1977 brugte til en fire måneder lang rejse i Thailand, Nepal, Indonesien Oava og Bali).
Derude er verden også under kraftig forvandling, og d ygtigt
arbejdende sølvsmede, selv op pe i bjergene, er ved at miste deres identitet som kunsthåndværkere.

For os er det væsentligt at lave korpus-arbejde i hånden , begynde med en tegning og trække den rå sølvplade op til det
færdige arbejde. Det bliver ingen af os rige på - vi m å leve af
dagens arbejde - men skal vores kultu r ikke forgå i industriel
uniformering, må der være nogen , der modarbejder kvalitetssløvheden. Det var bl.a. den ide, der lå bag værkstederne i
Gudhjem.
B-d.
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jons Kapel.

De bornholmske kyster
AfJ ØRGEN BUTZBACH

Foto: Frede Kjøller.

Ingen anden egn i Danmark kan fremvise så mange forskellige
kystformer som Bornholm. Nordbornholms kyster er tilmed i
alle henseender forskellige fra det øvrige Danmarks. Dette
hænger først og fremmest sammen med den geologiske opbygnmg.
Ser man på et kort over Bornholm, får man allerede derved
den første antydning af, at denne østligste del af Danmark har
en geologisk udviklingshistorie, som klart adskiller sig fra de
øvrige danske øers.
Bornholms regelmæssige omrids med de så godt som parallelle øst- og vestkyster, nord- og sydkyster samt den totale
mangel på væsentlige kystindskæringer er en følge af, at Bornholm er en horst.
En horst er en del af jordskorpen, der langs sprækker (brudlinjer) er hævet i forhold til omgivelserne.
Kystens brudlinjekarakter viser sig også derved at havbunden, især ud for Nordbornholm , falder forholdsvis stejlt.

Dette i forbindelse med de udstrakte havområder omkring
Bornholm betyder, at vinden kan rejse store bølger, som formår at påvirke selv de meget modstandsdygtige klippekyster,
som herved kommer til at fremtræde med rigt varierede facader.
Omkring halvdelen af Bornholms kyst, vestkysten fra Helligpeder mod nord, hele nordkysten og østkysten fra Svaneke
til Nexø, er klippekyst, hvis udseende afhænger af mange ting,
f.eks. bjergarternes beskaffenhed, gange, spalter, brudlinjer
o.s.v.
Klippekysten mod vest er næsten overalt meget stejl. Dette
hænger dels sammen med at granitten, som opbygger kysten,
viser en tilbøjelighed til overvejende at spalte i lodret retning,
dels med at vestkysten har ligget i læ for istidens kæmpegletschere, som trængte ind over Bornholm fra øst og nordøst mod
vest og sydvest.
Den meget stejle kyst betyder at man kun enkelte steder kan
komme ned til vandet. Et af de bedst kendte steder er Jons Kapel, hvor vulkansk materiale , såkaldt diabas, for mere end en
milliard år siden er brudt frem igennem Vang-granitten. Dia-
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basen er på grund af sit ret store jernindhold mindre modstandsdygtig end den omgivende granit. Jernet ruster, hvorved
diabasen smuldrer og let lader sig vaske væk af bølgeslage t.
Herved har havet og smuldringsprocessen i forening dannet
den spalte, man går ned igennem , og i hvis sider og bund man
kan iagttage den stærkt forvitrede diabas .
På stranden ved Jons Kapel ligger mange store granitblokke,
hvis smukt afrundede former viser, at de er blevet rullede af
stormbølger. Der findes også smukke jættegryder, hvor store
rullesten har udhulet den faste klippe, når de af bølgerne er
blevet sat i roterende bevægelse.
Lidt syd for Jons Kapel, som er en spalte i klippen, delvist
udformet af havet, findes tre tørre ovne, som er brændingshuler, udformet af Østersøens bølger på et tidspunkt, da vandspejlet lå højere end i dag. Ovnenes bund ligger således flere
meter over vore dages vandspejl. Ovnenes indgang er delvis
spærret af nedstyrtede klippeblokke.
jættegryder ved jons Kapel.

Kystskrænter ved Hammershus med vestenvindspåvirket enekrat.
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Den ste1le NV-kyst. Store Ringebakke.

Nogle kilometer nord for Vang skifter granitten karakter, og
den rødlige Hammer-granit dukker op.
Hammershus ligger på en isskuret klippeknude, omgivet af
sprækkedale . I Mølledal umiddelbart syd for Hammershus er
der et lille vandløb, der ude ved kysten er opdæmmet til en
møllesø, hvor borgens vandmølle har ligget.
Neden for Hammershus findes »Løvehovederne«, »Kamelhovederne« og »Den Våde Ovn«. Her har havet haft større mulighed for at nedbryde kystklipperne, sandsynligvis på grund
af granittens ret grovkornede karakter.
Hammerknuden afgrænses mod sydøst af Bornholms bredeste sprækkedal, Hammersødalen, som iøvrigt også er en af øens
dybeste , hvilket den langstrakte Hammersøer et iøjnefaldende
bevis på. Dalens dybde har endvidere været den naturlige forudsætning for Sæne bugt og Hammerhavn.
Hammerknuden er tydeligt isskuret, og især på østsiden ses
meget smukke isskurede rundklipper. Hele knudens form med
de relativt flade kyster mod nordøst og de næsten lodrette klippekyster mod vest og sydvest vidner også om istidens gletscheres bevægelse fra nordøst mod sydvest.
Inden vi forlader vestkysten er det værd at bemærke, at de
kraftige vestenvinde har sat sig tydelige spor i plantevæksten,
som næsten udelukkende består af lynghede med buskads af
enebær, slåen og tjørn, som tydeligt holdes nede af vestenvinden.
Nordkystens hovedretning er som omtalt også betinget af
det brudlinjeforløb, som opstod i forbindelse med Bornholms
dannelse som horst. Den er dog ikke nær så lige som vestkysten. Dette hænger dels sammen med, at talrige større og
mindre sprækkedale skærer kysten næsten vinkelret, hvorved
småbugter opstår, dels med at den bornholmske gnejs eller
stribede granit, som hovedparten af kysten består af, viser
stærkt varierende modstandsdygtighed overfor havets angreb.
Endelig er der også her mange diabasgange, som er mindre
modstandsdygtige end gnejsen. Dette ses bl.a. ved Helligdommen, hvor man ved stranden finder den diabasgang, hvis
smuldring er årsag til at man så forholdsvis let kan komme ned
til vandet.
Langt de fleste steder står klippeskærene renvaskede for
smuldringsmateriale lige op af havet, men enkelte steder, hvor

Helligdomsklipperne. Lyseklippe.

"

Salthammer rev, Snogebæk.

JUL PAA BORNHOLM

13

14

Klippehavn, Gudhjem.

Skrænter med geologiske profiler øst for Amager.

klippefremspring danner læ, forekommer strandbredder af
hvidt kvartssand, som danner smukke kontrastvirkninger mod
de mørkere klipper.
Også på nordkysten findes ovne. Visse steder kan man også
iagttage hak i kystprofilet, der som de tørre ovne viser, at havet
har stået højere end i dag. Disse hævede kystlinjer er ofte udformet som terrasser i landskabet, hvorpå landevejen over lange strækninger er blevet anlagt.
Omkring en halv kilometer vest for Listed afløses den grå
gnejs af den meget grovkornede, gullige, let smuldrende
Svaneke-granit. Bjergartskiftet ses tydeligt i kystlandskabets
småformer, idet Svanekegranittens afrundede former udgør en
iøjnespringende kontrast til gnejsens mere skarpkantede, bænkede former.
Hele området med Svanekegranit, d.v.s. strækningen fra Listed til omkring 1 1/z km nord for Nexø, har en meget uregelmæssig kystlinje netop på grund af granittens ringe, men dog
varierende, modtandsevne. På kyststrækningen imellem Svaneke og Arsdale er den smuldrende Svanekegranit rullet af havet og skyllet sammen i store strandvolde. Det herved dannede
grus, Arsdalegrus, graves og anvendes til havegrus , akvariegrus, m.m.
Plantevæksten langs nord- og nordøstkysten er meget varieret. Vinden spiller ikke samme rolle som på vestkysten , og
mange steder er skrænterne skovklædte med en meget rig skovbundsflora, hvori f.eks. ramsløg, lærkespore, blå, hvid og gul
anemone, gøgeurter m.m. gør sig smukt gældende.
Syd for Svanekegranitten er østkysten opbygget af Nexøsandsten, som nord for Nexø er så højtliggende , at den præger
kysten. Syd for Nexø ligger sandstenen så lavt, at den kun enkelte steder kommer frem langs kysten.
Længere sydpå dukker den grå Balkasandsten op. Ved Snogebæk danner den et ejendommeligt rev, der ser ud som om
det var opbygget af store fliser i varierende højde. Denne udformning skyldes sandstenens struktur.
Bornholms sydøsthjørne fra Broens Odde til Øleåens udløb
er skabt af havet, såkaldt marint forland. Kystlinjen har et
meget lige forløb, helt præget af havkræfterne, da der her ikke
findes nogen former for hårde fremspringende partier. En følge heraf er, at periodiske svingninger i vindretningen får en til

tider kraftig indflydelse på kystlinjens beliggenhed. I perioder
med stærke østlige vinde, som vi netop har oplevet det de sidste par år, æder havet bort af stranden , medens kysten vokser
ved længere tids vestlige vinde. Set over en længere periode er
den stærke nedbrydning af øs tkysten, som vi har oplevet i de
sidste par år, således næppe noget nyt , men derfor kan det jo
være lige ubehageligt for de sommerhusejere, som i øjeblikket
ser havet rykke nærmere og nærmere ind mod deres huse.
Landskabet omkring Dueodde får sit præg af klitterne. På
en tur rundt i plantagerne vil man mange steder kunne iagttage ældre klitsystemer, hovedsageligt i form af langstrakte østvestgående småry~ge, som mange steder ligger langt fra vore
dages aktive klitsystemer ude ved kysten.
Sydkysten helt til Boderne præges af sandstrand med klitområder af vekslende udstrækning.
Strækningen fra Boderne til Rønne præges af klintekyster,
hvis form skifter med karakteren af de bjergarter, havet angriber. Her har den geologisk interesserede mulighed for at iagttage friske snit i en lang række bornholmske bjergarter på nærmeste hold. En beskrivelse af de enkelte bjergarter ville føre for
vidt, blot skal det nævnes, at bjergarternes alder aftager fra øst
imod vest.
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Afrundede klipper ved Aarsdale med Aarsdalegrus.

Klitter ved sydkysten.

Vestkysten fra Rønne til Hasle præges af sandstrand. Blykobbe Plamage og Hasle Lystskov er for hovedpartens vedkommende anlagt for at dæmpe sandflugten, som her gav store
problemer i 1800-tallet.
Menneskets indvirkning på og udnyttelse af Bornholms kystlandskab er af meget gammel dato. Gravhøje, bautastene
m.m . viser, at befolkningen tidligt har været stærkt kystorienteret.
Dette er ikke blevet mindre udpræget i vore dage, idet antallet af byer ved Bornolms kyst er usædvanligt stort. Især klippekysterne byder på mange havnemuligheder, som det har været let at udnytte, og det er tydeligt, at det er ved de største og
bedste af disse havne at de egentlige byer er opstået .
Den nyere tids krav til havnene om at kunne tage større skibe har imidlertid sat klippehavnene ud af spillet som trafikhavne.
Det er derfor naturligt, at Rønnes havn, hvor udvidelsesmulighederne har været gode, er blevet øens egentlige trafikhavn .

Sandstrand ved klippekyst. Næs ved Allinge.
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Foto: B. I/sted-Bech.
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Vagn Mogensen , Lene Andersen, Ulla Veitland.

Starter fra gulvet: 1. række fra venstre: Birgit Asping, Hanne
Svensson, Finn Muller, Inger Westh, Lars Christiansen, Helle
Kofoed, Thor Johansen , Anette Sorth, Flemming Marker, Lisbeth Marker, Per Rømer, Lone Kjøller.

4. række fra venstre: Erik Pinholt , Finn-Erik Bendtsen, Per
Skovgaard, Flemming Nordahn Jensen , Carsten Lind, Peter
Paldan Sørensen, Henrik Hørberg, Michael Sehested, Kent
Nomann, Klaus Enevoldsen , Jens Falk, Jan Kofoed Nielsen,
Niels Christensen, Torben Jensen, Thomas Lersey , Karen
Skovgaard , Hanne Kure, Lene Kure, Lisette Petersen .

2. række fra venstre: Svend-Erik Henmar , Jan Johansen, Anette Marker, Birgit lngvorsen, Charlotte Grønvall, Birthe
Koefoed-Jespersen, Lisbeth Berthelsen , Marianne Lund, Kate
Nielsen, Ulla Bing, Lone Håkonsson, Erik Andersen, Lene
Brandt, Bente Munch, Jørn Jeppesen, Jesper Michelsen, Michael Kongsløv, Inge Olsen , Flemming Pedersen , Signe Jensen.

5. række fra venstre: Jan Pedersen , Carsten Britze , Lars Knudsen, Jan Thunberg, Niels Kofoed, Knud Funch , Bjarke Rebsdorf, Anders Reuss, Finn-Erik Madsen , Palle Smed, Claus Arne Hansen, Søren Hansen, Ole Dam Larsen, Niels Erik Panek,
Janie Sørensen, Steen Hansen .
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Rønne i
1870erne
Et foredrag holdt i Rønne K .F. U .M. den 22 .10.1925 af boghandler Janus Ipsen.
Originalmanuskriptet består af to håndskrevne noteringsbøger, som befinder sig i familiens eje. Manuskriptets stavemåde, tegnsætning og markeringer er søgt bevaret.
Dalen syd for Kastellet kald tes »Evighedsblomsterdalen«. Der
var ingen Skov. Søbatteriet »Kanondalen« havde 4 svære og to
Feltkanoner. Nord for Kanondalen lå »Elskovskilden«, nu en
Ruin , dengang stærkt søgt! Nord derfor »Tevandsbækken«.
Denne var af stor Betydning for Byen. Dens Udspring var oppe
fra Dammene i »Kurdtses Lund«, nu »Lundens Minde«. Derfra
løb den ned gennem »Lerkulerne«, nu Kiel bergs Teglværk (Aal
og Karudser), (Løvehovedet). Nede ved Udløbet i Havet var
der masser af Snoge og Firben.
Lige nord for Thevandsbækken , ud mod Havet laa »Fandens
Boliger« med »Underjordiske«. I Virkeligeheden var det en Udhuling af Havet ved en Stormflod .
Lige ud for Set . Pedersstræde var der en fin Sandbund (og
det er der endnu), og der var Kommuneskolens Badeplads.
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Gymnastiklæreren samlede hele Kompagniet oppe paa Bakkeskrænten, og saa Kommandoen »alle ret« og dernæst »saa tilsøes« og hele Bunken foer ned ad Bakkeskraaningen, Klunset
af og saa i Vandet. Badedragter, Badehaandklæder, Badetøfler
og Strandparasoller var ukendte Fænomener i hine Dage. Oppe paa Bakkekanten var ofte sort af Mennesker, der morede sig
over at se alle disse Unger boltre sig i Vandet. Om disse Badescener var anstødelige mod Blufærdigheden aner jeg intet om,
og ihvert Fald havde Forsamlingen ingen Mødepligt.
Jeg har lyst til at indskyde en Bemærkning. Hvis der i hine
spartanske Dage , hvor der i al Administration, baade offentlig
og privat, var et staaende Spørgsmaal der lød »hvad kan der
spares«, og ikke hvormeget kan der ødsles, og der saa fra et af
Kommunens administrerende Individer var fremkommen et
Forslag om at bygge en Badeflaade til 14- 15000 Kr. og ansætte
Baderneme af forskellige Højhedsgrader o.s. fremdeles - ja saa
troer jeg for ramme Alvor at der Mand og Mand imellem var
blevet drøftet det Spørgsmaal om man ikke skulde sende Bud
efter en Murer, for der var nogle Teglsten løse oppe i Tagetagen. (Undskyld denne O ndskabsfuldhed ).
Fra Set. Pedersstræde og mod Syd var alt en Udmark lig Galgeløkken, kun Græstotter og Marehalm.
Vi kommer ved at gaa nordef ter til Finnestræde, og der lige
nord for, løb tværs over Kapelvejen dyb Rende 5 a 6 Alen dyb.
Der var lagt en Træbro over Gaden, med Rækværk paa begge
Sider. Denne Rende strakte sig tværs igennem Byen , naturligvis ikke i samme Dybde. Vandet kom nok fra en Myr øst for
Byen, vistnok Vilhelm Rønnes Løkke (Regnvejr) (Sanitet).
Alle Huse og Haver langs Kapelvej syd for Sdr. Baadehavn
fandtes ikke, der var kun de nøgne Bakker og Strandbred. Sdr.

