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Jul paa Bornholm i 50 år
PAA

BORNHOLM

Som læserne nok har bemærket, er denne udgave af »Jul paa
Bornholm« halvtredsindstyvende årgang. 50 å:r er lang tid for
en udgivelse af denne art, så lang tid , at et vist historisk tilbageblik er på sin plads. Tilbageblik er forekommet et par gange
i løbet af den nævnte årrække, første gang i 1942, da de daværende redaktører, overbibliotekar E. Gøtzche og lektor Th.
Lind i 10. årgang af »Jul paa Bornholm« gør rede for hæftets
start og formålet med det.
E. Gøtzche var leder af Bornholms amts bibliotek og meget
interesseret i bornholmske forhold. Th. Lind var lektor ved
Rønne statsskole og overordentlig velbevandret i Bornholms
historie. Med disse to fagfolk søgce indehaveren af Colbergs
Boghandel, Edmund Andersen, tidlig i 1933 kontakt. Han
havde også historiske interesser og som bornholmer naturligvis
ikke mindst i bornholmske forhold.
De to fagfolk sagde ja til det af Edmund Andersen stillede
forslag og påtog sig at skabe et hæfte, der skulle hedde »Jul paa
Bornholm«. Det skulle have et afgjort bornholmsk præg, og
det skulle i tekst og billeder fortælle om bornholmske forhold
og om personer i fortid og nutid ved at offentliggøre hidtil
ukendte manuskripter og ved at formå kvalificerede forfattere
til at yde bidrag i overensstemmelse med det program , der var
lagt . Om dette program kan man læse i 1942 årgangen. I det
store og hele er linjen fulgt siden med de ændringer, der fulgte
med skiftende redaktører og med de ændringer, soin skiftende
typografisk udstyr har medført. For en ordens skyld skal det tilføj es, at intendant). P. Kuhre var medredaktør i 1935 .
I 1972 , da »Jul paa Bornholm« kom i sin fyrretyvende udgave, suppleredes beretningen fra 1942 med et mindre tillæg til
orientering om redaktionsarbejdet og hæftet i tiden efter 1942.

I 1946 døde overbibliotekar Gøtzche, og redaktionen blev
varetaget alene af Th. Lind i årene indtil 1962. Fra 1963 blev
redaktionen forestået af førstebibliotekar ved Statsbiblioteket i
Aarhus, forfatteren Chr. Stub-Jørgensen , indtil 1967, og fra
1968 af Frede Kjøller.
M andre personalieoplysninger i forbindelse med >Jul paa
Bornholm« må det noteres, at initiativtageren til hæftet og
dets første udgiver, boghandler Edmund Andersen, døde i
1973. Dette fik ingen betydning for publikationen, idet efterfølgeren , boghandler Mogens Edmund Andersen, har ønsket,
at »Jul paa Bornholm« fortsætter efter de retningslinjer, initiativtageren til det har afstukket.
Selv om denne publikation hedder »Jul paa Bornholm«, er
det jo ikke noget egentligt julehæfte. Dens eneste tilknytning
til den bornholmske jul er, at den udkommer ved juletid. »Jul
paa Bornholm« er en årlig lokalhistorisk publikation , og i de
halvtredsindstyve år, den har udkommet, har den bragt i
hundredevis af artikler om bornholmske egne, forhold, personer og slægter, og mange af disse artikler er i dag regulært kildemateriale, der efterhånden, som årgangene fulgte efter hinanden, blev lidt svært at finde frem til. Dette er der rådet bod
på ved udgivelsen af et register betitlet »Register til Jul paa
Bornholm 1933-1972«. Registeret er udarbejdet af forhenværende bankbestyrer Emil Kofoed , det systematiske register af
bibliotekar Hans Michelsen , og det er udgivet af Bornholms
Centralbibliotek 1974.
Registeret omfatter såvel et komplet personregistger som
emneregister, og med dette i hånden udgør »Jul paa Bornholm« et værdifuldt værk til oplysning om bornholmske forhold og bornholmsk personalhistorie.
F.K.
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von Garvens på Abildgård
journalist Bøggtld har skrevet endnu et kapitel om
fremmedlivet i Sandkås, men specielt fortæller det
om en eventyrlig skikkelse, der fødtes i Hannover
for 100 år siden.

Friherre Herbert von Garvens-Garvensburg var en resolut
mand, som jeg har skrevet om andre steder. Redaktøren afJul
paa Bornholm har ønsket en uddybning af emnet, og det er jeg
glad for. Hverken i bornholmske aviser, bøger eller periodiske
publikationer er der materiale, der tilstrækkeligt fortæller om
det særlige liv, som fandt udfoldelse i Sandkås før, under og
efter den anden verdenskrig, men alene von Garvens indretning af Abildgård og brugen af den som rugekasse for unge
kunstnere og hans samling af international kunst rummer så
meget stof, at enkelte artikler ikke kan gøre fuldt rede for
samtlige facetter, men det er vel lykkedes at række så langt, at
en stump af hans livsfilm rulles frem og giver billeder til belysning af ham som en eventyrlig skikkelse - - - hvis historie endda stikker en sonde i det Europa, man sommetider kan synes
ligger uendelig langt fra Bornholm.

I 1939 blev dette bz/lede afAbzJdgård taget nede f ra området, hvor nu
Hotel Abzfdgård ligger. Nu ligger gården i en have, der er tzfvokset,
og hvor kun naturen, det bz/lige skidt, har f n·t slag. En stzflestående
vemodstemning, hvor mørke nåletræer, fre mmede for bondebevoksningen, hvisker om en epoke, et andet liv.
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DEN PÆNE TURJST - Fl.YGTNINGEN
Det tredie Rige med dets ødelæggelses-apparat og forsimpling
af menneskerettighederne var den verden, der bød sig anmassende til, da von Garvens var ung og gerne ville fremvise den
nye kunst. Hermed allerede var han i skarp opposition, og da
han mærkede det, tog han konsekvensen af sin holdning og
forlod landet, et brud med de traditioner, der havde adlet
hans familie, og en overskæring af de kilder, hvorfra guldet
flød - og også vedblev at gøre det trods Hitler, blot ikke for
hans vedkommende.
Da han endelig efter flere tilløb forlod Tyskland, var det
som den pæne turist, men reelt var han en flygtning, der blot
nød det privilegium, det held , at han havde kunnet forberede
sin flugt og afslutte den sikkert i et land, der vitterligt tog ham
til sig og forærede ham en ny identitet på hans gamle kulturs
præmisser.
Jeg synes ikke , det kun er et tilfælde, at det blev Bornholm .
Jeg synes, det er en bekræftelse af de kvaliteter, denne ø stadig
lader gro, og som man plejer at forklare ved at udbryde: Bornholm har samlet i en nøddeskal alt, hvad Danmark allerede har
- plus en hel del mere! Det har ikke bare noget at gøre med lys
og hav, og de farver, der kommer deraf. Det er en styrke, der
gror af øens ensomhed i et stort indhav. Den vælger skønheden
og naturen fremfor politik, økonomi og andre ulykker, og ved
de mennesker, der kommer til den med andre mål og inddrager dens natur og dens mennesker i det liv, de ønsker at virke
under, bliver den lidt mere global og gøres derved spændende
på en dybere måde.
Det var jo så karakteristisk for von Garvens liv på Bornholm,
at han ikke ensidigt flygtede fra et system, der ikke svarede til
hans respekt for mennesket, frihed til individet, men medbragte en ny kunstnerisk holdning ude fra det store Europa, og
lod den fortsætte i en optagethed af, hvad der kunstnerisk var
på vej i Danmark, på Bornholm, og jeg synes nok , det er interessant, at det ikke var den etablerede del af kunsten, han åbnede sig imod. Det var ikke Rude, Lergaard , Høst - Weie-Isakson-traditionen. Det var de unge, hvorfra det nye skulle komme , og da von Garvens under besættelsen måtte leve på falske
papirer i København - han var jo tysk flygtning - ramlede han
ind i en udvikling, der kulminerede efter krigen med dannelsen af den internationale kunstnersammenslutning Cobra, der
dyrkede en spontan, fabulerende og abstrakt-ekspressionistisk
udtryksform med tilknytning til bl.a. nordisk folkekunst og
børns billedudtryk.

VEN MED ATIACHETASKE
Den københavnske maler Niels Macholm, der er gift med en
bornholmer - men ikke af den grund alene siger, at Bornholm
er den smukkeste plet i Danmark, der er ikke noget at ta' fejl
af- deltog i lidt af det liv, von Garvens udviklede i Sandkås, og
von Garvens gjorde det modsat i hans i København. Macholm
lavede galleri der i de fortvivlede fyrrere , hvor der trods alt blev
brudt med farverne som det eneste ene og de genkendelige
landskaber.
Det lykkedes ham at lave det i en lejlighed på Rolighedsvej
på Frederiksberg - og den havde to døre. På den ene stod der
Kunsthandel , på den anden Kul og Koks, for Macholm handlede med pillekoks om formiddagen - man skal jo leve - og
prøvede på at sælge malerier om eftermiddagen. Han erklærede himmel og jord krig ved at vise billeder af malere, der var
nye og unge og ikke tilhørte den etablerede skare.
Der så von Garvens sig om, og fortsatte på Tokanten, da Macholm etablerede sig her. Han var en af de mærkeligste skikkelser i dansk kunstliv, siger Macholm i dag. Han havde en attachetaske i hånden. Meget købte han ikke , men han blev en
nær ven af galleriet og gav sig i snak med malerne. Naivisterne
stod hans hjerte nær, og Macholm udstillede tit naivister.
von Garvens udlånte også stykker af sin samling på Bornholm. Navne skal ikke nævnes, for de siger ikke så meget som
den kendsgerning, at det var ting, der i dag befinder sig på de
store museer uden for Danmarks grænser. Han kom også i
Thorkild H ansens lille kunsthandel i Pusteevig, af samme
avantgardistiske slags som Macholms, og tiden efter kan ikke
blive enige om , hvorvidt det var hos Macholm eller hos Hansen, at von Garvens af nød indsatte et billede af Kandinsky til
salg. Det var Improvisatoren 23 fra 1911. Han mente 10.000
kr. var en passende pris, og han tænkte, det var noget for et af
de store museer, men det blev ikke solgt . I 195 5 kom det på
auktion i Tyskland. Hammerslag: 52.000 D-mark. Men det var
vurderet til 80. 000. Jeg er sikker. J eg har tallene fra Stu ttgarter
Kunstkabinett.
UBARMHJERTIGE FORTRÆDELIGHEDER
Undervejs fik von Garvens tildelt flere af den slags skuffelser.
Fra New York kom der i 1939 fo!espørgsel med ønske fra en
kunsthandler om lån af værker af Robert Delaunay og James
Ensor - til verdensudstillingen. Billederne blev udstillet, men
vendte aldrig tilbage til Bornholm. Efter krigsafslutningen efterlystes de af en københavnsk sagfører. De hang på Solomon
R. Guggenheim Museum og Museum of Modem Art i New
York, registreret som museet ejendom . De var solgt af den
kunsthandler, der havde rekvireret dem fra Sandkås. Men der
skete ingen afregning hertil.
Sagen er meget uigennemskuelig. Noget tyder på, at kunsthandleren var død i mellemtiden , og nu var det hans bo, man
skulle forhandle med. Diverse advokatkontorer her og der, det
danske udenrigsministerium og generalkonsulatet i New York
lod den rulle, og efter at være startet i 1949, kom den til afslutning i 1960. På det tidspunkt var von Garvens død, men han
havde allerede i 1950 sagt til sin ven , maleren Eli Rasmussen ,
der boede på Abildgård i 14 år, nu i Svaneke, at han ikke havde mod på at stå den sag igennem .
I februar 1960 kom der 14.071,93 kr. fra Amerika , og sagføreren skrev til Eli Rasmussen og beklagede, at »resul tatet ikke

N år man i dag taler med folk på Bornholm, der har k endt von Garvens, er det meget typisk, at de alle umiddelbart skildrer ham som et
symp atisk, meget belevent og højt kultiveret menneske, og folk med
baggrund f or den slags føjer til, at han besad en imponerende sans
for, hvornår et bz/lede var k unst, og hvornår det ikke var det. De nævner også hans talent for at arrangere bordet til en god middag. Udsøgt
service og glas og bestik i sølv. Og blomster i elegante arrangem enter.
Blomster supplerede han altid m ed. En af hans udstillinger i Hannover omfattede kun Kina-p orcelæn og chysanthemer. På Abildgård
veg han ikke tzlbage for at bruge vzlde blomster fra grøfters og kornmarkers kanter.
Fnherre H erbert von Garvens fødtes den 24. september 1883 på familieslotte I i Zuschen og døde den JO. august 1953 på Bornholms
Centralsygehus.

på nær svarer til Deres forventninger, men jeg er dog glad for ,
at De har fået et vist udbytte.« Kravet til kunsthandlerens bo i
Amerika oversteg nogle gange det beløb , der kom til udbetaling, men det er dyrt at arbejde med store sagførere i København som i New York, og såvel den amerikanske stat som den
danske stat skulle også have lidt.
Dee var andre fortrædeligheder i von Garvens Sandkåstilværelse . En af dem blev påført ham af en københavnsk
guldsmed . Nogle sjældne guldsmykker fra Peru skulle omsættes i penge. Guldsmeden sagde til von Garvens, at han slet ikke kunne udbetale et beløb, der svarede til en rimelig købsværdi , men han ville sætte ham i forbindelse med en samler. Dermed fik guldsmeden smykkerne, og man så aldrig siden noget
til ham .
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FORRETNING - IKKE RARITETER
Herbert von Garvens-Garvensburg fødtes i 1883 som tredie
barn af en jordbesiddende hannoveransk familie og indtrådte i
sin fars fabriksforetagender som volontør. Han blev anbragt i
Hamburg-filialen, og her var det, han fik interesse for bøger og
billedkunst. 1907-08 foretog han en verdensomspændende rejse, der gav ham mulighed for billigt at erhverve kunsthåndværk fra Afrika, Østen og andre fjernere egne . Faderen begreb
ikke, hvad han ville med disse sære ting og fandt det nødvendigt at gøre. den unge mand opmærksom på, at det var forretningsmand, han skulle være, ikke raritetssamler. Han blev derfor sendt til en bank i London, men de kunstneriske interesser
lod sig ikke knægte, og i stedet blev han omdirigeret til USA,
nu skulle han lære »the hard business«, men han rejste bare
rundt i Amerika, interesserede sig meget for resterne af de
gamle indianersamfund og blev bestyrket i sin opfattelse af
den primitive kunst som inspiration for en ny kunst i Europa,
og da han rejste hjem, lagde han ruten den modsatte vej af alle
andre Europa-rejsende, over Stillehavet. Undervejs besøgte
han lande som Korea, Japan, Kina, Java, Bali, Sumatra, og
han købte flere ting til sin samling. I 1928 foretog han en ny
rejse, men da var det allerede svært at købe gode ting. Vistnok
var det også et formål med denne rejse at finde et nyt sted
uden for Tyskland at virke fra , idet han efterhånden var kommet ind på at handle med kunst .

•

· _, ~--:;s

Familieslottet i Zuschen, hvor von Garvens fødtes i 1883.
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FRA KRIGSFANGELEJREN
Under den første verdenskrig forlod von Garvens faderens firma på grund af beskæftigelsen med kunst, men da der var
godt et år tilbage af krigen, blev han indkaldt. Som friherre var
han forudbestemt til at blive officer, men han udmærkede sig
ikke på nogen måde, blev tværtimod taget til fange af franskmændene og blev som sådan anbragt på det sydfranske Fort
Barraux, og da oprulledes trods alt en god tid for ham. Han
stiftede bekendtskab med en ligesindet medfange, den senere
meget kendte Berlin-kunsthandler Hanns Krenz, der i Barraux
lavede en udstilling af reproduktioner af Rembrandttegninger, og de to fandt sammen i en fælles interesse for kunsten og arbejdede med tegning og grafik, ligesom Krenz blev
von Garvens medarbejder ved det galleri , han siden åbnede i
Hannover. Da von Garvens senere igen slog sig ned på Bornholm, var Krenz en af de få hjemmefra, som han havde kontakt med , og Krenz aflagde flere besøg i Sandkås.
I den forlagsvirksomhed, som von Garvens i mindre format
udviklede i tilknytning til sit galleri, udgav han et arbejde,
som de to havde forberedt »in der Gefangenschaft auf Fort
Barraux im Juni 1919.« Det var en bog med kinesiske digte,
hvor Krenz havde tegnet skriften og von Garvens havde lavet
farvegrafik både til omslaget og de enkelte digte.
I Fort Barraux havde von Garvens lært at skære i linoleum og
træ - lidt grafik til julekort, som han beskedent sagde, da han
arbejdede videre hermed på Bornholm , men at det var andet
og mere end julekort-illustrationer viser eksempler på denne
grafik rundt om i bornholmske hjem. Jeg synes, de røber en
følsomhed for kunstneriske detaljer, som von Garvens måske
kunne have udviklet.

TRAVL OG ENGAGERET
Hvornår von Garvens og Hanns Krenz vendte hjem fra Frankrig, har jeg ikke kunnet få at vide, men den 1. oktober 1920
åbnede von Garvens sit fashionable galleri i Hannover, Jagerstrasse 12 A, en herskabelig ejendom, der var med til at karakterisere barokken i den gamle stad. Det var en familieejendom , som von Garvens havde fri rådighed over, og den gav
ham rige muligheder for at udfolde den virksomhed i æsteternes rige, som han nu havde valgt at bruge sine kræfter og penge på. Han var økonomisk godt stillet. Han skulle ikke absolut
oparbejde en stigende omsætning for at opnå blot et rimeligt
provenu , og det er nok rigtigt, når han af folk på Bornholm,
der kendte ham, karakteriseres som en kunsthandler, der kun
arbejdede med de ting, der optog ham. I 1922 udsendte han
en nydelig tryksag, der gav oplysning om hans hidtidige udstillingsvirksomhed. Heri kan man se, at han på kun to år havde
hele 26 udstillinger, og at de spændte lige fra oldtibetansk
kunsthåndværk til tyrolske sølvsmykker og russiske ikoner samt
moderne malere som Kokoschka, Archipenko, Kandinsky,
Chagall og Nolde.
Men ikke nok med det. I Jagerstrasse 12 A kom et kunstinteresseret publikum, der var i opposition til byens officielle
kunstpolitik, og deltog i arrangementer, hvor tidens nye digtere læste op af egne værker og manifester . Der var soireer med
malere og billedhuggere. Koreografer og komponister trådte
frem med nye værker, som de etablerede teatre ikke ville have
noget med at gøre, skuespillere og sangere formidlede nye tek-

ster. Kunsthistorikere gav besked om nye tendenser - og modeopvisninger var der også et par stykker af.
I OPPOSITION
Det fik altsammen sin betydning for Hannover, hvor kunsten
styredes af stadsdirektøren og helt standsede ved impressionismen. Stadsdirektøren erklærede, at så længe, han var overhoved, fik kunstnere som Nolde ikke adgang til byens kunstliv.
von Garvens og lignende gallerier sørgede for, at løftet ikke gik
i opfyldelse.
I 1916 stiftede folk uden for bystyrets rækkevidde, det vil sige storborgere i handel og industri,· Kestner-selskabet, hvis
virksomhed var ensbetydende med nye tendenser i byens
kunst. Heraf voksede det nu verdensberømte KestnerMuseum, men selvfølgelig blev dets virksomhed afbrudt af de
politiske omvæltninger, som knæsattes ved Hitlers magtovertagelse i 1933. På det tidspunkt havde Krenz ledet det i nogle år,
men han fortrak nu til Berlin, hvor han levede som kunsthandler, mens von Garvens endnu tidligere havde trukket sig tilbage fra sin virksomhed i Hannover, vel under indflydelse af nationalsocialismens forkvaklede indstilling til den fabulerende
kunst. Hele denne epoke forud blev fremragende fremstillet i
1962 ved en stort anlagt udstilling på det flotte Kunstmuseum
Hannover, der kun beskæftiger sig med kunst fra det 20. århundrede.

REJSERNE TIL BORNHOLM
Første gang von Garvens fik smag for Bornholm var i begyndelsen af tyverne. Han var her som turist i 1925. Han vendte tilbage flere gange siden og blev i lange perioder og erhvervede
ejendom her i 1929, først Strandhuset, siden Abildgård, en
halv snes år senere købte han Klømberhuset i Bådstad, men
det var først i 1936, han slog sig fast ned på Bornholm . Han
havde på det tidspunkt netop læst Mein Kampf, hvori Hitler
udviklede sin politiske filosofi, og den skræmte ham dybt.
Han orienterede en broder, der havde overtaget familiegodset i
Zuschen, men han fik ikke derfra nogen hjælp til at forlade
landet og føre sine ejendele med sig. Det var først, efter at han
havde været på Bornholm igen, at han fik dem transporteret
hertil, over flere omgange, bl.a. med en fiskekutter tilhørende
nu afdøde fisker Emil Munch , Tejn . Da han ikke vendte tilbage, blev hans ejendom og formue i Tyskland beslaglagt , og
herefter var von Garvens ikke mere nogen velhavende mand
med hensyn til pekuniære midler. På Bornholm kunne det fremgår det af et brev - volde ham kvaler at få betalt en brandforsikring på 13,33 kr. , og han måtte skaffe sig penge ved at
sælge af sølvtøj og antikviteter, mens samlingen af billeder så
vidt muligt holdtes urørt. Det var verdenskunst, der - for nu at
bruge det mål, der øver en djævelsk indflydelse på os alle - ikke
kunne undgå en milliard-vurdering, om det havde været i vore
dage.

På Kunstnernes Efterårsudstilling i København . engang det nåleøje, alle måtte igennem, for at dørene ttl paradiset kunne åbne sig · så von Garvens nogle billeder af en dame ved navn Hilda Larsen. Interesseret som han var i den naive kunst, inviterede han hende ttl at bo en tid på Abildgård, og da malede hun dette billede, der udtrykker hans livsforløb.
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at trække dem hen foran hans billeder på Bornholms Museum .
Da sker der noget, der røber begejstring over disse forenklede
landskaber i efterårsstemning - jordfarver og regnvejrspoesi.

