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Fra Svensketiden 
En Historie, fortalt af Carl J. E. Aakeriund 
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Torsdag den 10. December 	 1936 

DET var St. Nicolaus Dag, den 
6. December 1658. Vinteren 

var det Aar kommet tidligt til Øen. 
Sneen laa som et hvidt Tæppe og 
dækkede alt, saa langt Øjet kunde 
naa, fra Stranden og op i Landet ; 
kun Skovene stod sorte som Silhou-
etter midt i alt det hvide. 

Vinden strøg skarpt og bidende 
fra Nordøst; og Frosten bed, saa 
det levende holdt sig inde i Læ og 
Varme. Alle Vandløb og Vandhul-
ler var tilfrosne, ja, selv mange af 
Brøndene ved Gaarde og Huse var 
frosne helt til Bunds. 

Om Nætterne frøs det, saa To-
nerne fra Isens Knagen ude langs 
Kysten, lød sukkende og klagende 
langt op i Landet og blandede sig 
med Rævenes fæle ,Rynen", naar 
de listede rundt om Menneskenes 
Boliger, for om muligt at faa fat i 
et eller andet til at fylde i den 
slunkne Vom. 

Ikke alene var det den haarde 
Vinter, som lagde sin Dødninge-
haand over alt og alle; ogsaa andre 
Begivenheder satte sit Præg paa 
Øen og dens Befolkning. 

Paa „Slottet" sad Svenskerne og 
regerede med haard Haand. Skat-
terne, som var paalagt Øens Be-
folkning, tyngede mere, end den 
kunde bære. Fattigdommen bredte 
sig mere og mere over hele Øen; 
Chikaneriet overfor Befolkningen 
fra de svenske Skatteopkræveres 
Side føltes som en Haan af det 
frihedskære Folk, og havde i de sid-
ste Maaneder givet sig Udslag i 
Trods og Opsætsighed mange Steder. 

Uvisheden om Fremtiden tiltog 
og affødte Sammensværgelser hist 
og her i Sognene. Der var noget i 
Gære hos Befolkningen; men det 
havde endnu ikke antaget fast Form  

noget Sted. Man manglede en An-
fører, en der turde træde frem og 
lade Budskabet udgaa om Samling 
til Kamp mod Svenskeherredømmet. 

Oppe paa „Slottet" var man ikke 
ukendt med, at der snart vilde ske 
noget, og derfor passede man paa. 
„Slottet" blev sat i stærkt Forsvars-
stand, og Landshøvdingen Johan  
Printzenskjold, havde ladet Bud 
gaa til Svenskekongen om at sen-
de Soldater over til Øen, for ved 
disses Hjælp at kunne styrke For-
svaret mod en eventuel Opstand, 
da det havde vist sig flere Gange, 
at de Bornholmere, som var tvangs-
udskrevne til Soldater, var respekt-
stridige og nægtede Lydighed over-
for deres svenske Befalingsmænd. 

Saaledes var altsaa Stillingen her 
paa Bornholm hin Decemberdag, da 
vor Fortælling tager sin Begyndelse. 

Det var hen paa Eftermiddagen, 
Skumringen havde alt begyndt at 
lægge sig over Landskabet. 

Ud fra det østre Byled i Hasle 
red en enlig Rytter. I rask Trav 
satte han Kursen ad Landevejen, 
som fører forbi den højtliggende 
Ruts Kirke. 

Skønt han var godt indhyllet i en 
lang og svær Rytterkappe, skuttede 
han sig for den bidende østenvind, 
der førte en tæt og kold Rimtaage 
fra Landet og ned mod Havet. 

Rytteren var en Mand i sin bed-
ste Alder, kraftig bygget; og et sort 
Fuldskæg dækkede det meste af 
hans Ansigt. 

Den Maade, hvorpaa han sad i 
Sadlen, viste den øvede Rytter, Sol-
daten. Medens han trak Skyggen af 
sin Kabuds længere ned i Panden, 
for at den bedre kunde skærme 
Øjnene mod Kulden og Vinden, gav 
han Hesten af Sporerne, og i strakt 

Kariere gik det nu ad den bakkede 
Vej. 

Havde man kunnet se Rytterens 
Ansigt, vilde man have set et be-
slutsomt Glimt i hans Øjne, og et 
spillende Smil om hans Mund — 
to Ting, som hos en Mand med 
Vilje altid røber, at han har noget 
for, noget som skal gennemføres. 

Rytteren var den gode Raslebor-
ger, Købmanden J ens Kofoed, som 
agtede sig paa Besøg hos sin gode Ven 

i Rutsker, Præsten Poul Anker.  
Da Rytteren nærmede sig Niels 

Krummels Hus paa Bakken midt-
vejs mellem Byen og Kirken, lagde 
han Mærke til, at der allerede var 
tændt Lys i Stuen, og at der var 
hængt Dække for Vinduerne, saa 
Lyset kun saas svagt fra Vejen, og 
ingen kunde se ind i Stuen, selv 
om han nærmede sig helt hen til 
Huset. 

Dette undrede Rytteren; thi det 
var ikke Skik og Brug dengang, at 
Folk hængte tæt for Vinduerne, naar 
de ikke havde noget at skjule. 

