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FORORD 

Jeg har hermed fornøjelsen at kunne præsentere årets nummer af Born
holmske Samlinger, der rummer flg.: 

I den første artikel fortæller Birte Nørregaard Pedersen historien om 
"Bager-dynastiet" Didriksen i Rønne - et spændende mix af erhvervs
og slægtshistorie. 

Dernæst redegør J. Chr. Skaarup for de bornholmske soldaters uni
former gennem de sidste ca. 250 år. 

I den tredje artikel beskriver Lene H. Lutz en rigt udstyret jernalder
grav fra Grødby, hvis "beboer" uden tvivl har været en særdeles for
nem frue. 

Henning Benders artikel handler om den relativt store udvandring fra 
Bornholm til især USA i perioden 1868-1904: Hvorfor folk udvan
drede, hvordan de kom over "Dammen", og hvor de bosatte sig. 

Gunhild Pedersens mundtlige erindringer, nedfældet af Birgitte B. 
Marcussen, er en beretning om en svunden tid - præget af landbo
samfundets hårde levevilkår. 

I den sidste artikel beretter Rune Soderlund om den svenske prædi
kant C. 0. Rosenius og hans betydning for det religiøse liv på Born
holm i 1800-tallet. 

Foruden ovennævnte artikler vil man som sædvanligt kunne finde en 
oversigt over litteratur om Bornholm, indgået i Bornholms Central
bibliotek 1999-2000, samt andre "faste punkter". 

Jeg ønsker hermed alle vore læsere rigtig god fornøjelse! 

P.S.! I øvrigt afholdes Bornholms historiske Samfunds årlige sommer
ekskursion som sædvanligt den sidste lørdag i juli (år 2001). 

Rønne, d. 1.9. 2000, 

Henning S. Andersen 
Redaktør 
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Bagerdynastiet Didriksen i Rønne 
Af Birte Nørregaard Pedersen 

Den første maj 1997 døde min tante, Mag
da Didriksen, 87 år gammel. Hun var enke 
efter min farbror, bagermester Carl Johan 
Didriksen. Da hendes datter og svigersøn, 
Karen og Knud Kisling, skruede navnepla
den af hendes dør til lejligheden i Snelle
mark 43 i Rønne, var en epoke, der strakte 
sig over 173 år, definitivt slut. 

Da hendes ældgamle pengeskab, som 
vistnok i tidernes morgen havde tilhørt min 
farfar, Andreas Didriksen, blev åbnet, åben
baredes en omfattende samling private pa
pirer, samlet af Andreas Didriksen og om
handlende store og små begivenheder både 
i hans eget og i de to forudgående genera
tioners liv. 

Min kusine Karen mente ikke, at hun selv 
havde lyst eller tålmodighed til at beskæf
tige sig med de gamle papirer. Derfor over
lod hun dem storsindet til mig med et un
derforstået vink om, at "det kunne der nok 
skrives noget om"; og det er så det, jeg for
søger på i det følgende - forhåbentlig til 
oplysning og glæde for nulevende og frem
tidige efterkommere af dynastiet Didriksen 
i Nygade. 

En gyde uden navn i Østre Kvarter. 

Havde man dengang, som nu om stunder, 
opereret med postadresser, havde adressen 
været Storegade i Rønne. Men postadresser 
var et ukendt fænomen, og skulle man en
delig forklare, hvor den lå, den smalle gyde 
uden navn, så blev det til "Østre Kvarter, 
Storegades østre Side." 

I daglig tale kaldtes gyden kort og godt 
Apotekerstræde efter apoteket, som lå i gy
dens sydlige side, helt nede ved Storegade. 
Skulle man ind i gyden, måtte man igen
nem en port i en længe, der hørte til den 

gård, der lå på den nordre side af gyden; og 
i den modsatte ende, oppe ved det nordre 
byled, var der en smal passage, som førte 
ud til Antoniestræde og den store plads, som 
senere skulle blive til Store Torv. Næsten 
helt oppe ved denne passage, i gydens nord
lige side, lå indtil 1811 slagter Søren Jør
gensens ret anselige, men temmelig for
faldne ejendom, matrikel nr. 142. 

I 1811 solgte Jørgensen ejendommen til 
skipper og købmand Hans Jensen Munch, 
som over en periode af et par år rev alle 
ejendommens bygninger ned og genbrugte 
anvendeligt byggemateriale på sin ejendom 
på det nordlige hjørne af nuværende Lille 
Torv og Staalegade. 

Derefter henlå grunden matrikel nr. 142 
som en have, der udlejedes til den sindssy
ge københavnske læge Frederik Vilhelm Pe
ter Fabricius, der på grund af rabiate poli
tiske synspunkter i 1777 var blevet forvist 
til Christiansø af kongen. Senere fik han dog 
tilladelse til at tage ophold i Rønne. 

Fabricius døde i 1817, og det er uvist, 
hvem der lejede grunden efter ham. Men da 
ejeren, købmand Munch, døde i 1824, blev 
grunden, der nu kaldtes "Sjeles Hauge", 
solgt til tømmermand Jens Albrechtsen 
Lunds enke, Karen, som havde begravet æg
temanden den 24. december 1823. Hun op
førte et nyt hus til beboelse, bestående af 5 
fag egebindingsværk, dels murede dels kli
nede vægge, tegltag, indrettet med stuer, 
køkken og kamre, en skorsten og en jern
kakkelovn. Ejendommen, der stod færdig 
i september 1824, fik ved den lejlighed nyt 
matrikel nr. 496. 

I 1840 beklagede beboerne sig til bysty
ret over den elenClige brolægning i Nygade 
(!),der for længst var ført igennem både til 
Storegade og Store Torv og således havde 
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Matrikelkort over ejendommen matr.nr. 496 i 1824. 

ændret status fra delvis lukket gyde til ho
vedfærdselsåre mellem torvet og havnen. 

Karen Albrechtsen kom kun til at bo i sit 
nye hus i 8 år. I oktober 1832 døde hun, og 
hendes datter, Ane Cathrine, f. 1810, arve
de ejendommen i Nygade. 

Kællingebrød i Larsegade 

Unge Ane Cathrine blev i 1834 gift med 
den unge snedker, senere bager Peter Did
riksen, hvis aner gennem en lang anerække 
førte tilbage til Lille Loftsgård i Aaker. 

For at kunne holde styr på alle Didrikker 
og Petere, har det været nødvendigt at for
syne dem med numre ligesom konger, kej
sere og paver. 

- Didrik (1.) Pedersen nævnes 1689 at eje 
og bebo Lille Loftsgård i Aaker. I 1691 
overgik gården til hans søn: 

- Peder (1.) Didriksen, og hans søn: 

- Didrik (2.) Pedersen, født 1696, overtog 
gården. Han blev begravet 27-9-177 5, og 
gården gik videre til hans søn: 

- Peder (2.) Didriksen, født 1740. Gift med 
Karen Pedersdatter (datter af Peder Es
bersen, Julegård, Bodilsker). Købte sene-
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re Tyskegård i Pedersker og Bukkegård i 
Aaker. Døde 27-1-1823. Hans søn: 

- Didrik (3.) Pedersen, født på Tyskegård 
17 69, viet i Rønne Kirke 2-5-1810 til Ane 
Kirstine Michaelsdatter Hammer, nævnes 
1811 som snedker i Rønne. Boede 20-12-
1817 i Larsegade matr.nr. 122 (nyere nr. 
157). Død 16-2-1842. Hans søn: 

- Peter (3.) Didriksen, døbt i Rønne Kirke 
30-9-1810, viet i Rønne Kirke 13-6-1834 
til Ane Cathrine Albrechtsen Lund. Lær
te nok snedkeri hos faderen, men blev se
nere bager, bagermester og borgerrepræ
sentant. Død 1858. Hans søn: 

- Didrik ( 4.) Peter Didriksen, født 30-10-
1842 i Rønne, viet 22-7-1864 i Vesterma
rie Kirke til Thora Marie Jacobine Petrea 
Kofoed (født 10-1-1841, død 24-1-1919). 
Bagermester, medlem af byrådet. Død 
1890. Deres børn: 

- Peter (4.) Didriksen, født 5-3-1871, sned
ker, postbud. 

- Carl Didriksen, født 2-10-1875, telegra
fist, telegrafkontrollør. 

- Andreas Didriksen, født 3-4-1879, bager. 
Viet på Københavns Raadhus 20-9-1901 
til Bertha Kristine Jessen. (Født 29-12-
1875 i Slæbæk ved Svendborg, død i Røn
ne 18-10-1943). Andreas og Kristine Did
riksens børn: 

- Peter (5.) Didriksen, født i København 3-
12-1901, smed, bagermester i Storegade i 
Rønne. 

- Carl Johan Didriksen, født i Rønne 8-6-
1903, bagermester i Snellemark i Rønne. 

- Johannes Andre Didriksen, født i Rønne 
4-6-1906, modehandler. 

- Karen Margrethe Didriksen, født i Rønne 
22-4-1914, gift med frugthandler Aage 
Stange. 



BAGERDYNASTIET DIDRIKSEN I RØNNE 

Ane Cathrines Peter var, som det frem
går af anerækken, søn af Didrik (3.) Peder
sen. Denne Didrik var oprindeligt snedker, 
boende i Larsegade, matr. nr. 122, sammen 
med hustruen Ane Kirstine Michaelsdatter 
Hammer og deres fire børn, Peter (3.), født 
1810, Hans, født 1813, Mikael, født 1815, 
og Gjertrud Kirstine, født 1823. Huset står 
der endnu og har postadressen Larsegade 
18. I dag er der keramikværksted i ejen
dommen. 

I 1832 fandt Didrik (3.) ud af, at det vil
le være en god fidus at bygge en bagerovn 
og supplere snedkeriet med lidt bagerivirk
somhed. Derfor byggede han nogle ekstra 
fag til den nordlige ende af huset og ind
rettede et bageri med muret bagerovn. 

Om der overhovedet har været fremstil
let brød til salg af Didrik og hans familie 
vides ikke, men i givet fald har udbudet af 
brødsorter næppe været særlig varieret, og 
kvarterets madammer har sandsynligvis be
tænkt sig på at bruge penge på noget så ek
stravagant som købebrød. Den gode nye ovn 
har nok i vid udstrækning været brugt til 
bagning af det, som i bagerfaget kaldes kæl
lingebrød, d.v.s. konernes egne deje, lagt 
hjemme på køkkenbordet og derefter bragt 
til bageren, hvor det for en beskeden beta
ling blev bagt til brød i ovnen, som jo alli
gevel var varm. 

Gamle Didrik Pedersen, der nu kaldtes 
bager, praktiserede sandsynligvis også sta
dig snedkerhåndværket, som også sønnen 
Peter (3.) Didriksen var oplært i. Men Pe
ter og den yngre broder Hans (som havde 
lært skrædderfaget) så fidusen i bagerfaget 
og havde visse planer. 

Didrik (3.) Pedersen døde 16-2-1842. På 
det tidspunkt var unge Peter (3.) og Ane Ca
thrine for længst flyttet til Nygade-ejen
dommen, som Ane Cathrine havde arvet ef
ter moderen. 

Ved folketællingen 1. februar 1840 står 
familien opført som Peter Didrichsen, 30 
Aar, gift, Snedker. Ane Kathrine Didrich-
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Matrikelkort over ejendommen matr.nr. 122 i 1818. 

sen, 30 Aar, gift, hans Kone. Karen Didrich
sen, 5 år, ugift, deres Datter. 

Ved samme folketælling finder vi Peters 
yngre bror Hans i Vestre Kvarter, matr. nr. 
298, beliggende Østergade, i dag nr. 10. Fa
milien står opført således: Hans Didriksen, 
27 Aar, gift, Bager. Juliane Marie Jensen, 
27 Aar, gift, hans Kone. Hans Peter Di
driksen, 6 Aar, Søn. Anders Didriksen, 4 
Aar, Søn. Mikael Julius Didriksen, 1 Aar, 
Søn. B. Stine Hansen, 21 Aar, ugift Tjene
stepige. 

Tilbage i Larsegade var efter Didriks død 
i 1842 hans enke, 59årige Ane Kirstine Mi
kaelsdatter Hammer, datteren Gjertrud og 
muligvis sønnen Mikael. Husstanden udvi
dedes dog ret hurtigt. Ved folketællingen 
1845 møder vi på matr. nr. 122, Søndre 
Kvarter: Ane C. Didriksen, 62 Aar, Enke, 
født i København, Bageri. Ole Henrichsen, 
41 Aar, gift, født i Rønne, Skomager. Gjer
trud C. Henriksen, 22 Aar, gift, født i Røn
ne, hans Kone. Andreas Henriksen, 2 Aar, 
født i Rønne, deres Barn. Karen M. Dahl, 
22 Aar, ugift, født i Rønne, Tjenestepige. 
Kirstine Svendsen, 29 Aar, ugift, født i Aa
ker, Tjenestepige. 

Gjertrud har altså cirka ved den tid hvor 
gamle Didrik døde giftet sig med skomager 
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Matrikelkort over ejendommen matr. nr. 122 i 1850. 

Henriksen, som i 1850 overtog ejendommen 
og benævntes bagermester. Ole Henriksen 
døde i 1870, og Gjertrud drev bageriet vi
dere, indtil ejendommen i 1876 blev solgt 
til bagermester Henrik Andreas Christian 
Ipsen. 

Dermed var bageriet for en tid ude af 
slægten Didriksens eje. Men i 1895 flytte
de Peter (3.) og Ane Cathrines datter, Ka
ren Anine Kirstine, f. 1835, gift med skibs
fører, senere bagermester Jørgen Jensen 
Møller, ind i ejendommen. Efter mandens 
død solgte hun i 1903 ejendommen til ba
germester Carl Christian Sommer, gift med 
Marie, som var datter af hendes bror Jens 
Albert Didriksen (altså en sønnedatter af Pe
ter (3.) Didriksen og Ane Cathrine). Som
mer solgte ejendommen i 1916 og drev der
efter tobakshandel på hjørnet af Lille Torv 
og Torvegade. 

En senere ejer af Larsegade-bageriet var 
bagermester Erik Sejer. Efter russernes 
bombardement i 1945 skulle bageriet 
istandsættes og moderniseres, og Didrik Pe
dersens gamle ovn fra 1832 blev revet ned. 
Under ovnens fundament fandt man en fir
kantet granitplade med navnet Peter Did
riksen indhugget. Det har altså været en 
grundsten med sønnens navn, som Didrik 
har placeret der, sikkert med mange gode 
ønsker for slægtens og bageriets fremtid. 

Matrikel nr. 122, Larsegade 18 i Rønne, fotograferet i 1998. Facaden har i mands minde ikke ændret udseende. 
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BAGERDYNASTIET DIDRIKSEN I RØNNE 

Desværre blev stenen, så vidt vides, kørt 
på lossepladsen, og dermed var den sidste 
mindelse om Didriksen-æraen i det bageri 
borte. 

Peter den tredie og Didrik den fjerde 

Det gik godt for Ane Cathrine og Peter (3.) 
i Nygade. I 1839 erhvervede Peter (samti
dig med broderen Hans) borgerskab som 
rugbrødsbager og gik straks i gang med at 
etablere et bageri med muret bagerovn. Den 
17. juli 1840 kunne Bornholms Avertisse
mentstidende meddele: "Undertegnede be
gynder Fredagen den 17 de Juli og siden 
hver Tirsdag og Fredag at bage Rugbrød for 
dem, der godhedsfuld ville forunde mig sin 
Næring; ligeledes kan bekommes Rugbrød 
tilkjøbs. Peter Didriksen." 

Sådan. Den nye bagerivirksornhed var 
altså foreløbig en nebengesjæft til snedke
riet og fortrinsvis baseret på bagning afkæl
lingebrød. Men det første spæde tilløb til 
fremstilling af købebrød var taget. 

I 1842 øgedes den lille familie med søn
nen Didrik (4.) Peter Didriksen og i 1851 
med sønnen Jens Albert Didriksen. (To 
børn, født 1839 og 1846, døde som helt 
små.) 

Også huset blev større, idet Peter (3.) før 
1851 udvidede ejendommen med en bety
delig tilbygning mod vest. 

På et ikke nærmere fastslået tidspunkt er
hvervede Peter og Ane Cathrine desuden -
til et ikke nærmere klarlagt formål - ejen
dommen på det sydlige hjørne af Almega
de og Søndergade. 

Peter (3.) Didriksen, som nåede at blive 
valgt til borgerrepræsentant i 1857, døde 
den 11-12-1858. I Bornholms Avis nr. 103, 
den 28. december 1858, kan læses: "Vi tak
ker mange Gange for den Understøttelse vi 
fik fra Bager P. Didriksens Enke, der viste 
sin Ædelmodighed paa saa smuk en Maa
de. Arbejdshusets Fattige." 

Ane Cathrine har fulgt den gældende 
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Matrikelkort over ejendommen matr. nr. 496 
J850eme. 

skik, at familier med en vis økonomisk for
måen betænkte de fattige på arbejdshuset 
med en donation ved markante familiebe
givenheder - her et dødsfald. Bemærk, at 
afdøde Peter benævnes "Bager" i takkeskri
velsen. Det må betyde, at snedkeriet har 
været lagt på hylden i længere tid, og at ba
geriet, der i begyndelsen måtte betegnes 
som en bibeskæftigelse, nu var vokset til en 
reel erhvervsvirksomhed. 

Men hvad skulle der nu ske? Sønnen Did
rik (4.) Peter Didriksen, som var udset til at 
overtage bageriet, var kun seksten år gam
mel og i bagerlære. 

Ane Cathrine formåede at holde bageri
et i drift i seks år, indtil unge Didrik blev 
udlært som bager og nåede en passende al
der til overtagelse af forretningen. Til hjælp 
har Ane Cathrine muligvis haft sin svoger, 
Hans Didriksen, der jo også var bager (og 
skrædder), samt helt sikkert dennes søn 
Hans Peter Michael (f. 1834), der var fag
uddannet bager og senere blev selvstændig 
mester i Store Torvegade. (Ingen af Hans 
Peter Michaels sønner førte bagertraditio
nen videre). 

Ifølge dokument af 16. april 1864 solgte 
Ane Cathrine til bager Didrich Peter Did
richsen med kurator ejendommen gl. matr. 
nr. 496, nyt. matr. nr. 620 "med Grund, Plads 
og Have i Rønne, alt for Kjøbesum 2000 
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Rdlr skriver To Tusinde Rigsdaler Rigs
møn~. I Kjøbet medfølger en Muurkjedel og 
de til Bageriet henhørende Inventariegjen
stande". Desuden forbeholdt Ane Cathrine 
sig "de tre vestreste Fag af J:Ius?yg~ing~n 
til fri og uhindret Beboelse i mm Livstid, 
hvilken Beboelseslejlighed jeg selv har at 
indrette efter mit eget Ønske, dog uden no
gen Udgift for Kjøberen. Endvidere forbe
holder jeg mig i min Livstid den vestre 
Halvdel af Haven til fri Afbenyttelse samt 
fri og uhindret Adgang og Afbenyttelse af 
Halvdelen af den i Gaarden værende Hod
debygning samt ligeledes fri og uhindret 
Adgang til Gaardens Brønd ·:· Såled~s be
kræftes dette Skjøde under mm og mm an
tagne Lavværges Haand i tilkaldte Vitter
ligheds Vidners Overværelse". Underskre
vet m.f.H. (med ført hånd) Ane Cathrine, P. 
Didrichsens Enke; og som lavværge under
skrev H.P. (efternavn ulæseligt). Til vitter
lighed underskrev L.H. Ipsen og J.P. Han
sen. 

Didrik udstedte samme dag et gældsbrev 
til sin mor på 1500 rigsdaler, underskrevet 
af ham selv og hans kurator H. Didriksen, 
og igen var det de herrer Ipsen og Hansen, 
der underskrev som vitterlighedsvidner. 
Gad vidst om ikke Ane Cathrine har følt sig 
en smule beklemt over denne dags uvante 
hændelser? 

Da Didrik endnu ikke var fuldmyndig, 
kunne han ikke handle helt på egen hånd, 
men måtte have en kurator til at sikre, at 
han ikke kom galt afsted og forpligtede sig 
ud over sine evner. 

To måneder senere, den 22-7-1864, age
de unge Didrik, hans mor, de to søskend_e 
og sikkert også mange and:e af slæg~en_ til 
Smørengegård i Vestermane, hvor Didriks 
udkårne, Thora ·Marie Jacobine Kofoed, 
født 10-1-1841, datter af gårdejer Jørgen 
Koefoed og hustru Johanne, ventede.Viel
sen fandt sted i Vestermarie Kirke, og der
med var Thora blevet bagerkone i Rønne. 

14 

Fuld fart frem. 

Didrik (4.), som var en overordentlig fore
tagsom mand, ansøgte om borgerskab som 
bager i 1872. For at opnå et sådant borger
skab skulle visse betingelser opfyldes. 
Ansøgeren skulle have været ved faget. et 
vist antal år, han skulle være fuldmyndig, 
d.v.s. fyldt 25 år, han skulle have fast bo
pæl her i landet, måtte ikke være under kon
kursbehandling og ikke være fundet skyl
dig til straf eller være under tiltale, og s~dst, 
men ikke mindst skulle han have dansk md
f ødsret. Kunne alle disse betingelser opfyl
des, fik han, formedelst et vist gebyr kaldet 
borgerskabspenge, et fornemt borgerskabs
dokument. Didriks originale borgerbrev har 
denne ordlyd: "Theodor Peter Poersom 
Punch candidatus juris, constitueret Byfo
ged og Byskriver i Rønne Kjøbstad gjør vit
terligt: Aar 1872 den 14 Marts mødte for 
Raadtingsprotocollen Didrik Peter Didrich
sen, som foreviste sin Daabsattest, hvoref
ter han er født heri (sic) Byen den 30 Ok
tober 1842 og begjærede at vinde Borger
skab som Bager heri Byen. Da Komparen
ten har opnaaet den lovbefalede Alder og 
stedse har ført en retskaffen Vandel var In
tet til Hinder for hans Begjæring, hvorfor 
der hermed meddeles fornævnte Didrik Pe
ter Didrichsen Borgerskab som Bager heri 
Byen, hvilket hjemler ham de Rettigheder 
som tilkommer Borgere i Almindelighed og 
Bagere i Særdeleshed, men som paa de~ an
den Side gjør ham til Pligt at deeltage i By
ens Byrder og Tyngder og stedse at opføre 
sig som en retskaffen og ærekær Borger. 
(sign) Punch. Til Bekræftelse under Haand 
og Embeds Segl. (sign) Punch." . 

Bageri og forretning gik strygende, og i 
takt med at omsætningen voksede, øgedes 
behovet for moderniseringer og udvidelser. 

Dokument af 16. april 1864 ifølge hvilket Ane Ca
thrine Didriksen solgte ejendommen i Nygade til sin 
søn Didrik Peter Didriksen for 2000 rigsdaler. 
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Panteobligation på 1500 rigsdaler udstedt af bager 
Didrik Peter Didriksen til moderen Ane Cathrine Di
driksen 16. april 1864. 

Ifølge "Udskrift af Rønne Købstads Skif
teprotokol Aar 1877. Den 29. Oktober an
meldte Bager D.P. Didriksen og Snedker J. 
A. Didriksenat deres Moder Anna Cathri
ne Didriksen født Lund, Bager Peter Did
riksens Enke igaar var af gået ved Døden. 
Arvingerne ere Anmelderne og en Søster 
Karen Annine Kirstine Didriksen, gift med 
Skibsfører Jørgen Jensen Møller, der er fra
værende og farer paa Amerika. De myndi
ge Arvinger ville selv overtage Boet. Oli
varius." 

Arkitekt K. Thorsens "Optegnelser om 
Slægten Didriksen i Rønne og Aaker" an
tyder, at Ane Cathrine ret hurtigt efter sin 
mands død flyttede fra sin "fribolig" i Ny
gade til den ejendom, hun ejede på Søn
dergade-Almegadehjørnet. I 1870 foretog 
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Dette lidt benovede ægtepar må, på grundlag af den 
ukendte fotografs notat, antages at være bagermester 
Didrik Peter Didriksen, Nygade, Rønne, og hustru 
Thora, født Kofoed. Billedet er muligvis taget i an
ledning af deres sølvbryllup i 1889. 

hun her forskellige ombygninger således, at 
der kunne oprettes et snedkeri til den yng
ste søn, Jens Albert; og en vejviser fra 1877 
antyder, at det var her, hun døde. 

Ane Cathrines død medførte forbedrede 
økonomiske vilkår for Didrik ( 4.) og udløste 
en hektisk byggeaktivitet. I 1884 blev lof
tet i bageriet hævet, og der opførtes en ny 
bageriskorsten. I 1886 forlængedes ejen
dommen østpå til skellet, således at der kun
ne etableres en lukket portindkørsel. Sam
me år opførte han en 18 kvadratalen stor 
tilbygning i gården, ombyggede facadens 8 
østre fag, opførte en kvist over 4 fag og om
byggede bageriet. Den 1862 kvadratalen 
store grund , der i 1872 fik nyt matr. nr. 903, 
må efterhånden have været temmelig tæt be
bygget. Om han rumsterede lige så ener
gisk med naboejendommen matr. nr. 902, 

/,/' ;ff~lf; h~fi, ~3. 
·."·...::.-,',·.,s., 

Borgerbrevet af 14. marts 1872 der meddeler Didrik Peter Didriksen borgerskab som bager i Rønne. 
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Udskrift af Rønne Købstads Skifteprotokol 29. okto
ber 1877 i anledning af Ane Cathrine Didriksens død 
28. oktober 1877. 

senere Fa. Axel Sørensen's ejendom, som 
(ifølge arkitekt Thorsen) også i en periode 
tilhørte ham, vides ikke. 

Sideløbende med de hjemlige aktiviteter 
havde han sæde i byrådet, ligesom han i 
nogle år fra december 187 4 - sammen med 
bagerkollegaen Jørgen Larsen - varetog 
hvervet som fattigforstander. 

Didrik og Thora satte syv børn i verden. 
Nora Johanne, f. 1868, d. 1871. Peter, f. 
1871. Johannes f. 1873, d. 1879. Carl f. 
1875.Andreasf.1879.AntonGeorgf.1882, 
d. 1882. Thora Didrikke f. 1884, d. 1884. 
Ud af syv børn er de fire døde inden skole
alderen! Det var barske, men helt alminde
lige vilkår på den tid. 

Didrik døde 1. maj 1890. Lørdag den 3. 

maj meddeles dødsfaldet i Bornholms Avis: 
"At det har behaget Herren at bortkalde til 
et bedre Hjem min kjære og uforglemmeli
ge Mand, vore Børns kjærlige Fader, Bager 
Didrik Peter Didriksen, i sit 4 7 de Aar, med
deles herved deltagende Slægt og Venner. 
Thora Didriksen f. Koefoed. Begravelsen 
finder Sted fra Hjemmet Tirsdagen d. 6. Maj 
Kl. 12 112." 

Det var slemt. Og hvad nu? Man kunne 
måske umiddelbart have forventet, at søn
nen Peter (4.), som nu var nitten år gam
mel, var næsten udlært bager og dermed 
snart parat til at overtage virksomheden. 
Men det var slet ikke tilfældet. Peter var 
ved at være udlært som snedker, og senere 
i livet blev han postbud. Carl, som nu var 
femten år, bevægede sig hen imod en livs
lang løbebane som telegrafist og telegraf
kontrollør, og så var der kun lille Andreas 
på elleve år tilbage. 

For anden gang inden for en relativ kort 
årrække stod en bagerenke tilbage med en 
virksomhed, der skulle holdes i gang, ind
til en umyndig søn blev gammel nok til at 
overtage den. 

Thora klarede det dygtigt. Bageriet blev 
holdt i gang med hjælp af flere mester
svende og bestyrere, deriblandt P.T. Hagen, 
J.L. Birch og HJ. Kofoed. Sidstnævnte blev 
også, da tiden var inde, Andreas, læreme
ster. 

Thora gav ikke sin afdøde mand noget 
efter med hensyn til byggeaktiviteter. I 1892 
opførte hun en halvtagsbygning i gården, og 
endnu en halvtagsbygning i gården et par 
år efter, i 1902 ombyggedes bagerovnen, og 
i 1906 skete endnu større forbedringer. 

Andreas. 

Lille Andreas har utvivlsomt været meget 
ulykkelig over at miste sin far, og hans to 
ældre brødre har næppe kunnet opveje ta
bet af faderen. Loven krævede, at Andreas 
som umyndig fik en mandlig værge, og "Ef-
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Nygade i Rønne omkring år 1900. Venstre side af gaden domineres af en del af bager Didriksens ejendom, der 
strakte sig op til og med den buede portindkørsel. Bemærk det meget smalle butiksvindue og butiksdøren under 
kringlen og den venstre halvdel af kvisten. Der står P. Didriksens Bageri over butikken. P. (Peter) Didriksen 
grundlagde virksomheden i 1840. (Fotograf Anker Petersen) 

ter derom fremkommen Begiæring beskik
kes Hr. Fæstemand P. Punch af Rønne til 
Værge for den umyndige Andreas Didrik
sen der efter forevist Dåbsbevis er født i 
Rønne den 3. April 1879, hvilket Værge
maal han har at forestaa efter Loven og An
ordningerne, samt saaledes som han agter 
at til- og forsvare. Rønne Kjøbstads Skifte
ret den 4. Juli 1890. Olivarius." 

P. Punch boede lidt længere nede i Ny
gade og drev fæstekontor, d.v.s. en slags ar
bejdsformidlingskontor på privat basis. Her 
bragtes, især ved skiftedag 1. maj og 1. no
vember, herskaber og arbejdssøgende tje
nestefolk i forbindelse med hinanden - for
medelst et passende gebyr til fæstemanden. 
P. Punch har utvivlsomt været en god be
kendt af familien Didriksen, hvorfor man 
selv har bedt om at få netop ham som vær
ge for Andreas. 

20 

Andreas kom i bagerlære i det hjemlige 
bageri under H. J. Kofoeds ledelse, så snart 
han var blevet konfirmeret; og allerede i 
1896 må han have været udlært, idet en me
get smukt skrevet anbefaling fra bagerme
ster Wichmann i Storegade fortæller: "An
dreas Didrichsen har arbejdet hos mig, og i 
den Tid vist sig som en særdeles flink og 
paapasselig Svend, hvilket herved constat
teres (sic). Th. Wichmann. Rønne den 30. 
Sebtember (sic) 1896." Da har Andreas kun 
været 17 112 år gammel. I sandhed en me
get ung bagersvend, eftersom den normale 
læretid var mindst 4 år. 

Det finere konditori og en tur på valsen. 

Det har nok hovedsagelig været grovbrøds
og hvedebrødsbagning, Andreas på det tids
punkt var oplært i, og efter at have sagt far-
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vel til Th. Wichmann drog han til Køben
havn, hvor han lærte det finere conditori hos 
Conditor J. Thuesen, Vesterbrogade 94. 
Thuesen har været yderst tilfreds med sin 
unge elev. Han skriver: "BagersvendA. Did
riksen, som har lært Conditori hos Under
tegnede, har i den Tid han har været hos 
mig udvist en sjælden "læggen sig efter" Fa
get, han har stadig med Lyst deltaget i Ar
bejdet af hvilket han ogsaa har opnaaet et 
godt Resultat, han har tillige ogsaa den For
deel at være en støt og paalidelig ung Mand 
som man hurtigt lærer at sætte Pris paa. 
Naar han nu som Conditorsvend forlader 
mig er det mig en Glæde at medgive ham 
min bedste Anbefaling. Kjøbenhavn d. 20 
April 1897. J. Thuesen." 

Andreas havde virkelig lært noget hos 
Thuesen. Hele resten af sit liv var han en 
meget dygtig konditor, der uforsagt kaste
de sig ud i selv de vanskeligste opgaver. 

Hvor Andreas blev af efter læretiden hos 
konditor Thuesen, meddeler de gamle pa
pirer ikke. Men i "Vejviser for Svendborg 
og Omegn 1898-99" træffer vi "Bagersvend 
Didriksen, Bro gade 28". Senere begivenhe
der gør det troligt, at nævnte bagersvend 
Didriksen er identisk med Andreas. Hvad 
der har lokket ham til Svendborg vides ikke, 
heller ikke hvornår han kom dertil, og der 
er ingen oplysning om hos hvilken bager
mester, han var ansat. Hen på foråret 1898 
må han imidlertid have været tilbage i Røn
ne, men ikke for at slå sig ned i længere tid. 
Han havde udlængsel i blodet. Koenigl. 
Daenisches General-Consulat i Hamburg 
udsteder tilladelse til ophold i Altona for 
Andreas Didriksen af Rønne den 23. juni 
1898, underskrevet af Vilhelm Griebe, Se
cretair. Og så drog Andreas på valsen. Hvor 
længe han var borte, og hvor vidt han kom 
omkring, vides ikke; kun ved vi, på grund 
af en udateret og næsten ulæselig anbefa
ling fra Johan Alberts, møller og bager i 
Kreis Eiderstadt, Deutschland, at Andreas 
har arbejdet hos ham i tre uger selvstæn-

Andreas Didriksen 15 år gammel. (Foto Yhr) 

digt og til hans fulde tilfredshed samt ud
vist anstændig og dadelfri adfærd. 

Så til søs. 

Den 3. april 1899 fyldte Andreas 20 år, og 
hans hidtidige, beskikkede værge, fæste
mand P. Punch, udnævnes nu efter loven til 
kurator for den umyndige Andreas (myn
dighedsalderen var 25 år) "hvilket Kuratel 
vil være at forestaa efter Loven og Anord
ningerne, hvoraf følger, at Kurator ved sin 
Vejledning bør sørge for den Mindreaari
ges Arvemidlers Udsættelse paa Rente, li
gesom ogsaa, at de derfor udstedte Obliga
tioner af Kurator bør paategnes, at de ej 
uden hans Minde maa pantsættes, afhæn
des eller kvitteres. Rønne Kjøbstads Skif
teret den 13. Marts 1899. Olivarius." Me
ningen med denne foranstaltning har åben
bart været, at Punch skulle påse, at Andre
as ikke i ungdommelig uforstand skulle lade 
sig lokke til at sætte sin fædrene arv over 
styr. Meget fornuftigt, men sikkert ganske 
unødvendigt. Andreas var efter alt at døm
me allerede som tyveårig en uhyre besin-
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dig ung mand med begge ben på jorden. 
Året efter kaldte fædrelandet på ham. Han 

skulle aftjene sin værnepligt, og 23. marts 
1900 mødte han til tjeneste ved Søværnet. 
Syv måneder senere fortæller en smukt 
håndskrevet anbefaling, at "A. Didriksen 
har aftjent sin Værnepligt som Koksmath og 
Bager ombord i Vagtskibet Sjælland 23/3 -
28/3 og 15/5 - 20/10 1900. Han har i den 
tid opført sig som en flink, ordentlig og 
ædruelig Mand. Vagtskibet Sjælland d. 
20/10 1900, Carel Ruder, Capitain, Næst
korn." Nydeligt! Og et hjemsendelsesdoku
ment fra Orlogsværftets Sekretariat og 
Kommandokontor udstedt den 23. oktober 
1900 fortæller, at "Andreas Didriksen, født 
1879 i Rønne og tilført Lægds Rullen som 
E K. af 1. Udskrivningskreds, 1 Lægd, Bog
stav V Nr. 2385, har som Værnepligtig 
været til Tjeneste ved Søværnet fra den 23. 
Marts 1900 til den 20. Oktober 1900. Han 
er ikke bleven straffet i denne Tjeneste. V. 
Hansten.(sign)" 

Sydfynske fristelser og hvad deraf følger. 

Andreas havde ingen intentioner om at rej
se hjem til Rønne, da han atter blev en fri 
mand efter strabadserne i Søværnet. Hvad 
der fik ham til at søge tilbage til Sydfyn får 
stå hen i det uvisse. Men en kendsgerning 
er det, at han havnede som bager- og kon
ditorsvend hos bager J. C. Lohse på Møl
lergade i Svendborg. Her fik han straks et 
godt øje til den kønne unge bagerjomfru 
Kristine Jessen, som stammede fra Slæbæk 
nord for Svendborg. Eller var det mon 
sådan, at de allerede kendte hinanden un
der Andreas'ophold i byen i 1898? Og var 
det hende, der var den direkte årsag til, at 
han nu vendte tilbage? 

Kristine kunne slet ikke stå for den køn
ne, mørkhårede, sympatiske og dygtige 
konditorsvend, og inden længe var der et 
barn på vej. 

Nu var det bare om at blive gift og få stab-
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let et hjem på benene i en fart. Børn i uti
de var ikke rigtig god tone, men det var dog 
før set i familien. 

Andreas drog til København, fik arbejde 
som konditorsvend og så sig om efter en 
passende lejlighed. Desuden skulle han ind
hente sin kurators tilladelse til at gifte sig. 
Han var jo stadig ikke myndig. 

Tilladelsen blev givet uden vrøvl. P. 
Punchs påtegning af kuratorbeskikkelsen af 
13. marts 1899 lyder i al sin korthed: "Fra 
min Side er intet til Hinder for at Andreas 
Didriksen kan indgaa Ægteskab. Rønne d. 
5. August 1901. P. Punch Kurator." 

På samme tid fandt Andreas en passende 
lejlighed i København, og den 25. august 
1901 underskrev han lejekontrakt gælden
de fra 1. september på en lejlighed i "Tegl
gaardsstræde nummer 12, 2. Sal i Forhuset 
med Vinduer ud imod Gaarden, bestaaende 
af et 2 Fags og et 1 Fags Værelse med Kjøk
ken, samt Brændselsrum paa Loftet og Ad
gang til fælles Tørreloft for en halvaarlig 
Leie af 93 Kr. 00 Øre, skriver Tre og Halv
femsindstyve Kroner som erlægges paa føl
gende Maade: Lejen betales forud og for en 
Md. ad Gangen den lste i hver Md. med 15 
112 Kr. hver Gang forud for den efterføl
gende Md. - Første Gang betales ved den
ne Kontrakts Underskrift for 2. Md. med 31 
Kr., dernæst 1. Oktober, 1. Novbr. og saa 
fremdeles den lste i hver Md. med 15 112 
Krone for den efterfølgende Md. Leieren 
modtager Leiligheden i god og forsvarlig 
Stand med hele Vinduesruder, Nøgle til alie 
Døre, Retirade- og Gadedørsnøgle samt 
Loftsnøgle. Ved Fraflytning maa Leieren af
levere Alt i samme Stand som ved Modta
gelsen med Undtagelse af den Forringelse, 
som Ælde og Slid maatte have foraarsaget; 
anden Forringelse erstattes af Leieren. Intet 
som helst maa ophænges uden for Vindu
erne af det Lejede. Fremleie eller Fremlaan 
af det Leiede, enten i dets Helhed eller en
kelte Dele af samme, maa ikke ske uden Ei
erens skriftlige Tilladelse. Leieren skal om-
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Nygade i Rønne omkring år 1900. Fotograferet fra vest mod øst. Her ses hele bager Didriksens ejendom i ven
stre side fra lågen i forgrunden til det hvide skilt på toetages ejendommen i baggrunden. (Fotograf antagelig An
ton Petersen). 

gaas forsigtig med Ild og Lys samt holde 
Komfur, Kakkelovne og Kakkelovnsrør for
svarlig rene. Brænde maa ikke hugges paa 
Skorstenen eller andetsteds i det Leiede; i 
Gaarden eller paa Gange og Trapper maa 
intet hensættes eller henlægges; i Frostvejr 
maa Vand ikke kastes i Vasken, men skal ud
bæres paa Gaden, hvorhos Værten er beret
tiget til at lade Vasken aflaase, naar det 
fryser. Reparation af Vandhanen paahviler 
Leieren. Leieren besørger de til Etagen 
hørende Trapper vaskede og renholdte samt 
lader Retirade Nr. 1 vaske efter Omgang 
med de øvrige Beboere." 

Videre ned i lejekontraktens tekst kom
mer regler for opsigelse af lejemålet samt 
forskellige detaljer vedrørende fraflytning, 
såsom at kakkelovn og komfur skal være 
rengjort og pudset. Lejekontrakten er un-

derskrevet "København den 25. August 
1901. For Bierne: Chr. Petersen, Vicevært, 
Som Leier: Konditorsvend Andreas Didrik
sen." Dagen efter betalte Andreas som fo
reskrevet 2 måneders husleje, 31 kroner for
ud, og dermed var lejligheden hans. 

Bohavet har nok været meget beskedent, 
men skidt med det. Man kan klare sig med 
lidt, når man er ung og forelsket. Den 29. 
september 1901 blev Andreas og Kristine 
viet på Københavns Raadhus, og den 3. de
cember kom deres søn Peter ( 5.) til verden 
på Den kongelige Fødselsstiftelse. Han ve
jede kun 1500 gram, og der var nok en vis 
bekymring for, om han kunne overleve. Den 
17. december blev han døbt på Fødselsstif
telsen af præsten Th. Gredsted, hvorefter 
mor og barn sandsynligvis kom hjem til 
Teglgaardsstræde. 
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Hjem til Rønne 

Andreas, der i høj grad var sig sit ansvar 
som _familiefader bevidst, indså, at lejlighe
den I Teglgaardsstræde ikke gav et svage
ligt spædbarn tjmelige overlevelseschancer. 
Derfor pakkede hån og Kristine deres ha
bengut og rejste hjem til Rønne, hvor fa
milievirksomheden stod og ventede på dem. 
I begyndelsen af 1902 flyttede de ind i Ny
gade. 

0

Her var der rigeligt med plads, selv 
om bade moderen, Thora, og hendes æld
ste søn Peter (4.) med hustruen Wilhelmi
ne Margrethe og børnene Eleonora, f. 30-
4-1899, og Andreas Peter, f. 5-9-1900, i for
vejen havde til huse der. 

Lille Peter (5.) der helst skulle holdes 
godt varm døgnet rundt, blev fra tidlig mor
gen anbragt i sin vugge ved siden af ba
gerovnen, hvor der var en god og konstant 
varme midt i den kolde vinter. (Kuvøser var 
endnu ikke opfundet) Det var åbenbart en 
klog foranstaltning, for Peter trivedes over 
al forventning samtidig med, at han havde 
selskab af hele bageriets "besætning", som 
dikke-dik' ede og tit-tit' ede, så snart han var 
vågen. 

Den 8. juni 1903 fik Andreas og Kristi
ne endnu en søn, et meget yndigt englebarn 

89.r ~ 
!JOJ 

Matrikelkort over ejendommen matr. nr. 903 i 1906, 
udarbejdet af landinspektør H. M. Koefoed. 
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med lyse krøller. Den 19. juli samme år blev 
han døbt i Rønne Kirke. Carl Johan Di
driksen blev hans navn, opkaldt efter An
dreas' bror Carl og to af deres tidligt afdø
de søskende. 

Desværre ramtes Andreas ved den tid af 
en meget beklagelig skavank, som kom til 
at genere ham resten af livet. Den 19. sep
tember 1903 måtte han ned til Fysikus Han
sen i Storegade med en øm albue. Fysikus 
~onstaterer i en næsten ulæselig lægeerklæ
nng skrevet med gotisk håndskrift "en Be
tændelse i højre Albueled, der forhindrer 
ham i at tage blot nogenlunde haardt med 
Armen." 

D_et var slemt. Albueleddet kom sig vist 
aldng helt, og da Andreas ved skæbnens iro
ni en del år senere væltede med sin cykel 
og brækkede venstre arm, som voksede for
kert sammen og blev stiv i albueleddet, var 
han vitterligt hårdt ramt. 

Overtagelse 

Nu da arvefølgen var sikret endnu et slægt
led frem, og Andreas havde udviklet sig til 
en forstandig, ansvarsbevidst og besindig 
ung mand, dygtig i sit fag, begyndte den 
proces, der i sidste ende skulle føre til hans 
overtagelse af ejendom og firma. 

Måske af bekymring for, om han fortsat 
kunne arbejde med den dårlige arm, måske 
under indtryk af både moderens og farmo
derens vanskelige situation som enker med 
umyndige arvtagere, var det første, han fo
retog sig, at sikre Kristine og de to børn 
plus det tredie barn, som snart var på vej, 
bedst muligt, hvis han skulle falde bort el
ler blive uarbejdsdygtig. 

Enke-Pensions- og Understøttelses-Poli
ce nr. 579 i Sjælland og Lolland-Falsters 
Stifters Bagermesterforening fortæller, at 
"Herr Bagermester A. Didriksen i Rønne er 
indtraadt som Medlem af ovennævnte For
eni~g d. 1. Oktober 1905 under Forpligtel
se til Opfyldelse af de i Foreningens Love 



BAGERDYNASTIET DIDRIKSEN I RØNNE 

Foto antagelig fra 1906 da Andreas Didriksen overtog det fædrene bageri i Nygade. Billedet er taget i bageri
gården foran den nyopførte bageribygning, der erstattede en ældre bygning fra 1840. 
Siddende midt i billedet: Andreas Didriksen (født 1879) med sønnen Peter (født 1901) og Kristine Didriksen (født 
Jessen 1875) med sønnen Carl Johan med lyse krøller (født 1903). 
Stående fra venstre: Bydrengen og fire hvidklædte bagerlærlinge og -svende. 
Stående til højre: Det kvindelige personale i butik og privatbolig. 
Bemærk bagenden af den gamle brødvogn med kransekage og andet konditorværk malet på baglågeme. Vognen 
er sandsynligvis temmelig gammel i 1906. 

indeholdte Bestemmelser, hvorefter han 
eventuelt kan opnaa Understøttelse af For
eningens Midler, ligesom Enken efter oven
nævnte Medlem er delagtig i den hende ef
ter Lovene tilkommende Pension. Kjøben
havn, d. 1. Januar 1906, (sign) M.A. Mey
er, Formand, (ulæseligt navn) Kasserer. 

Antagelig på nogenlunde samme tid 
meldte Andreas sig ind i Bikubens Børne
forsørgelseskasse, police nr 44 7 (?), som 
formentlig har skullet sikre børnene øko
nomisk hjælp, hvis han faldt bort. 

Nogle år senere tegnede han to livsfor
sikringer i "Hafnia" og en i "Victoria zu Ber
lin" på ialt 6000 kroner, som skulle udbe
tales til ham selv på hans 60 års fødselsdag 
eller til nærmeste pårørende, hvis han døde 

forinden. Han gjorde vitterligt sit bedste for 
at sikre sine kære på alle mulige måder. 