TzJ Abtidgaard medbragte von Garvens en interessant samling af
fremmed keramzk, og hvert eneste stykke blev brugt tti daglig. Hestehovedet i midten er kinesisk, fra T'ang-dynastiets tid. Endnu et Kinastykke står foran hestens mule, fyldt med blomster. Bagved et fad fra
Japan, tzJ højre et fra Persien. Foran dette, med blomster, en skål af
den bornholmske keramiker Lisbet Mun ch-Petersen. Den ltJle vase
foran er fra Korea og tzJ venstre ligger en buddha-hånd af bronce fra
Siam.

DENGANG SLANKE LIV
Abildgård havde været forladt i nogen tid , da von Garvens
overtog den, et typisk landbrug i den karske, monumentale
bornholmske byggestil. De før så beskedne rum tilførtes en
forfinet kultur med en fremmedhed, der af den omgivende
jævne bondestil godt kunne opfattes som grel. Men smukt blev
der. Der var antikviteter alle vegne. Fra Kina, England , Rusland, Danmark, Afrika, Tibet, kejsertidens Tyskland, Frankrig, Persien. Og kobberstik og bondemøbler fra Bornholm .
Samt alle billederne .
Om sommeren lejede han ud til turister - udsøgte folk og på
anbefaling, men først og fremmest gav han husly for adskillige
af kunstens unge - og fik billeder i stedet for husleje . Cobra
udviklede sig af noget af dette. Eugene Brands, Nieuwenhuys
Constant og Anton Rooskens boede hos ham med deres familier. Asger J ørgensen Gom) ligeså, og Else Alfeldt, CarlHenning Pedersen, Bent Galatius, Svend Dalsgaard, Thommesen og Heerup samt digteren Ole Sarvig , der langt senere

I et brev fra 1949 udvikler han ivrigt, hvordan han - når der
en dag er penge til indramning - vil tilbyde Kunstforeningen i
København en udstilling af billeder fra samlingen. Rask lukker
han op for sanseindtrykkene ved at opremse navnene: James
Ensor, Henri Rosseau, Fernand Leger, Pablo Picasso, Paul
KJee , Amadeo Modigliani, Marc Chagall, Edvard Munch , Emil
Nolde, Oskar Kokoschka, Alexander Archipenko , Paula
Modersohn-Becker, George Grosz, Aubrey Beardsly, Paul
Gauguin, Franz Marc.
Samtidig røber han, hvordan køb på Bornholm og i København også blev til en samling : Carl-Henning Pedersen, barbermaleren John Christensen, Harald Giersing, Knud Agger, Richard Mortensen , Kay Christensen, Poul Ekelund, Poul
Hauch-Fausbøll, Henry Heerup, Helge Ernst, Frede Christoffersen, Hans Ølgaard, Erik Thommesen, Einar Herman Jensen, Poul Schrøder og Claus Johansen.

Blandt disse havde han især fattet forkærlighed for Claus Johansen, hvis billeder meddelte ham om en oprindelig renhed,
som var noget af det, han savnede i den etablerede kunst.
Claus J ohansen var sjællandsk malersvend og kom i 1914 til
Bornholm. Han søgte ud i bondelandskabet og blev en fin maler, men han kendes kun af få. Både von Garvens og Eli Rasmussen arbejdede for, at Claus J ohansen skulle blive accepteret
som maler. Macholm lavede en lille udstilling af hans tegninger. Kunstforeningen i København lavede en stor med alt det
bedste, han havde frembragt, men selv erfarne kunsthistorikere får rådvildhed i blikket, når de kommer til Bornholm og hører de interesseredes optagethed af ham, og det har moret mig
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En lille Enk Thommesen-skulptur, Kvinde med Fletninger, ca. 50 cm
høj, udført på Bornholm i 1942. Tilhører Statens Museum for Kunst.
Denne karaktenstiske skulptur med den spændstige fo rm i en fynsk
holdning huggede Enk Thommesen af et stykke træ fra en af de aske,
der stod ved AbzJdgårds bæk.

sad i et andet sommerhus ikke så langt fra og skrev om »kystvejen mellem Sandkås og Allinge, hvor jeg gik for femogtyve
år siden med armen om dengang slanke liv, mens vi sang tingelingeling for mig - og tingelingeling for dig.«
En maler, der også kom på Abildgård, var Helge Ernst, og
under et besøg i juli 1982 i hans Rutsker-hus fortalte han om
livet dengang som ung, fattig maler, der jublede over at få et
sådant ophold på Bornholm og ikke behøvede at betale med
mere end et billede:
- Vi var i det hele taget glade for , at der var nogen , der interesserede sig for det, vi lavede, men jeg vil da indrømme, at alt
det spændende, som von Garvens jo repræsenterede i kraft af
en meget fin fornemmelse for kunst, i det hele taget på grund
af hans samling - ja, det havde vi ikke blik for. Det er først noget, der er dæmret for mig, eftersom jeg er blevet ældre.
Vi var allesammen betagede af malerne herovre, og vi forsøgte at gøre dem kunststykket efter, samtidig var det noget
helt andet, vi søgte. Jeg husker udmærket von Garvens - en
stille, behagelig og altid lyttende mand, der havde sine æstetiske interesser, som han dyrkede med både lidenskab og forstand - og han gav slet ikke indtryk af at være forretningsmand, hvad jeg i grunden heller ikke tror han var, når det kom
til stykket.
DELTAGELSE I LOKALLIVET
Under den tyske besættelse af Danmark frygtede von Garvens
for sit liv, og vennerne på Bornholm rådede ham til at gå under jorden. Igennem antikvarboghandler Carl Frederik Simonsen, København, skaffede Eli Rasmussen ham en ny identitet og et legimationskort, der oplyste, at han hed George Smith
og boede Tagensvej 168, men han boede i virkeligheden i Eli
Rasmussens villa i Lyngby, fra 1941 til 1945, hvor han igen
vendte tilbage til Bornholm.
Han kom ikke ind under den efterkrigs-lov, der gav staten
adgang til at beslaglægge tysk ejendom. Det lykkedes ham tilmed året efter at blive dansk statsborger, på grund af sin holdning til Det tredie Rige og hjælp til danske frihedskæmpere .
Eli Rasmussen cyklede rundt og samlede underskrifter på den
nødvendige anbefalingsskrivelse, og det lod sig gøre, fordi von
Garvens også var blevet en del af l_okallivet og ikke blot rugede
i sin forsirede rede. Der er breve fra ham , der røber den lykkelige, nødvendige afhængighed af omgivelserne. En af hans dage er gået med at hente brød og mælk og hente Tabu på Lærkegård . Det er hunden, der har været i pleje der under nogle
dages bortrejse, mens katten - den hed Suobinetto, italiensk
for suibet - havde klaret sig selv, dog jævnligt tilset og forsynet
med mælk af fruen fra Sandy Hook, pensionatet.
Den 2. februar 1949 meddeler han: »Jeg arbejder i skoven
næsten hver dag, men større træer kan jeg ikke fælde med den
lille sav og heller ikke alene - men jeg renser! I går var jeg på
Pæregård for at hente hundetegn og fik en kop kaffe i hast ,
fordi Rinus (gdr. og sandemand Marinus Christensen) skulle til
Allinge. Han kørte så Tabu og mig hjem; han sagde, jeg skulle
komme en aften og få en bid brød.«
Og fra et brev et par uger efter dette Wle træk:
»Vil du købe en gummivarmedunk, mens du er i København, jeg så dem i massevis i Hofapoteket i Store Kongensgade. Vi må have en i huset. Overbevis dig nu om, at låget lukker tæt.«

Kurt Schwitters-skn.net, som først blev købt afen boghandler i Rønne
på auktionen i Sandkås, og derefter kom det via en auktion i København til London. Navnet Anna nederst i højre hjørne er en hentydning til Schwitters digt Anna Blume, der betegnedes som et af dadaismens markanteste litterære udtryk. Navnet er meningsløst, men suggestivt for rytmen i hans digte.

AFSLU1NINGEN
En sensommerdag i 1953 døde von Garvens, 69 år gammel, af
en snigende, uhelbredelig sygdom. Han blev begravet på kirkegården i Olsker, Abildgård blev solgt, hans originale indbo
blev spredt, flere hundrede billeder og kunstgenstande blev
sendt til auktionsfirmaet Bruun Rasmussen i København. Her
glædede man sig til en auktion, der kunne tænkes at have
udenlandsk interesse. I vinduerne ud til Bredgade stod nogle
af de gode numre: Archipenko, Kandinsky, Leger, Chagall,
Ensor, Klee.
Men i Tyskland var der en slange, der rejste sit hoved og begyndte at hvæse. Dermed fik det københavnske auktionshus
besøg af repræsentanter for familien og Stuttgarter Kunstkabinett - fløden blev brutalt skummet. 30 af de europæisk mest
berømte værker blev taget ud og bortauktioneret dernede.
Hvad der blev tilbage blev solgt ved to auktioner hos Bruun
Rasmussen, i 1954 og 195 5, men på en af de korngule dage,
som den bornholmske eftersommer har en hel del af, var der
en afsluttende auktion i haven til Abildgård. En boghandler
fra Rønne var heldig. For 100 kr. købte han et kubistisk palisanderskrin med indlægninger af andre træsorter. Det var et
Kurt Schwitters-arbejde. Tegnet af den tyske dada-forfatter og
-maler og virkeliggjort af en dygtig snedker i Hannover.
I en snes år henstod dette fremmede stykke i Rønne. I 1972
sendte boghandleren det til auktionshuset i Bredgade, hvor
det fik hammerslag ved 32.000 kr" nok til den ønskerejse til
Afrika, boghandleren havde drømt om i mange år. Køberen
var en London-kunsthandler. Gad vide, hvad han har fået ud
af den handel.

Bøggzld.
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Billedskærer Chr. Koefoed, Rønne
1882-1982
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Chr. Koefoed som konfirmand.

Chr. Koefoed ca. 1920.

Det er i år 100 år siden, billedskærer Christian Koefoed, Rønne, blev født den 12. april på Duebjerggård, 64 . slg . i Klemensker.
Der er grund til at mindes ham i den anledning. selv om det
kun er nogle år siden, han døde i 1958, og han endnu huskes
af ældre bysbørn. Dels har han som kunstner efterladt sig adskillige synlige minder på Bornholm, dels repræsenterede han
med sit virke en epoke af en håndværkstradition, som nu er
forbi som følge af vor tids industrialisering, og specielt billedskærerhåndværket hører nu nærmest historien til.
Chr. Koefoed kom i billedskærerlære i Rønne i 1896 til en
ugeløn af 2 kr. , der steg til fire i løbet af læretiden . Han blev
svend i l 901 . Det var svære den gang lige som nu at få arbejde
straks som udlært svend , og det hørte ligesom med i uddannelsen, at man »gik på valsen«, d.v.s. rejste til udlandet nogle år,
før man igen vendte hjem og etablerede sig. De fleste håndværkssvende drog sydpå til Tyskland, men Koefoed rejste først
til England, senere opholdt han sig kortere tid i Frankrig og til
sidst et par år i Tyskland . Han vendte tilbage til Bornholm i
1907 og fik næringsbrev som snedker(!) i Rønne 1908.
På det tidspunkt havde han en alsidig uddannelse bag sig.
ikke blot kunne han skære i træ , men arbejdede også i sten
som billedhugger i forbindelse med kirkearbejder i England og

facadeudsmykninger i Berlin, han modellerede i stuk og ler, og
hans dygtighed som tegner kunne måle sig med en møbelarkitekts.
I Rønne indrettede han sit første værksted med butik i Store
Torvegade 65, hvis facade endnu bærer præg af hans virke .
Tidligere var der under det store udstillingsvindue en frise med
billedskærerværktøj modelleret i cement, men den er forsvundet, ligesom huset har fået sat en etage på. I 1912 købte billedskæreren huset Nørregade 18, med bagbygning til Møllegade ,
og her boede og arbejdede han til sin død. Huset i Store Torvegade havde han givet 700 kroner for og ombygget for 800
kroner. Huset i Nørregade gav han 5000 kroner for .
Hovedbeskæftigelsen for en billedskærer, da Koefoed etablerede sig som mester i Rønne og til ind i 1920'rne, var
møbelarbejde af forskellig art som underleverandør for snedkermestrene . Tidens stilidealer krævede udskæringer i større
eller mindre grad på alle møbler. stolene og bordene havde
drejede eller buede ben med »løvefødder og gesvejsninger«,
døre og sideflader på skænke og skabe havde pålimede ornamenter, der blev skåret for sig selv, og billedskæreren udgav et
katalog med prisliste, og det var ikke store beløb, der kunne
tjenes efter nutidens målestok . Det billigste ornament, en udskåren stiliseret musling, 20 cm lang, kostede 50 øre . Dyrest
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var en »0psats« til en buffet, 50 cm lang til kr. 2,75 i nød eller
mahogni. Men udgifterne stod i forhold hertil , 45 øre var timelønnen for en udlært billedskærersvend i 1909. Efter eget
udsagn havde billedskærer Koefoed 10 svende i arbejde, da
virksomheden var på sit højeste under første verdenskrig, men
efter krigen reduceredes bestanden gradvis til 3, og der blev ikke taget nye i lære, da det hurtigt gik tilbage for håndværket
sidst i 1920'rne, dels på grund af ændret smag med hensyn til
møbelstil, dels på grund af industrialisering og fabriksmøblernes fremtrængen. Funktionalismen begyndte at gøre sig gældende, og ornamentik lader sig ikke udføre på samlebånd .
Krisen ramte selvsagt også snedkerfaget som sådan. Før og
straks efter første verdenskrig var der over tyve snedkermestre
alene i Rønne, større eller mindre, og alle dem skulle den ene
billedskærer betjene. Men i løbet af 1930'rne var der kun et
større firma tilbage, der klarede skærene, og 3-4 småmestre,
der hutlede sig igennem, indtil de lukkede. Under anden verdenskrig havde billedskæreren kun en svend tilbage, og ham
måtte han skille sig af med i 1947, da der ikke var arbejde nok
til to mennesker på værkstedet. Ved den tid havde mester fundet andre måder at klare dagen og vejen på, og håndværket var
lige så meget en hobby, i den forstand, at han stod friere med
hensyn til, hvad han ville lave, og hvad arbejde han ville påtage sig. Hans opfindsomhed fik lov til at udfolde sig, og friere
kunstneriske evner gøre sig gældende.

Chr. Koefoed foran St. Torvegade 65, 1908.

1Amfred• - slægtens stamfader?

Huset Nø"egade 18, ca. 1940.

}UL PAA BORNHOLM

11

Som eksempler på produkter, billedskæreren fremstillede på
eget initiativ og solgte fra sin forretning, kan nævnes lysekroner i forgyldt træ, lampetter, urkasser, billedrammer, hvilket
førte til, at han fra slutningen af 1930'rne kom ind på også at
handle med malerier, og butikken blev en blandet kunsthandel. Sin største succes havde han nok med sine udskårne små
træfigurer, bornholmske folketyper. Det var den svenske almueskunstner Doderhultarn, som var den egentlige inspirationskilde til at Koefoed kom til at lave disse figurer , som blev
en stor salgsartikel under og lige efter besættelsen. I 1941 solgte han 266 figurer, 1946 toppede salget med 701ogi1951 var
det nede på 110. Ved den tid var eftervirkningen af krigen ved
at være overvundet, og markedet blev oversvømmet af andre
kunst- og turistartikler, der kunne seriefremstilles og markedsføres med et effektivt salgsapparat, som den gamle billedskærer ikke var interesseret i. Han fremstillede individuel kunst ,
og den havde sin styrke i det håndværksmæssige præg.
Sammenlignet med Doderhulcarns fantasi og geni falder de
bornholmske træfigurer nok igennem. Koefoed koncentrerede

Relief over porten til værkstedsbygningen, Møllegade. Det russiske
bombardement 1945 .

Bjørnen uden f or værkstedet i Møllegade, 1945.

Tegning
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af værkstedet,

Møllegade (Henning Køie, 1961).
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Stenbord, båret af »Bonavedde«.

Gruppeaffolketyper, 1940-45.

sig om at udvikle de enkelte figurer og skabte ikke større figurkompositioner og situationer, som Doderhultarn var en mester
i. Han skabte nok større kunst, bornholmerens ambition var
kun at skabe solidt kunsthåndværk, men det har også i høj
grad sin berettigelse, og det er som repræsentant for et gammelt kunsthåndværk han vil huskes. Samtidig med, at han var
meget stolt over at blive genstand for omtale i aviser, bøger og
udenlandske kunsttidsskrifter, var han meget beskeden og
skulle næsten tvinges til at signere sin værker. Han indgår i traditionen af gammelt anonymt håndværk.
Der findes rundt om i bornholmske hjem og uden for øen
eksemplarer af hans træskærerarbejder, uden at ejerne kender
deres oprindelse, og meget er røget ud som offer for nye moder
i det moderne forbrugersamfund.
Det blev nævnt i begyndelsen af denne artikel, at billedskærer Koefoed også arbejdede i sten og andre materialer end træ.
De færreste arbejder af denne art kom uden for hans eget eller
andre private hjem, men der er dog enkelte, som i kraft af deres vejrbestandighed kan beskues umiddelbart af offentligheden. Han er således ophavsmand til relieffet af Rønne byvåben
på den gamle jernbanestation i Rønne. Uden for værkstedet i
Møllegade anbragte han efter krigen en stenskulptur af en
bjørn på en søjle, som sit eget private mindesmærke om, at her
standsede den russiske bjørn under bombardementet i maj
194 5, som også er foreviget i et relief over porten.
Det skuffede ham noget, at lokale offentlige instanser ikke
var mere interesserede i hans monumentale arbejder, end tilfældet var. I sine sidste år skabte han en statue i lidt overmenneskelig størrelse af Kofod-slægtens sagnagtige stamfader,
Arnfred, der deltog i Vilhelm Erobrerens togt mod England i
1066. Det var hans drøm at få den placeret på et passende sted
i Rønne, som led i byens udsmykning. Men velmente tanker
og gaver bliver ikke altid værdsat efter fortjeneste , hvor der er
mange om at skulle tage en beslutning, og især meningerne er
delte om, hvad der er tidssvarende kunst eller kunst i det hele
taget, og fungerer som det skal. Men Arnfred skal nok engang
finde sin plads.

~
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Spisestuestol, ryg med slægtens våbenskjold, 1921.

Alterkorset i Bodilsker kirke, fra 1911.
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Alterramme i Vejstrup valgmenighedskirke, Fyn 1921. Samme model
som i Klemens kirke, blot et andet topstykke.
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Rønne byvåben på den gl. jernbanestation Rønne H, ca. 1912.

Detalje afprædikestol, Hasle kirke, som Chr. Koefoed var med til at
restaurere (ca. 1930?)

•• r..l
Detalje afudskåren gadedør, Nørregade 18. Efter restauren'ngen efter
bombardementet 1945. Motiv 1: vår (sædemand), motiv 2 : høst.
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Til slut skal nævnes et område, hvor billedskærer Koefoed
også ydede sin indsats i pagt med billedskæreriets hævdvundne
traditioner, nemlig kirkeudsmykning. Som nævnt arbejdede
han i England som assistent med fremstilling af kirkeinventar
både i sten og træ som forudsætning for de opgaver, han påtog
sig senere på Bornholm og i et enkelt tilfælde uden for øen. I
1911 skar han alterkorset i træ til Bodils kirke. Ifølge regnskabsbogen til den i dag ufattelige pris af 78 kr. og 8) øre.
I 1921 fik han som opgave, formidlet af arkitekt, professor
Mattias Bidstrup , at skære rammen omkring alterkrucifikset i
Vejstrup valgmenighedskirke på Fyn. Motivet er ret særpræget,
symboliserende høst og frugtbarhed gennem en kombination
af kornneg og vindrueklaser. Det samme motiv benyttede han
året efter ved udførelsen af en tilsvarende alterramme til Klemens kirke på Bornholm. Den var oprindelig forgyldt , blev senere overmalet, men er nu taget ned og sat i skammekrogen,
faldet for en ny tids ændrede smag, hvorimod den i Vejstrup
endnu er bevaret og der fremtræder i afsyret skikkelse.
Samme pietet har man heldigvis også udvist ved den seneste
restaurering af inventaret i Rønne kirke, hvor Koefoed ved restaureringen i 1915-17 udskar prædikestol og lydhimmel , samt
relieffet foran på alterbordet. Disse ting er bevaret, men afsyret og stafferet ved Lisbeth og Paul Høm.
Endelig medvirkede billedskærer Koefoed ved restaurering
af prædikestolene i Hasle og Østerlars kirker i 1930'rne, så der
er heldigvis endnu steder, hvor bornholmerne kan tage hen og
opleve sporene af en gammel kunsthåndværkstradition, der vel
i dag er afbrudt og ikke på mode, men nok igen en gang vil
opleve sin renaissance og få fornyet interesse, som der allerede
er spor af, f.eks. i Rønne kirke, når folk med en forstående indstilling og interesse tager hånd om tingene.

