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(Optegnelser, Skildringer og Minder fra clen første Halvdel af forrige
Aa1:hundrqde. - Aakirkeby Boghandels Forlag.)

BORNHOLMS HISTORIE
vil Philip Rasch Dam
stedse blive mindet. Han var
sin Fødeø en god Søn, en af
Folkets Førere i forrige Aar
hundrede, hvis Virksomhed
satte dybe Spor paa mange
Omraader. Som ung blev ha11
militært uddannet, deltog i
Krigene 1850 og 64 somSkanse
kommandør, var i 35 Aar fra
1857 Folketingsmånd for 2.
Valgkreds og Medlem af Fi
nansudvalget. - Ved 10 af 17
Valg kaaret uden Modkandi
dat. I 30 Aar var han desuden
Borgmester i Fødebyen Aa
kM<.eby og tillige Postmester
og Telegrafbestyrer .... og ik
ke mindl�t i 15 Aar Redaktør
af Bornholms Tidende fra Bla
det begyndte at udkomme den
3. Juli 1866.
Af sa,mtidige RkildrA!'-1 h::in

som et Mønster paa Retsind,
Pligttroskab, Sanddruhed og
ægte Frisind, men samtidig
�n saare jævn og stilfærdig
'Mand med den gode Bornhol
mers bedste Egenskaber.
Ph. R. Dam døde netop ved
Aarhundredskiftet, 77 Aar
gammel. Fem Aar forinden
havde ha.n udgivet første Af
snit af en Bog »Folkeliv og
Indstiftelser paa Bornholm«.
Han fik ogsaa andet Afsnit
færdig i Manuskript, men det
er, af forskellige Grunde, først
udkommet nu 38 Aar efter i et
Bind sammen med det oprin
delige, der forlængst var ud;
solgt.
Det er et stateligt Værk pa(
over 200 Sider, trykt pau
svært Papir og overordentlif1
smukt udstyret fra Forlage
(\ <> ld1•k"by Boghandels Side f

forsynet med en Række gode
Billeder.

I en Indledning til første Del
siger Philip Rasch Dam, at det
skal være en Mindebog, for at
flere Slægtleds Livsførsel og
Livsvilkaar ikke skal skrives
i Glemmebogen. Han tilføjer,
at der i første Halvdel af det
19. Aarhundrede skete »flere
Forandringer og Omskiftelser
i Sæder, Skikke og Indstiftel
ser end tidligere .gennem Aar
hundreder« og vil nu skildre
sine egne Minder og Erfarin
ger »indenfor Virkelighedens
og de givne Kendsgerningers
Ramme«.
I første Del skildres Aarets
Gang fra Nytaar til Jul og de
mange gamle Sæder og Skik
ke, Mærke- og Mindedage,
Fester og folkelige Forlystel
ser. Korte og knappe Opteg
tegnelser, der fortsættes i an
den Del, som er lidt større i
Omfang og med mere person
lige Betragtninger over Tiden,
der svandt. Man føres ind i
Hjemmene og følger med i
Beboernes daglige Liv, faa.r
Besked om Almendannelse og
Oplysning, Næringsveje, Tros-

melig forsømt, og Agerbruge1l
stod meget tilbage, saa detj
gjaldt først og fremmest at
bjerge Føden. Der manglede
Kappelyst her som paa det;
aandelige Omraade. Man vilde
»være sig selv«, ikke »abe·
efter« andre .... selv om deti
var noget godt, der kom frem◄
Fremskridt som Svingplove,.
Hegn, Fredning og Udskift..,
ning blev mødt med • stærk)
Uvilje og Modstand, fortæller,
Ph. R. Dam. M,en Bornholm
nød ogsaa i 1a,ag Tid, ligesom;
Norge,
stedmoder li�
»en
Pleje fra Statens Side«. TiD
Gengæld ha·vde Datidens Foll�
Dyder, som deres Efterkom�
mere savner, mener han: den)
stærke Frihe.ds- og-Uafhængig"
hdsfølelse var »større end i
selve Frihedstiden«.

Philip R. Dam.

liv, Kirke- og Skolevæsen og
tneget mere, skildret paa en
livlig og anskuelig Maade.
Det var haarde Tider for
godt 100 Aar siden efter den
langvarige Krigsperiode og
·*
Materiel
Statsbankerotten.
0 v e r t r o e n trivedes fro-1
Stilstand· eller Tilbagegang digt for smaa 100 Aar siden.
og intet Spor af aandelig og Forfatteren har mødt Menne..,
folkelig Vækkelse. Der var sker, der virkelig t r o e d Ø
»Slaphed baade i ydre Kaar · paa Underjordsfolket, om hvis
og Driftighed og i indre Sæde mærkelige Færden der beret
lighed, som var en næsten tes adskilligt .... og derefter,
uundgaaelig Følge af disse følger en mere indgaaende o�
Paavirlminger af Trængsler livfuld Skildring af Gildesvæ"
og Ulykker«. Jorden var tem- sen og Gæstebud, llarned�ao2
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