Han lod Hesten gaa over i Skridt-
gang, og frem fra Kappen tog han 
en stor Rytterpistol, undersøgte 
Fængkrudtet, og red saa videre, 
mens han lod Hesten gaa i den 
bløde Sne i Vejens Side — man 
kunde jo aldrig vide. 

Da han naaede hen midt for Hu-
set, dukkede en Mandsperson frem 
fra det ene Hjørne. 

Rytteren hævede Pistolen og 
spændte Hanen; men blev i det 
samme opmærksom paa, at Manden 
gjorde Tegn til ham om at være 
tavs. „Er det dig, Niels?" lød Jens 
Kofoeds dybe Stemme. Manden be-
jaede dette og kom helt hen til 
Rytteren. Da han saa, hvem det 
var, gled der et Smil over hans 
magre og rynkede Ansigt. 

„Pas paa, Jens Kofoed! Her er 
Fare paa Færde." 

„Hvad mener du, Niels?" spurg-
te Jens Kofoed. 

„En af de Svenske oppe fra Slot-
tet sidder derinde og gør sig til-
gode med vort sidste Brød og Flæsk, 
og da jeg gik ud, svor han Død og 
Djævel over enhver Dansk, som 
vovede at sætte sig op mod Sven-
skekongens Befaling om ikke at 
betale Skat eller tage vel imod hans 
Høvedsmænds Besøg". 

„Hvor kommer han fra?". 
„Han har været nede syd paa 

Lands og sige Bønderne til at mø-
de oppe paa Slottet med tørt Bræn-
de til Ovne og Kaminer", fortsatte 
Niels hviskende. „Den haarde Vin-
ter, og den forøgede Indkvartering, 
de venter deroppe, kræver jo ekstra 
Forsyning med Brænde". 

Jens Kofoed bøjede sig fremover, 
og fra Sadelknapper løste han en 
lille Trælejl, som han rakte til 
Niels Kummel. 

„Se her, Niels", sagde han, ,,er 
en lille Drik til din fine Gæst der-
inde. Det er af den stærke spanske 

Vin, som blev reddet i Land i Ef-
teraaret fra „Russeren", som stod 
paa ved Teglkaas. Jeg havde egent-
lig tænkt at bringe den op til Hr. 
Poul, for han, Stakkel, har næppe 
Raad til slig God-Drik til daglig". 

„Nej, Gud hjælpe os", sukkede 
Niels; „man maa snart være glad, 
hare man kan bjærge det tørre Brød". 

„Naar du nu kommer ind i Stu-
en igen", fortsatte Jens Kofoed, „la-
der du fidel og forekommende mod 
Svenskeren og spørger høfligt, om 
ikke den kongelige svenske Befa-
lingsmand vil drikke et Glas med 
dig, inden han rider videre i Kulden. 

Kender jeg disse Fyre ret, nøjes 
han ikke med det ene Glas — bare 
skænk for ham, til Lejlen er tom. 
Men pas paa, Niels, ikke at tage 
formeget selv, Vinen er stærk og 
slaar let sin Mand under Bordet. 
Naar du saa synes, at han er ret 
tilpas til at høre det, saa sig til 
ham, saadan lidt forblommet, om 
han ikke agter sig til Præstegaar-
den i Kvæld, for der foregaar vist 
artige Ting. Har du forstaaet mig, 
Niels?" 

Over Niels' magre Ansigt gled 
et forstagende Smil; og saa hurtigt 
og lydløst, at Jens Kofoed knap 
anede det, var han forsvundei i 
Rimtaagen, der nu var saa tæt, at 
den skjulte bande Hus og Vej. 

Jens Kofoed stak Pistolen ind 
under Kappen igen, og skarpt spej-
dende og lyttende red han videre. 
Da han var kommet op unde Læ 
af Kirkebakken, sprang han af He-
sten og trak den nord om Kirken 
og hen til Præstegaarden, hvor han 
bandt den ind i Stalden til Præstens 
Heste. 

San listede han i Skyggen af 
Gaardens Længer syd om Gaarden 
og hen til Vinduet i Præstens Væ-
relse. Der var Lys derinde; men 
et tykt Islag paa Ruderne forhind-
rede ham i at kunne se ind i Stuen, 
om Præsten var ene, eller der var 
flere Personer til Stede. 

Jens Kofoed lagde Øret tæt hen 
til Vinduet og lyttede en Stund; 
men han hørte intet. Selv om dette 
virkede beroligende paa ham, følte 
han sig dog ikke helt sikker; thi 
nødig skulde nogen af dem oppe 
fra Slottet faa Færten af, at han 
og Præsten mødtes her paa denne 
Tid af Dagen. Han havde nemlig 
hørt Rygte om, at oppe paa Slottet 
var man klar over, at det var ham 
og Præsten Poul Anker, som var 
Skyld i de senere Tiders Opsætsig-
hed og Vrangvilje, som Befolknin-
gen udviste mod de svenske Sol-
dater; det gjaldt derfor om at passe 
paa. Da han havde lyttet endnu en 
Gang, gav han sig til at aande paa 
Hjørnet af den nederste Rude, og 
efter en Stunds Forløb blev der en 
saa stor optøet Plet, at han kunde 
se ind. Da han saa, at Præsten var 
ene i Stuen, gav han sig tilkende, 
og straks efter blev Haspen løftet  

af Døren, og de to Venner hilste 
hinanden med et kraftigt Haandslag. 

