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Det gamle
Bornholmer Ur
fortæller
Skitse af Markessen, Nen)

Nu er det snart Vinter igen, det
kan jeg høre og mærke; thi naar
man bliver gammel, har man mere
Føling med Vejrets Skifter. Jeg
kan høre Bladene falde til Jorden,
høre dem, hver Gang der kommer
et Vindpust, feje hen ad Gaden,
jeg kan tænke, de lægger sig i
Læ, og i Morgen tidlig maa Pigen
ud og feje dem op, det kan jo
ikke gaa at lade dem ligge i store
Hobe. Efteraaret kan ellers være
saa skønt, naar Bladene har alle
de forskellige FarVer, og naar
de sidste Solstraaler bryder ind
mellem de snart bladløse Træer,
det er af en forunderlig Virkning.
Om Efteraaret tænker jeg ogsaa
bedst. Det, at Naturen gaar til Ro
om Vinteren, giver undertiden sære
Tanker -- Naturen kræver Hvile
— den har jo ogsaa hele Sommeren gjort alt for at behage vort
Øje. Ak ja, Verden er skøn. Jeg
er et gammelt Bornholmerur, snart
mæt af Dage, men der holdes stadig Liv i mig, og hvis du gider
høre, skal jeg nu i Aftenskumringen fortælle dig lidt af mit Levledsløb : jeg er gammel, ja, saa
gammel, at Menneskene ikke kan
maale sig med mig — jeg er fra
1788, saa man kan forstaa, jeg er
ingen Aarsunge.
Jeg er fra et Urmagerværksted
i Rønne, og jeg har i Menneskealdre staaet i den luneste Stue
ude paa en Gaard i Gadeby; der
havde jeg en dejlig Tid, jeg blev
plejet, der blev hæget om mig, og
til Gengæld gjorde jeg min Pligt,
jeg slog mine Timeslag ved Nat
og ved Dag, og inddelte den ufattelige Evighed i Smaastykker. -Nalr de sang : „Klokken slaar,

26. Aargang

TEJN
Tiden gaar", syntes jeg, det var
til Ære for mig. — Jeg stod i et
Hjørne i den altid lidt mørke Stue
med den dejligste Udsigt over
Gaarden og det store Kastanjetræ,
der om Foraaret var behængt med
tusinde Kærter. Og i denne gamle
Gaard havde jeg min bedste Tid.
Jeg var det fornemste Møbel i
Stuen, og foruden mig var der
kun en Bænk, et Bord og et Par
Stole — ikke at forglemme- Væv,
Rok og den gamle Bilægger med
Dragen og Løvehovederne. Det
var en dejlig Tid, særlig i lange
Vinteraftener, naar de alle, baade
Piger og Karle, samledes i Stuen.
Da lyttede jeg til Historien om
Bonnevedde og Underfordsfolk,og
før de gik til Ro, sang de. Hvor
var de glade og tilfredse l Men
saa slog jeg 10, og en Stund efter
var jeg ene i den mørke, tavse
Nat. Jeg passede dog mit, forjeg
hørte Husbond sige om Morgenen,
at han havde hørt mig slaa 3.
Her oplevede jeg meget baade
Sorg og Glæde, og jeg husker at
den unge Søn hjemførte sin Brud.
Det er den største Glæde, jeg har
været Vidne til, og jeg slog, saa
det dirrede i min Kasse. Jeg saa
dem ældes og bæres bort, for at
andre kunde komme til
det er
jo Livets Gang. Men efterhaanden
korn de saakaldte „bedre Tider",
og nu oplevede jeg mit Livs største Fornedrelse; der kom nye Møbler, Stole med svejfede Ben, som
en Grævlingehunds. Det var den
unge Kones Paafund, og en skøn
Dag kom der et stort Vægur i al
sin Herlighed ; det glinsede af Polering, og saa slog det med en
skarp Klang. Jeg syntes det var
saa vigtigt overfor mig gamle,
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Alf fil Julebagning eg Juleknas
i den helt rigtige Kvalitet

Stort Udvalg i Legetøj og
J u l eka f f e n
bliver at den
sædvanlige
ekstrafine
Kvalitet

nyttige Julegaver, passende
til hele Familien
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Slireederiet
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anbefaler godt Arbejde, moderne
Snit og fineste Pasform.