1Rønne

Rønne. Rådhuset.

Rønne. Storegade.

Baadehavn var kun ganske lille, og kun det inderste Basin var ·
dengang lavet.
Det lille Hus nede paa Havnen (Fisker Thomas Hansens) det
laa der dengang som nu, og i Stormflods Dage kunde Søen
bryde ind i Kælderen og fylde den med Vand.
Vi kommer saa til »Havnebakken«. Dengang saa den ikke
saaledes ud , for det første laa den noget østligere end i Dag,
for det andet var den et ganske smalt Stræde med en gyselig
Brolægning af meget store utildannede Sten 12-16 Tom i
Tværmaal, den var hul i Midten, og i stærke Regnskyl kom
Vandet fossende oppe fra Østergade og ned ad Havnebakken
og ud i Stranden. Om der kunde køres med Vogne den Vej husker jeg ikke, de skulde da være tomme , ellers gik det ikke.
Der hvor nu Fyrtårnet staar, stod dengang ogsaa et Fyr oppe
paa et Træstillads, som kaldtes »Løjtestøttan«.
I hele Havnebakkens Længde mod vest var et c 6 Alen højt
Bræddehegn, og der indenfor igen var en dejlig Have , >Johnsens Have« den hørte nemlig til >Johnsens Gaard«. Det var en
særlig Køkken og Frugthave, og jeg husker særlig de store dejlige Kejserindepærer.
Denne Have var mod Havet beskyttet af en høj solid Kampestensmur af tildannede Sten og med en Stenforkasning
udenfor. Muren stod nemlig direkte i Havet, og kun ved meget lavt Vand kunde man løbe neden om og hen til Baadehavnen.

Naa, naar man kom ned ad Havnebakken (Havnestræde)
kom man ned paa en stor bred Strandbred , den 1/i Tagsbygning syd for Johnsens Gaard (Havnens Rekvisitter) var Møddingsplads og kaldtes endnu populært Møjdyngen.
Jeg vil ikke fortælle noget om hverken >Johnsens Gaard« eller Amtsstuegaarden nu, jeg vil følge Yderkanten af Byen for
at faa Grænserne først (Landkort).
Altsaa! Der udenfor J ohnsens Gavl var der en bred Strandbred, og den blev meget benyttet, og i et bestemt Øjemed.
Dengang var der intet Fyrskib paa »Adler Grund« og intet Fyr
paa Due Odde og kun et lille lavt Fyr paa Hammeren af ringe
Lysstyrke, heller ingen store Dampere p å 5-15000 Ton men en
stor Masse Smaaskibe, og disse strandede i Taage og Snestorm
paa de Bornholmske Kyster. Jeg kan huske en Skærtorsdagsmorgen at her stod 5 Skibe her for Rønne (Kaffebønner). Hvis
det saa blev Paalandsvind og Storm blev et saadant Skib jo totalt Vrag og blev saa solgt ved Auktion paa Strandingsstedet.
Og enten det nu var en enkelt Mand eller Fiskerne i Forening
der købte Vraget, saa blev det nedhugget til Vandlinien derude hvor det stod , og saa var jo Resten ikke vanskeligt at transportere, og saadanne nedhuggede Skibe de kaldtes for »Suer«
de blev saa slæbt ind paa Strandbredden under J ohnsens Møgdynge og yderligere parterede, og saa holdtes der Auktion paa
det gamle Vragtømmer, og dette var »Rønnes største Brændeforretning«.
Før jeg begynder at omtale Skibshavnen er der et lille kuriosum som knytter sig til denne historiske Strandbred som jeg

Rønne. Kastellet.
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maa have med. Forbi Amtsstuens Hjørne løber i Dag en dyb
Rendesten, dengang var den en 2-3 Alen dyb Grøft. Den afvandede Søborgstræde, Damgade, Klokkegade samt tilstødende Gader, og ved sit Udløb i Stranden var den altid fyldt med
et Par Alen Mudder. Over Grøften var der en Bro, der kaldtes
»Baltseres Bro«, den bestod af to store Gravstene, der er fortalt
mig, at de nok var hugget oppe paa Kirkegaarden ved Kirken
og paa den ene stod Balthasar N.N., deraf Navnet. Ja, man
hjalp sig paa den billigste Maade.
Ved Amtsstuen var ansat 2 »Smørtrøere« Morten Smørtrøer Aa min Moning! ! (Morten var Murer).
Saa kommer selve Skibshavnen som den var dengang.Ja den
var kun ganske lille, og bestod af to smaa Basiner, den nuværende Mellemhavn >Jaitahavn« blev gravet 1848 og derindenfor var den ældste Havn, som var af samme Størrelse. Den nuværende Inderhavns østre Kaj ligger 50 Alen østligere end for
50 Aar siden , jeg husker godt da den blev gravet ind i Stranden
(der var nemlig Strandbred dengang).
Fra den daværende østre Kaj, altsaa 50 Alen vesdigere, gik
der en grønmalet Træbro ud mod Syd, som kaldtes »Stadsbroen«. Den benyttedes meget, naar et Skib kom eller gik, saa
blot en Trosse ind paa Broen , saa var der villige Hænder nok til
Assistance, ude ved Brohovedet sattes saa Sejlene til, og saa lød
det fra Skibet: lad gaa agter! og inde fra Land : lykkelig Rejse.
Sejlene fyldtes, og Skibet gled ud paa Bugten. Besætnings Koner og Børn, stod der saa modfaldne og tørrede deres Taarer af
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som randt ustanselig - Far var rejst - og mange kom aldrig tilbage.
De har nok lagt mærke til, at imellem den nuværende Yderhavn og Inderhavnen, der skyder sig en Mole ud lige imod
Øernes Pakhus, smal gammel og skrøbelig er den, det er den
gamle Ydermole den var lidt længere den Gang, og der paa
Hovedet stod saa Havnefyret.
(En lille indskudt Bemærkning: Dengang de gravede Inderhavnen de c 50 Alen ind mod Øst, da gik Martin Andersen
Nexø nede i Kulen og trillede Fyld op).
Dengang var der et stort Skibsbyggeri paa Havnen, ofte to
Skibe, Bygmester Beck (Frugtfarve) »Sundorff« - Naar der skulde tages Skibe op - Tømmergilder. Naa, jeg maa saa fortælle
lidt mere om hvorledes Havnen saa ud.
Naar vi tænker os en Linie fra Autoforretningens søndre
Hjørne og lige mod Vest, saa faar vi Havnepladsens Nordgrænse, alt hvad der ligger nord derfor var Hav. Lidt vest for hvor
Toldboden nu er, stod en Savmølle. Stativet til denne Mølle
havde først været »Fyrtaarn« »Løjtestytta« og atter lidt længere
mod Havet »Morjan« med meget grundt Vand. Der hvor nu
Lodsstationen ligger der strandede i hine Tider en engelsk Brig
»Laura Laurentia«. Det var en brølende Storm af V.N.V. med
ret højt Vand, saa den kom nær til Land, den stødte tidlig om
Morgenen kort før Jul, da Søerne idelig brød over Skibet tyede
Mandskabet op i Riggen, deres Nødraab lød skærende ind over
Menneskene der stod paa Morjan. Raketapparatet kom hurtigt
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R.ønne. Grønnegade.

Tegning af Axel Møller.

R.ønne. Silderøgen.et , Nørrekaas.

R.ønne. Erichsens Gaard.

Tegning af Axel Møller.

R.ønne. Gammel Købmandsgaard ved Hovedvagten.
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i Brug, men ak! Raketterne falde nogle faa Favne indenfor det
nødstedte Skib. Stormen var for haard. Den hele Dag lød
Nødråbene ind over Byen, men ingen kunde hjælpe. I Mørkningen falde Riggen over Bord , saa blev der saa uhyggelig stille. Mørket skjulte alt, ingen blev reddet .
I anledning af det store Arbejde paa Havnen var der tre score
Smedier med mange Folk der næsten udelukkende levede af
Havnen, Skibssmeden boede der hvor »Ford« nu er instaleret,
han lavede Bolte , Vinkler til Dæksbjælker m.m . Ankersmeden
boede der hvor Konsul Hinczes Villa er (Amtslægen) han smedede Ankre, Kæder m.m. og Værktøjssm eden boede paa Hjørnet af Snellem ark og Grønnegade, der er jo en høj Kælder.
Han lavede Navere, Bor, Ø kser, Huggejern, Søm o.s.v. (Arbaia min Horra).
J a, saa forlader vi Havnen og spadserer mod Syd, der træffer
vi først Pakhusene , som de kaldtes, deres oprindelige Bestemmelse kender jeg ikke. Der hvor nu Fællesfore har sit Pakhus
ejedes af A/S V. Rønne og er nok bygget cil Sædlager, og Rashes Pakhus cilhørce Købmd . Thorsen og husede dengang Sekldug, Tovværk, Tjære m .m . For 50 Aar siden var begge d isse
Pakhuse »Salterier«.
Udenfor vor Strandbred og fra Nørrekaas og hen til Salterierne var langs Strandbredden lagt Brædder til at trille paa.
Dengang var der Sild-Export til Tyskland o.s.v.
Sildekoner (Kællinger) »Sildeunger« 8 a 10 Øre pr. Time.
Havet skyllede dengang ret ofte helt op mod Havemuren
ved M.H. Have og da maatte al Trafik gaa ad Grønnegade.
Hoffmands Have - Dammene i Haverne - Karudser, Igler
m .m . Spøgeri. Der hvor Strandstræde og Stationsvej mødes
ligger er lille Hus med Gavlen til Vejen »Hans Holgers Gavk
13. Novbr. 1872 Frost, Snestorm, Stormflod , Fiskerbaadene fra
Nørrekaas blev slæbt langt op i Gaderne. Fra Nørrekaas og
nordefter, hen til »Kildesbakken« (Fiskers Bakke) var Strandbred . Fra »Fiskers Bakke« og nordefter til Byaaen var Ud mark
hvor der om Sommeren græssede en Del Køer.
Nede paa Stranden under Gasværket var der 3 Stenstrygerier, hvor der lavedes Stroksten (Raasten). Der var Moer Steffensen Greta Lyk og en til. Leret gravedes direkte i Bakken, kom
op i en Kasse sammen med Strandsand og Vand, æltedes med
de bare Fødder, blev saa presset i en dobbelt Form, lagt ud på
Strandbredden for at tørres i Solen og var dermed færdig. Stenene kostede 1 Kr. pr. 100 og var et udmærket Byggemateriale
særl ig til invendig Brug. Langt tørrere og bedre end brændte
Sten. De kunde også anvendes udvendig, naar der kom et godt
Pudslag paa, og her er nok mange Huse endnu med Raastens
Ydervægge.
Vi spadserer altsaa over Udmarken ud til Byaaen, det maa
helst være før Solnedgang, efter den Tid gik sjældent nogen
derover, for da var det U nderjordsfolkene, som Udmarken var
reserveret for, jeg har selv set en, saa jeg ved det passer.
Naar man kom hjem fra Skole og havde faaet sin Rundenom
med Fedt og Salt, saa skulde man gerne i Skoven efter Brænde
eller til Hvideodde efter Sand, og saa fik man stadig den Paamindelse Sjyna dai nu lid min Horra a du kainj naa ouer Udmarken forrinj Solo hun gaar ner!
Naa ja! Vi kom til Byaaen , det var dengang ikke saadan en
ussel Rendesten som nu, nej det var en rigtig Aa med masser af
Vand , den kom oppe fra Kærene i Knudsker, der var meget Fiskeri i den , baade Aal, Ørreder og Gjedder.
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Vi følger saa den sydlige Aabred op til Landevejen. De har
nok lagt Mærke til det gamle Hus syd for Bryggeriet. Det hed
dengang »Rævelyst« fordi den Mand som boede der kaldtes for
»Ræven«, d isse hæderlige Tilnavne vil vi nok oftere træffe paa
naar vi kommer ind i Byen .
»Rævelyst« var en Beværtning i gammeldags Stil, me eenj
Syp aa eenj Taar Ø l aa en liden G naa Komianskringla te, kansje inj kunj e faa en Malurtabitter au , men saa var ogsaa Toppen naaet.
Der hvor nu Bryggeriet ligger, var en dej lig Have med herlige Frugttræer og den endte i en Eng direkte ud til Aaen . Og
der nede i Engen der var Dans om Sommeren hver Søndag Aften, aa! ! sikken en Begivenhed naar den gamle T rommeslager
med høj Silkehat paa og sin blaa Figumøje med Sølvknapper i.
»Pær Lap« var hans Hædersnavn fordi han tillige var Skomager
af Kalleter ( ??)som det hed naar han trissede rundt på sine
hjulede Ben , og med sin sprukne Røst raabte det ud over den
ganske Stad . I Marna Ettemeda e der Dains paa »Rævalyst« fra
Kl. 5 slet, aa Konnarna i Gadan smak Vinjuen op aa ravce
dæinj ena te dæinj anra, va vad a Pær Lap baldrada om? høre
du ed ince va, nai du ved nok Lina Lars Peter Hinska a ja e lid
tunghøri, jo ser du de va Dains paa »Rævalyst« i Marn . Aa nai!
hvor stod der sort med Folk oppe paa Vejen langs Rækværket
og lyttede medens Pær Munk aa Lirs Slævsa trakterede Violinerne med kunstfærdige Buestrøg og Unge og Ældre svang sig
nede paa Engen i den lyse Sommeraften .
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Foto: Frede Kjøller

Civtlingeniør Jørn Klindt skrev i »Jul paa Bornholm« 1976 om
»Bornholmske antikviteter« op til ca. 1880. I denne artikel fortæller han om, hvad der kan findes fra de følgende 50 år.
Den officielle aldersgrænse for antikviteter er 100 år, men en
sådan pedantisk regel tager ingen samler højtideligt. Alderen
alene siger jo intet om håndværksmæssig eller kunstnerisk værdi, endsige om det usikre begreb: samlerinteresse. Og årstallet
1880 siger ikke en kunstkender andet end »klunketid« og »stilfo rvirring«. Selv om nye vinde var på vej , blev det først hen
mod århundredskiftet, de mærkedes rigtigt i Danmark , da
jugend-brisen blæste ind over landet. Midt i 1800-årene begyndte man nemlig at fremstille dagligvarer industrielt, og
mange håndværk bukkede under i de følgende år. De bornholmske sølvsmede var således i 1880 forlængstophørt med at
smede sølv og forhandlede nu varer for sølv- og pletindustrien.
Antikvitetsbranchen tager da heller ikke 100 års-reglen højtideligt. Noget (fx sølvtøj) skal være 150 år, og andet (fx
Jugend-ting) kun 50 år gammelt for at ses og efterspørges på
antikvitetsudstillinger og de store auktionshuse og butikker.
Efterspørgslen - og dermed priserne - retter sig endnu mindre
efter den kunstige aldersgrænse.
Lad os da se , hvad der endnu findes af ting mellem 100 og
50 år gamle , der er fremstillet på Bornholm , og som tydeligt
kan erkendes som bornholmske.
Netop 1880'erne var en vanskelig tid for de typiske, bornholmske erhverv: urfabrikationen og keramikindustrien , der
begge var koncentrerede i Rønne. Begge var udsat for en frygtelig konkurrence og kæmpede fo r at overleve. For urfabrikationen , hvoraf så mange Rønne-familier havde levet i 120 år,
blev det døden. Urværkerne blev fremstillet håndværksmæssigt - hver mand fremstillede og samlede alle dele til værket,
og det samme gjaldt »futteral«-snedkerne og malerne, medens
de moderne ure fra USA og Schwartzwald , der nu kom på
markedet, var industriprodukter. Ligemeget hvor stærkt rønneurmagerne kneb på lønningerne og fortjenesten , udfaldet af
konkurrencen var givet , for ingen på Bornh olm havde kapital
til at starte en egentlig urfabrik . Og samtidig skiftede moden ,
de tunge standure skulle erstattes af lette urkasser til at hænge
på væggen eller stå på kaminen , godt stafferede med nygotik
og færdiglavede krummelurer, som moden nu bød i klunketiden.
Heller ikke dette havde vi kræfter til at følge . De elegante
bornholmske empirekasser, derforlængst var blevet »standardiserede«, og som havde gået deres sejersgang over hele Danmark i flere generationer, kunne ikke gøres bedre, men moden
var ubønhørlig, og et helt håndværk forsvandt på få år. logen
støtteordninger eller sociale sikkerhedsnet udsatte faldet i afgrunden .
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Laun.tz Hjorths figurerblev i 1880'eme friere og mere plastiske end de
antikke kopier - et varsel om, hvad der skulle komme. Her ses Jeanne
d 'Arch af Chapy (1833-1891) i sortbrændt terracotta. On'ginalen står i
Ørstedsparken i København. (Vibeke Klindt antikviteter, R.ønne).