Præsten stængede omhyggeligt 
Yderdøren igen og hængte et mørkt 
Klæde for Vinduet. Saa tog de Sæ-
de ved Bordet, — disse to Mænd, 
der denne Aften lagde Planer til 
den Bedrift, der for evige Tider 
indskrev deres Navne i Bornholms 
Historie. 

Meget Vand er løbet til Havet 
siden hin Aften, og niegen Strid 
har der staaet om, hvem af disse 
to, der nu egentlig var Ophavsman-
den til Bornholmernes Opstand, og 
derigennem til Bornholms Befrielse 
fra Svenskeherredømmet. 

Ak, hvorfor denne ørkesløse Strid! 
Havde disse to gode bornholmske 
Mænd ikke mødtes hin Nikolaus 
Dag i Præstens Studerekammer, og 
paa Grundlag af, hvad der var ble-
vet dem meddelt af Spioner oppe 
fra Slottet, lagt Planer og taget Be-
slutninger, som, da de senere blev 
bragt til Virkeliggørelse, medførte 
det ovenfor nævnte Resultat, havde 
saa sandt heller ikke hin 8. Decbr. 
blevet det, den blev for Bornholm 
— men saa havde jo heller ikke 
de „lærde Historikere" haft noget 
at gøre sig kloge paa! 

Der kunde vel være gaaet et 
Par Timer eller saa, siden Jens 
Kofoed var kommet til Præstegaar-
den, og bedst som Snakken gik, 

slog han en skraldende Latter op 
til Præstens store Forundring. 

Da denne spurgte, hvorfor Jens 
Kofoed lo, gav han Tegn til Tavs-
hed: „Hør nu f" Og gennem Frost-
aftenens Stilhed lød ind til dem 
Tonerne af en svensk Soldatersang. 
Da Præsten nu hørte Sangen, lo 
han med; for Jens Kofoed havde 
alt for noget siden fortalt ham om 
Mødet med Niels Kummel paa Tu-
ren op til Kirken. 

Efter som den syngende kom 
nærmere, hørtes tydeligt Hestens 
Hovslag mod den frosne Vej, og 
ogsaa, at Rytteren var i særligt 
straalende Humør — han frygtede 
hverken Gud eller Djævel; men 
alle Danske skulde komme til at 
frygte ham. 

Da han var kommet op til Præ-
stegaarden, hamrede han med'. sin 
Sabel nogle drabelige Slag paa Yder-
døren og raabte til Præsten om at 
lukke op. 

Da det lod vente noget, inden 
Præsten fik i Sinde at aabne Dø-
ren for Svenskeren, blev denne 
gram i Hu og raabte : „Eja, du sor-
te Præst, luk op i Svenskekongens 
Navn!" 
Præsten aabnede Døren paa Klem 
og spurgte med alvorlig Stemme : 
„Hvem vover at anfalde skikkelige 
Folks Hus paa denne Tid af Døg-
net?" 
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Gør Deres Juleindkød hos os.. 
De bedste Varer giver Tilfredshed! 

Vi disponerer altid nd fra den Kends-
gerning, og vaager stadig over, at 
kun de bedste Varer til en rimelig 
Pris er fremme i vor Batik. 

Cigarer -- Cigaretter — Tobakker 

Stort Udvalg i Mærker fra Landets 
førende Fabrikker. Kasser, Æsker 
og Julepakninger til alle Priser. 

• 
Vine — Whisky 	Likør -- Rom 

i mange Mærker til Dagens Priser. 

Kaff e .• • 
er en Vare, der bruges i hvert et 
Hjem — men Kaffe er vel nok den 
Vare, der fremkommer i de mest 
forsk. Kvaliteter og Smag. Prøv min 
Kaffe, og De bliver fast Kaffekunde. 

Stort Udvalg i Godter, Chokolade mm 

Se vore Vinduer og find Ideerne til Julegaverne! 

Gudhjem Kohmandsgaard 
v. Johs. Jensen -- Telefon 6 
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Juleudstillingen i Aar er endnu 

større og righoldigere end tidligere 

• 
En Masse Ting, der egner sig til Julegaver! 

• Efteraarets nye Litteratur, Gavebøger, Børnebøger 

• Julehefter — Fyldepenne 

• Fotografiapparater og Tilbehør -- Amatøralbums 

• Fikse og praktiske Ting i Lædervarer 

• Krystal, Holmegaards Glas, Kongeligt Porcelæn 

• Engelsk Fajance i Spisestel og Kaffestel 

• Hjorths Stentøj 	Mich. Andersens Keramik 

• Kuvert-Artikler i Sølv, Plet og Rustfri Staal. 

1, Moderne Bronce og Alabast 

• Syvarmede Titusstager, Sølv og Broncestager. 

• Asp' Antiklys i mange Farver 

• Børstegarniture i Sølv, Chrom og Bronce 

• For Børnene en Rigdom af Lejetøj 

I. P. RØNNE 
Bog- Papir- Glas- og Porcelænshandel — Telefon Gudhjem 85 
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Mægtigt Udvalg. Konkurrencedygtige Priser. 
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og Pergamentskærme er altid kærkomne Julegaver. 