1906 blev et begivenhedsrigt år for An
dreas og Kristine. I slutningen af 1905 el
ler i begyndelsen af 1906 gik Andreas sam
men med moderen Thora i gang med at op
føre et stort, nyt bageri i gården, 16 alen 
langt, 12 1/2 alen bredt og 8 alen højt til af
løsning af det gamle, som efterhånden var 
ganske utidssvarende. Og i foråret 1906 stod 
det færdigt med moderne inventar og en 
stor, moderne "Strømmen"ovn med ud
træksherde til rugbrødsbagning. Det var vir
kelig et bageri, som var værd at overtage. 
Og dermed havde ejendommen fået nogen
lunde det udseende, som bevaredes helt op 
til 1945. 
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Og så skulle der søges borgerskab som 
bager. "Valdemar Christian Bohn Olivari
us, Byfoged og Byskriver i Rønne Købstad, 
Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand 
gør vitterligt: Aar 1906 den 10. Februar har 
Andreas Didriksen, født i Rønne den 3. 
April 1879 vundet Borgerskab som Bager 
her i Byen. Til Bekræftelse under min 
Haand og mit Embedssegl Rønne Byfo
gedkontor den 10. Februar 1906. (sign) Oli
varius." 

Denne skrivelse forekommer temmelig 
tam i sammenligning med Didriks bomba
stiske borgerbrev af 1872, men sagen var i 
orden. 

Det ny bageri var færdigt, og midt i glæ
den over det indtraf endnu en glædelig be
givenhed. Det tredie barn, sønnen Johannes 
Andre, kom til verden den 4. juni 1906. 

En måned senere, den 6. juli 1906, faldt 
ifølge et fornemt udfærdiget dokument på 
3 foliosider de sidste brikker i overtagelsen 
af ejendommen på plads. 

"Købekontrakt. Undertegnede Thora Ma
rie Jakobine Petrea Didriksen født Koefo
ed, som hensidder i uskiftet Bo efter min 
af døde Mand Bager Didrik Peter Didriksen, 
tilstaar og vitterliggør at have solgt og af
hændet til min Søn Bager Andreas Didrik
senden mig tilhørende Ejendom Matr. No. 
903 af Rønne Købstads Bygrunde, skyldsat 
for Hartkorn 1 Tdr 112 Alb. med Bygnin
ger, Grund og Plads samt Bygningernes 
mur- og nagelfaste Tilbehør, Kakkelovne og 
Komfurer derunder indbefattede alt for en 
Købesum af Kroner 12000 - skriver Tolv 
Tusinde Kroner. 

1. Ejendommen sælges i den Stand, hvori 
den for Tiden forefindes samt med de Ret
tigheder og Forpligtelser hvormed den hid
til har tilhørt mig. I saa Henseende bemær
kes, at der paahviler Ejendommen en den 
7de Juni 1892 thinglæst Deklaration, som 
Køberen maa respektere for Brandmur og 
Gænge fælles med Naboejendommen Matr. 
No. 902 af Rønne Købstads Bygrunde. 
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2. Købesummen betales kontant ved Ejen
dommens Overtagelse den 15. Juli 1906. 

3. De efter den 1 ste Juli 1906 forfaldne 
Skatter og Af gifter erlægges af Køberen, de 
tidligere af Sælgeren. 

Jeg underskrevne Bager Andreas Didrik
sen erkjender herved paa ovennævnte Vil
kaar at have købt den ovenanførte Ejendom 
Matr. No. 903 af Rønne Købstads Bygrun
de. 

Denne Købekontrakt have vi til bekræf
telse egenhændigt underskrevet i to Vitter
lighedsvidners Overværelse og forbliver 
Originalen i Køberens Værge, medens Sæl
geren faar en bekræftet Genpart. 

Rønne den 6. Juli 1906. Som Sælger: 
Thora Didriksen. Som Køber: Andreas Did
riksen. Til Vitterlighed om begge Under
skrifter: Karl Rømer, Snedkermester, Røn
ne. E. Westh, Bankassistent, Rønne. 

Skøde: Da Køberen nu har opfyldt nær
værende Købekontrakts Bestemmelser og 
navnlig betalt mig Købesummen 12000 
Kroner - skriver Tolv Tusinde Kroner -
kontant saa skøder og endelig overdrager 
jeg undertegnede Thora Marie Jakobine Pe
trea Didriksen født Koefoed herved i Hen
hold til ovenstaaende Købekontrakt og med 
de deri nævnte Byrder og Forpligtelser be
meldte min Ejendom Matr. No. 903 af Røn
ne Købstads Bygrunde til min Søn Bager 
Andreas Didriksen som hans frie og fuld
komne Ejendom fri for hver Mands Tiltale 
hvorhos jeg indestaar ham for Vanhjemmel 
efter Loven. 

Til Bekræftelse har jeg udstedt dette Skø
de i Vitterlighedsvidners Overværelse. Røn
ne den 16. Juli 1906. Thora Didriksen. Til 
Vitterlighed: Adolf Olsen, Købmand, Røn
ne. E. Westh, Bankassistent, Rønne. Til "de 
Fattiges Kasse" Betalt 1 Krone. Rønne den 
16. Juli 1906. Læst i Rønne Byting den 17. 
Juli 1906 og indført i Skjøde og Panteprot. 
(ulæseligt) 27 fol. (ulæseligt 6?) 46. Oliva
rius." 

Den som vitterlighedsvidne underskrev-
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ne E. Westh, Bankassistent, var Emil Westh, 
som var en ven af Andreas. Da Westh nog
le år senere af ukendte årsager kvittede sin 
stilling som bankassistent, blev han fast 
regnskabsfører hos Andreas og kom flere 
dage om ugen og varetog sine pligter ind
til 1945. 

Det andet vitterlighedsvidne, Adolf Ol
sen, var halvfætter på mødrene side til An
dreas, netop hjemkommet med penge på 
lommen efter nogle års ophold i Amerika 
og nu købmand (cykler, symaskiner og to
bak) på Store Torv. 

De i købekontraktens punkt 3 omtalte 
skatter og afgifter attesteres således af Røn
ne Kommune: "På Eiendommen Matr. Nr. 
903 af Rønne Kjøbstads Bygrunde, af Hart
korn 1 Tdr, 114 Alb. hviler i Skatter til Røn
ne Kommune: Grundskat 3 Kr. 92 Øre, 
Huusskat (sic) 22 Kr. 37 Øre, ialt 26 Kr. 29 
Øre, hvilket herved attesteres, med Tilføi
ende, at der desuden fortiden (sic) paahvi
ler Eiendommen 10 Kroner aarlig som Be
taling for Natrenovationens Afhentning. 
Rønne Kommunekontor den 20. September 
1906. (sign) Chr. Ipsen." 

For unge læsere, som i dag næppe ved, 
hvad "N atrenovationen" var for et fænomen, 
kan oplyses, at det drejede sig om afhent
ning af de til retiraderne hørende tønder 
med indhold og indsættelse af tomme, ren
gjorte tønder. Det foregik om natten, hvor 
to mand kørte rundt med hestevogn og va
retog denne samfundsnyttige gerning. 

Finansiering 

Andreas stod selvfølgelig ikke lige med 
12000 kroner på lommen til at købe ejen
dommen for, ligesom han naturligvis heller 
ikke havde de penge, som opførelsen af det 
ny bageri krævede. Derfor måtte han ud på 
lånemarkedet. 

I "Kreditforeningen af Grundejere i de 
danske Østifter" lånte han som 1. prioritet 
11000 kroner til 4% rente på en panteobli-

gation, som tilsyneladende havde en løbe
tid på 50 år. I halvårlig rente + afdrag skal 
han betale 251 kr. 90 øre. I en længere op
Iistning redegøres for, at pantet blandt me
get andet omfatter "de paa Ejendommen til 
enhver Tid værende Bygninger, disses 
mur-, nagel- eller jordfaste Tilbehør derun
der Kakkelovne og Komfurindretninger 
indbefattede samt Brandredskaber." 

Der har sandsynligvis ikke været andre 
brandredskaber på ejendommen end de 
smukke gamle røde læder-brandspande med 
påmalede matrikelnumre og ejernes (Peter 
3.'s eller Didrik 4.'s) initialer, som jeg hu
sker hang under loftsbjælkerne i porten ind
til 1945. 

Som et kuriosum kan nævnes, at oven
nævnte panteobligation først kvitteredes 7. 
maj 1949 og aflystes 11. maj samme år. 

Men de 11000 kroner var selvfølgelig 
ikke nok. Derfor lånte Andreas 15000 kro
ner af sin mor. Et nærmest skrækindjagen
de, fire sider langt dokument i folioformat, 
håndskrevet i næsten ulæselig "flue
bens "skrift med en meget spids pen og tem
melig blegt blæk, affattet i et sprog, der ikke 
gøres lettere forståeligt af den sparsomme 
brug af punktummer, fortæller: 

"Panteobligation. Undertegnede Bager
mester Andreas Didriksen af Rønne er
kjender at være bleven skyldig til min Mo
der Enkefru Thora Marie Jacobine Petrea 
Didriksen, født Koefoed, Bagermester Did
rik Peter Didriksens Enke af Rønne en Sum 
af 15000 Kr., skriver Femten Tusinde Kro
ner. 

Den skyldige Kapital forpligter jeg mig 
til fra 11. ds. og indtil Betaling sker at for
rente med 4 % p.a., hvilken Rente erlægges 
i hvert Aars 11. Juni og 11. Decbr. Termin 
med Halvdelen hver Gang, første Gang i 11. 
Juni Termin 1908 for d~t da forløbne Halv
aar. 

Medens det til enhver Tid staar mig frit 
for helt eller delvis at udbetale Kapitalen 
med Renter uden Opsigelse har Kreditor 
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indrømmet mig, under Forudsætning af at 
denne Obligations Bestemmelser prompte 
overholdes af mig, at Kapitalen maa blive 
indestaaende uopsigelig hos mig eller i 
Tilfælde af min Død hos min i uskiftet Bo 
hensiddende Enke indtil 11. Dee br. 191 7, 
saaledes at Kapitalen fra Kreditors Side ale
ne kan opsiges med 1/2 Aars Varsel til Ud
betaling i nævnte 11. Decebr. Termin 1917 
eller en paaf ølgende 11. Juni eller 11. 
Decbr. Termin. 

Kapital og Renter bliver stedse at erlægge 
skadesløst og portofrit til Kreditor paa hen
des Bopæl heri Riget eller til hvem hun her 
maatte anvise mig. 

Til Sikkerhed for Kapital, Renter og alle 
i Tilfælde af Opsigelse, Søgsmaal, Inddri
velse eller anden Retsforfølgning paagaa
ende Omkostninger, herunder Sagførersa
lær, alt skadesløst, giver jeg herved Kredi
tor oprykkende Prioritet og Panteret næstef
ter et Laan af Kreditforeningen af Grund
ejere i de danske Østifter stort 11000 kr., 
med sikkerhedsmæssige og solidariske For
pligtelser i Forhold til samme Beløb i den 
mig tilhørende Ejendom Matr. No. 903 af 
Rønne Kjøbstads Bygrunde af Hartkorn 1 
Tdr. 1/2 Alb. med samme Grund og Plads, 
rette Tilliggende og Tilhørende - hvorved 
bemærkes, at der i sin Tid er foretaget en 
Skjelrettelse uden Forandring af Ejendom
mens Hartkorn - i Ejendommens Bygnin
ger og disses grund- mur- og nagelfaste Til
behør, Kakkelovne, Komfurer og Murkar, 
Vand- og Gasledninger derunder indbefat
tet, Ejendommens Leje, Indtægt og anden 
Interesse saavelsom i alt det pantsattes 
Brandassurancesummer. 

Pantet forbinder jeg mig til at holde i god 
og forsvarlig vedligeholdt Stand samt 
brandassureret for dets Værdi; forsømmer 
jeg saadant, paadrager jeg det Restancer af 
Skatter eller Af gifter, udebliver over rette 
Forfalds tid med Betaling af Renter, Af drag 
eller andre Ydelser til nogen i Ejendommen 
Prioriteret, speecielt hvis jeg udebliver ud-
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over den 18. i vedkommende Terminsmaa
ned med Betaling af Renter efter nær
værende Obligation, skulde der blive fore
taget Arrest eller Exekution i det Pantsatte, 
skulde mit Bo komme under Konkurs eller 
anden Skiftebehandling, eller skulde jeg af
hænde samme om endog blot ved Kjøbe
kontrakt, da har dette i hvert enkelt af de 
anførte Tilfælde til Følge at hele Skylden ef
ter nærværende Obligation er strax uden 
Opsigelse eller Varsel og uanset den foran 
betingede Uopsigelighed forfalden til ska
desløs Udbetaling. 

I Søgsmaalstilfælde underkaster jeg mig 
og mine Arvinger, der efter nærværende 
Forskrivning hæfte solidarisk, den med Fr. 
25. Januar 1828 hjemlede hurtige Retsfor
følgning, og vedtages det derhos, at Kredi
tor uden Forlig, Lovmaal eller Dom, skal 
kunne gøre Udlæg i Pantet i de Tilfælde, 
hvor saadant hjemles efter Lov 29. Marts 
1873 pg. 15. 

Det bemærkes at der er thinglæst Dekla
ration om at Gænget mellem den pantsatte 
Ejendom og Ejendommen Matr. N. 902 er 
fælles og at den pantsatte Ejendom har fæl
les Brandmur med nævnte Matr. No. 902 af 
Bygr. og om Skjelrettelse og Vedligehol
delse af Hegnet mellem den pantsatte Ejen
dom og Ejendommen Matr. N. 895 a af 
By gr. 

Til Bekræftelse med min Underskrift i 
tvende Vitterlighedsvidners Overværelse. 
(sign) Andreas Didriksen. 

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægt
hed og Dateringens Rigtighed (sign) Carl 
Chr. Petersen og (ulæselig sign). 

Læst inden Rønne Byting den 7. Januar 
1908 og indført i Skøde og Panteprotokol 
Nr. 29 fol. 112. (ulæselig sign)" 

Hvis jeg havde været Andreas, var jeg 
utvivlsomt løbet skrigende bort efter præ
sentationen af denne mundfuld; men An
dreas blev og skrev under. Og selv om man 
godt, efter obligationens noget barske ord
lyd, kunne få den opfattelse, at Thora og An-
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Andreas Didriks ens bagerforretning i Ny gade i Rønne. Dette forretningslokale blev etableret af Andr~as efter hans 
overtagelse af virksomheden i 1906. Det tidligere lokale lå til venstre for dette nye lokale og kom tzl at huse for
skellige handelsvirksomheder, bl. a. hatteforretning og kjolesalon. 

dreas på det nærmeste var dødsfjender, kan 
jeg til almindelig beroligelse, med min far 
Peter (5.) som hjemmelsmand, bevidne, at 
der herskede det allerbedste forhold mel
lem mor og søn. De truende konsekvenser 
ved misligholdelse af aftalen var simpelt 
hen standardtekst i sådanne aftaler. Og be
mærk, at der også ved denne låntagning er 
taget forholdsregler til sikring af Kristine, 
ifald Andreas skulle falde bort. 

De første år har utvivlsomt været tem
melig magre, og i april 1911 er der behov 
for yderligere driftskapital. Thora lader b~
redvilligt sin panteobligation rykke ned til 
3. prioritet, således at et lån på 5000 kroner 
til 5 1/2 % i Bornholms Spare og Laane
kasse kan få plads som 2. prioritet med Tho
ra, Peter (4.) og Carl som kautionister. 

Mod bedre tider 

"Nærværende med Snor gennemdragne og 
med Embedets Segl forsynede Protokol, 
som foruden dette Blad bestaar af 25 folie
rede Blade, autoriseres herved til Brug som 
Statusbog for Bagermester Andreas Didrik
sen af Rønne. Rønne Byfogedkontor, den 
16. November 1912. (sign) Larsen, Fm." 
står der på første side af en protokol i fo
lioformat med stift, spegepølsemønstret, 
gul/brunt papbind. 

Blader man ind på side 1 finder man "Sta
tusopgørelse pr. 7. Pebr. 1913. Aktiver: Kas
sebeholdning 11 Kr. 32 Øre, Ejendommen 
Matr. Nr. 903 iflg. frg. Status 27774, 70 Kr. 
minus Afskrivning 205,97 Kr = 27568,73 
Kr., Inventar ifølge frg. Status 2000 Kr. + 
Nyanskaffelser 400 Kr. = 2400 Kr. minus 
Afskrivning 200 Kr. = 2200 Kr. Indbo iføl-
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ge frg. Status 2000 Kr. +Nyanskaffelser 200 
Kr. = 2200 Kr. minus Afskrivning 200 Kr. 
= 2000 Kr. Varebeholdning 2788,11 Kr. Til
godehavende for Varer 852,84 Kr. 2 Heste 
500 Kr. 1 Aktie i Missionshotellet 50% indb. 
50 Kr. lalt 35971, 00 Kroner. 

Passiver. Laan i Ejendommen: Østifter
nes Kreditforening 10718,93 Kr.+ Born
holms Spare og Laanekasse 4850,00 Kr.+ 
Enkefru Thora Didriksen 12000 Kr., Vare
gæld 5327, 85 Kr., Vareaccepter 2089,21 Kr. 
Privatgæld 884,20 Kr., Balance (Kapital) 
100,81 Kr. Ialt 35971,00 Kr. Rønne den 10. 
Marts 1913. (sign) Andreas Didriksen." 

Denne statusopgørelse siger ikke meget 
om Andreas, indtjening, men ifølge mundt
lig overlevering i familien gik forretningen 
udmærket, således at Andreas altid kunne 
betale enhver sit. Men familiens privatøko
nomi var meget stram de første 8-10 år ef
ter overtagelsen. Familien blev iøvrigt ud
videt med endnu et medlem den 22. april 

1914, da datteren Karen Margrethe kom til 
verden. Hun blev øjeblikkelig hele husets 
kæledægge. 

Også på andre områder skete der foran
dringer og udvidelser. Andreas foretog f. 
eks. forskellige ændringer af husets facade 
mod Nygade, mestendels flytning af døre 
og vinduer. 

Ved Andreas' overtagelse blev bageri
virksomhedens navn ændret til Andreas 
Didriksens Bageri og Konditori. 

Foruden salget over disken i forretningen 
havde han to kørende brødruter med heste
trukne brødvogne; han var fast leverandør 
af rugbrød til flere af bagerkollegerne, som 
ikke havde ovnkapacitet til rugbrødsbag
ning; han havde faste leverancer af brød til 
adskillige såkaldte mælke- og brødudsalg 
rundt om i byen, og i juli 1918 fik han en 
reel filial med sit eget navn over døren på 
det sydlige hjørne af Store Torv og Kry
stalgade. 

Bagermester Andreas Didriksens nye brødvogn kørende i Set. Mortensgade. Kusken ukendt. Årstal ukendt. 
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Skomagermester H. P. Didriksen, som 
ejendommeligt nok ikke var i (påviselig) fa
milie med Andreas, ejede her et lille lavt hus 
med en kvist på taget. I stueetagen var der 
et butikslokale, som hidtil havde været ud
lejet til bagermester Curdts (Kurdts) i Øster
gade og anvendt af ham til brødudsalg. 
Curdts (Kurdts) ønskede at ophøre, og den 
chance lod Andreas ikke gå fra sig. "A. Did
riksens Conditori" kom der til at stå med 
kraftige sorte bogstaver på hvid bund på det 
lange, smalle skilt, der i tagrendehøjde kom 
til at løbe langs det meste af facaden, da le
jemålet var i orden. 

Sagfører Janus Olsen og overretssagfører 
A. Olsens sagførerkontor udfærdigede et 
pragtstykke af en håndskreven lejekontrakt 
opdelt i 12 punkter. "Imellem undertegne
de Skomagermester Hans Peter Didriksen 
og Bagermester Andreas Didriksen, begge 
af Rønne er indgaaet og oprettet følgende 
Lejekontrakt. 

- 1. Jeg Skomagermester H.P. Didriksen 
bortlejer herved til Hr. Bagermester A. Did
riksenden af Bagermester C.V. Kurdts hid
til lejede Lejlighed i Ejendommen Matr. No. 
917 paa Store Torv. Lejligheden bestaar af 
Butik i to Fag, det til samme hørende V ærel
se, 1 Værelse paa Loftet, Køkken samt Ad
gang til Gaarden. I Lejemålet er indbefattet 
det i Butikken værende Inventarium bestaa
ende af 1 Disk, Reoler og et Spejl med Kon
sol. 

- 2. Det Lejede maa ikke uden Ejerens ud
trykkelige Tilladelse benyttes anderledes 
end hidtil, nemlig til Udsalg af Kager og 
Konditorsager og er Lejeren pligtig at have 
saaledes Udsalg samt at have forretningen 
aaben i den for lignende Forretninger sæd
vanlige Tid. 

- 3. Lejemaalet har taget sin Begyndelse 
den 1. Maj 1918 og vedvarer indtil det fra 
en af Siderne opsiges med 1/2 Aars Varsel 
til en 1. Maj eller 1. November, hvortil saa
dant Varsel kan gives. Lejemaalet er dog fra 

Udlejerens Side uopsigeligt i fem Aar, saa
ledes at det af Udlejeren tidligst kan opsi
ges til Ophør den 1. Maj 1923. 

I Tilfælde af Ejerens Død er Lejeren dog 
pligtig at fraflytte det Lejede med 1/2 aars 
Varsel til en 1. Maj eller 1. November, hvad 
der ligeledes skal gælde i Tilfælde af Ejen
dommens Salg. 

Efter Lejemaalets Ophør er Lejeren plig
tig at lade det Lejede bese af Lejesøgende." 

De følgende ni punkter indeholder regler 
for husorden og fraflytning samt bestem
melse om, at Andreas skal betale 150 kro
ner i husleje i kvartalet. Kontrakten er un
derskrevet Rønne den 31/7 1918, Skoma
germester H.P. Didriksen ... Andreas Did
riksen. 

Hvem der passede denne filial, og om der 
boede nogen i huset, har det desværre ikke 
været muligt at konstatere. Det er uvist, om 
Andreas forventede nogen økonomisk ge
vinst af denne filial. Han har muligvis ho
vedsagelig ønsket at holde andre konkur
renter borte. Og han havde råd til at "gam
ble" lidt. Statusopgørelser af 1916-1919 vi
ser betydelig fremgang. Ejendomsværdien 
stiger, og hestene, som i 1913 stod til 500 
kroner er nu steget til 3400 kroner. Jeg tør 
naturligvis ikke påstå, at der er tale om de 
samme to krikker, men alligevel! Balancen 
(kapitalen) udgør 7319 kr. 49 øre, og der 
har været råd til nyanskaffelser af inventar. 

Jordbesiddelse og nyt conditori. 

Den 24. januar 1919 døde Thora, og ifølge 
udskrift af Skifteprotokollen for Rønne 
Købstad overtog de tre arvinger Peter (4.), 
Carl og Andreas boet til privat skifte pr. 19/2 
1919. 

Så vidt det har kunnet konstateres, arve
de Andreas mindst 7000 kroner efter sin 
mor, og de to brødre har sandsynligvis fået 
samme beløb. 

Kort efter, at Andreas og hans brødre hav-
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Matrikelkort over ejendommen matr.nr. 903 i 1911. 

de overtaget boet efter moderen, opfyldte 
Andreas en længe næret drøm. Han blev 
jordbesidder. 

Den 22. marts 1919 købte han af køb
mand Andreas Peter Sommer et stykke jord 
i Rønnes østre vang," Matr. Nr. 201 af Røn
ne Købstads Markjorder af Hartkorn 1 Skp 
2 Tdr 03/4 Alb", ifølge håndskrevet blyants
notat på forsiden af det flot kalligraferede 
skødes stempelpapir beliggende "imellem 
Avlsbruger Dahls Ejendom og Lervarefa
brikken". Jorden stod i ejendomsskyld til 
1800 kroner. Købesummen var 4400 kro
ner med en kontant udbetaling på 1000 kro
ner. Bornholms Spare- og Laanekasse hav
de en 1. prioritet på 1100 kroner i ejen
dommen. Denne prioritet fik Andreas hævet 
til 1800 kroner og resten af købesummen 
må efter statusopgørelsen 1920 at dømme 
være betalt kontant ret hurtigt efter købet. 

Der er næppe tvivl om, at Andreas har 
været endog meget glad for sin nye jordbe
siddelse, som jo nok hovedsagelig skulle 
komme hans elskede heste til gode på for
skellig vis, de heste, som han til nogen for
undring og moro for omgivelserne hævde
de havde ædelt araberblod i årerne. 

Man kan måske synes, at købesummen 
var ret høj i forhold til ejendomsskylden, 
men denne investering skulle med tiden vise 
sig at være overordentlig klog. 
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Efter Thoras død indledtes en lidt uover
skuelig omprioritering af Nygade-ejen
dommen, og Peter (4.) og Carl lod hen
holdsvis 2300 kroner og 2800 kroner af de
res arv stå som lån i ejendommen i en over
gangsperiode, indtil omprioriteringen var 
tilendebragt i 1921, hvor lånene ialt kom til 
at udgøre 26000 kroner. 

Forskellige attester i forbindelse med om
prioriteringen oplyser, at arealet udgør 734 
kvadratmeter eller 1863 kvadratalen, ejen
domssky ldsvurderingen lyder på 45000 
kroner, og den årlige af gift heraf udgør 44 
kr. 55 øre. Til Rønne Kommune skal årligt 
betales grundskat 3 kr. 92 øre, husskat 22 
kr. 37 øre, skorstensfejerafgift 6 kr. 60 øre, 
renovationsaf gift 41 kr 00 øre (det var det 
der med retiradetønderne + formentlig se
nere tilkomne, nymodens skraldebøtter), 
vandafgift 84 kr. 00 øre, ialt 157 kr. 89 øre. 
Desuden får vi at vide, at "Ejendommen 
hører til 4. Klasse af By grundene, der er ind
delt i 6 Klasser." 

Hvad der mere præcist kvalificerede ejen
dommen til 4. klasse, kan måske udledes af 
forsikringspolice nr. 626 i Købstædernes Al
mindelige Brandforsikring, underskrevet af 
Branddirektør P. lpsen i Rønne den 30. april 
1921. Forsikringen omfatter: 

a. Forhus i Syd, Beboelse, 2 Butikker og 
Indkørselsport 26260 Kr. 

b. Sidehus i Øst, Stald, Vognport, Bræn
dehus og Retirader 1000 Kr. 

c. Brændeskur i Nord, Halvtagsbygning 
540 Kr. 

d. Halvtagsbygning i Vest, Forstue, Va
skehus, Retirade og Pakrum 1900 Kr. 

e. Lysthus i Haven 150 Kr. 
f. Bygning i Gaarden i 2 Etager indret

tet til Bageri, uden mekanisk Drivkraft 
21500 Kr. 

g. 1 Læskur mellem a og f. 300 Kr. 
h. Halvtagsbygning i den vestlige Gaard, 

Retirade og Pissoir 150 Kr. 
Ialt 51800 kroner, årlig forsikringspræmie 
48 kr. 52 øre. 
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Bagermester Andreas Didriksens ejendom i Nygade i Rønne, antagelig i slutningen af 1920eme. Bemærk de to 
butiksfacader, bagerbutikken under højre halvdel af kvisten og modehandelen under venstre halvdel af kvisten. 
Bag de første 2 fag almindelige vinduer til højre for bagerbutikken var serveringslokalet, derefter tre fag vindu
er hørende til Andreas Didriksens privatlejlighed og yderst til højre portindkørslen. 
Til venstre for modebutikken fire fag almindelige vinduer hørende til modehandlerens lejlighed, dernæst tre fag 
vinduer (senere to fag vinduer + en dør) hørende til en udlejningslejlighed og yderst til venstre et gænge, der ad
skilte Didriksens ejendom fra elinstallatør Axel Sørensens ejendom. 

I punkt a nævnes 2 butikker. Den ene bu
tik var selvfølgelig bagerbutikken. Den an
den var sandsynligvis en modebutik. 

Københavns Handelsbank, som hidtil 
havde haft til huse i en bygning i Pistol
stræde, ønskede i begyndelsen af 1920eme 
bedre og større pladsforhold på byens ho
vedstrøg, d.v.s. Store Torv. Derfor købte 
Handelsbanken både skomagermester H.P. 
Didriksens og naboens huse til nedrivning 
og byggede i 1922-1923 den store massive 
bankbygning, vi i dag kender som sæde for 
Danske Bank. 

Det betød, at Andreas' filial måtte ophøre. 
Det var han nu nok forberedt på allerede, 

da han lejede sig ind hos skomageren i 
1918. Men så havde han en anden, god ide. 

Den ene stue til gaden i Andreas' og Kri
stines privatlejlighed i Nygade lå lige op til 
bagerbutikken med dør imellem. Så der var 
ikke noget at betænke sig på. 

Politimesteren i Rønne meddeler den 4. 
august 1924, i medfør af skrivelse fra Be
villingsnævnet for Rønne Købstad, Andre
as borgerskab som konditor uden ret til ud
skænkning af stærke drikke. 

Lokalet var ikke særlig stort. Mod gaden 
var der to fag vinduer, som i den nederste 
halvdel af ruderne var forsynet med skilte, 
der fortalte forbipasserende, at her servere-
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Bager Didriksens butiksvindue. Efter ekspeditricens 
frisure og påklædning at dømme må billedet være ta
get engang i 1920erne. 

des kaffe, the og chokolade. V æggene var 
beklædt med brune, egetræsmalede træpa
neler op i vindueshøjde. I den ene endevæg 
var der en dør til butikken, i den modsatte 
endevæg en dør ind til Andreas' og Kristi
nes spisestue.Væggen parallelt med vindu
esvæggen var optaget af en stor kakkelovn 
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og en dør ind til Andreas' og Kristines "bed
ste"stue. Dørene var, ligesom panelerne, 
egetræsmalede, og i døren ind til "bed
ste" stuen var der i voksen øjenhøjde et lil
le kighul, så man inde fra stuen kunne hol
de øje med, at alt gik sømmeligt til på den 
anden side af døren. Desværre var kighul
let så højt placeret, at jeg aldrig nåede at 
blive stor nok til at kigge. 

Ifølge en senere inventarliste blev loka
let efterhånden udstyret med 4 borde, 12 
stole, 4 fag gardiner, 4 billeder, 24 par kop
per med desserttallerkener, 20 kaffekander, 
10 kagefade, 24 teskeer, 12 serveringsbak
ker og 12 sodavandsglas. 

Et temmelig beskedent lokale, må man 
vist fastslå. Men her kunne folk, der var 
kommet til bys for at handle, i ro og mag 
nyde en kop kaffe, the eller chokolade (til
beredt i Kristines private køkken) med en 
lækker konditorkage til, medens man ven
tede på, at det blev tid til at gå til toget el
ler måske endda til damperen. Lukketid for 
forretning og konditori var tidligst klokken 
21, og damperen afgik ved 22-tiden, så det 
passede meget fint. 

Samme konditoribevilling har sandsyn
ligvis været årsag til, at Andreas og Kristi
ne fik tjansen med at sælge (alkoholfri) drik
kevarer, slik, chokolade og kager i Rønne 
Theaters foyer ved hver eneste forestilling 
resten af deres liv, godt hjulpet af børnene 
og senere også svigerdøtrene, som alle gik 
til opgaven med liv og sjæl. 

Gode tider 

Årene op gennem 1920 'erne var gode for 
Andreas og Kristine. Forretningen gik godt, 
og både indtjening og formue øgedes støt 
og roligt. Børnene trivedes på bedste vis. 
Peter (5.) kom efter sin konfirmationisme
delære i Knudsker, og da læretiden var ud
stået, arbejdede han en tid som svend, dels 
på Nymønt i Klemensker, dels i smedien på 
hjørnet af Klokkegade og Stumpegade i 
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Rønne. Han led imidlertid af en ubændig 
udlængsel, og omkring 1921 drog han til 
Amerika, hvor han opholdt sig i 10 spæn
dende og oplevelsesrige år - dog med ret 
hyppige feriebesøg hjemme i Rønne. 

Carl Johan kom efter sin konfirmation i 
bagerlære i bagerfirmaet Lohse i Svend
borg, som nu blev ledet af bagermester C.C. 
Lohse, en søn af J. C. Lohse, som Andreas 
og Kristine var ansat hos tilbage i 1900-
1901. Det kan synes lidt hårdt at sende en 
fjortenårig så langt bort, men man må ikke 
glemme, at Carl Johan havde nære slægt
ninge på mødrene side der på egnen, ikke 
mindst en moster, som han fik et nært for
hold til. Og vi må heller ikke overse den 
kendsgerning, at Lohses bageri og kondito
ri i Svendborg var et overordentlig hæder
kronet gammelt firma, hvor der var meget 
at lære. Efter læretiden der videreuddanne
de Carl Johan sig flere forskellige steder 
"ovre", alt sammen med henblik på en over
tagelse af den hjemlige gesjæft. 

Andre blev efter sin konfirmation - apro
pos konfirmation: Kristine har fortalt mig, 
at hun, da familien den 3. oktober 1920 
overværede den højtidelige handling i kir
ken, undrede sig såre over, at Andre halede 
voldsomt op i bukserne, da han gik op til 
alteret, og ligeledes da han gik ned derfra; 
og det samme fænomen gentog sig på spad
sereturen hjem til Nygade. 

Da familien drejede fra Tomegade ned i 
Nygade, kom forklaringen på de synkefær
dige permissioner. Unge postbud Carlo 
Gensemann stod og dundrede fortvivlet på 
døren. Han ville ind efter sine bryllupsbuk
ser, som han skulle bruge til sit bryllup tre 

Peter ( 5.) Didriksen med sort jakke om bord på ame
rikabåden og foran sin bopæl i byen Warren i Penn
sylvania. Flyttede senere til Erie. Arbejdede fortrins
vis som smed, men påtog sig også andet arbejde, bl.a. 
som medhjælper hos en kirkegårdsgartner. Pralede 
senere med at han havde haft en stilling, hvor han 
havde flere tusinde under sig. 
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"Søster" Karen Margrethe Didriksen fotograferet i 
bagerigården ca. 1920. 

dage senere. Skrædderens fatale bommert 
med de forbyttede bukser blev hurtigt bragt 
ud af verden til begge parters tilfredshed, 
og så kunne familien med vanlig glæde ved 
selskabeligt samvær fejre konfirmanden. 
Bagefter kom han i manufakturlære i Røn
ne. Nogenlunde samtidig begyndte lille
søster Karen (som regel kaldet Søster) i sko
le. 

I 1926 fejrede Andreas og Kristine sølv
bryllup. Statusopgørelsen for dette år viser 
aktiver for ialt 67957 kr. fordelt på ejendom, 
varelager, inventar, tilgodehavende, kasse
beholdning, indbo samt 2 heste til en vær
di af 800 kr. Passiverne, fordelt på priori-
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tetsgæld, varegæld og lidt privat gæld ud
gør ialt 42103 kr. Det vil sige, at formuen 
udgjorde 19854 kr. +privatforbruget (som 
er nogenlunde lig med indtjeningen), op
gjort til 7037 kr. Det er 500 kroner mere end 
det foregående års privatforbrug. Men så 
havde man jo altså også holdt sølvbryllup, 
og der blev, med mit kendskab til familiens 
store gæstfrihed, næppe sparet på noget ved 
den lejlighed. Man kom trods alt et stykke 
vej med 500 kroner på den tid, og yderlige
re blev 1500 kr. af formuen spenderet. 

I 1927 omlagdes regnskabssystemet så
ledes, at der nu skulle udarbejdes et regu
lært driftsregnskab til skattemyndigheder
ne. Og her får vi meget bedre indblik i virk
somhedens økonomi.Det kontante salg over 
disken og fra vognene plus indgået på ude
stående fordringer andrager for året 1927 
82215 kr. 19 øre. Værdi af forbrug af egne 
varer udgør 2400 kr. Varelagerets værdi ved 
regnskabsårets slutning udgør 5050 kr., ude
stående fordringer 3527 kr. og (ved regn
skabsårets begyndelse) varegæld 20313 kr. 
I årets løb er der indkøbt råvarer for 62885 
kr., og af andre driftsomkostninger kan næv
nes folkehold (løn) 7564 kr., kost (til fol
kene) 2990 kr., forretningslokaler 900 kr., 
lys og varme 465 kr., forsikringer + telefon 
o. lign. 518 kr. 93 øre, transportomkostnin
ger 203 kr. 09 øre, hestehold 1216 kr.IO øre. 
Nettoavancen er 8781 kr. 64 øre. Hertil 
lægges et mindre overskud på ejendommen 
samt afdrag. Personlige skatter og person
lige forsikringer fratrækkes, hvorefter An
dreas' skattepligtige indkomst for året 1927 
udgør 7526 kr. 86 øre. Den skattepligtige 
formue er ved årets slutning 18252 kr. 81 
øre, som hovedsagelig er bundet i ejendom, 
inventar, redskaber, maskiner, varelager og 
materialer, udestående fordringer, heste og 
markjorden. Privatforbruget, 4454 kr., har 
været ret beskedent i forhold til den skatte
pligtige indkomst; formuefremgangen lyder 
på 2308 kr. 06 øre, og der er betalt 1000 kr. 
i afdrag på ejendommen. 
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Bagermester Didriksen med familie. Forrest fra venstre: Andreas Didriksen, Karen Margrethe Didriksen, Kristi
ne Didriksen. Stående fra venstre: Peter (5.) Didriksen, Carl Johan Didriksen og Johannes Andre Didriksen. 
(Foto Yhr 1931) 

I 1928 steg omsætningen yderligere, og 
Andreas' skattepligtige indkomst og formue 
øgedes tilsvarende. Men så begynder de 
magre år under lavkonjunkturen at melde 
sig i driftsregnskaberne. I årene 1929-31 gik 
omsætningen mærkbart ned, men Andreas 
var lykkeligvis så velkonsolideret, at han 
kom igennem uden at stifte ny gæld og med 
formuen ikke bare intakt, men også lidt for
øget. Der er sparet lidt i privatforbruget, og 
udgifter til løn er gået lidt ned, så nogen 
hjælp må være sparet væk. Og så har An
dreas og Kristine været forsigtige med at 
give kredit. Desuden har de hver måned haft 
en vis lejeindtægt af ejendommens to ud
lejningslejligheder (den ene med tilhørende 

butikslokale), som var beboede af dels tra
fikassistent N. Aakjær, dels af Andreas' 
bror, telegrafist Carl Didriksen. Broder Pe
ter (4.), som i begyndelsen af århundredet 
beboede den ene af lejlighederne, var for
længst flyttet til større og bedre forhold med 
tilhørende snedkerværksted i Østergade. 

Da Carl døde i 1929, drev hans enke, tan
te Cathinka, i nogle år modehandel i den bu
tik, som hørte til lejligheden. Da hun i 1932 
flyttede derfra, stod Andre, der nu var ud
lært i manufakturhandel, parat til at tage 
over. 

I 1932 gik det hele ifølge regnskaberne 
så småt fremad igen. Hos Andreas og Kri
stine steg omsætningen, og det samme gjor-
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Nygade i Rønne omkring 1925. Bager Didriksens ejendom. Bemærk hatteforretningen. 

de udgifter til folkehold, så der må nok være 
blevet ansat mere hjælp. Og så fik man en 
temmelig speciel og meget velkommen ny 
bagerlærling. 

Johannes Andre Didriksen, fra ca. 1932 indehaver af 
kjolesalonen Andre i Nygade 
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Det var Peter (5.), som havde sagt farvel 
til det frie liv "over there" og nu havde be
sluttet at følge i forfædrenes fodspor og bli
ve bager- en beslutning som i høj grad for
nøjede Andreas og Kristine. Nu havde de 
alle børnene omkring sig i det daglige. Carl 
Johan var vendt hjem og arbejdede som 
svend. Andre havde etableret sig som selv
stændig modehandler i ejendommens anden 
butik og boede i en lille lejlighed bag bu
tikken. Og "Søster", som havde udviklet sig 
til en bemærkelsesværdig skønhed, var i 
manufakturlære hos manufakturhandler 
Svendsen på det nordlige hjørne af Store 
Torv og Krystalgade. Der traf hun sin se
nere ægtemand, Aage Stange. 

Glade dage og gode gaver fra Amerika. 

Fra og med 1935 udviser regnskaberne en 
hastigt stigende omsætnings- og indtje
ningskurve. Og oveni kom der arv fra Ame
rika. Andreas fik i 1935, via politimesteren 
i Rønne, brev fra Det kongelige Danske 
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Konsulat i Chicago med meddelelse om, at 
der var tilfaldet syv bornholmske slægtnin
ge arv i dødsboet efter George Koefoed. 

Og hvem i alverden var så George Koe
foed? En granskning af Julius Bidstrups 
stamtavle over slægten Koefoed pegede i 
retning af, at bemeldte George kunne være 
identisk med Johan Peter Georg Koefoed, 
født 15. oktober 1864, brodersøn af Thora 
og altså fætter til Andreas og Peter ( 4.), som 
begge skulle arve. Broder Carl var jo død i 
1929, så han var ude af billedet, men fem 
kusiner arvede sammen med Andreas og Pe
ter (4.). 

Regnskaber viser, at Andreas fik sin arv, 
der i alt beløb sig til 2606 kroner, udbetalt 
i flere portioner, den seneste i 1938. 

Med tre unge, foretagsomme sønner og 
en hustru der efterhånden syntes, hun for
tjente lidt luksus, var Andreas nem at løbe 
over ende i familiens højlydte forhåbninger 
om, at arven blev brugt til anskaffelse af en 
bil. 

I 1936 blev et stk. tre-dørs automobil af 
mærket Chevrolet med plads til 4-5 perso
ner anskaffet for 4000 kroner. Den var 
beigefarvet med sorte skærme og med lod
retstående luftventiler i begge sider af kø
lerhjælmen og med gråligt, plysagtigt ind
træk. At Andreas, sunde fornuft trods alt 
ikke var blevet totalt neutraliseret af den 
samlede families luksusbehov, sås af, at den 
tredie dør, bagdøren, muliggjorde, at bilen 
med et snuptag kunne ændres til varevogn. 

Andreas havde ikke kørekort, men Peter 
(5.) havde, og Andre og Carl Johan fik også 
et i en vis fart, så der var chauffører nok. 
Og fra og med 1937 optræder en post, der 
hedder "Lystkørsel - 100 Kr." i driftsregn
skabet. Jeg tror ikke, at bilen nogen sinde 
blev brugt som varevogn. Hestene og brød
vognene fungerede jo stadig til Andreas, 
fulde tilfredshed. Derimod blev den under
tiden brugt til transport af brevduer. Andre
as var brevduemand om en hals og vandt af 
og til præmier for de duer, han havde i et 

Peter Didriksen, amerikansk statsborger. 

stort dueslag i bagerigården. Engang imel
lem skulle duerne køres ud til en bestemt 
lokalitet og slippes løs på et forud aftalt tids
punkt. Det tog min far, Peter (5.), og jeg os 
af, medens Andreas så stod hjemme ved 
dueslaget og ventede med uret i hånden -
et fornemt guldur som meget nemt kunne 
være gået tabt. 

Guldur på afveje. 

Andreas var et udpræget selskabsmenneske, 
og nu hvor han havde fået to sønner i ba
geriet, kunne han tage det hele lidt mere 
med ro og i højere grad end før hellige sig 
vennerne og forskelligt foreningsarbejde. 

De nærmeste venner i det overordentligt 
gæstfri hjem var den faste bogholder, Emil 
Westh, naboen, installatør Axel Sørensen, 
kaptajn Hansen fra det gode skib "Freia", 
grosserer Henrik Kyhn m. fl., alle med fru
er. 
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I bagermester Andreas Didriksens bageri i Nygade i Rønne engang i 1930eme. I midten Andreas Didriksen, til 
venstre sønnen Peter Didriksen og til højre sønnen Carl Johan Didriksen. Den store hvide røremaskine bar nav
net "Samson". 

Mange lystige frokoster er gledet ned i 
spisestuen mod gaden; mange vinteraftener 
er gået med kortspil og romtoddyer, me
dens tobakstågerne lå tykt over bordet, og 
- når man kunne slippe af sted uden damer 
- gik turen til Jernbanerestauranten (kaldet 
Jernkroen), Raadhuskroen og undertiden 
Villa Nova, hvor der alle steder med liv og 
lyst blev spillet kegler. Og så er vi tilbage 
ved Andreas' kostbare, dobbeltkapslede 
guld-lommeur med hans navn indgraveret. 

Efter en lystig aften, muligvis på Raad
huskroen, fulgte Andreas sin gode ven Fre
ia-Hansen hjem til dennes gadedør i Grøn
negade. Derefter fortsatte Andreas alene ad 
Grønnegade i retning mod Snellemark. Men 
da han kom til Missionshotellet, blev han 
overmandet af en mærkbar træthed og fandt 
et lille hvil på hotellets store, brede trappe 
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stærkt påkrævet. Efter at have siddet der en 
stund tog han sit guldur op af lommen og 
konstaterede, at klokken var blevet fælt 
mange. Han måtte hellere se at komme vi
dere. Kristine kunne godt være en smule 
striks med det der med at komme sent hjem. 

Han lagde uret fra sig og tiltrådte hjem
turens sidste etape. Forhåbentlig sov Kri
stine som en sten, så han ubemærket kun
ne liste sig i seng. Ellers havde han alter
native muligheder i bageriet. 

Kristine opdagede ingenting, og Andreas 
var som sædvanlig i fuldt sving i bageriet, 
da hun åbnede butikken klokken halv syv 
om morgenen, så alt var under kontrol- el
ler? 

Hen på morgenen kom en stilfærdig yng
re mand ind i butikken, fremviste et guldur 
og spurgte Kristine: "Er detteher ikke ba-
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Fra venstre: Fru Kristine Didriksen, bagermester Andreas Didriksen, ukendt dame. Fotograferet i bagerigården, 
sandsynligvis i 1920eme. 

ger Didriksens ur? Jeg fandt det på Missi
onshotellets trappe her til morgen." 