H. A. Koefoed.

Tre
Nexø smede
Anders Her/in
»Kore beretning om mig Anders Herlin afkomst og
vandring ... «. Sådan begynder den levnedsskildring,
som smeden ved Frederiks Stenbrud i Nexø skrev engang i begyndelsen af 1800-tallet.
Anders var kun 10 år, da hans far, Tufve Christophers søn,
døde i 1759, og 4 år senere måtte han følge sin mor, Anne Peders Datter, til kirkegården i Østre Herrestad , en landsby ikke
langt fra Simrishamn. Han fortæller ikke noget om søskende
eller slægtninge, men siden moderens død »er jeg op draggen
ved guds forunderlige om Sorg, først blev jeg op tagen af Hr.
Landshøvding Wihlhelm Lindeostet i hans Tiennest som Lakqai.«
Med sine 14 år var den forældreløse Anders fuldt duelig til
selv at arbejde for at skaffe sig kost og logi, og det fik han på
herresædet Garsnas, der Jigger i Østra Herrestad sogn . På denne herregård boede Vilhelm Lindenstedt , og han regerede ikke
blot som landshøvding (amtmand) over Kristianstads lan, men
også over mange tjenende folk p å gården Garsnas. Selv siger
Anders, at han blev ansat som lakaj . Det var i herregårdenes
storhedstid i 1700-tallet almindeligt, at man antog unge
mænd eller drenge som en slags tjenere for herskabet. De tog
sig af rengøring i de mange rum, pudsede sølvtøj, vartede op
ved måltiderne og meget andet. Disse unge tjenestefolk bar liberi (tjeneruniform), og det blev ikke den eneste gang, Anders
Herlin på grund af sit arbejde måtte bære uniform.
Landshøvding Vilhelm Lindenstedt var svigersøn til den måske bedst kendte af Garsnas' ejere, Goran Adlersten, der var
kendt for sine sære påfund. Adlersten spiste aldrig brød, men
alligevel skulle der ikke mangle brød ved hans kuvert, når han
sad til bords . Og da den brødskive , som han under måltidetikke kunne lade være med at pille i stykker, ikke kunne bruges
til noget bagefter, så lod han save en træskive og lod den male,
så den livagtigt lignede et stykke brød. Denne attrap har Anders flere gange haft i hænderne under rengøringen , og den
eksisterer den dag i dag. !øvrigt omkom Adlersten på sørgelig
vis. Han havde fået et lille ben fra kalvestegen i den gale hals.
Og da alle forsøg på at få det op havde været forgæves , så lod
Adlersten sin kappe brede ud på gulvet og forsøgte at stå på
hovedet, så benet på denne måde kunne komme ud. Men det
kneb med balancen. Han slog en kolbøtte og brækkede halsen.
Anders Herlin blev kun på Garsnas i tre år. Som 17-årig
mente han , at tiden nu var kommet, da han måtte lære et
håndværk. Turen gik til Simrishamn, hvor han kom i smedelære hos smeden Andris Lindskog. Læretiden var tre år, og det
var en tid, hvor den unge Herlin udviklede både krop og sjæl.
Stærk og kraftig fik han mod på at se sig om i verden og bruge
sin kunnen. »Saa besluttede jeg at resse uden Ians at faa Søge
min Lykke paa fremmede værkstæder. «

Han kommer til Ystad, hvor han får skibslejlighed med en
fiskerkvase, der havde søgt havn der på vej fra København til
Bornholm. Kvasen var nærmest et sejlende hyttefad, der kunne transportere levende fisk frem til det sted, hvor fisken skulle
sælges. Ideen til at få frisk fisk frem til hovedstaden fra Bornholm var kun 10 år gammel , og manden bagved hed Niels
Birch. Han var i 1754 blevet inspektør ved Det Kongelige Frederiks Stenbrud i Nexø. En foretagsom mand, som Anders
Herlin skulle komme til at lære nærmere at kende. Takket være Birch var bornholmerne i mange år ene om at levere frisk
fisk til København .
I Rønne får Anders arbejde som svend, først hos Claus Jensen og senere hos Peder Svendsen og bliver hos disse smedemestre i 4 år indtil 177 3. Så træffer vi ham i Rø sogn, hvor han i
en alder af 24 slår sig ned som selvstændig mester. Her bliver
han i 14 år.
En forårsdag i 1787 kommer en rytter til smeden i Rø for at
få skoet sin hest. Rytteren er på vej fra Nexø til Allinge , hvor
han havde familie, og undervejs havde hesten tabt en sko. Det
blev den ydre anledning for inspektør Niels Birch til at gøre

"f' _J! _ __
Denne pumpe, der står på •Trekanten« i Almindingen, er designet af
Strand og bærer hans navn på det tykke stykke ud for nederste tud.
Foto: Frede Kjøller.
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ophold i Rø. Det var forøvrigt ikke første gang, han gjorde ophold hos smed Herlin . Han kendte ham og havde lagt mærke
til hans egenskaber som solid håndværker, og Birch tilbød nu
Anders det ledige job som smed ved stenbruddet i Nexø. »Som
jeg da blev anmodet af Hr. Inspecteur Birch at værre smed i det
Kongelige sten brud saa imodtog jeg det Tilbud og blev af det
Høj Kongelige Renee Cammer Colligium under dansnist antagen som smed.« De mange svulstige ord om den ansættende
myndighed viser den respekt og ærbødighed man havde for
statsmagten, den enevældige konge, men også hvilken ære det
var at blive ansat i denne stilling. Smedemester Anders Herlin
var nu blevet kongelig embedsmand. Han måtte igen trække i
uniform, for alle tre bar de uniform: inspektøren, stenhuggermesteren og smedemesteren. Og alle tre havde de embedsbolig i Stenbrudsgården, der var bygget 14 år tidligere. Så rejste
smed Anders til Nexø og flyttede ind i Stenbrudsgården ismedens lejlighed. Men det var ikke standsmæssigt at bo der som
ungkarl, og året efter 1788 stod brylluppet.
Oppe på den 30. selvejergård i lbsker sogn, Helledsgaard,
boede Clemen Christian Nielsen. Han var fenrik i borgervæbningen og en dygtig landmand , der forsøgte at efterleve det
nymodens landbrug, som Rø-præsten Jacob Peter Prahl anviste
i sin agerdyrknings katekismus. Helledsgård havde været i
slægtens eje i flere generationer , og Clemens bedstemor var en
af befrieren, Jens Pedersen Kofoed's mange døtre. Selv havde
Clemen Nielsen 15 børn .
I Nexø lavede Anders Herlin smedearbejde ikke blot for
stenbruddet, men han havde også sine private kunder. En dag
tager han til Helledsgaard for at aflevere nogle dørhængsler.
Det var fine svejfede hængsler; Anders kunne nok huske , hvordan de så ud på Garsnas . Det var ellers med spænding og forventning han tog afsted, for Clemens ældste datter havde vakt
stærke følelser frem hos ham. Det var heller ikke uden betydning, at det var mester selv, der kom. Hængslerne blev afleveret, og der blev truffet aftale om bryllup til efteråret.
I Ibsker kirkebog skriver sognepræsten, Jens Pedersen
Hjorth, med store uregelmæssige bogstaver, at i 1788 blev
»Copulerede i Ibsker 11 Par. « Og som no. 8 har han indført:
»Desponsati Ungkarl Anders Herlin og pige Ana Barbara Clemens Datter.« (Ordet copula betyder forbindelse - her vielse.
Desponsati betyder trolovede - dengang kunne præsterne deres
modersmål, som Luther kaldte latinen for).
Brylluppet stod i Skt. Ibs Kirke den 24. oktober 1788. I ægteskabet var der 11 børn. Børnedødeligheden var imidlertid
stor , og selv om der altså var børn at tage af, så var sorgen over
det mistede barn lige stor hver gang. »Aar 1797 den 31. i Juleugen døde min kiære Anders«, og året før havde de mistet en
datter på 5 år. Men dette år overskyggedes alle begivenheder
af, at Clemen Nielsen døde og blev kørt fra hjemmet til lbsker
kirke og begravet på kirkegården med efterfølgende stort,
»Øfrøl« p å Helledsgård. Enken Karen Christens Datter bestilte
en solid gravsten på stenbruddet i Nexø, og svigersønnen Anders Herlin har givet holdt opsyn med, at stenen blev et stykke
arbejde af kvalitet. Så dygtigt og fint er den lavet, at den kom
på museum. Man kan se den i salen med kirkeinventar på
Bornholms Museum , hvor den er et af de mange vidnesbyrd
om de fine produkter, som stenhuggerne formåede at frembringe af Nexø-sandsten . Værktøjet til stenhuggerarbejdet leverede Anders Herlin og hans svende.
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Ole Hansen Strand
Lige som omhyggeligt , som Anders Herlin i sin selvbiografi beretter om sine børns fødselsdage, lige så pludseligt slutter den
med at fortælle: »aar 1819 blev Marrte Magrethe viet med Ungersvend -v.-« Mærkværdigvis ikke noget navn. I kirkebogen
derimod fortælles, at sognepræsten Ole Saxtorph den 4. september 1819 i hjemmet på Stenbrudsgården viede »Dyrlæge
Ole Hansen Strand og jomfru Marthe Margrethe Herling«
(præsten har sat et g på navnet). Dyrlæge Ole Strand var født i
1791. men hvor? ". Måske kommer han fra Norge. Muligvis
har han været soldat på Christiansø i de bevægede år under
Englænder-krigen 1807 til 1814. Muligvis har han været svend
hos sin senere svigerfar, for Ole Strand ernærer sig også ved
smedehåndværket. Men han blev ikke ved det. I hvert fald
kommer han til København den 26. juni 1814 for at læse til
dyrlæge på den kgl. Veterinærskole. Ole studerede »for offentlig regning« d.v.s. at amtet gennem bidrag fra forskellig side
betalte hans ophold og undervisning.
I krigsårene var der på Bornholm en stor garnison; foruden
øens egen væbning var også Dronningens Livregiment indkvarteret, og bl. Rønne Latinskole's store ladebygning var fyldt
med heste. Derfor ansøgte amtmanden Canselliet i København om at få bevilget 2 dyrlæger til Bornholm, som hidtil ingen havde haft. Men rencekammeret mente, at een var tilstrækkeligt , og han skulle helst være smedesøn eller have lært
håndværket.
Den 29. november 1817 bliver Ole Strand eksamineret på
den Kgl. Veterinærskole i København. Han bliver eksamineret
i »Naturkyndighed« , Botanik, Exterieur - det gælder bagbenene på hesten -, Anatomie, Sygdomme - her drejer det sig om
Kalvefeber. De to sidste fag hedder Beslag og Veterinær Praxis,
og dem har sikkert smeden haft gavn af. Kun i et fag, botanik,
får han 2. karakter, medens alle de andre fag og eksamen som
helhed bliver bestået med 1. karakter. På Veterinærskolen havde han haft professor i husdyravl, Erik Viborg, som lærer, bl.a.
i botanik. Denne professor Viborg besøgte i 1819 - samme år
som Ole Strand fik sig en kone - sin elev i Nexø. Man da havde
Strand allerede været dyrlæge et års tid, og som eneste dyrlæge
for hele Bornholm fik han titel af amtsdyrlæge .
S~lv om Ole Strand havde en stilling med et offentligt tilsnit, så var han ikke lønnet af nogen statslig myndighed, men
måtte leve af honorarer fra sin dyrlægepraksis samt sin smedeforretning. Som det ofte går, når folk står over for noget nyt,
og dette bliver udført af en ny mand, så kommet det let i starten til uoverensstemmelser. Bønder og avlsbrugere havde jo
tidligere været vant til selv at klare sygdomme på deres husdyr
eller i nødsfald sende bud efter en »klog« mand . Navnlig gjaldt
det ved kastrering af heste, at man sendte bud efter hesteskæreren, som var en mand fra egnen kendt med dette indgreb.
Folk ville ikke bruge den nye dyrlæge til det. Han var for dyr,
sagde de. Skønt dyrlægen i Nexø holdt samme takster som det
øvrige land, så fandt Østermarie-boerne, at det var aldeles for
meget for at få ejn hest »skårrijn«, og da bornholmerne altid
har anset amtmanden for at være Vorherres næstkommanderende på deres ø, så klagede de til amtmand Jespersen i Nexø.
Han ansøgte kancelliet om , at det med hensyn til hesteskæringen måtte blive »sådan som det altid har været.« Kancelliet
svarede, at dyrlægen absolut ikke havde monopol på denne

skæring , men man henstillede, at man alligevel benyttede
ham til den slags operationer, og så kunne han jo passende tage den samme betaling som egnens hesteskærer. Denne afgørelse har Ole Strand næppe været særlig glad for, men skulle
han ikke få søgning som dyrlæge, så havde han jo det solide
smedehåndværk at falde tilbage på.
Alligevel vidner mange små træk om, ae der i årenes løb blev
gjort brug af ham . I Bornholms Avis for den 15. 10.1846 finder
vi et indlæg, hvori amtsdyrlægen meddeler, at han af en skovfoged er blevet tilkalde til en syg ko. Han stiller diagnosen
»Blodailen og Forstoppelse« og råder skovfogeden til at slagte
koen . Det kommer der ballade ud af. Rygterne går, at skovfogeden har solgt kødet af en syg ko (måske selvdød) som menneskeføde. Men i annoncen erklærer amtsdyrlægen »på Ære og
Samvittighed under min Embeds-Eed ,« at jeg »ålraadte slagtning, saa meget meere som Kjødet i dette Tilfalde kunne bruges til Spisning uden Skade for Sundheden.«
I mange år indtil 1850 var Ole Strand eneste dyrlæge på
Bornholm. I 1836 havde han den sorg at miste hustruen , Herlins datter Marthe, der kun blev 43 år og døde fra mand og 5
små børn . Det var 2 piger og 3 drenge. De to af drengene tog
ud at sejle og blev begge skibsførere, medens den yngste, Christian Magnus Strand, gik i fædrenes fodspor i smedelære . For-

•

øvrigt fyldte den Wle Christian tre år den 23. april - samme dag
som moderen døde . Dyrlæge Strand giftede sig anden gang i
november samme år med enken Karen Kirstine Thomassen, og
brylluppet stod i Bodils kirke. I en alder af 71 år blev Bornholms eneste og sidste amtsdyrlæge Ole Hansen Strand den 6.
juli 1863 stedt til hvile på Nexø gamle kirkegård. Blande de
mange smukke og karakterfulde gravstene i sandsten på denne
kirkegård kan man også finde Ole's og hans kones sten - den er
let kendelig på hesten udhugget på sokkelen. ÅI senere satte
jernstøberen det solide gitter i støbejern omkring gravstedet.

Chnstian Afagnus Strand
Den første halvdel af 1800-tallet havde for Danmarks vedkommende været præget af hårde år med stats-bankerot og pessimisme oven på Englænderkrigen. Og da opgangen med de nationale frihedsrørelser brød frem overalt i Europa og også nåede til Danmark, hvad der kom til udtryk i tre-års krigen 184850 og den frie forfatning, som landet fik, så nåede krusningerne fra disse begivenheder først sent til Bornholm. Endnu i
1850'erne var Nexø en stille by, hvor livet gik sin gang i al søvnighed.
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Dette er de første to stder i det bevis, der angiver, at Ole Hansen Strand har bestået eksamen som dyrlæge. Tillige angiver hele eksamensbevz!et de
opgaver, der blev stillet, og deres løsning. Der står: .Ole Hansen Strand fra Bornholm for offentlig Regning. Ankomst 26. Juni 1814 Examineret
den 29. November 1817. • For offentlig regning betød, at Bornholmerne selv skulle betale for ophold og undervisning i København, og Cancelliet
havde bestemt afgiften således: Hver sognepræst betalte 4 mark årlig, propn.etærgårde 4 mark, degne 1 mark, hver bonde 1 mark, Rønne by 10
ngsdaler, Nexø 6 rdl" Svaneke 5 rdl" Allinge 4 rdl., Hasle 3 rdl" og Aakirkeby 2 rdl., hvad der i alt blev 219 ngsdaler og I mark.
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Christian Magnus Strand.

Derfor var den smedeforretning, som Christian Strand overtog efter sin far, ubetydelig. Han havde senest arbejdet som
svend i København og der fået mange nye indtryk, og ved sejg
udholdenhed og flid lykkedes det ham at få forretningen drevet frem - så meget at han i 1867 kunne bygge smelteovnen i
det støberi , han lod opføre på den grund, der blev købt og lagt
til den gamle smedie.
Foruden støberiet blev der også indrettet snedkerværksted,
hvor de modeller, der viste det færdige støbegods, blev konstrueret. Jernstøberiet lå naturligvis i Sn;iedegade, men var en
hjørneejendom, og privatboligen lå ud til Nørregade. Den var
i forhold til andre huse en stor beboelse med mange stuer og
værelser. Ud mod Nørregade var der en port og en hovedindgang med trappe, der den dag i dag bærer et fint jerngelænder. På det modsatte hjørne af Smedegade lå apoteket og længere henne i gaden dommerkontoret. Jo, Nørregade var en af
de betydelige gader i Nexø med mange karakteristiske huse.
Bombardementet i 1945 ødelagde meget, og resten af det
gamle er langsomt ved at forsvinde.
Jernstøber Strand kom sammen med andre af Nexø's markante personer til at præge denne bys florisante periode i sidste
halvdel at 1800-tallet. I 1882 kom han i byens råd, blev medlem af havneudvalget og gadeudvalget, og der arbejdede han
støt og ihærdigt for byens næringsliv. Han var med i planlægningen af en større havn, byggede i 1890 porten til tørdokken.
Den port blev forøvrigt samlet af jernplader fra en strandet engelsk damper. For en fast sum og egen risiko byggede han den
nye borgerskole , hvor man indtil for nylig på frontispicen kunne se årstallet 1883. Skolen afløste den lige over for liggende
gamle skole - nu kirkeskolen - som er blevet forbilledligt re-
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staureret. Kommunalbestyrelsen i Nexø burde som andre
kommuner indføre en præmiering af bevaringsværdige, historiske huse i kommunen og lade kirkeskolen være den første,
der får præmie.
Fra sin virksomhed vidste Strand, hvilken betydning det
har, at ungdommen får undervisningsmuligheder , og derfor
gik han med entusiasme sammen med andre ind i arbejdet på
at få bygget en teknisk skole. Da den stod færdig, fandt man
ud af, at man straks kunne bruge lokalerne til at arrangere århundredets udstilling for industri-, landbrugs- og fiskerierhvervet. Og jernstøber Strand var med i mange andre initiativer. Hans underskrift står på aktiebrevene, der skulle skaffe
kapital til Gornitzka's bogtrykkeri og »Bornholms Dagblad«. I
dette blads første nummer er der en programartikel »Til Læserne«. Med ganske få ændringer i navne kunne den såmænd
godt være skrevet til regional-radioen.
Strands virksomhed beskæftigede i sine bedste år en snes
mand, og det var efter tidens forhold en betydelig arbejderstab. Hans folk blev længe hos ham , de forstod hans lidt barske og brummende væsen . På snedkerværkstedet var det Didrik Kjøllers to sønner, Peter og Lars Kjøller. Lars var medstifter
af baptistkirken i Nexø. Der var smeden Dich , der boede på
Langelinie, og som uden for arbejdstid var organist ved Nexø
kirke. Og der var Sommer, som var altmuligmand og i stedet
for den ene hånd havde en jernkrog. Nordahn passede maskinerne, og der var formeren Hans Jensen. Han plejede om sommeren at begynde dagen kl. 4 med at arbejde på landet med
»sajsen« og kl. 6 fortsatte han i jernstøberiet.
Da Strand og jernstøberiet den 5. juni 1892 havde 25-års jubilæum, blev dagen på spendabel vis fejret sammen med alle
medarbejderne på byens hotel. Det var det tidligere Korups
hotel, som nu var overtaget af rebslager Aagesen. Invitationen
var lige så enkel som Strand i det daglige var formløs: »Vi kajn
gå ner å hælsa på Aagesen i da«.
Forfatteren C. F. Mortensen har i romanen »SkarvajaVognen«, hvis handling foregår i Nexø, givet en ganske træffende skildring af Chr. Strand's person. I bogen hedder jernstøberen Bang, men der er ingen tvivl om, hvem navnet Bang
dækker over. Strand var lavstammet, bred og kraftig og utrolig
stærk . De vandblå øjne i det kølige ansigt kunne virke afvisende, og dog var der bag det ydre et varmt hjerte med hengivenhed, navnlig over for medarbejderne. Der gik ty af hans styrke.
Da damperen »Hjalmar« var kommet i dok i Nexø, skulle roret
repareres, men ingen havde kunnet løsne rorpinden. Der blev
sendt bud efter værkstedets største hammer. Den vejede 15 kg,
og den stærke smedemester Strand (sådan kaldte han sig) lod
hammeren falde med en sådan kraft, at rorpinden røg af i første slag. Da dampskibsselskabet syntes, at regningen for dette
arbejde var vel rigelig, svarede Strand, at selve arbejdet kun
beløb sig til et par kroner. Den største del af beløbet p å regningen var honorar for at vide , hvor der skulle slås.
Nexø by's fremgang og erhvervslivets trivsel havde altid
Strand ' s store interesse. Mange er de møder, der blev holdt på
kontoret i jernstøberiet, hvor han og konsul Munch, tolder
Stub og karetmager Lund kom sammen for at tilrettelægge slagets gang, navnlig i de bevægede dage, da man ville have bygget en teknisk skole . Men Strand yndede ikke at komme i offentlighedens søgelys. Han færdedes stilfærdig i anden række
og undgik omhyggeligt at gøre opmærksom på sig selv. Anta-

gelig er det derfor, at han ikke er nævnt med eet ord i det nys
udkomne festskrift i anledning af Nexø Håndværker- og Indusuiforenings 100 års fødselsdag. Hans virksomhed var dog væsentlig den, der gav ordet industri indhold .
Jernstøberiets produkter blev kendt ikke bare på Bornholm,
men langt uden for denne ø. Det var først og fremmest kakkelovne, der solgtes i konkurrence med støberierne i Rønne. Men
også andre specialprodukter blev fremstillet . Man kan f.eks. i
dag se den karakteristiske 2-etagers pumpe ved by-brøndene i
Svaneke, på Christianshøj i Almindingen og mange andre steder, men mærkværdigvis ikke i Nexø . Ved sømandshjemmet i
Nexø kan man endnu se en blomsterkasse - af støbejern. Den
blev brugt som drikkekumme, da der var skole. Man påstår, at
den er en rest af de tagrender, som Strand selv lavede til skolen. Strand eksperimenterede med mange ting, og ind i mellem morede hans sig med at lave små skulpturer, f.eks. dyr, en
hest , en løve o.m .a.
Den 17. maj 1861 blev Chr. Strand gift med Elisabeth Margrethe Hæsken, der stammede fra Norge. Bedstemor Strand sådan har jeg altid hørt hende omtalt - var hjemmets myndige
og kærlige regent og mor til 6 børn, 4 piger og to drenge. I de
år hærgede tuberkulosen, og Strands måtte to gange med et års
mellemrum bære den sorg at miste deres drenge. Den ældste

havde fået ingeniøruddannelse i København og skulle overtage
jernstøberiet. Den yngre bror sejlede som styrmand, men blev
kun 22 år. Den ældste datter blev gift med overlærer Holm i
Allinge, men døde kun 44 år gammel fra 6 små børn . Datteren
Claudine var gift med kaptajn i Østbornholms Dampskibsselskab, L. A. Ødbergsen. De to øvrige døtre var ugifte.
En novemberdag i 1907 kunne man i »Socialen« læse, at »En
af byens gamle borgere, jernstøber Chr. Strand, døde i lørdags
i en alder af 741/2 år. Den afdøde indtog i mange år en fremskudt stilling som erhvervsdrivende og som deltager i kommunens styrelse.« Og den følgende fredag skiftedes jernstøberiets
arbejdere til at bære Strands båre fra hjemmet i Nørregade til
Nexø kirke og derfra ud til den nye kirkegård . Undervejs var
Håndværker- og Industriforeningens nye fane med hele tiden.
Ikke blot var et meget virksomt liv til ende, men også jernstøberiet var det kort efter slut med, ja, en hel epoke i Nexø by's
historie. C. F. Mortensen har denne minderune : »Bangs
(Strands) Dygtighed var for Menigmand til at tage og føle på,
den tog sin Begyndelse allerede i Ungdommens Aar, da han af
en simpel Smedie, som hans Fader drev , skabte en Maskinfabrik, der voksede Aar for Aar, og hvis Skorsten hævede sig som
en Æressøjle over den lille By.«
G. Strand-Holm.