Keramikken kunne det være gået lige så slemt. Emaljeret
køkkentøj erobrede husgerådet , og massefremstillet fajance og
porcelæn udkonkurrerede bordservicerne . Der blev kun syltekrukker tilbage at producere for de bornholmske pottemagere,
samt stegesøer til det trofaste, men alt for lille »hjemmemarked«.
Men »fajancerne« havde allerede taget kampen op, og det
blev et stigende behov for pyntegenstande, der ·reddede erhvervet. Lauritz Hjorth fortsatte sin succesrige produktion af
kopier af antikke vaser og figurer til de umættelige etagerer i
klunketidens overlæssede stuer. Han begyndte desuden at indbrænde terracottaen med sort farves tof - en fremgangsmåde,
der ikke egentlig forskøn nede varerne, men som passede til
moden. Også oldnordiske kopier kom nu med i udvalget, og
naturligvis Thorvaldsen, men også mere moderne billedhuggere kom med i Hjorths kleinkunst-galleri.
Med de forbedrede dampskibsforbindelser begyndte turiststrømmen at gøre sig gældende, og alle fajancefabrikkerne
- Hjorth inclusive - forsynede turisterne med souvenirs - nydelige vaser, opsatser og platter med håndmalede motiver fra
Hammershus, Helligdommen og Johns Kapel. Der gøres i dag
et stort nummer af, at Holger Drachmann deltog i dette ud-

smykningsarbejde, men det kan kun være en meget beskeden
brøkdel, han lagde pensler til. Overmaler Consen hos Hjorth
er der nok flere »malerier« af. Han drev en overgang egen souvenirfabrik, og man finder undertiden ting med hans navn i.
De små »fajancere« optog desuden en anden pynte- og nytteproduktion : Peberbøsserne, og også her udfoldede bornholmerne al deres fantasi for at trænge ind foran de lokale pottemagere . Peberbøsserne kan man også stadig træffe p å rundt
om i landet , i reglen brunglaserede, og i former som tykke,
bornholmske madammer, borgermænd med høj hat, nisser, ja
en af de sidste fabrikker nåede inden den gik ned i 1927 at
forevige landsfaderen Th. Stauning som pebermand , nu en efterspurgt »antikvitet«.
Fine turistsouvenirs: Platter med typisk jugenddekoration i sortbrændt terracotta. De fint malede landskabsmalen'er er udført af L.
Cordsen, Rønne, hvis stempel findes på bagsiden. (Vibeke Klindt).

De små fabrikker opdyrkede et marked for pynt og tant, der
endda havde indbygget et krav om stadig fornyelse, nemlig
sparebøsserne. Primitive , men ofte fantasifuldt, morsomt og
elegant formede , gik de bornholmske sparebøsser som varmt
brød på alle Danmarks markeder. I Jylland var det skik, at karle og piger købte sig en sparebøsse på det årlige marked. Så
stod den og pyntede på kommoden og samlede værdier til næste års store dag. Bang, og afsted med kapital på lommen til
morskab og indkøb , og 25 øre til næste års bornholmske sparebøsse. Grise kunne enhver pottemager jo lave, så bornholmerne måtte, for at holde fast på markedet, stadig forny sig.· Og
det er det mest brogede skue af dyr og mennesker, frugter og
huse o.s.v., man møder blandt den brøkdel, der har overlevet
deres grumme skæbne. Flere af de store banker sætter en ære i
at have en samling af bornholmske sparebøsser, så der er god
rift om dem. Men man kan stadig være heldig at finde dem
overalt i Danmark, let kendelige på deres fantasifulde former
og friske farver. De fleste er »koldt bemalede«, men de lidt dyrere blev glaseret i strålende farver .

Th. Stauning poserer her som pebermand sammen med mere anonym e karikaturer. (Vibeke Klindt).

Ingen smålige hensyn til størrelsesforholdet, når de bornholmske sparebøsser blev stillet frem på disken . (Vibeke Klindt) .
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Aben, der holder om blækhuset, er en morsom og godt set jugendkankat11.r fra Hjorth ca. 1890. (Vibeke Klindt).

Denne lampe, udført af L. Hjorth omkn'ng århundredeskiftet i sortbrændt terracotta, har alle jugendstilens attn'butter: Hankene er krogede træer med rodnet forneden og grene med blade foroven, med
flagermus imellem. Uglerne gemmer sig under jorden! (Vibeke
Klindt).

Op mod 1900 skete der ude i verden et stilbrud, der fik
meget stor betydning for keramikerne, og som de øjeblikkeligt
indrettede sig efter. Den overlæssede »historisme«, også kaldet
stilforvirring eller klunketid, skiftede til rene, slyngede former
med motiver fra naturen, bl.a. med japansk forbillede. »Art
nouveau« eller på tysk »Jugend«-stilen gjorde sit indtog i Rønne . Den danske »skønvirkestil« nåede ikke på højde med de
udenlandske forbilleder i elegance, men fik sit eget lidt stive
særpræg, men det er morsomt at se, hvor hurtigt de tre store
Rønne-virksomheder: Hjorth, Michael Andersen og Søholm,
der stadig overlever, var i stand til at ti lpasse sig. Det var ikke
tilfældigt , at de overlevede.
Hos Hjorth blev den sorte terracotta mere fri og spændende,
og der er efterladt mange originale vaser og skåle med dyre- og
plantefigurer fra disse år. Men det blev især Lauritz Hjorths
sønner Hans og Peter, der tog udfordringen op helt fra bunden . De eksperimenterede sammen med det vanskelige »stentøj«, og Hans Hjort kunne som den første dansker præsentere
stentøj allerede i 1905. Det var især i Paris, man arbejde med
dette, for Europa helt nye materiale, og Hans Hjorths stentøj
vakte stor beundring og anerkendelse verden over. Nu, da alle
kan lave stentøj, er vi mere blaserte, og disse kunstnerisk betonede unica er ret upåagtede, men sjældne. De er mærkede
med Hans Hjorths særlige monogram og årstal, så de er ikke
svære at skille ud fra fra senere tiders produktion.
Broderen Peter Hjorth opfandt en anden metode til at behandle stentøjet, nemlig at slibe og bemale, samt atter brænde
varerne. Denne produktion , der blev påbegyndt omkring
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1913, blev Hjorths store salgsanikel op til 2. verdenskrig, da
mangel på egnet brændsel satte den i stå. Efter krigen er den
ikke kommet i gang igen. Metoden var meget vanskelig og arbejdskrævende, og moden skiftede.
Det var især vaser og skåle, der produceredes i dette brune
stentøj med dets lækre mat-glatte overflade og elegante dekorationer. Man startede med abstrakte, skønvirkeformede ornamenter. I 20'rne og 30'rne slog to andre dekorationsmønstre
stærkt igennem, nemlig een med frugter og blade , og een med
fugle på japansk inspirerede grene og kviste. Disse mønstre
kappes nu om samlernes bevågenhed. Der blev produceret
meget store mængder af dem og i meget varierede former.
Hver form har sit nummer, og der er bevaret kataloger over
dem . Desuden er materialet stærkt og holdbart, og umuligt at
eftergøre. Ingen andre end Hjorth har nogensinde kunnet lave
det, og nu kan det heller ikke betale sig for Hjorth at tage produktionen op igen. Intet under, at det er blevet genstand for
en sand samlermani. Alle betingelser er tilstede herfor . Der er
nemlig endnu nok af det til at alle kan starte en samling . Man
kan altid diskutere den kunstneriske værdi , for i så stor en produktion kommer der let noget stereotypt over materialet, men
den håndværksmæssige kvalitet er uovertruffen, og der findes
De tre hoved/ormer i Hjorths brune stentøjf ra 1920 'rne: Fugle på kviste, frugter og skønvirkeornamenter. (Vz'beke Klindt).

fremragende enkeltpræstationer blandt den store masse. I
antikvitetsbranchen er dette brune stentøj efterhånden synonymt med »Hjorth«, og opnår højere priser end de ældre og
langt sjældnere terracottavaser. Bordservice - kander, kopper,
krydderisæt - blev også udført i dette materiale, men i langt
mindre omfang end vaser og skåle, så at et kompelt sæt service
er næsten uopnåeligt.
Samtidig med stentøjets sejersgang eksperimenterede de
dygtige Hjorthkeramikere videre. En såkaldt »marmorglasur«
slog ikke rigtig an, og er sjælden at finde nu. Og i
mellemkrigstiden begyndte også den fremragende keramiker
Gertrud Kudjelka at forme sine figurer og krukker i rødglaseret
stentøj. Men hende kan man stadig træffe ved Nørrekås, så det
vil være at gå for vidt at sætte hendes produktion i antikvitetssammenhæng, så meget mere som mange af hendes ting produceres endnu, omend ikke i den oprindelige glasur.
Men det var bestemt ikke alene hos Hjorth, Jugendperioden
skabte nyt liv. Michael Andersen, der i 1890 var startet med
traditionel terracotta i en ældre fabrik på Lille Torv, mødte
med vaser og figurer i spændende, »flydende« farver, den såkaldte majolika, som flere bornholmske fabrikker allerede i
80' erne var begyndt at lege med, bl.a. til urtepotteskjulere og
vandfordampere. Her kom den rigtig til sin ret, da 2. Michael
Andersen-generation tog fat og udnyttede både former og gla-

jugend-vaser fra Michael Andersen 1890-1910. »Majolika« med sommerfugl, do. med tinbesætning samt sortbrændt terracotta medplante/ormede udskæringer. (Vibeke Klindt).

surer til spændende motiver. Denne jugend-prægede produktion fra før 1. verdenskrig er endnu ikke blevet samlerobjekt,
og derfor stadig mulig at få fat på til en rimelig pris. Heller ikke 20' enes »persia«-glasur er blevet rigtig »interessant« endnu.
Hos den ældste af de 3 store fabrikker, Søholm, var det naturligvis ligeledes den yngre generation, der lyttede til de nye
signaler. Den begavede maler og keramiker Hans Anker
Wolffsen - en sønnesøn af stifteren - udførte en række arbejder
i en mere uforfalsket, kontinental jugendstil, end der ellers er
set på Bornholm. De er til gengæld sjældne . Et ypperligt eksemplar er museets »havfruefad« i majolika, men også i terracotta har han lavet fremragende kunsthåndværk.
Som man vil se, var bornholmsk kunsthåndværk i denne periode ved at miste sit særpræg. Det var nødvendigt at følge den
herskende stil , eller mode om man vil, for at overleve - ellers
ville det gå som med urene. Og i de andre håndværksgrene, fx .
møbelkunsten, var særpræget forlængst borte. Godt det lykkedes for keramikken at holde traditionen vedlige .

Elegant skål med jugendpræget dekoration. Hjorths brune stentøj ca.
1925. (Vibeke Klindt).

Blækhus samt thestel i brunt stentøj fra Hjorth ca. 1930. (Vibeke
Klindt).

Ægte jugend på sortbrændte terracottavaser af Hans Ancher Wolffsen, Søholm ca. 1905. To havfruer lader sig trække gennem bølgerne
af en kæmpefisk. (Vibeke Klindt).
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Kildebakkestræde - huse og mennesker
Af

POUL HARILD

En af de få gader i Nexø, der har bevaret nogenlunde samme
p ræg gennem et århundrede, er Kildebakkestræde. Husene er
så gamle, at de er opført i en tid, hvor man ikke kendte til byplanlægning eller byggelinier, og selv om man vel altid har
haft visse restriktioner ved opførelsen af ejendomme, ser det
ud, som om den enkelte har placeret sin bolig, som det har
passet bedst ind i hans planer.
Kildebakkestræde er en kort gade - kun ca. 150 m - der forbinder Kildestræde med Damgade, og har aldrig været nogen
særlig betydningsfuld fæ rdselsåre, men interesserer man sig fo r
gamle bygninger, er det nok værd ae gå en tur gennem stræ-

S. AT111dsen 1947: Kildebakkestræde mod vest. Oliemalen'. I baggrunden Teknisk Skole, nedrevet 1960. Til venstre en gavl af Bahnegården, nu nedrevet.
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det. Man får derved et ind tryk af, hvordan en gade så ud i forrige århundrede - men det kræver naturligvis, at man kan se
bort fra den asfalterede kørebane, TV-antennerne og de elektriske ledninger. Flere af husene er henved 200 år gamle, og
sandstensgærderne' som man stadig træffer mange steder i
Nexø, er med til at give strædet sin egen karakter.
Navnet Kildebakkestræde træffes første gang ved en taksationsforretning i 176 1. Det har ligesom det tilstødende Kildestræde navn efter »Bykilden«, hvor de borgere, der selv manglede en brønd , kunne hente deres forsyning af vand , og særlig
var vandet fra denne kilde eftertragtet, når man skulle have
gule ærter til middag. Op til 2. verdenskrig markeredes kilden
ved en pumpe, men nu er kun navnet tilbage.
Selv om der altså er tale om en beskeden gade med kun 11
ejendomme, knytter der sig til enkelte af husene og de tidligere ejere historie, som nok er værd at mindes.

Xorl

TRAN-JACOBS HUS
På hjørnet af Trompeterstræde boede skipper Jacob Espersen
(1822-1892) i mange år. Han var en kendt figur i byen - en
stout og djærv sømandstype, der - efter at han var gået i land hver dag aflagde besøg på havnen og altid samlede en stor tilhørerskare, når han tog fat på sine beretninger om de spændende oplevelser, som han havde været ude for under sine rejser på de syv have.
At han blev det naturlige centrum i flokken af de faste havnegæster skyldtes måske i første omgang hans kraftige stemme,
der på stille dage kunne høres viden om, men også den fængende måde, hvorpå han fremførte sine skipperhistorier. De
blev serveret med en så overbevisende stemmeføring og mimik, at ingen af de tilstedeværende turde antyde den mindste
tvivl om sandheden i de beretninger, som de nok havde hørt
tidligere, men som for hver gang de fortaltes, fik tilføjet nye,
interessante enkeltheder.
Hvad havde Jacob da oplevet, som gjorde ham til så god en
historieberetter? Når sandheden skal frem, havde han måske
ikke været ude for så mange flere dramatiske tildragelser end
andre søfolk, men han forstod kunsten at servere en historie på
en måde, der fik folk til at lytte.
I byen gik han under navnet »Tran-Jacob«. Det skyldtes, at
han anså torskelevertran som et universalmiddel, både til indvortes og til udvortes brug. Han behandlede hus og møbler, ja
selv datteren Trines klaver med denne harske brune væske,
men især kom hans brug af levertranen til andre folks kendskab, da han en varm sommerdag strøg hele taget på huset
over med tran for at tætne det. I det stille vejr måtte mange i
nabolaget holde sig for næsen. - De var vant til behageligere
dufte fra naboen, bager Lars Wesths nybagte boller.
Som så mange andre Nexø-drenge kom han tidlig til søs, sejlede på fjerne have og deltog også i robbefangsten i det nordlige ishav. Han var en dygtig sømand, og tidens store skibsreder,
købmand Peter Berg, overlod ham at føre flere af sine skibe.
Med jagten »Oliva« gjorde Jacob flere heldige rejser. Han
holdt sig ikke tilbage i hårdt vejr og gennemførte sine ture
uden unødige og kostbare liggedage. Han sejlede stykgods til
København eller i fragtfart på Østersøhavnene og hentede også
ofte drænrør og mursten i Flensborg. På den tid sendtes mange
sandsten fra Frederiks Stenbrud til større byggearbejder i København, og Jacob tog med »Oliva« sin part af eksporten.
Jacob Espersen var en dygtig skipper, hvis ærlighed rederen
ikke behøvede at betivle, men han manglede nok sansen for de
finere detaljer, når der skulle aflægges regnskab efter endt rejse. Det foregik på den måde, at Jacob mødte op på rederens
kontor, tømte sine lommmer - en efter en - og lagde kontanterne på bordet. Så kunne Peter Berg selv tælle pengene. Han
har sikkert gjort sine kritiske bemærkninger til skipperens nonchalante form for regnskabsføring, men havde fuld tiltro til, at
han fik sin rette part af udbyttet. Den kontante måde for afregning blev i hvert fald ikke ændret. Jacob kunne give sin reder mange interessante oplysninger om rejsens forløb , men at
gøre detaljeret rede for, hvilke indtægter og udgifter han havde haft på rejsen, interesserede ham ikke.
I 1864 havde P. Berg fået bygget en 3-mastet skonnert »Hans
Andreas(< (opkaldt efter rederens 2 brødre) hos skibsbygmester
]. H. Brandt, og han overlod førerskabet af dette smukke skib
til Jacob Espersen. Han gennemførte nogle heldige sejladser til
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Kort over Nexo Kjobstad 1858.