Vi har et stort og smukt Udvalg i de sidste Nyheder. 

Sidste Modeller i Radioapparater. Stort Udv. i Køkkenudstyr. 

K. SONNE — Telefon Gudhjem 2 

Puittit 7.1£64",/ 

»Det gør jeg, Svenn Lilja, Befa-
lingsmand under Printzenskjold paa 
Hammershus", lallede Svenskeren 
og steg af Hesten. 

Præsten aabnede nu Døren helt 
og bød med paatagen Ydmyghed 
den svenske Soldat indenfor. Da 
denne kom ind i Præstens Værel-
se, saa han sig forundret om; her 
var jo ingen fremmede. Havde Niels 
Kummel paa Bakken ikke fortalt 
ham, at hos Præsten var der just 
i denne Kvæld forsamlede flere 
Mænd, som havde skumle Planer, 
og havde han ikke ogsaa sagt til 
ham, at han bare skulde ride der-
op og tage dem alle til fange og 
føre dem med sig til Slottet, han, 
Svenskekongens tapre Soldat! 

Og saa var der ikke andre i 
Stuen, end ham selv og saa Præ-
sten. Denne pludselige Omvæltning 
i hans af Jens Kofoeds spanske Vin 
orntaagede Hjerne af det, han paa 
Turen herop havde siddet og fore-
gøglet sig, og saa Virkeligheden, 
som den var i Præstens fattige Stu-
derekammer, gjorde ham ligesom 
klarere i Hovedet. Der kom et mis-
tænksomt Glimt i hans Øjne. Han 
saa sig undersøgende omkring, og 
saa spurgte han : „Har han nogen 
fremmede her i Huset i Kvæld ?" 

» Hvem skulde det være", spurg-
te Præsten alvorligt og betragtede 
ham indtrængende. 

„Hvem!" sagde Soldaten og hug-
gede Næven i Bordet. „Hvem andre 
end dem, du plejer at komme sam-
men med og lægge Rand i Fælles-
skab med imod den lovlige svenske 
Øvrighed her paa Bornholm". 

Præsten slog en skraldende Lat-
ter op: »Man kan sandt for Dyden, 
mærke, at du har været paa Besøg 
hist og her paa Turen og faget godt 
Traktement ogsaa. Hvad er det for 
Skrøner, du fortæller om Sammen-
sværgelser mod jer Svenske. Tror 
du, nogen Bornholmer tør vove at 
vise Trods mod Folk, som dig eller 
din Konge ?" 

Soldaten forstod ikke Ironien i 
Præstens Ord; han rettede sig op 
og slog sig for Brystet: » Næ, man 
skulde ogsaa tro, det var Løgn, hvad 
der fortælles." 

„Hvad fortælles der da?" spurg-
te Præsten indsmigrende og skub-
bede Ølkruset hen til Svenskeren, 
der tog sig et vældig Drag deraf. 

Han sad lidt og stirrede med 
sine halvt slørede Øjne paa Præsten, 
saa sagde han stolt: 

» Hvis du tror, j eg er ræd, Præst, 
saa tror du forkert om Svenn Lilja! 
Baade i Rønne og i Hasle, hvor jeg 
i Dag har været, mærkede jeg alt 
for vel, at der er noget i Gære 
mellem Folk; og de af vore Folk, 
som er bosatte der, fortalte mig et 
og andet om dig og denne forløbne 
Jens Kofoed, som, naar Printzen-
skjold i Morgen faar det at vide, 
vil kaste jer i Fængsel i Bolt og 
Jern paa Slottet!" 

Der blev en Pavse. Præsten hav- 

de rejst sig og gik uroligt frem og 
tilbage paa Gulvet; han forstod af 
Soldatens Ord, selv om de var 
prægede af hans berusede Tilstand, 
at han vidste for meget. Kom det til 
Landshøvdingens Kundskab, var der 
ingen Tvivl om, at hans og Jens 
Kofoeds Planer vilde blive forpur-
rede, og at det ogsaa kom til at 
gaa ud over Befolkningen med 
strengere Inddrivelse af Skatterne 
og Paalæggelse af andre Byrder. 
Og ham selv og Jens Kofoed, jo, 
deres Skæbner behøvede de ikke 
at tvivle om. Nu stod meget paa 
Spil — nu maatte der handles! 

Og pludselig skete der en For-
vandling med Præsten. Det ydmyge, 
han tilsyneladende havde vist over-
for den svenske Soldat, var som 
forsvundet; rank og alvorlig stod 
han foran Soldaten, og skarpe lød 

hans Ord : 
»Det, du har fortalt mig nys nu, 

faar Printzenskjold aldrig at vide 
af dig!" 

Soldaten sprang op, saa Stolen, 
hvorpaa han sad, væltede. » Vover 
du at true, Præst!" Han trak sin 
Sabel ,altsaa har det ikke været 
Løgn, det jeg har hørt fortælle i 
Dag om dig og Jens Kofoed. I Nat 
følger du med til Slottet — du er 
min Fange !" 

Der kom et Smil paa Præstens 
Læber. » Hverken du eller jeg skal 
gaa til Slottet i Nat; du bliver her, 
thi det er dig,  som er m i n Fange!" 