Strand tegnede selv så godt som alle modellerne tzl støbegodset, og ind imellem snittede han for sin fornøjelses skyld selv modeller, der ikke havde
andet formål end være udtryk for en vis kunstnerisk formgivnings glæde. Her er det en løve i støbejern. Den vejer godt tzl. Højst sandsynligt har
Strand haft Thorvaldsens Schweizer/øve som forlæg, men hverken Thorvaldsen eller Strand har nogen sinde set en løve.
Foto: Frede Kjøller.
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Bageste række fra venstre: Merethe Funch , Klaus Haagensen ,
Per Nielsen, Tine Hansen , J ette Kristine Dam , Leif Olsen , Birgit Kristensen , Flemming Krogh Hansen , Lone Andersen ,
Hanne Schou , Michael Kofoed Hansen, Ida Henriksen, Dorthe Thomsen , Nina Poulsen, Marianne Hansen, Ingelise Dam ,
Anette Borbye.
3. række: Vibeke Di.iring Jensen , J esper Kjær Nygaard , Susanne Ipsen , Tine Brockhuus, Ellen Pedersen , Inger-Marie Koefoed , Tonny Dam, Ulla Munch, Hanna Kretzschmar, Wennie
Lund , J ytte l assen , Birthe Møller Gregersen , Trine Brandt
Dam, Karin Nielsen , Birgitte Meyer.
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2. række: Pia Wagner, ManinJørgensen , Hanne Kofoed Hansen , Lene Riis Jørgensen , Merete Nørby Andersen , Anni WollerJørgensen , Vivi Munk, Vibeke Riis, Karina Bjerregaard, Lisbeth Dam, Bettina Kjøller, Bent-Ole Groos, Peter Elle by, Grete Rasmussen , Stella Carlsen , Agnes Lund , Henrik Holm Mortensen .
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Foto: B. I/sted-Bech.

Rønne Statsskole 1982
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Bageste række fra venstre: Ole Brandt, Svend Jensen, Peter
Holgersen, Ilse Andersen, Øjvind Thule Halborg. Per Olsen,
Laila Holm, Kim Kaas Hansen, Torben Dam, Lene Larsson,
Anne Jørgensen, Gitte Nielsen, Alma Kuhre, Tina Grønbech
Andersen, Majken Horst Andersen, Margrethe Jensen, AnnLizette Nielsen, John Hansen, Roar Lavik Madsen, Bettina
Christoffersen, Otto Mertz.
4. række: Lars Christiansen , Ann Karina Lund Pedersen, Jens
Olsson, Kim Jensen, Bjarne Steenberg, Helle Hansen, Eva
Schmidt, Anders Rasmussen, Marianne Carames, Christina
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Rønne i
187oerne
Jeg sluttede sidste Foredrag med en lystig Svingom på »Rævalyst«, ikke oppe paa Salen, men nede i Engen, og vi stod oppe
paa Vejen langs Rækværket og lyttede medens Pær Munck aa
Lirs Slævsa trakterede Violinen med kunstfærdige Buestrøg og
Unge og Ældre svang sig i Dansen i den lyse Sommernat.
Vi vender nu og gaar mod syd ind mod Byen. Der var dengang ingen Bryggerier, mange lavede deres Øl selv, ja naar jeg
siger ingen Bryggerier saa er det jo ikke fuld Sandhed for der
var mange der bryggede Øl hjemme til Salg. Nord i Byen ude
ved Udmarken, der boede Pratinj han var Tømmermand paa
Havnen, lille og ualmindelig hjulbenet var han, en gammel
høj Silkehat plejede at dække hans kuglerunde hoved naar han
jollede mellem Hjemmet og Havnen, hans særlige Embede
dernede bestod i at koge Beg. Det var en rigtig Original, men
hainj brygde got drikka. Saa var der nede i Grønnegade ligeoverfor Doktor Gieses Have et Sted hvor de ogsaa bryggede Øl,
det var hos Hans Peter Luinjska, der har jeg stolpret op en
Gang hver Uge i hine Tider, efter eenj Pot Øl aa to Potter
Drikka aa for 1 1/2 Sjelling Auangjar naar vi skuille ha havnade
Paltæsta.
Her hvor nu K.F.U.M. ligger var ogsaa et Bryggeri. Kon som
bode dær hed Andris Rasmeska, hendes Mand havde været
Kvartermester paa Havnen, nu ernærede hun sig og Børnene
ved at lave øl.
Naa det var jo et sidespring, men det var bare for at fortælle,
at vi også i Oldtiden kendte noget der hed Øl aa Drikka.
Naa! Vi nørlar altsaa ind til Byen nord fra, paa vor højre
Haand laa der en Del Huse, men vi skulle helt ind til Schacks
før vi uæffer det første Hus paa den Side af Gaden, fra Schacks
og udefter var Udmark, og der gik mange af Byens Køer og
græssede, og iblandt dem Andriis Rasmeskes Ko. Der paa denne Udmark stod 3 Møller. Der hvor Brdr. Lyngbergs Forretning
ligger stod Hainera My/lan lige der ved øst for stod Folkmanna
Myllan, og syd derfor omtrent hvor Sekretær Thinggaard boer
stod Ola Koffeds Mylla. Disse Møller lavede væsentligst Skro
aa Svinamel, og af disse Varer skulde der meget til i hine Tider, da næsten hvert 4 Hus havde en Ko, og hvert Hus en Gris,
foruden Høns, Ænder og Gæs. Møllegade var Byens østligste
Gade og den bedste Vej ud til Møllerne. Byledsgade var dengang en ganske kort Stump fra St. Torvegade og til Møllegade,
og det lillebitte Hus paa Hjørnet af Byledsgade og Møllegade
var Vongagjemmahus, aa Vongagjemmarinj va ju einj aa Bøijns Embedsmainj, aa i Ronga sto de nok liesaa højt som
Smortrøerne aa Trommemaijn. Her va vist fyillesex Vongagjemmera i Rønne, for det var ikke saaledes at komme ud og
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ind i Byen paa hin Tid, alle Veje var spærret af en Bom,
og naar Bønderne fra Landet kom agendes te Bys, maatte de
pænt blive holdende ved Bommen til den blev aabnet, og det
kostede vist einj Enestigga æile enj Tosjilling, ja hausar inte va
Priskorantan lød paa for at faa lukket op. Disse Bomme var tillige som et Værn for, at Kreaturerne som gik løse på Udmarkerne rundt om Byen skulle finde paa at gaa og promenere paa
Gaderne.
Naa! Møllegade var altsaa den østligste Gade, og det »gamle
Fattighus« laa der dengang som nu, men fra Fattighuset og
hen til Smedegade alt hvad der laa øst for Gaden var en lavtliggende Strækning der om Vinteren stod delvis under Vand, og
afgav i Frostperioder en glimrende Skøjtebane. Senere var der
en Gartner der hed lassen som købte et stort Stykke deraf til
Gartneri.
Altsaa hele den Blok, hvor Mejeriet, Margarinefabrikken osv
nu ligger var Skøjtebane, derefter Gartneri.
Det nuværende Musæum var dengang Sygehus og laa udenfor Byen.
Det nuværende Anlæg var dengang Kirkegaard men der var
så vandrigt at Gravene løb fulde af Vand saa Kisterne flød, og
det var meget besværligt og uhyggeligt med Begravelser deroppe.
Det Parti der ligger øst for lille Madsesgade fra Set. Mortensgade og syd efter var en Have, og en Del deraf er jo endnu bevaret (Industriforeningens Have).
Det var den gamle Prokurator Eriksen som boede i den gamle Gaard i Laxegade der ejede og anlagde den. Ved Sydenden
af denne Have laa den store Hollandske Mølle, der ejedes af

··Kapelvej. Tegning af Axel Møller.

Møller Tobiesen, og da Møllen i stille Perioder blev dreven
med Damp, kaldtes den ogsaa for Dampmøllen, og derfor har
Vejen derop, nu er det jo en gade, faaec det pralende Navn
»Dampmøllegade«.
Fra Dampmøllegade og sydefter, er der ikke saa meget at bemærke, Tærrænet bestod væsentlige af Engstrækninger og
Vandhuller »Myrer« som de kaldtes, og som nu er udfyldte og
bebyggede.
Naa! Vi spadserer saa ind i Byen nord fra, De husker jo vi
kom til Byledsgade, derude ved Købmand Schacks, vi gaa ad
St. Torvegade, der er intetsærligt at bemærke før vi naar ind til
Vinerbagarens, der hvor nu Træskomager, ogsaa Menighedsforstander H . Rønne boer, der boede en Bager, og han hed
Didriksen, og i de samme vinduer hvor nu de diverse Fodfoderaler staar udstillede, stod dengang de lækreste Kager, og de
tiltrak jo hele Byens Opmærksomhed , og det var jo særligt
Wienerbrødene der blev beundret mest, saavidt jeg ved var
Herr Didriksen den første . der fremstillede disse »Kagernes
Vidunder«, han kaldtes populært Wienerbagan·nj og det var
noget meget stort for den almene Bevidsthed, og for os Børn
var det noget ufatteligt, og skete det! naar jeg havde været ude
i »Ypernemøllens Udsalg« (som var der hvor nu Snedker Justus
Dam boer) og hentet 1 Pund Hvedemel og 2 Pund Bjygmel
som skulle være den rette blanding for at faa den rette Drøjelse
i Kjylarna aa Paltæstana, at Herr Didriksen stod i Porten i sit
hvide Tøj, naa saa styrtede jeg hjem med en Fart af ca. 18
Knob, og saa snart jeg var paa Hjemmets Grund begyndte jeg
at baldra op! Moer! Ja har set Winerbagerin1; det var en Begivenhed af Rang.
Bageriet det var der hvor der nu er en Lingeriforretning. Porten var der hvor den er nu men gik lige igennem ud til Gaarden.
Paa den nordre Væg i Porten, altsaa Væggen ind til Bageriet , var anbragt Stativer og lange Hylder, hvorpaa alt Brødet
blev sat ud efterhaanden som det blev udtaget af Ovnen, maaske at det vandt i Velsmag ved hurtig Afkøling, hvad ved jeg?
Langs denne Væg, og under disse Reoler med de dampende
Wienerbrød og Fedeboller løb Byens Hovedrendesten, denne
dybe stinkende Grøft, som kom oppe fra Vandsamlingerne øst
for Møllegade, og løb over Møllegade og ned gennem Winerbagarens Port tværs over St. Torvegade ind igennem Blikkenslager J ensens Gaard, og drejede derefter mod Sydvest, og løb
gennem Drejer Kures Gaard, tværs over Gaden, igennem Bager l unds Have, og videre igennem Haverne paa de Ejendomme der ligger paa den nordlige Side af Laxegade, tværs over
Storegade, igennem Fabrikant P. Hjorths Have over Grønnegade og ud i Havet lige nord for Nørrekaas . Denne Rende der var
sat af utildannede Sten, den var vrimlende fuld af Rotter, og
var jo en ren Plage for Beboerne og om Efteraaret drog store
Prosesioner af Rotter fra Markerne igennem denne Rende ind i
Byen og tog Vinterkvarter i de tilstødende Ejendomme.
Nu sidder hele Forsamlingen og har tabt Appetiten til Wienerbrødene, men jeg skal berolige dem med at der i Porten
saamænd var lagt et Brædt over Renden og selv om en lille
Gruppe af lækkersultne Rotter, sad og sendte forelskede Blikke
til de dampende Kager, saa tabte de jo ikke deres Velsmag af
den Grund.
»Undskyld et Øjeblik« - jeg vilde gerne De skulle danne
Dem et lille »Situations Billede«.

Kåsegade. Tegning af Axel Møller.

Kl. er 8. Wienerbageriets Porte er aabne, inde i Gaarden
staar de store Brændestabler langs den nordre Væg, Reolerne
med dampende Kager, som udsender deres besnærende Duft.
Under Reolerne Rendestenen vel at mærke med Brædt over,
der dog fra Dybet opsender noget af en blandet Beskaffenhed,
ude fra Gaden henad hvilken der stryger en rask Brise fra SydVest, hvirvles der en Støvmasse i Vej ret indeholdende Partikler
af Efterladenskaber fra Hest, Ko og Gris, der atter daler saa
sagte ned hvor der er Læ, og lægger sig blødt over alt der tilbyder en Hvileflade, for de omtalte af Vinden omtumlede diverse Genstande , medens!, og det synes jeg er saa rørende »at faa
eller flere sorte lækkersultne Øjne fra Dybets Regioner spejder
opad mod de duftende Genstande, uden ae opnaa noget Resultat«.
Der er vel dem der vil sige: det var virkelig ikke meget hygiejnisk?Ja maaske, men De maa virkelig betænke, at det var før
den Tid, ~t Bakterierne var født til Verden.
Tværs over Gaden, der hvor nu Blikkenslager Jensen boer,
der laa »Præsteboligen« en lille ussel Rønne 2 112 Fag meget lave
med Straacag, det forekommer mig den var saa lav at man kunde tørre Træskoene af paa »Tagfesten« (Tagskægget) før man
allerunderdanigst vovede sig ind. Vinduerne var blaamalede
med smaa Ruder i Blyindfatning, Døren var brunrød, en gammeldags moderne Farve der nærmest lignede »størknet Kalveblod« og den var delt i to Halvdøre, og h ængende over dennederste Halvdel, med Overkroppen ud over Gaden , og med en
gammel Snadde i Munden, der traf man sædvanligvis hans
»Velærværdighed«.
Denne Halvdør var hans »Prædikestol« han antastede uden
»Persons Anseelse« alle der passerede Gaden for at slaa en Passiar af med dem, præka me dom som det hed i Datidens
Sprog, og deraf fik Manden sit Navn, han hed Mads og kaldtes
aldrig andet end »Mads Præst«.
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Man'e Kofoeds Stiftelse.

Storegade. Tegning af Mogens Ege.

En original osv. Ind igennem »Præstegaardens« Gaard løb
den omtalte dybe Rende, Gaardspladsen var derfor kun en
ganske lille Trekant (men glimrende udnyttet) Præsten holdt
Husdyr - han havde Høns, Ænder og Svin, Hønsene gik løse
paa Gaden med Undtagelse af den Høne der havde Kyllinger,
den stod tøjret paa Fortovet, Ænderne gik nede i Renden og
snadrede, han havde taget de øverste Stene væk ved Renden og
lagt et bredt Brædt ned til Bunden, saa der var en bekvem Passage op og ned for »Peleraparna«.
Folk i Almindelighed var ikke dummere end de er nu i vor
Tid, og uden alle Kontrolassistenters og Konsulenters Bistand
forstod gamle »Mads Præst« at Solskin havde en heldig Indflydelse paa alle Ting, men inde i hans sølle lille Trekant kunde
aldrig en Solstraale naa ned, derfor tog han sin So i inj Klavn
aa traite na ud paa Gadan (aa naat Soln hain ræiti bagada
varmt saa traf man ganske sikkert Præstinj aa hans So deruda,
hainj sad paa Fottaued me Rygginj op a Murinj aa Ben i Ræinjesteninj (Fortovet var jo kun smalt) med sin Klavn i Haann og
i den anden Ende der vat Soen.
Naar der nu kom en Vogn kørende og Kreaturet var over paa
den anden Side Gaden saa rejste den gamle Prælat sig op, og
truede ad de kørende med sin tykke Stok, at de skulle holde
indtil han fik trukket det gryntende Uhyre til sig, saa var Passagen fri.
Der kunne spørges! hvorfor at Folk fandt sig i dette? jo, der
blev sagt at Præsten kunde mere end sit Fadervor, og hvad det
betød , det kender vi nok.
Jeg har været inde i den lille trekantede Gaard engang, men
hvad jeg der saa af Svineri trodser enhver Beskrivelse, og der
var en Stank saa modbydelig , saa en Kludedukke vilde gaa
baglænds ud igen.
Naa! nu maa det nok gaa stærkt! der hvor Konsul Exsten boer, boede jo Konsul Mikkelsen, han var gift med en tysk Dame
som for faa Aar siden er død, kun et enkelt Træk fra dette atistokratiske Hjem.
Saa hæver vi Loftet Poul. - Vi spadserer saa ind paa Torvet,
og derfra er der ikke saa meget at fortælle om, nu er det væsentlig Butikker, dengang væsentlig Avlsbrugerejendomme,
jeg tager kun et enkelt Expl. Der hvor nu Dommerkontoret hat
lokaler paa lste Sal der boede en Avlsbruget der hed Stibolt
som tillige var Bager og Vættshusholder, han havde 6 Køer og
dem vogtede jeg en Sommer og Betalingen var l 1/2 Skilling pr
Ko pr Dag, og jeg troer nok at der var Topnoten.ng. Jeg kender

ikke ret meget til de græske Vismænd, dog er der en Udtalelse
af den vise Salon, som siger der sker ikke noget nyt under Solen, og jeg giver ham Ret, for dengang for 50 Aar siden gik jeg
og fejede Gade hver Lørdag, og paa det samme Torv der gaat
jeg og fejer endnu, Ak ja!
Nu vil jeg ganske kort omtale Forretningslivet, for det er vel
nok det som der har forandret Byens Udseende mest. Før vat
Rønne en Avlsbruger By, Byens Jorder strakte sig helt op til
Vestermarie Kirke, ihvert Fald havde Byen sine Enge deroppe.
Køre Hø ind!!!
Alle større Ejendomme havde Avl, Heste og Køer vrimlede
Gader af ved Sommertide, men Forretninger, de saaes næsten
ikke, og dog vat der ikke saa faa, men de var >>Usynlige«. De
fleste laa nemlig ikke til Gaden men ud til Gaarden. Alle Skippere vat tillige Købmænd, de ejede selv deres Skib, og sejlede
selv over og købte deres Varer, og betalte dem, og sej lede saa
hjem og solgte dem i deres egen Butik. (Havnen) Herfra lastede de Ler, Sten, Feldspat og mm, og saa Kolonial, Isenkram,
Manufaktur og I. tilbage.
Jeg skal saa illustrere for dem den almindelige Type paa en
Købmandsforretning. Huset var almindelig en lang Tømmerbygget Længe, med en Gadedør jeg vil dermed betone en Dør
ud til Gaden, man kom saa ind i en stor Forstue med Stengulv,
modsat Gadedøren inde i Forstuen var der et Vindue med
Krydssprosse i, i Midten var der en rund Rude med rødt Glas i,
det var saa pænt! Til højre der var enten en Jernstang eller et
Stykke Reb, man skulle trække i saa ringede en Klokke, saa
stod man stille og taalmodig og ventede, hvis man nu skulde
skynde sig, og man syntes det varede for længe , saa greb man
atter i Klokkestrængen men det var med bævende Hjerte, for
det turde hænde at Madammen saa kom farende i en Fart,
smak den nederste Rude op, hvorigennem Varerne forlangtes,
og Udleveringen fandt Sted, og saa kom det, (mindre blidt) E
ded daj dinj nederdrægtia Unge dær staard aa kjimar saa a hela
Brakkan bon ryster! va vil du ha? Ja Moer sa a ja skuile sjynja
mai. Ja Moer sa ja, va rager ded mai va hun sa! mæn va skuile
du saa ha! for! for! for! einj Sjilling Laurbærbla. E ded de hela?
ja, Tak for dæinja Gonginj. Var det nu Salt f.ex. man skulde
købe, saa gik det virkelig ikke an at gaa til Gadedøren , saa
skulde man gaa gennem Porten , og til Køkkendøren, for de
havde ikke Salt i Butikken.
Om Vinteren skulde man helst gaa og handle før det blev
mørkt, der var jo »intet Lys i Forretningen«. Ja De kan tro, at
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det ikke var saa ligetil at gaa og handle i hine Tider, man skulde kende Fremgangsmaaden. Hvis f.ex. Butikken laa til Gaden , saa skulde man bære sig anderledes ad. Butikker der laa
til Gaden, de var nok de fineste , der var jo ikke Spejlglasruder,
kun de ganske almindelige som i den øvrige Facade, men dog
var det ofte markeret at der var Handel, der kunde staa en Birkekost sirligt opstillet i det ene Hjørne og Hvidkaalshoved i det
andet, og nede i Vindueskarmen et Stk Vaskesæbe og 4 Plommer, og ved Juletid 6 koulørte Julelys hængende paa en Snor
der var trukket tværs over Vinduet.
Nu skal jeg forklare Dem hvorledes man skulde forholde sig,
hvis det var en saadan Butik man skulde handle i. Altsaa! man
gik ind ad Døren til Gaden, Forstuen var stor med Stengulv,
eller store Fliser, i Forstuen var gerne 3 Døre, en som førte ved
en smal gang ud til Gaarden, en so~ førte ind til Købmandens
Storstue, det var denne Dør man skulde lukke op, men blive
staaende i Døren , paa Døren var en Klokke som ringede, saa
aabnedes Døren inde fra Lillestauan , og saa stak Købmandens
Kone Hovedet ud og spurgte, ska du ha nad , eller ska du hanla
(man var høflig i hine Tider, snart et ukendt Begreb i vor Tid)
og derfor svarede man, ja Tak! saa lukkede man Døren og blev
stille og taalmodig staaende i Forstuen, var der nogen Maatte
skulde man pænt staa paa den, og det kunde til Tider føre til
at man fik et Brystsukker, paa Grund af ens Velopdragenhed.
Imidlertid kom Madammen, (Fruer var ligesom Bakterier ikke
dengang kendte Væsener) det kunde ofte vare lidt, hun havde
maaske Fløde i Kastraaln der var lige ved at koge, eller hun
havde lagt Nøglerne til Butikken fra sig og kunde ikke finde
dem , eller hun ikke kunde faa Lampen til at brænde, for det
kunde jo indtræffe a <led va i Sjymningem, aah! det var et kosteligt Syn at se hende komme vandrende saa stille med Lampen i den ene Haand, og saa skygge for Flammen med den anden.
Den tredie Dør i Forstuen, den førte ind til Butikken, og der
var Krydssprosser med Glas i, ofte kulørt. Ja saadan gik Handelen for sig i Almindelighed i de Tider.
Et lille Træk som jeg synes der kaster et gyldent Skær over
hine Tiders Forretningsgang vil jeg tillade mig at delagtiggøre