England, men under en rejse i Skagerrak var uheldet ude.
Skonnerten kæntrede, og man måtte kappe rigningen for at få
fartøjet på ret køl igen. »Hans Andreas« kom tilbage til Nexø
havn i en ynkelig fqrfatning, og det var mere, end rederen
kunne tage. J acob Espersen blev deklasseret og fik igen sin
gamle jagt at føre.
Han tog ikke ved lære af uheldet med »Hans Andreas(<, men
kom flere gange ud for havarier på grund af sin dristige sejlads.
Især hans sidste rejse med »Oliva(< gav anledning til megen
snak i Nexø.
En efterårsdag med fint vejr og passende vindforhold sejlede
Jacob ud af havnen med »Oliva(<i ballast. Rejsen skulle gå til
København, og tilsyneladende var der intet, der tydede på
åbenbare problemer, men allerede kort før midnat samme dag
rygtedes det i byen, at der stod et vrag på »Hagen(< ud for Borgerskolen. Da det blev lyst næste morgen , kunne Nexøborgerne konstatere, at det var »0liva(<, der var grundstødt ca.
)00 m syd for havneudløbet. Hvordan sejladsen var forløbet,
blev aldrig helt opklaret, men jagten var blevet observeret ved
Dueodde, og da Jacob og hans bedstemand Mogens Ras havde
holdt et lille gilde ombord og var kommet i ivrig diskussion,
blev navigeringen forsømt.
»Oliva(( stod i lang tid som vrag på »Mågestenene«, men blev
blev senere slæbt ind til havnen og hugget op.
Martin Andersen Nexø har i novellen >~acobs vidunderlige
rejse« med digterisk frihed og megen humor givet sin version
af »Oliva(<S sidste tur, en skildring, der også rummer en fin karakteristik af den brave sømand.
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P. Berg havde dog ikke helt mistet tilliden ti!Jacob som navigatør og gav ham et par andre skibe at føre. Det sidste var
skonnerten »Emanuel«, der strandede ved Rusland.
På sine ældre dage opgav Jacob sejladsen og oprettede en lille købmandshandel i Kildebakkestræde. Det var særlig sømandsvarer, han førte: olietøj, islandske trøjer og vanter, gamle jagtgeværer, »iommepufferter« og som en specialitet »NikNak« - en slags tørre småkager, som blev populære i byen. Men
det passede naturligvis ikke den gamle søfarer at tilbringe hele
dagen i den lille butik, så han overlod for det meste handelen
til datteren Trine og tog ud med sin båd for at trække torsk.
Når han kom i land med sin fangst, savnede han sjældent kunder, for i tilgift til den friske fisk fik de som regel et par gode
historier fra Jacobs uudtømmelige lager.
J acob fik redningsmedaljen for at redde en engelsk skibsbesætning ved en stranding ud for Snogebæk. Han vovede sig
ud til skibet på trods af at byfoged J . Fr. Petersen »i kongens og
lovens navn« havde forbudt redningsmandskabet at tage ud i
det oprørte hav.
Det var ikke den eneste gang, J acob reddede menneskeliv .
Under Christian den Niendes besøg i Nexø i 1876 faldt et barn
i havnen, og Jacob sprang resolut ud og reddede det. Onde
tunger påstod bagefter - sikkert ganske med urette - at det var
J acob, der selv havde skubbet barnet i havnen for at få lejlighed til at vise sit mod i majestætens nærværelse.

Salen i Bahnegården. (Nationalmuseet, fat. 1922).

Bahnegården. Havedør til salen. Trappen af gamle møllesten.
(Nationalmuseet, fat . 1922).
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Salen i Bahnegården. (Nationalmuseet, fat. 1933).

Alle sine dage havde Jacob haft sans for orden og renlighed,
og det havde han også på sin barske måde krævet af de besætningsmedlemmer, han havde haft på sine skibe. Alt skulle
skures og skrubbes, og denne trang til renlighed beholdt han
til det sidste. Da han som ældre - knap 70-årig - blev syg og
meget mod sin vilje måtte holde sengen, stod han en kold vinterdag op og slæbte med opbydelsen af de sidste kræfter sin
seng ud i gården og gav sig til at spule og skrubbe den.
Hans læge, dr. Gerner, foreholdt ham det uforsvarlige i hans
handlemåde, men den gamle djærve sømand svarede blot:
»Jeg vil dø i en ren seng«.
Han døde i januar 1892 og er begravet på den gamle kirkegård.
Jacob Espersens nærmeste nabo var bager Lars Westh , hvis
hus med meget solide mure er opført af sandstensbrokker.
Westh, der virkede som lægprædikant i baptistmenigheden ,
havde i sin lille butik især mange kunder til sine velsmagende
boller, og ved juletid var der stor søgning af folk, der skulle have deres julemad stegt og bagt hos ham. Han modtog også
flæsk og pølser til røgning, en virksomhed, han fortsatte med,
efter at han på grund af alder havde lagt sit arbejde som bager
på hylden.
HARILDS GÅRD
Midt på nordsiden af Kildebakkestræde ligger nogle rødkalkede bygninger, der tidligere var staldlænger til byens i sin tid
største landbrug. Byggematerialet er for størstedelen sandsten,
der blev tilovers ved en havneudvidelse, og det meste af tømmeret stammer fra vrag. Til gården hørte 70 tønder land i Vangen , heraf ca. 15 tønder græsløkker, og en del skov ved Døvre i
Bodilsker. Besætningen bestod af ca. 20 malkekøer foruden heste og svin.
Det statelige stuehus - der ligger ud til Torvegade - er nyere
end staldbygningerne og blev bygget i 1884 på en grund, hvor
tidligere en bindingsværkslænge havde ligget. Her flyttede
den unge .landmand Hans Berg Hanld (1856-1942) ind sam-

Salen i Bahnegården. (Nationalmuseet, fot. 1933).

Bahnegården. Gårdspladsen. (Nationalmuseet, fot. 1933).

men med sin hustru, Oliva Koefoed Sanne, datter af borgerkaptajn 0. E. Sanne, som nygifte, men allerede i en halv snes
år havde Harild drevet landbrug her. Han havde egentlig lyst
til at blive købmand og var i gang med en uddannelse i København, men da ejeren af gården, hans morbroder, døde,
blev han kaldt hjem og forpagtede som 17-årig gården, som
han nogle år senere overtog.
Selv om H. B. Harilds start inden for landbruget således var
noget tilfældig, viste han snart gode evner som landmand og
var yderst velanskreven , ikke alene i sin fødeby, men ud over
hele øen. Han interesserede sig stærkt for offentlige anliggender og blev i årenes løb valgt til at varetage mange tillidsposter.
Han blev således Nexø by's første folkevalgte borgmester
(1919- 1929) og var i forvejen fortrolig med kommunalt arbejde, idet han allerede i 1891 var blevet indvalgt i byrådet, hvor
han - bortset fra en periode på 3 år - havde sæde, indtil han i
1929 på grund af alder trak sig tilbage fra borgmesterposten.
Han var en virksom mand, for hvem det i mange tilfælde
lykkedes at gøre en stor indsats til gavn for sin by. Han var således medvirkende til at oprette vand- , gas- og elektricitetsværk ,
og han havde sin store andel i havneudvidelsen i 1914. Han
overkom meget andet end at passe sit landbrug og sin borgmestergerning. Han var således formand for Nexø Sparekasse i ikke mindre end 41 år (1901- 1942) , og som næstformand i Østbornholmske Dampskibsselskab var han meget aktiv for at
styrke byens næringsliv.
Det er nu mange år siden, at køerne og hestene fyldte de
gamle staldbygninger, for landbruget blev nedlagt i 1914,
men i Martin Andersen Nexø's erindringsbog »Under åben
himmel« får man et levende indtryk af den travlhed, den engang herskede i den store virksomhed. Som skoledreng var
Martin »vautehorra« hos den unge Harild , og oplevelserne
blandt mennesker og dyr på gården og på vogtemarkerne ved
Langedeby betød en afgørende personlig udvikling for den senere så berømte forfatter. Martin satte sin husbond meget højt
og mindedes således med glæde, at Harild ved høstgildet satte

ham ved sin højre side og kaldte ham »sin bedste mand«. En
sådan anerkendelse var ganske uvant for den forkuede fattigmandsdreng, hvis fader på det bestemteste ved flere lejligheder utvetydigt havde givet udtryk for, at han alt for lidt bidrog
til at opretholde husholdningen i det fattige hjem.
En dag fik Martin ude på vogtemarken besøg af en sær fyr,
en dreng, der var lidt ældre og i øvrigt klassekammerat til ham.
Det var Jakob Hansen, der havde sit hjem på den anden side af
Kildebakkestræde, og som også senere skulle blive forfatter.
De to drenge tilbragte megen tid med lange samtaler, og der
opstod efterhånden et varmt venskab og en frugtbar forbindelse mellem dem, som varede, indtil Jakob Hansen som 40-årig
døde af tuberkulose i den yderste fattigdom.
Staldlængerne har dog ikke stået ubenyttede, efter at Harild
holdt op som landmand. I den tidligere kostald startede bygmester Kjeld Olsen sin tømrer- og snedkervirksomhed, som senere flyttede op til Mølleby, hvor den ligger på den grund,
hvor Bohnemøllen i sin tid stod. I den vestlige længe, der havde rummet svinehus og havregulv, indrettede Nexø Skytteforening for en del år siden skydebane og klubhus.
BOHNEGÅRDEN
Over for Harilds gård - midt på den sydlige side af Kildebakkestræde - ligger »Bahnegården«, der har sit navn efter familien
Bohn , og som sandsynligvis er en af byens ældste avlsbrugerejendomme. En af slægten, Hermann Bohn, byggede i 1785
Bahnemøllen, en af Bornholms første hollandske møller, men
de oprindelige dele af gården er ældre, opført af sandsten fra
det nyoprettede Frederiks Stenbrud, der grundlagdes midt i
l 750 'erne.
Gården er firlænget med stuehuset mod syd og staldlænger
ud til gaden. Mens alle længernes mure er opført af det sædvanlige materiale, sandstensbrokker, fremtræder en del af stuehuset i bindingsværk med lervægge, og i alle bygninger anvendte man tømmer af strandingsgods og andet forhåndenværende materiale.
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Bohnegården. Længer afNexø sandsten. (Nationalmuseet, fot. 1944).

Bohnegården. Gavl af Nexø sandsten. (Nationalmuseet, f ot. 1944).

I mere end 100 år var gården i familien Bohns besiddelse,
men blev senere overtaget af avlsbruger H. B. Harild, der lagde
den sammen med sit eget landbrug. I 1924 solgtes den til Sinius Hansen , der foruden at drive landbrug var leder af de kommunale anlægs- og gadearbejder. Han restaurerede de gamle
bygninger og udvidede stuehuset med en karnap mod syd. Sinius Hansen boede her til sin død i 1950 og drev landbrug indtil 1947, efterhånden dog i mindre målestok .
Oprindelig hørte der 2 1/2 td . land jord til ejendommen , men
da Damgade i 1930'rne blev anlagt, udstykkedes der herfra en
række grunde på den østlige side af den nye gade; dog er der
stadig en efter byforhold anselig have tilbage. Damgade fremtræder i vore dage som en traditionel retlinet købstadgade, der
har afløst det bugtede Piledamstræde (i daglig tale kaldt
»Legahn-gænget«) med sine stengærder og hyldebuske.
Længen ud mod Kildebakkestræde var efterhånden så medtaget af tidens tand, at den daværende ejer først i 1950'erne
lod den østre ende nedrive, hvorved den smukke sandstensgavl
forsvandt, men samtidig fik forbipasserende nu mulighed for
at få et indblik i det særprægede miljø, som gårdspladsen
frembyder.
Bohnegården var i sin tid kendt for den fornemme sal, som
blev indrettet i 1839 i den vestre ende af stuehuset, som man
forlængede med 2 fag. Salen blev efter tidens mode udformet i
ny-klassicistisk stil med 3 smukt udskårne fyldingsdøre med
kannelerede dørkarme og i nordvæggen en bred niche, indrammet af pilastre. Der var højere til loftet end i andre af den
tids huse, bræddeloftet over de kraftige bjælker var hvidmalet,
og gulvet var lagt af solide planker af pommersk fyr. Væggene
var beklædt med et grønt mønstret tapet , der må have været af
god kvalitet, for det blev først udskiftet i 1924. Rester af det
oprindelige tapet opbevares på Bornholms Museum.
Medens gården var i familien Bohns besiddelse, anvendtes
salen ved festlige lejligheder som samlingssted for byens borgere, der ellers kun havde madam Korup i Købmagergade at

henvende sig til, når der skulle indbydes flere gæster, end de
lavloftede borgerhuse kunne rumme. Således afholdtes her i
1848 en basar til fordel for soldaterne og de fald nes efterladte i
3-årskrigen. I Harilds tid brugtes salen mest til de årlige høstgilder, hvor den populære murer og harmonikaspiller Jochum
Munch sørgede for musikken.
I 1945 blev salen opdelt i flere rum , men den nuværende
ejer er i gang med at føre den tilbage til den oprindelige skikkelse .
Nationalmuseet har været opmærksom på den sjældne ejendom og har et par gange foretaget undersøgelser her.
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JAKOB HANSENS BARNDOMSHJEM
I et mindre hus på hjørnet af Kildebakkestræde og Damgade,
som i det ydre ikke har undergået store forandringer i dette århundrede, havde forfatteren J akob Hansen sit barndomshj em.
Få kender i dag hans forfat terskab, og i nyere litteraturhistorie vil man forgæves søge efter oplysninger om ham . Han var
en usædvanlig produktiv skribent, men som så mange andre
forfattere i svøb havde han stort besvær med at få sine bøger
trykt. Dog blev der i årene 1897-1905 udgivet 3 romaner (En
kritisk tid , Neropolis, Universaldirken) og 3 novellesamlinger
(Menneskenes døtre, Drømme, der svandt, De levendes land) I
19 12 - 3 år efter hans død - udgav hans barndomsven Martin
Andersen Nexø »Golgatha«, en samling af efterladte noveller.
I forordet til denne bog giver Andersen Nexø en smuk skildring af sin gamle klassekammerat fra borgerskolen. De to drenge m ødtes ofte i Kildebakkestræde, hvor Martin jo havde plads
som »vautehorra« på den anden side af gaden . Under nogle
vældige stikkelsbærbuske i den lille have ved hjemmet samlede
Jakob udvalgte kammerater og holdt lange fo redrag om filosofiske emner, som han havde fået indblik i ved sin omfattende
læsning, og som optog ham stærkt. Martin værdsatte J akob
højt og sætter sin barndomsven et fint minde i følgende linier:
»Tyve år gammel skyldte jeg ham, hvad jeg havde fået af over-

bl.a. i en grusgrav et sted på Sjælland, men her pådrog han sig
på grund af det krævende og uvante arbejde og den mangelfulde ernæring tuberkulose, en sygdom, som han kæmpede
med gennem 10 år, og som i 1909 lagde ham i graven. Hans
sidste leveår var en ulige kamp med sygdom og fattigdom.
I flere af Jakob Hansens noveller finder man værdifulde lokalhistoriske skildringer af forholdene i Nexø i slutningen af
sidste århundrede, men man bør under læsningen erindre, at
der er tale om digtning, hvorfor omtalen af begivenheder og
ikke mindst karakteristikken af personer, der nok lader sig genkende, er gjort med fri hånd . I novellen »Det store skisma« har
forfatteren med megen humor og skarp kritik skildret stridigheder mellem de religiøse samfund i byen, og i »Evolution« får
undervisningen i den gamle skole sin sag for. I denne fortælling findes også smukke skildringer af byens omegn: Paradisbakkerne, Lystskoven og Ferskesø.