Axel Jensen
Rensning og Presning samt
Reparationer af Herre- og DameGarderobe udføres godt og billigt
Telefon Allinge 106 v

Gornitzkas Bogtrykkeri, Allinge
leverer den bedste Tryksag- til Format-Ilet
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som havde gjort min Pligt i snart
halvandet Hundrede Aar. Brutalt
Blev jeg fjernet, og end ikke en
Plads paa et Loft eller en afsides
Plet blev der forundt mig paa den
gamle Gaard; nej, jeg skulde paa
Auktion.
Sammen med forskelligt Ragelse
blev jeg kørt til Byen, og sikken
en Behandling jeg fik. Da de lagde
Otto J. Lunds
mig paa Vognen, slog jeg Lodderne i Bunden, saa det dirrede,
og mit Hjerteslag holdt op. Paa
Auktionen talte Folk ilde om mig,
og adskillige var de Knubs, jeg
fik. Budene paa mig faldt smaat,
Pris 3 Kr.
og til sidst fik en Kobmand mig
for en latterlig Pris.
Faas hos Boghandler
Nu oprandt der en Glanstid for
mig. Jeg kom først til Snedker og
saa til Maler, og jeg skiftede Udseende,. saa jeg ikke var til at
kende igen. Guldkanter her og
smukt og billigt
Blomster der, og mit gamle, rynStort Udvalg af Fotokede Skiveansigt blev pudset.
Rammer i Træ og Bronce
Aarstallet 1788 blev paaført med
Fotograf Charles Svendsen
snørklet Skrift, thi jeg skulde jo
- Tlf. 66
beholde min Alderdoms Præg. Til
Indleveringssted i Klemensker:
sidst korn jeg til Klokkedoktoren,
Rich. Nielsen - Tlf. Klemens 81
der var en sand Mirakkelmand,
saa nu gaar jeg igen, uanset min
høje Alder.
Nu staar jeg i Købmandens
Spisestue, omgivet af Platter og i forskellige Størrelser sælges til
Malerier, og jeg er fra at være meget smaa Priser og forsendes
den foragtede Klokke næsten Stu- gerne med Bil eller Bane.
ens fornemste Pryd. Der er budt
Ring til Hasle 105
200 Kr. for mig, men Købmanden
og forhør om Pris
siger, at jeg ikke skal sælges. Hasle Bodkerforretning.
Jeg har faaet en god Alderdom i
gode Omgivelser. Helst havde jeg
været paa min gamle Gaard; men
Tiden gaar, og jeg har jo Minderne, skønne og rige, som Miner en god og praktisk
der som oftest er. Alt det onde,
Julegave
Menneskene har gjort mig, har
jeg glemt, og alt det gode mindes
jeg. Mon det ikke er bedst saaKøb deir hos
ledes. Bladene falder af Træerne.
J. B. Bach Klemensker
Jeg kan høre Havet bruse ; gid
det maa gaa alle godt paa Hav
og Land.
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Enten det gælder

„Vår Larkan ryggar"
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køber De det godt og billigt hos

Billeder
indrammes

MASSER AF LEGETØJ
Store og smaa Ting

20 Salterkar

Tag Bornene med og korn
ind og se paa Sagerne

Vi gemmer det gerne for
Dem til Juleaften

Kamelulds-Sko

TAGE

GÆS LÆNDER
d. 19. - 20. - 21. Dec.

bør ogsaa til denne
Jul levere Deres
Forbrug af

Yikse Julegaver
Guld-, Sølv- og Pletvarer
Krystal og Alabast
Smykker, Ure m. m.
i righoldigt Udvalg

Richard Nielsen
Klemensker - Telefon hl
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Bred og Kager
Stegning udføres
Tage Andersens Bageri & Conditori

Averter i „Nordbornholm„

Benyt Dem af Nordbornholms
billige Rubrik-Annoncer

Bladet udkommer gratis i hvert Hjem i alle
Postdistrikter i Klemensker, Hasle, Tejn og Rø
samt i Allinge-Sandvig og Omegn
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