Jo, det var Andreas' ur. Hvordan han for
klarede Kristine dets tilstedeværelse på Mis
sionshotellets trappe, fik vi desværre aldrig 
at vide. Men man kunne forestille sig, at An
dreas stærkt har pointeret den absolut for
mildende omstændighed, at det var et mis
sionshotel (!), der var inde i billedet. An
dreas forstod at sno sig - og kneb det, kun
ne han regne med fuld støtte fra sine tre søn
ner. Ingen skal dog bilde mig ind, at de no
gensinde lurede Kristine - selv om de selv 
troede det. 

Foreninger. 

Andreas blev uundgåeligt involveret i for
skelligt foreningsarbejde. Han var medlem 
af Den konservative Vælgerforening og 
støttede Det konservative Folkeparti øko
nomisk. Om han deltog specielt engageret 

Andreas Didriksen ved køkkendøren i bagerigården, 
sandsynligvis engang i 1920eme. 
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Foto, antagelig fra 1930erne. Personerne er fra venstre: Ukendt. Bagennester W Svendsen, Bagerpladsen. Fru 
Kristine Didriksen. Bagermester Andreas Didriksen. Sadelmager Brandt, Rønne. Andreas er tydeligvis blevet 
hædret, men i hvilken anledning? Har han vundet præmier i fugleskydning eller keglespil? Eller er det brevdu
erne, der har gjort ham ære? 

i foreningens aktiviteter, ved jeg ikke, men 
det er ikke mit indtryk. Derimod deltog han 
med liv og sjæl i Forsvarsbrødrenes enga
gementer, herunder festlige og fornøjelige 
fugleskydninger, og han var medlem af be
styrelsen. Endvidere sad han i bestyrelsen 
for Marineforeningen, Haandværker- og In
dustriforeningen, var kasserer i Bornholms 
Bagermesterforening samt bestyrelsesmed
lem i brevdueforeningen Bornholm og brev
dueklubben Rotna, hvor han vandt flere 
præmier for sine duer, som havde hans me
get store interesse. 

Rønne Bagermesterforening valgte ham 
til formand engang i 30erne, en post han 
bestred med omhu og dygtighed til sin død. 
Problemerne var mangeartede og ofte van
skeligt håndterlige. 

Efterladte papirer fortæller, at der i 1932 
(vistnok før Andreas' formandsperiode) af-
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holdtes en ekstraordinær generalforsamling, 
hvor dette "Tillæg til de gældende Vedtæg
ter" enstemmigt vedtoges: 

"§ 18: Foreningens Medlemmer forplig
te sig til ikke under nogen Form at aabne 
noget nyt Brødudsalg. Medlemmerne maa 
heller ikke ved Køb af fast Ejendom i den
ne aabne noget nyt Udsalg. Dog er Med
lemmerne berettigede til at flytte deres For
retninger og de allerede bestaaende Udsalg, 
men Antallet af Forretninger og Udsalg maa 
ikke forøges. Overtrædelse af denne Be
stemmelse medfører, at den ulovligt aabne
de Forretning straks skal lukkes og det Med
lem, der har aabnet Forretningen skal til 
Foreningens Kasse betale en Bøde paa 500 
Kr. 

§ 19: Udmeldelse af Foreningen skal ske 
skriftligt til Formanden og skal ske med 
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mindst 112 Aars foregaaende Varsel til den 
lste i en Maaned." 

Aner man lidt brødnid mellem de gode 
bagermestre? Man må til gengæld formo
de, at der bag diskene i de omhandlede 
brødudsalg har været glæde over denne ved
tagelse, som har sat bom for flere konkur
renter. Glæden varede dog ikke så længe. 
Fem år senere modtog Andreas som for
mand en underdanig skrivelse fra indeha
verne af de omstridte brødudsalg. De var -
trods underdanigheden - bestemt ikke til
fredse mere. 

"Til Rønne Bagermesterforening. 
Underskrevne Indehavere af Brødudsalg 

i Rønne tillader sig herved at anmode de 
ærede Bagermestre som har Udsalg hos os 
om fremtidig at yde os Rabat i Overens
stemmelse med følgende Satser: Grovbrød: 
15 % Forhandlingsrabat. Fintbrød: 20 % 
Forhandlingsrabat. 

Vi undlader ikke samtidig at gøre Dem 
opmærksom paa, at Grunden til, at nær
værende Anmodning fremkommer, er, at 
Forhandlingsrabatten efter de i den senere 
Tid foretagne Prisforhøjelser ikke levner os 
Fortjeneste stor nok til at imødegaa de Tab 
ved Kredit og Svind, som altid melder sig 
i en Forretning, og som efter de forhøjede 
Priser nødvendigvis vokser. 

Det er derfor vort Haab, at De vil indse 
det berettigede ved denne vor Anmodning 
og udbeder os snarest Deres ærede Tiltræ
delse heraf. 

Rønne den 12. Marts 1937. 
(underskrevet) 
K. Kofoed, Fru Stenbergs Vej. - M. Lo

rentzen, St. Torvegade. - K. Vallentin, 
Knudsvej. - J. Grønbech, Ll. Madses Gade. 
- Ernst Bech, Haslevej. - Anna Jørgensen, 
Vestergade 1. - Karna Knudsen, Sønderga
de. - Emil A. Petersen, Voldgade. - Else 
Wingsted, Østergade 69. - Carl Pihl, Svane
kevej 41. - Thora Kyhn. - Ulæseligt navn." 

Som de dog kunne sige det. Jeg ved ikke, 
hvad der kom ud af denne henvendelse, men 
jeg husker fra den tid, at brødudsalg var et 
varmt diskussionsemne i længere tid. Og se
nere regnskaber viser, at Andreas selv yde
de en af sine udsalgsindehavere et person
ligt lån på 1500 kroner, formentlig for at 
holde udsalget i gang i en nedgangsperio
de. 

Den 13. april 1938 underskrev Andreas 
som formand for Rønne Bagermesterfore
ning "Overenskomst mellem Rønne Bager
mesterforening og Arbejdsmændenes Fag
forening for Rønne og Omegn. Vedrørende 
Chauffører, Kuske og Bagerikarle." Heri 
fastsættes dagløn, ugeløn, munderingsgodt
gørelse for chauffører, betaling for overar
bejde og helligdagsarbejde, opsigelsesfrist, 
forsikring af ansatte samt, at arbejdsgiver
ne forpligter sig til at antage deres arbejde
re gennem Arbejdsanvisningskontoret efter 
forhandling med kontoret. For Arbejds
mændenes Fagforening for Rønne og Om
egn underskrev August Aakerman. 

Rønne Bagermesterforening har tilsyne
ladende haft en underafdeling ved navn 
Rønne Bagerstands Understøttelsesfore
ning. Dette fortræffelige organ fremsætter i 
en pudsigt formuleret, udateret skrivelse 
dette forslag: "Til Rønne Bagerstands Un
derstøttelsesforening. Foranlediget af at 
ovennævnte Forening nu har en ret stor Ka
pital til Raadighed tillader vi os hermed at 
foreslaa Generalforsamlingen, at der til For
eningens Love tilføjes en ny Paragraf, der 
lyder saaledes: Kollegaer, der afgaar ved 
Døden, der har været Medlem af Forenin
gen i 10 Aar, vil der til den efterladte Enke 
være at udbetale i Begravelseshjælp 100 Kr. 
Bestyrelsen for Rønne Bagerstands Under
støttelsesforening." 

Andreas har med blyant ændret den ny 
paragrafs ordlyd til: "Har et Medlem, der af
gaar ved Døden, været Medlem af Fore
ningen i 10 Aar, vil der til de efterladte være 
at udbetale i Begravelseshjælp 100 Kr." 
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Peter (5.) Didriksens bage
ri, Peters Bageri, Storegade 
21, Rønne. Foto 1950. 

Forslaget blev vedtaget. Min mor fik ud
betalt et beløb, da min far, Peter (5.), døde 
i 1960. 

En familie i trivsel 

Sidste halvdel af 30eme bød på store for
andringer i familien. Peter (5.) blev i 1937 
gift med Inger Krogh, født Petersen, datter 
af Marie og Andreas Petersen. Andreas Pe
tersen var oprindelig bager og drev i årene 
1896 til 1912 bageri dels på Bagerpladsen, 
dels på Laksegade/Knappestræde-hjørnet. 
Derefter flyttede han med familien til Fre
densborg på Strandvejen og drev der land
brug og lergravning samt hotelpension og 
restaurant, indtil han trak sig tilbage ca. 
1925. 

De to Andreas' er var rørende enige om, 
at det unge par snarest muligt skulle have 
eget bageri. Ved fælles økonomisk indsats 
blev det gamle Wichmann'ske bageri i Sto
regade købt og gennemgribende moderni
seret og udvidet. I november 1939 åbnedes 
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så "Peters Bageri", og dermed var Peter sat 
i vej og kunne klare sig selv. 

Andre trivedes i bedste velgående med 
sin kjolesalon, og "Søster" var blevet gift 
med Aage Stange og bosat i København. Nu 
manglede man så at få Carl Johan bragt i 
stilling til at overtage det hjemlige bageri. 
Andreas havde utvivlsomt allerede i 1937 
planer om at give sig selv lidt mere fritid, 
når han fyldte tres, og overlade styret i ba
geriet til Carl Johan. 

Driftsregnskabet for 1937 viser, at An
dreas og Kristine sad godt og lunt i det. 
Bruttoavancen er på 31506, 57 kr. Drifts
omkostninger som lønninger 12199,34 kr. 
+ kost til ansatte 2800 kr. + forretningslo
kaler 3000 kr. +lys og varme 418,73 kr. + 
fragt og told 1252,33 kr. + forsikringer 425 
kr. + telefon 80 kr. + hestehold og bilud
gifter 1316,42 kr.+ afskrivning på inventar 
400 kr., ialt 21891,82 kr. Det vil sige, at 
nettoavancen var 9614,75 kr. hvortil skulle 
lægges overskud på ejendom, renteindtæg-
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ter, lystkørsel og prioritetsafdrag, i alt 
1294,50 kr. Andreas' samlede indkomst 
blev således 10909,25 kr. Herfra skulle så 
trækkes personlige skatter 2039,97 kr. samt 
forsikringer 229,65 kr. Derved blev den 
skattepligtige indkomst 8639,63 kr. Status
opgørelsen viser, at ejendomsskyldsværdi
en er 50000 kr. Prioritetsrestgælden er på 
21983,15 kr. og den skattepligtige formue 
lyder på 40067,77 kr. 

Første skridt henimod "abdikationen" tog 
Andreas og Kristine, da de fraflyttede den 
store lejlighed i ejendommens østlige ende 
og i stedet installerede sig i den noget min
dre lejlighed i den vestlige ende. Her fik de 
et overordentligt hyggeligt hjem, der ud
strålede solid borgerlig velstand, tryghed og 
kontinuitet. Carl Johan skulle så overtage 
den store lejlighed, og Kristine mente, at 
hun hellere måtte finde en passende hus
holderske til ham. Men det kunne hun godt 
spare sig. Carl Johan ville i hvert fald ikke 
belemres med en husholderske. Han havde 
ganske anderledes planer. Til familiens glæ
delige overraskelse præsenterede han slag
termester Axel Mortensens ældste datter, 
Magda, som sin tilkommende hustru. Bryl
luppet stod den 18. september 1937. 

Carl Johan fik som bagersvend en uge
løn på 65 kr. og dertil fri bolig samt af og 
til en tantieme på 3000 kr., så det var ikke 
så værst efter datidens normer. Men så skal 
det da tilføjes, at Carl Johan var den, der 
arbejdede hårdest og længst hver dag, og at 
Magda - i lighed med andre bagerkoner -
tog en hård tøm fra tidlig morgen til sen af
ten både i forretningen og i "privaten" (hvor 
hun bl. a. havde op til 8 ansatte på kost), og 
det arbejde fik hun ingen betaling for. Ba
gerkoner var, ligesom præstekoner, nogen, 
der fulgte gratis med i købet. 

Truende skyer 

Andreas fyldte 60 år den 3. april 1939. Da
gen er utvivlsomt blevet fejret med maner, 

men jeg har ingen erindring om det, så jeg 
gætter på, at der er blevet afholdt en større 
herrefrokost, medens jeg var i skole. 

Andreas' tre livsforsikringer på ialt 6000 
kroner blev nu udbetalt, og i efteråret 1939 
gennemførte han en plan, han længe havde 
gået og puslet med. Avlsbruger Otto Dahl, 
som boede nabo til Andreas' markjord på 
Almindingsvej, havde et stykke jord som lå 
meget bekvemt lige op til Andreas' jord. Det 
ville Andreas gerne købe. Otto Dahl var in
teresseret, og ifølge Landbrugsministeriets 
skrivelse af 8. december 1939 udstykkedes 
den omhandlede parcel på 4280 kvadrat
meter med matr.nr. 210 d Rønne Købstads 
Markjorder. 

Andreas købte jorden for en sum af 3802 
kr 05 øre med en kontant udbetaling på 1037 
kr. 40 øre og et pantebrev på 2764 kr. 65 
øre til Otto Dahl. Det sirligt håndskrevne 
og sprogligt meget snørklede skøde er ud
færdiget af Andreas' faste sagfører E. Lar
sen og underskrevet af Andreas og Otto 
Dahl den 11. januar 1940. 

Andreas var særdeles tilfreds med sin ny
erhvervelse. Nu kunne han med en vis ri
melighed kalde sig jordbesidder. Var det 
moderens bondeafstamning, der her slog 
igennem? 

En mindre del af Andreas' markjord var 
i min barndom anlagt som en dejlig kolo
nihave med en del frugt, bl. a. de sødeste, 
lækreste kirsebær, som kunne give en ge
valdig mavepine. Det var nok for en stor 
del broder Peter ( 4.) der passede haven, mod 
at han fik del i afgrøderne. Resten af jorden 
var udlagt til græsmark til hestene. 

De 1037 kroner, der blev udbetalt kon
tant ved jordhandelen, kom formentlig fra 
livsforsikringspengene, og 2000 kroner fra 
samme kilde blev også tidligt på året 1940 
henlagt til en ny ovn. Og mon ikke der også 
er blevet afsat et beløb til fejring af 100-
året for Peter (3. )' s åbning af bageriet i juli 
måned? 

Men så kom den 9. april og den tyske be-
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sættelse, og dermed så alting lige pludselig 
helt anderledes ud. Næsten alt blev ratio
neret, både det brød der skulle sælges, og 
de råvarer brødet skulle bages af. Der var 
god grund til bekymring, og 100-års jubi
læet blev markeret under yderst stilfærdige 
former. 

En kassebog påbegyndt 1. februar 1941 
viser, at der i februar dette år er solgt for 
2991 kroner kontant over disken, plus at 
kunder, der handlede på kontrabog eller an
den form for månedsregnskab, betalte 1859 
kroner. Dertil kommer indtægter fra de to 
kørende brødruter på 64 72 kroner, ialt 
11323 kroner i kontant salg. Udgiftssiden 
fortæller om indkøb af råvarer hos leve
randører som eksempelvis mejeriet Godt
haab, Bornholms Margarinefabrik, Born
holms Valsemølle, grosserer Carl Glistrup 
m. fl. for ialt 8715 kroner. Lønninger løber 
op i 1179 kroner (til Carl Johan, 1 fuld
tidssvend, 1 (deltids?) svend, 1 lærling, 1 
bagerikarl, 2 kuske, 1 ekspeditrice, 1 hus
assistent. Andre udgifter (elektricitet, kul, 
telefon, forsikring, hakkelse til hestene, 
fragt, garageleje til Zonen i Pistolstræde, 
hvor bilen stod opklodset), udgør 2565 kro
ner. Udgifter ialt 11280 kroner. Det vil sige, 
at det samlede overskud for februar 1941 
summa summarum beløb sig til 43 kroner. 
Det kan nok give rynker i panden. Men ja
nuar og februar var altid stille måneder i en 
bagerforretning, og driftsregnskab og sta
tus for 1941 udviser en nettoavance på 
27862,68 kroner. Andreas' skattepligtige 
indkomst er 28578,63 kr. Den skattepligti
ge formue er på 82750 kr, heraf ejd.skyld 
50000 kr. for Nygade-ejendommen og 5700 
kr. for markjorden. De to heste, som i åre
vis har været 600 kr. værd, er nu pludselig 
steget i værdi til 1500 kr. 

Desværre mangler driftsregnskab og sta
tus for 1942. Det eneste dokument, der fin
des fra dette år, fortæller, at brandforsikrin
gen er blevet sat op fra 51800 kroner til 
82880 kroner. 
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Driftsregnskab og status for 1943 viser, 
at nettoavancen er på 21848 kroner; hertil 
lægges andre indtægter (overskud af ejen
dom+ renteindtægt) på 4158 kroner= sam
let indkomst 26006 kroner. Herfra trækkes 
personlige skatter 13671 kroner (!) samt 
113,50 kroner i forsikring, således at An
dreas' skattepligtig indtægt er 12222 kro
ner. Det store beløb for fratrukne, personli
ge skatter må betyde, at indtjeningen i 1942 
har været overordentlig høj. Formuen er ste
get til 105275 kroner. Ejendomsskylden for 
markjorden er faldet 500 kroner, medens he
stenes værdi er steget til 2400 kroner. 

1943 har altså i økonomisk henseende 
været et godt år for Andreas, men på anden 
måde blev året meget tungt. Kristine havde 
skrantet i længere tid. Et husstandsabonne
ment på Flyve-Ambulance Tjenesten, teg
net af Andreas den 14. maj 1941, antyder, 
at Kristine allerede på det tidspunkt var 
åbenbart syg af den kræftlidelse, der den 18. 
oktober 1943 førte til hendes død. Hun var 
da knapt 68 år gammel og havde i 42 år 
været Andreas en god og trofast hustru og 
en dygtig, arbejdsom og forstandig med
hjælp. Det var et meget hårdt slag for An
dreas. 

Men livet skulle jo gå videre, og trods 
besættelsens daglige plager og bekymringer 
blev året 1944 det bedste i firmaets histo
rie. Andreas, samlede indkomst løb op i 
30173,85 kroner, og den skattepligtige ind
komst lød på 23112,59 kroner, medens den 
skattepligtige formue sneg sig op på 
122659,76 kroner. Ejendomsskylden var 
uforandret. Indestående i bank 40598,73 
kroner og kontant beholdning 21525,88 kro
ner, poster der vidner om, at varemangelen 
nu var så mærkbar, at man var nødt til blot 
at sætte pengene i banken eller opbevare 
dem i pengeskabet. De har ikke, som tidli
gere, kunnet investeres i varelager og ma
terialer, en post der nu er helt nede på 
2981,20 kroner. Derudover fortæller drifts
regnskabet, at der er brugt 2000 kroner til 
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Bagermester Andreas Didriksens ejendom i Nygade i Rønne ca. 1938. Bemærk at modeforretningen, Kjolesalo
nen Andre, er blevet udvidet med endnu et udstillingsvindue (ved cyklen) og at yderligere to fag vinduer fra pri
vatboligen er inddraget i forretningen og giver lys til prøvelokalet. 

reparation af ovnen (var det de samme 2000 
kroner, som i 1940 blev henlagt til en ny 
ovn?), samt 552 kroner til reparation af in
ventar. 

Sådan husker jeg det 

Det Didriksenske domicil fyldte godt op i 
gadebilledet. Den lange gulkalkede byg
ning, dels med synligt bindingsværk, dels 
pudset, begyndte i den østlige ende med 
portindkørslen med de gamle brandspande 
hængende under loftsbjælkerne. Derefter 
kom, mod gaden, de tre fag vinduer i Carl 
Johans spisestue, dernæst to fag vinduer i 
serveringslokalet, derpå butiksdøren og det 
ret smalle butiksvindue til bagerforretnin-

gen. Lige derefter kom to butiksvinduer 
med en dør imellem samt to almindelige 
fag vinduer, der alle hørte til Andres kjole
salon; så fulgte de to fag vinduer og gade
dør, som hørte til Andreas, lejlighed, og det 
hele afsluttedes med et gænge som deltes 
med naboen, installatør Axel Sørensen. 

Fra porten trådte man ind i et helt lukket, 
brolagt gårdsrum. Langs den østlige side var 
placeret Andreas' dueslag, vaskerhus, retira
der, stald og vognskur. Den nordlige side 
var optaget af et halvtagsskur, som husede 
et større lager af brænde. Vestsiden var helt 
optaget af den to-etages bageribygning, som 
med en gennemgangsbygning var forbundet 
med forhuset, som optog hele sydsiden. Der 
herskede hver dag livlig aktivitet med he-
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ste, brødvogne og kuske, der hen på for
middagen skulle af sted på ruterne i byen 
og i oplandet. Sent på eftermiddagen vend
te vognene vendte hjem igen, og så skulle 
hestene i stald, vognene vaskes, og penge
taskerne gøres op. 

Gik man fra gården ind ad døren til Carl 
Johans lejlighed, (som vistnok må have 
været den oprindelige del af ejendommen, 
bygget af Karen Albrechtsen Lund i 1824), 
trådte man lige ind i køkkenet. Derfra var 
der adgang til spisestuen og derfra videre 
adgang til dagligstuen mod gården og til 
serveringslokalet mod gaden. Fra køkkenet 
førte en trappe op til loftet, som var en hel 
verden for sig . Her var pigeværelser, gæste
kamre og - i kvisten mod gaden - sove
værelse med to fag vinduer. Derudover var 
der et stort, åbent loft, som var velegnet til 
tørring af vasketøj. 

Kantede man sig rundt om nogle skor
stene, havnede man på Andres del af loftet, 
hvor han, udover et mindre loftsværelse, rå
dede over den anden halvdel af kvisten, Her 
var indrettet en systue, hvor hans ekspeditri
ce/syerske ikke alene rettede kjoler til, men 
også syede helt nyt af kundernes medbrag
te stof. Desuden brugte Andre lejlighedsvis 
et hjørne af værelset til soveplads. En trap
pe førte ned til hans gammeldags, meget 
charmerende, men nok temmelig upraktiske 
køkken. Derfra var der udgang til haven 
samt adgang til hans hyggelige stue med al
kove, hvor der som regel lå en stor, kælen 
kat eller en engelsk setter og sov. Fra stuen 
var der adgang til kjolesalonens rummelige 
lokaler. 

På loftet kunne man, hvis man ikke var 
alt for stor og tyk, sno sig fra Andres do
mæne videre omkring nogle interimistiske 
pulterkamre og nå frem til Andreas, sove
værelse og derfra ad en trappe ned til hans 
blåmalede køkken. Ved siden af køkkenet 
lå mod gænget en "alkove", som var ind
rettet til kontor og forbundet med to stuer 
(en til gaden, en til gården), der var særde-
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les hyggelige med gamle, gedigne møbler, 
hvoraf nogle stammede fra de foregående 
slægtled. På væggene hang store, alvors
tunge aneportrætter i tunge, dystre rammer, 
og under stueloftet hang et bur med en kana
riefugl. Det siger næsten sig selv, at et af 
vinduerne mod gaden var forsynet med et 
gadespejl, hvor man kunne følge med i, 
hvad der foregik på gaden. 

Det var selvfølgelig ikke normal praksis 
at bevæge sig fra lejlighed til lejlighed ad 
loftsvejen. Den lille gennemgangsbygning, 
som forbandt bageri og forhus, gav gennem 
to døre passage fra bagerigården til Andres 
lille lune have med bagerimuren, der var 
overgroet af vinranker mod øst, en mur mod 
nord ind til amtmandens park, og mod vest 
af grænset af et plankeværk og en retirade. 
En dør fra denne have førte ind til Andres 
køkken. 

Gennem en dør i plankeværket kom man 
fra Andres have videre ind til Andreas, have, 
der mod nord også delte mur med amt
manden og mod vest var optaget af et va
skerhus, en retirade og et hønsehus med 
hønsegård til en halv snes brogede høns af 
ukendt race. En gennemgangsbygning for
bandt vaskehuset med køkkenet og gav des
uden adgang til det smalle gænge, der før
te ud til gaden. 

Bageribygningen var i 2 etager over en 
dyb kælder. Ovnen var selvfølgelig det do
minerende element i bageriet, og udenom 
den var så resten af bageriet indrettet med 
2 lange arbejdsborde med hylder, 3 dejtrug, 
2 æltemaskiner, 1 opslemningsmaskine, 
dejdeler, røremaskine, luftpisker, brødstik
ker (stativer til anbringelse af bageplader) 
og hejseværk til melloftet på øverste etage. 

Ude bag ved ovnen var der en gang med 
udgang til gården, adgang til et baderum 
samt en trappe op til melloftet, hvor de to 
lærlinge boede. Deres værelser var udstyret 
med seng, klædeskab, servante, bord, stole, 
dyner, sengelinned, håndklæder, viskestyk
ker og gardiner. (Pigeværelserne i forhuset 
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var udstyret på samme måde, men havde 
tillige gulvtæpper). 

Foruden mellager og to lærlingeværelser 
fandtes der på loftet et lille rum, som kald
tes tørreovnen. Det var vist nok placeret di
rekte oven på ovnen, og her var altid meget 
varmt. Skulle man have tøj tørret i en fart, 
så var dette rum stedet. Men rummets egent
lige formål var tørring af forskellige brød
sorter, f. eks. kommenskringler, beskøjter, 
skonrogger (skibsbrød) og lignende. 

I erindringen står hele denne store ejen
dom for mig som en levende, aldrig soven
de organisme, præget af dygtighed, frem
drift, arbejdsglæde, pligtfølelse, venlighed, 
hjertevarme og tryghed. At denne lykkelige 
tilstand ikke skulle vare ved - det var helt 
utænkeligt. 

Skæbneåret 

I begyndelsen af 1945 vidste vi alle, at kri
gen snart måtte ende mede tyskernes totale 
nederlag, og at vi atter ville blive frie dan
skere. Andreas begyndte at glæde sig til i 
1946 at skulle holde 40 års jubilæum, for
håbentlig med en splinterny ovn i bageriet, 
og han huskede i februar at indsende ansøg
ning til politimesteren om en ny femårig for
længelse af konditorbevillingen, som hav
de været gældende i femårsperioder siden 
1924. 

Den fjerde maj om aftenen skete det så 
endelig. Tyskerne kapitulerede til Vestmag
terne! Jubelen var stor den aften, og i de 
følgende to dage ventede vi blot på, at en
gelske soldater skulle komme og befri os for 
de forhadte tyskere. 

Men sådan skulle det ikke gå. Englæn
derne kom ikke. Tyskerne var stadig i krig 
med russerne, og mandag den syvende maj 
om formiddagen skød tysk antiluftskyts i 
Nexø efter overflyvende russiske rekog
nosceringsfly, som kom fra Nordtyskland. 
Ved middagstid svarede russerne igen ved 
at bombe Nexø og Rønne. Ingen havde be-

greb om, hvad der egentlig foregik, men alle 
var naturligvis dybt chokerede, og ingen 
anede, hvad vi skulle gøre. Samme aften 
kom endnu et angreb, rettet mod Rønne 
havn. Derefter blev alle beboere i kvarteret 
nær havnen opfordret til at søge overnatning 
andetsteds - bare for en sikkerheds skyld. 

Carl Johan, Magda og deres lille datter, 
Karen, drog med cyklerne lastet med dyner 
ud til Magdas forældre på Strandvejen og 
derfra, sammen med ægteparret Mortensen, 
deres anden datter og svigersøn, Helga og 
Knud Agregaard, samt nabofruen og hendes 
børn, videre til en landejendom i Robbedale. 
Andreas nægtede hårdnakket at forlade sin 
ejendom og gik til ro for natten under sit 
skrivebord. Andre befandt sig i København, 
så han var ude af billedet. 

Hen på morgenstunden den 8. maj blev 
familien i Robbedale beordret bort. Der vil
le komme nye luftangreb, og tyskerne hav
de omringet Robbedale-området. I en 
stabsvogn fra CBU blev ægteparret Mor
tensen og Karen sammen med den tidlige
re nævnte nabofrue (som var gift med kap
tajn Wegener, Civilforsvaret) kørt til Vester
marie. Her blev ægteparret Mortensen og 
Karen sat af på Landlyst, hvor de fik husly 
hos Valdemar Kofoed, som var en ven af 
ægteparret Mortensen. Helga og Knud Ag
regaard cyklede dertil. Carl Johan og Mag
da fulgte ikke med. De cyklede tilbage til 
Rønne for at hente Andreas og iøvrigt red
de, hvad reddes kunne, hvorefter de også 
ville sætte kursen mod Landlyst. Inden 
klokken ni morgen skulle hele Rønnes be
folkning være ude af byen. Der ventedes 
nye luftangreb klokken ti. 

Andreas nægtede kategorisk at følge med. 
Skulle det gå helt galt, kunne han søge ly i 
den dybe kælder under bageriet, mente han. 

Carl Johan og Magda spændte de to he
ste for en gammel fjedervogn og læssede 
den med madvarer. Derudover havde det 
været hensigtsmæssigt at medtage skiftetøj, 
smykker og andre værdisager. Men i for-
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Bagermester Andreas Didriksens ejendom i Nygade 
i Rønne efter russernes bombardement i maj 1945. 
(Foto: Willy Hansen. N.C. Pihls fotosamling.) 

virringen omkring Andreas, der fire gange 
blev lokket op på bukken (hestevognens 
kuskesæde), hvorefter han ombestemte sig 
og stod af igen, gik Magdas sunde sans i 
baglås, og det eneste, hun medbragte, da de 
endelig kom af sted - med Andreas! - var 
hendes selskabskjole og Carl Johans smo
king samt Andres meget kostbare billedbi
bel. De arvede familiesmykker kom ikke 
med. 

Klokken kvarter i ti begyndte et voldsomt 
angreb på Rønne. Det varede cirka halvan
den time. Tyske soldater kørte deres anti
luftskyts ind i bagerigården, hvorfra de skød 

Bagermester Andreas Didriksens ejendom i Nygade i Rønne efter russernes bombardement i maj 1945. "Herre
folket" på vej hjem med legevogn og stok! (Foto: Henry Pedersen. N.C. Pihls fotosamling.) 
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efter de russiske flyvemaskiner, som så kvit
terede med et par brandbomber og spræng
bomber, som ramte plet. På et øjeblik stod 
ejendommen i flammer, og alt blev lagt i 
ruiner på nær Andreas' lejlighed i den vest
lige ende af ejendommen. Den blev svært 
beskadiget af eksplosionerne, men undgik 
flammerne. Carl Johan, Magda og Andre 
mistede alt, hvad de ejede. 

Dagen efter ankom en russisk besættel
sesstyrke, som omgående fjernede alle ty
skere fra øen og derefter tilsyneladende 
etablerede sig med henblik på et længere 
ophold. 

Andreas, der var dybt fortvivlet over ta
bet af sit livsværk, havde alligevel så me
gen kampgejst, at han ufortøvet gik i gang 
med at løse alle de problemer, der tårnede 
sig op omkring ham. Det vigtigste var at 
holde fast i de kørende brødruter og i alle 
de store, faste kunder såsom hoteller, insti
tutioner, udsalg m.m. 

Peter (5.) stillede sit bageri til rådighed, 
således at Andreas og hans mandskab kun
ne arbejde side om side med Peter og hans 
medhjælpere og på den måde blive i stand 
til at holde forretningen i gang. 

Forsikringer 

"Krigsforsikringen af Bygninger i Købstæ
der" udbetalte den anden august 1945 82880 
kroner i erstatning for bygninger. Gudske
lov at Andreas havde fået forsikringen sat 
op i 1942! Senere udbetaltes yderligere 
25367 kroner for løsøre og 5342 kroner for 
privat indbo, hvilket var cirka 1000 kroner 
mindre, end tabet var opgjort til. Efterladte 
indbo- og inventarlister, udarbejdet til brug 
ved skadesopgørelserne, giver et billede af 
møblering, inventar og beklædning. En li
ste over Andreas' beskadigede indbo giver 
et ganske godt indtryk af hans stuer, som 
rummede et skrivebord, en skrivebordsstol, 
et chatol, en divan, to borde, en sofa, fire 
stole, to lænestole, et skab, et hjørneskab 

Uden for Peters Bageri ca. 1946. Fra venstre: Ba
germester Peter (5.) Didriksen, hans bror Carl Jo
han Didriksen, bagersvend (Hansen?), bagerlærling 
Erik Engell Hansen, bagerikarl Walther Lindstrøm, 
ekspeditrice Johanne Gudbergsen. Bagest fra venstre: 
Fru Inger Didriksen (almindelig kendt som fru Peter) 
og Birte Didriksen. 
Carl Johan arbejdede hos sin bror Peter, medens hans 
eget bageri i Nygade (Snellemark) var under genop
bygning efter bombardementet i 1945. 

og et gulvtæppe. (Derudover husker jeg en 
rokkestol, et bornholmerur, nogle flere sto
le og pengeskabet, samt en del nips og bil
lederne på væggene). Desuden fortæller li
sten om to senge med madrasser og dyner, 
fem sæt tøj, tre overfrakker, seks manchet
skjorter, et sæt undertøj, tre par fodtøj, to 
hatte, tolv skeer og tolv gafler i sølvplet -
altsammen opgjort til en værdi af 6180 kro
ner. 

En anden liste fortæller om køkkengrej, 
der omfattede 3 gasapparater, 1 bord, 6 ta
buretter, 12 dybe tallerkener, 12 flade tal
lerkener, 3 mælkekander, 2 krukker, 6 øl
glas, 12 æggebægre, 8 gryder med låg, 3 
pandejern (stegepander), 1 æbleskivejern, 
12 gafler, 12 spiseskeer, 12 teskeer, 1 pa
letkniv, 2 brødkurve, 8 aflange fade, 2 sæt 
skåle. Der er ingen værdiangivelse på dis
se ting, og listen må, efter min erindring, 
være ganske mangelfuld. 

Det mistede butiksinventar, som i væsent-
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Kjolesalonen Andre i maj 1945. (N.C. Pihls fotosamling) 

lig grad stammede fra Didrik (4.) og måske 
Peter (3.), omfattede 2 diske, 1 kølerum med 
glasskab, 1 kasseapparat, 4 kasser, 6 blik
bakker, 20 st. bakker, 2 tvebakskasser, 6 
runde sølvfade, 4 aflange fade, 10 bakker 
til wienerbrød, 1 brødmaskine, 1 paletkniv, 
2 kageskeer, 1 lagkagekniv, 10 bolcheglas, 
20 småkagedåser, 1 vægt, 6 spejlglasbroer 
85 gange 45 centimeter og 8 forskellige 
spejlglasforsatser, 1 diskplade 165 gange 66 
centimeter. Dertil kom så inventaret fra kon
ditoriet og bageriet, som allerede er be
skrevet i afsnittene "Jordbesiddelse og nyt 
konditori" og "Sådan husker jeg det". Der 
er ingen værdiansættelse på de nævnte gen
stande, men et blyantsnotat antyder, at vær
dien af butiks- og konditoriinventar er op
gjort til 6675 kroner. 

En liste med overskriften "Vogne, Sele
tøj, Staldredskaber og Fourage" fortæller os, 
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at vognport og staldlænge inden bombar
dementet indeholdt 3 brødvogne a 1400 kro
ner, 2 sæt seletøj 400 kroner, 2 skovle 20 
kroner, 1 greb 10 kroner, 2 koste 8 kroner, 
vognsmørelse 22 kroner og fourage 340 
kroner, ialt 5000 kroner. De to af brødvog
nene blev reddet, idet de var "opstaldet" an
detsteds i byen. (Pakhusforeningen i Prov
stegade?) 

De to lærlinge, Erik Engell Hansen og 
Ove Bech Hansen, mistede alt, hvad de hav
de på deres værelser. Ove Bech Hansens 
tabsliste fortæller om 1 sæt tøj 100 kroner, 
1 frakke 100 kroner, 2 skjorter 30 kroner, 1 
sæt pyjamas 20 kroner, 2 sæt bageritøj 50 
kroner, 3 par strømper 12 kroner, 2 sæt un
dertøj 20 kroner, 2 par sorte sko 40 kroner, 
1 par træsko 5 kroner, 1 FDF dragt 20 kro
ner, 4 lommetørklæder 3 kroner, 2 slips 10 
kroner, 2 par sokker 10 kroner, 1 jakke 50 
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kroner, 1 par benklæder 30 kroner, ialt 500 
kroner. Det har været et alvorligt tab for en 
ung lærling, der udover kost og logi kun 
tjente 4,50 kroner om ugen - og så i over
ordentligt tøjknappe tider. Forhåbentlig hav
de han noget tøj i reserve hjemme hos sine 
forældre i Svaneke. Men midt i bedrøve
ligheden over de tabte ejendele glædede 
Ove Bech Hansen sig over, at han havde haft 
sit armbåndsur på, da han forlod sit værel
se for sidste gang og derved reddede det. 
Mindre heldig var hans medlærling, Erik 
Engell Hansen, som måtte sige farvel til 1 
sæt tøj 100 kroner, 4 skjorter 60 kroner, 1 
slips 5 kroner, 3 par strømper 12 kroner, 2 
sæt bageritøj 50 kroner, 1 regnfrakke 20 
kroner, 2 par sko 50 kroner, 1 par træsko 8 
kroner, 1 sæt pyjamas 15 kroner, 1 ur(!) 40 
kroner, 1 skrin 30 kroner, 1 slipover 15 kro
ner, 1 par gummistøvler 25 kroner, hals
tørklæde og sokker 20 kroner, 1 jakke 50 
kroner, ialt 500 kroner. 

Genopbygning 

Andreas og Carl Johan, Magda og lille Ka
ren flyttede ind i resterne af Andreas' lej
lighed, som efter en nødtørftig reparation 
blev nogenlunde beboelig, skønt under pri
mitive forhold. Andre, der jo havde mistet 
både sit hjem og sin levevej, flyttede alle
rede i begyndelsen af juni til København. 

Den 28. maj fik Andreas den ansøgte for
længelse af konditoribevillingen. Nu havde 
han altså bare ikke mere et konditori, kun 
ruiner. Hvor ironisk! 

Kort efter, at Andreas den 2. august hav
de fået erstatningen på de 82880 kroner ud
betalt, indbetalte han 10000 kroner a conto 
til ovnfirmaet "Strømmen" i Randers, med 
hvem han allerede den 18. juli havde skre
vet kontrakt om en ny bageovn med 2 ud
træksherder. Ved samme transaktion købte 
"Strømmen" gammeltjern (bageplader, for
me o. lign.), gamle bageovnsrør og 2 brand
skadede æltemaskiner for 788,60 kroner. 

Et monument over krigens vanvid. Resterne af An
dreas Didriksens bagerovn, opført 1906. (Foto: Hen
ry Pedersen. N.C. Pihls fotosamling) 

Omkring ved samme tidspunkt skrev An
dreas kontrakt med arkitekt Karl Reker, som 
skulle udarbejde byggeprojektet, og med 
entreprenørfirmaet Jensen Gaard, som skul
le forestå genopbygningen. 

Ulykkeligvis løb Andreas ind i en række 
opslidende divergenser med de bestem
mende byggemyndigheder. De ville ikke ac
ceptere (godkende) hans første ideudkast til 
bageri og forhus, som efter deres (bygge
myndighedernes) opfattelse var for høje og 
for omfattende. Først midt i december fik 
han byggetilladelse til det projekt, han ef
ter adskillige kompromis, er måtte accepte
re. Men da var hans kræfter brugt op. Lil
lejuleaften, kort efter aftensmaden, fandt 
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Matrikelkort over ejendommen Snellemark 41-43, 
Rønne, udarbejdet 1949 af landinspektør Hjalmar 
Koefoed. 

svigerdatteren, Magda, ham død i stuen. 
Han var ramt af et hjerteslag, medens han 
sad og læste sin avis. 

Den 28. december blev Andreas begravet 
fra Rønne Kirkegårds kapel. Kisten, der var 
dækket af Dannebrog, var flankeret af en 
æresvagt af Forsvarsbrødre og Marinefore
ning med faner, og kapellet var fyldt til sid
ste plads. En nobel personlighed, et varmt 
familiemenneske og en højt respekteret røn
neborger var gået bort. 

Nu blev det Carl Johan, der kom til at fo
restå genopbygningen, og det på et betyde
lig ringere økonomisk grundlag, end An
dreas havde haft. 

Ved den endelige boopgørelse udgjorde 
den samlede arvemasse 188699, 26 kr" som 
skulle deles mellem de 4 søskende. 

Carl Johan købte ejendommen inclusive 
krigsskadeerstatningen for 103162,55 kr. 
Med i købet fulgte heste, brødvogne, bil og 
sidst, men ikke mindst markjorden, som han 
med sine søskendes accept fik til ejen
domsskyldsværdien 3500 kr" skønt jorden 
helt evident var meget mere værd. 

Så var det bare om at komme i gang. En
treprenørfirmaet Jensen Gaard og arkitekt 
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Karl Reker tog fat på det byggeprojekt, som 
Andreas lige før sin død fik byggetilladel
se til. Men Carl Johan havde jo ikke sam
me økonomiske rygdækning, som Andreas 
havde haft, og bekymringerne for bygge
projektets finansiering tyngede Carl Johan 
og Magda i en sådan grad, at de i 1946-194 7 
var på nippet til at give op og i stedet tage 
imod fynske familiemedlemmers og bager
kollegers tilbud om hjælp til at overtage en 
bagerforretning i Stenstrup på Sydfyn. Al
ene den omstændighed, at Magdas mor på 
det tidspunkt lå for døden, afholdt dem fra 
at tage imod tilbuddet. 

Men så, da det så mørkest ud, kom hjæl
pen fra en helt uventet kant. Mejeriet Godt
haab led af pladsmangel på Godthaabsvej, 
og mejeriets bestyrelse besluttede at bygge 
et helt nyt mejeri et sted i udkanten af byen, 
hvor der var mere albuerum. Men hvor var 
der en passende grund? 

Carl Johan blev totalt overrumplet, da 
bankdirektør Mogensen fra Kjøbenhavns 
Handelsbank ringede og spurgte: "Vil De 
sælge markjorden?" og nævnte en overvæl
dende købssum. 

Om han ville? Carl Johan og Magda slog 
alle tanker om en flytning ud af hovedet og 
fortsatte byggeprojektet. 

I sommeren 1947 stod det ny bageri fær
digt, og året efter var forhuset med butik
ker, konditori og lejligheder klart til ibrug
tagning. Nogle af de første lejere, som flyt
tede ind, var "Søster" Karen og Aage Stan
ge med deres 2 børn. De havde kvittet til
værelsen i København samt alle forbindel
ser til manufakturfaget og startede en frugt
og grøntforretning i ejendommens stueeta
ge og fik privatbolig på 2. sal. 

Nu kørte det hele, som det skulle, og 
fremtiden tegnede lyst, ikke mindst fordi en 
appelsin helt uforudset faldt i Carl Johans 
turban cirka samtidig med, at han fik bage
riet i gang. Han blev eneleverandør af rug
brød til Almegårdslejren, der nyligt var etab
leret af det danske forsvar! Det var noget, 



BAGERDYNASTIET DIDRIKSEN I RØNNE 

Bagermester Carl Johan Didriksens nye bageriejendom, opført efter bombardementet i 1945. Adressen, der før 
bombardementet var Nygade 15-17, er nu ændret til Snellemark 41-43, men ejendommen ligger på samme sted 
som den gamle, der ødelagdes totalt under bombardementet. Bemærk yderst til højre hesten med brødvognen på 
vej ud ad indkørslen. Billedet er sandsynligvis taget straks efter, at ejendommen stodfærdig i 1948. 

der virkelig battede. Carl Johan havde i 
øvrigt mange gode ideer. Blandt andet var 
han meget tidligt ude med det nymodens 
skiveskårne rugbrød i pakker. Det blev me
get hurtigt en stor succes. Men glæden skul
le blive kort. De mange psykiske og fysi
ske strabadser havde slidt alt for hårdt på 
Carl Johans helbred, og i begyndelsen af 
1950'eme stod det klart, at han ikke bare 
måtte aflastes, men at der også måtte træf
fes beslutninger om en eventuel efterfølger. 

I 1953 indtrådte derfor bager Helge Ro
the Hansen som kompagnon i firmaet, og i 
1962 overtog han driften af bageriet. Carl 
Johan døde efter længere tids svagelighed 
den 2. september 1964, og dermed var en 

132 år lang epoke slut. Der var ikke flere 
bagere Didriksen i Rønne. Magda solgte i 
1970 hele ejendommen til Rothe Hansen, 
hvis søn drev virksomheden videre indtil 1. 
maj 1999. Da blev ejendommen solgt til an
det formål. 

Magda blev boende i den lejlighed, hun 
og Carl Johan flyttede ind i efter genop
bygningen, og der blev hun, indtil hun døde. 
Da var der gået 173 år, siden den purunge 
Ane Cathrine sammen med sin mor flytte
de ind i deres nye hus. Ane Cathrine blev 
få år senere en Didriksen, og siden har en 
ubrudt kæde af Didriksen, er haft til huse der 
på stedet. Bagerdynastiet Didriksen i Røn
ne er nu historie. 
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Den militære uniformering på Bornholm 
Af Jens Christian Skaarup 

Blandt sine mange genstande udstiller For
svarsmuseet også et stort antal uniformer. 
Det følgende vil kort beskrive de uniformer, 
som har været benyttet på Bornholm af dan
ske soldater fra 1700-tallet og frem til vore 
dage. Artiklen tager sit udgangspunkt i de 
udstillede uniformer. 

Bornholms Milice blev oprettet i fast or
ganisatorisk form i 1613 under Christian d. 
IV. Fra de første tider ligger der intet fast 
om uniformer, men bønder og borgere har 
benyttet deres eget daglige tøj, suppleret 
med en hat. En enkelt beskrivelse af en of
ficers tøj kendes dog. Da Jens Kofoed dør 
i 1691 opgøres boet, og en beskrivelse af 
tøjet kan angive hvorledes en officer ved mi
licen var klædt. En grå klædeskjole med sort 
for og grå bukser foret med lærred, en hat 
og ti dusin sølvfiligran knapper. Den grå far
ve var den almindeligste uniformsfarve i 
Danmark på den tid så måske har land
kompagnierne også brugt denne farve. 

Den ældste beskrivelse af den bornholm
ske soldats uniformering stammer fra 

1700-tallet 

Fra ca.1750 findes der en planche der nøje 
viser den bornholmske milices mondurer. 