Bohnegården. Vestlængen. Længe af sten, muret op i ler.
Nationalmuseet, fot. 1944).

blik over tilværelsen. Og det tjener til ære for hans unge ånd,
at dette overblik ikke var et ekko af hans , men mit eget - og ofte gik imod hans. Så lidet despotisk var hans overlegne ævne«.
Jakob Hansen blev født i Hasle i 1868, men var kun et par år
gammel, da familien flyttede til Nexø, hvorfra moderen stammede . Faderen, der var møller, døde kort efter, og madam
Hansen sad nu ene tilbage med 2 børn, en pige og en dreng.
I skolen var Jakob en usædvanlig elev, ikke blot kundskabsmæssigt, men også ved sin optræden. Det kneb for den gamle
lærer Friis at holde disciplin, men Jakob følte sit ansvar over for
undervisningen og sørgede med sin overlegne forstand - og
med knyttede næver - for, at de uvorne kammerater forholdt
sig rolige i timerne. Efter konfirmationen kom han i lære hos
snedkermester Chr. Frederiksen i Pilestræde (nu: Havnegade) ,
men da virksomheden brændte, og der samtidig var oprettet
en realskole i byen, kom han med på det første hold til præliminæreksamen. Han bestod med udmærkelse, og i byen gik
der ry af hans usædvanlige evner.
Hans interesser var omfattende. Da sognepræst Anders J ensen ved indlæg i den stedlige avis skarpt gik i rette med baptisterne, der på det tidspunkt kun havde enkelte tilhængere i
byen , rykkede den 17-årigeJakob dem til hjælp. I artikler i avisen , der bugnede af bibelfaste citater, slog han fast, at baptisterne havde skriften på deres side med hensyn til voksendåb
- og bandt munden på præsten. »Han bliver nok pave
engang,« sagde folk.
Efter den vellykkede eksamen på realskolen havde han nu
fået lyst til at studere og forberedte sig privat i 2 år til studentereksamen, som han bestod ved Rønne Latinskole i 1890.
Derefter rejste han til København for at uddanne sig, men nåede aldrig at fuldføre sine studier. Hans sind var for uroligt,
han ville overkomme alt på een gang . En tid havde han således
planer om at studere i 20 år og så skrive alle tiders bog: »Menneskeåndens historie«.
For at opretholde livet tog han arbejde forskellige steder,

Ikke blot de velbevarede huse i Kildebakkestræde vidner
om, hvordan man levede i Nexø i gamle dage, men også i selve
gaden har man kunnet finde spor af tidligere tiders virke. Under vejarbejder engang i 1950'erne, da gaden blev asfalteret,
kom resterne af en gammel vandledning til syne. Den var af
træ og førte fra midten af 1800-tallet vand fra Hans Jakobs kilde på »Trekanten« ved Vangegemmerhuset til brænderiet i
Kildestræde og bryggeriet i Købmagergade. Træledningen
havde længe været ude af brug og var forlængst erstattet af metalrør. Nexø Bryggeri anvendte kildevandet til fremstilling af
øl og mineralvand indtil kort efter 2. verdenskrig, da man fik
egen boring ved bryggeriet.
Der er blevet stille i Kildebakkestræde. Udviklingen har
medført, at den livlige færdsel fra avlsbrugerejendommene
med kreaturer, der skulle drives til og fra græsgangene i Vangen, forlængst er ophørt, og det er mange år siden , at bagerbutikken og købmandshandelen havde deres sidste kunde, men
de gamle huse, som ejerne pietetsfuldt værner om, står der
endnu som minder om, hvordan en lille gade så ud i det gamle
Nexø.

Jakob Hansen .

Underjordshærens officerer
Folkesagn og folketro
Af CHR.

STUB-JØRGENSEN

Man forstår, at de gamle bornholmere ikke var særlig trygge,
når de mødte underjordssoldaterne . Hvor bange man var for
dem, ser man af, at de har afstedkommet en arbejdsnedlæggelse på en tid, da strejker ikke hørte til dagens orden. Den
skete op mod midten af det attende århundrede. Herom beretter Zahrtmann i Borringholmerens Historiebog: En sælsom arbejdsnedlæggelse mødte han ( d. v .s. major Ancher Antoni
Schor) , da alle hans Sorthatarbejdere en isnende vinternat joges op af gruberne af ellekongen og underjordsfolket, som hørtes drage frem dernede med paukeslag og fuld musik. Schor
red straks fra Rønne derud, foer ned i skakten og hørte al den
underlige musik; under ophejsningen steg han ud i sidestollen , fandt marehalmen omkring dens udgang i strandbrinken
overhængt af svære istapper, en pludselig vinddrejning havde
bragt dem cil at klimpre imod hverandre og give lyd som klingende musik, mens stolledøren huggede sine paukeslag ind
mod karmen. Da dette var opklaret, gik arbejderne villigt ned
i skakten.
Det er ikke blot som led-åbnere, mennesker kan gøre underjordssoldaterne tjenester. Fruentimmer- og Mandfolketidende
skriver: Det er ikke helt nyt at høre folk være af den mening, at
den underjordiske konge skal endelig have nogle overjordiske
folk i sin tjeneste; og det må vel være for visse forretningers
skyld , som de ikke selv kan forrette , såsom til vejvisere og pibere. Vejen kender de vel ikke for nøje på sine steder oven på jorden, og på piben skal de ej kunne blæse, efterdi deres mund
skal være overmåde stor, eller som nogle mener, at de ingen
gave har til musikken. Men aldrig har nogen tilstået ae have
stået i tjeneste hos dem, så man kan ikke vide, om det var andet end digt.
Det sidste modsiges eftertrykkeligt af andre overleveringer,
der fortæller om folk, der ligefrem pralede af at stå i de underjordiskes tjeneste. Og der er mange bornholmere, om hvem
man har vidst for hele vist, at de gjorde tjeneste i underjordsmilitsen, ikke blot som vejvisere og pibere, men endog som officerer.
Den som sagnene fortæller mest om, er ucvivlsomcJens Albercsen fra Skrædderegård i Persker. Han levede i begyndelsen
af forrige århundrede og sad på en scor og veldrevet gård, levede et lykkeligt familieliv og havde mange børn, men var tillige
officer i de underjordiskes milits, ja nogle mente, ae han var
selve underjordskongen og ikke lagde skjul på, at han var det.
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Andre sagn siger derimod , ae han var i ellestingerens tjeneste
og måtte springe, så snart de underjordiske kaldte på ham.
Gårdejer P. Brandt på Egesgård i Bolsker, født ca. 1850, har
hørt sin bedstemor fortælle følgende: Jens Albertsen var altid
til hest; på en lille grå hingst kaldet »Kutterbrig« red han i de
mørke nætter over hegn, gennem skove og uvejsomme steder i
susende galop - hesten havde aldrig haft sele på - når han i embeds medfør gjorde sine pligter. Hans start var altid, at han
førte hesten udenfor porten, svang sig i sadlen, smed tøjlen
over manken og råbte en kommandoord, og hest og rytter forsvandt som et lyn. En tjenestedreng, som havde hørt ordet
»Rundar«, førte en nat ved vintertid ubemærket »Kutterbrig«
udenfor porten , steg til hest og råbte »Rundar«, og hesten afsted over stok og sten, gennem skov og krat, og standsede fø rst
ved Læwerhøj i Bolsker sogn; men der var den ikke til at få bort
fra , drengen kendte ikke det rette ord. Først da det blev dag,
kunne han atter føre hesten bort. Slukøret og forfrossen måtte
han så vende hjem , hvor husbonden modtog ham med formaning om aldrig at prøve sligt mere, og trods drengens forkommenhed trøstede ham med, at han var sluppen særdeles gode
fra den tur.
Karl M. Kofoed fortæller, efter meddelelse af kommunelærer Thamdrup: På Skrædderegård i Persker boede en mand der
havde så mange af underjordsfolkenes egenskaber, at han måtte anses for at være en bycting. Han kaldte sig officer i de underjordiske hære, og måtte ofte møde til deres exercics, som
snart foregik på Rispebjerg, snart ude på Højlyngen og snart
ved Hammeren, og han turde aldrig modsætte sig Ellestingerens, den øverstkommanderendes ordre, fortælles der. Det
kunne ske, at Skrædderegårdsmanden midt om natten eller
pludselig under et selskab ved bordet kunne udbryde: Nu e
der bodd ette maj! Og straks efter sadlede han sin hest og red
sin vej. En modig mand skal engang have sprunget op på en
hest og fulgt efter ham for at se, hvor han blev af; men officeren for de underjordiske var forsvunden, før han vidste af det.
En anden mand skal have stillet sig afventende ved Skrædderegårds port for at se hjemkomsten; og han havde omsider hørt
militærmusik og derefter set en rytter på en firbenet hest efterfulgt af en flok ryttere på trebenede heste komme ridende.
Ved porten blev der gjort honnør med sablerne og spillet en
fanfare, hvorefter afdelingen med de trebenede gangere sporløst forsvandt.

Skrædderegårdsmanden har sikkert været en kendt og anset
mand . Hans færden huskes endnu af en af Seiers meddelere,
og når Chr. Weiss i en tidligere citeret meddelelse fortæller, at
Bonavedde boede på Skrædderegård, turde det være fortællingerne om Jens Albertsen, der spiller ind, skønt han og Bonavedde jo var hver på sit hold . Det er utvivlsomt også J ens Albertsen, det gælder, når Ph. R. Dam i sin bog Folkeliv og Indstiftelser paa Bornholm fortæller følgende:
Der var en mand i Persker sogn, som holdtes for at være underj ordskongen. Han boede ved Rispebjærg. Visse folk troede,
det var sandt, og m anden kunne godt lide, at de lod sig slige
bilde ind . Det fortælles om denne bonde, ae han enkelte nætter red omkring oppe i Høj lyngen og mønstrede sit mandskab.
Tidligt på morgenstunden kunne naboerne se ham komme ridende hjem til sin gård, på sin hvide hingst , der var så svedende, ae skumstumperne dryppede af den. En god ven i sognet
fik lyst til ae være med på en sådan ridetur, og en aften sildig
red de to venner op ad Højlyngen. Men »Underjordskongen«
var snu og sagde: Vi må helt op til Vallingebjærget, for der er
våbenpladsen, og så må du ikke snakke til mig, men bestandig
dreje hovedet mod øst, for ellers er hele fornøjelsen fo rbi med
det samme! Som sagt så gjort. Da de vare komne til Vallingebjerget råber »Underjordskongen«: »Rundar«, sætter sporerne i
siden på hesten og - væk er han i en håndevending mide i nattens mørke. Den nysgerrige m åtte så slukøret vende næsen
hjemefter. Men om underjordskongen fortælles videre , at han
havde fået et drikkekar - nogle påstod , det var en dunk - af de

underjordiske, og når han fyldte denne med vand fra Vallingekilden og drak deref, fik han syner på en så vidunderlige måde , ae han kunne se alt, hvad der foregik både over og under
jorden.
Det sagdes, at underjordsmilitsen ligefrem havde officerer af
Bornholms Væbning til at kommandere sig. Overl ærer Olsen i
Varde, født i Nylarsker 1840, har optegnet et sagn om en gårdmand i Knudsker, officer i væbningen, der undertiden forsvandt pludselig. Når han gik og pløjede i marken , kunne han
pludselig binde hestene ved ploven og så være borte lige med
et. Han kom altid tilbage, lige så pludselig som han forsvandt .
En gammel mand , der sad inde i huggehuset og huggede på
en tøjrepæl , så en skygge i døren, som ikke hilste. Hvad er der?
sagde han , og skyggen spurgte da, hvor nysnævnte officer boede. Den gamle mand fulgte med ud og viste ham nabogården :
Der bor han! Han hilste heller ikke , dengang han forsvandt.
Den gamle mand blev noget underlig til mode over det, og da
han kom ind, var han syg og lå længe i stærk feber. Han troede
jo, det var en underjordisk, der var kommen for at tale m ed
deres officer.
J. West i Voldby har fortalt dette sagn , der desværre ikke er
stedfæstet: De underjordiske exercerer ude på Høj lyngen, men
der har ingen officerer, hvorfor de skal have nogle af landeværnet til ae kommandere sig. Under krigen med Engelskmændene red sådan en officer ud hver aften og kom igen om morgenen . Det lagde hans nabo mærke til og spurgte ham ud . Man
han ville ikke sige noget. Må jeg følge med dig? sagde han. Ja,

JUL PAA BORNHOLM

33

Høj ved Kaggegård, Vestermane.

gerne. De red så med hinanden. Det blev mørkt, og i det samme råbte han: Halløj, der er de! Lige i det samme satte han hesten i firspring og forsvandt i mørket, så kunne den anden ride
hjem igen.
Et ganske tilsvarende sagn fortæller Seier om Bjørnegårdsbonden i Klemensker; det må have været en anden end den
Bjørnegårdsmand, der berettes om i tidligere gengivne sagn,
for han stod just ikke på den bedste fod med de underjordiske:
For mange år siden boede der en mand på Bjørnegård i Klemensker, som var i ledtog med de underjordiske. Tit, når han
var ved at pløje eller harve jorden, kom en mand til ham. Han
spændte da straks fra ploven, enten han var midtvejs eller omtrent ude med en fure, men vendte aldrig hestene om, men
lod dem gå ned til enden for marken, derfter uden om den
pløjede jordstykke og så hjem. Efter at hestene var kommet i
stald , rog han afsted i følge med den fremmede mand, der var
en underjordisk. Naboen lagde mærke til dette og spurgte
ham om, hvor han tog hen, når han fik besøg af den fremmede
mand. Bjørnegårdsmanden smilte i skægget og foreslog, at naboen kunne følge med engang. Det varede ikke længe, førend
den fremmede igen indfandt sig. Naboen kom straks til og var
jo meget spændt på, hvad han skulle opleve. Alle tre steg til
hest og red op i bakkerne sydvest for Klemens kirke. Pludselig
så naboen noget foran sig, som han ikke kunne blive klar over,
hvad var, og inden han fik tænkt sig om, var hans to ledsagere
forsvundet ind i det uvisse, og han kunne ikke få sin hest et
eneste skridt frem, men måtte vende om med uforrettet sag og
fik således kun en lang næse for sin nysgerrighed.
Men det var tit jævne folk, der havde ry for at være kommandanter hos underjordsfolkene, ofte var det tilmed særlinge. Seier fortæller: Tengselhøj , der ligger nord for Dammegård
i Østerlars, har sit navn efter en guldtengsel, som engang blev
fundet i højen. En tengsel brugtes af træskomagere og bødkere
bl.a. til at lave »dræutentrau« med (aflangt træfad, der brugtes
til at ælte dej i). - En af naboerne gik af og til og kommanderede og talte med nogen på højen. Ejeren af et hus, der bar navn
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efter højen, kunne intet se og gjorde nar af naboen, når han
hørte ham kommandere. Denne sagde, at det skulle han ikke,
for det var højfolket, han talte med. Når han ikke kunne se
dem, var det, fordi de var utilfredse med ham , fordi hans børn
lavede for megen uro omkring højen.
En tengsel er en slags kortskaftet tværøkse; hvor højen har sit
navn fra , er tvivlsomt, men guld-tengselen kan vi roligt forvise
til sagnenes verden; den må være opfundet for at forklare høJens navn.
P. Brandt på Egesgård i Bolsker fortæller, at i hans barndom,
omkr. 1870, var det en tøffelmager John fra Nexø, der var anfører for de underjordiske, og at han snese af gange ved aftenog nattetid har hørtJohn røre trommen med kraft oppe i høj lyngen lige fra Anhøj til Helvedesbakkerne.
I Persker boede også en mand, som kaldtes for »gamla Løvven«, fortæller Seier. Han ejede en smuk stubmølle, som lå
ned imod havet. Han plejede at exercere med de underjordiske
på Rispebjerg. De red på trebenede heste, og han havde en
fløjte, hvormed han kunne kommandere dem . Han kaldte sig
selv for underjordskongen. Der var dog ingen , der ville tro rigtigt på ham, og for at overbevise dem, samlede han en hel del
folk sammen, trak dem af vildsomme veje op nord for Boiskirke og ned i en kløft. Her blæste han i en fløjte og forsvandt
selv. Folkene havde nær aldrig fundet hjem igen.
Om en anden særling, der optræder som fører for underjordssoldater fortæller J. P. Møller: I krigens tid boede der en
mand ved Gadegårdsmarken i Vestermarie. Han gik en aften
lidt før sengetid ud for sin dør. Her hørte han sådan et skinger
og skånger i vest på landevejen. Han tænkte da, som rimeligt
var, at det var krigsfolk, der kom, og gik også derfor hen for at
lukket leddet op for dem, hvilket imellem skaffede ham en lille skilling i fortjeneste. Det varede nu heller ikke længe, førend der kom en mængde ryttere. Den første, der red igennem,
sagde: Autan! De øvrige mælede ikke et ord, og drikkepenge
gav de heller ikke; men han syntes i den første at genkende
»Underjordspiberen«. Hestene havde kun 3 ben. Underjordspiberen var en stor styg tigger,. der gik omkring efter den tids
skik og tiggede; men for desto bedre at kunne holde den overtroiske almue i respekt, gav han almindelig hentydninger til ,
at han stod i nærmere forbindelse med de underjordiske og
kaldte sig deres piber.
Det kunne selvfølgelig være ret praktisk for en tigger at få
folk til at tro , at han stod i forbindelse med de underjordiske;
der var vel nok nogen, der ikke var helt glade ved at sige nej til
ham.
Om en særling , der gav sig ud for at være underjordskongen, fortæller J. N . Madvig i sine livserindringer: En egen ironi
over denne overtro, men tillige et vidnesbyrd om dens magt
over et ubefæstet og sygt sind afgav i min barndom en stakkels
mand, Ole Haakensen, der stadig vandrer omkring på landet
iført en gammel soldatertrøje og en sror chakot, med sabel ved
siden, men tillige behængt med store og små sold af siv, hvormed han handlede. Krigerdragten bar han som den, der mente ved et oprør at være fordreven fra sit kongedømme hos de
underjordiske, til hvilket han dog fast håbede om nogle år at
vende tilbage . Jeg spurgte engang, selv vaklende mellem tro
og tvivl, denne fordrevne regent, om han kunne skaffe mig de
underjordiske at se, men jeg befandtes ikke at være noget søndagsbarn.