Nu forstod Soldaten, at det var 
Alvor. Han belavede sig paa at gøre 
et Udfald *mod Præsten, men fik 
det aldrig fuldført; thi frem fra Al-
kovens Forhæng sprang Jens Kofoed 
med hævet Pistol. 

Da Soldaten saa, hvem han hav-
de for sig, retirerede han bag om 
Bordet. Jens Kofoed spændte Ha-
nen paa Pistolen. „Læg Sabelen !" 

Soldaten nølede. » Læg Sabelen, 
om du har dit Liv kært!" Jens Ko-
foed hævede Pistolen og tog Sigte 
paa Soldatens Hoved. Da Soldaten 
nu blev k'iar over, at her var ingen 
Kamp mulig, overgav han sig. 	 

En Time senere strøg en Slæde 
i rask Fart fra Præstegaarden og 
mod Hasle, fulgt af en Rytter i 
lang Kappe. I Slæden sad to Per-
soner, Præsten Poul Anker og den 
tilfangetagne svenske Soldat. 

• 
To Dage efter indtog Bornhol- 

merne, førte af Kaptajn Jens Kofoed 
og Præsten, Slottet „Hammershus". 

Fra strenge 
bornholmske Vintre. 

—o— 
Om strenge Vintre paa Bornholm 

i det 17. og 18. Aarhundrede findes 
interessante samtidige Optegnelser. 
Videnskabelige i meteorologisk For-
stand er de selvsagt ikke, thi omend 
Italieneren Galilei allerede i 1502 



Th. Christensen 
Skræderforretning 

Bestillinger udføres smukt og hurtigt. Tlf. Gudhjem 96 
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opfandt sit Luftbarometer, der i 
Midten af det 17. Aarhundrede er-
stattedes af Vædsketermometret, var 
dets Brug endnu en Sjældenhed, og 
et Minimumstermometer havde man 
ikke, før Skotten Rutherfords Op-
findelse forelaa i 1704. — Men de 
folkeligeBeretninger omFrost og Sne 
er derfor ikke mindre interessante 
og giver et tydeligt Billede af end-
og ualmindelig streng Kulde. 

Enhver Skoledreng kender Vin-
teren i 1658, da Gustav Adolf med 
sin Hær marscherede over de dan-
ske Bælter — specielt Vovemar-
chen mellem Langeland og Lolland. 

Det var Hæringeniøren Dalberg, 
der undersøgte Isen og paatog sig 
Ansvaret for det heldige Resultat. 

Men den for Danmarks Skæbne 
ulykkelige Vinter i 1658 blev paa 
en mærkelig Maade af modsat Virk-
ning for Bornholm, thi „Befrieren" 
Jens Kofoed, der var hjemme paa 
Orlov, hindredes af Isforholdene at 
vende tilbage til sit sjællandske Ryt-
terregiment. Resultatet — Begiven-
hederne den 8. og 9. December—
kender vi alle. 

Om den strenge Vinter i 1671 
paa Bornholm har vi Aakirkehy-
Degnen Rasmus Rafns Beretning: 
— „Den 23. Marts fandt man en 
Dreng liggende paa Ny-Kirkes Kir- 
kegaard død af Kulde, og 7. April 
en Mand i Boelsker Sogn paa Al-
vejen, ligeledes frossen ihjel. Om 
Foraaret fandt man i Skovene Kron- 
hjorte og Raadyr liggende døde i 
Klynger paa indtil en Snes Stykker, 
skønt man havde hugget Grene ned 
i stor Mængde, for at de kunde 
gnave Barken af til Næring". 

Fra den meget strenge Vinter i 
1683-84 haves en dramatisk Be- 
retning om, hvorledes det gik den 
kongelige Fregat „Stjernen", der var 
beordret til Bornholm for at ligge 
i Vinterkvarter i Arnagerbugten, en 
Prøve, om Reden her egnede sig til 
Overvintring for Dele af Flaaden. 
Uheldigvis „blev Stjernens Over- 
vintring for Besætningen en saadan 
Kæde af Møjsommeligheder og Li- 
delser, at man skulde tro, det hav- 
de drejet sig om et Sted i Baffins-
bugten eller Sydishavet, og saa endte 
det endda med, at Skibet forliste, 
men det var ogsaa en exceptionel 
haard Vinter". (Johannes Knudsen, 
Born. Samlinger XII.) 

Her skal blot citeres et Par Ud-
drag af Skibets Journal: Den 20. 
Januar ,,bundfrøs alt, som var i Ski- 
bet, baade Øl og Vand, saa at vi 
maatte hugge det ud og sætte det 
paa Ilden, førend man kunde drik- 
ke det. Isen var 9 Tommer tyk 
rundt om Skibet, og dette selv laa 
ispansret, som var det fuldt lastet, 
omend vi stadig huggede Isen fra 
det. Vore Tove var frosne med Is, 
som en Karl er tyk om Livet". 

Den 30. Januar „i Hundevagten 
skød Isen sig op paa Revet og stod 
som høje Bjerge rundt om os". 