Den stammer fra oberst Jens Mules tid 
som kommandant på Bornholm 1756-69. 
Planchen viser officers-, underofficers- og 
mandskabsuniformer, i alt 16 forskellige. 

Der vises 2 officerer ved Dragonernes 1. 
og 2. Compagni. 1. Comp. officer bærer en 
lang blå kjole med 2 x 10 knapper, røde op
slag med 4 knapper placeret langs over
kanten, rød smal krave og rødt for. Kjolens 
skøder er knappet op i siderne. Han bærer 
knælange sorte støvler og gule benklæder, 
en lang hvid underklædning med 10 knap-

Fig. 1. Kopier af unifonner ca. 1750. 
Infanterist og dragon til hest. 

per i en række, med 1 lomme i hver side 
hver med 2 knapper. 

Officererne ved 2. Comp. er meget lig 
l .Comp., dog er underklædningen rød. Beg
ge bærer hvid paryk med pisk og sort sløjfe, 
og de bar en trekantet hat med hvidt bånd 
langs kanten af skyggen. 

Begge officerer står med pallasker med 
messingfæste, men det er ikke muligt at ty
pebestemme dem. De menige ved drago
nerne bærer uniform i samme farver som of
ficeren, men derudover bæres et svært hvidt 
gehæng med patrontaske. De ses med ge
vær og rytterpallask M/1734. 

De næste på planchen er infanterioffice
ren og underofficeren. Deres kjole er hvid 
med 2 x 10 knapper og med påsatte lom
mer. På ærmerne røde opslag med 4 knap
per på langs ad armen. Herunder en lang rød 
vest med 12 knapper, to lommer hver med 
2 knapper, røde bukser, hvide strømper og 
sorte sko. Begge bærer sort halsbind, offi
ceren har paryk med sort sløjfe, han bærer 
et gevær og en sabel med messingfæste. Un-
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Fig. 2. Officer af 
Østre Herreds 
2. kompagni. 

Fig. 3. Borger 
af Aakirkeby 
kompagni. 
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derofficeren bærer gevær, sort patrontaske 
i lys rem, samt bajonet og en sabel som kun
ne være en soldaterkårde model 1725. 

Den menige (Gemene) har lang kjole med 
8 knapper i en række, 2 lommer med 2 
knapper under, opslag som underofficeren 
og en smal rød krave, gule bukser, røde 
strømper, sorte sko og sort halsbind. Tre
kantet hat med hvidt kantbånd. (Se fig. 1.) 

På planchen ses ingen artilleriofficer, idet 
de tilhørte det Kongelige Artillerikorps og 
bar dettes uniform. 

Den menige artillerist er derimod afbil
ledet, han tilhørte rnilicen. Han bærer lang 
blå kjole med 20 knapper i 2 rækker tæt ved 
hinanden, 2 lommer, røde opslag på ær
merne med 2 knapper, en smal rød krave 
og grønne bukser og røde strømper. 

De næste billeder viser borgere og bøn
der. Først borgerofficeren iklædt brun kjo
le med 17 knapper i en række, opslag i sam
me farve, lang brun vest med 15 knapper, 
brune bukser og hvide strømper, sort tre
kantet hat uden bånd. 

Borgeren fra Rønne, Hasle Sandvig-Al
linge og Svaneke bærer samme uniform; 
brun kjole som officeren, blå vest og buk
ser. Borgeren i Nexø har en anden uniform. 
Stadig brun kjole, men med blå opslag og 
gule bukser. Borgeren i Aakirkeby bærer blå 
kjole af samme snit, men med gule bukser. 
Alle bærer sort patrontaske i brun rem, ge
vær og sabel. Officerens gevær er messing
beslået, borgernes jernbeslåede. Herreds
kompagniernes officerer bærer blå frakke 
med 10 knapper og 2 lommer. Rød lang vest 
og bukser, hvidt halsbind og trekantet hat 
med hvidt kantbånd. Opslagene på ærmer
ne er af forskellig farve: Østre og Nørre Her
reds officerer har grønne opslag, medens 
Søndre og Vestre Herred har gule opslag. 

Bønderne fra de 4 herredskompagnier 
bærer en grålig frakke med 8 knapper og 2 
lommer, med opslag i samme farve som for 
officerernes vedkommende. Alle har hvide 
strømper og sorte sko. 
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Denne planche giver indtryk af et farve
rigt udseende af det bornholmske forsvars 
uniformer i 1700tallet, hvilket stemmer helt 
overens med det øvrige land. 

I året 1761 udkom et bogværk med teg
ninger af uniformer i brug i Danmark. De 
tegninger, der viser de bornholmske drago
ner og infanterister, afviger meget lidt fra 
de tidligere beskrevne. På benene bærer in
fanteriofficeren sorte støvletter med stram
me hvide gamacher, der også bæres af de 
menige. Borger- og herredskompagnierne er 
ikke afbildet. Til gengæld vises artilleriof
ficerens uniform. Rød kjole med 8 knapper, 
blå opslag og krave, blå vest med guld
kantninger, et bredt skærf i guld og rødt 
samt messingringkrave, også han bærer 
støvletter og gamacher. 

De ændringer, der sker fra 1756 til 1761, 
skyldes, at moden havde ændret sig. På den 
tid kunne man tale om mode blandt Euro
pas hære. 

Der var de førende Frankrig, Østrig, Eng
land og Preussen, og deres uniformering 
fulgte de øvrige lande, med de tilpasninger 
der svarede til landets egne normer for på
klædning. 

1800-tallet 

I året 1804 udgiver N.P. Skovgaard sin "Be
skrivelse over Bornholm". I denne meget 
detaljerede bog om Bornholm findes også 
et afsnit om den bornholmske milice, med 
beskrivelser af munderingen, ikke alene i 
1804, men også tidligere uniformer er om
talt. Om artilleriofficersuniformen skriver 
han, at officeren går klædt som korpset i 
København, og at det også gælder de kon
stabler, der er ved de forskellige poster langs 
kysten, medens de egentlige artillerister, der 
kaldes håndlangere, er iklædt blå kjole (af 
Vadmel eller Værgarn eftersom enhver har 
Evne at anskaffe sig den) med rød krave og 
opslag, gule knapper, rød vest, også med 
gule knapper, sorte bukser, støvler, trekan-

Fig. 4. Infanteriofficer 1761. 

tet hat med gul krampe og opretstående fjer 
med blå top. Til sammenligning beskrives 
uniformen i 1756 som er et uddrag af de 
Thuras bog om Bornholm: Blå kjole og vest 
med røde opslag og messingknapper, og i 
hårene indflettede sorte bånd og ikke som 
nu hårpiske. Beskrivelsen er ganske den 
samme som vist på planchen fra ca. 1750. 

Skovgårds beskrivelse af dragonunifor
men er meget detaljeret: "Dragonerne skal 
selv skaffe sig Klæder som ere en blå Kjo
le med rødt Under.faer, røde Opslag og Kra
ve, og blanke Knapper, gule Underklæder, 
sorte Halsbind, Støvle med Spore og Støv
lemanchetter, trekantede Hatte med sorte 
Kokarder, hvid Hattekrampe og hvid Fjær, 
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og så have de og Pisk i Håret. Officerens 
Uniform er saaledes: Blå Kjole med rødt 
Faer, røde Rabatter, Krave og Opslag med 
gul Kant, blanke Knapper, gul Vest og Pan
taloner, Halvstøvle med Skruespore, Hals
bind, sort med hvid Kant, samt trekantet Hat 
med sort Kokarde, Sølvkrampe og hvid 
Fjer; Epoletteme er af Sølv, som nu over
alt er indført i den danske Arme". 

Ligesom ved artilleriet findes også dra
gonuniformen beskrevet som den var i 
1756: Officerer, underofficerer og tamburer 
bærer røde klæder med samme farve opslag. 
Her findes en tydelig forskel mellem mu
seets billedmateriale og det beskrevne; idet 
billederne viser at der bæres blå kjoler med 
røde opslag. De meniges uniform beskrives 
ganske i overensstemmelse med billedma
terialet, endda uddybende idet de gule buk
ser angives at være af skind og at de meni
ge ved 1 kompagni har skindvest og ikke 
klædesvest. 

Infanteriuniformerne i 1804 beskrives på 
følgende måde: "Officeren har blå Kjole 
med rødt Faer, hvide Rabatter, Krave og 
Opslag med en rød Kant, for resten er de 
klædt som Dragonofficeren undtagen at de 
mangle Sporer". Altså har de gul vest, pan
taloner og halvstøvler. Skovgaard har en 
helt personlig kommentar til uniformen: 
11 Om hvorvidt det er smagfuldt at have slig 
Kjole til slige Underklæder, overlades hver 
Læser til sin egen Dom, thi om Smagen har 
hver sine særdeles Tanker for sig selv, og 
det der ey behager Mig, kan gjeme behage 
Andre". I samlingen af" Reskripter, Resolu
tioner og Kollegiebreve den danske Krigs
magt til Lands angaaende", findes en reso
lution fra 13. september 1799 om denne uni
form: "De 4 Infanterikompagnier som selv 
forsyner sig med Mundering må herefter 
være blå med hvide Kraver og Opslag, i ste
det for de tidligere hvide med røde Kraver 
og Opslag". Efter resolutionen sættes der 
en parentes i hvilken står: "Efter benævnte 
Compagniers Begjæring". Man har altså på 

60 

Bornholm haft et ønske om at være med på 
den nye mode indenfor uniformer. De me
nige har blå trøjer med hvid rødkantet kra
ve og opslag, men ingen rabatter. De har 
hvide lærredsbukser, halvstøvler og rund hat 
med fjer. Underofficererne har samme uni
form, dog med rabatter på trøjen. Beskri
velsen af uniformen fortsætter med at for
tælle om uniformen i 1756. Officerer bar 
en rød kjole med hvidt for og hvide opslag, 
røde strømper og hvide støvletter. På hatten 
sølvgaloner og sorte kokarder, medens de 
meniges uniform bestod af en hvid vadmels
kjole og vest med tinknapper og røde op
slag samt røde strømper, altså præcis som 
den tidligere nævnte planche viser. Skov
gaard kommer med den bemærkning, at kort 
tid derefter forandredes uniformen for offi
ceren til en hvid kjole med rødt for og op
slag, krave og rabatter, rød vest, røde buk
ser, alt med blanke knapper,. støvle med 
manchetter. Dertil trekantet hat med sølv
krampe, sort kokarde, hvid fjer, kordoner, 
men ikke galoner. Denne uniform er ikke 
afbilledet på nogen af forsvarsmuseets bil
leder. 

Skovgaard giver en oversigt over her
redskompagniernes uniformer, ikke særlig 
flatterende beskriver han også deres ud
rustning: 11 

••• en Bøsse uden Bajonet lige
meget hvordan den ellers er, en Kårde og 
en Patrontaske, der kan være af hvilken som 
helst Form, så den enes Amatur er meget 
forskellig fra den Andens, hvilket ikke kan 
skade ved dette slags Militære". Uniformen 
består af en blågrå kjole med rødt for og 
blanke knapper, hvert kompagni har sin 
egen farve på opslag og krave: Østre her
red bærer rød, Vestre Herred brandgul 
(orange), Søndre herred gul, og Nørre Her
red grøn. 

Om borgerkompagnierne skriver Skov
gaard, at de væbner sig som herredskom
pagnierne, og at den gamle uniform ved ti
dens modeluner blev fundet simpel, og at 
der nu bruges en brun kjole med røde op-
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slag og krave med gule kanter, gule under
klæder, halvstøvler, en trekantet hat med 
sort krampe og kokarde uden fjer. I forbin
delse med borgerkompagniernes uniforme
ring findes der i samlingen af "Reskripter, 
Resolutioner ... " en kongelig resolution fra 
d. 3. juni 1803, hvorefter alle borgerkom
pagnier skal have en brun kjole med rød kra
ve og gule underklæder. Man har altså i 
løbet af et år indført den nye uniform ved 
borgerkompagnierne. 

Skovgaards bog giver et nøjagtigt indtryk 
af den Bornholmske Milices uniformering 
i 1804. Herudover kommer han med nogle 
beske bemærkninger om våben og udrust
ning, og om kvaliteten af officererne, der 
ikke vakte behag i København, så bogen 
blev beslaglagt og han selv idømt bøde og 
fængsel på vand og brød. 

Ændringerne i uniformeringen skete i den 
øvrige del af Danmark fra 1789 hvor en ny 
uniform indførtes, ikke som en uniform for 
hele hæren, men som et snit efter hvilket 
alle uniformer skulle fremstilles, dog i hver 
sine farver og distinktioner, alt efter regi
mentet. En uniformeringsmåde der fortsat
te frem til 1842 hvor næsten hele hæren fik 
samme uniform. I perioden under Frederik 
d. VI, både som aktiv kronprins og som kon
ge, skete der mange ændringer i uniforms
moden, og kongen var aktiv i hver ændring 
der indførtes. Hvert forslag til ændring af 
en uniform skulle vedlægges en tegning, en 
såkaldt approbationstegning, og disse teg
ninger med tilhørende beskrivelse blev 
egenhændigt godkendt eller ændret af ma
jestæten. Således ændres kraver og rabatter 
fra hvide til røde med hvide kanter, og over
og underofficerer ved Borgerskabet må 
bære hvide fjer med rød top i hatten. 

Forsvarsmuseets samlinger indeholder et 
antal uniformer fra begyndelsen af 1800-tal
let frem til vore dage. I det følgende vil be
skrivelsen knytte sig til uniformen selv, men 
også til det billedmateriale, der findes fra 
perioderne. 

Fra samme tid som Skovgaard findes en 
trekantet hat. Sort med sølvkrampe, en rød
hvid kokarde og sølvkordons med røde og 
gule silkesnore. Hatten stemmer overens 
med beskrivelsen af en hat for en dragon
officer, bortset fra kokardens farve. Til den
ne hat findes en ca. 18 cm høj hvid fjer sam
mensyet af adskillige små hønsefjer. Blandt 
de øvrige hovedbeklædninger på Forsvars
museet finder man også en chakot af filt 
med voksdugsovertræk og kant samt skyg
ge. Kokarden er rød/hvid og kordons af gult 
og rødt uldgarn. På siderne er der to store 
kvaster. Dateringen af denne chakot er ikke 
sikker, men den er fra mellem 1810 og 
1816. Den skulle stamme fra smed Lars Ip
sen i Bodilsker, Tambour ved Nexø borger
kompagni. 

Museets ældste uniform, der måske er fra 
ca. 1807, har givet anledning til nogen for
virring, idet den ikke er af bornholmsk op
rindelse. Dens udseende og farver stemmer 
ikke overens med Skovgaards beskrivelser. 

Kjolen er rød med hvidt for. Blå krave 
og opslag kantet med hvidt eller gult idet 
farven kan være falmet. Uniformen kan 
være kommet til Bornholm med de solda
ter af Dronningens Livregiment til fods der 
kom under Englænderkrigen. Der er spor ef
ter distinktioner ved opslagene på ærmerne 
og besætninger på kraven. 

De næste uniformer på Forsvarsmuseet 
stammer fra 1830. En infanteriofficerskjo
le og en artilleriofficers. Begge kjoler stam
mer fra gårde på Bornholm. Infanterijakken 
er sort med rød rabat, opslag og krave, samt 
rødt for. Skøderne er udformet således at det 
røde for ses langs kanterne. De 14 knapper 
langs rabatten er anbragt parvis således at 
den syvende knap sidder alene øverst på ra
batten. Uniformskjolen blev brugt med blå 
bukser med sølvgalon samt trekantet hat 
med sølvkrampe og en kort hvid fjer. Uni
formen ses afbildet i Chr. V.Bruuns serie af 
tegninger fra 1837, nr. 86, hvor der er an
givet at der bæres blå bukser med sølvga-
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Fig. 5. Infanteriofficer 1830. 

Ion. På Forsvarsmuseet vises en tegning af 
en infanteriofficer 1830. Kjolen er magen til 
den udstillede, men til forskel fra Chr. V. 
Bruun er der vist hvide bukser og Chakot 
med gul og rød kordons samt en hvid pom
pon. 

Den næste bevarede kjole er for en artil
leriofficer, den er i samme snit som infan
teriet, men farven er karmoisinrød med blå 
rabat, krave og opslag kantet med hvidt, 
messingknapper og gult for, der i begyn
delsen af 1980eme blev restaureret. På skul
drene sidder epauletter i gult med tre fir
kantede stjerner. (Kaptajn). 

Museets billedsamling viser en dragon
officer til hest iført samme uniform som in-

62 

fanteriofficeren, Kjolen dog med gule kan
ter og han bærer et hvidt skuldergehæng 
med rød kant. Hans chakot er vist med en 
hvid pompon og ikke fjer. I museets udstil
ling finder man også chakoten for drago
nen ved Bornholms Milice ca. 1830. Den 
er fremstillet af læder, er konisk, smallest 
forneden med en lille skygge med metal
kant. Toppen er buet nedad således af den 
forreste del med kokarde i rødt og hvidt er 
højere end bagtil. Shupper af hvidt metal 
er fastgjort ved kokarden med et lille spæn
de i læderunderlaget, og ved chakotens un
derkant med et smukt udformet løvehoved. 
På forsiden en rhombeformet messingpla
de med bogstaverne BD. Chr .V.Bruun vi
ser en sekondløjtnant ved Bornholmske 
Dragoner med en sådan chakot. På den vi
ses også kordons i gult samt en hvid fjer. 
(Fig 7.) 

Fig. 6. Dragonofficer 1830. 
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Fig. 7. Detalje af dragonchakot. 

Det sidste billede af uniformer fra 1830 
viser en jægerofficer. Meget mørkeblå kjo
le med grønne, næsten sorte opslag, krave 
og rabat. Han bærer hvide bukser og en cha
kot med gule kordons og en grøn pompon. 

I Chr. V.Bruuns beskrivelse af jægeroffi
ceren ses han at bære grønne bukser, og 
hans chakot har en høj grøn fjer. Disse for
skelle kan være forårsaget af ændringer i 
uniformeringen imellem tidspunkterne for 
de forskellige tegninger, idet der ofte blev 
ændret på farver og besætninger. 

År 1842 indfører man i den danske hær 
en enhedsuniform, tidligere havde hvert re
giment sin egen. Uniformen for infanteriet 
kom til at bestå af en kort rød kjole med skø
der, lyseblå krave og opslag. På skulder
klappen sattes et tal svarende til regimen
tets (bataljonens) nummer i hvidt metal. 
Denne uniform findes ikke i museets sam
linger, men den har været båret på Born
holm. Hovedbeklædningen, som findes i et 
eksemplar på museet, bestod i en høj sort 
chakot af filt med lædertop og -skygge med 
metalkant. Kokarden af pap er rød/ hvid. 
Shupper af hvidt/gulligt metal på læder. De 
er fastgjort ved underkanten med en plade 
med Kong Christian d. VIII's navnetræk. I 
toppen findes et lille hul til pompon eller 
fjer. (Fig. 8.) 

Til uniform 1842 fandtes også en felthue. 
Denne hue er lyseblå med en sort læder-

skygge. Pulden er stærkt timeglasformet. På 
den øverste del sad en nationalkokarde. 
Huen blev brugt af visse enheder under kri
gen i 1848. (Fig. 9.) 

Allerede i 1848 indførtes en ny uniform. 
Den seneste havde vist sig ikke at opfylde 
de krav som moden nu stillede til unifor
mering, samtidig med havde den adskillige 
ulemper. Således var jakken kort med skø
der, den var højrød, og gehæng var hvide. 
Dette gjorde soldaten til et let mål for de 
geværer der i løbet af første halvdel af 1800-
tallet rakte langt længere end tidligere. 

Fig. 8. Chakot model 1842. 

Fig. 9. Felthue model 1842. 
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Fig. 10. Underofficer ved Bornholms Væbning 1899. Artilleri, dragon og infanteri. 

På Forsvarsmuseet udstilles en artilleri
våbenfrakke fra 1849. Frakken er forsynet 
med en opretstående smal karmoisinrød 
krave med to knapper på hver side. Der er 
to parallelle rækker med hver 8 knapper, to 
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hofteknapper og 1 på hver lommeklap. 
Våbenfrakken er forsynet med distinktio
ner for kaptajn (tre sølvrosetter på et un
derlag af flettet sølvtråd). 

Infanteriet bar samme uniform, men kra-
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ve og kantninger var højrøde. Uniformen 
ændredes en smule i 1852, men hvorvidt 
ændringerne slog igennem på Bornholm er 
ikke kendt. I øvrigt fortsatte brugen af de 
gamle uniformer på Bornholm. Både her
reds- og borgerkompagnierne, som selv be
kostede mundering, gik i samme som i be
gyndelsen af 1800-tallet. Der var ændringer, 
men små. Man fik andre hatte og chakoter 
efter nyere modeller, og officerer fik tilla
delse til at bære de nye uniformsmodeller, 
"når den gamle er slidt op", og efter 1842 
bærer alle de nye nationalkokarder i rød/ 
hvide farver, der tydeligt ses på fig. 10. 

Den næste uniform i rækken af de born
holmsk anvendte er uniform M/1880, og 
med denne model begynder vi at kunne sæt
te navne på ejerne af de fleste af de udstil
lede uniformer. Uniformen er mørkeblå 
med højrød krave og kantninger, 2 x 6 tin
knapper anbragt således at afstanden mel
lem dem er bredest ved skuldrene. Ved ær
meopslagene en lille knap samt 4 bag på 
frakken. På skulderknappen en knap mær
ket BV med en krone over. Knappen sidder 
inderst på stroppen. Over ærmeopslaget er 
syet tre smalle røde sparrer. Denne distink
tion for sergent svarer ikke til den regle
menterede, der skulle være 12 mm bred og 
hvid. Hvorfor uniformen er forsynet med 
disse distinktioner er ikke kendt. Bukserne 
er lyseblå med gylp. Til uniformen hører en 
kappe M/1870 af svært mørkeblåt stof med 
2 rader med 5 knapper i hver. På ærmerne 
er syet et bånd der skal illudere opslag og 
langs dette en rød kantning. Umiddelbart 
over den røde kant er anbragt distinktioner 
magen til dem på jakken som er beskrevet 
tidligere. Den røde kantning ses også på den 
ombukkede krave og skulderstropper, hvor 
der er en knap mærket BV. Bagpå er kap
pen forsynet med en lang slids med 4 knap
per, en spændetamp med 1 knap og 2 ræk
ker knapper, hver med 3 i siden. Uniformen 
har været brugt af Johan Ludvig Larsen, 
skolelærer i Østermarie. 

Fig. 11. Hue for kaptajn ved artilleriet Bornholms 
Væbning 1880. Har tilhørt kaptajn Niels Adolf Koe
foed, St. Almegaard i Knudsker. 

Forsvarsmuseet er i besiddelse af endnu 
en 1880 jakke med korporalsdistinktioner 
fra 1910. To tynde hvide sparrer på overar
men. Krave og kantninger viser at den har 
været båret af en infanterist. På skulder
stroppen sidder en knap; BV med rigs
våbnet. Knappen sidder i modsætning til 
føromtalte skulderknap ikke inderst, men 
yderst på skulderen. Jakken er mærket PRM 
1894 1B 3C. (prøvemæssig 1. bataljon 3. 
kompagni). Den har tilhørt træskofabrikant 
Johs. Mtillers far. Johs. Mtiller vil senere 
blive omtalt. Den omtalte jakke er for tiden 
(2000) ikke udstillet. 

Museets anden udstillede 1880-uniform 
har været benyttet ved artilleriet (karmoisin
rød krave og kanter og med gule knapper). 
I denne uniform er stemplerne i jakke og 
bukser som følger: 18 MD 85 (Munderings
Depotet) giver jakkens fremstillingsår, ved 
siden af dette ses et PRM. Derudover er jak
ken stemplet 3AB (3. Artilleribrigade) samt 
9K hvor K kunne stå for kystartilleriet. Buk
serne er mørkeblå af samme farve som jak
ken. Stemplerne i dem er 19 MD 26 3FAR 
(3. feltartilleriregiment). Huen, af model 
1911, er mørkeblå med en nationalkokarde 
i filt, og under den er der mærker efter af
delingsnummer, formentlig BV, da der er 
stor af stand mellem hullerne. Denne hue er 
stemplet ~ og +. Overstregningen bety-
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Fig. 12. Kaptajn Koefoed, Lauegaard i Aaker. 
Unifonn 1880. Foto ca. år 1900. 

der at huen er kasseret. Uniformen er sam
let afleveret til Forsvarsmuseet og den har 
været båret på Bornholm af bøssemager 
Lundt i 1900 tallets begyndelse. 

1900-tallet 

Efter forskellige forsøg fremkom der i 1910 
en ny feltuniform. Erfaringer draget fra de 
store kolonimagters krige viste at den blå 
uniform, som anvendtes meget udbredt over 
hele verden, ikke var særlig hensigtsmæs
sig. Nye våbentyper, der skød meget læn
gere end tidligere, gjorde at soldaten skul
le lære at skjule sig for modparten, og i Eng
land indførtes en gulgrøn uniform, kakifar-
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vet efter et indisk ord for støv. I Danmark 
indførtes som forsøg i 1903 en grågrøn uni
form, meget avanceret, set med datidens 
øjne, men den fandt ikke nåde for hærens 
øverste ledelse, der ikke ville afskaffe den 
smukke blå uniform til garnisons- og pa
radebrug, modstanden var så stor at pro
duktionen af den uniform, der ville have 
gjort Danmark til bruger af den mest an
vendelige uniform i Europa, blev indstillet 
i 1906. Den nye uniform var også blå, men 
af et lidt enklere snit. Ikke dobbelt- men en
keltradet med blanke knapper, 2 brystlom
mer og en omfaldende krave med kantning 
i våbenfarven. 

Rytteriet fik også en ny model 1910 i klar 
lyseblå farve. Model 1910 ses som officers
uniform på adskillige billeder, medens det 
ikke fremgår af noget billede at menigt per
sonel har båret den. En række fotografier fra 
1912, hvor der afholdtes en stor manøvre 
med deltagere fra sjællandske enheder, vi
ser at alle de menige bornholmske deltage
re bærer 1880 uniformen. 

Medens officerskorpset, som selv betalte 
uniformen, bærer både 1880 og 1910. 

Forsvarsmuseets uniform 1910 er en dra
gonofficersuniform. Den er lyseblå med 8 
forsølvede knapper med rytteriets mærke i 
een række. Der er en karmoisinrød kant
ning langs krave og ærmeopslag og ved 
knaplukningen. Kraven er nedfaldende med 
distinktioner for løjtnant af reserven såle
des som de indførtes i 1923. Til uniformen 
hører ridebukser, lange støvler med sporer 
og en kappe M/1870 i svært lyseblåt klæde 
med højrød kantning. Kappen er stemplet 
1916 PRM. På kappens krave findes de 
samme distinktioner som på jakken. 

Hovedbeklædningen er en f elthue, 
næsten som vore dages spidsbue, med en 
enklere besætning i hvidt rynket bånd. Uni
formen har med støvler og sporer tilhørt 
løjtnant af reserven ved Bornholmske Dra
goner Johs. Mtiller, der blev udnævnt til løjt
nant i 1940 og forblev i reserven ved Bom-
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holmske Dragoner til 1965. Denne uniform 
viser at uniformer var i brug længe efter at 
nyere uniformer var indført andre steder i 
landet. Johs. Mi.iller ses på en del fotogra
fier fra 1940-41, hvor han bærer uniform 
M/1923. 

I perioden 1910 til 1939 skete der store 
ændringer i den danske hær. Der var ad
skillige store "forsvarsforlig" der markant 
ændrede opstillingen af enheder og deres 
bevæbning. 1. verdenskrig satte også sit 
præg på uniformsudviklingen. Sikringsstyr
ken på ca. 57000 mand opstilledes i gamle 
uniformer, hovedsagelig model 1880, og 
fremstillingen af nye uniformer og udrust
ningsgenstande forceredes. Der blev frem
stillet over 100.000 særuniformer indtil 
1918. Erfaringer viste at de blå uniformer 
var højst uhensigtsmæssige, og da det viste 
sig at man til fremstilling af uniformsstof 
ikke kunne fremskaffe blå farve ændredes 
uniformen til en grå i forskellige nuancer. 
Det var en "midlertidig uniform" af snit som 
model 1910. Erfaringerne fra krigsskue
pladserne viste også at officerer ikke skul
le bære store og prangende distinktioner, de 
skulle ikke skille sig ud fra mandskabet, 
derfor indførtes nye små knapper på kra
ven. Museet udstiller en artillerijakke mo
del 1915 af en type der først kom i brug i 
løbet af 1920erne. Uniformen har karmoi
sinbesætning på kraven og på ærmeopsla
get. Der er to skjulte brystlommer med et 
tryklåslukke. Skulderknappen bærer II un
der en krone: "Feltartilleriknappen". Jak
kens knapper er gule med korslagte kano
ner under en brændende granat. Denne knap 
var bestemt for anvendelse på officers
våbenfrakker og ikke til menigt personel. 

Der er to huer til uniformen; den ene, en 
lementeret bærer 2. artilleriafdelings store 
2-tal og en kokarde i filt, den anden har sam
me markering, men er højere og stivere som 
officers- og befalingsmandsmodellen. Det 
var tilladt menige at indkøbe en hue af det
te udseende til udgangsbrug. Huen er såle-

Fig. 13. Udsnit af fotografi fra 1918. Officerer på ud
flugt til en af Rønnes sommerrestauranter. Bemærk 
de franskinspirerede distinktioner til Model 1910. 

des en privat indkøbt model. Jakken og hu
erne har været båret af gårdejer Skovgaard 
i Vestermarie. Der lever stadig ældre folk 
på egnen, der kan huske at han ofte bar uni
formen ved festlige lejligheder. 

Fotografier fra midten af 1930erne viser 
den bornholmske soldat i en blanding af 
uniformer. På et bærer han stadig M/1880, 
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Fig. 14. Hue M/1915 for komet ved Bornholms 
Væbning. 

men med hjelmhue model 1923, og et an
det viser en gruppe befalingsmænd med 
uniformer fra 1910, 1915 og 1923. Office
rerne var alle af reserven og som andre an
skaffede de selv deres uniform, derfor ses 
de i de nye modeller, medens mandskabet 
ved de sjældne mønstringer benyttede de 
gamle, der havde en meget lang udslid
ningstid. Museet er i besiddelse af en uni
form M/1880 hvor brugeren i tidens løb har 
lagt sig ret så kraftigt ud. Det kan ses på de 
to rækker af knapper, der er blevet flyttet 
ind mod midten, således at han stadig kun
ne knappe uniformsfrakken. 

Den grå uniform M/1915 var en model 
der ikke opfyldte de krav som stilledes til 
en uniform efter 1. verdenskrig. I 1923 ind
førtes en kakifarvet uniform der var inspi
reret af de engelske uniformer. Våbenfrak
ken var enkeltradet med 6 knapper og en 
stor blød nedfaldende krave. Bagpå var to 
knapper der skulle støtte livremmen. Knap
perne var af metal der var bruneret eller 
bronzeret med rigsvåbnets løver. Samme år 
indførtes stålhjelm og der indførtes så en 
hjelmhue som blev anlagt når hjelmen ikke 
var i brug. Det var en blød skråhue med 
klapper der kunne foldes ned over øerne når 
det var koldt. Der fandtes til uniformen også 
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en meget svær kappe med en lille krave og 
opslag på ærmerne, spændetamp med 4 
knapper bag. Den blev lukket med 2 x 5 
store metalknapper med rigsvåbnets løver. 
Til garnisonsbrug kunne officerer bære en 
regnfrakke af gummieret stof. 

Denne meget moderne uniform ses ikke 
udleveret på Bornholm før i slutningen af 
1930erne. 

Museets udstillede eksemplar af unifor
men har tilhørt tidligere borgmester i Aa
kirkeby Aksel Jensen. Distinktionerne, der 
sidder på skulderstroppen, som er med lys 
besætning, er en treoddet og en femoddet 
stjerne. (Løjtnant af reserven). På kraven 
sidder den firoddede stjerne der markerer 
officersgruppen. Til uniformen hører ride
bukser og lange brune ridestøvler. Hoved
beklædningen er en kasket med brun læ-

Fig. 15. 2 menige i uniform 1915. Til højre Abdon 
Johansen, Tjømebygård i Poulsker. 
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Fig. 16. Hue 1923. Flad. Har tilhørt borgmester Ak
sel Jensen, Aakirkeby. 

derskygge, med den lidt besynderlige be
tegnelse "Hue 1923. Flad". Tilbehøret til 
uniformen er en livrem af blankt brunt læ
der med skrårem og sabelbærerem, en 
såkaldt "Sam Browne," samt taske i samme 
materiale til pistol M/1910/21. Aksel Jensen 
blev udnævnt til løjtnant 25. april 1941 og 
kaptajnløjtnant den 1. februar 1952. Denne 
uniform var i brug til 1943, men mange of
ficerer og befalingsmænd som selv havde 
købt uniformen brugte den efter 1945, ind
til den nye uniform for officerer kom i 194 7. 
Der fandtes også en anden version af M/23; 
en uniformsjakke med revers og 4 meget 
store påstukne lommer, denne version blev 
kun benyttet af officerer. I museets billed
arkiv ses denne uniform fotografier fra slut
ningen af 1930erne. 

Efter 1945 

Besættelsesmagten havde i 1943 bortført så 
godt som alt materiel og uniformer der til
hørte forsvaret, så der var ikke meget tilba
ge da de første enheder skulle iklædes i 
1945. 

Den Danske Brigade i Sverige havde i 
1944 fået syet uniformer efter engelsk mo
del af den svenske hærs grå uldklæde, og 
disse uniformer sammen med i hast ind
købte engelske udgjorde uniformeringen de 
første år. Ved den tyske kapitulation den 9. 

Fig. 17. Fra indkaldelserne 1939. Officererne til ven
stre bærer reversfrakke M723. Hovedbeklædningen er 
hjelmhue og garnisonshue. Sergenten i midten 
M/1910 med hjelmhue M/1923 og de to menige 
M/1915 med udvendige lommer. 

maj 1945 på Bornholm var der ingen dan
ske uniformerede enheder. Modstandsbe
vægelsens kompagnier var i civilt tøj med 
armbind, og kun de reserveofficerer der del
tog i modstandsbevægelsen brugte uniform 
M/23. I efteråret 1945 kom Bornholms Re
krutkompagni til øen iført svensk drejlstøj. 
Efter ankomsten fik de svenske feltunifor
mer: En grå uniform i battledressfacon,d.v.s. 
en kort jakke i uldklæde med spændetamp, 
benklæder der ved anklerne fastholdtes af 
gamacher til støvlerne. Hovedbeklædning 
var en skråhue med klapper til at trække 
ned over ørerne i tilfælde af koldt vejr. 

Ved sovjettroppernes afrejse i april 1946 
var de danske soldater, der i de sidste dage 
af marts var ankommet til Bornholm, iført 
engelske uniformer. Senere enheder kom i 
svenske eller i en blanding af svensk og en
gelsk. Det var klart at der måtte indføres en 
ny uniform og i 1946 blev de første nye uni
former indkøbt. De var af engelsk model 
og fik betegnelsen Feltuniform M/44 idet de 
var af samme snit som de udleverede til 
brigaden i Sverige. Uniformen fik en kort 
jakke med en fast spændetamp, der sam
men med 2 knapper bagtil fastholdt jakken 
til bukserne. Knaplukning med 5 knapper, 
hvoraf den øverste ikke var beregnet til at 
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Fig. 18. To menige fra 15. Bataljon på Bornholm 
1947. Uniform M/44. Til venstre med reglementeret 
fodtøj. 

skulle knappes. Der var 2 brystlommer med 
springfold og overfald, skulderstropper og 
en springfold midt på ryggen. Knapperne 
var til at begynde med af eloxeret metal som 
knapperne fra M/23 uniformen med 3 løver, 
men senere indførtes plasticknapper. Buk
serne var med knaplukket gylp, stropper til 
livrem, en bukselomme i hver side, baglom
mer med knap og en stor lomme på forsi
den af venstre ben, samt en mindre højt 
oppe ved linningen på højre ben, beregnet 
til forbindingspakken. Klædet var af kraf
tigt kakifarvet uldstof. Hovedbeklædningen 
var en skråhue af samme stof som unifor
men. Huen lignede meget den hjelmhue der 

70 

fandtes til M/23, men var kraftigere og sti
vere. 

Til denne kom en meget svær kappe af 
snit meget lig kappen til M/23, men med an
dre opslag på ærmerne og en anden spæn
detamp på ryggen. Det ses i den første tid 
efter indførelsen af M/44 at gamle kapper 
af model 1880, 1915 og 1923, som havde 
undgået tyskerne, blev udleveret sammen 
med M/44. Sammen med indførelsen af 
M/44 kom også nyt oppakningssystem. Sto
re mængder af det engelske M/37 blev ind
købt og med små ændringer i paksæk og 
ammunitionstasker samt føringsmidler til 
beskyttelsesmasken er det stadig i brug en
kelte steder. 

Forsvarsmuseet har en stor samling af 
M/44 da officererne selv anskaffede uni
formerne og ved deres af gang har skænket 
disse til museet. Ved en sammenligning af 
de forskellige ses store forskelle i kvalite
ten af stoffet, fra meget svært og tætvævet 
til forholdsvis tyndt, mere gult end kaki. 
Museet udstiller 3 uniformer. En menig med 
feltudrustning som systemet så ud i slut
ningen af 1940erne, en oversergent ved te
legrafkompagniet 1950 og en menig ved 
luftværnsbatteriet i vagtpåklædning. Uni
formen havde et par åbenlyse ulemper. Når 
det regnede blev den hurtigt gennemblødt, 
og når man bukkede sig forover, skilte den 
i ryggen. I 1958 indførtes en kaki, nærmest 
brun kampuniform, efter amerikansk for
billede, men om denne senere, for det blev 
klart at der til officerer og befalingsmænd 
med hovedsagelig indre tjeneste måtte ind
føres en garnisonsuniform, der adskilte sig 
fra feltuniformen. 

Mange officerer fortsatte med at benytte 
M/23, men i årene umiddelbart efter befri
elsen kom en ny uniform baseret på M/23 
uniformens reversfrakke. Uniformen fik sin 
endelige form i 1947, så M/47 blev den en
delige modelbetegnelse. Garnisonsjakke 
M/47 var let figursyet i kaki farve. Den blev 
lukket med 4 store oxyderede metalknap-
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per med hjerter og løver fra rigsvåbnet, og 
der var to store påstukne sidelommer og dit
to brystlommer begge med springfold og 
lommeklap med en lille løveknap. Der blev 
båret stoflivrem af samme stof og farve som 
jakken, eller læderrem "Sam Browne". På 
kraven blev der båret af delingsmærker af 
messing. 

Hovedbeklædningen var for officerer af 
livgarden, og pansertropperne bar spidshue 
M/23, medens de øvrige gik med kasket 
M/52, der afveg fra "Hue 1923, flad", idet 
skyggen var stotbeklædt, hageremmen sølv
grå flettet snor og båndet om pulden gråt 
for alle befalingsmænd. Kasketemblemet 
havde to forskellige størrelser. Distinktioner 
blev af officerer båret på skulderstroppen 
der havde besætning som M/23, mens øvri
ge befalingsmænd bar distinktioner på over
ærmet. Til uniformen kunne anvendes en 
frakke, også med modelbetegnelse M/47. 
Den udstillede uniform har tilhørt oberstAa. 
Sommer, chef for Bornholms Værn 1966 -
1968. Sammen med uniformen udstilles læ
derbælte med sabelbærerem M/51. 

Kampuniform M/58 blev første gang ud
leveret på Bornholm i foråret 1961, men 
M/44 blev fortsat benyttet til udgangs- og 
paradebrug. Fotografier fra 1961 viser 3. 
Kompagni i begge uniformer og dette fort
satte længe. Så sent som april 1968 blev der 
udleveret bukser M/44 som pudsepåklæd
ning sammen med drejlsjakke. 

Uniformen bestod af en løsthængende 
lang jakke med 2 brystlommer, der var pla
ceret på skrå for at lette adgangen til dem, 
samt to store lommer nederst på jakken. Ind
vendigt fandtes en bred ryglomme. Jakken 
blev lukket med 6 knapper der var skjult i 
et overfald. Under en lille krave fandtes 4 
knapper til at fastgøre en hætte. I linningen 
og ved underkanten af jakken fandtes en 
løbegang med en snøre til at regulere jak
kens størrelse. 

Benklæderne der var af samme stof og 
farve havde i linningen en snøre til at re-

Fig. 19. Kaptajn M.A.S. Lund til venstre og kaptajn 
O.A.D. Bruun. Chef og næstkommanderende i 2. KMP 
1961. Uniform M/47 med "Sam Browne". 

Fig. 20. Gruppefører i feltmæssig kampuniform 
M/1958. 
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gulere deres størrelse med, ikke til at holde 
dem oppe, til dette anvendtes der seler med 
knapper. Bukserne var forsynet med store 
sidelommer på låret, en på hvert ben, 2 al
mindelige bu~elommer, en baglomme og 
en lille lomm~ på højre ben helt oppe un
der linningen til forbindspakken. Nederst på 
buksebenene var der en løbegang med en 

Fig. 21. Kampunifonn M/58. 
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snøre som fastholdt bukserne til støvlerne 
der til M/58 blev mere langskaftede end de 
tidligere. 

Kampuniformen var syet af to lag stof 
med et isolerende net imellem og var først 
og fremmest beregnet til at være vandtæt 
og vindafvisende, derfor kunne man under 
jakke og bukser bære forskelligt varmende 
tøj: Et uldfor med lynlås, lange uldne over
træksbukser, sædvanligt langt undertøj og 
en netundertrøje. I tilfælde af meget stærk 
kulde, kunne man bære en parka M/58. For 
første gang siden 1800-tallet indgik der in
gen kappe til uniformen. 

Oppakningssystemet var i hovedsagen 
det samme som til M/44, af webbing, men 
der indførtes nye tasker til ammunition, gas
maske og regnslag. I årene der fulgte ænd
rede uniformen sig kun lidt. Først kom der 
skulderstropper på. Derefter, i 1961, ændre
des farven fra kakibrun til olivengrøn, og 
stoffet ændredes til lidt kraftigere satin
vævet og fik forskellige typer netindlæg ved 
knæ og albuer. 

Kampuniformen var ikke egnet til ud
gangsbrug, hvorfor brugen af M/44 fortsat
te indtil udgangsuniform M/§9 kom i an
vendelse. I mange år havde der været tale 
om at der skulle indføres en egentlig ud
gangs- og paradeuniform. Officererne hav
de fra århundredskiftet en garnisonsuni
form, nemlig snorefrakken fra 1867 og 
M/23. Den sidste fandtes også som garni
sonsuniform med revers og lange benklæ
der. Med M/47 havde officerer og befa
lingsmænd en udgangsuniform, medens 
menigt personel benyttede en pæn udgave 
afM/44. Med uniformM/59 fik menigt per
sonel en uniform til garnisons- og ud
gangsbrug idet officererne fortsatte med at 
benytte M/47. M/59 var kakifarvet, enkelt
radet med 4 store løveknapper af plastic, 4 
store påstukne lommer med springfold, luk
ket med en klap med løveknap og skulder
stropper. På revers blev der båret af de
lingsmærker. Hovedbeklædningen var for 
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kamptrapperne en sort baret med hærmær
ke. Andre våbenarter fik en grøn baret. Der 
blev brugt en kakifarvet skjorte og et strik
ket slips. Uniformen blev båret af alt iklædt 
personel, d.v.s. værnepligtige menige, ser
genter og sekondløjtnanter, medens øvrige 
befalingsmænd og officerer kunne købe 
den. Efter 1964 fik alle kategorier en uni
form M/59 udleveret, selvom brugen af 
M/47 fortsatte frem til 1972. Fotografier vi
ser officerer og befalingsmænd ved 2. og 3. 
Kompagni ved forskellige lejligheder frem 
til efteråret 1972 i M/47. 

Forsvarsmuseet udstiller en uniform 
M/59, med distinktioner for en SSG-2. 

Uniform M/58 var meget varm grundet 
det dobbelte lag stof, og samtidig var den 
ret dyr at fremstille. Derfor blev der i 1966 
indført en øvelsesuniform i enkle og billi
gere materialer. Den skulle anvendes som 
kampuniform i varmt vejr, som pudsepå
klædning og til dagligt brug ved undervis
ning m.m. Uniformen var olivengrøn med 
5 knapper og lommer som på kampuniform 
M/58, benklæderne havde sidelommer og 
stropper til livrem. Man kunne benytte både 
sko og støvler M/58 til M/66 uniformen. 
Uniformen blev også fra 1979 anvendt med 
en sweater efter engelsk model. Venne 
sweater var strikket med forstærkninger på 
skulder og albuer samt en pencillomme på 
venstre overarm. Den var beregnet til at 
trække over hovedet i modsætning til uld
for M/58, der havde lynlås. Sweateren blev 
ikke udleveret, men man skulle selv købe 
den for en pris på 130 kr" derfor blev det 
et spørgsmål for de enkelte enheder at bli
ve enige om at anskaffe den, og det var man
ge der "stemte for", da den var meget smar
tere end uldforet. Det var ikke første gang 
på Bornholm at soldaten selv købte uni
formsdele. I 1961 var kampvognsbesætnin
gerne i det øvrige land udrustet med en 
særlig kampvognsdragt med påtrykt slø
ringsmønster, i øvrigt den første uniform i 
Danmark med dette. Men denne overtræks-

Fig. 22. Uniform M/59. Fra Grundbog for hærens me
nige 1960. 

dragt blev ikke udleveret på Bornholm, 
kampvognsbesætningerne købte selv drag
ten og ved hjemsendelse solgte de den vi
dere til deres efterfølgere. 