Dem i.
I Krystalgade der hvor nu Frk Skovmose har Konfektiireforreming (øst for L. Hjorts Fabrik) der boede dengang en Købmd
der hed Spietz han var tillige Borgerkaptejn og Avlsbruger (2
Heste 8 Køer) han havde den Ære at have mig til Kunde (ganske Privat) hver Lørdag Aften tillod jeg mig den Flothed at købe en Cigar til om Søndagen, den kostede 1/i Skilling, og den
var efter mine Begreber ualmindelig fin, det var før den Tid , at
jeg havde raget mig saa megen Visdom sammen at jeg vidste
hvad en Cigar var! - - - Giftblade, Ild, Nar!
Der inde i den Forretning, hos »Moer Spietz« hun syntes
nemlig ikke om at blive kaldt »Madam« endskønt at Fatter var
Kaptain, (Einj tæmmelig Ronga i hin Tid) hun vilde kaldes
Moer Spietz, der blev gjort en kolosal Forsjel paa Kunderne,
men det vidste jeg ikke dengang (jeg var ikke Genstand for nogen særlig Bevaagenhed) Men naar der kom finara Bælle , aa
kjøvte maied, saa vankada dær i en go Meninj. Henne i Hjørnet paa Disken stod en Krukke fyldt med Sirup, og naar Bællana havde faaet deres Varer pakket ned i Kurven, saa sa Moer
Spietz! Du skulde vel ha Lov te aa slikka lid i Da lilla »Dagemar« æile »Harmen« (vadi nu hed) aa saa stak Moer Spietz sinj

tjykka Pæiefinger ned i Syropskrokkan, røre lid rundt, aa saa
gava nu op minj Bælli, og saa gjalt det bare om at sutte løs, og
var det en særlig stor Handel saa sa Moer Spietz, du skulde vel
mæst ha lau te aa slikka einjgong inu lilla »Dagemar<<.
Nu kunde der jo med god Grund spørges, var der da ingen
virkelig store Købmandsforretninger i Rønne? jo det var der,
maaske større end i vor Tid, derom vidner de store Pakhusbygninger, f.ex. den i Tornegade, hvori nu Diskontobanken er, og
den i Provstegade, hvor Foderstofforretningen nu er, men det
hele laa anderledes den Gang, det var nemlig Exportforretning, særlig af Sæd som de store Købmænd befattede sig med,
der var jo ingen Export hverken af Smør, Flæsk eller Æg, af
disse Artikler producerede Bønderne ikke mere end til eget
Forbrug, og hvad de skulde levere paaAmtsstuen, derimod avledes der en Mængde Sæd, som saa Købmændene i Rønne
købte op i Løbet af Vinteren og som afskibedes om Foråret til
Udlandet. Ved Foraarstide laa her mange Skibe og lastede til
Oversøiske Pladser, selvfølgelig solgte disse store Kornkøbmænd mange Varer til Landet , naar en Bonde kom ud med et
Læs Sæd, saa fik han jo foruden de blanke Dalere en god Kurv
Kolonialvarer med sig hjem. Jeg skal lige nævne de store Købmandsforr. P. F. Mikkelsen, nu Exsteen, Jørgen Rach, nu P.P .
R., Phillip Rasch, Handelshuset, nu Blem Bids Jørn Thorsen
nu Brugs Jørn Bidstrup nu Brugs Fader til Frk Karen Bidstrup
og Hans Peter Rønne, han var vel nok den største og boede i
den gamle pæne Gaard ved Hovedvagten, han var tillige
Skibsreder, Hovedreder for en Mængde store Skibe, de fleste af
disse Købmænd var gamle Skippere, og foruden deres Sædudførsel sendte de hvert Foraar mange store Fartøjer lastede med
Mel, Gryn, Kolonial, Reb , Tjære, Isenkram , Manufaktur osv
op til Island og Grønland .
Naa! saa forlader jeg dette Æmne, og vil saa fortælle ganske
kort nogle enkelte Træk om hvorledes Byen saa ud i Alminde-

Storegade. Tegning af Westman.
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lighed. De fleste Gader var dog brolagte , men med Rundsten!
og Rendestenen var ofte i Midten af Gaden, Gadebelysning
kendtes ikke, man benyttede en Haandlygte, hvis man vilde
gaa ud om Aftenen, men vad skulde Folk rende efter om Natten de kunde jo gaa i Seng!
Her var mange straatægte Huse i Byen, og mange med Brædegavle.
Gardiner for Vinduerne kendtes ikke, dog havde Folk Forhængsgardiner som de kaldtes, et hvidt eller kulørt Stk Tøj
som hængtes op for at beskytte lidt mod Solen, det var sjældent at nogen boede til gaden, altid til Gaarden. »Tapeter
Væggapapir var aldeles ukendt . »De Fine« havde deres bedste
Stuer oliemalede. De simple havde dem kalkede almindelig
hvide eller blaa. Jeg sagde i mit første Foredrag at Dalen syd
for Kastellet var af stor Betydning for _Byen, uden nærmere at
fortælle af hvilken Grund, jo, ser de mine ærede Damer og
Herrer, derude hentede Befolkningen deres Vægprydelser, der
voksede nemlig en Masse Evighedsblomster, derfor kaldtes Dalen Evighedsblomsterdalen , disse smaa gule Blomster samlede
Folk og bandt Kranse og Kors deraf, og dekorerede dermed deres Stuer, disse Kranse samlede jo nok lidt Støv, men de blev
fornyede hvert Aar, det var ganske vist fattige Vægprydelser,
men jeg synes dog at de var langt kønnere, end disse afskyelige
tyske Olietryk.
Jeg siger ikke for meget, naar jeg paastaar at Folk dengang
levede et helt anderledes sundt og fornøjeligt Hjemmeliv eller
Familieliv end i vor Tid, hvor Hjemmet kun er sove og Fodringsanstalter.
Selskabsvæsenet, eller Uvæsenet var meget lidt udviklet, Familier kunde nok komme sammen 3-4 Gange om Aaret. Traktementet var gerne skaaret Smørrebrød og 1 kop The. Kaffe var
jo kendt men ikke særlig benyttet, den blev brygget paa en anden Maade end nu, man kom nemlig Bønnerne og Cikorien i
Kedelen, naar Vandet kogte , og da Bønnerne ret ofte vilde flyde ovenpaa, skulde de røres ned med en Træske, det kaldtes
for at klara Kaffen, men det bedste til at røre Bønnerne ned
med var efter erfarne Husmødres Udsagn, Halen af en stor
Klipfisk og jeg har hørt Udtalelser om at den bedste Kaffe var
den der var klaret me inj KJepfiskegump.
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Natvæ~erne

på Bornholm
Af EYVIND L. LIND

I de bornholmske købstæder var der indtil 1873 natvægtere, i
Rønne vistnok to, og een i ethvert i de andre købstæder, skriver
]. P. Riis i en optegnelse til Dansk Folkemindesamling i 1927.
Videre hedder det, at de var bevæbnede med en morgenstjerne, vægterhorn og lygte.
Endnu 1841 betalte Rønne en ny morgenstjerne med 2 mark
og otte skilling.
1887 skænkede Rønne byråd morgenstjerne, vægtertegn og
lygte m .m. til Dansk Folkemuseum, efter at Vægterinstitutionen 1873 var blevet nedlagt, og der blev ansat to natbetjente.
De to sidste natvægtere Boss og Caspersen, som jeg mindes
ret, blev så natpoliribetjente.
Der er endnu en gammel optegnelse om en sådan natvægters gerning; omkring 1800 var Claus Fuleborg natvægter; han
boede i Ellekongstræde og havde først været artillerikonstabel.
Jule- og nytårsnar gav han først et par arrestanter i hovedvagten mad og spiste så sammen med sin familie: Klipfisk og risengrød, pebernødder, honning og brændevin.
Det sidste spistes med skeer af et fad, hvori var kommet
itubrækkede komianskringler.
Klokken 8 tørnede han så ud iført pelsfrakke med krave,
skindhue og handsker samt vægterhorn, morgenstjerne og lygte ej at forglemme.
Han kom først til lille Torv, hvor han gav et stød i hornet,
sang første vers af Vægtersangen; derpå gik han en tur i Sønder
Kvarter og var på Havnen, hvor han gik ind i Borgervagten,
hvor vagten gav en syp (snaps) og et stykke komminanskringle.
Kl. 9 stod han på Store Torv uden for byfoged, kancelliråd
Pingels store gård, hvor han sang andet vers.
Nu kom kusken ud og hilste fra byfogden, om han ville
komme ind og få noget under vesten . Han blev beværtet med
gåsesteg, rødkål, æbleskiver og punch og den ære at klinke
med herskabet.
Han gik så videre nordpå og standsede uden for storkøbmand Michelsen, hvor han var kl. 10 og sang tredie vers.
Købmanden åbnede nu et vindue og stak et glas punch ud
til ham, der takkede og ønskede Glædeligt nyd.r.
Ved 11-tiden kom han og sang andet vers for fiskerne.
På slaget 12 stod han igen på Store Torv, der nu henlå i mørke,og her sang han så midnatsverset nr. 4.
Der var endnu fire timer til nattevagtens slut.
Hovedvagtens arrestanter blev nu efterset.
Han var oppe i kirketårnet og spejdede til alle sider efter:
om mulig ildsvåde, skibe i havsnød eller lignende.
På Lille Torv sang han så sidste vers og kunne så klokken 4
begive sig hjem og hvile.

ÅRETS GANG
I DEN BORNHOLMSKE NATUR
Tekst og foto: Frede Kjøller
September måned 1981 gav mange
sammenstød mellem varme- og
koldfronter med deraf følgende uroligt vejr og stor nedbør, 81,9 millimeter, målt i Østermarie. De lidt urolige
vejrforhold havde været typiske for
sommeren 198 1, deriøvrigt slet ikke
var så ringe, som nogle ville gøre den
til.
Naturen var frodig sommeren
igennem og i september med. Billedet viser et bakkedrag ved St. Knudegård i Klemensker. De mange
planter, som de græssende d yr har ladet stå, er malurt. Bornholmske botanikere bliver jævnlig spurgt, hvor der
findes malurt. Her er i alt fald nok af
den .

I oktober fortsatte nedbøren med tiltagende styrke. I Østermarie måltes
186,2 mm, hvilket er den største månedlige nedbør, der er målt i den tid,
der er foretaget nedbørsmålinger her.
Kun i 6 af månedens dage måltes ingen nedbør.
Alt i naturen svømmede i vand, og
vandløbene var overfyldte. På billedet ses vandfaldet ved GyJdenså i
Øs termarie. Det er et af vore mindre
kendte bornholmske vandfald; men
det er ganske malerisk, når vandet
skummende og larmende vælter sig
ned over klippeskrænten.
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Nedbøren var fortsat stor i november
med 116,3 mm. I øvrigt var novembervejret forholdsvis mildt, skønt
vejrforholdene stadig var urolige med
storm ikke mindre end 3 gange i løbet af måneden, værst den 24. november, da en orkanagtig storm anrettede meget store skade r, særlig i
skovene. Orkanen var bemærkelsesværdig blandt andet ved at være
meget langvarig.
Novemberbilledet viser uvejr ved
Gines-Minde. Klipperne ved Jons
Kapel ses længst ude .

Vinteren begyndte tidlig, allerede
den 4. december, og den tog ret voldsomt fat med kuldegrader ned til 1011 grader. Nedbøren blev i alt 67, 1
mm , heraf faldt i Østermarie 47,3
mm sne. Større problemer voldte sneen ikke; men den gav en hvid jul.
Det første vinterbillede er fra Baste
Mose i Almindingen. Det er vel den
skønneste skovmose, vi har på Bornholm, ikke alene forår og sommer,
men også om vinteren.

28

JUL PAA BORNHOLM

,,

\ \ 7~~

Januar 1982 blev en regulær vintermåned med megen nedbør, der faldt
som sne, og med en voldsom snestorm den 5. januar og med tilløb til
endnu et par, der dog ikke blev særlig
generende. Særlig lave frostgrader
måltes ikke, og der var flere fine vinterdage med solskin i måneden . Vinterlandskabet er fotograferet ved
Maegård i Olsker.
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Med februar måned standsede den
meget store nedbør, der havde præget det sidste halve år. Nedbøren
måltes til 7, 1 mm i 4 ned børsdage.
Vinter var det hele tiden, når undtages 3 dage med temperatur over frysepunktet. Barometerstanden var høj
måneden igennem, og man kunne
have ventet en hel række solskinsdage. Men det slog fejl, solen viste sig
kun sjældent. Der lå megen sne
rundt om i de bornholmske landskaber; men mindre tøbrudsperioder
havde dog taget så meget på sneen, at
denne kun dækkede landskaberne
pletvis, som det ses på billedet af et
landskab i Østermarie set over »Engene« mod Skrulle.
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Med indgangen af marts var det slut
med det egentlige vintervejr; men
nedbøren var usædvanlig stor for en
marts måned at være: 109,3 mm regn
og slud. Måneden havde en del tåge.
Sidste del af måneden gav mange solskinsdage, og de tidlige forårsplanter
myldrede frem, og birketræernes hvide stammer lyste så forårsagtigt.

Foråret, der fra slutningen af marts
var godt på vej, fortsatte med en lang
rad af solskinsdage ind i april, der
blev en usædvanlig smuk april måned, hvad vejret angår. Nedbøren var
ringe, 17 ,6 mm, men nattefrosten var
slem . Alligevel var forårsfloraen tidlig
på færde , ikke mindst i sprækkedalene. Billedet er fra Kelseå i Østerman e.
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Som april blev maj en meget skøn
forårsmåned med høj luft og megen
sol og med mælkebøtterne gnistrende
i et helt usædvanligt blomsterflor og
med kirsebærtræer og æbletræer i
overdådig blomstring. Nedbøren
blev kun 35,8 mm.
Billedet af den blomstrende forårsflora er fra Klint ved Paradisbakkerne. Det er ikke alene det fredede
landskab, der er skønt her. Her er også en meget skøn forårsflora, som også er fredningsværdig .
Og mens talen er om fredning, er
det værd at nævne de mange vandhuller, damme og mindre moser, der
findes i det bornholmske landskab.
De er ikke fredede, og mange er forsvundet i de senere år; men de er tilholdssted for en fauna, der er i rivende tilbagegang. Det gælder i særdeleshed padderne , som nu er totalfredede. Det er derfor vigtigt, at deres
tilholdssteder, damme og andre
vandh uller, som endnu er tilbage,
også bevares, selv om de ikke er fredede.

På billedet ses et af disse idylliske
vandhuller, Gråmyr ved Gudhjem i
juni måned. Måneden gav mange solskinsdage, men dog behersket sommervarme. Nedbøren blev 55,6 mm.
Sluttelig er der at sige om sommeren 1982, at det blev en bedre sommer, end vi har haft i mange år, med
sol og varme i overflod; men det var
også meget tørt i naturen, således at
der opstod betydelig brandfare i
mange skov- og naturområder.
Juli måned fik 6,3 mm nedbør, august 92,8 mm, der dog først faldt
sidst i måneden.
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Af OLE JUL HANSEN
I 1882 ansatte Nyker kommune som plantør og opsynsmand
den 31-årige Olaus Julius Hansen.
Sognet havde ved kgl. forordning fået tildelt et areal på 622
tdr. land af »Højlyngen«, imod at beplante 6 tdr. land af området årligt, 150 tdr. land med skov inden for en vis årrække.
Udmarksprotokollen i Nyker har oplysninger om plantørens
løn og ansættelsesforhold fra dette år. Udmarken kunne, da
den blev Nyker kommune tildelt, ikke få nogen direkte sammenhæng med den gamle del af kommunen , idet udmarken
er beliggende op til Statsskoven Almindingen - ret langt fra
moderkommunen, der grænser til havet nord for Rønne.
Den benævnes derfor som en sogneenklave og har foruden
sin skov 28 familier bosiddende (i 1948).
Udmarken havde som regel - siden 1930 - en repræsentant i
sognerådet og før den cid egen kommissær til tælling af folk og
fæ, ligesom den havde egen brandfoged.
Det kan ses, at Olaus Julius Hansen har ført folketællingslisterne i flere år, ligesom han var brandfoged omkring 1912.
Han afbrændte da sammen med andre lyng om formiddagen,
hvorefter man gik hjem for at spise uden at udsætte brandvagt.
Vinden friskede imidlertid op og ilden tog fat igen, hvormed
et stykke skov samt det stråtækte nabohus »Hedebo« blev flammernes bytte. Det kostede Olaus Julius Hansen stillingen som
brandfoged og en efter datidens forhold stor bøde på 500 kr.
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I 1882 var hele området omkring det 129 m o.h. høje Bolsterbjerg et lyngklædt, bakket terræn gennemfuret af gamle
hulveje , som endnu kan ses i skoven. Her har generationer af
bønder aget med de magre krikker foran deres pindevogne,
når de skulle udføre pligtkørsler eller levere deres skatter i form
af korn, brænde, smør, kød, torsk osv. til »slottet« Hammershus på nordsiden af Bornholm , hvor der efter hinanden sad bisper, lybske fogeder og kgl. lensmænd og tærede på landets
fedme, som bornholmerhistorikeren Zahrtmann udtrykker
det.
Man kan i skoven se, hvorledes disse gamle hulveje samler
sig, hvor der har været vand og lavninger (sider og vå på bornholmsk) for så at spredes igen , når terrænet er mere bekvemt.
Udmarken var et fattigt område, mest til ulejlighed for det lille
velnærede sogn. Det rettede sig dog senere, da skoven var ca.
70 år gammel. Under anden verdenskrig flankhuggedes store
dele af den til brændsel og gavntræ, og der tales om, at et stort
centralskolebygggeri i 1950'erne kunne gennemføres uden
mærkbare skattestigninger, fordi skoven havde givet et godt
overskud.
Men tilbage til 1882. Der lå dog et hus, som plantøren kunne flytte ind i, da han fik stillingen. Det var gammelt og stråtækt med en lille stald i den ene ende. Hvem der byggede det
vides ikke, men muligvis var det Mogens Munk, han boede der

Det gamle Bolsterbjerg set fra haven, bag hegnet den It/le sø.

i hvert_fald i 1869, da han i Vester Marie kirkebog nævnes som
ledvogter i den nærliggende Alminding skov. Der var også
plantet lidt - op mod Almindingens stengærde stod nogle store
graner, som i min fars barndom blev kaldt munkegranerne.
Overleveringerne fortæller, at det gamle hus var opført af
tømmer fra den nedbrudte 54. og 56. sgd . Alegård i Vestermarie. Olaus Julius Hansens farfader, Peder Wevstsen, f. 1798,
havde boet på denne gård. Og hans søn W ævest Peder Holm
(Olaus Julius Hansens fader) påviste i tømmeret en stolpe fra
den gamle gård . Den havde siddet i porten og var på en karakteristisk måde mærket af en løbskkørsel, som havde foregået,
da Peder Wevstsen eller dennes far Veft Jensen Klinge havde
den.
Det berettes også, at det spøgte i den gamle gård , der skulle
være bygget af tømmer fra et strandet kaperskib . Og det spøgte selvfølgelig stadig i det gamle tØmmer. De vilde, afdøde kapergaster kom af og til og så til resterne af deres gamle skib.
Om natten kunne det lyde, som om der blev slået i stuens bord
med en læderrem eller lignende. Ligeledes kunne der om aftenen , når familien sad i stuen, komme en rullende lyd som torden hen over loftet, så det klirrede i petroleumslampen. Olaus
Julius Hansen kaldte det for »munketordenen« og sagde, at det
var Munkan (Munks kone) der kom for at se til huset. Der var
også et værelse i huset, hvor ingen kunne sove på grund af
spøgeri , støj- og lysfænomener, der oplyste værelset som den
klare dag . Et par missionærer eller religiøse prædikanter prøvede, men måtte opgive. Ved anlægget af Åkirkebyvejen logerede de fra_Sverige ankomne vejarbejdere på loftet af det gamle
Bolsterbjerg. Så måtte spøgelserne foruække, for i sådan en tumult med kiv, slagsmål og druk kunne hæderlige spøgelser ikke begå sig . .. •)
Skønt der var øde lyngmarker i 1882, må der dog engang, antagelig i bronzealderen eller jernalderen, havde været beboelse
der. Der må i hvert fald have udfoldet sig en eller anden form
for menneskelig virke, idet der ved brydningen af lyngen på
Bolsterbjergs sider er oppløjet ret mange brandplet.ter (ligbål),
senest af plantørens ældste søn Emil , der efterfulgte ham.
I Olaus Julius Hansens samling af gammelt husgeråd og lignende i Bolsterbjerg-hytten findes eller fandtes for få år siden
to skubkværne til korngrutning, og disse kan vel tænkes at hidrøre fra en periode, der strækker sig fra stenalderen helt op i
jernalderen .
De var gravet op af ham selv på Bolsterbjerget , hvilket stemmer meget godt med de mange jernalderbrandpletter.

') Fortalt

af skovfoged A . W.

Seier i •Bornholmske Folkeminder•.