Om Forliset den 13. Marts hed 
det: „Udi Hundevagten en gruelig 
Himmelstorm og Guds Vejr og et 
grueligt Mørke, saa man kunde ikke 
se det ringeste. Al Isen brød løs 
fra Sose Odde og kom os for Boven 
med en saadan Fart, at vort Anker-
tov brast og Isen stod op over Re- 
vet paa 6 a 7 Fod Vand, samt ka-
stede det helt om paa Siden, saa-
ledes at Raaholtet laa under Vand". 

Atter i 1709 indtraf en meget 
haard Vinter, maaske den strenge-
ste af de her nævnte. Borgerkap-
tajn Philip Rasch i Rønne, der be-
boede en senere nedbrudt Gaard  

ved Rønne Havn, har meddelt ad-
skilligt om denne, hvoraf jeg efter 
hans egenhændige Manuskript citere: 

Den 26. December (1708) Klok-
ken 4 Eftermiddag begyndte det at 
fryse og blev ved med tør Frost i 
14 Dage, siden kom stor Sne og 
Frost saa haardt, som ingen kan 
mindes at være sked tilforn. Den 11. 
Februar havde vi 4 Dages Tøvejr 
til den 15de, da gik Vinden til nordlig, 
saa Isen indenfor Revene brød op 
Nord ved Byen med Klipper og 
Sten, som den førte med sig til 
Høje Bakken (ved Kastellet), samt 
opskød et Isbjerg ved Nordkosten 
(et Sejlmærke), og der ovenpaa en 
stor Sten, som 4 Heste skulde ha-
ve nok af at drage paa. Midt i Fe-
bruar begyndte Vinteren for Alvor, 
og det frøs saa haardt, at hvor me-
get man end lagde i Kakkelovnen, 
kunde Vinduerne dog ikke optøes; 
men var overalt som et Isklæde. 

Den 16. Marts skikkede vor Gu-
vernør (Amtmand) Reedtz tvende 
Karle til Fods til Simreshavn med 
Breve, og de kom den 19. do. til-
bage igen med Breve. Det var Amt-
mandens Tjener, Frandtz Frandtzen, 
og en Rønne Borger, Henrich Erich-
sen, de slog og en Sæl ihjel paa 
Rejsen samt tog Skindet og Fedtet 
og slæbte med dem hjem; de var 
paa Henrejsen i 8 Timer og paa 
Hjemrejsen i 10 Timer. I disse Da-
ge slog Folk en utallig Mængde 
Søfugle ihjel. 

Vinteren blev ved med forfærde-
lig Frost indtil 30. Marts, da det 
begyndte at tø, som vedvarede til 
2den Paaskedags Middag, da det at-
ter begyndte at fryse med saa streng 
Frost og Storm, som ingen Tid til-
forn. Den 5. April begyndte det at 
isslage, den 6te begyndte det ret 
at tø, men endnu 23de April kun-
de intet Steds i Søen ses aabent 
Vand. Den 1. Maj kom et hollandsk 
Skib sønder om Landet, men da det 
ikke kunde komme længere for Is, 
lagde det sig paa Amager Red i 
nogle Dage, til en Nordost drev 
Isen bort. Den 17. og 18. Maj ,kom 
her Skibe fra Lybæk og København. 
som paa Hidrejsen havde været 
blandt megen Is". Saav. Kapt. Rasch. 

Det var samme Rekordvinter, der 
strakte sig saa langt mod Syd, at 
Adriaterhavet fra Venedig til Triest 
var tilfrosset med Is stærk nok til 
at bære Trafikken mellem de to 
Byer, hvilket ikke var hændt siden 
859. Da den danske Konge, Frede-
rik den Fjerde, samtidig gæstede 
Italien, troede Folk her, at det var 
den nordiske „Iskonge«, der var 
Skyld i den strenge Frost. 

Den 9. April 1709 maalte man 
den faste Is mellem København og 
Malmø 58 Centimeter tyk. Det var 
Skruninger af slige Flager, der gjor-
de Farvandene til Bornholm usikre 
langt hen i Maj Maaned. 

I den strenge Vinter 1814 var 
Bornholm atter i flere Maaneder 
afskaaret fra Omverdenen. I Vinte-
ren 1883 var Østersøen mellem 
Sverige og Bornholm atter en pas-
sabel Bro. 80-erne og 90-ernes 
Vintre er vel kendte. 

I vort Aarhundrede har vi haft 
et Par strenge Vintre, navnlig hu-
skes Vinteren 1923, da Isskruninger 
ved Kysterne mindede om Grønland. 

Der er fra flere Sider spaaet, at vi 
i Aar kan vente en saa haard Vin-
ter, som vi ikke har haft den i flere 
Hundrede Aar — saa vi har jo no-
get at se hen til! 

K. Thorsen. 

Det store Udvalg  

i Cigarer, Vine, Cho-
kolade og Konfekter, 
Nødder, Messina-Ap-
pclsiner — og mange 
gode Sager, er hos 

KøbmandJ.R.Hanner 
Telefon Gudhjem 35 

Den rigtige gammeldags Kir-
sebærvin, som perler i Glasset, 
koster nu kun 2,25 pr. hel FI. 
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p.  i Gudhjem de fleste kender ... 
ii nu til Julen man Blikket vender 

mod hans Butik med de rare Sager 1is  
af Knos, Konfekt og lækre Koger. q 
Kom indenfor og hør om Prisen, h 
saa førsi forstaar De ret Devisen. 