Pinsefest
•

1

Bøls-gade
Af EYVIND L. LIND

I fiskerlejet Bølshavns nordvestre udkant lå forr i tider en græsbevokset plads , som man kaldte for Bøfs-gade. Den strakte sig
fra Strandvejen og helt ned til stranden.
På den ene side begrænset af Maglebakken , og på den anden side foroven af et stengærde og et lille hus og forneden af
opskyllede havsten.
På denne plads samledes forr i tier folk 1. pinsedagseftermiddag til »Pinsefest på Bøfs-gade«.
Først og fremmest vat det vel nok beboerne fra selve Bølshavn, der kom; men der kom også mange fra Svaneke, Listed
og Ypnasted, såvel som fra Ibsker, Østermatie og Østerlats.
Allerede ved 1-2 tiden om eftermiddagen begyndte børnene
at møde op for at forsyne sig med bolsjer og peberkager og andet bagværk af fint hvedemel , som ikke vat hverdagskost for
almindelige mennesker i forrige århundrede og heller ikke i
begyndelsen af dette.
En times tid senere begyndte de ældre at indfinde sig; de
købte peberkager og hvedeboller og tillige øl, brændevin og
»granijer syp«, som Matie Beck nok skulle sørge for, at der vat
tilstede.
Nu tog de unge, og de ældre med, fat på legen ; der blev leget »Banka Lær«, »Kat ætte mys« og andre rundlege, medens
andre, som havde lyst til en sejltur, gik til havnen , hvor flere
både lå parat for de sejllystne for 5 øre pr. tur.
På denne måde gik eftermiddagens timer, når vejret vat
godt ; og når den nedgående sol begyndte at drage sit rosenslør
over bakkerne i vest , så begyndte »Dansen på Bøls-gade« i den
unge våraften til harmonika, violin og fløjte .
Som her i korthed beskrevet, således husker jeg »Bøls-gadefesterne« i min tid, men hvordan de hat formet sig i ældre tider, eller hvad oprindelse og betydning, de hat haft, derom
ved jeg intet, da de ældre, som muligt kunne give nogen besked, forlængst er døde og borte.
Pinsefesterne på Bøls-gade ophørte nogen tid efter, at hotel
»Bølshavn« blev bygget, fordi folk da samledes i hotellets have
i stedet for på den gamle plads, og skikken er nu kun et minde
fra en henfaren tid.
Pladsen hat nu skiftet udseende, fordi den er taget i privat
brug på forskellig vis, og intet minder mere om den tid, da
folk stævnede til pinsefest på Bøfs-gade.
Efter optegnelse af A. M. Lemvig i Dansk Folkeminde Samling.

Klassejubilæunl
At det skulle times en ,
dette tårevædede gensyn
p å hoteltrappen
med Bodernes sand i skoene ,
at stå der og se dem dukke frem
af glemselens blå tågeslør en efter en,
mens Klippeøens soldis flimrer med
replikker som:
Du ligner dig jo selv!
Stadig lige urolig,
stadig lige forvirret,
søgende efter noget,
du ved ikke hvad,
læggende afstand til
det hele gennem en ydre
aura af noget, nogle vil kalde overtone ,
mens andre mere dybtskuende
vil tale om usikkerhed, og
de helt utroligt lange
fra dengang kan
man nu se i øjnene,
fordi man selv er vokset,
åndeligt, men vel også
.
.
cent1meterv1s
er begyndt at rage op
omkring gen nemsnittet.
Husker du bænken
om skolegårdens kastanietræ?
Ubevidst antager man sin rolle
i flokken, klovner lidt,
slår ud med armene og omfavner
alle genfærdene syngende
sin hjemstavns vemodige sange
efter alle disse år
sidder man og ser
på sig selv udefra og opdager,
at man pludselig for en dag
er 25 år yngre og utålelig , men
alligevel henrykt til tårer,
fordi alle disse gode bornholmere
er blevet noget i retning af
det man ventede eller ikke,
og fra en rus af små, skolekåde
drinks, musik, nostalgi og
massesugetion
omfavne r man alle tiders
klassekammerater og jubler:
Hvor er det gået godt for os alle
ved nærmere eftertanke:
Vi lever jo ...
Bodil Hanld.
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ÅRETS GANG
I DEN BORNHOLMSKE NATUR
Tekst og foto: Frede Kjøller

....-"

~·

Oktobervejret blev ikke det finest
tænkelige. Regn og rusk regerede i de
sidste løvfaldsdage, og træernes blade
faldt i byger, hver gang et vindstød
ruskede i grenene. Og regn kom der
nok af. 21 nedbørsdage gav 114,9
mm nedbør. Men der var også enkelte solskinsdage, og der var dage, hvor
meget storslåede skyformationer trak
hen over himmelhvælvingen, sådan
som strandbilledet fra Sømarken i Pedersker viser det.
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September 1980 blev høstmåned efter en særdeles fugtig august. Noget
bedre blev det i september, hvor nedbøren blev mindre end halvdelen af
nedbøren i august. Der faldt 36,0
mm regn, målt i Østermarie, og det
var smukt vejr i begyndelsen og i slutningen af måneden. Frodigheden i
naturen var der ikke noget i vejen
med, og i særdeleshed stod mange af
krattenes bærbuske med en frodig
høst. På billedet ses stranden syd for
Hasle , hvor sommerens aktiviteter
endnu ikke er afsluttet.

-

November måned gav ikke oktober
meget efter, hvad nedbør angår. Den
blev usæd vanlig våd med 125,7 mm
regn og 24 ned børsdage, altså regn
næsten hver dag i måneden. Men iøvrigt var måneden mild , og først i dens
sidste dage begyndte temperaturen
rigtig at falde.
Den megen nedbør fik alle vandløb til at svulme og skumme . På billedet ses Tejn å nær udløbet, hvor
åen har banet sig vej gennem en tæt
sten belægning .

Den meget nedbør fortsatte i december med 104,9 mm, hvoraf cirka 20
mm i Øs termarie faldt som sne. Der
var 25 nedbørsdage. Det gav i 1980
en usædvanlig stor efterårsnedbør,
som naturligvis på flere måder kom
til at præge forskellige forhold særlig
på landet. Billedet viser et af de morsomme klippepartier ved kysten syd
for Melsted .
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Vinterens store nedbør fomatte i januar med 102 ,3 mm, hvoraf størstedelen måltes som sne. Nedbørsdagenes antal var 21. I den sidste del af
måneden var det tåge hver dag. Kraftige isslag forekom og en enkelt snestorm; men der var også enkelte meget fine vinterdage med frost og sol.
Ved månedens slutning lå sneen i
klatter, som vist på billedet, der er taget ved Baste Mose i Almindingen.
Selv om stedet ligger lidt udenfor det
egentlige moseområde, sejler skovbunden i sne og is.

Februar blev en regulær vintermåned
med frost og sne bortset fra et par dage i begyndelsen af måneden, da der
faldt regn. Den samlede nedbør blev
90,3 mm, og nedbørsdagenes antal
var 18. Men det var en mild vinter og
i månedens sidste dage med smukt
solskin. Motivet er fra Østermarie og
viser et engdrag ved Holmegård . En-

gen er omgivet af skov og krat i lighed med mange andre bornholmske
lokaliteter af denne type, som desværre stadig bliver færre . Engen er
om vinteren dækket af vand , is og
sne.

Selv om vinteren var mild , holdt den
længe ud , og først omkring den 20.
marts var den forbi . Da havde marts
måned i alt givet 104,4 mm nedbør,
ind imellem med store temperatursving og regnskyl , der gav kraftige
tøbrud med usædvanlig voldsomme
oversvømmelser til følge. Men forårstegnene indløb iøvrigt programmæssigt. De blå anemoner sprang ud i
kratskovene, boefinke og solsort begyndte at synge, lærken ligeledes, og
stærene var straks veloplagte. I sidste
halvdel af måneden observeredes
meget store fugletræk. Vi havde vinter i marts; det var dog en meget mild
og fredelig vintermåned.
Med marts måned var himmelens
vandsluser tømt indtil videre.

38

JUL PAA BOR N HOLM

April gav kun 10,3 mm nedbør og tre
nedbørsdage. Det tidlige forår , som
var startet sidst i marts, fortsatte til
midten af måneden, hvorefter kulden tiltog med megen nattefrost, der
tog stærkt på mange vækster, der
havde været vel tidlig på det. Alligevel kom foråret tidligt, og den 3.
april havde det hvide anemoneflor taget sin bedste tid. Det er ret sjælden
på Bornholm . Billedet af bornholmsk
forår er fra Præsteskoven i Østerlars.
Det viser typisk bornholmsk blandingsskov med avnbøg, hassel og ask
og med rundkirken bag ved. Mere
»bornholmsk« kan motivet ikke blive!

Maj måned blev en skøn forårsmåned
med tørt vejr det meste af tiden og
med masser af solskin. 5 nedbørsdage
gav 23,5 mm regn ; men nedbøren var
iøvrigt meget ujævnt fordelt ud over
øen. En enkelt gang var det torden.
Forårsfloraen var meget frodig, og
kirsebærtræernes blomstring var meget flot. Og løvspringet kom tidligt.
Billedet fra Kokkeløkken i Østerlars viser en typisk bornholmsk klippeløkke med blomstrende kirsebærtræer. Landskabstypen er ved at blive
sjælden , hvorfor bevaringsbestræbelser er indledt.

}UL PA A BORNHOLM

39

Juni blev en skøn sommermåned med
passende nedbør: 46,8 mm og en enkelt dag med voldsom torden. Vegetarionsforholdene var gode og naturen frodig.

Juli måned blev mere ustadig med
skiftende vejrforhold , 10 nedbørsdage og 66,4 mm nedbør. Meget smukt
og varmt sommervejr forekom dog i
de første 14 dage af måneden med
landskaber som vist på billedet af et
blomstrende markskel på østlandet.

August blev i år høstmåned, selv om
vel cirka en trediedel af avlen stod på
markerne endnu, da måneden randt
ud. Høstvejret var heller ikke helt pålideligt. Der var 10 ned børsdage med
en nedbør på 63 ,0 mm. Nedbøren
falde dog udelukkende i dagene fra
14. til 23. august. Bortset fra disse dage havde måneden smukt vejr , dog
kun få egentlig varme dage.
Det var nu muligt at foretage en
bedømmelse af sommeren 1981 . Den
blev jævne god set ud fra et vejrmæssigt synspunkt med mange solskinsdage, men kun få rigtig varme dage .
Dee sidste billede viser den kønne
udsigt fra Klint i Vestermarie over de
sydvestlige dele af Bornholm. Klint i
Vestermarie er et naturterræn med
klippe og gamle vandfyldte stenbrud;
det er dog ikke særlig kendt.
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KIRKESKIBET
Af ARNE MADSEN

D er er kirkeskib i de fleste af de bornholm ske kirker. Man ser
det ved selvsyn , og man kan læse om det i museumsinspektør
Henning H enningsens »Kirkeskibe på Bornholm«, Bornholmske Samlinger, bind 33. Som eksempler på disse skibe bringes
her et par fotografier, der viser kirkeskibene henholdsvis i Set.
Ibs og i Svaneke kirke , valgt efter tilskyndelse ved at nogle
gam le udklip kom mig i hænde . Kirkeskibsbyggeren er Vilhelm Flies, som ældre Svanekeboer formentlig stadig erindrer.
Som så mange andre horra på klippeøen kom han tid ligt ud at
sejle, kom på langfart for derefter i en længere årrække at sejle
i mere hjemlige farvande som skibsfører af båden »Skjalm Hvide«. Med de mange og skiftende oplevelser, livet rundhåndet
gav ham i hænde, kunne han også på sine gamle dage takket
være en god hu kommelse fortælles los, når han og andre samledes som en trofast kreds på havnebænken i Østergade i hjembyen .
Kirkeskibsbyggeren har som her i eksemplet med Vilhelm
Flies meget ofte været en mand med tilknytning til søen. H an
kan som Flies have sejlet havet tyndt på langtogter , fisket ved
fødeøen eller været bådebygger . På en enkelt undtagelse nær
er d e bornholmske kirkeskibe da også alle udført af søens folk.
En statistik over de mange kirkeskibe , der findes i Danmark,
viser, ae det rundt regnet er % af skibsbyggerne, d er på en eller
anden m åde hørce havet til.

•Svanen•. Kirkeskib i Svaneke kirke. Fuldskib. 110 cm.
Foto: Frede Kjøller.

•Set. Ib«. Kirkeskib i Ibsker kirke. Bark. 120 cm. - Gal/ion med krølle.
Dobbelte merseræer, rø;I.
Foto: Frede Kjøller.

Et andet gennemgående træk ved kirkeskibet er, at det er
tilgået kirken som gave. Det kan være som en mindegave,
prydgave , standsgave eller lejlighed svis gave, som tilfældet er
med d e bornholmske kirkeskibe. Derimod er det yderst få kirkeskibe, der kan betegnes som votivgave. Kirkeskibet i Svaneke kirke, hvor der forøvrigt ·tidligere har været et nu forsvundet
kirkeski b af ældre dato, er såled es givet som gave. Det er købmand Anton P . C. G ram og Vilhelm Flies, der er sponsorer, efter hvad tidligere sognepræst Ejnar O lsen har meddelt. Fuldskibet »Svanen« blev ophængt i Svaneke kirke i marts 19 18.
Kirkeskibet i Set. Ibs kirke, barken »Set. Ib«, som ophængtes i
januar 1939, er tilgået kirken ved en indsamlingsgave i menigheden.
Som nævnt har »Svanen« haft en forgænger . Det nuværende
kirkeskib i Set . Nikolaj kirke i Rønne har haft 4 forgængere,
som alle er forsvundne . Kirkeskibstraditionen går nemlig langt
tilbage samtidig med, at d et er en levende tradition, forstået
sådan, at d er fortsat herhjemme ophænges kirkeskibe i vore
kirker.
Det æld st daterede kirkekib herhjemme er fra 1632. Det findes i Randers. D et er et orlogsfarcøj. Næsten alle gamle kirkeskibe hører til denne type. Symbolikken er, ae kirken er i
kamp . Og altid sejler det mod samme mål, kirkens herre. D erfor er kirkeskibet også ophænge - eller opstillet - således, at
dets kurs er rettet mod alteret.
I nyere tid er kirkeskibsmodellen en bark , en brig, en skonnert, ja, selv sådanne typer som fyrskib og kutter er kommet
til.
Man kunne måske have forventet, at kirkeskibene i Ibsker og
Svaneke havde været af den oprindelige type: orlogsfartøjet .
For Vilhelm Flies var meget interesseret i Marinen og blev da
også af Marineforeningen udnævne til æresmedlem i 1938.
Vilhelm August Flies fødtes i Svaneke den 3. august 1863 og
døde sammesteds d en 29 . juli 1956, hvorfor han blev begravet
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At det er
At det er som en sommer i sommeren
at det vokser gennem tider
at jeg atter og atter ser.
Og så disse skred ned mod havet
som jeg har set i århundreder
ge nnemvarmet og gennemisnet fod fo r fod.
Der er intet som det enkle
denne lufttomme lomme af vægtløshed
siddende i solsortens luftstrøm.
De usandsynlige og ufejlbarlige skrig
der blotter sig gennem min tilstædeværelse
er det første eller sidste gang?