I løbet af l 960erne opstod der et behov 
for en smartere udgangs uniform end M/59. 
Ved tjeneste i udlandet, på øvelse med frem
mede NATO-soldater i Danmark viste M/59 
og M/47 sig som gammeldags, og især 
blandt officerer var der et ønske om en mo
derne præsentabel uniform. Uniformen hav
de rent farvemæssigt sit forbillede i USA. 
To farver med jakke i mørk mellemgrøn og 
bukser i en lidt mere grålig tone. Unifor
men er den, der i dag bærer modelbeteg
nelsen M/69 og fortsat er i brug, så derfor 
er den ikke udstillet på museet. 
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Forud for indførelsen af M/69 gik der et år 
med forsøg, og 2. Rekrutkompagni indkaldt 
i april 1968 fik udleveret forsøgsunifor
merne. Der var flere forskellige grønne far
vekombinationer, og jakkerne havde varie
rende udseende, med og uden opslag på ær
merne, med påstukne eller indvendige l?m
mer, der havde springfold eller ikke. Da ikke 
alle havde fået forsøgsuniformer, men 
M/59, og da befalingsmænd og officerer sta
dig brugte M/47, gav det kompagniet et be
synderligt udseende ved appeller og para
der. 

I 1971 kom der et nyt element ind i de 
bornholmske uniformer, da man for første 
gang så kvinder til frivillig _tjeneste. De bar 
en uniform, M/71 (K), der hgner M/69 men 
mangler brystlommer og sidelommerne er 
skråtstillede, samtidig med at jakken er en 
smule figursyet. Der hørte en nederdel til i 
samme farve som bukser M/69, men det var 
kun i ringe grad den anvendtes, til dagli~ 
tjeneste måtte der bæres slacks M/71. Til 
uniformen fandtes en hue M/73(K). Denne 
uniform fandt kun i ringe grad anvendelse 
ved enhederne, kun ved særlige lejligheder 
sås den båret. 

Selvom indførelsen af M/69 havde sit ud
spring i ønsket om en repræsent~tiv uniform 
manglede der alligevel en egentlig selskabs
uniform i stedet for gallauniformen og sno
refrakken, som jeg vender tilbage til sene
re. Så i 1970 blev den mørkeblå selskabs
uniform med kort jakke uden skøder og til
svarende bukser med bred glat passepoils 
tilladt, men for egen regning for officerer 
og befalingsmænd til frivillig tjeneste. 

Som seneste skud på uniformsstammen 
kom så kampuniform M/84 i slørings
mønster. Denne uniform med de supple
rende genstande, vindjakke, garnisonsbuk
ser, ABC-overtræksdragt med mere, er i dag 
den uniform som alle ved Bornholms Værn 
anvender, både ved daglig tjeneste og ved 
parader og andre ceremonielle lejligheder. 
Uniformen findes ikke udstillet. 
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Gallauniformer 

Som afslutning på denne oversigt over de 
bornholmsk anvendte uniformer vil en om
tale af gallauniformer være på sin plads. 

I 1700-1800-tallet bar officerer og mand
skab ikke samme uniform, og det var med 
særligt tilbehør at daglig påklædning ænd
redes til gallabrug for officerer. 

Således viser billeder fra slutningen af 
1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet at 
brugen af særlige pomponer og svejf var al
mindelig ved gallabrug. Der benyttedes og
så skærf i de oldenborgske farver rødt og 
guld i stedet for den sædva~lige sabel
bærerem i læder. Dette gallatilbehør an
vendtes også ved indførelsen af uniformen 
i 1848, og forsvarsmuseet er i besiddelse af 
et gallaskærf fra sidste halvdel af 1800-tal
let. 

Med indførelsen afuniform M/1880 fort
satte tilbehøret at udgøre forskellen mellem 
garnisonsuniform og gallauniform. Infante
riets officerer anvendte sabelgehæng af læ
der betrukket med højrødt stof med sølv
tresser, og kepi med svejf, medens ai:,illeri
ets officerer benyttede guldtresser pa kar
moisinrødt klæde i livremmen samt bando
ler med patrontaske i sortlakeret læder og 
det kronede kongelige navnetræk i forgyldt 
messing, og kepi med pompon i guldtræk
ker arbejde. Dragonofficerens gallaud~_st
ning bestod i sabelgehæng med karm01sm
rødt klæde med sølvtresser og bandoler i 
samme materiale samt patrontaske med det 
kongelige navnetræk i hvidt metal. So~ ho
vedbeklædning benyttedes dragonhjelm 
M/1860. 

Dragongallauniformen som er udstillet 
har været benyttet af Ritmester Lange. 

Med indførelsen afuniform M/1910 fort
satte M/1880 som garnisons- og gallauni
form, dog med ændret hovedbeklædning der 
var meget lig den normalt anvendte hue, 
men stivere og med besætninger af sølv- el
ler guldtresser og sortlakeret skygge. In-
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fanteriet benyttede lyseblå benklæder med 
sølvgalon, artilleriet mørkeblå med karmoi
sinrød dobbelt galon med en smal passepo
il imellem. Disse uniformer, med sabelge
hæng som brugt tidligere, var gallapåklæd
ning for officerer frem til 1964, da pligten 
til at anskaffe en gallauniform bortfaldt. En 
anden uniformsfrakke der igennem lang tid 
blev benyttet ved særlige lejligheder var 
snorefrakken eller, som den oprindelig blev 
kaldt løbefrakke. Den stammer fra 1858 og 
kunne bruges i stedet for våbenfrakken samt 
udenfor tjeneste uden skærf. I Kundgørelse 
for Hæren nr. 30 i 1860 gives en detaljeret 
beskrivelse af frakken: Mørkeblåt klæde 
med besætning af sorte flade bånd i posse
mentmagerarbejde, med en opretstående 
krave, 5 overspundne knapper i en rad luk
ket med snore og foran to skråtstillede lom
mer. I 1867 præciseres at længden skal være 
i overensstemmelse med våbenfrakken. Den 
udstillede snorefrakke har tilhørt stifteren af 
Forsvarsmuseet oberstløjtnant H.E.Skaa
rup. Til denne benyttede infanteriofficeren 
lyseblå benklæder med en sølvgalon langs 
den udvendige søm, artilleriofficeren to bre
de karmoisinrød klædesstriber med en mel
lemliggende passepoil og dragonofficeren 
som infanteriet eller ridebenklæder i sam
me farve. Denne uniform anvendtes i stor 
udstrækning ved lejligheder hvor civile her
rer var i smoking, medens gallauniformen 
svarede til kjole og hvidt. 

Nærværende artikel fortæller om de unifor
mer der har været benyttet af Bornholms 
Milice og af Bornholms Væbning samt 
Bornholms Værn, det bør derfor ikke glem
mes at der på Bornholm i vort århundrede 
også har været båret uniform fra flyve
våbnet og søværnet. Disse værns uniforms
historie er ikke medtaget i denne omgang, 
men må vente til en senere gang. Det skal 
dog bemærkes at Forsvarsmuseet udstiller 
uniformer fra de to værn. 

." • 

Fig. 23. Gallauniform for dragon- og infanterioffi
cer. Dragonhjelm M/1860, sabel for rytteri M/1818. 
Sabel for officer M/1858. 

Kilder: 

Reskripter, Resolutioner og Collegiebreve den dan-
ske Krigsmagt til Lands angående. 1670 - 1869 

Kundgørelser for hæren 1868 - 1990 
Bornholms Beskrivelse 1756, L.de Thurah 
Beskrivelse over Bornholm 1804, P.N.Skovgaard. 
Bornholmske Samlinger bind XXXI 1947 
Billedmateriale og uniformer på Forsvarsmuseet 
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Ordforklaring: 

Agraf 
Artilleri 
Bandoler 
Chakot 
Dragon 
Epaulet 
Frakke 
Galon 
Infanteri 
Kepi 
Kjole 

Kokarde 
Kordons 
Krampe 
Lidse 
Passepoils 
Pisk 
Portepee 
Rabat 
Sabelkvast 
Shupper 
Skærf 

Sol 
Tresse 
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Knap på en trekantet hat. 
Enheder der betjener kanoner. 
Skulderbånd til at bære sabel og bajonet i. 
Høj hovedbeklædning af stift filt eller læder 
Tungt bevæbnet rytter (pallask, 2 pistoler og karabin) 
Plade af metal eller filt på skulder med gradstegn 
Lang uniformsjakke 
Stofkant på bukser eller jakker 
Fodfolk 
Lav hovedbeklædning af filt eller læder 
Kort uniformsjakke med skøder. Betegnelse for de lange nærmest frakkelignende klædninger 
brugt i 1700-tallet. 
Nationalitetsmærke på hovedbeklædning. På forsiden eller højre side 
Flettede stofsnore på chakoter. Hænger fra begge sider om på forsiden 
Sammen med agraf pynt af sølv- eller guldtrækkerarbejde på trekantede hatte 
Stofsnor i afvigende farve der kanter jakkekanter, kraver m.v. 
Farvet stofsnor langs benklædernes sammensyning på ydersiden 
Langt flettet hår som soldaten i 1700-tallet skulle bære ned over kjolekraven 
Kvast af guldtrækkerarbejde der bæres på en sabel 
Forstykket på en uniformskjole 
Det samme som en portepee 
Metalbelagt læderhagerem 
Farvet, bredt vævet bælte til at bære til gallabrug, 
normalt i de oldenborgske farver rødt og gult, 
Metalornament på forsiden af kepi 
Nederste kant på chakoter og kepier, også kaldet en hattesnor 



En fornem frue fra Grødby 
Af Lene Heidemann Lutz 
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Figur 1. Kort over Grødby, Åker sogn. Gravpladsen er markeret med en trekant. Udsnit af kort 1812 l/l NØ i 
1:25 000. Copyright Kort- og Matrikelstyre/sen (A 92-00). 

Grødbyegnen er i arkæologisk sammen
hæng et velkendt og meget interessant om
råde, der har leveret et omfangsrigt materi
ale til studiet af gravskik og bosættelse på 
Bornholm i fortiden. I slutningen af det 19. 
århundrede blev områdets iøjnefaldende 
koncentration af fortidslevn på bedste vis 
synliggjort gennem amtmand Emil Vedels 
og lærer Johan Andreas Jørgensens samvit
tighedsfulde registreringer og nogle efter 
datidens forhold professionelt udførte ud
gravninger. Da Nationalmuseet i samarbej
de med Bornholms Museum i årene 1982-
85 gennemførte udgravningen af en stor 
gravplads fra romersk jernalder ved Ndr. 

Grødbygård, blev de to pionerers iagttagel
ser på fineste vis bekræftet. Her har datidens 
befolkning begravet deres døde igennem en 
lang periode af jernalderen. Et af de mere 
spektakulære fund blev gjort en oktoberdag 
i 1985, da en ualmindeligt rigt udstyret kam
mergrav fra yngre romersk jernalder - grav 
929 - dukkede frem af mulden et stykke 
væk fra de øvrige begravelser lige op ad en 
ældre gravhøj. I løbet af nogle intensive ud
gravningstimer fritlagdes sporene efter en 
pompøs gravlæggelse af en kvinde, der i 
sidste halvdel af det 3. århunderede efter 
Kristi fødsel må have haft en helt særlig be
tydning i Grødbyområdet. Denne grav ind-
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tager nemlig på adskillige punkter en 
særstilling i forhold til de øvrige grave på 
pladsen og er derfor valgt som temaet for 
denne artikel 1• 

Stillet over for de jordiske rester af den 
gravlagte kvinde og hendes personlige ejen
dele og set i lyset af det imponerende grav
anlæg, hvor hun blev lagt til hvile en sidste 
gang, stiller man sig uvilkårligt spørgsmå
let: hvem var hun? Det havde været lettest, 
hvis hun selv kunne have svaret os og hav
de fortalt detaljeret om sig selv, sin familie, 
sin rang og status i samfundet, sit liv og sin 
død. Vi er imidlertid overladt til omhygge
lige undersøgelser af graven, men resulta
terne bringer os heldigvis noget nærmere et 
svar. 

Først skal scenen for begravelsen imid
lertid sættes. 

Grødby - et oplagt sted at slå sig ned 

Grødby ligger i det sydøstlige hjørne af 
Åker sogn, knap 4 km fra Åkirkeby. Sted
navnet knytter sig i dag til en række gårde 
i området syd for Grødby Å og nord for lan
devejen fra Rønne til Snogebæk. Afstanden 
til kysten er ca. 2,5 km. Området er et jævnt 
bølget morænelandskab, hvorigennem 
Grødby Å løber i et forholdsvist oprinde
ligt forløb. Landskabet er domineret af et 
sandet plateau, der strækker sig 300-400 m 
i nordvestlig retning op mod Grødby Å. Un
dergrunden omkring plateauet består af 
sandblandet moræneler, der naturligt leder 
overskydende vand bort. Det er problema
tisk at rekonstruere et fortidigt miljø ud fra 
nutidens kulturlandskab, der jo i voldsom 
grad er præget af menneskets aktiviteter. I 
tilfældet Grødby kan man imidlertid ud
mærket se konturerne af et yderst varieret 
jernalderlandskab. Med naturligt veldræne
de marker, nem adgang til frisk vand, 
græsningsarealer langs åen og en kort af
stand til kysten med mulighed for at drive 
fiskeri, har Grødby været et ideelt bosæt-
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telsesområde for en befolkning, hvis øko
nomi efter alt at dømme var en blanding af 
agerbrug og kvæghold (figur 1). 

Bosættelse i Grødby i romersk jernalder 

Tilstedeværelsen af en række gravpladser på 
og omkring det sandede plateau peger da 
også på, at der boede et større antal men
nesker i området i den ældre del af jernal
deren. Et mere direkte bevis for bosættel
sen leverer et stort antal hustomter fra æl
dre jernalder (500 f.Kr. - ca. 400 e.Kr.) ved 
både Ndr. Grødbygård (ca. 25) og ved Ru
negård (ca. 40), der ligger få hundrede me
ter derfra2

• En del af tomterne kan dateres 
til romerskjernalder (fra 0 til ca. 400 e.Kr.), 
og de viser os treskibede husgrundrids med 
stald i vestenden og beboelse i østenden. 
Det er oplagt at forestille sig, at det er ind
byggerne fra disse gårde, der ligger begra
vet på plateauet. Ud fra fundene fra såvel 
huse som gravpladser at dømme, ser det ud 
til, at der har været bosættelse i området 
igennem en stor del af romersk jernalder. 
Fra midten af det 3. århundrede bliver 
gravlæggelserne færre, og omkring år 300 
har man opgivet området helt. Grødby fik 
dog ikke lov til at ligge ubeboet hen særlig 
længe; der er registreret såvel boplads som 
gravfund fra både germansk jernalder, vi
kingetid og middelalder. 

Romertidsgravpladserne ved 
Ndr. Grødbygård 

På arealet omkring Ndr. Grødbygård (tidli
gere 11. Vornedegård) ligger 4 gravpladser, 
der er en vigtig kilde til belysning af grav
skik og social struktur på Bornholm i ro
mersk jernalder. Alle fire gravpladser blev 
udgravet i slutningen af det 19. århundre
de; een af gravkoncentrationerne viste sig 
at være et hjørne af en meget stor gravplads, 
der først blev totalundersøgt i 1980'erne. 
Området kan meget vel have rummet flere 
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Figur 2. Grødby-området med de samtidige gravpladser fra romersk jernalder. 1: Gravpladsen ved Ndr. Grødby
gård inkl. Vedels Grødby C, 2: Vedels Grødby E, 3: Vedels Grødby D, 4: Vedels Grødby B (efter Jørgensen 1986:57). 

gravfund fra perioden, for i forbindelse med 
berejsningen af Åker sogn i 1879, hvor op
lysninger om tidligere fund og sløjfede for
tidsminder blev noteret, skrev lærer Jør
gensen i sine omhyggelige optegnelser: 
"Denne Egn har i Oldtiden været en stor 
Gravplads gjennem lange Tider, thi her fin
des, eller fandtes, ikke blot en hel Samling 
af Gravhøje, men ogsaa Pottebegravelser 
(Urnegrave), Brandpletter og Stenkister, 
samt en stor Samling af Bautastene ... Me
get er her blevet ødelagt, Høie er oppløje
de og Stenkister ere oprevne, men desuag
tet er der sikkert endnu en stor Mængde 
Grave tilbage her." 3 I løbet af 1870'eme og 
1880'eme udgravede Vedel brandgrave og 

jordfæstegrave fra fire gravkoncentrationer 
i Grødby. Undersøgelsesområdeme be
nævnte han Grødby B-E (figur 2). Om 
Grødby C skrev Vedel: "Øst for 11 te. V. G. 
Her har jeg i 1876 udgravet 16 Brandplet
ter; nogle af dem indeholdt spredte Skaar 
af smukke middelstore Hankekar samt af 
Smaakar, men Metalsager fandtes ikke. No
get østligere traf jeg atter paa 45 Brand
pletter uden Oldsager samt to Stenlægnin
ger og en flad Dynge af ildsprængte Sten 
blandede med mørk Jord og mange Splin
ter af brændte Ben." Endelig er der sydost 
for Gaarden i 1881 i 1 112 Alens Dybde ble
ven op graven en Mængde svære flade Ste
ne, der rimeligvis havde dannet en Gravki-
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ste. Oldsager vare ikke blevne bemærke
de "4. Ved udgravningerne på plateauet 100 
år senere i 1980'erne stødte man på adskil
lige omrodede brandpletter, der ud fra pla
ceringen at dømme må være nogle af de 16 
brandpletter5, som Vedel nævner. Han hav
de altså i sin gravkoncentration C fat i en 
del af en stor gravplads, der først blev to
talundersøgt i 1982-85. For selv efter Ve
dels omfattende udgravningsaktivitet lå der 
flere hundrede uopdagede gravfund under 
mulden ved Ndr. Grødbygård. 

Den store gravplads på plateauet 
(inkl. Vedels Grødby C) 

På den nordlige del af det sandede plateau, 
øst for Ndr. Grødbygård, ligger en fredet 
gravhøj. I området mellem gården og grav
højen blev der i 1982 pløjet en stenkiste og 
adskillige brandpletter op. Margrethe Watt 
fra Bornholms Museum besigtigede funde
ne, og gårdejer Aage Mortensen kunne op
lyse, at han igennem flere år havde lagt 
mærke til lignende mørke pletter i området 
ved højen. Der var helt tydeligt tale om en 
gravplads, der var alvorligt truet af den dybe 
pløjning. Dette blev startskuddet til en fler
årig udgravningskampagne gennemført som 
et samarbejde mellem Bornholms Museum 
og Nationalmuseet og finansieret som nød
udgravning gennem Rigsantikvaren6 (figur 
3). I løbet af årene 1982-85 blev et areal på 
knap 2000 m2 undersøgt, og man udgrave
de i alt 233 grave - heraf var 36 jordfæste
grave og resten brandgrave. I 1990 under
søgte man et tilstødende område og fandt 
yderligere 11 brandgrave, så pladsens en
delige omfang kendes altså ikke endnu. 
Gravpladsen har været i brug igennem en 
lang periode af romersk jernalder frem til 
ca. år 300 efter Kristi fødsel. Enkelte grave 
er anlagt hhv. tidligere og senere, men de 
udgør undtagelser. Gravpladsen har været 
tema for flere publikationer andetsteds 7, og 
derfor skal kun det typiske ved pladsen skit-
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seres her. De ældste grave fra ældre romersk 
jernalder (fra 0 til ca. 150/160 e.Kr.) er alle 
brandgrave med relativt sparsomt udstyr; ty
pisk skår fra et par lerkar, sjældnere en fi
bel (dragtnål) eller andre metalgenstande. I 
begyndelsen af yngre romersk jernalder 
( 150/160 e.Kr. - ca. 400 e.Kr.) går man over 
til at give den af døde hele lerkarservicer 
samt enkelte personlige genstande (en kniv, 
1-2 fibler eller en kam) med på ligbålet. 
Omkring år 200 introduceres jordfæste
gravskikken på gravpladsen, og de to grav
former eksisterer side om side i flere gene
rationer. Tendensen er dog tydelig: i løbet 
af yngre romersk jernalder bliver det sta
digt mere almindeligt at gravlægge den 
døde ubrændt, og skikken bliver efterhånd
en så godt som enerådende. De af døde var 
lagt i jorden på mange forskellige måder, 
men det mest almindelige var i en trækiste 
eller i en stenkiste. I flere grave var der in
gen spor efter en kiste. Om de af døde i dis
se tilfælde var gravlagt uden beskyttelse -
måske viklet ind i et stykke stof - eller om 
der er tale om formuldede og forsvundne 
trækister lader sig ikke afklare. Et mindre 
antal grave skiller sig ud ved at være kon
strueret helt anderledes: i nogle få grave var 
en båd blevet anvendt som gravkammer -
lagt omvendt oven på den døde - en grav
form der kendes fra den nærliggende Slu
segårdgravplads 8, og i et enkelt tilfælde var 
der tale om en baldakingrav (fire store sten, 
der bærer et trælåg, hvorunder den døde er 
placeret). Helt usædvanlig var grav 929's 
gravkonstruktion med et trækammer. Den
ne grav vender vi tilbage til. 

Omfanget og kvaliteten af gravudstyret i 
de 73 grave, der blev anlagt i yngre romersk 
jernalder, varierer meget. Nogle døde blev 
gravlagt helt uden gravgods, andre gav man 
et antal lerkar med samt enkelte personlige 
genstande, der enten har hørt til dragten 
(dragtspænde, bæltespænde), var smykker 
(f.eks. perlekæde) eller redskaber til dag
ligt brug (kniv, kam, nøgle). Enkelte grave 
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Figur 3. Placeringen af den store gravplads på plateauet nordøst for Ndr. Grødbygård nær gravhøjen (efter Wagn
kilde 1996:178). 
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var udstyret med mere fornemme ting, for 
eksempel en spore og et drikkehorn eller et 
hårbånd af guldblikperler. Nogle få af de 
gravlagte havde et for denne gravplads me
get rigt udstyr .. Et eksempel er en mand, der 
omkring 200 e.Kr. som den første på plad
sen blev begnåvet ubrændt med hele sit 
våbenudstyr, tre lerkar og en romersk sølv
mønt (grav 354). Inventaret i kammergrav 
929 var ligeså spektakulært. De store for
skelle i gravudstyret af spejler efter alt at 
dømme de af dødes familiære og sociale sta
tus. 

Gravene må have været markeret på jord
overfladen, for kun i enkelte tilfælde er man 

i forbindelse med anlæggelsen af en ny grav 
kommet til at forstyrre ældre begravelser. 
Og i overfladen af 16 af de yngre romerske 
gravanlæg stødte man da også på sten affor
skellig størrelse, der meget vel kan have 
fungeret som gravsten. Ved seks af gravene 
har man endda valgt at sætte en bautasten 
som synligt minde for en afdød slægtning. 
Disse sten, der er rejst på højkant og gerne 
er nedgravet lidt i undergrunden, ses ofte i 
forbindelse med gravanlæg på Bornholm. 
"Gravsten" af træ var desværre ikke beva
ret. De fleste jordfæstegrave var orienteret 
i retning nordøst-sydvest. 

Gravenes fordeling på pladsen og den 
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25 meter 
Figur 4. Gravpladsen med brandgrave (sorte) og jordfæstegrave. Omhyggelige analyser af gravenes tidsmæssi
ge og rumlige fordeling har vist, at 4 familier ligger begravet på hver deres del af gravpladsen. Den indtegnede 
opdeling af gravene i fire familiegrupper er udarbejdet af Hanne Wagnkilde (efter Wagnkilde 1996: 180 ). 
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tidsmæssige spredning af gravene over fle
re århundreder peger på, at højdedraget har 
været begravelsessted for fire familier, der 
gennem adskillige generationer har gravlagt 
deres af døde slægtninge på hver deres del 
af pladsen på adskilte familiegravsteder9 (fi
gur 4). 

Ser man på oversigtsplanen over grav
pladsen falder det i øjnene, at to af grave
ne - grav 929 og grav 217 - er anlagt med 
betydelig afstand til de øvrige grave; den 
første ved foden af gravhøjen, den anden 
25 m vest for i retning mod Ndr. Grødby
gård. Efter gravinventaret at dømme er gra
vene etableret i sidste halvdel af 3. århun
drede, ikke samtidigt, men indenfor en ge
neration. Man var på det tidspunkt ellers op
hørt med at bruge gravpladsen regelmæssigt 
- kun ganske få grave stammer fra disse 
årtier. Det er ud fra den isolerede placering 
svært at sige, om de gravlagte har hørt til 
een af de fire familier, der i de foregående 
mange generationer havde anvendt pladsen. 
De to grave synes ved en første sammen
ligning at være meget forskellige - ikke 
mindst på grund af store forskelle i omfang 
og kvalitet af gravinventaret. Men begge 
grave er placeret langt væk fra de øvrige fa
miliegrupper, og gravkonstruktionerne er 
komplicerede og har krævet en større ar
bejdsindsats. Umiddelbart er det svært at se 
en forbindelse mellem de to ensomtliggen
de grave, men de omtalte lighedspunkter 
lægger op til, at gravene bliver set i sam
menhæng. Kunne der mon være tale om et 
ægtepar? 

Kammergraven ved højen (grav 929) 

Umiddelbart før man skulle til at afslutte 
udgravningerne i Grødby i den sidste uge 
af oktober 1985, stødte man ved foden af 
gravhøjen på et stort flerfarvet fyldskifte i 
det rødgule undergrundssand. Anlægget 
målte 2,80 x 3,20 m, hvilket overraskede 
udgraverne Lars Jørgensen og Margrethe 

Watt - det var det absolut største gravan
læg, der var fremkommet på pladsen. Man 
gik under tidspres i gang med en under
søgelse, der viste sig at blive omfattende og 
kræve både tålmodighed og grundighed. 
Den omhyggelige dokumentation i form af 
tegninger, fotos og beskrivelser, der blev ud
ført under udgravningen, har gjort det mu
ligt - også 15 år efter undersøgelsen fandt 
sted - at genskabe udgravningssituationen 
og derefter rekonstruere, både hvordan gra
ven oprindeligt har set ud, og hvordan den 
efter al sandsynlighed blev bygget den dag 
for omkring 1750 år siden, hvor man var 
samlet til begravelse i Grødby1°. 

Iagttagelser fra udgravningen 

Graven var orienteret nordøst-sydvest og 
har været markeret på datidens markover
flade med en stor bautasten, der endnu lå 
på skrå centralt i anlægget (figur 5 og 6). 
Omkring bautastenen lå der mindre sten, der 
har udgjort den store stens skoning. Fylden 
omkring bautastenen bestod inderst af en 
lerpakning omgivet af lysebrunt sand (figur 
5a, fyldskifte 5). I et bælte uden om var fyl
den mere gråbrun og bestod af sandet muld
jord iblandet keramikskår fra bondestenal
deren (figur 5a, fyldskifte 4). Området med 
gråbrunt muld var omgivet af en bred zone 
med rødgult undergrundssand (figur 5a, 
fyldskifte 3), og alleryderst i nedgravnin
gens kant kom en stribe til syne med sam
me gråbrune muld som i fyldskifte 4 (figur 
5a, fyldskifte 2). Dette første indtryk af en 
kompliceret gravopbygning blev på alle må
der bekræftet, efterhånden som undersøgel
sen skred frem. 

Under bautastenen var der først et lag på 
cirka 30 cm af den gråbrune sandede muld, 
der også sås i overfladen. Nedgravningens 
sider var i dette niveau lodrette. Efter muld
en var fjernet, kom store kampesten til syne 
i nedgravningens sider. Under kampestene
ne lå der store flade sandstensfliser. I ni-

83 



LENE HEIDEMANN LUTZ 

veauet umiddelbart under sandstensfliserne 
kunne man se, at nedgravningen ændrede 
form· de lodrette sider afløstes afbrede trin, 
såled~s at graven indsnævredes lidt efter lidt 
og ved bunden (1,65 m under den nu
værende overflade) kun målte 1,3 x 2,2 me
ter. Efterhånden blev det klart, at kampe
stenene og fliserne var en del af en sten
dynge i to lag (figur 5b ), der har ligget oven 
på et egentligt gravkammer. Stendynge~ var 
sammensat af store runde kampesten 1 den 
centrale del af graven flankeret af sand
stensfliser i gravens sider. Dyngen havde 
form som en tragt og kunne følges helt ned 
til gravens bund (figur 6). Ved de nævnte 
trin i nedgravningen fandt man et 23 cm tykt 
sortbrunt humøst lag, der af udgraverne blev 
tolket som formuldede trærester. Først da 
man fjernede stenpakningen og opdagede 
en række striber af det samme sortbrune lag 
langs gravens sider, blev man klar ove~, 
hvad det drejede sig om: de sortbrune stn
ber var resterne af lodretstående planker, der 
dannede siderne i et nu bortrådnet grav
kammer af træ. Plankerne var synlige fra det 
nederste trin og helt ned til bunden af gra
ven. Det sortbrune lag på nedgravningens 
trin skulle derfor tolkes som resterne af et 
nedsunkent trælåg, hvor stenpakningen op
rindeligt var placeret. 

Da man til slut kom helt ned til gravens 
bund, blev iagttagelserne bekræftet, for u? 
over resterne af de lodrette planker, der ogsa 
var synlige i dette niveau, viste der sig ty
delige spor efter tværgående brede bund
planker, der åbenbart ikke har ligget helt 
tæt (figur 5c). Rundt om selve gravrummet 
var der en ca. 10 cm dyb grøft, hvor de lod
rette planker, der udgjorde kammerets sider, 
havde været placeret. 

På bunden af kammeret fandt man de 
sparsomme rester af en kvinde og_ et g~av
udstyr bestående af hendes personlige ejen
dele samt et drikkeservice med tre lerkar (fi
gur 5d). 
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Tolkning og rekonstruktion - hvordan blev 
graven bygget og hvordan så graven ud? 

Det er meget sjældent, at arkæologer efter 
udgravningen - og dermed destrueringen -
af en grav står tilbage med så mange brug
bare oplysninger, at man i detaljer ka~ f?r
klare hvordan graven blev bygget - og 1 sid
ste e~de forstå, hvordan det oprindelige 
gravanlæg så ud. I dette tilfælde ser ~et hel
digvis anderledes ud. Den omhyggelige do
kumentation af grav 929's gravfyld, sten
dynge og plankerester giver tilstrækkelig in
formation til, at man kan forsøge at rekon
struere fremgangsmåden ved anlæggelsen 
af graven: indledningsvis har man gravet et 
1,65 m dybt hul, der trinvis blev mindre mod 
bunden, hvor det målte 1,3 x 2,2 m. I bun
den gravede man nu en 8-10 cm bred fun
damentsgrøft rundt i kanten med en dybde 
på 10-13 cm. I grøften placerede man bre
de, ca. 5 cm tykke lodretstillede planker, så
ledes at der dannedes fire tætte vægge - to 
langsider (den nordvestlige og syd~stlige 
side) og to smalsider (den nordøstlige og 
sydvestlige side). Samtidig lagdes gravens 
gulv i form af 6 brede tværgående planker. 
Plankerne har ikke ligget så tæt sammen, at 
de har stødt op til hinanden; konstruktionen 
minder mere om en lamelbund. Selve kam
meret må have været ca. 1 meter højt. På 
bunden af kammeret placerede man nu den 
døde kvinde, hvorefter man lukkede kam~ 
meret med et loft af planker, der hvilede pa 
de fire vægge. Meget tyder på, at gravkam
merets træloft var større end selve kamme
ret og ragede ca. 60 cm ud på hver side. På 
midten af loftet placerede man store mark
sten i to lag, mens man i siderne valgte sto
re stenfliser - ligeledes i to lag. Allerøverst 
lagdes flere marksten. Over stendyngen ka
stede man nu jord - først og fremmest det 
undergrundssand, der var blevet gravet op 
af den 1,75 m dybe gravgrube (inklusive 
væggrøfter). Da graven var fyldt næsten op, 
lagde man i midten af anlægget en lerpak-
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Figur 5. Tegninger fra udgravningen af grav 929. 5a: Graven som den så ud i oveifladen, efter muldjorden var 
fjernet. Bautastenen ligger på skrå i midten af gravanlægget. 5b: Stendyngen der dækkede gravkammeret. Teg
ning illustrerer de to lag sten (med hhv. fuldt optrukne og stiplede linjer). Stendyngens tragtform lader sig kun 
svært erkende. 5c: Bunden af gravkammeret med de tværgående planker. Af den døde var der kun få spor tilba
ge, men gravudstyret var bevaret. Genstandene fra det nordvestlige hjørne af graven blev taget op i et gipspræparat 
og blev først udgravet på et senere tidspunkt. De er derfor ikke indtegnet på denne plan. 5d: Under kammerbun
den blev fundamentsgrøften for vægplankerne synlig. I fyldet fra grøften var der tydelige spor af de lodretståen
de planker. 
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Figur 6. Fotos fra udgravningen af grav 929. Øverst ses graven, som den så ud i overfladen under pløjelaget. De 
forskellige jordlag træder tydeligt frem. På det nederste billede er muldjorden fjernet, og stenene, der lå over 
kammeret, er synlige. Tragt.formen er fremkommet ved, at træ loftet først gav efter i midten, hvorved den centrale 
del af stendyngen faldt ned i kammeret, og resten af stenene kom til at stå på skrå op ad nedgravningens sider 
(fotos: Bornholms Museum). 
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ning fyldt med mindre sten, og deri place
rede man bautastenen, der skulle fungere 
som markering af graven på jordoverfladen. 
En smule muldjord fyldtes i gravens kan
ter, og overfladen udjævnedes. Begravelsen 
var overstået. 

Figur 7 viser en rekonstruktion af grav 
929, som udgraveren Lars Jørgensen udar
bejdede på baggrund af sine iagttagelser, der 
i store træk er gengivet ovenfor. 

I løbet af undersøgelsen kom man også 
tæt på en forståelse af gravanlæggets na
turlige forfald. I takt med at trækonstrukti
onen rådnede, faldt hele gravanlægget sam
men. Formodentligt gav træloftet først ef
ter i midten under vægten af kampestenene 
og fliserne, der derved faldt tragtformet ned 
i gravkammeret. Den del af loftet, der ra
gede ud over selve kammeret og tjente som 
fundament for stenfliserne, endte i den for-

Figur 7. Rekonstruktion af kammer
grav 929 fra Grødby udarbejdet af 
Lars Jørgensen. 
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bindelse på skrå op ad nedgravningens trin 
- og er i dag kun synlige som de tynde sort
brune humøse lag, der blev beskrevet før. 
Med stendyngen sank gravfylden fra den 
øvre del af graven også et stykke ned - og 
derved endte bautastenen på skrå i grav
overfladen og var derfor kun delvis synlig. 

Stendyngen faldt ned på bunden af grav
kammeret ovenpå den gravlagte kvinde og 
hendes gravgaver. Særligt i det nordvestli
ge hjørne af gravkammeret var genstande
ne så sammentrykkede og deformerede, at 
man blev enige om at tage denne del op i 
præparat og udgrave de enkelte genstande 
på Nationalmuseets konserveringsafdeling 
for jordfund (figur 8). Det viste sig at være 
en god ide, for på den måde lykkedes det 
at redde de skrøbelige metalgenstande, der 
havde lidt under både tyngden fra stendyn
gen og de mange år i jorden. 

87 



LENE HEIDEMANN LUTZ 

Figur 8. Et område på ca. 50 x 50 cm fra det nord
vestlige hjørne af graven blev omviklet med gips og 
taget op som præparat. Gravgaverne blev udgravet 
ved en senere lejlighed af Nationalmuseets konser
vatorer. Ved denne skånsomme udgravningsmetode 
sikrer man, at særligt skrøbelige oldsager (f eks. per
ler og metalgenstande) får den bedst mulige be
handling fra starten. Her ser man præparatet efter 
den øverste jord var renset af hårnål, fibler og per
lekæde ligger tæt sammen i det område, hvor kvin
dens hoved og brystparti har været. 
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Den døde og hendes udstyr 

Desværre var der ikke meget tilbage af den 
gravlagte kvinde - kun nogle få rester af 
tænderne og kraniet, der lå i gravkamme
rets nordvestlige hjøme 11

• Det tyder på, at 
hun har ligget langs med gravkammerets 
ene langside med hovedet i nordøst og an
sigtet ud mod kammervæggen. Orienterin
gen kender man også fra andre yngre ro-
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merske grave i Danmark - i op mod halv
delen af gravene er den døde placeret med 
hovedet i nord eller nordøst 12

• Ud fra de få 
bevarede knoglerester er det umuligt at be
stemme kønnet på den gravlagte; dertil 
kræves der flere velbevarede knogler, frem 
for alt fra bækken og kranium, hvor man 
tydeligst kan se, om der er tale om en mand 
eller en kvinde. Da de mange fine genstan
de, der var lagt i graven sammen med den 
døde, kom til syne, var man imidlertid ikke 
længere i tvivl-her lå en kvinde begravet'3

• 

Kvinden er blevet gravlagt i sin dragt, 
hvorpå der var fæstnet fem fibler (dragtnå
le): to på skuldrene, to foran øverst på bry
stet samt een i midten noget længere nede 
på brystet. Hun har haft en hårnål i håret og 
en perlekæde om halsen. Der, hvor man for
moder kvindens bækken har været, fandt 
man en kniv og to jernbeslag, der sandsyn
ligvis stammer fra et skrin. Omkring den 
døde var der sat tre lerkar. Det omfattende 
gravinventar er i sig selv spektakulært - men 
det, der frem for noget andet gør netop den
ne kvindegrav så speciel, er, at samtlige gen
stande er af høj håndværksmæssig kvalitet, 
og at både fibler, hårnål og dele af kniven 
er fremstillet i sølv. Men ikke nok med det; 
i flere tilfælde er sølvgenstandene forgyldt 
eller yderligere smykket med guldman
chetter. En så omfattende og konsekvent 
brug af ædelmetal er usædvanlig for tiden, 
såvel på Bornholm som i flere af de nærlig
gende regioner. Oldsagerne taler deres ty
delige sprog om kvindens høje sociale po
sition i datidens samfund. Sammenligner 
man gravinventaret med rigt udstyrede gra
ve såvel på Sjælland og i Skåne som i 
Mecklenburg-Vorpommern og Polen, er der 
meget, der tyder på, at der har været tætte 
kontakter mellem en række fremtrædende 
familier i det vestlige Østersøområde. 

Hårnålen 

I området ved kranieresterne lå der en me-

Figur 9. Hårnål af sølv 
(tegning: Kirstine Då. 
3:4). På grund af nålens 
dårlige bevaringstilstand 
er kun nålehovedet tegnet 
med alle detaljer; nåle
skaftet var meget nedbrudt 
og er derfor kun tegnet 
som omrids. 

get dårligt bevaret sølvhårnål. Store dele af 
nålen bestod kun af tynde strenge af sølv, 
der ved den mindste berøring truede med at 
falde fra hinanden. Denne del af graven blev 
derfor indkapslet i gips, så man kunne tage 
den op af graven, uden at det hele faldt fra 
hinanden. Den videre undersøgelse foregik 
hos konservatorerne, der i ro og mag kun
ne udgrave de enkelte genstande - herun-
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der også hårnålen. At dømme efter place
ringen i graven må kvinden have haft nålen 
i håret, hvilket også passer med iagttagel
ser fra blandt andet Skovgårdegravpladsen 
på Sjælland 14. Nålen er todelt og består af 
en lang stilk på knap 15 cm, hvorpå der er 
sat et 2 x 4 cm stort ruderformet hoved (fi
gur 9). Øverst på hovedet og på overgan
gen til stilken er nålen smykket med man
chetter af tyndt guldfolie. Nålens hoved be
står af en plade med ni gennemboringer, der 
nærmest danner et kors. På denne plade har 
der oprindeligt siddet noget organisk mate
riale, der nu ikke længere er bevaret. Mate
rialet - vel træ, ben, tak eller horn - har 
været holdt på plads med små søm, der blev 
sat fast i metalpladens gennemboringer. Det 
er meget vanskeligt at sige, hvordan nålens 
hoved oprindeligt har set ud, men formen 
har vel været som pladen. Der kendes kun 
ganske få nåle af denne type og form, og 
de er allesammen fundet i sjællandske gra
ve 15. Derudover har man i et par grave fun
det hårnåle, hvor hovedpladen ganske vist 
har en anden form, men hvor princippet med 
befæstelse af organisk materiale er præcist 
det samme som på hårnålen fra Grødby 16. 
Hårnåle har hørt til de fornemme kvinders 
udstyr; de nævnte nåle er næsten udeluk
kende fundet i grave med et omfangsrigt og 
kostbart inventar. 

Fiblerne 

Kvindens dragt var - som hende selv - op
løst og forsvundet efter de mange år i jor
den. Man kan derfor kun svært forestille sig, 
hvordan den har set ud. Tilbage var kun de 
spænder - de såkaldte fibler - som kvinden 
har båret på dragten. Disse "sikkerhedsnå
le" havde først og fremmest en praktisk 
funktion, idet de holdt dragtdele sammen, 
men derudover smykkede de også dragten 
og personen, der bar dem. I grav 929 lå der 
ialt fem fibler 17

, der som hårnålen alle var 
meget nedbrudte og sammentrykkede. I dag 
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befinder fiblerne sig i faste præparater på 
deres oprindelige underlag af sand; konser
vatorerne vurderede, at kun på denne måde 
kunne man forhindre, at de gik yderligere i 
stykker. Alle fiblerne er fremstillet i sølv, 
og på tre af dem har man sat manchetter af 
guldblik eller forgyldt sølvblik som kostbart 
blikfang (figur 10). Der er tale om fire for
skellige typer fibler, der blandt andet ad
skiller sig fra hinanden ved at have for
skellige udformninger af den del af fiblen, 
der holdt nålen på plads, når den var stuk
ket i tøjet - den såkaldte nåleholder. To af 
fiblerne har en meget høj nåleholder 18 (fi
gur 11), og en fibel har en åben nåleholder 
dannet af en metalsnor, der er viklet om fi
blens bøjle og bukket, så den danner en ram
me 19. Den fjerde fibel har en spids fod med 
en fast nåleholder af form som et lille kræm
merhus 20. Den sidste fibel har også en fast 
nåleholder og en lang foddel, der afsluttes 
af en skive, hvorpå der er indlagt en glasper
le21 (figur 12). 

Pibler med høj nåleholder kendes i stort 
tal fra det østlige Danmark, og de særligt 
fine eksemplarer med manchetter og/eller 
ornamentik på nåleholderen, som f.eks. fib
len fra Grødby, er typiske for Bornholm og 
Skåne. Pibler med omslået åben fod kendes 
i stort antal fra Bornholm, bland og Got
land, men er sjældent fundet i det vestlige 
Danmark. Til gengæld forekommer typen 
hyppigt i grave fra Polen og Mecklenburg
Vorpommern. Pibler af typen med fast nå
leholder og spids fod er sjældne i Danmark, 
men kendes dog fra Bornholm - blandt an
det er et næsten identisk eksemplar fundet 
i en grav fra Kannikegård i Bodilsker sogn. 
En noget robustere variant er almindelig i 
det nordøstlige Tyskland. Pibler med skive
formet fod og glasindlæg er sjældne både i 
Skandinavien og på kontinentet, og det ek
semplar, der kommer fiblen fra grav 929 
nærmest, blev interessant nok også fundet i 
en grav fra Kannikegård. 

Efter konservatorernes forsigtige udgrav-
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ning kunne man se, at kvinden har båret de 
to ens fibler med høj nåleholder på skul
drene, de to fibler med hhv. fast nåleholder 
og omslået fod som par på brystet og noget 
længere nede midt på brystet den særligt 
fine fibel med glasindlæg på foden. Fra for
skellige grav- og mosefund kender man 
kvindedragter af uld i forskellige farver -
både todelte dragter med nederdel og bluse 
og de såkaldte peplos; en betegnelse, der op
rindelig blev brugt om de græske kvinde
dragter fra antikken. Disse dragter bestod 
af en bred bane stof, der var syet sammen, 
så den dannede et rør. Den øverste del af 
røret blev foldet ned over brystet, og over 
skuldrene blev stoffet fæstnet med datidens 
"sikkerhedsnåle" - fibler eller dragtnåle, så 
der derved dannedes åbne ærmer. Begge ty
per dragter blev holdt sammen af to fibler 
på skuldrene, og yderligere fibler kan have 
smykket dragten andre steder eller have 
holdt et slag sammen. Det er ikke til at sige, 
hvilken af de to typer dragter kvinden i grav 
929 har båret - måske en helt tredie variant, 
vi ikke kender til. Men placeringen af fi
bleme i graven peger på, at kvinden under 
alle omstændigheder over sit egentlige tøj 
har båret en kappe, holdt sammen foran på 
brystet af fiblen med glasindlæg. 

Perlekæden 

Det eneste egentlige smykke, der blev fun
det i graven, var en halskæde af blå glasper
ler og rødbrune ravperler. Denne kæde er 
til gengæld så smuk, at alle andre smykker 
synes overflødige. De 64 perler - 9 glasper
ler og 55 ravperler - blev fundet i det om
råde, hvor kvindens hals og bryst må have 
været, før skelettet opløstes. Selvom knog
lerne var væk, lå kæden endnu på sin plads 
med perlerne i den oprindelige rækkefølge 
- præcis som da de blev båret om kvindens 
hals for så mange århundreder siden. 
Særligt ravperleme var utroligt skrøbelige; 
overfladerne krakelerede, og et par af per-

Figur 10. Tre af fibleme samt den enlige spiral, som 
de ligger i præparatet (foto: Nationalmuseet). 

Figur 11. Een af de to sølvfibler med høj nåleholder. 
Nåleholderen er ornamenteret med et zig-zagbånd og 
fibelbøjlen bærer en manchet af forgyldt sølvblik 
(foto: Nationalmuseet). 

Figur 12. Sølvfibel med lang Joddet, der afsluttes med 
en skive med indlagt glasperle. Fiblen bærer flere 
manchetter af guldblik (foto: Bevaringsafdelingen, 
Nationalmuseet). 
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Figur 13. Perlekæden efter konserveringen (foto: Bornholms Museum). 

lerne smuldrede. Med den største forsigtig
hed rensede konservatorerne de enkelte per
ler for jord og behandlede dem derefter med 
forskellige væsker, for at de skulle blive 
mere stabile. Til slut blev perlerne trukket 
på en hørsnor i den rækkefølge, der var ble
vet iagttaget ved udgravningen. I dag kan 
man uden risiko tage kæden op og studere 
den nærmere. 