I de nærliggende Simenehøje gravede min søster Benny en
meget tykvægget urne op under skovplantning i 50'erne.
Når jeg erindrer mig, hvad der i min barndom blev fortalt
om disse Simenehøje - om spøgeri og anden uhygge - forstår
jeg nu bedre, hvorfor netop disse høje i folkeoverleveringen
havde bevaret en sær uhyggelig omtale over sig. Det var jo simpelthen en af de gamle hedenske begravelsespladser, men det
havde man i mellemtiden glemt. Kun uhyggen hang stadig i
luften over højene.
Hele området har som helped mange gamle og uforklarlige
navne. Navnet Vettemose er dog til at tage og føle på. Uhlekullene (egentlig Guden Uhls Kulle) , tæt ved Bolsterbjerg. I
turistforeningens bog om Bornholm skriver underarkivar
Svend Aakjær, at selve navnet Bolsterbjerg antagelig er en forvanskning af Bolstedbjerg, egentlig af det hedenske bol :
»Under alle omstændigheder er der sikkert også her i Norden et navn for bygværk af en eller anden art, og her på Bornholm træffes foruden de tidligere nævnte Hagelbjerg og Borgbakke, Bygge-høj, Bohøj af Bod, Bobakke og Bolsterbjerg/
Bolstedbjerg i Nykirke sogn I tillige Baste Aa i Klemensker,
Basta i Østerlars sogn og Bastemose og Lindesbjerg i Vestermarie - alle er det steder, hvor der også i senere tider var borge, og
hvor vigtige ting var på færde. « (1926).
Hele egnen har mange navne, der endnu bærer præg af
gammel asetro og hedenskab. Jeg nævner forskellige i flæng
her: Ravnebro, Ravnekær, Gamalta, Pykkekullekær, Stavsdal,
Aarsballe som vistnok er forvansket fra Aarsp Halle. Palle Lauring skriver, at Rytterknægten er et psynonym for Odins Bjerg
(Odins navn var så helligt, at man end ikke kunne nævne det).
At al den slags lever længere på en isoleret ø som Bornholm,
er jo ret indlysende.
I min familie har vi beretninger om det: Min farmoders
mor, Karen Marie Jensen, f. 1829, boede på sine gamle dage i
plantørboligen, og en dag, da hun havde luget i planteskolen
- kort før århundredskiftet - fortalte hun sin svigersøn, Olaus
Julius Hansen, at hun havde set de »underjordiske« ved højlys
dag flytte fra Bolsterbjerget ud mod Simenehøjene, og at de
små væsener flyttede i samlet trop (gråt tøj og røde huer) med
fløjter og trommer i spidsen. Olaus Julius Hansen sagde til
hende, at det var noget havs (sludder), og det kunne ikke passe, hvortil hun alvorligt, indigneret svarede: Jamen , jeg så dem
vel selv. (Kilde: A. W . Seier: Bornholmske Folkeminder).

Bolsterbjerg-hytten.
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Olaus Julius Ha~sens barndomshjem.

Disse underjordiske var i den gamle folketro både venligtsindede og drilagtige i deres forhold til de almindelige dødelige. De kunne forbytte nyfødte i vuggen med et af deres egne
børn, hvis ikke der var stål (en saks eller en kniv) i vuggen. En
sådan kaldtes en »bytting« og var fæl at se på. Når fløden ikke
ville lade sig kærne til smør, så var det deres skyld osv. osv.
Men i ufredstider, når landet (øen hedder på bornholmsk
landet, og øen er Christiansø og Ertholmene) var i fare, stillede
de små også under anføring af deres første mand på sin trebenede hest - dette er jo, må man tro, rester fra landets gamle
førkristne tro, og i denne situation er de landsdelens gamle
skytsvætter.
Men tilbage til Olaus Julius Hansen og hans 23-årige kone,
Georgine O line Jensen. Da de den 5. oktober 1882 flyttede til
plantørboligen fra det lille husmandssted ca. 2 km derfra, havde de nok ikke så meget på flyttelæsset - de var begge født
udenfor ægteskab og havde længe før voksenalder været vogterdreng og vogterpige.
Men Olaus Julius Hansen havde dog nogle år ejet barndomshjemmet og tillagt det mere jord samt forbedret det. Det første barn får de den 6. oktober 1882 (dagen efter flytningen).
Men Olaus Julius Hansen har været fortrolig med vejen, for allerede i 1874 var han begyndt at rydde lyngen på Bolsterbjerg,
og siden 1862 havde han arbejdet i planteskolerne i Almindingen hos Forstråd Roggenbau.
Når han sådan på eget initiativ ryddede lyng, kan det lyde
lidt mærkeligt, men det var der ingen, der tog anstød af. Det
var igennem længere tider almindeligt, at man »tog udmark
ind« - den var der jo ikke rigtig nogen ejer til. Der var tradition
for, at det gjorde fattige bornholmere igennem flere hundrede
år - det til trods for, at de fik bøder og måtte betale indfæstningspenge osv. Så blev man alligevel boende, og fonsatte
med at rette et gærde hist og her og tage lidt mere ny jord ind.
Foruden at rydde lyngen og plante skoven, grøfte og grave
fik han i mange år tid til at plante mindre skove rundt omkring
ved private gårde.
Forud for dette havde han aftjent sin værnepligt på Kronborg. Han har fortalt, at det så langt op i tiden var almindelig
skik og brug at krumslutte opsætsige soldater og sætte dem i
arrest i kælderen. (Krumslutte: lænke arme og ben sammen).
Nøjsomt har de måttet leve, kan man forstå. Når han arbejdede med at grave grøfter og plante, gik hans børn til middag
ud til ham med en skål grød , for brød var en dyr spise. Og der
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blev, når der var råd til det, købt for længere tid - man gik til
Østerlars og købte 2 stk. lispunds rugbrød, i alt 16 kg. Når børnene klagede over mug på brødet, blev der blot svaret, at det
var så sundt for tænderne.
En fattig egn var det indre af landet. Om det nærliggende
Tingsted i Vestermarie sogn blev det sagt, at »skulle man på
Tingsted at tigge, skulle man have brød med i posen.«
Man hilste tiggerne m ed »Sid som du står - du skal vel have
en bid mad førend du går - brød har du vel med dig? Noget
smør har vi ikke at give dig ..« På bornholmsk »Sed som du står
- du ska vel hå ejnj bidda mad forrinj du går - brø har du vel
me daj? Nad smorr hå vi ente å gje daj. «
Og på samme måde med den fattige jord: »På Tingstagroer
sjidt å lårt å lavsurt - pilsurt å pajsurt. « (Lavsurt = spergel,
pilsurt = pileurt, pajsurt = gul okseøje).
Efter Olaus Julius Hansens ansættelse som plantør kom der 8
børn i hurtig rækkefølge:
1. Marie Margrethe, f. 6.10.1 882, gift Didefsen, Frederikssund .
2. Emil Mogens, f. 18.8 . 1884, plantør, ugift.
3. Olaf Peder, f. 9.9. 1886, snedkermester i Allinge.
4. Christine, f. 10.11.1889, død som 6-årig.
5. Karen Jørgine Juliane, f. 24.1.1893, gift Schou, malermester.
6. Waldemar Kristmas, f.21. 2 .1896, tvilling, bygmester.
7. Valborg Elisabeth Kristine, f. 21.2.1896, tvilling, gift
Kristiansen, skovløber.
8. Sophus August, f. 12.8. 1899, landmand, senere restauratør på Bolsterbjerg.
Foruden sine plantninger formåede Julius Hansen at indrette plantørboligen til traktørsted - haven blev udstyret med
smukke trælysthuse, hvor besøgende kunne spise og drikke
kaffe m.v.
Et højt træudsigtstårn rejstes, en lille sø udgravedes til en
noget støre, og en lille malerisk bro førtes over på det smalleste
sted.
Men det allerstørste arbejde var anlæg af en enestående botanisk have på ca. 2 112 tdr. land med vækster fra mange af klodens egne. Altsammen plantet under så naturtro forhold som
muligt.

Bolsterbjerg have.

Et lille museum med gammelt husgeråd, redskaber og lignende indrettedes i en malerisk hytte helt i naturtræ.
Plantøren snedkererede og forfærdigede alle de ting, han havde brug for. Han indbandt selv sine bøger, årgange af illustrerede blade osv. og kendte hver eneste af sine tusinder af planter ved latinsk og dansk navn.
Han lod afholde høstfester med det helt store og nye: fyrværkeri, illumination af haven og underholdning af hornorkester, og om aftenen var der bal i den efter tidens forhold score
træbalsal på toppen af Bolsterbjerget.
Lange plancher med illustrerede blade var til gratis besigtigelse i haven. Han anskaffede en af de første grammofoner
med en enorm tragt og arrangerede ballondans i en regn af
konfetti i den karbidoplyste balsal. Åben musikpavillon med
hornorkester var også en af datidens trækplastre.
Desuden lejedes den score sal selvfølgelig også ud til havebrugsudstillinger, møder, familiefester o .J.
Og endelig som det sidste: han etablerede sig som lokal forlystelseskonge med omrejsende restaurationstelt, skydebane,

sømbod , en sortsværtet mand , hvis hoved man kunne kaste
bolde efter osv . osv. Sidst men ikke mindst havde han en rigtig
brokarrusel med heste. grise og svaner, vogne og kaner - over
det hele et lærredstag, der svingede med rundt. Den var desuden udstyret med malerier, perlebroderede gardiner og billedskæringer.
Der hørte desuden til karrusellen et lirekasseorgel, der spillede wienermelodier. Det var på størrelse med et klaver og udstyret med basunengle og forgyldning og smukt malet ud
imod publikum. Et par meter oppe på en rund træbro gik seks
mand og skubbede karrusellen rundt - de kaldtes »karruselsvingere«, og de sang: .»Hæng nu i , hæng nu på, så ka' karrusellen gå, hæng nu i, hæng nu på, osv. osv.
I toppen ovenover lærredstaget var en udskåret trædame ,
der lignede en gallionsfigur. Hun havde rødt skørt, der foldede sig over lærredstaget, og dannebrogsflag i hånden. Hun hed
Pepita. »Karruselsvingerne« var stærke folk, der blev godt betalt. De svedte meget og drak meget øl. Lirekassedrejeren var
dog bedst betalt, men det var også et hårdt job at dreje den
store kasses svinghjul - rung var den endvidere, jeg tror som et
klaver. På karrusellen var billettør med taske til pengene. Når
den skulle stoppe, skete det ved at han kastede en tyk , bred
plankestump, fastgjort til broen med et reb, ud på jorden. Så
stillede billettøren sig på den indtil farten gik af. Den kaldtes
for »Slævan«. Karrusellen solgtes i 30'rne til et tivoli i Lyngby .
Senere kom en sving-karrusel til, bygget af sønnerne Olaf og
Waldemar. Her sad man i stole , ophængt i kæder, men den
var ikke nær så smuk som den gamle.
Den gamle karrusel er endt sine dage på Nationalmuseet i
Brede.
Alt dette fordi som Julius Hansen sagde: »Man skal jo leve.«
Familien var scor og plantørlønnen lille. Olaus Julius Hansen
annoncerede jævnligt i aviserne om fester og deslige og blev
kendt for at slutte med: »På forhånd tak for besøget« - det kunne lyde lidt selvsikkert, men bundede vistnok i hans beskedenhed og taknemmelighed for tilværelsen i al almindelighed .
Det blev over hele Bornholm til et mundheld brugt i mange situationer: At det lever endnu erfarede jeg så sent som i 1975,
da jeg fortalte en ældre bornholmer her i Kraghave, hvor jeg
kom fra. Da udbrød han: »På forhånd tak, som Julius Hansen
sa!«

Bolsterbjerg med veranda, ca. 1930.

Karrusellen. Fra venstre ses Olaus Julius Hansen som nr. 3, og hans
sønner Waldemar og Oluf som nr. 4 og 5. Hotel Fremtidens gård,
Rønne.
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Olaus Julius Hansen foran det lille museum.
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I denne beretning har der ikke været fortalt meget om hans
kone , Georgine (kaldet Gjørgina). Hun var som jeg husker
hende en lille væver gammel dame med mørke øjne og et
ukueligt godt humør. Hun var nok den mest praktisk anlagte
af de to. Hvis det kneb, kunne hun godt skære halsen over på
en spædekalv, når Olaus Julius Hansen skød det fra sig og helst
ville være fri. Blev hun gal på en af sine katte - dem elskede
hun ellers - eller blev der for mange, så hængte hun dem i en
»Strikke« fastgjort til udhusdørklinken. Hun lagde en løkke om
kattens hals, vendte ryggen til og trak indtil katten var død.
Jeg husker hende som en lille , p æn , mørk, gammel kone
med sort korsklæde og sort hovedtørklæde med broderede
blomster på. Hun kunne et utal af beretninger og historier om
død , troldtøj og den slags - det kaldtes for »sansager«, og var de
mindre troværdige, sluttede hun med: »at det jo nok var en
aria.«

Hansen, Olaus Julius, 185 1-1930, plantør, DM. 1930, Det kgl. Haveselskabs ærespræmier og diplom, Granelifondens belønning og Diplom 1926, 2 gange præmieret af Bornholms Landøkonomiske Forening for ypperligt land- og havebrug, f 13. april 1851 i Vestermarie,
d. 22. maj 1930 på •Bolsterbjerg•, s. af EliSabeth Hansen, g. medJørgine Jensen (1859-1935).
Uddannet som forstmand i Almindingen fra 1862, bl.a. hos forstråd Roggenbau, begyndte at rydde lyngen ved 1Bolsterbjerg• 1874,
ansat som plantør og opsynsmand i Nyker plantage med bopæl på
1Bolsterbjerg• 6. oktober 1822.
Hansens navn er knyttet tti det meget omfattende plantørarbe;de,
han gennem en menneskealder udførte på arealer, der tidligere havde
været dækket med lyng, og til den imponerende botaniSke have, han i
sin fritid skabte ved plantørboligen. Den er nu et af Bornholms mest
søgte udflugtssteder og indeholder mange botaniske sjældenheder.
H. var en af Bornholms bedste sønner. Enestående dygtighed, energi,
tålmodighed, flid og udholdenhed kendetegnede ham. Han var en
beskeden mand og glædede sig af hjertet over den anerkendelse, han
mødte, vel nok ganske særligt over sølvkorset, som han modtog kort
tid før sin død. Hans have kaldes i daglig tale stadig •Julius Hans Hava•. - Litteratur: Zahrtmann, Bd. li, s. 229. Bornholms Tidende 20.,
23. og 24.5. 1930. Bornholms Land, bd. II, 1944, s. 168. - Kilde: H.
Sonne Kofo ed og N. C. Stangeård: Klippeøens Mænd, fødte og førte.
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Kosten var jo til daglig sild og sua, spegesild med noget flydende til. Kun til højtiderne kunne der komme lidt fersk kød
på bordet . Juleaften fik man i ældre tider klipfisk og risengrød ,
som regnedes for noget af det allerbedste.
Da deres yngste søn som stor dreng skød et rådyr - uden lov
til at tage bøssen - fik han prygl af sin far , men ros af sin mor.
For, som hun sagde: »Så fik vi da lidt fersk kød i huset .«
Men så i 1911 en tør augustaften nedbrændte den gamle
plantørbolig. Forældrene var til en lille fest hos naboerne Hans
Westh'es i et nærliggende skovløberhus.
Et åbentstående vindue fik et gardin til at vifte hen over en
tændt petroleumslampe i køkkenet. Det antændtes, og ilden
forplantede sig op i det tørre stråtag, og efter ganske kort tid
var hele hjemmet brændt.
Uden møbler og husgeråd måtte forældrene og de hjemmeværende børn flytte ind i et gammelt redskabsskur, som lå lidt
ude i haven og blev kaldt »hoddan«, og man overvintrede så
der på bedste måde.
På den gamle tomt opførtes af kommunen en ny p lantørbolig med staldbygning og udhus, og plantøren opførte for egen
regning den nuværende restauration og beboelse samt hestestald , bygget af træ og med plads til 50 heste . Senere kom til
en ligeledes træbygget balsal med køkken og værksted anlagt
på den højeste del af Bolsterbjerget.
Disse noget indviklede ejerforhold gav da også ved Olaus Julius Hansens død i 1930 anledning til forskellige problemer
om, hvem der ejede hvad , idet de af plantøren opførte bygninger jo egentlig lå på en jord , der var kommunens (den var end
ikke matrikuleret).
Man forhandlede sig dog tilrette med Nyker kommune om
at den frit og kvit byggede enken et p ænt lille hus i Stavsdal bevilligede hende en lille alderspension og livsvarigt abonnement på den socialdemokratiske avis (partiet havde nylig fået
flertal i sognerådet).
Desuden opnåedes enighed om, at en af sønnerne skulle have fo rtrinsret til at forpagte restauration og have. Den ældste
søn Emil Mogens, f. 1885 , havde allerede i nogle år haft plantørstillingen med den dertil hørende bolig. Og nu ansattes
som restauratør den yngste søn, Sofus Hansen , f. 1899, som
pietetsfuld t drev restaurant og have fra 1932 til 1966.
Plantørstillingen nedlagdes, da haven og restauranten solgtes og kom på fremmede h ænder.

Bolsterbjerg, ca. 1915.

De underjordiske i krig
Folkesagn og folketro XIII
Af CHR. STUB-JØRGENSEN

Når de underjordiske opretholder en militærstyrke, ligger der
selvfølgelig en hensigt bag. Og hensigten er at varetage Bornholms forsvar i tilfælde af krig. Der foreligger u tallige sagnoptegnelser om underjordsmilitsens indsats, når Bornholm angribes af fjendtlige styrker.
Fruentimmer- og Mandfolketidende skriver: Den gemene
almue der på landet er af de tanker, at underjords-kongen forsvarer landet, men at han ikke griber til våben, ikke heller
uden meget sjældent lader sig se, førend nøden udkræver det.
Det tros, at han passer på strandbredden, og af kærlighed til
regeringen aldrig vil tillade nogen fremmed magts herredømme over B ...
Et århundrede senere skriver GeorgJosefsen: De underjordiske er især virksomme, når der er krig og ufred på færde, og da
passer de næsten altid på at slå fjenderne på flugt, når de komme. Det er derfor, Bornholmerne aldrig kan komme under
fremmed herredømme, thi, siger Bornholmerne: Havde vi ikke haft de underjordiske , havde Bornholm været svensk for
længe siden.
Og endnu i 1927 skriver en ung højskolepige fra Knudsker:
Jeg har kendt folk, der fuldt og fast troede, at underjordsfolkene i tilfælde af krig ville hjælpe os, med mindre jorden var så
bearbejdet med stål, spade og plov, at det ville holde dem
borte .
Mangfoldige sagn beretter om, hvordan de underjordiske afslår en landgang af fremmede tropper eller blot ved at vise sig
på strandbredden skræmmer dem bort. Således fortæller en
optegnelse fra J ylland : Den gang Jens Holmsted her fra Støvring lå s~m soldat på Bornholm, skulle han et nat gå strandvagt, sådan har han selv fortalt, og da gik han ind i en hytte til
en enlig mand for at få ild i piben . Denne mand sagde så, at
det ingen nytte var til, at han sådan gik og passede på, for de
underjordiske skulle nok selv bevogte deres ø. Nu skulle
strandvagten lægge mærke til , hvad den m ødte, sagde manden, men de skulle holde dem nær til stranden. Da Jens Holmsted så var kommen ud til de andre vagter, mødte de først et
regiment infanteri og lidt efter en afdeling kavalleri på trebenede heste , og endelig kom artilleriet; de kørte så nær op på
strandvagten, at den måtte gå med det ene ben i vandet, og da
de var komne forbi den, vendte vagten sig om og så efter dem.
Da lå der nogle krigsskibe lige ud for i havet , og så gav de sådan en salve , som besvaredes af landhæren, og genlyden var så
stærk, at Jens Holmsted sank i knæ.
De fleste sagn af denne type tidsfæster sig enten til svenskekrigen i 1645 eller til englænderkrigen 1807-1814. Det er

Foto: Frede Kjøller.

karakteristisk, at svenskekrigen stadig lever i folkeoverleveringen; den bornholmske antipati mod svenskerne har været dybt
indgroet. Mere naturligt er det, at englænderkrigen h uskes;
den var stadig i frisk m inde i første halvdel af det nittende århundre, en tid, der må anses for at være den mest betydningsfulde i bornholmsk sagnoverlevering. Det var først efter århundredets midte, at tyskerne blev arvefjenden. I øvrigt bør
man næppe tage for tungt på dateringen. Mange af sagnene
fra 1807 går muligvis tilbage til svenskekrigenens tid. Og de
bestemte krigsbegivenheder, som sagnene fortæller om, er
ganske uhistoriske.
P. N. Skovgaard fortæller i Bornholms Saga: D et følgende år
1645 viste to svenske orlogsmænd sig ved Hammeren og ville
der have gjort landgang, men de blev snart afviste af de virksomt brugte strandbatterier og det hastigt fremrykkende feltartilleri m ed flere tropper, og søgte ud fra land. Det er ellers herom et gammelt sagn på Bornholm, at de bleve rædde ved at se
de talrigt fremrykkende eller ligesom myldrende tropper; og
såsom de p å et sted have set ni kompagnier med estandarter og
faner , hvor der dog i virkeligheden kuns var to, så må de syv
kompagnier, som Svenskerne så, men Bornholmerne ikke,
med flere andre tropper længere borte, have været de berømte
underjordsfolk, som kom deres overjordiske landsmænd til
hjælp.
Det berømteste af sagnene fra 1645 er uden tvivl det, som].
P . Møller har optegnet: Den svenske flåde lå engang for Nexø,
og de højere officerer havde ladet sig underkøbe af svenskerne,
så de skulle have lov til uhindret at indtage landet. Alt mandskabet blev derfor kommanderet til at møde i Rønne, på en
eneste gammel mand nær, som for et syns skyld skulle holde
strandvagt. Han var da helt bedrøvet herover, men derved var
intet at gøre. Da hørte han det ligesom hviske: Lad og skyd ,
lad og skyd! Så tænkte han da til sidst, at han fik vel at prøve
derpå; han ladede sin bøsse og fyrede den af, og nu knaldede
det løs rundt om ham, og Svenskerne faldt som fluer , og de
måtte skyndsomst forføje sig fra landet, så mange som kunne,
og fra skibene kunne de svenske se, at det m yldrede m ed små
puslinger med røde huer på; men de havde ingen magt til at
gøre nogen modstand , førend der var løsnet skud fra en rigtig
overjordisk, og derfor var det, de opfordrede så stærkt til at lade og skyde . Men fra den tid af har aldrig nogen Svenskere forsøgt at tage landet. Det var en let sag at tage Bornholm , når ikke de rødhovede djævkvare! sagde Svenskerne.
Sagnets udgang på beretningen om kampen ved Nexø er
unægtelig en anden end den historiske virkelighed. Det sam-