Vilhelm August Flies, født 1863, død 1956, begravet på sin 93 års fødselsdag den 3. august.
Foto: Berghagen, Nexø.

på sin 93-års fødselsdag. Han var søn af skomager Theodor Vilhel m Flies og hustru J ohanne Amalie Bindeballe. Selv pointerede han sin stærke tilknytning til Marinens folk i Nyboder.
Her var hans far fra - og farfar og oldefar. Men når det alligevel
blev en bark og et fuldskib, der kom til at sejle under hvælvingerne i de to kirker, så må forklaringen nok ses i, at »Svanen«
hentyder til byen og »Set. Ib« til den apostel Oakob), som Ibsker kirke har navn efter. Og så var der jo det, at han som ung
søm and havde lært livet at kende med de fredelige skuder , de
lange togter førte ham så viden om m ed. Vilhelm Flies havde
det tilfælles med en anden af de gamle søfarende Bornholmere , lods- og havnefoged Michael Hansen fra Nexø, at de kendte
havet, havde levet med det og tidens skuder af træ, og de vidste, hvordan en sø lå. Det kom dem til gode ved deres kære
tidsfordriv. For Michael Hansens vedkommende betød det, at
det indgik i de mange malerier af søen og dens skibe, som han
førte på lærredet. Han vidste, hvordan det skulle være. Som
han vidste, hvordan karvskæringer skulle gøres med præcise og
nøjagtig førte linier. Skibene, han malede, kendte han fra den
tid, han selv stod til søs med dem og fortsatte at leve med , når
denne eller hin »havets stolte svane« krævede lods om bord.
Vilhelm Flies lod sit h~ndelag ko mme sine modelskibe og
kirkeskibe til gode. Det blev til, hvad kirkeskibe angår, de to
her gengivne fartøjer og et tredie, der har plads i en kirke i
Amerika. Dermed ligger han »på linie« med en anden af øens
kirkeskibsbyggere, havnefoged Hans Lind, Gudhjem, der byggede skibe til Hasle , Klemensker og daværende valgmenighedskirke i Rønne.
Kirkeskibet falder så naturligt ind i kirkens inventar i dag, at
vi tager det som en selvfølge i sin dobbelte hensigt: at glæde
øjet og tale sit symbolske sprog til hjertet.
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At det som det grønne i en vækst
svulmer og reproduceres
at det er at.
Sandkås 27. VI.80.

Hans Reusch.

Portrætter af
kendte bornholmere
afgået ved døden
sidste år

Karen VoJJ, Storegad e 74, Røn ne. Fhv.
lektor, Rønne StatSskok.
22.3. 1906- 14.3.1980.

HanJ Chr. Kjoller, Nord re Stra ndvej 53,
Tejn. Fhv. legatsekretær og inspektør.
25.3. 1902-5.5. 1980.

Chr. Wichmann, Viborg. Civilingeniør,
fhv. driftsingeniør v. cementfabr. •Norden•, driftsleder . Oani2c, Mari2ger,
mdl. sgr.• fmd . Assens fjernvarme .
24 .3. 1902-13.5. 1980.

KriJtian PeterJen, Damgadc 18 , Nexø.
Grosserer. Pr:rdikant, lok21fmd. Luth .
Missionsforening.
30. 1.1 907-5.6. 1980.

Carlo AnderJen, Thorkildsvej 47, Rønne. Fhv. kommunegartner.
29.1. 1902-17.6.1981.

Jem Toxvard, Tjørnevej 12, Rønne.
Kaffegrosserer.
27.9. 1904- 10.7' 1980.

K. Svei1trup Andmen, Godth:l.bsvej 18,
Østerm. Fhv. mejeribest. •Broholm•,
Øm" fmd . Bh. Mejeristf" dommer v.
State ns smørbedøm. Bankbestyrer.
15.2. 1895-20.7 . 1980.

Hz/dur Bømer, Skovg:l.rdsgade
Kbhv. Ø . Kassererske.
21.2.1897- 22 .7 . 1980 .

Jem V. Nielun, Rønne . Fhv. kø bmand .
Fmd. Rønne Købmandsforen. i 26 :l.r.
Æresmedl. Samv. købmandsforen. guldregn, administrator, Rønne Teater m.m .
25.9. 1887-24. 7.1980.

23,
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Poul Andersen. Dr. Kabellsvej 26, Rønne. Redder, Falcks Redningskorps.
18.3.1912-25. 7.1980.

Poul Anker Koefoed, Gallingegård, Vestermaric. Gårdejer.
8. 7. 1924-25.7.1980.

Knud Arboe Sonne, Nybyvej 12. Aakirkeby. Fhv. gårdejer, Risegård. Aaker.
3.7.1896-8.8.1980.

Peder Jørgemen, Sr. Grammegård, Aaker. G årdejer. Fmd. A/ M B0sth0j.
medl. mgh.
1.4.1915-9.8.1980.

Rudolf Kofod, •Ellelyst• , Hasle. Avlsbruger. Mdl. byråd m.m.
14.11.1906- 16.8.1980.

Chr. Kofoed , Fuglesangen 11. Allinge.
Fhv. bygmester.
22.9.1888-25.8.1980.

Carl Hamen , Nørresand 2, G udhjem.
Fhv. udde ler i Gudhjem.
17.9. 1905-25 .8.1980.

Vilhelm Svendsen, Bryggervangen 58,
2.• Kbh. Ø . Pens. kontorchef, Privatbanken, Kbh. Forf. af stamcavle over
•Øsrerlar.;ker Sl:rgtcrc m.m.
17.12. 1896-31.8. 1980.

1\lfred Soremen. Frødingsvcj 4, Rønne .
Fhv. uddeler i Rønne Brugsforen. Fmd .
Indre Mission i Rønne, medstifter af
FDF. Rønne.
IS. 7. 1988-8.9. 1890.

En'k Petersen , l.angebjergvej 8, Sandvi g.
Fhv . pensionatsejer Hammers Pension.
Sandvig og fmd. i ASTE.
14.2. 1915-9.9. 1980.

Ivar Petersen, Bregnerødvcj 65 , Birkerød . Pens. bankass" fotog raf, rad ioamatør ( modstandsbcv:z:gclsen).
31.1. 1901-25.9. 1980.

Borge Ram111sse11. St. Torvegade 33.
Rønne. El-insrallatør, Irrer v. Rønne
tekn . skole, kass. i Bornh. Ekktroinstallatørforen.
13.S. 19 17- 1.1 0.1980.

Holger Nielsen. Bjørnemøllevej 13. Klemensker. Fhv. gårdejer, •Sofiendalc.
5.9. 1899- 2.10-1980.

Mathias Kristiansen, Nyker Strandvej
63. Fhv. skovfoged , Vestermerie.
13.9. 1897-5. 10. 1980.

Ingeborg Mortensen. Rosenørns Alle 19 ,
Østermarie. Fhv. hotelejer. Østermaric
Hotel.
3.8. 1898-5. 10. 1980.

Annelise Holst-jem en, Storegade 41,
Rønne. Tandl:rgc, praksis i Rønne i 32
år.
27.2. 1922- 23.10. 1980.
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Reni Jørg emen, Strøybergsvej 37, Aalborg . Lektor Aalborg katedralskole.
18.1 1.1 9 12- 31.10. 1980.

Thorkild Dam, Puggeg:lrd, Rø. Gårdeier.
12.4.1930- 2.1 1. 1980

A ksel Olsen , Stengade 53 , Rønne. Fhv.
fagforeningsfmd. Mdl. byråd 1946-62.

Harald Svejgaard Sørensen, Havnegade
33, Nexø. Fhv. grd . St. Bjergegård . Ycstermaric, ccntralbest. Tingsted central
1942-65 .
14.2. 1895-22.1 1.1980.

Axel E. Mogemen, Almegade 50, Rønne. Fhv. typograf, fmd . maskinsænerklubben, mdl. Rønne mgh.
11. 11.1888-23. 11.1 980 .

Hansigne Koch, Gudhjem . Pensionatsejer.
14.6. 1890-26.11.1980.

Johs. Nielsen , Myregade 3. Rønne. Fhv.

Ole Halv" Harbovej 11, Røn ne. Redder.
9.7. 1932-28.1 1.1980.

Hamign e Munk, Solvang 20, Vejen.
17 .2. 1905-4. 12.1980.

Alfred Larsen, Borgm . Niclsensvej 127,

Em.ri Kruse, Græsvej 1, Snogcbæk. Fhv.
kioskejer.
21.12.1916-6.12. 1980.

Hans Chr. Thorsen , Zahrtmannsvej 27,

Johan nes Pedersen , Havnebryggen 7,

Augmt Jemen , Godth:lbsvej 46, Øster-

Røn ne. Fhv. overlærer Østermarie og
Røn ne.
4.5.19 10-11. 12. 1980.

Svaneke. Kioskejer.
12.9.1923-17 . 12.1980.

marie. Blikkenslagermester.
14.5.1897-28.12. 1980.

Fmd. f. •Borgene.
6.2.1 893-10. 11.1980.

Rønne. Fhv. grd. Sdr. Ellebygård, Yesccrmaric.
9 .6.1890-4 .12.1980.

Hamel Veslergaard Mikkelsen , Havnegade 42, Ne xø. Fhv. pensionarsejer.
•Strandb0c, Snogebæk.
18. 7. 1921 - 11.11.1980.

typograf og spomredakmr.
3.4. 1907-26.11.1980.

Kjeld Olsen,

Kong Gusravsvej 31 ,
Nexø.
Bygmester,
fmd .
Nexø
håndværker- og industriforen.
8. 7.1924-12. 12.1980.
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Svend Jørgemen, Jons Kapelvej 2, Rutskcr. Vognmand .
22 .1 1.19 17-16. 12 . 1980.

Albert Johmen, Svanekevej 8, Øsccrmarie. Fhv . avlsbruger.
1.7.1901 -19. 12. 1980.

Joh1. Mikke/Jen, Aarsdalc. Fhv. mølleejer, Aarsdak mølle.
29.8.1884-22.12.1980.

Ejnar J ensen, Sdr. Alle 51, Rønne. Fabrikant. Grund I. af firmaet Ejnar Jensen
& Søn A/ S. Flere ud mærkelser. RO.
16. 3. 1903-3. 1.1 981.

m
.
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Karl A. Bje"egaard, Ejner Mikkelsensvej
28, Gudhjem. Blikkenslager, vognmand
i Gudhjem i 25 år.
2 1. 10.1 9 11 - 8. l.1981.

Valdemar MortenJen, Svaneke plejehjem . Fhv. slagcermescer, brandfoged i
lbsker.
4. 7. 1897-8. 1. 1981.

Ham Benthin, Bøgebakken 7, Odense.
Fhv. scadsskoleinspcktør, Rønne, fmd .
·Foreningen Norden«S Bornholmsafdeling.
19 .9. 1903- 15. 1.198 1.

Henning Rothe Hamen, Snellcmark 41.
Rønne. Bagermester, fmd. Rønne Bagermesterforen.
1.1.19 13- 18.1. 1981.

John IVe!lerdahl, Roscnvej 10, Rønne.
Værkfører.
11.1 2.1936-21. 1. 198 1.

Poul Bjami Herold Jemen, Aarhus.
Koncercsanger , skuespiller.
5.3. 1906 i Nexø- 24.1. 198 1.

MogenJ Peter Sommer, •Kurebakke.,
Østcrmaric. Fhv. g:l.rdejer, Kuregård.
Md l. mgh.
5. 11.1896-24. 1.1981.

Maria Pih/, Kirkestræde 4, Rønne. Fhv.
lærer Østre Skole, Rønne. Fmd. lærerråd, fmd. K.F.U.K. Rønne.
5. 11.1896-30.1. 198 1.

John Folkmann, Damgade 7, Rønne.
Sned kermester.
9.8.1 925- 30.1.1981.

Emil Nie/Jen, Søndergade 7, Rønne.
Møbelhandler. Md l. Møbelhandlernes
Centralforen" kongresarrangør m.v.

Sini111 AndreaJ AnderJen, Borrelyngsvej
6 , Rutsker. Avlsbr" mdl. sgr. og amtsråd, vu rderingsmd.

K1111dJemen, Svinget 4, Aakirkeby. Installatør.

22.2.1909-2 .2. 1981.

13.12.1893-5.2. 1981.
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8.6. 1908-5 .2. 1981 .

Ahel Pedenen, Saxesgad e, Aakirkeby.

Gunnar lanen, Stålegade 7-13, Rønn e .
Direktør, autoforhand ler, Ford, Rønne.
19 .9 .1906-10.2.1981.

l. Johannes Hansen, Snellemark 14 ,

Harald M. Mogensen, Præstevænget 9 ,
Aakirkeby. Politiassistent, mdl. byråd,
fmd. civilforsvaret m .m.
7.6.1916-20.3. 198 1.

Charles Nielsen, Sveasvej 17, Rønne. Sad elmagermester. Fmd. sadelmagernes
foren .
26. 7.1898-4 .4 .198 1.

kitekt. Fmd . Rønne grundejerforen"
Forsvarsbrød renes fortjenstmedalje .
4.4 . 1919-14.4 .1981.

Sofie Harild, Ndr. Strandvej 21, Nexø.

Chr. Funch, Morbærstien 7 , Rønne.

K. A. Je11se11, Haslevej 69, Rønne. Fhv.

Rudolf Dik, Midgårdsvej 46 , Røn ne .

Enke after apoteker A. A. Harild, Nexø.
25 .8. 1891 - 17 .4.1981.

Fhv. bestyrer for Rønne og omegns pakhusforening.
13 .7.1 896-27 .5.198 1.

land brugskonsulent. Lokalhistoriker.
31.7. 1890-30.5.198 1.

Fhv. slagter, tillidsmd. og fmd. slagternes fagforen.
9.12 .1902-30.5 . 1981.

William Skovgaard, Værmlandsvej 20,
Rønne. Fhv. skoleinspektør, Klemensker, deltidsbibliotekar, Klemensker.
24.8.1914- 11.6.1981.

Aage Jørgensen, Kapclvej 23, Rønne.

Hans Andreas Hansen, Set. Mortensga de 10, Rønne. Fhv. kap tajn i •660.
8.4 .1 883- 14 .6.198 1.

Harald lpsen, Bækkegård, lbsker. Gård-

Fhv. gå rdejer, Stålegård, Aaker. Mdl.
sgr., mdl. mgh.
14.1.1896-10.2.198 1.

Hans
Mathia!
Hanien,
>Habrodam•, Olsker. Gårdejer.
21. 1. 1893- 11. 3.198 1.

tidl.

Fhv. manufakturhandler.
9.5. 190 1- 11.6.1981.

Rønne. Fhv. grosserer.
21.4. 1895-21.1.1981.

Gunnar Smidt , København. ingeniør.
4. 12.1894-27.2.1981.

Arne K. Berg , Laxegade 11, Rønne. Ar-

ejer, fhv. sandemand m.m.

29.9.19 22-14.6.1981.

JUL PAA BORNHOLM

47

Indhold af 49. årgang
Titelvignet: Dammegårdsmosen, Klemensker.
Foto: Frede Kjøller ......... . . ....... . ......... .

side

Kildebakkestræde - huse og mennesker.
Af Poul Hanfd, skoleinspektør . . . . . . . . . . .

side 26

Ugæstmild synes klippen . Af Chr. Stub-Jørgensen,
forfatter. Foto: Frede Kjøller. Klipper ved Hammerslet

side 3

Underjordshærens officerer. Folkesagn og fo lketro.
Af Chr. Stub-Jørgensen. Foto: Frede Kjøller . . . . . . . . . . . .

side 32

Førder fra fødslen . Af Hansaage Bøggzfd,
redaktionssekretær . .. . .... . .. . ....... . .... .. .... .. .