2: 

jul i Gudhjem. 
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Blandt bornholmske Byer har 
Gudhjem et godt Ry. Den lille ven-
lige By trækker Tusinder af Turi-
ster til sig, og de fleste kommer 
igen Aar efter Aar, hvilket er et 
Bevis for, at de føler sig godt til-
pas. Det er ikke alene den ejen-
dommelige Natur, de venlige smaa 
Huse, Idyllen, der drager ; nej, det 
er nok saa meget Indbyggernes 
bramfri Væsen og hyggelige Elsk-
værdighed. Byens Gæster mærker, 
at de er velkomne ! 

Ogsaa med Omegnens Befolkning 
lever Gudhjemboerne i god Forstaa-
else, og de er glade for Besøg. --
Der har i Anledning af det Røre, 
som den nystiftede Borgerforening 
afstedkom, været Tale om Skils-
misse, men det var kun en ensom 
Røst (Undtagelser bekræfter Reglen) 
og By og Land vil fortsat arbejde 
Haand i Haand, thi Sammenhold 
gør stærk! 

Er Turisterne velkomne i vor 
lille By, er Landboerne det ikke 
mindre, og vi ønsker gerne deres 
Besøg. Særlig i disse Dage, hvor 
Julen staar for Døren, vil vi gerne 
vise dem, at Gudhjem Handelsstand 
fuldt ud kan konkurrere med de 
større Byers, baade med Hensyn til 
Udvalg, Kvalitet og Prisbillighed. 

Der bor 

en Bager - 

.ilirrurpe 	 
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Ring os op, vi laver Dem 
hurtigt nogle flere - og vil 
De have en god Ide til en 
fiks Regning et smukt Ark 
Brevpapir eller lignende, da 
er vi gerne til Tjeneste med 
Forslag, Udkast og Tilbud. 

M udkommer i ca. 1000 Exem-
plarer i Gudhjem, Østerlars 
og Rø. Trykket, redigeret og 
udgivet af 

 

Gornitzka's Bogtrykkeri 
Allinge 	Telefon 74 

Svigermors Julegave 

Hvad skal vi saa give Mor til 
Julen? spurgte den unge 

Doktorfrue sin Mand en Ugestid 
før Juleaften. 

- Er det Svigermor, du me-
ner? svarede Doktoren med en 
ejendommelig skarp Betoning. 
- Nej, ved du nu hvad, lille 
Kone, efter den sidste Scene, jeg 
har haft med hende, fordi jeg - 
ja, jeg gider ikke tale om det-
saa kan du da nok begribe, at 
jeg ikke kan være begejstret for 
det Spørgsmaal. At du giver hen-
de noget, det er anden Sag. - 

Doktoren var i Grunden en 
skikkelig Fyr, som ellers aldrig 
var Uvenner med nogen Mors 
Sjæl, men i sin korte Ægtemands-
stand havde han allerede haft 
flere Smaarivninger med Sviger-
mama, og maaske havde han og-
saa været lidt vel iritabel overfor 
den strenge Dames smaa Særhe-
der, men Sagen var, at Venner-
ne i Kegleklubben, som alle til 
Hobe var Pebersvende, altid dril-
lede ham med denne Svigermo-
der, og det kan jo sætte selv en 
Engel af en Svigersøn i Krigs-
humør. Og just saa himmelsk et 
Væsen var Doktoren nu heller 
ikke. 

Naa, det Svar, som han gav 
sin lille Kone i Anledning af be-
meldte Present-Spørgsmaal, brag-
te ogsaa hende ud af Ligevægt. 
Der blev endogsaa en lille Sce-
ne; thi endog blot Navnet »Svi-
germor« er jo desværre nok til 
at udsaa Tvedragt i to elskende 
Hjerter. 

Men Doktoren var jo som sagt 
en skikkelig Fyr, som øjeblikke-
lig fortrød sin Hidsighed og der-
for snart krøb til Korset. Da han 
næste Dag var paa Hjemvejen 
fra sin sidste Patient, gjorde han 
sig selv Bebrejdelser i Anledning 
af sin Optræden mod sin søde 
lille Kone. 

-- Jeg har dog vist alligevel 
forløbet mig, og hun har en vis 
Ret til at være vrippen, sagde 
han til sig selv. - Men Sviger-
moder skal saamænd ikke der-
for fodres med Presenter . . . 
Hvad min lille Emmy angaar, 
saa skal hun faa at se, at jeg 
ikke er kneben, naar det gælder 
hende. Og saa gik han hen til 
Kunsthandleren og lod sig fore-
vise nogle af de smukkeste, klas-
siske Relieffer. 

Han havde netop købt et af 
de dyreste, da en af de unge 
Damer i Butikken, som kendte 
Doktoren, kom hen og sagde til 
ham: - Aa, Hr. Doktor, Deres 
Frue har saamænd allerede be- 

æret os med sit Besøg i Anled-
ning af Julen, og hvis det kan 
more Dem at se Deres Julepre-
sent, saa staar den der, og hun 
pegede paa et Par smukke Ma-
jolikvaser. 

- Dem har altsaa min Kone 
bestemt til mig? sagde Doktoren 
glædestraalende, thi ikke blot 
faldt Vaserne i hans Smag, men 
den søde Emmys Ide glædede 
ham endnu mere. 