JUL PAA BORNHOLM

37

me gælder et par optegnelser fra dette århundrede af bornholmske højskolepiger: de har muligvis kendt J . P. Møllers
bog. Men sagn er sagn , og historie er noget helt andet .
Karen Kofoed fra Knudsker fortæller i 1927: Under en krig
med svenskerne var der et tidspunkt , da Bornholmerne var ved
at give op, men så hørte de ganske tydeligt nogen der råbte:
Skyd, skyd! Og da foer de frem med fornyet styrke og sejrede
da også. Svenskerne skal have udtalt , at hvis ikke de »rødhuede
djævle« havde været med, skulle de nok have klaret sig.
Louise J ensen , ligeledes fra Knudsker, beretter i 1913: I den
tid var der en dronning i Sverige, og hun ville bestemt have
Bornholm. Hun sendte derfor en flåde til Bornholm , men da
de kom til Stampen, kom nisserne straks frem og slog sand i
øjnene på Svenskerne , så de måtte gå tilbage . Så forsøgte de at
gå i land ved Nexø. Men nisserne var nogle gode soldater, de
boede under jorden på Rispebjerg, og de kom kun op for at
exercere om natten. Svenskerne var også lige ved at tage Bornholm; men så hviskede nisserne i ørene på Bornholmerne:
Skyd, skyd! for Bornholmerne skulle gøre det først, og så vrimlede nisserne frem allevegne fra. Så måtte Svenskerne sejle fra
Bornholm; da de så kom til Sverige, spurgte dronningen, om
de havde fået Bornholm ? Nej, det var umuligt på grund af de
rødhættede nisser. Og der klarede Bornholmerne sig, og folket
blev meget lykkeligt.
Dette er i flere henseender en ganske ejendommelig optegnelse. At de underjordiske kaldes nisser, betyder ikke så meget ; sagnet lader en ikke i tvivl om, hvem de er. Men der er flere træk, der tyder på, at beretningen er på vej fra sagnet , det
der fortælles som noget virkeligt foregået, til det rene eventyr se slutningen! I øvrigt er det meget interessant at det fortæller
om en svensk dronning; dronning Christina, Gustav Adolfs
datter, var netop regerende dronning i Sverige i 1645.
Englænderkrigen i 1807 havde mange af sagnfortællerne i
frisk erindring. Philip R. Dam giver et billede af stemningen.
Bornholmerne stolede på de underjordiskes hjælp og nærede
ingen frygt for Engelskmanden : Han tager sig nok i vare for at
gøre nogen landgang her , ja, p å søen kan han nok spille mester, for der kan rødhuerne ikke komme ud ... Nu er der ingen
fjende, som tør sætte sig fod her på landet, formedelst de underjordiske, ja ikke engang vor egen konge tør komme her, for

Hallebrøndshøj.
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han ville blive taget til fange eller slået rent ihjel af underjordskongen.
De underjordiske skal have afværget flere engelse landgangsforsøg.]. N. Madvig skriver: I 1807 eller 1808 troedes de
underjordiske endogså at have afskrækket Englænderne fra en
påtænkt landgang ved at vise sig talrige og med skinnende våben langs kysten.
Dette træk huskes af flere senere sagnfortællere. Højskoleforstander J. West i Voldby, født i Aaker, fortæller: Under krigen med Engelskmændene lagde et stort engelsk krigsskib sig
uden for Nexø. Det vendte siden til og lukkede kanonportene
op, så det så ud til for dem, der stod på land, som om byen
skulle beskydes, og de rystede og bævede. Men lidt efter blev
portene lukkede igen , og skibet stak i søen. Næste dag kom en
matros i land fra samme skib, og da folk spurgte ham, hvad de
ville , og om byen skulle have været beskudt, svarede han : J a,
det var også meningen , men da vi så, at hele stranden fra Nexø
til Svaneke var helt fuldt af krigsfolk, turde vi intet gøre og
stak i søen igen! Bornholmerne vidste ingen krigsfolk af, men
det var jo de underjordiske.
Om den samme begivenhed fortæller Georg Josefsen, at
nogle Bølshavn-fiskere havde været ude p å et engelsk skib, der
sejlede forbi Bornholm . Folkene på skibet havde spurgt om,
hvor mange indbyggere der var på øen, og fiskerne havde fortalt dem det, men Englænderne påstod, at det passede ikke ,
der måtte være mange flere , de havde set en utallig mængde
små folk med røde huer bevæge sig langs stranden.
Georg Josefsen har flere optegnelser fra englænderkrigen,
hvor han bl.a. fortæller om et afslået angreb ved Povlsker: Den
gang her var ufred med England, og den engelske flåde var her
og ville indtage Bornholm, skal de underjordiske have vist sig
meget tapre. En engelsk flåde lagde sig ud fo r Povlsker sogn,
og Bornholmerne måtte derfor holde vagt der syd på landet
ved strandbredden. En nat gik der kun en mand på vagt og
førend han tænkte på nogen ting, begyndte Engelskmanden at
skyde. I førstningen vidste manden ikke, hvad han skulle gribe
til , men da hørte han flere stemmer, som sagde: Skudt, skudt!
De underjordiske kan nemlig ikke skyde , før en kristen mand
har skudt først. Manden adlød og skød sin bøsse af mod de engelske, og straks hørte han rundt om sig: Paf, paf! Og han så,
hvorledes hattene fløj af folkene på skibene og rullede ad søen
til. De engelske vendte om og skyndte sig bort. - På samme tid
skal flere have hørt de underjordiske pibe, tromme og klirre
med sabler og geværer og mange gange set og hørt dem exercere på Rispebjerg. De er også sete oven Aarsdale ae marchere
ned mod stranden med fuld musik. - I denne tid plejede Bornholmerne, når de hørte skud fra skibe , som sejlede der ud for ,
da at antænde bavnerne og klemte med kirkeklokkerne , det
kaldtes at gøre allarm. Det var således en nat, at der blev gjort
allarm, og alle mand skulle af sted, at der, just som konen i Vibegården i Povlsker gik og hjalp sin mand med at komme af
sted , kom en lille mand med et stort hoved og stak dette ind
ad døren for at se, om han var færdig. Derpå lukkede han igen
døren i og gik sin vej. Men noget lignende skal være sket på
flere steder.
GeorgJosefsens optegnelse fra Povlsker er ganske tydelig en
variant af sagnet om den svenske flådes forsøg på at bombardere Nexø. Det samme gælder følgende sagn , optegnet af overlærer Olsen i Varde: I krigens tid 1807-14 stod der en strand-

vagt udfor Sorchat, sådan kaldes en odde, der går ud i havet
imellem Rønne og Hasle. Den stod på bakken ude ved havet,
og det regnede og blæste og var et slemt efterårsvejr. Derfor var
han taget ind i sit skilderhus, men som han nu stod der, var
der noget, der råbte: Skyd! Han gik nu ud for at se om det var
patruljen, der skulle ride omkring og se vagten efter, men han
så ingenting og gik da ind igen. Så råbte det igen: Skyd! Han
kommer atter ud og ser efter, men kan ingenting opdage, og
undersøger endda omgiverlserne temmelig godt. Så går han
ind, og efter et øjebliks forløb hører han tredje gang, det siger:
Skyd! - Der må alligevel være noget! tænkte han, gik så ud
igen og skød sin bøsse af i luften. Da hørte han en forfærdelig
knitren og knalden nede ved stranden, han stod jo selv oppe
på bakken. Om morgenen efter så de, at der havde været kamp
dernede om natten . Svenskerne havde villet gøre landgang, og
de underjordiske havde slået dem tilbage. De døde svenskere
var allesammen skudt med flintkugler, men de underjordiske
havde ikke kunnet skyde mod dem, førend et overjordisk menneske skød først. Det var derfor, de ville have skildvagten til at
begynde.
Om et engelsk angreb på Hasle fortæller Chr. Weiss: I året
1807 forsvarede bjærgfolkene landet mod engelskmændene,
det er da vist nok. Fjenden skød på Hasle. Underjordsfolket
havde stillet sig op på strandkanten og råbte: Fyr, fyr! for at få
de overjordiske til at skyde først, før kan de nok ikke. Landfolket kunne nok ellers ikke se dem, men Engelskmændene så
dem i tusindvsis. Derfor sejlede de deres vej ret af, de turde ikke vove dem ved at binde an med så mange, kan tro .
Også med krigen i 1864 er de underjordiske sat i forbindelse, skønt denne krig ikke kom de bornholmske strande nær.
Således så en mand i Østermarie i 1834 en hær af underjordiske myldre frem af en høj ved Nygaard, og det mentes at være
at varsel om krigen i 64. Det varsel kom unægtelig i god tid. Vi
har ovenfor citeret et sagn fortalt af gårdejer Lars Hansen på

Aspegård i Østerlarsker om de underjordiskes aktiviteter i Almindingen kort før krigen i 1864.
Endnu under den tyske besættelse taltes der om de underjordiske, der fik æren for uheld med de tyske befæstningsanlæg på Sydlandet. På dette tidspunkt havde ordet »underjordiske« dog i de fleste Bornholmeres mund en særlig underforstået menmg,
.
Men i øvrigt har troen på de underjordiskes krigsmagt
utvivlsomt i fortiden bidraget ikke så lidt til at styrke Bornholmernes forsvarsvilje og tro på sejr; militsen er gået mere fortrøstningsfuldt i ilden, når den har været overbevist om, at
der, som Philip R. Dam siger, bagved hver militssoldat stod syv
underjordiske parat til at forsvare Bornholm.
De underjordiske, som bor i Bornholms gravhøje, er ikke
noget fattigt folkefærd. Vi har i det foregående set mange eksempler på, at de ejer store rigdomme, og at de ikke er bange
for at betale rundeligt, når nogen gør dem en tjeneste. At man
har fundet guld og sølv i oldtidshøje, har naturligvis bestyrket
troen på underjordsfolkets rigdomme. Men det har tillige vakt
folks begærlighed; mange har fået lyst ål at komrile i besiddelse af disse skatte.
Men det er ikke blot vanskeligt at få fat i de underjordiskes
guld , det kan også være farligt. Vi har set eksempler på, hvordan de underjordiske hævner sig, hvis man forstyrrer deres
høje. Denne frygt for højene er muligvis af meget gammel dato ; det er ikke usandsynligt, at oldtidens storbønder belagde
deres gravhøje med et kraftigt tabu, der har huskedes ned gennem tiderne.
Først og fremmest gælder det jo om at finde de nedgravede
skatte. Det synes at gå lettest fra hånden, hvis man får Fanden
selv til hjælp. Man skal stå op før midnat Frauenat (natten til
Mariæ Bebudelsesdag, den 2 5. marts) og gå stiltiende forbi tre
kirker; hver kirke skal man gå tre gange rundt om , og derpå
skal man gå til en korsvej, hvor man skal kalde højt på Fanden.
Så kommer han og viser en, hvor der er penge at finde.
Fråuenat er i det hele taget et gunstigt tidspunkt for skattegravere. Den nat plejer der at brænde lys på de steder, hvor der
er en skat nedgravet, hvad enten det drejer sig om underjordsfolkenes rigdomme i højene eller simpelthen om penge, der er
gemt i jorden i ufredstider.
Underjordsfolkets skatte kan man ikke blot finde i højene.
Der lader de dem ikke ligge altid; ligesom sengetøjet skal de
sommetider ud og soles. Fruentimmer- og Mandfolketidende
fortæller: Det fortælles, at i forrige tider har de ofte haft deres
skat ude i solen, og at de, som uforvarende er komne til et sådant sted, har set store stykker land bestrøget med guld- og
sølvmønter; de har endogså kunnet tage nogle af dem, men så
snart de anden gang bukkede sig for at optage flere, så er alting i hast forsvundet.
Til tider kan man få at se, når de underjordiske transporterer
deres skatte fra et sted til et andet, og kan man så være så heldig at få kastet stål på skatten, har de underjordiske ikke magt
over det mere. Georg Josefsen fortæller om en mand, der gik
ved Stokkelund tæt ved Lenseng: Da han kom til vejen, myldrede der af små troldfolk. Da han kom lidt længere ned på vejen til Rodholms-skoven, så han to sidde ved en kiste, der var
oplukket, og hvoraf de tog linned og meget sølv og guld. Manden blev bange og tænkte: Havde jeg bare haft noget stål ved
mig! men ikke engang sin lommekniv havde han.
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Fra skolen ved skoven
kort efter århundredskiftet
Med forårets komme i 1905 mødtes et hold på 25 elever på
Bornholms Højskole for at være »Sommerpiger« der i maj, juni
og juli. Det skete under forstander C. F. Krebs-Langes ledelse.
Samtidig med at elevholdet påbegyndte uddannelsen tiltrådte en ung københavner som lærer ved skolen. Det var Karl
Jespersen, der i januar samme år havde taget teologisk embedseksamen og derefter været på Ryslinge. At opholdet på klippeøen for hans vedkommende skulle komme til at strække sig
over 27 år indtil 1933, har næppe været den unge kandidat bevidst. Men det ville tilfældet. Da Højskolen efter et års forløb
skiftede forstander, blev Karl Jes persen opfordret til at overtage stillingen , men fandt sig »for grøn« til at påtage sig opgaven. Andreas Hansen modtog da opfordringen og blev skolens
leder 1906. Derved begyndte for de to's vedkommende et
samarbejde og et venskab, der skulle vare ved i mange år. De
blev begge præster ved Bornholms valgmenighed .
Det ovenfor angivne tal på »Sommerpigerne« er fundet frem
af en af skolens protokoller. Når læsere af >~ul paa Bornholm«
vil kunne danne sig et lille indtryk af, hvordan sommerholdet
formede sig for holdet, skyldes det et lille håndskrevet hæfte,
der i det følgende skal hentes nogle uddrag af.
Hæftet er et stilehæfte med blåt omslag, som Colbergs Boghandel (Knud Jørgensen) , Rønne, stod for. Navnesedlen, der
er påtrykt: »Salmebøger. Skolebøger.« , har lige akkurat plads
til påtegnelsen: »Stil og Genfortælling« og elevens navn. I dette tilfælde Asta Mogensen (min mors slægtsnavn).

Af ARNE MADSEN

Ved en gennemlæsning af hæftet fornemmer man, at der
har været en egen forventning til et sådant højskoleophold. Og
denne forventning har sikkert været fælles for de mange unge
Bornholmere - og andre -, der i tidens løb har tilmeldt sig et
sommerkursus eller vinterkursus på skolen med den smukke
beliggenhed midt på klippeøen og i storskoven der. De stillede
og i hæftet besvarede opgaver giver et ganske godt billede af,
hvad man havde til hensigt at vejlede de unge med. Der er en
klar pædagogisk linie i tilrettelæggelsen af dem. Så kommer
dertil det gode for læseren, at man dengang lagde vægt på fra
lærerens side, at eleven førte en læselig og smuk håndskrift ,
der såvel kunne glæde øjet som fjerne mistanken om hastværk
og lastværk.
Som afslutning af hæftet læser man som en slags kort opsummering af, hvad opholdet skulle give den enkelte, en besvarelse, der lyder: »Mit indtryk af en dansk højskole«. Man læser: »Højskolen, som arbejder med ungdommen, har til mål at
udvikle dens evner til at se på livet som det er, med et klart begreb om, hvordan vi mennesker er forskellige fra hverandre og
bør rette os efter forholdene. Der er en forskel på livet. Man får
syn for, hvor stor betydning oplysning har for vort land og vort
liv. Vi lærer at stå på egne ben, og der åbnes en åndelig verden
for os, hvorved vi får den rette forståelse af livet, så vi ikke bliver snæversynede, men kan arbejde sammen med vore medmennesker i sand forståelse af livet.«
Det er store ord, vil vi nok mene. Men de dækker ganske

Barndomshjemmet i Melsted var det langstrakte bindingsværkshus, der lå - og endnu ligger - midtifiskerlejet og dog nær havnen. Medfisker jens
Mogensens formæling med Karen Margrethe Hansen, født på •Søgård• i Østerman·e, knyttedes fisker- og landbos/ægt sammen. Fotografen af det
nu noget blegnede billede har de to ægtefæller og en søn med på motivet.

Bornholmske folkedansere, ca. 1905. Opholdet p å højskolen i Almindingen medvirkede til, at Asta Mogensen, der ses i 2. række fra højre (med /øf
let pegefinger) og hvis stilehæfte fra dengang danner basis for denne artikel, ledede folkedanserne i Gudhjem. Musikant var søsteren Nanna, der
ses yderst ttl højre iførste række med violinen. En 3. søster ses yderst til venstre.i .ramme række, Karen. Karen blev siden smedekone iÅrsdale. Smedemesteren, AnkerJørgensen, ses ved hendes side i første række. Ved Nannas side også iførste række er Hans Koch. De to udvandrede siden tzl Californien og blev der resten af deres liv, men foretog flere rejser hjem til deres gamle land og fødeøen Bornholm.
En 4. søster (der ikke er medpå billedet), som endnu bor i Gudhjem, fru Magnhild Holm, har fortalt, at 1ded altid va så årtit•, nårfolkedanserne
øvede sig i JSålijn• i hjemmet i Melsted. Fisker j ens Magen.ren åbnede med glæde hjemmet for de unge mennesker og Karen Margrethe bagte >et
graua stort hveddebrød•, som der altt"d var den bedste afsætning på i kaffe pausen.
En og anden ældre Gudhjembo vil måske i dag nikke genkendende til andre personer i de festlige folkedanserdragter, som •Piblana syde te saj
sæl å te kjærestijn•, som fru Holm bemærkede med et smil, da fotografiet skulle tekstes.

godt den stræben, der ligger i det gamle slogan: »Aldrig færdig, altid på vej!«
Man startede undervisningen i det nære. Den allerførste stileopgave er skrevet om »Foråret« og har tydeligt til hensigt at
lære eleve_n »at se«, at åbne øjne og sanser for livet omkring en.
Og så følger opgaven, der rummer spørgsmålet: »Hvem er du?
Hvor kommer du fra ! Hvor har du rod ?« Og eleven giver et billedet af det gamle Melsted, hjemegnen, et fængslende billede
af dette bornholmske fiskerleje , som det var for 3/4 århundrede
siden.
»Melsted er et lille fiskerleje, som ligger ti minutters gang
syd for Gudhjem. Der er kun 35 huse, som for det meste beboes af gamle fiskere . På grund af at havnen er så lille, så der ikke
kan være de store både, flytter de unge fiskere til Gudhjem.
Husene er gamle og med stråtag. Der er kun blevet bygget
et nyt hus i den tid, jeg kan huske. - Da Mortensens hus blev
bygget, fandtes der en stenkakkelovn i jorden , hvor de gravede
til kælder. Der fortælles, at Melsted er det første sted , hvor der
blev bygget her. I Svend Olsens have står Bornholms største
træ. Det er en gammel oldenbøg. - Og der er en mærkelig have , som ejes af enken, Karoline Hansen . Hun har selv anlagt

den. Den ligger imellem klipper. Der er lavet trapper fra det
ene blomsterbed til det andet. Og altid er der fuldt af blomster!
Syd for Melsted ligger en lille granskov og øst for den en
græsslette, som vi har til forlystelsessted om sommeren . Der
morer man sig med at spiJle kroker og spille bold. Vi leger og
morer os godt. På sletten plejer også at være skyttefester.«
Det må nok erindres, at afstandsbegrebet mellem det gamle
Melsted og Ekkodalen i Almindingen var et noget andet i 1905
end i 1982. Derfor var det naturligt, da dansklæreren gav de
unge den opgave at skrive et brev til familien , at det blev stilet
til en søster af højskoleeleven . Tre uger var gået og så meget var
hændt.
»I torsdags var jeg i Nexø for første gang i mit liv«, fortæller
skribenten . »Astrid, Bodil og jeg cyklede fra Højskolen om
morgenen til Sortegård i Ibsker, hvor Bodil har sit hjem. Og
der besøgte vi så hele formiddagen . Der er en dejlig have og
udenfor gården høje bakker, som vi var oppe på. Derfra kunne
vi se ud over Nexø. Lide over middag gik vi til Raageskovsgård
og besøgte Ellen Munk. Og derfra fulgtes vi ad til Siloams kapel i Nexø, hvor forstander Lange talte.
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Vi besluttede at vente med at cykle hjem til klokken syv. Så
var der tid til at se os om i byen og gå en tur til Stenbrudskulen.« Lide længere fremme i brevet får vi også at vide, at de unge piger nåede at få set skolestuerne på det daværende seminarium og et »kig-ind« i gymnastiksalen. Og den imponerede.
»Du kan tro, der var en gymnastiksal, så stor og så lys ... « En og
anden læser af disse linier vil nok også have en erindring derom.
Andre opgaver syntes at have haft forstanderens og lærers
orientering til grund. Det gælder de gamle folkeviser, »fordele
og farer ved livet i en storstad,« danske digtere, dansk historie
og emner, der var aktuelle dengang. Kvindens stilling i samfundet, f.eks.
Men her skal afrundes med »Et optrin på Højskolen« som er
set fuldt og helt med elevens egne øjne. Det handler om at
blive fotograferet. Og det var virkelig en begivenhed dengang,
læs blot:
»Først skulle vi fotograferes i de dragter, som vi havde på ved
Sankt Hansfesten her på skolen. Derefter skulle alle, som er
her, fotograferes i Ekkodalen.
Fotografen kom til middag. Så snart vi fik spist, tog vi vores
dragter på og stillede os udenfor Højskolen to og to, som vi
plejer at stå, når vi danser folkedanse: et par knælede, et andet
par tittede til hinanden, et tredie par truede hinanden og så
fremdeles.
Lærerinden og fotografen skulle så ordne os, hvordan vi
skulle stå fo r at se bedst ud. Det var ikke nemt for fotografen.
For når han havde været henne for ae ordne os lidt og så gik

hen til apparatet for at se, om alle kom med på billedet, så var
der altid et par dame.r, som ikke stod, som de skulle . Så måtte
han tilbage, rette ved stillingen og atter tilbage til fotografiapparatet. Det gentog sig flere gange. De, som stod som de skulle fra begyndelsen af, rystede af træthed, . da det afgørende
øjeblik kom. Det par, som »tittede til hinanden« rystede som
espeløv af træthed, så fingrene blev helt krumme og frk. L måtte »mande dem op« med et: »Alle fingre ret!« Og fingrene rettede sig. De var jo vant til at lyde fra gymnastiksalen!«
Endelig var alt klart, alle på plads og i stilling. Fotografen
udløste mekanikken »og befriede os fra den pine, som dog ikke
var så slem« lyder dec.
Derpå marcherede »hele befolkningen på skolen« til Ekkodalen. Hektor - formentlig hunden - naturligvis også! »Nogle
af eleverne gik foran med en dejlig kurv æbleskiver, hvedebrød
og kaffekopper og til sidst i flokken pigerne fra køkkenet med
kaffemaskinen! Fotografen sluttede op i toget med apparatet
på sin cykel. Og endelig fulgte nogle elever med barnevognen
og forstanderens lille Marie. »Så kom forstanderen. Og vi var
alle samlede!«
Og som det er skildret af den af de unge piger fra hin sommer i 1905, ser man dem sidde og hygge sig ved kaffen imellem de høje klipper og bækken, der løber gennem dalen, hvor
myggene sværmede og også gjorde sig til gode på deres facon.
Der var så blot tilbage ae få det fotografi »i kassen« som udflugten også omfattede. Hvordan det lykkedes, og hvordan det gik
med det, beretter fortælleren dog intet om. Det overlades til
fantasien.