Perlekæden var sammensat af to forskel
lige typer blå glasperler og tre forskellige 
former for ravperler22 (figur 13 og 14). 
Glasperlerne var jævnt fordelt i rækken af 
ravperler; mellem to blå glasperler var der 
mellem 3 og 9 ravperler. 2 af glasperlerne 
er dobbeltkoniske i deres form - en type, 
der i Danmark er kendt fra omkring 30 an
dre gravfund fra yngre romersk jernalder -
særligt fra Jylland og Bornholm. Også i den 
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nordlige del af Tyskland og Polen er der fun
det en del perler af denne type; typisk i om
råder nær ved floderne eller ved kysten. De 
øvrige glasperler er rektangulære og med 
indslebne facetter. Sådanne perler kendes 
fra hele det danske område; dog særligt fra 
gravfund på Bornholm, på Sjælland og i Jyl
land. Også denne slags perler kender man 
fra Tyskland og Polen - i op mod 150 gra
ve lå der kæder med perler af denne slags. 
Glasperlerne er formodentlig produceret i 
de romerske provinser i det nuværende 
Frankrig, men det er endnu ikke lykkedes 
at finde værkstederne. Ganske vist har man 
kendskab til adskillige værksteder, hvor der 
var en storstilet glasproduktion i århundre
derne efter Kristi fødsel; her har man imid
lertid primært fremstillet drikkeglas. 

Størstedelen af kæden bestod imidlertid 
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af ravperler; 48 perler var skiveformede, 5 
perler havde form som et ottetal (den 
såkaldte berlokform), og 2 var dråbeforme
de. Ravperlerne er efter alt at dømme til
skåret i hånden. Perler af rav kendes fra yn
gre romerske gravfund fra hele Danmark -
men fordelingen af perlerne er ikke re
gelmæssig; langt de fleste ravperler er fun
det på Sjælland og Bornholm. Netop i 
Østersøområdet finder man ualmindeligt 
mange ravperler i gravene fra jernalderen, 
og det billede, der tegner sig på Bornholm, 
genfinder man i området omkring Weich
selflodens udmunding 23

• Netop i Polen er 
der store forekomster af rav i de tertiære af
lejringer, og råmaterialet til de mange born
holmske perler kan derfor meget vel stam
me herfra. De skiveformede ravperler var de 
mest almindelige - som vi også kan se det 
i kæden fra grav 929. De berlokformede 
ravperler har man fortrinsvist fundet i rigt 
udstyrede grave, og man regner derfor med, 
at denne særlige form var forbeholdt kvin
der fra de ledende familier, der bar perler
ne som symbol på deres status. Også i kvin
degrave uden for Danmark kender man de 
særprægede berlokperler - ud over den sto
re forekomst i Polen har man fundet berlok
formede ravperler i et mindre antal velud
styrede gravanlæg fra Mecklenburg-Vor-
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Figur 14. Et udvalg af perler
ne tegnet i hel størrelse . 
. Øverst en dobbeltkonisk og en 
facetteret glasperle. nederst 
en berlokformet og en skive
formet ravperle (tegning: Kir
stine Då. 1: 1 ). 

pommern og Thtiringen/Sachsen-Anhalt. 
Det bekræfter på bedste vis tanken om, at 
det kun var kvinder fra bestemte familier, 
der måtte bære perlerne. 

Kniven 

Har man tolket den dødes placering i grav
kammeret korrekt, så har der bag ved den 
dødes bækken ligget en jernkniv med sølv
beslag og en knop som afslutning på skaf
tet (figur 15). Selvom spidsen og æggen på 
klingen er rustet bort, og knivskaftet er 
knækket i to dele, er kniven forholdsvis vel
bevaret - i hvert fald hvis man sammenlig
ner med bevaringstilstanden for fiblerne og 
håmålen. Kniven må have været omkring 
20 cm lang, for på nuværende tidspunkt må
ler den - uden spids - hele 15 cm. Det ser 
ud som om, kniven har haft lige ryg og ind
svajet æg. 

Oprindeligt har knivskaftet set anderledes 
ud; den lange jernod, der udgår fra klingen 
og i dag er delvist synlig, har været stukket 
ind i et håndtag af træ, så man uproblema
tisk kunne holde på og arbejde med kniven. 
Træet er stadig bevaret visse steder på skaf
tet, hvilket hænger sammen med, at jern og 
sølv kan have en konserverende effekt på 
organisk materiale. Det samme gør sig gæl
dende for den træknop, der sidder som af-
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slutning på knivskaftet. I dag er metal og 
træ nærmest smeltet ind i hinanden til en 
klump, og knoppen har mistet det elegante 
slanke udseende, den formodentlig har haft. 
Træknoppen er udsmykket med en manchet 
i forgyldt sølvfolie, der i sig selv er et stu
die værd; 2-3 smalle rækker med indstemp
let dekoration, der efterligner "ægte" snoe
de metalbånd, er adskilt af glatte zoner. 
Også på overgangen mellem klinge og skaft 
bærer kniven en manchet af sølv - denne er 
imidlertid helt glat og måler hele 2,4 cm. 
Et lille rundt beslag af bronze menes at høre 
til kniven, men hvor det præcist har siddet 
er svært at sige - måske på skaftet. Knive i 

Figur 15. Jernkniven med knop som afslutning på 
skaftet og sølvbeslag (tegning: Kirstine Då. 1:2). 
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forskellige udformninger kendes fra mange 
yngre romerske grave både på Bornholm, i 
resten af Sydskandinavien samt på konti
nentet - denne almindelige brugsgenstand 
har formodentligt hørt til det personlige ud
styr og kom derfor naturligt med den afdø
de i graven. På Grødbygravpladsen var hele 
16 af de 73 yngre romerske grave udstyret 
med en kniv. Knive med beslag af ædel
metal og med knop på skaftet er derimod 
sjældne - sådanne knive var ikke hver 
mands eje og er kun blevet fundet i særligt 
rigt udstyrede grave. 

De tre lerkar 

Ud over sit personlige udstyr havde kvin
den fået tre lerkar med i graven - placeret 
tre forskellige steder på kammerbunden. I 
det nordøstligste hjørne af graven bag ved 
kvindens hoved havde man sat et hankekar 
(figur 16). En halv meter derfra lige op ad 
den østlige kammervæg stod et stort dob
beltkonisk kar (figur 17), og endelig lå der 
et lille uornamenteret bæger i det sydvest
lige hjørne af kammeret (figur 16). Det sto
re kar bestod af mindre skår og skårflager, 
der senere blev sammensat til et fuldstæn
digt, dog noget skrøbeligt kar, der oprinde
ligt har været 25 cm højt. På "skulderen" 
(lige over det markante knæk på midten) er 
karret udsmykket med fire brede furer. Kar 
af denne form og med lignende ornamen
tik kendes fra adskillige bornholmske grav
fund og er typiske for perioden. Hankekar
ret var i modsætning til det store kar beva
ret i hel stand. Det er dog ikke så omhyg
geligtudført; randen er skæv og formen no
get uregelmæssig. Hanken flugter med ran
den. Midt på bugen af karret er der en de
koration af lodrette streger. Hankekar var i 
yngre romersk jernalder den vigtigste kar
type i denne del af Østersøområdet. Man 
finder dem i mange variationer med for
skellige dekorationer i gravfund fra Born
holm, Sjælland og Skåne. De groft udførte 
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hankekar er ikke noget særsyn, men den 
lodrette afstribning er til gengæld ikke ret 
almindelig. Fra den nærliggende Sluse
gårdgravplads kendes dog et antal hanke
kar med en lignende ornamentik; de stam
mer imidlertid fra grave, der er noget ældre 
end grav 929 24

• Endelig er der det lille 
bæger, der som hankekarret var fuldstæn
digt bevaret. Det er et groft udført bæger 
uden dekoration. Sammenligner man de tre 

Figur 16. Hankekarret og bægeret (tegning: Kirstine 
Då. 1:2). 

lerkar er der en tydelig forskel i kvaliteten: 
det store dobbeltkoniske kar er mere om
hyggeligt udført - både i form og dekorati
on; de to andre kar er mere tilfældigt ud
f Ørt. Keramikken står derfor i kontrast til 
kvindens øvrige udstyr, der jo bestod af gen
stande af høj håndværksmæssig kvalitet. 

De tre lerkar har tilsammen udgjort et sæt 
- formodentlig et drikkeservice. Det store 
kar kan have fungeret som opbevaringskar, 
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hvorfra man med hankekarret hældte drik
ken op i bægret. I yngre romersk jernalder 
var skikken med at give den afdøde et drik
keservice med i graven udbredt i forskelli
ge dele af "Barbaricum" - een af betegnel
serne for den del af Europa, der i århun
drederne efter Kristi fødsel ikke var under -
lagt Romerriget (store dele af det nuværen
de Tyskland og Polen samt Skandinavien). 
Ritualet efterlignede romernes gravskik, og 
kunne man ikke få fat i de fine romerske 
metalkar, der oprindeligt blev brugt, kunne 
man efterligne karrene i ler. I forhold til an
dre egne i Danmark (f.eks. Sjælland) endte 
kun en mindre del af de importerede kar på 
Bornholm - de ofte store lerkarsæt med op 
til 8 lerkar er den lokale bornholmske ud
gave af de omfangsrige bronze- og glasser
vicer. På den tid, hvor grav 929 blev anlagt, 
var man dog gået bort fra de helt store sæt; 
det mest almindelige var nu sæt af færre kar, 
hvoraf det ene oftest var et hankekar af form 
som det fra kvindegraven25

• 

Skrinbeslagene 

Sammen med kniven blev også fundet to be
slag af jern med bevarede rester af træ og 
ben på bagsiden. I det ene beslag sad der 
stadig nogle småjernsøm. Disse beslag vol
der en del problemer, for det er ikke umid
delbart til at se, hvad de har været brugt til. 
Det er blevet foreslået, at der er tale om be
slag til en træspand eller til en træskål, men 
placeringen lige ved kniven synes at tale for 
en helt tredie mulighed: beslagene kan have 
siddet på en æske eller et skrin, hvori kni
ven lå. Skrin af træ og/eller ben kender man 
fra flere af periodens grave i Danmark og 
på kontinentet - altid i forbindelse med et 
i øvrigt omfattende gravudstyr af høj kva
litet26. 

Hvad fortæller gravudstyret om kvinden? 

Efter et så grundigt studium af de forskel
lige oldsager i grav 929 er det tid til at sam-
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menfatte resultaterne og lade genstandene 
fortælle deres egen historie om den grav
lagte kvinde. Håmålen var helt klart en sjæl
landsk type, der oftest er fundet i grave med 
et omfattende og kostbart udstyr. De fem 
fibler giver et noget forvirrende udsagn, 
men illustrerer meget godt Bornholms geo
grafiske og kulturelle position midt i Øster
søen: nogle af fibeltyperne knytter sig til 
den materielle kultur i Sjælland/Skåne, og 
andre peger mere i retning afMecklenburg
Vorpommern og Polen. To af fiblerne var i 
deres individuelle udformning meget usæd
vanlige (fiblen med glasindlæg på foden og 
fiblen med fast nåleholder og spids fod). De 
få paralleller til disse dragtnåle er fundet på 
Bornholm, så disse fibler er nok produkter 
af en lokal håndværker. De andre fibler kan 
være fremstillet lokalt, men kvinden kan 
lige så vel have erhvervet dem fra andre re
gioner. At kvinden har båret hele fem (mu
ligvis seks) fibler på sin dragt er meget 
usædvanligt; på Grødbygravpladsen var kun 
een anden kvinde gravlagt med så mange 
fibler (grav 472). Gravens særstilling un
derstreges imidlertid bedst af, at alle fibler 
er lavet i sølv med forgyldning eller guld
manchetter. Studier af gravfund fra hele det 
germanske område har vist, at det kun var 
en mindre del af befolkningen, der var i be
siddelse af sølv og guld - sandsynligvis de 
ledende familier, der brugte ædelmetallet 
som tegn på deres status, og via deres dragt
tilbehør og smykker signalerede velstand og 
magt. Perlekæden bestod af importerede blå 
glasperler og lokalt fremstillede ravperler -
herunder 5 af de sjældne berlokformede 
stykker. I det øvrige germanske område ken
des de berlokf ormede perler næsten ude
lukkende fra rigt udstyrede kvindegrave, og 
kæden symboliserer således status på sam
me måde som hårnål og fibler. Kniven med 
sølvbeslag og det tilhørende skrin var på til
svarende vis en del af de fornemme kvin
ders personlige udstyr. 

Grav 929 knytter sig mere til andre rigt 
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udstyrede kvindegrave fra Østersøregionen 
end til de øvrige samtidige kvindegrave på 
Grødbygravpladsen, der alle er mere spar
somt udstyret. Gravens særstatus under
streges af den komplicerede kammerkon
struktion, der som nævnt er unik for områ
det, men som genfindes i flere rigt udstyre
de gravanlæg fra det germanske område. At 
dømme ud fra kvindens grav har hun haft 
en særlig position i lokalsamfundet, mens 
hun endnu levede - en status, der bedst tol
kes socialt: hun har tilhørt den lokale le
derslægt - vel en storbondefamilie med vel
udbyggede kontakter til andre elitefamilier 
i de forskellige germanske områder. 

Hvornår døde kvinden? 

Dateringen af graven baserer sig på grun
dige studier af de enkelte oldsager i graven. 
Som i vore dage har moden skiftet hyppigt 
og hurtigt, og særligt fiblerne forandrede sig 
markant fra generation til generation. De 
fleste fibeltyper var i brug over et større om
råde og kendes derfor fra gravfund i hele 
"Barbaricum". I en række tilfælde lå fib
lerne sammen med mønter med slået årstal 
eller med romerske bronze- og glaskar, hvis 
produktionstidspunkt man kender. På den
ne måde kan dragtnålene - og dermed gra
vene - dateres ganske præcist; i visse tilfæl
de indenfor en generation. Og oldsagerne i 
grav 929 peger efter denne metode på, at 
kvinden blev gravlagt i sidste halvdel af 3. 
århundrede efter Kristi fødsel - sandsyn
ligvis omkring årene 255-275 27 (Jørgensen 
1989:178). 

Ægteparret 

Før vi helt forlader Grødby, skal der kort 
vendes tilbage til den anden grav, der lå helt 
isoleret fra de fire familiegrupper - grav 
21 7. Denne grav skal efter forfatterens me
ning helt klart ses i sammenhæng med den 
rigt udstyrede kvindegrav. Anlægget var 

Figur 17. Det store dobbeltkoniske lerkar. Oprinde
lig højde ca. 25 cm. (Foto: Bornholms Museum). 

som grav 929 orienteret NNØ-SSV og var 
i overfladen næsten lige så stort. Den kom
plicerede og sjældne baldakinkonstruktion 
med stenpakning- fire store hjørnesten, der 
har båret et trælåg - har krævet arbejdskraft 
og tid. Man kan ud fra tandsæt og de sva
ge rødlige skeletspor ikke bestemme køn
net på den døde antropologisk, og det spar
somme inventar gør en arkæologisk køns
bestemmelse problematisk. Ud over tre ler
kar, en glittesten og nogle jernfragmenter 
omfattede gravudstyret imidlertid også en 
pincet - en genstand, der forekommer hyp
pigere i mands- end i kvindegrave. Med vis
se forbehold kan man derfor anskue grav 
217 som en mandsgrav. Ud fra inventaret at 
dømme er graven etableret en del år efter 
grav 929 - men indenfor samme generati
on. Der er således store ligheder i placerin
gen og konstruktionen af de to grave, men 
også store forskelle i omfang og kvalitet af 
gravudstyret. 

Lars Jørgensen har analyseret gravene fra 
Grødbygård og Slusegård og har en plausi
bel forklaring på disse forskelle. Det ser ud, 
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som om man i løbet af yngre romersk jer
nalder gik over til kun at markere en slægts 
rang og status, når man begravede eet af fa
milieoverhovederne. Døde kvinden for ek
sempel først, fik hun sit fineste personlige 
udstyr med i graven - måske blev hun end
da udstyret med ting, der tilhørte andre fa
miliemedlemmer. Med dette ritual viste 
man de øvrige familier i bygden - og andre 
indflydelsesrige familier fra andre dele af 
Bornholm - hvilken status slægten havde i 
datidens samfund. Den ægtefælle, der leve
de længst - oftest manden - fik ved sin død 
et meget mere beskedent gravudstyr. De 
værdifulde genstande gik efter alt at døm
me i arv til næste generation. Og således 
skal man også forstå de to ensomt placere
de grave på Grødbygravpladsen; som et æg
tepar med forskellig grad af statusmarke
ring2s. 

Resume 

I sidste halvdel af 3. århundrede efter Kri
sti fødsel døde det kvindelige familieover
hoved i den fornemste slægt fra Grødby
bygden. Hendes familie bestemte, at hen
des grav skulle placeres lige ved foden af 
den gamle statelige gravhøj - som for at un
derstrege familiens særstatus. Det blev ikke 
nogen helt almindelig grav - tværtimod. 
Den var større og dybere end alle andre gra
ve på pladsen - både de ældre begravelser 
og de få, der kom efter. Gravkonstruktio
nen var yderst kompliceret, og bygningen af 
den krævede planlægning og samarbejde. 
Ikke en kiste, men et helt trækammer blev 
kvindens sidste hvilested, og som beskyt
telse mod gravrøvere og dyr lagdes en tung 
stenpakning af sandstensfliser og kampe
sten ovenpå kammerloftet. Det blev den 
mest arbejdskrævende og sikkert også den 
mest spektakulære begravelse, der havde 
fundet sted, siden man begyndte at bruge 
plateauet ved Grødbyåen som fælles grav
plads. Ved hjælp af det kostbare og om-
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fangsrige udstyr samt det pompøse gravan
læg markeredes kvindens og slægtens høje 
sociale status. Nogle år senere døde hendes 
mand, men ifølge tidens gravskik og arve
regler kom familiens status kun til udtryk i 
placeringen og opbygningen af det sær
prægede gravanlæg - ikke i gravudstyret. På 
dette tidspunkt var bebyggelsen omkring 
Grødbygård og Runegård efterhånden ble
vet opgivet, og med disse sene begravelser 
ophørte brugen af gravpladsen. På dette 
tidspunkt af romersk jernalder skete der en 
generel omstrukturering af bosættelses
mønsteret på Bornholm; man opgav mange 
steder de gamle bygder og flyttede til an
dre områder. Ægteparret tilhørte en familie, 
der af en eller anden årsag blev længere i 
området end de øvrige beboere. De to spekt
akulære gravanlæg på en ellers stort set op
givet gravplads i et landsbysamfund under 
opløsning blev slægtens sidste offentlige 
manifestation i Grødby. 

Afsked 

Man kan forestille sig familie og venner 
samlet om graven. Som kvinden ligger der 
på siden i sin fine dragt med de fem sølv
fibler, håmålen i håret, perlekæden om hal
sen og kniven i skrinet ser det bare ud, som 
om hun sover. De tre lerkar er placeret rundt 
om i gravkammeret; bliver den døde kvin
de tørstig på rejsen, er der givet forsynin
ger med. Man har fulgt tidens gravskik, men 
har udført ritualerne, så ingen er i tvivl el
ler skulle glemme det: her begraver man 
ikke blot en hustru, en mor eller en søster 
- her tager en fornem familie og Grødby
bygden afsked med en kvinde af høj rang. 

Som afslutning på ceremonien sættes en 
bautasten på toppen af graven - til evigt 
minde om kvinden. Ingen kunne den dag 
vide, at stenen ville synke ned i kammeret 
og forsvinde ud af syne - lige indtil den ok
toberdag i 1985, hvor arkæologerne forsig
tigt gravede mindet om kvinden frem igen. 
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Noter 

1. Artiklen er et sammendrag af forfatterens 
cand.phil. speciale "Kammergraven fra Grødby, 
Bornholm - et studium af en grav og dens soci
ale udsagn" (Københavns Universitet 1997). For 
tilladelse til at publicere graven og god støtte tak
kes museumsinspektør, Ph.d. Lars Jørgensen, 
Nationalmuseet og mag.art. Margrethe Watt, tid
ligere Bornholms Museum. 

2. Ndr. Grødbygård, sb. 205., BMR j.nr. 948; Ru
negård, sb. 202, BMRj.nr. 677. 

3. J.A. Jørgensens berejsertekst fra 1879 er hentet 
i sognebeskrivelsen for Åker sogn, der befinder 
sig i Det kulturhistoriske Centralregister. 

4. Citatet stammer fra amtmand Vedels store mo
nografi "Bornholms Oldtidsminder og Oldsa
ger", der udkom i 1886. Her sammenfatter Ve
del resultaterne fra de mange udgravninger, han 
foretog sammen med lærer Jørgensen (Vedel 
1886:356; Lyngstrøm 1989). 

5. En brandplet er en gravform, hvor resterne fra 
ligbålet (brændte knogler og gravudstyr) er sam
let i en dynge direkte på flad mark eller i en for
dybning i jorden. (Politikens Arkæologi Leksi
kon 1985: 101.) 

6. Stednummer 06.02.05, Grødby/Grødbygård, sb. 
205, BMR j.nr. 948, Nationalmuseets j.nr. 
4938/83, fundberetning nr. 5027. Gravpladsen 
ligger på gårdejer Aage Mortensens jorde, Åker 
matrikel nr. 87a. Den fredede gravhøj har sb. nr. 
34 c. 

7. Lars Jørgensen, som fungerede som leder for un
dersøgelserne ved Ndr. Grødbygård, har i to ar
tikler publiceret dele af resultaterne fra udgrav
ningerne (Jørgensen 1987; 1988). Hanne Wagn
kilde, der igennem flere år deltog i undersøgel
serne, valgte i sit speciale at se nærmere på 
gravskikken på denne lokalitet. I en artikel i ''fra 
Bornholms Museum 1994-95" fortæller hun om 
gravformerne og redegør for Grødby-befolknin
gens gradvise overgang fra den traditionelle lig
brænding til den "nye" jordfæstelse (Wagnkilde 
1996). 

8. Den store Slusegård-gravplads, der ligger i Pe
dersker sogn, blev udgravet fra 1958 til 64. Grav
pladsen er af en hel anden størrelse end Grødby
gravpladsen, idet der her blev fundet omkring 
1400 grave, anlagt i tiden fra 1. århundrede før 
Kr. fødsel til 400-tallet e.Kr. Gravantallet af
spejler en stor befolkning - dvs. en større bygd 
- og gravinventaret afspejler rigdom og over
søiske forbindelser (bl.a. Andersen et al. 1991). 

9. Teorien om familiegrupperinger på gravpladsen 
er udarbejdet og publiceret af Lars Jørgensen 
(Jørgensen 1987; 1988). Hanne Wagnkilde til
slutter sig ideen og har arbejdet videre på at ud
skille de enkelte familiers begravelsesområder 
(Wagnkilde 1996). Grundige kronologiske stu
dier har gjort det muligt at aflæse gravpladsens 
struktur og følge de fire familier op igennem æl
dre og yngre romersk jernalder. Det ser således 
ud til, at Grødby-bygden igennem en længere 
periode bestod af 4-5 gårde - en lille bygd set i 
forhold til Slusegård-samfundet, der sandsyn
ligvis har omfattet 8-10 gårde (Wagnkilde 
1996: 189). 

10. Oldsagerne fra grav 929 er udstillet på Born
holms Museum. 

11. Bevaringen af knogler og andet organisk mate
riale er afhængig af jordbundstypen og/eller jor
dens kemiske sammensætning. I den grusede un
dergrund på plateauet var der sjældent bevaret 
skeletmateriale. Oftest var der kun enkelte re
ster af kranium og tænder tilbage, eller også vi
ste skeletterne sig som rødbrune humusstriber i 
undergrundssandet. Den dårlige bevaringstil
stand hænger i dette tilfælde sammen med vand
gennemstrømningen, der har udvasket kalken i 
knoglerne (Wagnkilde 1996: 180). 

12. Resultatet stammer fra monografien "Iron Age 
Man in Denmark", hvor danske jernaldergrave 
analyseres af såvel arkæologer som fysiske an
tropologer (Sellevold et al. 1984:239). 

13. Bestemmelse af den gravlagtes køn ud fra old
sagerne i graven (arkæologisk kønsbestemmel
se) foregår ved, at man sammenligner inventa
ret med indholdet i grave, hvor skelettet kan sik
kert bestemmes til at være enten en kvinde el
ler en mand (antropologisk kønsbestemmelse) 
(Sellevold et al. 1984). De typiske kvindegen
stande i bornholmske grave fra yngre romersk 
jernalder har vist sig at være: Pibler (> 1), per
lekæde(r) med rav- og glasperler, hårbånd med 
guldblikperler, tenkroge, jernkam. Gravanlæg 
uden skeletmateriale, men med et større eller 
mindre udvalg af disse genstande, er derfor med 
stor sandsynlighed kvindegrave. 

14. Grav 400 på Skovgårdegravpladsen indeholdt 
det velbevarede skelet af en kvinde, der var 
gravlagt med et meget fornemt udstyr. Her hav
de man mulighed for at iagttage, hvordan hår
nåle blev båret i yngre romersk jernalder, for 
langs den ene side af kraniet, lå der en 20 cm 
lang hårnål, der oprindeligt må have holdt et hår
net med perler fast (Ethelberg et alii 2000:62, 
fig. 55). 
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15. Nålene fra romerskjernalder er systematisk be
arbejdet af B. Beckmann, og hårnålen fra grav 
929 er af type 116 i gruppe VIid (Beckmann 
1966:44). Andre eksemplarer kendes fra yngre 
romerske grave på Sjælland. En hårnål fra Bro
by (stednr. 04.01.13) er som nålen fra Grødby 
udført i sølv med guldfoliemanchetter. 

16. Der er tale om fire eksemplarer fra hhv. Værløse 
og Højrup (Sjælland), Kannikegård (Bornholm) 
og Simris (Skåne). 

17. En enlig spiral, der ikke umiddelbart synes at 
høre til nogen af de fem fibler, antyder, at der 
kan have været en sjette fibel i graven. 

18. Typen benævnes "toleddet armbrøstfibel med 
høj nåleholder samt tyk og lige afskåret foden
de" (Mackeprang 1943:4, Tafel 1, Abb.2) 

19. Typen kan beskrives som "toleddet armbrøstfi
bel med omslået fod og knæformet bøjle" og sva
rer i sin grundform til Mackeprangs type V, æl
dre variant (Mackeprang 1943: 10). 

20. Typen kan beskrives som "toleddet armbrøstfi
bel med fast nåleholder og spids fod afsluttet 
med en knop" og svarer i sin grundform til 
Mackeprangs type VI, ældre variant (Macke
prang 1943:10). Fra gravpladsen ved Kannike
gaard i Bodilsker sogn på Bornholm kendes et 
eksemplar, der minder meget om fiblen fra 
Grødby. 

21. Typen kan beskrives som "toleddet armbrøstfi
bel med fast nåleholder og lang fod med skive
formet afslutning med glasindlæg" og hører i sin 
grundform under Mackeprangs type X (Macke
prang 1943: 16f.). 

22. Perlerne er bestemt efter M. Tempelmann-Ma
czynskas typologi fra 1985. I perlekæden var 
der perler af typerne 57, 126, 388/389, 465 og 
471. Desuden var der to dråbeformede ravper
ler, der som form ikke er omfattet af den benyt
tede typologi (Tempelmann-Maczynska 1985). 
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23. Det er svært at vurdere, hvor almindelige rav
perler var i yngre romersk jernalder, for perler
ne er jo af organisk materiale, der let går til. I 
brandgravene er perlerne aldrig bevaret; de 
"overlevede" ikke ligbålet. I jordfæstegravene 
kan man være heldig at finde komplette kæder 
som i Grødby, men kun hvis jordbundsforhol
dene tillader det. At tolke et udbredelseskort over 
forekomsten af ravperler er derfor problematisk, 
for vi ser jo kun de perler, der har overlevet såvel 
bestemte gravritualer som de mange århundre
der i jorden. Imidlertid er der ingen tvivl om, at 
koncentrationerne på Sjælland, Bornholm og 
ved Weichselflodens udmunding afspejler et re
elt billede - her var ravperlerne langt mere al
mindelige end andre steder i Det frie Germani
en. 

24. Rasmussen et al. 1996:73. 
25. I sit kronologiske studie fra 1989 har Lars Jør

gensen defineret en lang række kartyper, der er 
typiske for Bornholm i yngre romersk og ældre 
germansk jernalder. I artiklen beskrives udvik
lingen i gravudstyrets sammensætning, herunder 
også keramikken, og der udskilles ialt 8 inven
tarfaser (Jørgensen 1989:170ft). 

26. Skrinbeslag af metal er fundet i flere sjælland
ske grave, f.eks. i Nordrup grav A og J (stednr. 
04.02.11) og i Aasø (stednr. 05.07.04) (Lund 
Hansen 1995:438;441). 

27. Grundlaget for såvel relativ som absolut date
ring af oldsager er omstændelige kronologiske 
analyser. Lars Jørgensen har udført sådanne ana
lyser på det bornholmske genstandsmateriale fra 
yngre romerskjernalder og ældre germanskjer
nalder. Den lokale bornholmske dateringsram
me kan i store træk synkroniseres med krono
logisystemer fra Sjælland, Tyskland og Polen 
(Jørgensen 1989: 178). 

28. Jørgensen 1988:17ff. 
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Bornholmsk udvandring 1868-1904 
Af Henning Bender 

På en flad mark uden for Ephraim i Sanpe
te County i det centrale Utah, henved 200 
km. syd for Salt Lake City, ligger den gam
le "Ephraim Pioneer Cemetery". Gravste
nene er fra 1800-tallet, og blandt de ældste 
finder man en grå sandstensstele med føl
gende indskrift: 

MARTIN 
PEDERSEN 

KUHRE 
Bom at Rønne, 

Bornholm 
DENMARK 
Sept 15. 1838 

Killed by 
IND IANS 

At Ephraim 
Oct 17. 1865 

An honest upright 
Landid man 

Gravsten og kirkegård i Ephraim, Utah. Fotograferet af forfatteren 1994. 
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HENNING BENDER 

Martin Pedersen Kuhre var en af 5, der blev 
dræbt ved denne lejlighed, men både han 
og mange andre, der mistede livet i sam
menstød med høvding Black Hawk i årene 
1865-67, bar danske efternavne. De danske 
bosættelser finties først og fremmest i San
pete County, d'er dengang var den yderste 
front mod "ødemarken". Stridighederne 
skyldtes naturligvis, at de danske landmænd 
fortrængte indianerne fra deres land, og at 
indvandrerne ikke fik støtte fra den ameri
kanske regering og militær, der så med al
lerstørste uvilje på "mormonstaten" 1• 

Når man således finder mange danskere 
så tidligt og så fjernt fra hjemlandet, skyl
des det, at mormonudvandringen i 1850' 
erne og 1860'eme var relativt set stærkere 
fra Danmark end fra noget andet land. 
København, Aalborg og Bornholm (Ama
ger juni 1851) var de første steder i Euro
pa uden for Storbritanien, der fik besøg af 
mormonmissionærer - og der var derfor 
bornholmere med, da den første gruppe om
vendte tog til Utah i december 1852. Af
rejsen blev begyndelsen til en mere omfat
tende og organiseret dansk udvandring; det 
følgende handler herom, og om hvorledes 
udvandringsbølgen kan måles på Bornholm 
fra sommeren 1868. 

Udvandringen fra øen var naturligvis kun 
en ganske lille del af den store udvandring 
fra Europa til Nordamerika i slutningen af 
1800-tallet, men for det daværende Dan
marks vedkommende var Bornholm det 
amt, der havde det største antal udvandrere 
i forhold til befolkningstallet2

• Det præge
de befolkningsudviklingen på øen. Den hav
de ellers i årene 1801-1880 fulgt takten for 
resten af landet (fra 1 til 2 millioner) med 
en fordobling af befolkningstallet fra ca. 
20.000 til 40.000 indbyggere. Men efter ca. 
1900 gik befolkningsudviklingen på Born
holm langsomt i stå på tal mellem 40.- og 
50.000, hvorimod resten af landet fordob
lede sit indbyggertal (2 1/2 - 5 millioner) i 
1900-tallet. Når udvandringen ikke lige 
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straks medførte befolkningstilbagegang, 
skyldtes det, at "hullet" delvist blev udfyldt 
af skånske indvandrere i størrelsesordenen 
2-3.000 3

• Men totalt set blev udvandringen 
fra Bornholm før århundredskiftet indled
ningen til en befolkningsmæssig stagnation, 
der siden har præget øens udvikling og hi
storie. 

Udvandringen udgør således et væsent
ligt element i Bornholms historie, og det er 
grunden til, at der i de senere år er udar
bejdet et omfattende - og på landsplan ene
stående - navneregister over alle disse bort
rejste bornholmere. Seddelregistret findes 
på Bornholms Centralbiblioteks Lokalsam
ling og supplerer Københavns politis Ud
vandrerlister med oplysninger fra en lang 
række andre kilder, herunder slægtsbøger4

• 

Hvad jeg kunne bidrage med, da jeg den 
14. april 1999 holdt foredrag om de born
holmske udvandrere på Biblioteket i Røn
ne, var derfor kun en supplerende præsen
tation af, hvordan man finder udvandrerne 
på Internettet og et forsøg på at beskrive den 
bornholmske udvandring set i forhold til re
sten af Danmark. Jeg fortalte om den dan
ske udvandrerdatabase og de særtræk, der 
gælder for den bornholmske udvandring, 
når det gælder udvandrernes alder, familie
forhold, erhverv og bosættelsesområder i 
USA. Det er det foredrag, jeg her sammen
fatter i en artikel, som jeg håber kan blive 
et supplerende hjælpemiddel for slægts- og 
lokalforskere og kan danne grundlag for et 
videre samarbejde med Bornholms Forsk
ningscenter om årsagerne til og sammen
hængene i den bornholmske udvandring. 

Kilderne til bornholmsk 
udvandring 

De almindelige slægts- og befolknings
mæssige kilder, folketællinger og kirke
bøger m.m. rækker ikke langt, når det gæl-
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Reklameblad 1869 fra rejseagent i København, der viser forbindelserne fra Liverpool med skib og jernbane. Ru
ten via Hamburg-Hult-Liverpool-New York var den mest populære blandt danske udvandrere. LASjæl. Køben
havns Politis Udvandrersager. 

der oplysninger om udvandringens samle
de omfang og de personer, der udvandrede. 
Disse kilder og de tilsvarende befolknings
registre på ankomststederne kan kun be
nyttes til supplerende oplysninger5

• De ene
ste kilder, der samlet kan fortælle om ud
vandringen fra et bestemt lokalområde, som 
eksempelvis Bornholm, er de passager- og 
billetlister for oversøiske udvandrere, der er 
bevarede. Det gælder de fuldstændige ame
rikanske ankomstlister og de langt mere 
spredte europæiske af gangslister. 

De amerikanske ankomstlister eller 
den forvandlede jomfru 

De amerikanske ankomstlister optegner alle 
indvandrere på alle ankomne skibe til 
USA's østkysthavne fra og med 1820 6

• Det 
blev til mere end 40 millioner personind
f ørsler, og listerne indeholder derfor også -

i det mindste i princippet - alle indvandre
de bornholmere. De er bare svære at finde! 
Dels findes der kun spredte registre til det 
vældige materiale, dels angiver listerne før 
år 1900 kun oprindelseslandet. Og ikke en
gang det kan man være sikker på er rigtigt! 

Den 8. juli 1869 købte Jomfru Hansine 
Hansen fra Rønne iflg. de københavnske 
udvandrerlister sin billet til New York. Jom
fruen var 28 år og havde indtil da boet på 
Bornholm. Hendes rejse via Liverpool på 
det britiske skib SIS Minnesota gik godt, 
bortset fra at Jomfru Hansen ved ankom
sten til New York den 28. juli 1869 ikke ale
ne blev noteret som tysk arbejder, men var 
blevet en mand! 

Hun var langt fra ene om denne sælsom
me forvandling på Atlanterhavet i juli 
måned 1869. Af skibets 1.139 passagerer re
gistreres 60 som amerikanere, 416 som bri
ter og 664 som tyskere, men nærmere un-
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dersøgt viser det sig, at kun 34 af skibets 
passagerer kom fra Tyskland. Resten, altså 
630 "tyskere", var i virkeligheden 316 dan
skere, 292 svenskere, 19 nordmænd og 3 
slesvigere, og mere end 10% af disse fik for
kert køn! Alt endte på sin rette plads, for ved 
ankomsten til Salt Lake City den 8. august 
1869 blev både navne, nationaliteter og køn 
ført tilbage til, hvad de var ved af gangen 
fra København en måned tidligere7

• Tilsva
rende fejlregistreringer optræder på skib ef
ter skib fra Liverpool til New York og be
tyder, for de år jeg har nået at undersøge 
(1869-73), at op imod 20.000 danskere re
gistreredes som tyske ved ankomsten til 
New York 8

• De amerikanske ankomstlister 
er ikke den sikre kilde til at finde sine eu
ropæiske rødder, som i hvert fald ameri
kanske slægtsforskere stadig tror de er. Det 
hjælper således ikke, at man leder i an
komstlisterne efter en oldemor fra Born
holm, når hun i listerne optræder som mand
lig tysk arbejder. 

Europæisk afgangsmateriale 

Desværre er materialet fra de fleste større 
europæiske af gangshavne forsvundet. Bre
men og Bremerhaven var med 7 ,2 millio
ner udvandrere den største udskibningshavn 
på det europæiske fastland, men udførlige 
afgangslister fra og med 1832 blev kasse
ret omkring år 1900, mens resten blev del
vist ødelagt under krigen. Antallet af ud
vandrere via Liverpool nærmer sig for
mentlig 20 millioner og gør byen til den vig
tigste europæiske af gangshavn overhovedet. 
Men man ved det ikke med sikkerhed. Bri
tiske passagerer blev først registreret fra 
1890, mens fremmede måtte vente til 1923 ! 
Hertil kommer velbevarede af gangslister fra 
Sverige og Norge fra og med 1869, men de 
er ikke relevante i dansk eller bornholmsk 
sammenhæng9

• 

For dansk udvandring er Hamburglister
ne 1850-1934, der indeholder ca. 5 millio-
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ner udvandrere, langt de vigtigste. Materi
alet indeholder både oplysninger om passa
gererne på de direkte oversøiske skibsaf
gange fra Hamburg samt de indirekte ud
vandrere via Hamburg, der rejste fra andre 
europæiske havne - særligt ad ruten Ham
burg-Hull-Liverpool. Desværre kan Ham
burgmaterialet kun benyttes manuelt med 
nødtørftige navneregistre, men arbejdet med 
en database er nu startet 10

• Selv efter udar
bejdelsen af denne database vil bornholme
re være svære at finde, da de danske loka
litetsangivelser er temmeligt grovmaskede 
i Hamburglisterne. Men bornholmske ud
vandrere kan identificeres ind imellem, også 
for den ellers helt ukendte periode i dansk 
udvandring, der omfatter årene 1850-1868. 
For tiden efter 1868 er der et betydeligt an
tal danske udvandrere, også bornholmere, 
der først købte deres billetter i Hamburg. 
Disse udvandrere er ikke registreret som ud
vandrere i de danske politiprotokoller, der 
kun omfatter de udvandrere, der købte bil
let i Danmark fra og med 24.maj 1868 og 
frem til slutningen af 1930'erne. 

De københavnske Politiprotokoller 

Efter en række skandaler hvor godtroende 
udvandrere lod sig bondefange af danske 
rejseagenter, vedtog Den danske Rigsdag 
den 1. maj 1868 en strikt kontrollovgivning. 
Loven var inspireret af regelsættet i Ham
burg fra 1850 og fulgtes i 1869 af lignende 
regler for Sveriges og Norgesvedkommen
de. Iflg. den danske lov skulle Københavns 
Politidirektør godkende og kontrollere alle 
udvandringsagenter i Danmark og autorise
re samtlige danske oversøiske billetudste
delser. Det skulle ske, hvad enten rejsen fo
regik direkte fra København til USA eller 
indirekte via anden europæisk havn. Grund
stammen i materialet, der desuden indehol
der skibssyn, proviantlister, rejseberetnin
ger og passagerlister for alle passagerskibe, 
der udgik fra København i oversøisk fart, 
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er en række protokoller, hvori oplysninger
ne fra samtlige danske oversøiske billetud
stedelser er kopieret. Det blev til 90 tykke 
bind, hvor hver enkelt udvandrer - dansk 
såvel som udlænding - er opført efter ens
artede kriterierll. Når protokollerne allige
vel er meget tidsrøvende at benytte manu
elt, skyldes det, at der er tale om hele to 
protokolrækker - den direkte og den indi
rekte - der år for år opfører udvandrerne 
grovalfabetisk efter begyndelsesbogstavet i 
efternavnet. 

Den danske Udvandrerdatabase 

Materialets homogene natur gør det oplagt 
at kode maskinelt. Det blev første gang gjort 
i EDB-alderens barndom af Kristian Hvidt, 
men desværre uden person- eller stednavne 
og kun for danske udvandreres vedkom
mende 12

• Da personnavnene er betingelsen, 
både for at besvare slægtshistoriske fore
spørgsler og for at kunne sammenligne op
lysningerne, person for person, med de ame
rikanske ankomstlister og svenske og tyske 
afgangslister, begyndte Det danske Udvan
drerarkiv i 1990 en inddatering af alle op
lysninger for samtlige udvandrere. Til dato 
har vi nået perioden 24. maj 1868 til 31. 
december 1904 omfattende 308.792 udvan
drere. Af disse har 184.646 personer sidste 
bopæl i Danmark. 74.083 har sidste bopæl 
i Sverige, mens resten - 50.060 - har sidste 
opholdssted i andre lande. For de 29 .448, 
der har sidste opholdssted i USA, gælder 
dog, at det i reglen drejer sig om personer, 
der allerede er rejst fra Danmark en gang. 
Senere vender de tilbage, ofte for at hente 
familien - kone og børn. Alle noteres her
efter ved afrejsen med USA som sidste 
hjemsted. Alene for Bornholm drejer det sig 
1900-1904 om 191 personer, der har sidste 
opholdssted i USA, men som er født på 
Bornholm. 

For hver enkelt udvandrer medtager da
tabasen de 13 mulige grundoplysninger fra 

protokollerne: efternavn; fornavn; beskæf
tigelse; familiestatus; alder; fødested (først 
fra 1899); sidste opholdssted (kun detalje
ret for danske udvandrere); agentens navn; 
billettens nummer; billettens registrerings
dato; skibsnavn (dog kun ved direkte af
gange fra København); bestemmelsessted 
(land, stat, by) og evt. annullering af billet. 
Hertil føjes så 11 hjælpekoder pr. udvan
drer for at sikre hensigtsmæssige søgemu
ligheder, og alt i alt betyder det, at der for 
første gang er en reel mulighed for at høste 
det fulde udbytte af denne hovedkilde til 
dansk udvandring. 

Hvor fuldstændig er databasen? 

Sammenligner man de danske udvandrerli
ster med de amerikanske ankomstlister, er 
oplysningerne i de danske før år 1900 langt 
mere fuldstændige og korrekte end i de 
amerikanske, når det gælder den enkelte ud
vandrer. Der findes således et stort antal ud
vandrere fra de danske lister, der er regi
streret under forkert nationalitet, køn og 
navn i de amerikanske. Til gengæld findes 
der også danske indvandrere, der er nævnt 
i de amerikanske lister uden at være nævnt 
i de danske. En hel del af disse udvandrere 
findes til gengæld i Hamburglisterne, der 
visse år har op imod 20% danske udvan
drere, der ikke er nævnt i de danske lister 
og derfor heller ikke forekommer i databa
sen. Det drejer sig om danske udvandrere, 
der først købte deres billet, når de nåede til 
Hamburg, og som derfor ikke er registrere
de som billetkøbere i Danmark. Ganske vist 
er der, målt over hele perioden, nogenlun
de lige mange danske, der rejser fra Dan
mark og ankommer til USA, men tallene 
dækker ikke nødvendigvis de samme per
soner. Der er snarere tale om, at to mod
satrettede fejl udjævner hinanden. På den 
ene side mangler de danske af gangslister 
op imod 20% af udvandrerne, nemlig de 
danskere der ikke købte billet i Danmark -

107 



HENNING BENDER 

"Ottawas" afgang som første dampdrevne Amerikabådfra København til New York i 1866 blev fejret i Køben
havn. Ved ankomsten til New York viste det sig, at ingen af de ting, der var blevet lovet udvandrerne, blev over
holdt. Det gav anledning til en lovgivning, der fra foråret 1868 sikrede udvandrerne en fair behandling. Det er 
politiets kontrolarbejde hermed, der har medført, at vi har udvandrerdatabasen fra 1868 og fremefter. Farvelagt 
litografi på Det danske Udvandrerarkiv. 

mens de amerikanske ankomstlister på den 
anden side taber op imod 20% af de an
komne danskere p.g.a. fejlregistreringer. 
Korrigeres de amerikanske ankomstlister og 
medtages hamburglisterne, skal de danske 
udvandrertal forhøjes med op imod 20 % 
visse år. 

Hertil kommer at der, ud over Køben
havns politis udvandrerprotokoller, kendes 
yderligere to danske lister: Vejle- og mor
monlisterne. "Vejlelisterne" 13 

- der aldrig 
blev indleveret til Københavns Politi fra et 
rejseagentur i Vejle - rummer for perioden 
1882-1887 i alt 4.109 udvandrere (hvoraf 3 
fra Bornholm), mens politiets særlige regi-
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strering af mormonudvandrere 1872-1894 14 

omfatter 7.780 danske mormoner, hvoraf 
150 kom fra Bornholm. 