- Ja vkst saa, men Fruen har 
dog endnu ikke bestemt sig, da 
Prisen blev hende lidt vel høj, 
forklarede Damen. - Under 50 
Kroner kan vi dog imidlertid 
ikke sælge dem. Men Deres Frue 
kommer nok igen, det er jeg 
sikker paa. 

En lykkelig Indskydelse aflok-
kede Doktoren en munter Latter. 

- Her er 30 Kroner, sagde 
han; - naar saa min Kone kom-
mer igert, skal De overlade hen-
de Vaserne for 20 Kroner. De 
kan jo sige til hende, at De har 
taget Fejl - eller hellere, at De 
først nu opdager, at Vaserne ikke 
er ganske ægte. 

- Javel, Hr. Doktor, overlad 
De bare til os at klare den Hi-
storie, svarede Damen leende. 

Doktoren saa et øjeblik paa 
Vaserne og mumlede hen for sig: 
- Der vil Emmy rigtignok blive 
glad, naar hun faar dem saa bil-
ligt; de er virkelig ogsaa nyde-
lige. Jeg tror, de skal staa paa 
det lave Skab. 

Det var Juleaften. Begge Ægte-
fællerne havde givet hinanden 
smukke Julegaver, Doktoren var 
rigtig fornøjet, men - der var 
alligevel noget, som han savnede. 

- Naa, lille Kone, hvor er saa 
de to Pragtvaser henne, som du 
har købt saa billigt? spurgte han 
endelig med et lunt Smil. 

Emmy blev rød. 
- Du ved altsaa Besked og 

er alligevel ikke vred paa mig? 
- Men hvorfor skulde jeg dog 

være vred paa dig, jeg har end-
ogsaa glædet mig over det. Hvor 
er de saa? 

- Jeg sendte dem i Formid-
dag til Mor, og hun blev vold-
som glad for dem. 

- Hvad for noget! Var de til 
Svigermor ? 

- Ja vist saa, lille Mand. Først 
havde jeg egentlig bestemt dem 
til dig, fordi jeg troede, at de 
var ægte. Men saa sagde de mig 
bagefter i Butikken, at det var 
en Fejltagelse det med den høje 
Pris. De var slet ikke ægte Ma-
jolika, og derfor kunde jeg faa 
dem for mindre end det halve. 

„Jul i Gudhjem"s Kryds og Tværs Opg. 
Løsningerne maa være Gornitzkas Bogtrykkeri, 

Allinge i Hænde inden Torsdag d. 17. Kl. 12. En 
af de rigtige Løsninger belønnes ved Lodtrækning 
med en Præmie paa 5 Kr. i Gavekort, som kan 
indløses hos de Handlende, der averterer her i Bladet. 
2. Præmie : En Æske Brevpapir m, paatrykt Navn. 
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VANDRET : 1. Modløs. 5. Eden. 10. Tal. 11. Fugl. 12. Kastevaabnet. 16. Jydsk 
By. 18. Garn. 20. Ladning. 21 Forøve. 24. Forman. 25. Fartøj. 26. Karpefisk. 28. 
Retning. 29. Ytre. 30. Forenings-Initialer. 31. Tidsrum. 32. Sagtens. 34. Udaandede 
36. Symbol. 38. Kammerat. 40. Forordninger. 43. Lavland. 45. Blad. 47. Dyr. 48. 
Pakhus. 49. Pigenavn. 51. insekter. 52. Realiserede. 55. Langsom. 56. Udsigt. 57. 
Nutidig. 58. Jorde. 

LOD12T: 1. Batte. 2. Rummeligt. 3. Moses' Broder. 4. Skjul. 6. Lokkemad. 7. 
Pleje. 8. Spille. 9. Svirede. 12. Sigtelse. 13. I Hjul. 14. Halvædelsten. 15. Berømte. 
17. Beholder. 19. Pigenavn. 21. Affarvede. 22. Bare. 23. Korsageren. 26. Øvelses-
stykke. 27. Senere end. 33. Mængde. 35. Hænde. 37. Blomstre. 39. Bibelsk Navn. 
41. Ledorm. 42. Ramte. 44. Drik. 46. Antal. 48. Græsgang. 50. Stamfædre. 51.8e-
holder. 53. Ens Konsonanter. 54. Træne. 

 

      

   

I stille Slummer hviler Skov og Have, 
saa varsomt dækket af det hvide Flor. 
Det er som Julens Engel vil begrave 
alt, der er tomt og vissent her paa Jord. 

  

 

Vær hilset, stille, vinterhvide Dage, 
der glider lydløst over snedækt Jord! 
Med hvide Vingers Solvglans kan I drage 
selv over frostgraa Sø et festligt Flor. 

   

     

      

     

Men da jeg vidste, at du ikke 
kan udstaa forlorne Sager, saa 
bestemte jeg mig fil at give dem 
til Mor, som ser mindre paa 
Tingene selv end paa selve Op-
mærksomheden. 

Doktoren satte et højst komisk, 
halvt fortvivlet Ansigt op, men 
saa gav han sig med et til at le. 

Naa ja, jeg kan ogsaa be-
rede Svigermor en Overraskelse, 
sagde han endelig lidt stilfærdigt. 