Pinsefest i Bølsgade. Af Eyvind L. Lind, redaktør . . . . . . . .

side 3 5

side 4

Klassejubilæum . Af Bodtf Hanfd, journalist

side 35

De bornholmske kyster. Af Jørgen Butzbach, adjunkt.
Foto: Frede Kjøller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 11

Arets gang i den bornholmske natur.
Tekst og foto: Frede Kjøller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 36

Srudencerne fra Rønne Statsskole 1981.
Foto: B. I/sted-Bech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kirkeskibet. Af Arne Madsen, cand . theol. . . . . . . . . . . . . .

side 41

side 16

Ar der er. Af Hans Reusch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 42

Rønne i 1870erne. AfJanus Ipsen, boghandler

side 18

Bornholmsk Jugend. Af )øm K/indt, civilingeniør.
Foto: Frede Kjøller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Portrætter af kend te bornholmere afgået ved døden
sidste år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 4 3

side 22

Redaktion: Frede Kjøller, Lærkevej 11 , 375 1 Øsrermarie.
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- 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 Bornh olm .. . . ........... .
Basov, A . : Landgangen på Bornholm - baggrunden for
den russiske besættelse af Bornholm . .......... . .... .
Bedstefars Bornholm - som fotografen så det.
. Hæfterne 3 og 4 ... .. .. ... . ............ kr. 40,85 og
Btdstrup,Jul. : Stamtavle over familien Koefoed .. . ..... .
Blang , Levy: Et tidsbillede fra svundne tider .. .... .. .. . .
Bornholm i billeder 1981 . ... . ... .... . ............ ca.
BORNHOLM - billedhæfte med dansk, engelsk, fransk,
svensk og tysk tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bro, Margrethe: Slægten Hansen fra Nexø . . . . . . . . . . . . . .
Brændte Ole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bøggild , Hansaage: Breve fra mester Oluf . . . . . . . . . . . . . .
Bøggild, Hansaage: Byens nips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bøggild , Hansaage: De skrøbelige skjolde . . . . . . . . . . . . . .
Bøggild , Hansaage: En global afkrog . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bøggild , Hansaage: Skibsudsmykninger . . . . . . . . . . . . . . .

Kure, Børge: En ø i krig . . . .... ... . .. . .. . 69,00
Kaarsted, Tage: Hammershus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Larsen, Arne: Bornholm med kikkert og lup . . . . . . . . . . . .
Larsen, Arne: Læså . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lund, Otto].: Lyngijn å Larkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61,00

Mahler, Ludvig: Bobbarækus Filiækus
- med Krølle Bølle rundt på Bornholm

35,00

DEN BORNHOLMSKE BILLEDBOG
Dansk og tysk udgave . . . .. .. . . .. . .. . ... .... . . ...

90, 15
31, 15
4 1,20
101,35
18 ,30
35 ,00
31 , 50
52,50
51,95
62,20
37, 15
33 ,65
49 ,85
147, 10

Bøggild, Hansaage : Vinden blæser i sin blå trompet
BORNHOLMSKE BILLEDER
- en samling grafiske arbejder af ca. 20 bornholmske
kunstnere , bl.a. Oluf Høst, Poul I·fom , Kræsten Iversen .
Omslag med akvarel i 4-farvetryk. 64 sider ......... 118,00
Bøggild , Hansaage og].]. Sabber: De kommer nok engang
Carsten , Poul: Fiskeri. Billeder fra Nexø .. .... ....... . .
Dressier, Fritz: Billedmappe ........................ .
Dressier, Fritz: Bornholmske Billeder .. . ..... . ..... . .. .
Egevang, Robert: Det gamle Rønne ............. . .... .
Egevang, Robert: D et gamle Svaneke ........... . .. . .. .
Espersen , ]. C. S.: BORNHOLMSK ORDBOG
Fotografisk optryk af denne efterspurgte bog .... indb.
Federau , Bernt: Bornholm .... . .................... .
Gamle huse i Rønne ........... . .. .. . . .. . ... . ..... .
G yldendals Egnsbeskrivelse - Bornholm .. .. .. . . .. . indb.
Hammer, A .: En aandelige Klage-Viise . .. . . .......... .
Hansen , Viggo : Ar og dag i skoven . . . .. ... . . . .. .. .... .
Hauch-Fausbøll, Poul: Gudhjemdrømme . . .. . ... . . ... .
Historiske huse i Aarsdale Fiskerleje . . .. .. . .. . ... . . . .. .
100 x Bornholm. Farvefotos .. ... . ... . ........ . ..... .
Ipsen, Arne: Sangeren fra Hasle
Folkebog om Vilhelm Herold og hans barndomsby .....
Jensen, Alfred og Arne Madsen: Nexø i tekst og tegning ..
J ensen , Niels: Jernbaner på Lolland-Falster og
Bornholm ......................... . ..... . ..... .

125 ,00
39,50
95,00
325 ,00
29,95
29, 95
305 ,00
99,30
49,85
138,00
24,00
18,30
11 3,00
158 ,00
19,85
59,00
58 ,00
40,30

JUL PÅ BORNHOLM 1981 .... . ............ 49 ,85
Vi har endnu en del ældre årgange
Juni, Djorn og Bent Kaas: Bisseline fra Bornholm ....... .
Jørgensen,]. A.: Bornholms Historiel/11 .............. .
Kaufmann , Richard v.J. Klindt: Romantisk Skjønhed
og Grandios Storhed. Bornholm i 1871-72 .... . ..... .
Kjølby , Vilhelm: ØSTERMARIE BOGEN ....... . ..... .
Kjølby, Vilhelm: Vindmøller før og nu . BORNHOLM ... .
Klindt,Jørn: Disse danske . . .. . . . .. . ...... . . . ... . . . .
Klindt,Jørn: På sporet af de første Kofod'er ....... . ... .
Koch, Peter: En Gudhjemfisker fortæller .......... .. . . .
Kofod , O le: Gaderne i Rønne .. . .. . ..... .. ... . ... . .. .
Koefoed, H. A. : Digteren ved arbejdet.
Espersen-manuskripter ... . ..... . .. . . .. . ....... . . .
Koefoed , H . A.: Fars arbejder ........ . ..... . . . ...... .
Koefoed , H . A.: Skudan hon vaggar.
J . C. S. Espersens digte i bornholmsk mundart ........ .
Kortbog over Bornholm . .......................... .

35 ,35
165,00
24 ,00
51,25
99,45
42,80
157 ,30
39,10
24,00
24,00
24,00
24 ,00
39,05

14, 75
13 ,30
23 ,65
81 ,15

44, 85

Mahler, Ludvig: Kærlighedssmeden . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Munch , Axel: Bornholmske folked ragter og
gamle håndarbejder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17, 10
49,85

Møller, J. P.: Folkesagn og andre mundtlige
minder fra Bornholm.
NY UDGAVE af Bornholms første sagnsamling fra 1867
med tegninger af Arne Madsen,
72 sider ...................................... 59 ,00
Nielsen, Niels: En by vokser til .... . .... . ............ .
Nielsen, Viggo: SMULER - en andagtsbog . . .. . . ... .... .
Nordberg, Terje og).). Sabber: Nøkkerosen.
Rigt ill. børnebog. NYHED .......... . .... . ... . .. .
Parksø, Svend: Ferieøen Bornholm . . .. . ..... . . .. .. . . . .
Petersen, Erik: Med sej l, damp og motor bornholmske skibe ca. 1850-1976 . . .. . . .. . ........ . .
Poulsen, Peter: Hver aften ser jeg bornholmerbåden . . . . .

29, 50
54 ,80
78,50
9, 15
131,90
55,40

PA BORNHOLM - helt ny udgave fører over Bornholm med geodætisk kort over øen
og flere specialkort. Mange farvefo tos .............. 33 ,85
Rasmussen, Ebbe Gert: Pastor Lemvigs betænkning . .... .
Rasmussen, Ebbe Gert: 1658-begivenhederne under
Sveriges besiddelse af øen .......... . ..... .. ..... . .
Skovgaard, P. N .: Beskrivelse over Bornholm 1804 .. ... . .
Skaarup, H . E.: Sværdet og murskeen ................ .
Sonne, H . og N. C. Stangegaard : Dæmmeså 1955 . .. .... .
Steensgaard, S. : Bornholm før og nu ........ . . .. .. . .. .
Stenbæk, Holger: I bornholmernes tjeneste ..... . ...... .
Srub-Jørgensen, Christian :
Barndoms grønne enge. Erindringer ..... . . . ... . . .. .
Blade afHasles bog ... . ... . . . ..... . ...... . . . .... .
Bornholm - vandringer og perspektiver .. .. . . .. . .... .
Bornholms Borg . .. . .. . ..... . .... .. .. . .. . .. . . ... .
Breve fra lthaka ( 1980) ........ . .. . . . .. . .. . . . . .. . .
En bornholmer i dyrehaven
Arboe Mahler ude og hjemme ..... . . . .. ........ .
Hav og høj lyng . . .............. . . .. . ... ......... .
Hellig Haagen. En tankeleg ..... . . . ... .. ......... .
Hjemlands kyst ......... . . . ................ .. .. .
Justine . En livsfange på Bornholm ...... . .. . ... . ... .
Kølvand ..... ...... . ... .... .. .... .. ...... . .... .
Næsdjævlens rige .......................... . . ... .
Soldyrkerne på Madsebakke ........... . .. .. ...... .
Ta' på maletur på Bornholm - malebog for børn .. . . . . .. .
Teist, Fr. : Og Hammerfyrer forsvandt i natten ......... .
Thoms.Johannes: H averne i Rønne ... . .. . . .. .. . .... . .
Tiemroth, Peter og Paul Høm: Året omkring Gudhjem .. .
de Thurah: Bornholm og Christiansø, restparti, hæftet .. .
Vestergaard , Evan Th. og Johs . Kirkegaard:
Krisrus sange - Nye sange ...... . .... . . .. .... .. . . . .
Wessel, Laurits: Sjyjl-Sjyjl. En bornholmsk komedie .... .
Østersøens perle - Bornholmsplakat i farve r med bilkort
på bagsiden .... . .......... . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . .

32,00
100,00
99,4 5
30 ,4 5
5, 50
42 ,30
18, 30
98, 50
44,00
44,00
44,00
49,50
24,00
44,00
24,00
30,00
24, 00
20 ,00
37 ,50
40 ,00
5,05
51,95
24 ,00
150,00
351,00
24,35
24 ,00
12,95

Alle priser er
ind. 22 % moms.

BOGHANDEL AIS . 3700 RØNNE
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RØNNE
TELEFON
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JOHGUS . BORNHOLMSK KERAMIK

RÅDSTUE N I SANDVIG

SKO
Deres nye
HERRE- og DAMESKO
er fra
øens førende
SKOMAGASIN

Antikvariatet
3700 RØNNE

Tlf. *95 16 17
Øens største boglager

- tager sig nu også af de gamle bøger . ..

Bogsamlinger og enkeltværker vurderes,
købes og sælges.

Centrum
Sko
Torvegade 6, 3700 Rønne
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Telefon (03) 95 24 84

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

OPTIK A/s

l

~

Giro 6 54 36 50

Sejl med
Bornholmstrafikken

li 11

-

li 11 11 1 11

.,.,.

i I 11 1 1 I

URE
i alle
prislag
Autoriseret
Omega
& Seiko
forhandler

... lægger BESLAG på hele Bornholm

'/JwmJenJ · URE
vi Kenn Lu nd . St. Torv 8 . 3700 Rønne . Tlf. 95 37 06

Butikken med det bedste udvalg
~----

c:f:>Parker,
en gang for alle
Får man en Parker i hånden , slipper
man den aldrig igen - fordi en Parker
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skriver perfekt. Passer man
godt på den, har man
sin Parker resten af livet.
Parker ]otter
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gaveæske kr .
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VI KA' LI' AT SNAKKE BILER!

symbolet på
fornuftig forsikring

det er nærliggende
når De henvender Dem til

NYE DANSKE LLOYD
NYE DANSKE LIV
Ring ti I os, når De ønsker at drøfte fornuftig forsi kring
Centralkontoret for Bornholm: Ll . Torv 16, Rønne. Tl('95 18 64
Medarbejdere: Afd. chef C. A. Flensborg
I Rønne: Assurandør Karsten Tranberg og assurandør Jens Larsen
Nordbornholm: Assurandør H. P. Riis. Privat: Møllegade 9, Tejn. Tlf. 98 05 04.
Sydbornholm: Assurandør B. M. Larsen. Privat: Kong Gustavsvej 15, Neksø. Tlf. 99 28 64.
FORSIKRINGSAKTIESELSKABET NYE DANSKE LLOYD

FORSIKRINGSAKTIESE LSKABET NYE DANSKE LI V

Bornholmsk
bognyhed:

Enø
i
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BØRGE KURE: En ø i krig (baseret på avisartikler i Bornholmeren). 96 sider i avis-frokostformat.
Rigt illustreret. Pris: 69 kr.
Forord af lederen af Frihedsmuseet i København,
Jørgen H. Barfod.
Bornholmerens Forlag. I kommission hos Colbergs Boghandel, Rønne.
Kan købes i alle boghandler

Juleplatte/Julekop 1981

Juletræet
beundres

•

Den Kongelige Porcelainsfabrik
Juleplatter i Kongeligt Porcelain er stæ rk t eftertragtede
blandt samlere fra det øjeblik, de forlader fabrikken. Siden 1908 er der hvert år fremstillet en ny platte, og ingen
platte vil nogen sinde blive fremstillet igen, idet formene til
årets motiv destrueres ved årsskiftet.

GLAS•PORCELÆN •GAVER

Bruun-Schmidt
Tlf. (03) 95 01 04
KGL PORCELÆN

d

BORNHOLMER-CENTRET
BING & GRØNDAHL

d

.

3700 Rønne

HOLMEGAARO GLAS

.KONTORSTOLE
BOGHANDEL A / S
Fuldstændig kontorforsyning
Tlf. (03) 95 16 17

qføger
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q/froc!lurer

Bogtryk
Offset
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SLAGTER
H.C. Riddersborg
HJØRNET AF ØSTERGADE-SØNDERGADE

RØNNE

TLF. (03) 95 05 64

GIRO 4 04 26 97

Gå ind i
CYKLER

*

BARNEVOGNE

*

Store Torv 12

KLAPVOGNE

og tal

*

Børneopsparing

UDLEJNING

*

SERVICE

*

ØENS STØRSTE
UDVALG

[!]CYKEL. CENTRET

med

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

HANDELS BANKEN
- altid med i billedet

vi Erik Lund
Søndergade 7. 3700 Rønne
Tlf. (03) 95 06 04

Fald
indenfor
hos ...

Øens største udvalg i

Særprægede

z1g-zag

GAVER

symaskiner

•

med friarm og automatik
Dagblade

der glæder
udover dagen

Ugeblade

Husqvarnai
Månedsblade

Alt i
udenlandske aviser
og tidsskrifter

(PFAFF)

Stort
udvalg i
modejournaler

.....
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Vi har gaver
der tilfredsstiller
den mest kræsne
smag

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

Alle symaskiner repareres

10 års garanti
1 års gratis service

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

ANTONIESTRÆDE (afd. i Sonde rgade 29)

GERT ANDERSEN

Aut. tipsforhandler

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

Telefon 95 0 7 66
står altid til Deres tjeneste

····STORE TORV 5· 3700 RØNNE· TELEFON (03)956060· · · ·

Pakning
og
opbevaring

Store Torv 9
3700 Rønne . Tlf. 95 30 30

af møbler
Stort udvalg i papirvarer,
souvenirs, bornholmsk keramik,
gaveartikler m.m.
Alt i papirvarer m.m. til
restaurationsbranchen.

*
KVALITETSPOSTKORT

WILH. BECH & SØN

med bornholmske motiver
i meget stort udvalg.

Tu rist - og selskabskørsel . Flytte - og t ransportforret ning
Kastanievej 6 . Privat: Sønd re A lle 5 . Telefon (03) 95 07 88

Postkort og brochurer fremstilles
efter opgave.
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Alle slags DESSERT IS

KRØLLE-BØLLE-EVENTYR IS
- hører konfirmationen til

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

Bornholmsk
.
stentø;
og fajance

L. HJORTH
GRUNDLAGT 1859

R-insesse serien i 14 korot hvidquld
med brillanter. kvol~etWesselon VVS

Tlf. (03) 95 02 70
St. Torv 8

Rønne

Der er penge
at tjene på at•
spare energi.
F lll CI CooeM~r>ø< tn

Har De planer om at spare energi, er vi
parat til at finde en låneordning, som
passer netop til Deres formål. Uanset om
De bor i egen eller lejet bolig.
Et lån, der sparer energi, betaler
sig selv.
Man kan spare zyv millioner,
hvis man tætner vinduerne
- mon man ikke osse skulle ta"f
lidt vat i ørerne?

SPAREKASSEN
BORNHOLM