Dansk Udvandring 1868-1904 
Hvis vi skal bedømme dansk udvandring i 
årene 1868-1904, må vi derfor erkende, at 
de oversøiske ankomstlister er mangelfulde, 
og at de danske lister kun fortæller om de 
udvandrere, der købte billet af danske ud
vandringsagenter. De nøjagtige udvan
dringstal kendes derfor ikke, bortset fra at 
det kan siges, at der er tale om minimums
tal, der muligvis skal forhøjes med op imod 
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20% visse år. Disse minimumstal giver føl
gende fordeling på landets amter på grund
lag af udvandrernes sidste opholdssted in
den afrejsen med procenter beregnet i for
hold til det gennemsnitlige befolkningstal i 
folketællingerne 1870-1901: 

Amt Database Mormon- Vejle- %af 
1868-1904 lister lister folketal 

1872-94 1882-87 1870-1901 
Bornholms amt 5.684 150 3 15 07% 
Maribo amt 14.250 115 17 1430% 
Hiørrin•amt 13.763 560 398 12 87% 
Aalbornamt 10.885 1.754 283 1152% 
Veileamt 10.797 297 2.013 1120% 
Præstø amt I0.601 140 4 1048% 
Thisted amt 6.583 159 86 9 81% 
København amt/bv 40.171 1.709 66 936% 
Svendboro amt 11.075 52 205 911% 
Århus amt 13.108 1.349 366 901% 
Sorø amt 6.914 394 803% 
Ribe amt 6.207 72 275 764% 
Holbæk amt 6.209 115 2 656% 
Odense amt 9.088 132 99 640% 
Randers amt 4.961 450 45 4 76% 
Rin•købin• amt 3.470 103 116 3 65% 
Frederiksbor• amt 2.913 82 4 3 33% 
Viborn amt 2.852 147 127 3 07% 
DANMARK 179.531 7.780 4.109 865% 

Bornholms amt har den mest intensive 
udvandring i Danmark, tæt fulgt af Maribo 
amt (d.v.s. Lolland-Falster), Hjørring og 
Aalborg amter (d.v.s. Nordjylland - særligt 
de nordlige og østlige dele). Hertil kommer 
Vejle amt, hvor udvandringen særligt knyt
ter sig til området mellem Horsens og Vej
le fjord. Præstø amt (særligt Møn og Suså
området); Thisted amt, hvor udvandringen 
særligt gælder sognene ved Sallingsund. 
Endelig koncentrerer udvandringen fra 
Svendborg amt sig til Langeland - med Syd
langeland som det stærkeste udvandrings
område i Danmark overhovedet. Også 
Københavns amt/by er et relativt stærkt ud
vandringsområde, men det skyldes næppe, 
at udvandrerne er født her. Udvandringen 
herfra er snarere en følge af den kraftige 
indvandring fra resten af landet til Hoved
staden disse år. At det forholder sig sådan 
kan konstateres, da der efter år 1899 både 

er oplysninger om fødested og sidste hjem
sted i Udvandrerprotokollerne. Det viser sig 
så, at op imod halvdelen af alle udvandre
re med sidste hjemsted i København er født 
i andre dele af landet. For Bornholm er det 
mere neutralt. I årene 1900-1904 er 100 ud
vandrere født på Bornholm, men har sidste 
hjemsted i andre dele af landet (særligt 
København med 50) - mens der i samme pe
riode er 94 udvandrere, der har sidste hjem
sted på Bornholm, men som er født andre 
steder - særligt i Skåne med 44. Vandrin
gerne i denne periode foregår fra Syd-Sve
rige til Bornholm, fra Bornholm til Køben
havn og fra Bornholm og/eller København 
til USA. 

Mens udvandringen fra Bornholm med 
15% af befolkningen relativt set er 5 gange 
stærkere end de 3% fra Viborg amt, er der 
til gengæld store ligheder fra amt til amt, 
når det gælder takten i udvandringen. Fle
re faktorer sætter fra sidst i 1860'eme skub 
i udvandringen: Homestead-lovens mulig
hed for jord til alle; afslutningen af den ame
rikanske borgerkrig 1861-1865; det store 
jernbanebyggeri (øst- og vestkysten forbin
des 1869) og overgangen til dampdrift over 
Atlanterhavet i 1868-1869. Men først og 
fremmest er udvandringstallene for såvel 
Bornholm, Danmark som helhed og for alle 
enkeltamter bestemt af de økonomiske kon
junkturer. Når konjunkturerne var dårlige i 
USA og gode i Danmark, blev udvandrin
gen beskeden: det gælder særligt midt i 
1870'erne og midt i 1890'erne. Omvendt 
havde udvandringen sine kulminationer, når 
konjunkturerne var gode i USA og dårlige 
i Danmark. Det var særligt tilfældet i årene 
omkring 1880, omkring 1890 og omkring 
århundredskiftet. For Danmark som helhed 
topper udvandringen i 1882 med 9.920 ud
vandrere (Bornholm 308) - for Bornholm i 
1890 med 386 udvandrere (Danmark 
8.247). 

På grundlag af databasen kan det i øvrigt, 
som almindelig karakteristik af den samle-
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de danske udvandring i perioden konstate
res: 

1. at de årlige udvandrertal på lands- og 
amtsplan er parallelle. Således også 
for Bornholm. 

2. at 2 ud af 3 er mænd, og at 2 ud af 3 
af alle er 18-29 år. Det gælder også 
Bornholm. 

3. at mere end en tredjedel af udvan
drerne rejste sammen med andre fa
miliemedlemmer. Det gælder kun hver 
fjerde bornholmer. 

4. at landbrugserhvervet dominerer ud
vandrernes stillingsbetegnelser indtil 
midt i 1880'erne, hvorefter byerhver
vene bliver førende. For Bornholm er 
byerhvervene førende i hele perioden. 

5. at 9 ud af 10 udvandrere tager til USA. 
Det gælder også Bornholm, hvorfra 
96% tager til USA. 

6. at hovedparten af danske udvandrere 
i rækkefølge har præriestaterne Iowa, 
Wisconsin, Minnesota og Nebraska 
som mål, mens bornholmerne helt af-

viger fra mønstret og i stedet tager til 
Illinois; Pennsylvania; Californien og 
New York (uden for byen New York). 

7. Når undtages nordjyske koncentrati
oner af bosættere i den sydvestlige del 
af Iowa, er der ingen der klumper sig 
mere end bornholmerne: Warren i 
Pennsylvania, Jamestown i New York; 
La Salle, Peru, Pontiac og Piper City 
i Illinois; Modesto i Californien - samt 
Reno i Nevada. 

Der er således betydelige ligheder i ud
gangspunktet, men markante forskelle hvad 
angår bestemmelsesstederne, når den dan
ske udvandring som helhed og den born
holmske sammenlignes. 

Udvandring fra Bornholm 
Hvor kom bornholmerne fra? 

En af de helt store fordele ved udvandrer
databasen er, at den fortæller, hvorfra ud
vandrerne kom. Vel at mærke deres seneste 

Udvandring fra Bornholm og hele Danmark 1868-1904 
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bopæl. Men dette er langt fra ensbetyden
de med, at dette sted også er fødestedet. 
Bornholmerne indgår, som alle andre dan
skere, i en omfattende vandring fra land til 
by. Der vil derfor være flere udvandrere 
med sidste hjemsted i byerne end udvan
drere, der er født i byerne. At det er tilfæl
det kan først eftervises fra og med år 1900. 
Af 208 udvandrere, der havde sidste bopæl 
i Rønne i årene 1900-1904, var kun 88 født 
i Rønne; 23 var født i Sverige; 15 i andre 
dele af Danmark og 82 i landsognene på 
Bornholm. Så bedømt på disse tal kommer 
3 af 5 fra købstæderne. Men måler man på 
grundlag af oprindeligt fødested, kommer 
3 ud af 5 udvandrere fra landet. 

BORNHOLM Udvandrere % af befolkningen på 
1868-1904 Bornholm 1880 

Rønne 2.015 243% 
Knudsker 60 8 3% 
Nvker 67 79% 
Vestermarie 134 63% 
Nvlars 67 71% 

Hasle 272 214% 
Allinge-Sandvig 235 128% 
Rutsker 92 71% 
Olsker 124 101% 
Rø 62 80% 
Klemensker 258 116% 

Gudhiem 53 84% 
Svaneke 162 123% 
Østerlars 121 82% 
Østermarie 150 61% 
Ibsker 121 82% 
Christiansø 9 33% 

Neksø 382 165% 
Åkirkebv 130 134% 
Åker 144 62% 
Bodilsker 101 80% 
Poulsker 108 95% 
Pedersker 47 45% 

Købstæder i alt 3.249 195% 
Landsovne i alt 1.872 85% 

Bornholm SV 2.343 178% 
Bornholm NV 1.043 121% 
Bornholm NØ 616 78% 
Bornholm SØ 912 101% 

Det er derfor vigtigt at erindre om, at ta
bellen over udvandring fra de enkelte sog
ne og byer på Bornholm er opstillet efter 

udvandrernes sidste hjemsted. Havde det 
været efter føde sted, ville procenterne på 
udvandrede i forhold til befolkningstallet i 
de enkelte sogne og byer formentlig have 
fordelt sig mere jævnt. De forholdsvis høje 
byprocenter og de forholdsvis lave land
procenter dækker over en kraftig vandring 
fra land til by i denne periode. 

Ovenfor er valgt den gamle herredsind
deling - Bornholms Vestre, Nordre, Østre 
og Søndre herred. Vælger man i stedet den 
nuværende kommuneinddeling, bliver for
delingen ikke meget anderledes: 

Kommuner Antal % 
Rønne 2.075 23 3% 
Hasle 708 121% 
Nexø 874 113% 
Allin~e-Gudhiem 743 88% 
Aakirkebv 522 71% 
Christiansø 9 33% 

Alders- og kønsfordeling: 15 

Som det kan ses, er overvægten af mænd, 
både for Bornholm og for Danmark som 
helhed, meget stor. Som forskel skal særligt 
understreges, at mandsoverskuddet i aldre
ne mellem 10 og 29 år er endnu større fra 
Bornholm end for resten af landet. Det af
spejler sig også tydeligt i den andel af born
holmerne, der rejser sammen med familie
medlemmer. Den er markant mindre, ikke 
blot i forhold til Danmark som helhed (25% 
mod 36% for Danmark som helhed), men 
også i forhold til samtlige andre amter i 
Danmark. Kun udvandringen fra Sønder
jylland og Skåne har tilsvarende lave pro
center for familieudvandring. For Sønder
jylland skyldes det klart, at de unge mænd 
flygter fra den tyske værnepligt, men det er 
jo ikke forklaringen på Bornholm eller i 
Skåne. Det kan kun skyldes ringere frem
tidsudsigter og løn i hjemegnen end i andre 
dele af landet 16 
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Udvandrernes køn- og aldersfordeling 1868-1904. BO= Bornholm; DK=Hele Danmark 
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Sammenlignet med Danmark som helhed, 
er andelen af udvandrere med byerhverv 
klart højere på Bornholm - mens der om
vendt er færre udvandrere fra arbejdsplad-
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ser på landet. Det betyder imidlertid ikke, 
at der er flere faguddannede, der udvandrer 
fra Bornholm end andre steder fra. Tværti
mod er der tale om ufaglærte (tyende, ar
bejdere, syersker o.l.). Procenten af byar-
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Udvandrernes erhverv fordelt på land
og byerhverv 1868-1904. 
BO= Bornholm 
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bejdere er således noget højere på Bornholm 
(11 % ) end for landet som helhed (8% ). Pro
centen aflandarbejdere er derimod den sam
me som i resten af Danmark. Leder man 
herudover efter særlige bornholmske er
hverv kom 112 - eller 36% - af de i alt 309 
stenhuggere, der udvandrede fra Danmark, 
fra det vestlige og nordlige Bornholm. Det 
kan jo næppe undre, hvorimod det undrer, 
at fiskere ikke udgør mere end 6% af 289 
udvandrede fiskere fra Danmark. Men den
gang var der jo heller ikke tale om fiske
kvoter i Østersøen, ligesom man ikke fi
skede de steder, hvor bornholmerne rejste 
til - midt inde i USA. 

Rejsen til Amerika 

Som allerede nævnt er en af hovedårsager
ne til, at udvandringen tog så voldsom fart 
fra slutningen af 1860'erne overgangen til 

Litografi fra 1882 der viser udvandremes afrejse fra Larsens Plads i København. Det danske Udvandrerarkiv. 
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Den danske Amerika
båd "Hekla" 1884. 
Litografi på Det dan
ske Udvandrerarkiv. 

dampkraft. For mormonudvandrerne tog 
rejsen til Utah før 1869 fra 9 til 18 måne
der, afhængigt af om man overvintrede un
dervejs, mens rejsen fra sommeren 1869 re
duceredes til mindre end en måned fra 
København til Utah ved S/S "Minnesota" 
og Union Pacific. Banerne fra Stillehavet og 
Atlanterhavet mødtes netop i Utah i maj 
1869. Dampen gav faste afgangs- og an
komsttider og stærkt reducerede rejsetider. 
Det blev grundlaget for en organiseret ud
vandring for millioner af mennesker. 

Hvad selve skibsrejsen angik, kan vi i da
tabasen kun følge den halvdel af bornhol
merne, der rejste direkte fra København til 
New York. I årene 1869-1874 foregik turen 
med udenlandske dampskibskompagnier, 
der forsvandt, da udvandringen nåede sit 
lavpunkt i årene 1875-1879. Højdepunktet 
i 1880'erne gav til gengæld basis for dan
nelsen af A/S Dampskibsselskabet "Thing
valla", der eksisterede 1880-1898, indtil 
magre år medførte, at selskabet og dets ski
be blev overtaget af DFDS og videreført 
som "Skandinavien-Amerika" linien 1898-
1935. Flere af skibene var Nordens største, 
selvom de var små og svage efter vore be
greber. 1869-187 4 lå Amerikabådene på 
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omkring 2.000 brt. med 1.500 HK. 1880-
1900 var de på omkring 3.000 brt. og 2.000 
HK, mens de lige efter århundredskiftet pas
serede 10.000, hvad såvel brt. som HK an
gik'8. Men inden man kom ombord på Ame
rikabådene, måtte bornholmerne som de fle
ste danskere sejle lokalt. 

"Rejsen fra Rønne til Ystad gik meget 
godt. Her i Ystad fik vi en mængde svin og 
gæs ombord, og det var helt komisk at høre, 
hvorledes svenske skrig og nævnte dyrs 
mæle kunne hannonere sammen." 

Således skrev Jens Peter Lind, 21 år og 
tyende fra Rutsker, hjem til sine forældre 
Dorthea og Hans Lind, da han berettede om 
rejsen til Amerika sammen med sin bror, 
den 16-årige Jens Christian Lind. Turen var 
startet i Rutsker den 14. oktober 1882. Den 
17. oktober havde de fået overfart fra Røn
ne til Ystad. 8 timer efter skibet havde for
ladt Ystad, var de i København, hvor brødre
ne på få timer købte fornødenheder til rej
sen og fik ordnet papirer (dvs. dem vi ken
der fra Københavns Udvandrerlister). Alle
rede samme eftermiddag, den 18.oktober, 
sejlede de af sted med Amerikabåden "He
kla" og så den 21. oktober Europa, dvs. 
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nordspidsen af Skotland, for sidste gang. 
Den 3. november ankom de til New York, 
hvor registreringen i Castle Garden blev kla
ret på 11/z time. De blev herefter sejlet til 
Penn Station, hvor de klokken 8 samme af
ten sad i toget mod Chicago. Der blev ikke 
tid til at dyrke "fornøjelser" i de store byer. 
Alle steder - i København, New York og 
Chicago - sørgede dansktalende rejseagen
ter for, at de kom derhen, de skulle, så hur
tigt og effektivt som muligt. Målet var Fay
ette i det nordlige Michigan, hvor de mød
te en slægtning, Peter Lind, der var skov
hugger. Han kunne kun fortælle, at der ikke 
længere var ledige jobs, og brødrene rejste 
derfor videre mod nord, hvor de blev ind
kvarteret i et skur sammen med mange an
dre skovhuggere langt ude i skoven nær den 
canadiske grænse. Skovhugst og canadiske 
vinterfrostgrader var næppe bornholmernes 
stærkeste side. Den yngste afbrødrene døde 
allerede den 10. december 1882, knapt 2 
måneder efter afrejsen fra Rutsker, efter "8 
Dages haard Sygdom" 19

• 

Til gengæld nåede de fleste bornholme
re, der tog via København, velbeholdne 
frem til Amerika. Der var ingen bornhol
mere ombord, da "Thingvalla" midt ude på 
Atlanterhavet den 14. august 1888 kollide
rede med "Geisir", der brækkede og sank 
på få minutter. Mirakuløst nok slap de om
bordværende bornholmere endda fra "Nor
ge"s forlis. DFDS's "Norge" afgik fra 
København den 22. juni 1904, men løb den 
28. juni 1904 tidligt om morgen på Rockall 
klippen vest for Skotland og sank i løbet af 
10 minutter. Sikkerhedsudstyret var kritisa
belt, og af 727 passagerer og 68 besæt
ningsmedlemmer blev kun 145 passagerer 
og 23 besætningsmedlemmer reddet i de tre 
redningsbåde, der fungerede. Blandt disse 
var skibets to bornholmske passagerer, land
arbejder Carl Peter Møller, 15 år, fra Knud
sker, født i Rønne, og arbejder August 
Thornberg, 39 år, fra Rønne. Begge bragtes 
til Skotland og siden videre til USA2°. 

Bornholmere i USA 

I tilfældet med brødrene Lind er bestem
melsesstedet iflg. billetterne Chicago - det 
planlagte bestemmelsessted Fayette i Mi
chigan, mens det endelige bestemmelses
sted blev længere nordpå. Denne afvigelse 
mellem billettens bestemmelsessted og det 
endelige gjaldt næsten halvdelen af de born
holmske indvandrere, der eksempelvis kun 
købte billet i Danmark til New York (2.035), 
Chicago (447) eller Boston (101), selvom 
de, for langt de flestes vedkommende, straks 
tog videre. Skal man derfor opnå et nogen
lunde dækkende billede af bestemmelses
stederne, må man trække disse byer fra i 
opgørelserne og beregne fordelingen på re
sten. Ser vi på de fem førende ankomststa
ter bliver resultatet helt forskelligt for hen
holdsvis Bornholm og Danmark som hel
hed: 

De bornholmske indvandrere tog til de 
store nordøststater og Californien, mens 
øvrige danskere rejste til de nordlige midt
vestlige præriestater. Det gjaldt ikke blot 
Danmark som helhed, men også alle andre 
amter hver for sig. Bornholmerne søgte de
res helt egne veje, og da de ikke fandt an
dre danske, fandt de hinanden i særlige ko
lonier: 

Bornholmske kolonier i USA 

Med "bornholmske kolonier" skal forstås 
områder i USA, hvor der er en væsentlig 
overrepræsentation af bornholmske indvan-
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drere i forhold til andre danske. Områder
ne er fundet ved at udskille alle amerikan
ske stednavne, hvortil mere end 19 born
holmere rejser, og samtidigt forlange, at der 
her skal være flere bornholmere end de 
3,1 %, den bornholmske udvandring totalt 
udgør af den samlede danske. Det giver føl
gende "bornholmerkolonier" i USA: 

Steder mere 19 bornholmere havde som bestemmelsessted og 
hvor de ud!!iorde mere end 3 1 % af de danske udvandrere 
Bestemmelsessted Bornholmere % af danske 
Warren Pennsvlvania 248 444% 
Jamestown New York 217 85 8% 
La Salle Illinois 165 747% 
Peru Illinois 86 811% 
Pontiac Illinois 79 77 5% 
Sacramento California 56 35 4% 
Modesto California 44 83 0% 
Piner Citv. Illinois 32 88 9% 
Corrv Pennsvlvania 31 195% 
Portland Ore~on 31 13 7% 
Reno Nevada 25 55 3% 
Anita Iowa 21 55 3% 
Manhattan Kansas 20 76 9% 

D 0 M 1 N 

0 
0 

Samtidigt er det tydeligt, at der er tale 
om to hovedkoncentrationer. En i det nord
vestlige Pennsylvania og det sydvestlige 
New York og en i et område sydvest for Chi
cago i Illinois. Hertil kommer mindre kon
centrationsområder i Iowa, Kansas, Nevada 
og Californien. 

I. Jamestown-Warren området (New York 
og Pennsylvania) 

Det lokalområde i USA, hvortil næsten hver 
femte bornholmer løste billet, består af et 
cirkelformet område med Warren i det nord
østlige Pennsylvania som midtpunkt og en 
radius på ca. 60-70 km" der strækker sig ind 
i staten New York. Nærmere bestemt drejer 
det sig om Warren County med bornholm
ske bosættelser i byerne Warren, Bames, 
Claredon, Irvinetown og Sheffield. Dele af 
Erie og Crawford Counties i Pennsylvania 
og Chautauqua County i staten New York, 

""' ~,o A N A Il A 
'·"'·--. 

Dansk Kirkesamfunds kort over danske kirker i USA år 1900. De vigtigste bornholmske bosættelsesområder er 
markeret med en cirkel. 
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Lau Petersen fra Bornholm (nr. 2fra venstre) i Frews
burgs Nationalgardes hornorkester, u.å. Bornholms 
Museum, B.M. 1125. 

der ligger nærmest vest og nord for War
ren. For Erie County i byerne Corry og Uni
on City; i Crawford County Titusville, samt 
i Chautauqua først og fremmest hovedbyen 

Detailkort over Jamestown-Waren området. 

Jamestown, men desuden Dunkirk, Dayton 
og Frewsburg. 

De bornholmske indvandrere i dette om
råde udgjorde 55% af samtlige 937 danske 
indvandrere. Herefter kom nordjyderne, der 
udgjorde 30%, mens indvandrere fra alle 
andre dele af Danmark kun udgjorde 15%. 
Medtager vi imidlertid de 6% af den sam
lede svenske udvandring, der optræder i den 
danske udvandrerdatabase (først og frem
mest udvandrere fra Skåne), skal der til
lægges yderligere 365 indvandrere. Og der 
var sikkert flere svenskere, for allerede i 
1882 er der en svensk kirke i Warren. 

Warren ligger i en "Smuk, sund Egn, et 
Dalstrøg gennemstrømmet af en Flod" -
"med Udsigt til skønne, skovbevoksede 
Bjerge" skrev den bornholmske vækkel
sespræst P.C.Trandberg, da han i somme-
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(LLlNOlS 

Egnen omkring Chicago. 

ren 1882 rejste til stedet for at sørge for sine 
landsmænds åndelige sundhed. Floden er 
Allegheny-floden og bjergene af samme 
navn. "Egnens rige Petroleumskilder", fort
satte han," har givet anledning til megen Fa
briksdrift; og Folkenes Travlhed har givet 
anledning til Mundheldet: Time is money ". 
Egentlig ville pastor Trandberg gerne have 
haft kald som præst i dette centrum for born
holmske indvandrere, men måtte - efter et 
mislykket vikariat i den svenske kirke i War
ren og forsøg på at blive kaldt til præst i 
den endnu stærkere bornholmerkoloni i Ja
mestown, New York - opgive. I november 
1882 rejste han videre til Chicago med ufor
rettet sag.21 Det kan muligvis have været 
Trandbergs fejl, for få år efter får dette net
værk af danske indvandrere en dansk evan
gelisk-luthersk kirke i Warren22

• 

Mens der ofte er særlige tidsrum, hvor ud
vandringen fra et bestemt område i Dan
mark til et bestemt område i USA er særlig 
intensiv, var udvandringen fra Bornholm til 
Warren-Jamestown-området jævnt fordelt 
over hele perioden 1868-1904. Det skyld
tes, at målet var et industriområde i jævn 
vækst og ikke de konjunkturbestemte land
brugsområder, andre danske udvandrere 
søgte. Området kunne i øvrigt let nås. War
ren ligger i et kryds mellem de to hoved-
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baner i det nordøstlige USA- Pennsylvania 
RR fra Penn Station i New York - og New 
York Central RR fra Grand Central Station 
i New York. Herfra udgik et tæt net af si
debaner til alle de bosættelser, der er nævnt 
i området 23

• Set i sammenhæng med den al
mindelige danske udvandring, der i så høj 
grad var præget af udvandring til land
brugsområder, er det ret unikt, at målet var 
et industriområde. Det var da heller ikke 
tilfældet for de øvrige bornholmske bebyg
gelseskoncentrationer i USA. 

2. Området sydvest for Chicago i Illinois 
i La Salle, Livingston og Ford counties. 

Nærmest som foretrukket bestemmelsessted 
for bornholmere, efter Warren-Jamestown, 
kom en række småbyer omkring La Salle, 
vest for Chicago. Henved 15% af alle born
holmere (når New York by og Chicago fra
regnes) løste billet hertil. Området omfatter 
en kvartcirkel med Chicago som centrum og 
en radius på ca. 100 km. Fra nord mod syd
øst: La Salle County med byerne La Salle, 
Earlville, Leland, Lostant, Peru, Rutland, 
Tonica og Utica. Livingston County med 
byerne Pontiac og Chatsworth - samt Piper 
City i Ford County. Her udgjorde born
holmske indvandrere 78% af alle danske 
indvandrere. Det er typiske landbrugsom
råder med en tidlig landbrugsindvandring 
fra Bornholm. Allerede i oktober 1868 tog 
en gruppe på 6 landmænd af sted fra Kle
mensker, men flere grupper fulgte. Heri
blandt Julius Ipsen Uf. foto nedenfor), der 
den 28. februar 1872 fulgtes med 12 andre 
landmænd fra Østermarie til La Salle, mens 
andre grupper tog til Pontiac, Peru og Piper 
City. Herefter fulgte, men først i 1880'erne 
og 90'erne, kvinder og børn - samt et bety
deligt antal landarbejdere og håndværkere 
fra Bornholm. 

Ved at tage afsted allerede omkring 1870 
var det således lykkedes et forholdsvist lil
le antal bornholmske landmænd at erhver-
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Julius Ipsenfra Østermarie udvandrede i 1872 som 17-årig til La Salle i Illinois. Her ses han med hustru, børn, 
gård og bil ca. 40 år senere. Bornhoms Museum 974xl0. 

ve sig god landbrugsjord, tæt på det store 
afsætningsmarked Chicago. Da det gik dis
se landmænd godt, kunne de tiltrække langt 
flere bornholmere til sikrede stillinger som 
medhjælpere, håndværkere - og hustruer. 
De, der kom senere, måtte tage længere 
vestpå - til Iowa, Nebraska og Minnesota 
for at få jord i 1880'eme og 1890'eme. 
Nogle eksempler på dette er de små og iso
lerede bornholmske bosættelser i Iowa og 
Kansas. 

Iowa 

Set fra en almindelig dansk synsvinkel var 
bosættelserne i Iowa hverken små eller iso
lerede. De sydvestlige dele af Iowa: Shel
by, Audobon og Cass Counties var den over
hovedet stærkeste bosættelse af danskere i 
Nordamerika. Det er derfor det Danske Ind
vandrermuseum ligger her, tæt på stationen 

Atlantic, på hovedbanen fra Chicago til San 
Fransisco. Det var den station i Amerika, 
hvortil flest danskere løste billet.24 Men 
mens de øvrige danske bosættelser befin
der sig nord og vest for Atlantic, er der en 
enkelt by - Anita, Cass County - øst for At
lantic, der har en bornholmsk majoritet. 
Med 21 personer udgør bornholmerne 55% 
af de danske indvandrere, der har løst bil
let hertil. Men det drejede sig typisk nok 
om indvandrere, der har forladt Bornholm 
i 1890'eme. 

Kansas 

Den bornholmske koncentration af nybyg
gere endnu længere mod sydvest - i Riley 
og Pottawatomie Counties i det nordøstlige 
Kansas syd for Nebraska - bestod af så få, 
at man kan begynde at diskutere, om det 
overhovedet kan kaldes koncentrationer. 37 
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ud af 48 danske indvandrere - eller 77% -
kommer fra Bornholm til byerne Manhat
tan, Randolph og Leonardsville i Riley 
County - samt i Olsburgh i Pottawatomie 
County. Bosættelsen startede, som i Illino
is, med at en landmand fra Bornholm, 
Absalon Ibsen, 37 år, slog sig ned i Man
hattan i foråret 1872. Herefter fulgtes han, 
men først i 1880'erne og 1890'erne, af an
dre bornholmere - der i øvrigt først og frem
mest kom fra Sydøstbornholm (Poulsker, 
Pedersker og Bodilsker). 

3. Bornholmere mod vest. Nevada og 
Californien. 

Nevada 

Helt ovre mod vest - i det vestligste Neva
da og i det midterste Californien - finder 
man atter en betydelig overvægt af born
holmere. Eller rettere sagt, udvandrere fra 
Bornholm, der allerede ved afrejsen havde 
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Detailkort Nevada og Californien. 
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besluttet sig for steder i Nevada eller Cali
fornien som endeligt bestemmelsessted. For 
Nevada er 36 af i alt 140 danske udvandre
re (26%) bornholmere, for Californiens ved
kommende 367 af 3.279 - d.v.s. 11 %. Det 
var ikke normalt at have disse stater som 
bestemmelsessted, allerede når man købte 
billetten. Almindeligvis tog man helt andre 
steder hen i USA, inden man endte vestpå. 
Som eksempelvis de 4 brødre Marker fra Tu
sker. Den ældste - Peder Nielsen Marker -
tog af sted i 1857. I årenes løb arbejdede 
han sig vestover som snedker og skovhug
ger, men endte i Nevada, hvor han vandt en 
licitation på jernbanesveller til den nye Uni
on Pacific RR, der stod færdig i 1869. Pen
gene blev sat i minedrift og det videre held, 
tillidsposten som amtsrådsmedlem (senator) 
i Washoe County, Reno. Hans succes kald
te de øvrige brødre til: Hans Christian Mar
ker, Magnus Peter Marker og Julius Peter 
Marker i 1872 - hvoraf i hvert fald Hans 
Christian Marker blev så stor en jordbesid
der i Lovelock, at der endnu er en "Marker 
Lane" uden for byen.25 At også de havde 
succes kan vi se i udvandrerdatabasen. By
erne Reno og Lovelock får i årene 1888-
1893, da brødrene stod stærkest, en meget 
betydelig bornholmsk indvandring. 

Californien 

I Californien dannede danske indvandrere 
loge-organisationen "Dania" der efterhån
den fik 21 loge-af delinger spredt ud over 
staten. Stort set alle logerne har navne fra 
den nordiske mytologi: Odin, Thor, Freja 
o.s.v. - med undtagelse afloge nr. 14 i Mo
desto, der hed "Bornholm", og nr. 15 i Sui
sun, der fik navnet "Hammershus" 26

• Det 
var da også her, i det flade bagland øst for 
San Fransisco mellem kystbjergene og Si
erra Nevada fra Sacramento i nord til Mer
ced i syd, man finder de bornholmske ind
vandrere. Fra nord til syd: Sacramento med 
56 bornholmere af i alt 158 danske udvan-
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Jens Kofoed, der boede i Modesto, Californien, 1868-1905. Bornholms Museum 480120. 

drere; Suisun med 10 af 11; Modesto med 
44 af 53 og Merced med 15 af 20. Kernen 
i disse bosættelser var også her indflydel
sesrige bornholmere, der var kommet til Ca
lifornien fra andre dele af USA og herefter 
tiltrak arbejdere og tyende direkte fra hjem
øen. Det skete ved at skrive breve hjem om, 
hvor godt det var gået, og tilbud om en for
udbetalt rejse, der kunne afbetales ved ar
bejde. En af disse mere velbjergede born
holmere er eksempelvis Jens Kofoed, der på 
billedet herover står uden for sit hus i Mo
desto omkring år 1900. Til gengæld findes 
han ikke i Københavns Politis Udvandrer
protokoller. 

Det var denne bevægelse mod vest, der 
præger situationen i vore dage. Af de 
1.643.699 amerikanere, der til 1990-folke
tællingen meddelte, at de var af dansk op
rindelse - det vil i praksis sige, at en af de
res bedste-, olde- eller tipoldeforældre er 
født i Danmark - bor ca. 400.000 - eller 25 

% - i staterne langs Stillehavet. I udvan
drerdatabasen for perioden 1868-1904 er 
det imidlertid kun 2%, der løser billet til Ca
lifornien, Oregon eller Washington. 

Hvordan var den "typiske" 
bornholmske udvandrerskæbne? 

Sammenfatter vi nu alle disse tal, var den 
typiske bornholmske udvandrer en ung 
mand, først i 20' erne. Lad os kalde ham Jens 
og antage, at han var født i 1861 i Kle
mensker sogn - hvor hans far var landar
bejder. Jens tog efter sin konfirmation ind 
til Rønne, hvor han, uden større held, søg
te at slå sig igennem som ufaglært arbejder. 
Fra folk, der læste aviser eller fik breve fra 
Amerika, hørte han, hvor godt det gik an
dre unge bornholmere i Amerika, fortrins
vis i Illinois og Pennsylvania og besluttede 
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derfor at bruge de få penge, han havde tjent 
og sparet op under arbejdet i Rønne, til at 
tage til USA. Ikke at han havde penge nok, 
langt fra, men han havde en fjern onkel, som 
allerede var taget til Amerika i 1870. Om 
ham fortalte alle, at det var gået så godt. 
Onklen - der sikkert hed Kofoed- ville ger
ne hjælpe. Han ville endda sende det nød
vendige rejsetilskud, som vor unge born
holmer så let kunne arbejde af, når han nåe
de frem til onklens gård i Illinois. Så be
høvede Jens jo heller ikke at lære engelsk 
lige med det samme. Det var ganske vist et 
problem, at vor unge bornholmer havde en 
kæreste på Bornholm. Hun var født i Skåne 
og talte derfor lidt underligt - men sød var 
hun - og hun havde et godt job som tjene
stepige. Penge til at gifte sig havde de slet 
ikke, men penge kunne han jo netop tjene 
i Amerika. Jens tog derfor af sted i foråret 
1882- 21 år gammel. Det var knapt, at han 
nåede at se meget andet end bølger under
vejs, for rejseagenterne sørgede for, at han 
straks kom videre både fra København, New 
York og Chicago. Vel fremme tog det jo no
get længere tid at afbetale gælden til onk
len end planlagt. Tiderne for landbruget var 
jo ikke, som de havde været, og det var jo 
desuden trygt og godt at leve sammen med 
andre bornholmere. Kæresten fra Bornholm 
fik tjenesteplads i København og blev få år 
efter gift med en fabriksarbejder. 
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Det gjorde lidt ondt i Jens, da han fik det 
at vide, men han havde jo på den anden side 
heller ikke været flittig til at skrive og hav
de jo endnu ikke noget at byde hende. Han 
tænkte lidt på at tage videre vestpå, når gæl
den var betalt, men både dette eller skov
hugsten nordpå var vist temmeligt hårdt i 
en alder, hvor han nærmede sig de 30. Gif
te sig uden penge var også svært, og i øvrigt 
var det ikke let at finde en kone. Naboerne 
- det var mest nordjyder, skåninger og sles
vigere - havde også kvindeunderskud - og 
pigerne fra andre etniske grupper var svære 
at forstå. Han tænkte tit på at tage hjem til 
Bornholm igen, men dels manglede han 
penge, dels var det svært at komme hjem 
og fortælle, at det egentligt ikke var gået så 
godt. Omkring århundredskiftet blev kon
junkturerne noget bedre. Gælden var afbe
talt, og Jens fik råd til et lille landbrug i Ne
braska. Her giftede han sig i 1899 med en 
ung tysk pige fra Holsten. Sammen talte de 
bornholmsk-plattysk-engelsk og fik en mas
se børn, der alle var gode til engelsk, og hvis 
børnebørn nu søger deres rødder tilbage til 
Bornholm. 

Det kan Jens's oldebørn bl.a. gøre, fordi 
de danske udvandrerlister findes på hjem
meside-adressen http://www.emiarch.dk -
hvortil kommer, at hele udvandrerdatabasen 
også findes på en CD-rom, der kan købes 
på Det danske Udvandrerarkiv i Aalborg. 
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Jf. Henning Bender: Udvandringen fra Nordsles
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mistede hver femte indbygger. 
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wissenschaft II, Carl von Ossietzky Universitat, 
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Mission (Salt Lake City 1927), s.204-205. 
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son for person og gruppe for gruppe. En sik
kerhedskontrol er foretaget ved hjælp af Ham
borglisterne, der ganske svarer til de Køben
havnske, blot med betydeligt færre danske sted
navnsoplysninger. For ankomsten til Utah jfr. 
Mulder: Homeward to Zion (Minneapolis 1957). 
Forvekslingen går ikke blot ud over danskere. 
De amerikanske ankomstlister angiver således, 
at der i hele perioden 1820-1930 ankom 759 fra 

Luxembourg. Det står over for, at bevarede li
ster over udstedte billetter til USA fra Luxem
bourg i perioden 1892-1927 indeholder omkring 
12.000 luxembourgere, der er udvandret til USA. 

9. Henning Bender: Udvandringen fra Nordslesvig. 
Sønderjysk Månedsskrift juli/august 1997. 
Henning Bender: Svenske udvandrere via Dan
mark 1868-1904, Kulturhistorisk Samarbejde 
omkring Øresund (Farum 1998) 

10. jf. http://www.hamburg.de/LinkTo YourRoots/ 
welcome.htm. Hamburglisterne findes som mi
krofilm, bl.a. på Det danske Udvandrerarkiv for 
perioden 1850-1884. 

11. Landsarkivet for Sjælland, Københavns Politis 
Udvandrersager, 19-58, 198-248. 

12. Kristian Hvidt: Flugten til Amerika 1868-1914 
(Aarhus 1971). 
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15. Alders- og kønsfordeling for udvandrere fra 
Bornholm og Danmark 1868-1904. 

Alder Kvinde-BO Mand-BO Kvinde-DK Mand-DK 

<IOår 248 287 11291 11815 

10-19år 520 945 14646 23150 

20-29år 788 1683 26508 51644 

30-39år 250 339 9545 14201 

>39år 145 228 8020 8989 

16. Henning Bender: Udvandringen fra Nordslesvig, 
Sønderjysk Månedsskrift juli/august 1997. 
Henning Bender: Svenske Udvandrere via Dan
mark 1868-1904, Kulturhistorisk samarbejde 
omkring Øresund (Farum 1998). 

17. Erhvervsfordeling for udvandrere fra Born
holm og Danmark 1868-1904. 

Land-BO By-BO Land-DK By-DK 

1868-1879 37% 39% 37% 27% 

1880-1889 22% 52% 25% 39% 

1890-1899 16% 49% 20% 45% 

1900-1904 19% 56% 17% 50% 

18. Om Thingvalla jfr. Holger Munchaus Petersen 
og Jens Lorentzen: Rejsen til Amerika - med 
Thingvalla liniens udvandrerskibe før 1898 
(København 1977) og supplerende om DFDS -
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Aage Heinberg: Over Atlanten. Fra og til Dan
mark gennem Tiderne (København 1936). 

19. Anne Lisbeth Olsen og Niels Peter Stilling: Et 
nyt Liv. Den danske udvandring til Nordameri
ka i billeder og breve s.40-41 og s.57. 

20. Alle danske aviser bringer indgående beskrivel
ser fra og med den 4. juli 1904 - her er "Nord
jyllands Arbejderblad" benyttet. 

21. Karl M. Kofod: Den bornholmske vækkelses
præst P.C.Trandberg (København 1925), s.268 
ff. 

22. Danske i Amerika, I, s. 162. 

23. Rand McNally Commercial Atlas, div. år. 
24. Henning Bender: Udvandringen fra Aalborg amt 

1868-1903. Fra Himmerland og Kjær Herred 
1996, s.99. 

25. Bornholms Tidende 30.12.1998: Kim Holm: Ib
sker-bonden der blev senator i USA, samt Sandra 
Costas beretning om sine tipoldeforældre, afle
veret til Udvandrerarkivet 8.10.1979 (se Hans 
Christian Marker). 

26. Danske i Amerika, I, s.244. 

Skibsnavn Tidsrum Ture Bornholmere 

New York & Bremen Steamshb Comnanv 1869-1870: 
Ocean Oueen 1869-1870 2 12 
Guidin!! Star 1869 1 3 
Santiaiw de Cuba 1869 1 1 
Fulton 1869 2 1 
Risin!! Star 1870 1 18 

Stettiner Amerikanische DamofSchiffs AIG 1870-1874: 
Humboldt 1870-1874 13 34 
Franklin 1871-1874 12 82 
Thorwaldsen 1872-1873 2 2 
Ernst Moritz Arndt 1873-1874 4 19 
Washimrton 1873-1874 4 5 

AIS Damoskibsselskabet Thinf!Valla 1880-1898: 
Thin!!valla 1880-1900 124 399 
Harald 1880-1881 10 45 
Geisir 1882-1888 42 189 
Hekla (!) 1882-1883 7 31 
Island 1882-1904 139 489 
Heimdal 1883-1884 7 43 
Hekla (2) 1883-1905 129 392 
Danmark 1888 1 1 
Norne 1889-1904 89 310 
Amerika 1893-1897 5 44 

Skandinavien-Amerika Linien fDFDSJ 1898-1935 f1905J: 
Oscar II 1902-(1904) 16 74 
Helli!! Olav 1903-(1904) IO 122 
United States 1903-{! 904) 8 57 
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Enj plantepajas histårja 
En kvindelig skovarbejders historie 

Gunhild Pedersens erindringer - barndom og erhvervsarbejde 
Ved Birgitte Borgen Marcussen 

Forord 
ved Birgitte Borgen Marcussen 

Gunhild Pedersens erindringer er blevet til 
i løbet af efteråret 1998. Jeg besøgte Gun
hild Pedersen flere gange på Violvej i Aa
kirkeby, og hun, sønnen Poul Anker og jeg 
var sammen på en udflugt til barndoms
hjemmet KarlshØ} på Tingsted i Vesterma
rie. 

De billeder, der eksisterer, er blevet brugt 
til at genopfriske erindringer. Teksten har 
jeg efter samtalerne nedskrevet. Gunhild Pe
dersen har flere gange vurderet, om det ned
skrevne svarede til hendes erindringer. 

Enkelte steder har jeg suppleret med op
lysninger, som jeg har indhentet ad anden 
vej. Disse oplysninger markeres efterføl
gende med mine initialer (BM). 

Da Gunhild Pedersens sprog er born
holmsk, har jeg valgt at skrive dialektud
trykkene med kursiv, og samtidig har jeg fo
retaget en oversættelse til rigsdansk i en ef
terfølgende parentes. Derved er teksten loy
al over for det talte sprog, og samtidig kan 

Gunhild Pedersen som barn 

teksten læses af en bredere målgruppe, der 
ikke er fortrolig med dialekten. 

Tak til Frans Hermansen og Axel Gornitzka 
for rådgivning angående de bornholmske 
ord. 
Tak til E.G. Elmquist for billedmateriale fra 
perioden 1929-34. 

Indledning: Erindringsspor og historiebevidsthed 

ved Birgitte Borgen Marcussen 

Traditionel historieskrivning er enten fore
taget ud fra skriftlige kilder eller historiske 
levn. 

I 1998 påbegyndte jeg indsamlingen af 
erindringsstof om arbejdslivet på Almin-

dingen Savværk AJS og indscanningen af 
billeder fra arbejdspladsen. Savværket var 
stiftet i 1906, og der fandtes meget få skrift
lige kilder til belysning af arbejdsforholde
ne. Imidlertid var det særdeles let at kom
me i kontakt med tidligere arbejdere eller 
deres efterkommere, da jeg havde en fami-
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liær tilknytning til savværket, og da kultu
ren i området var og er præget af stærke 
menneskelige relationer. 

Jeg foretog i løbet af 4 måneder 84 forsk
ningsinterview, og jeg nedskrev feltnoter 
umiddelbart efter hvert interview. Lidt efter 
lidt fik jeg oparbejdet en samling af ind
scannede billeder i A-4 format. Ved at be
nytte billederne i forbindelse med inter
viewene var det muligt at vække erindrin
gen. Undervejs tog jeg notater, men jeg be
nyttede aldrig båndoptager, da teknikken 
ville ødelægge den åbne tillid og arbejdet 
med at hente oplysninger frem fra erin
dringen. Inden for et døgn udskrev jeg ak
tørernes oplysninger i hele sætninger, idet 
jeg sørgede for at være loyal over for 
sprogtonen og de særlige dialektudtryk. 

På grundlag af feltnoterne var det muligt 
at kategorisere emnerne, idet datamateria
let naturligt skilte sig ud i data om forskel
lige dele i en produktionsproces i en virk
somhed, der modtager råstoffer og udsen
der færdige produkter. I forbindelse med 
indsamlingsarbejdet omkring Almindingen 
Savværk A/S har jeg sørget for at foretage 
en såkaldt respondentvalidering 1, der går ud 
på, at de, der er blevet interviewet, efter
følgende får lejlighed til at gøre indsigelse 
mod det nedskrevne. For yderligere at op
fordre til indsigelse og supplerende oplys
ninger har jeg beskrevet projektet i en arti
kel i Bornholms Tidende. 2 

Savværkets arbejdere bosatte sig i sav
værkets umiddelbare nærhed og byggede 
flere af de huse, der udgør den centrale del 
af Almindskrogen. Kommunikationen på 
savværket var mundtlig, og den eneste form 
for papir, som arbejderne kom i forbindel
se med i det daglige, var den pengeseddel, 
som udgjorde ugelønnen før krigen. Den 
blev uddelt i en fast rækkefølge fra Gamla 
Mullers pengebog. 

Nogle ord er for første gang blevet ned
skrevet. For eksempel er stednavnet Al
mindskrogen det mundtlige ord for det geo-
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grafiske område syd for Almindingen. Ef
ter grundige samtaler med ældre mennesker, 
der har haft deres barndom i området, har 
det været muligt at fastlægge stavemåden. 
Stednavnet Thorsenkrogen, der er den nord
østligste del af Almindskrogen, er allerede 
nedskrevet, men der er fremkommet to vidt 
forskellige forklaringer. 

Et særligt fokusområde har været skov
vognen, dens konstruktion og manøvre
dygtighed. Denne beskrivelse er udført på 
bornholmsk, men da den ikke findes på 
dansk, er det her lykkedes, gennem et sy
stematisk indsamlingsarbejde, at finde og 
nedskrive erindringsspor om en vognkon
struktion, der har været lige så almindelig 
som bindingsværkshuset. Den, og den til
svarende stive arbejdsvogn fra landbruget, 
har aner tilbage til oldtiden og er taget ud 
af drift i perioden 1940-1950. Til et kom
plet sæt hører både en skovvogn og en 
skovslæde. Eneste komplette sæt findes på 
Melstedgård. Desforuden er det lykkedes at 
finde 5-6 samtidige fotos af skovvognen i 
drift. 

En kultur, der ikke efterlader sig skriftli
ge spor, risikerer at forsvinde ud af den hi
storiske bevidsthed. Da jeg påbegyndte 
mine feltstudier i 1998, vidste jeg ikke, om 
der var viden at hente, men feltet viste sig 
at være rigt på viden, der blot skulle findes 
og skrives ned. 