Gudhjem folkedansere på Bokul. Den, der har skrevet dette postkort, der viser Gudhjempiger tage en malerisk opstilling ifolkedansedragter på
Bokul med Gudhjem kirke og havet som baggrund, har dateret dette den 7.9. 07, bestemt til en adresse i Californien og skn.ver spørgende: »Kan du
kende disse folkedansere fra Gudhjem? Alt er ved det gamle her. Det eneste sommeragtige vi har, er regn og torden!«
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Solbad i Sandkaas
Med blændet blik jeg suger solen ind.
Den salver mig i al sin hvide vælde,
den svider mig i huden som en nælde,
den lammer øjnene og gør mig blind.
Med pust af ild den fylder helt mit sind.
Dens vilde varme syder i hver celle,
i hvert et blodkar mærker jeg den vælde.
Den hilder stranden i sit gyldne spind.

Det regner

Jeg lader mine lemmer gennemgløde.
J eg aabner øjet halvt, og halvt i blinde
ser jeg, hvor lyset skilles - for at møde
et glimt af søens blaa og klippens røde.
I alle farver ser jeg verden skinne
og spejle sig paa øjets regnbuehinde.

Lars Oasiin.

Søborg 27.III.81.

Det regner sagte. Vinden
er ude af drift og det er
alene væden der bevæger nålene.
Dette spil mellem sanserne
dette spil mellem naturens
forskellige bestanddele.
Væden der bevæger
duften der bevæges
er det et liv.
Er det en tilstand
der leves mellem liv.
Er det sten på sten
hvor farven spiller livligere
end nu, hvor det politisk-økonomiske
system ikke spiller fallit
hver gang individet
uækker i den
anden ende af rebet.
Hans Reusch.
Fot o: Frede Kjøller.
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Portrætter af
kendte bornholmere
afgået ved døden
sidste år
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Villy Tomberg Hamen, Zahrtmannsvej
2, Røn ne. Fhv. salgschef.
8. 10. 1922- 2. 7. l 981.

Paul Kofoed Anderren, København.

Holger Skovmand, Erlingsvej 3. Bag-

Vogn mand og musiker, •HarmonikaPaulc, visesanger og akcør.
25. 1.19 11- l l.7. 198 1.

sværd . Fhv. skole inspekcør, Løgumkloscer, redaktør af Dansk Børneblad, forfauer. RD.
28.4. 1888- 22. 7. 1981.

Ola Juul O/Jen, Ny brovej 40, Øscerlars.

Poul Pihl, Gannervangen 3 7, Rønne.

Einar Nie/Jen, Storegade 97, Hasle. Fhv.

Gregerr Arno/dus, Borris Krngvej l ,

Snedker. Mdl. menighedsråd.
2. 10. 1914-24. 7 . 198 1.

Malermester. Fmd . Rønne Malermesrerforen. og Bornholms Malerlaug .
8. 10. 1914- 2.8. 1981.

købmand, fmd . Hasle Handelmandsforen .
23.3. 1899-10.8.198 1.

Skjern. Obersdøjcnanc.
29.5. 1924- 15.8. 1981.

Karl Svend jemen, De gamles Hjem,

Harald Hanien, Piledamscra:de. Nexø.

En'k S111ngeglll1rd, Sandgad e 5, Rønne.

Godtfred Pederun, •Hjemmere, Øscer-

Nexø. Fhv. bagermester, Nørregades
bageri, Nexø. Korleder Luchersk Missionsforen .
9. 1.1898- 16.8.1981.

Fhv. gårdejer, Munkegård, Jbsker.
10.3. 1899- 19.8. 1981.

lnspekcør. Mangeårig fmd.
Svømmeklub.
9. 12. 1907-25.8. 1981.

marie. Arbejdsmand , fagfoceningsfmd.
i Ø scermasie. Mdl. sogner:l.d ec. Fmd. f.
Pensionisrforen . f. Bornholm.
24. 1.1 896- 6.9. 198 1.
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i Røn ne

Olaf Kure, Assens. Pastor emer., tid l.
sognepr:rst, Bogø og kapellan ved Assens kirke. 1936-39 krcdssekr. f.
K.F.U.M. og K . i Rønne .
27.4. 1898-24.9. 1981.

N iels Berg-Sanne, Roskilde. Lektor ved
univ. ijohannesburg 1947-55. Lektor v.
Katedralskolen i Roskilde 1955-62. lnspekt., Dar es Salaam, projektleder
Tanzania. 23.4. 1916-26.9. 1981.

Gunnar Julius Hansen , Egeløkken 6,
Rønne. Fhv. gdr. , Brog:lrd, Nyker.
25.1 1.1907- 5. 10.1981.

H. C. Fomilz Møller, Set. Mortensgade
4, Rønne. Fhv. boghandler.
22.12. 1907-6.10.198 1.

Arne Chn11iansen, Vassebrkvej I , Rø.
Postbud , mdl. sgr. Fmd. Rø Idrrtsforen.
Fmd. f. landpostbudene i 20 :1r.
24 . 12.1915-9.10. 1981.

Thorkild Schou, Kofoedsvej 9. Lobbrk.
Dyrlrge i Lobbrk 1937 til 1979. Bridgeentusiast. Danmarksmester i mix m. sin
h ustru i 1968.
22.4.1912-12. 10. 198 1.

Ejvind Holm, Østergade 20, Allinge.
Vognmaod.
22. 7. 1910-15 .10.1981.

Daniel Hansen, revisionschef, Sparekassen, Rønne 1932-1970. Dirigent Bornholms
Baptistmen igheds
sangkor
1924-66.
10.9.1904-18.10. 1981.

Anion Johannes Hasager Boss, Sdt. Villavej 3, Rønne. Fhv. styrmand . Æresmedlem af Dansk Styrmandsforen.
2.8. 1893- 20.10. 1981.

Ove lundsgaard, Svanckevej 16, Rønne.
Sparekassebogholder.
19.4. 1903-23.10. 1981.

Klara lund, Østre AJie 79, Skjern. Fhv.
Irrerind e. Har oversat Rosinius' skrifter
fra svensk til letlrseligt dansk. Oversrtrer og foredrågshold er.
19.2. 1904-25. 10.1981.

Ellen Koefoed, Kirkestr:cde I, Rønne.
Forstander, Bornholms Centralsygehus.
23.8.1908-30. 10.198 1.

Emil Kohn·ng , Ystadvej I, Rønne. Fhv.
malermester. Olderma nd f. malerlauget
p:I Bornholm , Ir rer og skuemester ved
svendeprøverne.
22. 11.1907-l.l l.1981.

Carl Alfred Peter Hell11en, Lobbrk.
Smed emester.
7 .9.1891-2. I l.198 I.

--

...

""Asta Schou, Gyvelvej 4, Åkirkeby. Fhv.
Irrerinde, Pedersker.
17.4.1904-23.1 1.1 98 l.

Charles Pedersen, Skarpegade 22, Rønne. Fhv. overpostbud.
5.3.1898-28.1 1.198 1.
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V. Moeslund, Kystvænget 12, Rudkøbing. Pastor emer. Sognepræst
Allinge-Olsker 194 1-55. Strynø 1955·76.
5.2.1906-17 . 12.198 1.

Johannes Dam, Akirkeby. Fhv. bagermester. Mdl. Akirkeby byråd. fmd.
Bornholms Bagermesterforen., fmd.
Akirkeby og Aker folkebibliotek m.v.
11.6. 1893-26.12. 198 1.

Kristian Lind Andersen, Gilleleje. Meje·
riingcniør. Statens forsøgsmejeri, Hille·
rød , 1936. Afdelingsleder 1952. Mdl.
sgr. m.m.
3.11.1901-30.12.1981.

Albert Larsen, Bjørnemøllen, Klemen·
sker. Mølleejer.
22.12.1908-1.1.1982.

Franck Aagemen, Paradisvej 3B, Nexø.
Frisørmester. Dressør af politihunde.
Badmimonleder.
5.9.1923-11.1.1982.

Gunnar Jpsen, Ølenevej 11, Østermarie.
Fhv. gårdejer. I.cslereg:l.rd.
14.6.1912-11. 1.1982.

Holger Bidstrup, Vadgårdsvej 13.
Haubro. Fhv. forse. Himmerlands Ungdomsskole 1930-64. RD.
28.4.1897-5.1.1982.

Kristian Dick, Ferskcsøscræde 24, Nexø.
Fhv. værkmester.
18.4.1898-9.1.1982.

Hans Georg Lyngberg Jacobsen, Højeg:l.rd, Rucsker. Gårdejer. Fmd. A/M
Hammersdal, vurderingsmand.
11.12. 1915-11.1.1 982 .

Henry R. Broch, Sdr. Landevej lA,
Nexø. Fhv. driftsbestyrer v. Nexø kommunale v:rrker.
5. 7. 1906-12.1.1982 .

Harald Bloch, Bagerpladsen 6, Rønne.
Overlærer.
15. 7.1901-19. 1.1982.

Marcus Peter Blem, Aparken I, Nyborg.
Landbrugskandidat. Fhv. best. af
Eskildsgård i Pedersker. Ansat p:I. landøkonom. forenings komor i Horsens m.v.
16.9. 1908- 19. 1.1982.

Ole Peter Stender, Baltimore, U.S.A.
Kaptajn.
28. 12 . 1892- 21 . 1.1 982 .

Jem Robert Hammer, Løkkegade 17,
Gudhjem. Købmand. Mdl. Østerlars·
Gudhjem sgr. m.fl. tillidshverv.
11.9.1905- 13. 12.1981.
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Johan Ambrosen, Snerlcvej 46, Geneofte . Forse. v. Radiofysisk Laboracorium,
mdl. Forsvarets Forskningsr:ld, mdl. af
Akademiet f. tekniske videnskaber.
7.12 .1905- 1.2.1982.

Karl Kofoed, Sigynsvej 63. Rønne. Fhv.
gårdejer. Lindholmsgård , Rø. Fmd. Rø
venstreforen.

2.8. 1915- 3.2. 1982.

~

Herman Vesth Kjøller, Skovløkken 2,
Akirkeby. Fhv. gårdejer og inspektør.
Kannikegård.
15.6.1902- 16.2.1982 .

Aage V. Schjørring, Troels Lundsvcj 29,
København F. Fhv. sognepra::st.
6. 2.1899-4. 3.1982 .

Dagmar Petersen f. Koefoed , Rønne.
Enke efter skoleinspektør N . M. Peter-

Carl Viggo Brandt Hansen, Tingfogedgird, Ibsker. Gårdejer. Fmd . planteavlsudvalge t p :I Bornholm m .m .
15.3.1920- 5.4.1982.

Preben Engset, Nørrevang 7. S aneke.
St2tsautoriseret ejendomsm.:gle
21.11.1925-7.4 .1982.

Kristian J ensen, Spurvevej 1, Østerm2rie. Fhv. avlsbruger, •Salthøje. Kasserer i
AIM Broholm i 20 :Is. Mdl. mgh .
21.10.1897-10.4. 1982.

S.end Frigaard, Svanekevej 80, Rønne.
Fhv. gårdejer, Sr. Gadegird , Vestermarie fra 1938-197 1.
7 .6. 1909- 18.4. 1982 .

Aage Riis, Va::gtetgade 1, Nexø. Postmester, Nexø. Mdl. ligningskommissionen, mdl. mgh " hjemmeva::rnsmand.
11.1.1922-21. 4. 1982.

S•end Larsen, Snellemark 27, Rønne.
Fhv. blomsterh2ndler, fmd . loka'lforen.
af Dansk Blomsterhandlerforen. Æ resmedlem .
20.2. 1910-23.4. 1982.

Carl Kure, Grøndahls Va::nge, Nexø.
Fhv. elektricitetsv.:rksbestyrer, Poulsker.
4.2. 1900-24.4.1982 .

AageJohs. Pedersen, Svaneke. Fhv. gårdejer, Brogird. Østermarie.
6.6.1901- 1.5.1982.

Fnis Vilhelmsen, Rosenvej 18, Rønne.
Pens. motorfører. Ma ngeirig kasserer og
tillidsmand f. lokomotiv- og mororvognsførerpersone ller ved D .B.J.
28.9 . 1897-14.5. 1982.

Edna Friberg, Svanekevej 65, Rønne.
Fhv.
la::rerinde ,
Kn udsker
skole
1931- 1973 .
4.1 1.1906-15.5.1982.

Ellen Jensen, Fhv. l;z:re rinde , Bodilsker.
22. 7 .1899-22. 5. 1982 .

Christian Sonne, Nansensgade 2, Svaneke . Skibsfører.
14. 12. 1930-24.5.1982.

sen.
8.4. 1902-8.3. 1982 .

Harry Madsen, Mølleva::nget, N exø . Fisker, fmd . Nexø Fiskeriforen . af 1979.
4.12.1920-18.3.1982 .

,
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Vilhelm Thoma1 Kjøller, Nyker Bageri .

Nancy Holm, Egernsund ,

O•e Kofoed Bendt1en, Bjergebakke·

Sigurd Koefoed, Pa:rcbakken 18, Tejn.

Bagermester.
16. 11. 1907-27. 5.1982.

land. Fhv. sekreta:r.
23. 12.1948-27. 5. 1982.

vejen 3, Vestcrmarie. Fhv. gårdejer.
22. 1. 19 18-8.6. 1982.

Fhv. viceskoleinspektør. Fmd. Tejn·
Sandkås Turiseforen. Skolerejsearrangør
i 29 sa:soner. I hjemmeva:rnet i 25 år.
20.4. 19 19-14.6.1982 .

Thorborg Mane Pedemn, Sandgade 3,
Rønne. Fhv. bibliotekar 1927-70. Bornholmerprisen i 1974 f. arbejdet med oprcuclsen af en born holmsk lokalhisrorisk
samling. 7.6.1905-22.6. 1982.

Karen Julie Møller, •lundene, Rønne.
Fhv. la:rerinde, Pedersker. Fmd . f. La:·

Fr. Teiit, Langrvedlund, Ullerslev. Høje·
stererssagfører. Fmd . f. Bornholmskomiteen vedr. genopbygningen af
Rønne og Nexø m .m . Forfaucr.
2. 10.1899. Død juni 1982.

...

Torben H111h, Havnegade 12 , Allinge.
Elektroinstallatør.
9.3.1931-19.6. 1982.

rerncs Missionsforen . på Bornholm.
2. 7.1892- 24.6.1982.

Indhold af 50. årgang
Titelvignet. G rantræ ved Baste Mose, Almindingen .
Foto: Frede Kjøller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side

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

side 27

»J ul p aa Bornholm« i 50 år. Af Frede Kjøller . . . . . .

side 3

Bolsterbjerg. Af Ole jul Hansen ............... .

side 32

von Garvens på Abildgård. Af Hansaage Bøggzld,
redaktionssekretær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 4

De underjordiske i krig. Af Chr. Stubjørgensen,
forfatte r. Foto: Frede Kjøller. . . ............... .

side 37

Billedskærer Chr. Koefoed, Rønne 1882 - 1982.
Af H. A . K ofoed, universitetslektor . . . . . . . . . . . . .

side 10

Fra skolen ved skoven kort efter århundredskiftet.
Af Arne Madsen, cand . theol. .. . .. . . .. . . ...... .

side 40

Tre Nexø smede. Af G. Strand-Holm, sognepræst ..

side 15

Solbad i Sandkaas . Af Lars Oasan.

side 43

Studenterne fra Rønne Statsskole 1982.
Foto: B. //sted-Bech .......... ... ............ .

side 20

D et regner. Af Hans Reusch.
Foto: Frede Kjøller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 43

Rønne i 1870erne. AfJanus lpsen, boghand ler ... .

side 22

Natvægterne på Bornholm. Af Eyvind Lind ..... . .

side 26
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sidste år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 44

Redaktion : Frede Kjøller, Lærkevej 11 , 37 51 Østermarie.
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- - - VI KA' LI' AT SNAKKE BILER!

Køb en fors·
nu
og slip for res~skitten
næste ar.
10 minutter - mere tager det os ikke at fortælle ,hvordan De kan
nedbringe Deres skat ved at investere i en livs- eller pensionsforsikring.
Kig ind til os - men gør det snart. Skatteåret slutter den 31. december.

BALTICA

Antoniestræde 3 · Tlf. 95 4 711
Ll. Torv 16 ·Tlf. 951864 (Nye Danske Lloyd)
3700 Rønne

Bornholmsk
julegave· ide:

Enø

ikrig

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. Barfoo.
Bornholmerens Forlag. I kommission hos Colbergs Boghandel, Rønne.
Kan købes i alle boghandler

T o a f dansk porcelænskunsts største personligheder, keramikerne Niels Refsgaard og Erik Reiff, har sammen skabt Den
Kongeliges nyeste porcelænsstel - »Noblesse«.
Formen er enkel og brugsrigtig. Dekorationerne er yndefulde, stiliserede blomster, malet med en særlig blå farve fra den
kinesiske Ming-periode.

Skrive- og regnemaskiner
Kontorstole
Skrivemaskineborde

G LAS•PORCELÆN•GAVER

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

d

.

BORNHOLMER·CENTRET
BING & GRØNDAHL

d

.

3700 Rønne

HOLMEGAARD GLAS

Fuldstændig kontorforsyning
Tlf. (03) 95 16 17

qføger

90remngsbffidi
ØorrdningstryliSager
qfrocllurer

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

Man køber da

Husk vor
specialitet
OLDEMORS
SPEGEPØLSE

Sælges over
hele landet
POSTORDRER
MODTAGES

KØD
hos den rigtige
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

(+]CYKELCENTRET

med

Handelsbanken
For Deres børn eller børnebørn kan De på en
børneopsparingskonto for hvert barn årligt
indbetale indtil 3. 000 kr. , som fradrages på
selvangivelsen inden for 3.000 kr . grænsen.
N.B. Vi gør allerede nu opmærksom på, at dette
fradrag ændres i 1983.
Både formue og renter er skattefri.
Tal børneopsparing med

HANDELS BANKEN
- altid med i billedet

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

Fald
indenfor
hos ...

Øens største udvalg i

Særprægede

GAVER

•

z1g-zag

symaskiner
med f riarm og automatik

der glæder
udover dagen

-

Dagblade

Husqvarna

Ugeblade

I

Månedsbla de

Alt i
udenland ske aviser
og tidsskrifter

(PFAFF)

Stort
udvalg i
modejournaler

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
IO å rs garanti
1 års gratis service

VÆVESTUEN
I RØNNE ApS
Storegade 25 . 11f. (03) 95 08 84

Deres
købmand
i centrum

GERT
ANDERSEN
St. Torvegade 10 - Rosengade 25
3700 Rønne - Tlf. (03) 95 07 40

Snellemark 34
Aut. tipsforhandler

Telefon 95 07 66
står altid til Deres tjeneste

BORNHOLMERCENTRET·RØNNE
Aase og Hen ning Guldsborg

HOS SOMMER RADIO-TV - LIGE NU

Oplev det komplette
video-system
fra
Beovision 8800.
26" farve-tv.
Bang & OlUf Sen Pris 10.495,.

Store Torv 9
3700 Rønne . Tlf. 95 30 30

Beovision 7700.
22" farve-tv.
Pris 9.695,-.
Beovision 5500.
Farve-tv.
Pris 7.995,.
Alle priser incl.
fjernbetjeningsenhed.

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

Beocord 8802 Video.
Videobå ndoptager.
Pris excl. fj ernbetjeningsenhed
11.995,.
Videobænk.
Bred model.
Pris 1.995,-.
Videobænk.
Smal model.
Pris 1.395,-.

*·
KVALITETSPOSTKORT
med bornholmske motiver
i meget stort udvalg.
Postkort og brochurer fremstilles
efter opgave.
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ST. TORVEGADE 49

Alle slags DESSERT IS

KRØLLE-BØLLE-EVENTYR IS
- hører konfirmationen til

service-exclusive arrangementer
0

-sa:

BLOMSTER fra
BLOMSTERCENTRET

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

Bornholmsk
stentøj
og fajance

L. HJORTH
GRUNDLAGT 1859

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

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

·

Rønne

Spar over 5.000 kr. om året på det nye hus.
Uden at røre en finger.
Et hus kan finansieres på flere måder.·
Vær sikker på, at De får den billigste. Sæt Spare:.
kassen til at regne på, hvilken belåning der er fordelagtig, og få et tilbud på Totalfinansiering af huset
Totalfinansiering omfatter hele låneformidlingen
- også optagelse af nye lån, f.eks. realkreditlån - og
den omfatter et kontant sparekasse lån på den sidste
»tunge ende« af belåningen. Den, der før blev betalt
med dyre pantebreve.
Tal med os i god tid. Og tag gerne flere salgsopstillinger med.

SPAREKASSEN
BORNHOLM