Gunhild Pedersen er en del af denne 
mundtlige kultur med tilknytning til Al
mindskrogen. Da jeg altid har kendt "Fru 
Snedker", var det let at få lov til at høre og 
nedskrive Gunhild Pedersens levnedsforløb. 
Moderne computerteknik har gjort det mu
ligt at foretage en grundig validering og ind
gå i et interaktivt samarbejde. Teksten er 
nedskrevet i Gentofte og sendt til Aakirke
by til Gunhild, der har kritiseret og supple
ret flere gange. Vi har diskuteret, hvilke 
amatørfotos der ville være relevante, og vi 
har arbejdet med at foretage en billedfor
tolkning. 
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Der er betydelige fordele ved at gøre hi
storieskrivning til et fælles projekt. Teksten 
udskrives kontinuerligt på computeren, og 
kritiske spørgsmål kan indarbejdes i pro
jektet. Overalt, hvor der er sat spørgsmåls
tegn ved oplysningernes ægthed, har det 
været muligt at finde frem til personer, der 
kan bekræfte eller afkræfte oplysningerne. 

Der er to væsentlige begrænsninger ved 
den valgte metodik. Menneskers udad
vendte handlinger er historisk foregået i et 
miljø, hvor der har været andre til stede. Op
lysninger af denne karakter kan kontrolle
res, netop fordi Bornholm er så tæt et sam
fund, hvor det er muligt at finde frem til re
levante personer. Derimod tillader metoden 
ikke at skelne mellem refleksioner i samti-

Gunhild Pedersens erindringer 

Familien 

Far og mor kom fra Sverige. 1 De var begge 
født i 1872. Mor var fra Tommelilla ved 
Ystad. Hun var, siden hun var 9 år, blevet 
sendt til Bornholm i sommerhalvåret som 
gåsepige. Hun talte derfor bornholmsk. Far 
hed egentlig Nilsson. Han var stenhugger og 
talte altid, så man kunne høre, at han var 
svensker. Far og mor hed Hans og Ingrid 
Nielsen, og de boede, før jeg blev født, i 
Møllegade i Rønne. 

Fars arbejde var på Hammeren. Han gik 
derop fra Rønne, og mens han arbejdede på 
Hammeren, boede han i de små arbejder
boliger, der hørte til stenbruddet. 

Far blev sjøger (syg) og fik stenlunga på 
grund af stenstøvet. Han blev indlagt på 
Blykobbe Sanatorium i et halvt år, da det 
lige var åbnet.2 Han skulle have medicin tre 
gange om dagen. Da han blev syg, tog mor 
alt det arbejde, hun kunne få fat i. Hun gjik 
(arbejdede) hos amtmanden. På gårdene 
omkring Rønne pillada hun kartofler (tog 

den og senere efterrationaliseringer. Meto
den har desuden en etisk grænse, der op
står, når det mundtlige fortællestof skrives 
ned. Det er nu og da hændt, at jeg har fået 
oplysninger, der er historisk sande, men 
hvor det hører med til menneskelig an
stændighed at lade noget gå i glemmebo
gen. Netop fordi der kontinuerligt foregår 
et samarbejde, foregår der også en diskus
sion om, hvor de etiske grænser går. 

Den væsentligste fordel ved metoden er, 
at der bliver nedskrevet levnedsforløb fra 
mennesker, der ellers ikke ville skrive erin
dringer. Metoden åbner mulighed for, at den 
historiske bevidsthed angår langt flere for
hold, end den traditionelle historieskrivning 
har kunnet registere. 

hun kartofler op), kartoflerne blev pløjet op, 
og kvinderne skulle derefter pilla dem op i 
smalmskorra (kurve). 

Lægen Kaaber anbefalede, at familien 
skulle flytte fra Rønne og op i frisk luft.3 

Far og mor købte i 1909 Karlshøj på Ting
sted i Vestermarie (Ahlegårdsvej 8), der var 
forfaldent. 

Far var i min barndom mærket af syg
dom og fattigdom. Mor var altid glad og 
munter. 

De fem ældste af mine søskende er født 
i Rønne, mens far og mor endnu havde det 
godt. De tre yngste er født, da far og mor 
var blevet fattige og var flyttet til Karlshøj. 

Charles 
Ernst 
Hans Peter 
Magda 
Estrid 
Vita 
Villy 
Gunhild 

(født ca.1893) 
(født i 1897) 
(født 1900) 
(født 1905) 
(født 1907) 
(født 1913) 
(født 1914) 
(født 1916) 
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Far på Blykobbe, muligvis 1908. Regnet forfra står han i 3. række, længst til venstre. 

Far med le (enj borrinjholmsker seis). Han gik altid 
med jydetræsko med halmviska (halm i jydetræskoe
ne). Udateret. 
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Mor i hønsegården. Hun har sæ i forkled (korn i for
klædet). 1928. 
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Charles, Olga, far, mor, Kristian, Magda, Villy, Vita, Kaj, mig. 1928 

Charles var smed, han giftede sig for
holdsvis sent. Han var først smed i Knud
sker (Hallebakken 9), senere i Sose. 

Ernst arbejdede i en del år i fosforitfa
brikken i Amager og boede i Lobbæk (Røn
nevej 97). Senere arbejdede han på Klin
ten, det var et stenbrud mellem Vesterma
rie og Lobbæk. Han købte derefter (i 1929) 
en stor ejendom i Vestermarie, der hed 
Klintdal (Bossevejen 8). 

Hans Peter gravede tørv i Vallensgårds
mosen i to omgange, måske under 1. ver
denskrig. Han udvandrede til USA i 1924, 
da der ikke var arbejde at få, og kom efter 
42 år på besøg i 1966. 

Magda blev gift med Kristian, og de fik 
sønnen Kaj (født 1924). Sønnen Kaj var 
dykker i Rønne. Han omkom ved en ulyk
ke. 

Magda havde en veninde Olga fra den tid, 

far og mor boede i Rønne. Olga blev gift 
med Anker Pedersen. Det er Anker Peder
sen, der har taget de billeder, der stammer 
fra min barndom. På billederne er Vita kon
firmeret, de må derfor være fra cirka 1928. 

Olgas forældre, der hed Thomsen, boede 
i Møllegade i Rønne. De var fars og mors 
meget gode venner frå Rønna å læje så 
lænje di læwde (fra deres tid i Rønne, og de 
var venner lige så længe som de levede). 

Estrid var på landet og var kokkapaja 
(kokkepige) hos klokker Kofoed. Hun blev 
gift i 1934. 

Bent Nielsen er Villysa (søn afVilly). Vil
lys søn er Bent Nielsen, der sammen med 
Ebba var kustoder på Melstedgård. De blev 
i 1998 kåret som årets bornholmere af Born
holms Tidendes læsere. 

Vita og jeg er de eneste, der er tilbage. 

129 



GUNHILD PEDERSEN 

KarlshØ). Maleri af AMJ ca. 1922. 

Karls hø} 

Karls hø} blev malet, og maleriet hænger hos 
mig i Aakirkeby. På Karlshø} bor i dag Hans 
Glæsel, der sidder i byrådet i Aakirkeby. I 
august 1998 fik jeg lejlighed til at gense mit 
barndomshjem. 

Jeg er meget taknemmelig for, at jeg kun
ne få lov til at se det igen og få lejlighed til 
at fortælle stedets historie. 

En gammel mand besøgte i min barndom 
Karlshø} og fortalte, at det var hans barn
domshjem. 

Stuehuset havde ligget der, hvor stalden 
senere kom til at ligge. Min barndoms stue
hus var meget fattigt og ikke værd at beva
re. Da mine forældre havde købt det, fulg
te der en hund med i købet. Den sprang ud 
gennem vinduet og kunne rive hele vindu
et med sig. 

Mor elskede udsigten fra wc' et. Hun kun
ne stå og følge de få biler, der kørte om nat
ten i Klemensker og Rutsker. 

Vi sov alle i stuehuset. De ældste var 
fløjet hjemmefra, men de ukonfirmerede 
børn boede hjemme. Der stod nok en seng 
inde hos far og mor, der var senge i et an
det værelse, og i stuen stod en sofabænk, 
der kunne trækkes ud. Vi havde sæ (kom) 
på loftet, der var ikke mange, der havde 
værelser på loftet. 
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Far lavede en sten til flagstangen, hvor 
han indhuggede sine forbogstaver HN. Den 
sten er nu flyttet og vendt, så man ikke kan 
se hans navnetræk, men den er stadigvæk 
en del af flagstangen. 

Efter 1968, hvor far og mor ikke var mere, 
boede Villy i huset. Det blev senere solgt til 
en københavner. I 1975 blev det købt af 
Hans Glæsel. Stuehuset fra min barndom 
er revet ned efter 1975. I dag ligger der på 
stuehusets plads et helt nyt stuehus, der er 
bygget, så det ser gammelt ud. 

Barndom (bællatid) 

Ja læjde me pinnja å stena (Jeg legede med 
pinde og stene). Jeg var nok 6 år, før jeg fik 
en dukke til jul. Mor k}øfte et løst haud (Mor 
købte et løst dukkehoved), et til Vita og et 
til mig. Hun havde selv lavet hele kroppen. 
Min dukke havde et porcelænshoved. Duk
ken var en drengedukke, der hed "Kaj". Ho
vedet gik i stykker. Hovedet på Vitas duk
ke kunne ikke gå i stykker, det var af en 
slags jarnblæjkkj (blik) . 

Da vi var små, læjde (legede) vi ikke med 
andre børn. Senere læjde vi i skoven sam-

De 4 mindste. 
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men med Gunnar Olsen, der stadigvæk bor 
nabo til Karlshøj. De hørte til Nyker Ud
mark, mens vi på Karlshøj hørte til Vester
marie. Der var en eng, der hørte til Blykob
begård i Nyker. På engen var der vandku
ler efter mergelgravning. De diva kulerna 
(dybe kuler) måtte vi ikke lege ved, men vi 
måtte lege ved de små kuler. Der var enj 
(en), der ikke var så div (dyb), den badada 
(badede) vi i. 

Jeg har et billede af de fire mindste, men 
jeg har sjylt'ed (gemt det væk), fordi vi er 
sjidna (snavsede). Vi var fattigmanjsbælla 
(børn af en fattig mand). Jeg har kjyza på 
haud (kyse på hovedet), som jeg plejede. 
Villy har jydetræsko på, og Vita har bara 
flarkarna (er barfodet), som hun brygte 
(plejede). 

Vi gik i jydetræsko. Far købte dem hos 
en træskomager i Vestermarie eller hos en 
i Rønne. 

Vi havde skoletøj, og vi skulle sjefta (skif
te), når vi kom hjem. Skoletøjet var etfor
kle (forklæde), som vi syde (syede) i sko
len. Det var lyseblåt med lomme på. Vi hav-

1928. 

deforkle på ajle (Alle havde forklæder på). 
Forkled havde vi på for at skåna kjoulinj 
(skåne kjolen). Vi strikkada i skolan svårta 
hozzer, der var varma (Vi strikkede i sko
len sorte strømper, der var varme). 

Tingsted skole bestod af to bygninger. I 
bygningen længst mod nord gik jeg i 1. og 
2. klasse. I bygningen mod syd, den med 
de store vinduer, gik jeg senere. Vi lærte 
salmevers. Lærerne skulle dække alle fag, 
så det var ikke så meget, vi lærte. 

Det er søndag, for jeg har et rent forkle på. Jeg står ved hæzed (hæsset, stor, regelmæssig sammenpakket bunke 
af sæd opstillet under åben himmel). 1928. 
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Tingsted store skole, ca. 1927. Datering udfra et skøn over alderen på BIO, C3, G 6. 
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Personerne betegnes: 

A 1 - Al: Jensen, A2: Sonne fra Plomme
gård, A3: Gunnar Nielsen, Letholm, A4: 
Gunnar Pedersen, Ahlegård, AS: Knud Pe
dersen, Ahlegård (A4 og AS er brødre), 
A6: Knud Holm, boede på Tingsted, A7: 
Karl Emil Pedersen, Tingsted, A8: Villy 
Nielsen (bror til Gunhild B 10), A9: Svend 
Aage Jørgensen, AIO: Gunnar Madsen, 
Kofoedgård, All: Anker ... , Al2: Knud 
Jensen, bror til Else, der er gift med Erik 
Pedersen i Sorthat, A 13: Frede Jensen. 

Bl: Hedvig Nielsen, Letholm, B2: ... , B3: 
Gurli Hansen, Tingsted, B4: Ebba Larsen, 
Kæmpegård, BS: Edit Matson, datter af 
lærerinden, B6: ... , B7: Ella, søster til Else, 
Edith og Knud (A 12), bor i Aakirkeby, B8: 
Gunhild Jensen, Tingsted, B9: Inger Niel
sen, B 10: Gunhild Nielsen, Karls hø}, (gift 
Pedersen), Bll: Magda ... , Bl2: Etel Mad
sen, Kofoedgård, Bl3: Dagmar Nielsen, 
Års balle. 

C 1: Gudrun Kruse, søster til Kaj Kruse, C2: 
Else Hansen, Tingsted, C3: Lilly Andersen, 
Hedebo ved Bolsterbjerg, datter af Anton 
Andersen (Født i 1916 på Havraknæjkkjan 
ved Almindingen Savværk BM), C4: Edith 
Hansen, CS: Bodil Jensen, Hvideenge, 
søster til Else og Edith (søstre til Al2), bor 
i Aakirkeby, C6: Gudrun Jensen, kusine til 
Else og Bodil (CS), veninde til Gunhild 
(BIO), bor i Nyker. Vi veksler breve til fød
selsdag og til jul. C7: Else Bjerregaard, Års
balle, C8: Rigmor Olsen, Tingsted, C9: 
Addy Folkrnan, Tingsted, CIO: Lilly An
dersen (ikke at forveksle med C3), Cll: 
Edit Folkrnan, Fadersminde mellem Års
balle og Karlshøj. 

D 1: ... Hansen, Palmegård, D2: ... Nielsen 
oppe ved Årsballe, D3: Mary Jørgensen, 
datter af læreren, D4: lærer Jørgensen, DS: 
fru Jørgensen, gift med lærer Jørgensen, D6: 
lærerinden i lijlla skala (skolen for de yng
ste elever), fru Matson, D7: fru Matsons 
(D6) søn, D8: fru Matsons (D6) paja (unge 
pige, tjenestepige). Hr. Matson var elektri
ker. D9: Valborg Jensen, mellem Kong
stubbe og Årsballe, hendes mor var kran
sebinderen ved begravelser, DIO: Inger Ni
elsen, mellem Kong-stubbe og Årsballe. 

El: ... Folkrnan, E2: Helge Hansen, Pal
megård, E3: ... , E4: ... Sonne, Blomme
gård, ES: ... Jensen, bror til Valborg Jensen 
(D9). 

Fl: ... Dal, Nørregård, F2: Ernst Larsen, 
Kæmpegård, F3: Henry Nielsen, Letholm, 
F4: ... Kofoed, Rømaragård (der hvor spej
derne er nu). 

G 1: Ruth Nielsen, Årsballe, G2: Folkrnan, 
Fadersminde, G3: Rigmor Hansen, Palme
gård, G4: Hedvig Olsen, Tingsted, GS: 
Edith Nielsen, Letholm, G6: Ester Ander
sen, søster til C3, (født i 1920 på Havrak
næjkkjan ved Almindingen Savværk, BM), 
G7: Karl Emil Pedersen, G8: Gunnar Olsen, 
Segenvej 29. 
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Magda og mor i hønsegården. 1928 

I skolen kom den største part fra gårde, 
jeg kom fra et fattigmandssted. 

Landbruget og husholdningen på Karlshø} 

Far opdyrkede jorden, der dengang var lyng. 
Far havde plokkad stena (samlet sten) på 
marken og sat et stengjare (opbygget et 
stengærde). Han hentede mergel i den lille 
skov øst for Karlshø}. Mergel blev brugt til 
gødning på marken. 

Far havde selv drænet jorden. Far grave
de en grøft og satte stenene. Han pejde (pe
gede) med en pind: "Nu skal du ta' den} 
steninj (tage den sten) der". Der må på grun
den være rester af farsa (fars) dræningssy
stem. 

(Hans Glæsel kan fortælle: 
Engang gravede jeg ned til drænsystemet 
ved skellet hen mod Gunnar Olsen. Det er 
stensat med udvalgte sten med en flad side. 
De flade sider danner bund, sider og over-
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ligger i en tunnel. Drænsystemet ligger nok 
en meter nede. (BM)) 

Jorden var perfekt, da han hævada (holdt 
op med at arbejde). 

Far havde to heste til markredskaber. Vi 
havde en hestariva (hesterive). Hæzed blev 
sat, der blev lagt pala, som stillads, så hæzed 
kunne blive højt. De stod på vognfjælana 
(stivvognens sider) og op på stilladset, så 
de kunne nå højt op. Det lå der, til vi fik 
tærsket. 

Når vi tærskede på Karlshø} kom de 
k}ørand (kørende) med dampmaskin, den 
blev fyret op med kul. Når der skulle 
tærskes, kom der en 7-8 stykker på cykel. 
Om natten lå (overnattede) nogle af dem i 
høet. De fik mad (forplejning, herunder 
varm mad) hos moer (mor). Far (far) og 
moer gjorde meget ud af det, når vi tærske
de. Det var højtideligt (festligt). 

Der var to brødre Madsen og en} ilægara 
(den person der står øverst oppe i tærske
værket og kommer negene ned i et hul i 
tærskeværket). 
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Janus Jensen bar altid sæ. Vi bæ/la kun
ne få ham til at synge alt muligt. Han var 
sådan et glad menneske og kendte dejlige 
sange. Han kunne lege med os bæ/la. Janus 
Jensen var skæger (morsom), vi holdt så 
meget af ham. Han boede i et lille hus i My
reby (Springbakkevejen 5) ved Vallens
gårdsmosen. 

Vi havde fem k}ør (køer), to hesta (he
ste), grisa (grise) og lid (nogle) høns. Der 
blev slagtet en gris om året. Vi fik ikke me
get kød, men sild, kartofter og flæsk. 

Hønsen (hønsene) skulle helst lægge så 
mange æg, så der var til husholdningen. 
Hønsen gjore (hønsene lagde) æg et stykke 
tid på året. Når der ikke var mange æg, var 
æg dyre. Det var om vinteren, der ikke var 
så mange æg. 

Mor vaskede og kogte i brun seva (sæbe) 
og i vid seva (hvid sæbe). Da Charles var 
ugift, cyklede han hjem hver lørdag og søn
dag. Han havde sjidet (snavset) tøj, som mor 
vaskede. 

Efter konfirmationen 

Vi tre yngste, der var født på Karlshøj, skul
le efter konfirmationen skiftes til at være 
derhjemme for at hjælpe far og mor. Jeg var 
ude at tjene i min første plads efter konfir
mationen på Stejlbakke, en stor ejendom i 
Vestermarie (Vestermarievej 58). Det var 
hos Valdemar Jensen, en bror til Janus 
Jensen (se nedenfor, red. anm.). Der skulle 
jeg arbejde i stalden og malke. Kammeret 
var lille og uden varme. 

Senere var jeg på en plads på Sædara
gård i Klemensker. På Sædaragård havde 
de ingen børn, og der var kun den ene unge 
paja (tjenestepige). Herskabet hed hr. og fru 
Stender. Når hr. Stender spurgte efter sin 
kone, sagde han: "Hvor er fruen?" Fruen 
broderede meget, og jeg gjorde det også. 
Alle bonabælla (børn fra gårdene) havde 
været på højskole og havde lært håndarbej
de. Jeg må have lært det i skolen og af min 

I stuehuset var der sæ (kom) på loftet. I loftslemmen 
er Villy. Derefter Olga, Kaj, mig, Kristian og Mag
da, mor og far. 

mor. Jeg kunne både brodere korssting og 
fladsyning. Mor havde ikke tid til at brode
re, men strikkede altid. 

Jeg arbejdede i køkkenet. Vi slagtede 
både kvier og grise. Vi lavede pølser og 
brugte en håndkødhakkemaskine. Pølserne 
fik man røget uda (hos andre). Vi lavede 
også seva (sæbe) af talg. 

Mit værelse lå i stuehusets gavl, og der 
var ingen varme. Der kom is på væggene, 
og der var koldt. Karlene lå i staldlængen, 
og de havde en seng, en stol med vandfad 
og en vandkande. De måtte få varmt vand 
inde fra køkkenet, hvis de gad gå ind efter 
det. Varmt vand havde vi i baggryden på 
komfuret i køkkenet. 

Jeg havde fri om aftenen. Da jeg var ena
paja (den eneste tjenestepige), måtte jeg 
godt være inde i stuen om aftenen. Jeg hav
de en stol, hvor jeg kunne sidde og brode
re. I folkestuen var der en kakkelovn, og en 
af karlene havde en grammofon. 

Ptantepaja (kvindelig skovarbejder) 

Når jeg boede hjemme, var jeg plantepaja 
(kvindelig skovarbejder) i Almindingen, 
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Henning Schou fra Års balle, Mortensen fra Due løkke i Vestermarie, mig, Inger Marker, datter af Karl Marker og 
gift Munk, Ingeborg Hansen, Else Skov, født Hansen, fra Tingsted, Aksel Pedersen, Årsballe. Ca. 1935. 

samtidig med at jeg jolp te (hjalp til) med 
landbruget på Karlshøj. Derhjemme fik jeg 
ingen penge for arbejdet. 

Skovløber Koch fra Skydevoldshuset. Træerne er fæl
det med tværsav. Ca. 1935. 
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Jeg begyndte i skoven omkring 1931-32. 
Billederne fra skoven er fra perioden efter 
1935. 

Jeg kan ikke huske, om jeg har plantet i 
Bramsens tid (skovrider frem til 1933), men 
jeg har plantet i skovrider Nielsens tid 
(skovrider i perioden 1933-65). 

I Almindingen arbejdede jeg i Segen, 
hvor Sejr var skovfoged, og jeg arbejdede 
altid under skovløber Koch fra Skyde
voldshuset. 

Det var især om foråret og om somme
ren, at der var arbejde. Der var særligt me
get arbejde i Segen, da der var mange se
værdigheder. Segen strakte sig fra Bolster
bjerg til Tingsted og til Ekkodalen. 

Ved forårstiden trajte ja kvas (om foråret 
trak jeg kvas) en enkelt gang sammen med 
Ingeborg Hansen, men det blev senere til 
mandearbejde. Vi skulle trække grene fra 
fældede træer hen i en lige bunke, så hul-
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leme til de nye træer kunne være på række. 
Om foråret i april skulle vi plante. Den

gang plantede man mest rødgran, men også 
bøg. Vi fik planleme fra planleskolen ved 
Segen og tog dem med i en zinkspand. 

Horrinj (drengen) til venstre står med en 
plantesje (planteske). Pladen ligner en lille 
spade og er placeret vinkelret på skaftet, 
plantepajerna står med zinkspande med 
planter, Aksel Pedersen står med en skov
spade. Til venstre er der afbarket træ, til høj
re er der træ, der er slæbt ud med heste til 
brandlinie eller farbar vej, hvor skovvog
nen læste dom (læssede dem på) der. 

Det var pajerna, der plantada (plantede). 
Vi havde en planteske til arbejdet. Jeg hav
de to plantasjer. Jeg fik den første lavet af 
smed Svendsen i højn (byen, Aakirkeby). 

(Der findes planteskeer i Rømerstuen på 
Christianshøj. (BM)) 

Det at grave huller var mandearbejde. På 
billedet er det Aksel Pedersen, Års balle. Til 
gravning af huller blev der brugt enj skov-

Aksel Pedersen fra Årsballe med enj skovspa og plan
ter i zinkspand. Ca.1935. 

Det er mig øverst i billedet. 1 første række til højre er det Johannes Pedersen, bror til Hans Peter. Ca. 1935. 
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Skovridergården Rømersdal. Foto af Gudmund Elmquist. Ca. 1929-34. 

Mortensen, Else Skov, mig, Henning Schou, Inger Marker, Ingeborg Hansen. Ca.1935. 
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I "" . . 
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Stalden på Fjældhytten og Lundahl. Ca.1929-34. Foto af Gudmund Elmquist. (BM) 

spa (skovspade), der var kraftigere end en 
havespade, da den skulle kunne grave hul
ler i områder med mange rødder. 

Det var ikke mange gange, vi var sam
men med manjana (mændene). 

Før pinse skulle vi skuffe og rive gange. 
Oven over klipperne i Ekkodalen skulle 
gangene fejes med en riskost, for der var jo 
mæst sten (klipper). Skovløber Koch var ef
ter os, fordi løvet ikke måtte fejes hen i si
den. Vi havde en opskåret sæk, og vi rev el
ler fejede løvet hen i sækken, og så smed 
vi det ned i huller et stykke fra stierne. Men 
vi kunne finde på at snyda (snyde). Arbej
det skulle være færdigt til pinse, og pinse
lørdag blev der skuffet og revet omkring 
skovridergården. 

I maj måned kunne arbejdet i plantesko-

len begynde. Der var to planteskoler, en 
nord for landevejen ved Segen skovfoged
bolig og en syd for landevejen. 

I denne periode skulle vi prikla (prikle) 
planter. Planterne var 5-6 cm høje, og man 
skulle prikla efter snor med et lidet (lille) 
mellemrum. Der måtte ikke trøs (trædes) 
på priklebedet, så vi lå på knæ. Særligt hårdt 
var det at strække sig ind over bedet, da det 
var ubekvemt at prikla længst væk fra gan
gen. 

Tidligt på sommeren begyndte møjed å 
vausa (ukrudtet at vokse), og så skulle der 
tygges (luges). Møjed ble trajt (ukrudtet 
blev trukket) op med fingrene, så vi måtte 
ligge der og kriva (krybe) på knæene. Vi 
rev møjed sammen og fjernede det. 

Vi arbejdede altid i lange bukser. Da jeg 
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Sode ved stalden. Ca.1929-34. 
Foto af A.G. Elmquist (BM). 

var blevet gift, brugte jeg Hans Peters boj
ser (bukser), men sen k}øfte ja et par man
jabojser (senere købte jeg et par mande
bukser). 

Vi havde kaffen med i en ølflaske med 
korkprop, pakket godt ind i gamle aviser og 
en ulden sok. Når vi spiste, sad vi på jor
den. 

Almindskrogen 

I 1934 blev jeg gift med Hans Peter Peder
sen i Vestermarie kirke. Vi købte Skovbo i 
Almindskrogen (Sigtemøllevejen 30) af fyr
bøder Aksel Larsen. Hans Peter var udlært 
snedker hos Larsen, Dalslunde i Østerma
rie. Han havde været horra (arbejdsdreng) 
på Almindingen Savværk, og han var der se
nere som snedker indtil han hævada (holdt 
op med at arbejde). 
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Jeg har pillad kartofler (har taget kartof
ler op) på Vallensgård (Almindingensvej 
22). De blev pløjet op, og kartoflerne skul
le så pillas (samles) op i store kurve. Vi fik 
ikke penge, men kartofler. Vi fik korra (kur
ve) og måtte beholde den ene, når vi havde 
pillad nonna korra (samlet nogle kurve). 
Det var hårdt arbejde, og kurvene på Val
lensgård var meget store. 

På Fjældhytten (Ekkodalsvejen 4) var der 
landbrug, hvor Sode var lidt mera (mere) 
end de andre. Han kommanderde (kom
manderede med) folk, men var flinker 
(flink) nok. Fru Lundahl var målkekonna 
(malkekone) i mange år. Lundahl var på 
Fjældhytten, og måske også lidt på sav
værket. Kaj Hansen arbejdede også ved 
landbruget og senere Svend Kofoed og end
nu senere Hans Egede Pedersen. På Fjæld
hytten var der mange heste, der blev brugt 
i skoven af savværket, ellers var der køer, 
ænder, høns og gæs. 

Jeg hakkede roer, og jeg trajte roer op 
med håndkraft oppe ved Klippely (Ek
kodalsvejen 6). Roerne blev brugt både til 
køerne og til hestene. Oppe ved Klippely 
syltede de roetoppe. 

Sidst i 1930'erne gjorde jeg desuden rent 
hos Munchs på Klippen (Almindings vej 34) 
og hos karetmager Olsens (Jernbanegade i 
Aakirkeby). 

Vi fik brænje (brænde) fra savværket. Det 
blev læsset af i grøften. Det var mig, der 
savede det op. Engang fortalte gamla Mtil
ler (Axel Muller), at fru Snedker allerede 
var færdig med at save det op. Han havde 
holdt øje med mit arbejde. 

Hans Peter blev altid omtalt som "Sned
keren", og jeg blev derfor omtalt som "fru 
Snedker". 

Da min datter var lille i 1940' erne~-mgjeg 
hende på cyklen og arbejdede i Arlrejdslej~ 
ren i Almindingen (Bygaden 25).4 Den hav
de unge fra Kofoeds Skole i København og 
fra andre dele af landet. Jeg gjorde rent og l 
hjulp te i k}økned (hjalp til i køkkenet.) Der 
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Siloen ved Klippely. Her ved en demonstration for landboforeningen. Lundahl er øverst oppe i siloen. Til venstre 
ses en syreballon. Foto af Gudmund Elmquist. Ca.1929-34. (BM) 

Ekkodalshuset. Ca.1950. 
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var monga værlser. Forstanderparret hed 
Thomsen, de behandlede mig altid godt og 
tog sig pænt af min datter. 

Allerede i 1940'eme fik jeg en diskus
prolaps. Jeg var på hospital i København og 
lå der i 6 ugger (uger), men de turde ikke 
operere. 

På Ekkodalshuset (Ekkodalsvejen 5) hjalp 
jeg til i køkkenet i frk. Larsens tid. (Ca. 
1947-1962, BM). 

Jeg lavede kaffe, vaskede op og imæl bag
te (nu og da bagte) jeg lagkager. Lagkage
bundene blev lagt ind i kagerummet. Vi hen
tede rabarber på Fjældhytten til at lægge 
imellem. De færdige lagkager havde meget 
flødeskum. De var alle tiders. 

Dajeg fik den yngste i 1958, fikjeg syet 
et korset til ryggen, men derefter hævade ja 
me arbejd (ophørte jeg med at udføre lø
narbejde ). Meget senere blev jeg opfordret 
til at søge pænsion (pension). 

Vi solgte Skovbo (Sigtemøllevejen 30) i 
1987 og flyttede til bøjn (Aakirkeby). Hans 
Peter døde i april 1991. 

Anmærkninger til indledningen 

1. Kristiansen, Søren & Hanne Kathrine Krogstrup: 
"Deltagende observation. Introduktion til en 
forskningsmetodik." Hans Reitzels Forlag, 1999. 

2. Marcussen, Birgitte Borgen: "Interaktiv historie
skrivning" (Bornholms Tidende, 19.3. 1999). 
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Anmærkninger til Gunhild Pedersens 
erindringer 

1. Om den svenske (fortrinsvis skånsk-blekingske) 
indvandring til Bornholm kan man læse i Born
holmske Samlinger, II. række, bd. 17 (1984), s. 
9-31 i en artikel af Richard Willerslev: "Den sven
ske indvandring til Bornholm". På et vist tids
punkt udgjorde de personer, der var født på den 
anden side Hammervandet, 6,3% af Bornholms 
befolkning. Her skal det huskes, at indvandrerne 
fortrinsvis var i alderen fra 14 til o. 30 år, dvs. i 
den virkeligt aktive alder. 
Iflg. den danske lov om indfødsret af 1898 fik dis
se oprindeligt svenske statsborgere lov til at an
tage danske navne, eksempelvis ved at ændre 
-son til -sen. 

2 . Blykobbe Sanatorium hed oprindeligt Blykobbe 
Tuberkuloseanstalt og blev indviet d. 16. januar 
1908. 

3. Læge Niels Georg Kaaber (1872-1921) var den 
første leder af det såkaldte sanatorium. Han ef
terfulgtes af Kaj Helsted, hvorefter den højt esti
merede overlæge Hans Chr. Olsen havde ledel
sen frem til nedlæggelsen i 1943, hvor tuberku
losen nærmest var udryddet på Bornholm. 

4 . Iflg. Ove Jensen (Skagelsfaldsvejen 2) blev lej
ren oprettet i januar 1940. Den var for arbejdsløs 
ungdom. De unge kom ikke alene fra Kofoeds 
Skole, men også fra Jylland. Forstanderen Thom
sen kom senere til Buddingegård, som var for 
åndssvage. En af lærerne hed Gustav Bengtsson, 
der senere kom til Lolland. Ove Jensen bekræf
ter, at han arbejdede sammen med Gunhild. (BM) 

(Tak til fhv. major H.V. Jørgensen for nyttig bistand 
under redigeringen af denne artikel. (Red. anm.)) 



Svensk evangelisk vackelse på Bornholm 
Af Rune Soderlund 

Buste af C. 0. Rosenius 
(Bornholms Museum). 

I det stora uppslagsverket i 24 band, "Real
enzyklopadie fiir protestantische Theologie 
und Kirche", 3. uppl., som utgavs under 
åren 1896-1913, finns också en artikel ru
bricerad "Die Bornholmer" ("Bornholmar
na "). Den rorelse, som på detta satt givit 

Bornholm en alldeles speciell plats på den 
teologiska viirldkartan, lir det som skall be
handlas i denna uppsats, varvid vi har moj
lighet att tidsmassigt folja utvecklingen 
liingre an den som i slutet av 1800-talet 
skrev artikeln i Realenzyklopadie kunde 
gora. Som redan denne artikelforfattare vi
sar, lir det egentligen från Sverige rorelsen 
kommer. 

for att kunna forstå det markliga hand
elseforlopp som uppsatsen skall behandla 
och som till storsta delen ar forlagt till 1800-
talet, behOver vi forst i mycket grova drag 
klargora for oss skillnaden mellan några 
viktiga rorelser inom den evangeliska kris
tenheten under 16- och 1700-talet. 

Ortodoxi, pietism och herrnhutism 

Den rorelse som kom att pragla den luther
ska kyrkan under stOrre delen av 1600-talet 
benamner man den lutherska ortodoxin. 
Som sjalva namnet sager, lade man i denna 
rorelse en utomordentlig vikt vid den rena 
liiran. Man sokte så noggrant som mojligt 
definiera den lutherska liiran och avgransa 
den från andra uppfattningar. Minsta lilla 
liiroavvikelse kunde under 1600-talet få val
diga liirostrider att blossa upp. 

Mot slutet av 1600-talet bryter, delvis 
som en reaktion emot ortodoxin, den rorel
se som vi kallar pietismen fram. Namnet 
kommer av latinets pietas, som betyder 
fromhet. Pietisterna menade, att ortodoxin 
med allt sitt intresse for den rena liiran ofta 
forsummat att betona vikten av personlig 
omvandelse och fromhet. 

Som pietismens upphovsman brukar 
Philipp Jakob Spener (1635-1705) riiknas. 
Hans skrift "Pia desideria" ("Fromma onsk
ningar"), som forsta gången (1675) tryck-
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tes som foretal till Johann Arndts postilla, 
ar den frambrytande pietismens program
forklaring. Spener sager sig, citerande Jer. 
9: 1, onska, att hans huvud vore en vatten
brunn och hans ogon en tårekalla, så att han 
kunde gråta dag och natt over forhållande
na inom kyrkan. Han foreslår ett antal åtgar
der som skulle kunna råda bot på forfallet. 
Det ar dessa forslag som givit Speners skrift 
dess namn. Den mest kanda av Speners 
onskningar går ut på inrattandet av s.k. col
legia pietatis (fromhetskollegier). Han vill, 
att manniskor som verkligen vill ta sin kris
tendom på allvar skall sluta sig samman i 
mindre grupper, i vilka man skall bedja till
sammans, lasa Bibeln tillsammans, forma
na varandra, trosta varandra etc. Luther hade 
varit inne på en liknande tanke i foretalet 
till sin tyska massordning 1526. 

Något mycket utmarkande for pietismen 
blev, att man lade stor vikt vid sjalvprov
ning. Pietistema brokade skilja mellan tre 
manniskogrupper: de sakra, de uppvackta 
och de pånyttfodda. De sakra var sådana 
som levde borta ifrån Gud utan medvetan
de om att de svavade i fara. Uppvackt kal
lades den som vaknat upp ur sii.kerhetens 
somn, fått se sin synd och skuld och borjat 
fråga: "Vad skall jag gora for att bli fralst?" 
Pånyttfodd var man, nar man inte bara sett 
sin synd utan aven tagit emot forlåtelsen ge
nom tron på Kristus och fått Kristus och An
den boende i sitt hjarta. Det fanns kanne
tecken på vart och ett av dessa sjalstillstånd. 
lnfor dessa kannetecken skulle man prova 
sig for att komma underfund med, i vilket 
tillstånd man befann sig. 

Det ansågs, att man åtminstone i normala 
fall med hjalp av kannetecken skulle kun
na faststalla sitt eget sjalstillstånd. I prakti
ken visade sig emellertid detta vara mycket 
svårt. Framfor allt var det många, aven verk
ligt fromma kristna, som aldrig vågade anse 
sig vara pånyttfodda. Man upplevde det som 
formatet att anse sig ha kannetecken på att 
vara pånyttfodd. Till dessa hOrde ju t.ex. att 
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aga en verklig karlek i hjartat till Gud och 
medmanniskor. I den pietistiska sjalavården 
inskii.rptes också, att det var mycket farligt 
att anse sig redan vara omvand utan att verk
ligen vara det, eftersom ett sådant sjalv
bedrageri stod hindrande i vagen for den 
sanna omvandelsen. 

Många kristna vågade således inte anse 
sig vara langre komna i "nådens ordning" 
an till det s.k. uppvackta tillståndet, om ens 
det. Dii.rmed blev en aktuell fråga inom den 
pietistiska sjalavården: Kan man verkligen 
vara en sann kristen utan att våga anse sig 
vara det? Kan man vara rattfardiggjord, 
d.v.s. aga syndemas forlåtelse, utan att veta 
om det? 

En utforlig behandling av denna fråga 
moter vi i den dansk-norske biskopen Erik 
Pontoppidans (1698-17 64) bok "Harlig 
Trosspegel". Pontoppidan, som sjii.lv ar re
presentant for pietismen, menar, att den tro 
som ar nOdvandig for fralsningen ar lii.ng
tanstron, som innebar att man tar sin tillflykt 
till Kristus med sina synder och ber om 
forlåtelse. Visshetstron, d.v.s. overtygelsen 
om att man redan ager forlåtelsen och ar ett 
Guds barn, ar daremot inte något absolut 
nOdvandigt. 

Denna distinktion mellan langtanstro och 
visshetstro har varit till trost for många. 
Samtidigt kan man saga, att den ar ett symp
tom på att man i pietismen inte vågar upp
mana manniskor att direkt, på grundval av 
Kristi forsoningsgaming och Guds ords nå
delOften, vara vissa om sitt bamaskap hos 
Gud. 

Annorlunda blir det i herrnhutismen, vars 
upphovsman var greve Nicolaus Ludwig 
von Zinzendorf (1700-1760), vilken på sitt 
gods i Sachsen tog emot bohmiska flyk
tingar och med dessa som kama grundade 
den s.k. BrOdraforsamlingen i Hermhut 
("under Herrens beskydd"; så kallades flyk
tingkolonin). Inom hermhutismen, som 
rorelsen kom att kallas, reagerade man emot 
den myckna introspektion som pietistema 
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bedrev och som riskerade att berova de 
kristna frimodigheten och gladjen i tron. 
"Kom som du ar", blev ett slagord. Allt som 
behovde goras for fralsningen var redan 
gjort i och med Jesu dod på korset. Man 
skulle se bort ifrån sig sjalv och i stallet rik
ta blicken mot den lidande Kristus. Sarskilt 
under en period på 1740-talet kom detta 
blickande på korset att ta sig uttryck i en 
ohammad blods- och sårmystik. 

Skillnaden mellan ortodoxi, pietism och 
herrnhutism har karikatyrmassigt men traff
sakert beskrivits så, att kristendomen for de 
ortodoxa ar en sjalvklar plikt, for pietistema 
en oandligt svår uppgift och for hermhu
tama en gladje. "Kristendomen", kunde 
Zinzendorf utbrista, "består icke dan att 
man ar from utan dan att man ar glad." 

Rutstrom och "Sions nya sånger" 

I mitten av 1700-talet verkade i Stockholm 
Anders Carl Rutstrom (1721-1772). Han 
ar den mest beromde foretradaren for herrn
hutismen i Sverige. Medan Rutstrom var 
kyrkoherde i Hedvig Eleonora forsamling i 
Stockholm, verkade en tid som kornminis
ter i samma forsamling Peter Murbeck 
(1708-1766), en av de mest kanda svenska 
pietistema. De båda låg standigt i fejd med 
varandra, och det sags, att Murbeck vid 
aftongudstjansten brokade korrigera det 
som Rutstrom sagt i hagmassan. 

Rutstrom gick langre an andra, då det 
gallde att få manniskor att forstå, att de skul
le se bort ifrån sig sjalva och rikta blicken 
mot Kristus. Han menade, att aven det i 
lutherdomen vanliga Iarosattet, enligt vilket 
man blir rattfårdiggjord, nar man kommer 
till tro, kan leda till en icke onskvard intro
spektiv fromhet, så att en manniska b6rjar 
leta hos sig sjalv efter tro och vågar anse 
sig rattfardiggjord forst nar hon finner 
sådan. Sjalv ville Rutstrom satta likhets
tecken mellan rattfårdiggorelse och forso
ning och saga: Alla manniskor ar egentli-

gen redan frikanda i och med att Jesus dott 
for alla manniskors synder. Hela varlden 
hade blivit rattfårdiggjord for 1700 år sedan. 
Denna lara om rattfårdiggorelsens univer
salitet var en bidragande orsak till att Rut
strom blev landsforvisad. 

Mest kand har Rutstrom kanske blivit ge
nom sin sångsamling "Sions nya sånger". 
Hermhutama i Sverige hade tidigare en 
sångbok som hette ratt och slatt "Sions sån
ger". Rutstroms sångsamling praglades i 
hag grad av laran om den universella ratt
fardiggorelsen. I en sång, som kom att bli 
mycket omdiskuterad, heter det: "Varlden i 
Jesus rattfardig ar vorden". I en annan pri
sas varlden salig samtidigt som varje sjal 
på jorden sages vara Kristi brud. Det beter 
också i den sistnamnda sången: "Tror du ej, 
så mår du illa, Men Guds ord ar lika sant!" 
Otron tankes medfora ett subjektivt illa
mående, men inget forandras på det objek
tiva planet. I åter en annan sång sags, att 
Guds vrede over manskligheten upphart i 
och med Sonens offerd6d. 

Rosenius, Ahnfelt och EFS 

Under 1800-talet kom skillnaden mellan 
pietistisk och herrnhutisk fromhet att åter
speglas bl.a. i skillnaden mellan s.k. gam
mallasare och s.k. nylasare i Norrland. 
Gammallasama hall sig med forkarlek till 
pietistisk litteratur, medan nylasama stu
derade Luther och sjong Rutstroms sånger. 
Den for både svensk og dansk kyrkohisto
ria så betydelsesfulle Carl Olof Rosenius 
(1816-1868) vaxte upp i ett hem dar nyla
seriet vunnit insteg, aven om också pietis
tisk litteratur såsom Pontoppidans "Tros
spegel" fanns i hemmet. I femtonårsåldem 
kom Rosenius att studera denna bok, vilket 
fick honom att tvivla på att han sjalv agde 
en levande tro av det slag som Pontoppidan 
beskrev. Efter det att Rosenius haft svårig
heter med sina teologistudier i Uppsala, an
faktades han av tvivel på Bibelns och kris-
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tendomens sanning over huvud taget. En 
som i den situationen blev honom till stor 
hjalp var metodisten George Scott (1804-
1874), som verkade i Stockholm. Rosenius 
kom att bli Scotts medhjalpare och fortsat
te i en viss utstrackning dennes verksamhet 
i huvudstaden, sedan Scott sjalv lamnat lan
det. Ett stort arbete kom Rosenius att lagga 
ned på utgivandet av tidskriften "Pietisten", 
som trots sitt namn i hOg grad praglades av 
den herrnhutiska fromhet som var utmar
kande for den s.k. nyevangelismen, en rorel
se som kanaliserades framst i den år 1856 
bildade Evangeliska Fosterlandsstiftelsen 
(EFS). 

En predikan som Rosenius hall på 
påskdagen 1841 fick avgorande betydelse 
for Oscar Ahnfelt (1813-1882), som kom 
att bli kand som nyevangelismens store 
sångare. Denne gjorde flera besok på Born
holm och blev av stor betydelse for utveck
lingen dar. Ahnfelt alskade att sjunga Rut
stroms sånger och inte minst den som in
nehOll de kontroversiella orden "Varlden i 
Jesus rattfardig ar vorden". 

Rosenius sjalv hade i tidiga nummer av 
"Pietisten" foretratt laran om rattfardig
gorelsens universalitet. Med tiden hade han 
dock blivit mera tveksam, då han sett, vil
ka konsekvenser larosattet i fråga kunde ha. 
I ett nummer av "Pietisten" 1862 berattar 
han, att han en gång i Norrbotten samman
traffat med några som, då han tillonskat dem 
den helige Andes nåd, med ett leende sva
rat, att de redan fått allt, nar Jesus dog på 
korset. Denna grupp, som sedan enligt Ro
senius helt forvarldsligades, hade haft som 
ett slags !Osen: "Varlden ar rattfardig och 
salig". Rosenius ar nu noga med att fram
hålla, att man inte får mena, att varje man
niska skulle vara i biblisk mening rattfår
diggjord. I Bibeln anvandes orden "rattfar
dig" och "rattfardiggjord" endast om de tro
ende. Talesattet att varlden ar rattfardig i 
Kristus får endast anvandas varsamt, och 
genast bOr en tydlig forklaring tillfogas. 
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Bildandet av SMF och BV 

En stor schism inom EFS kom på 1870-ta
let i och med att Paul Peter Waldenstrom 
(1838-1917), som varit en ledande person 
inom rorelsen, b6rjade forneka, att forso
ningen skett "objektivt", d.v.s. utanfor man
niskan, nar Jesus dog på korset. Enligt Wal
denstroms nya synsatt behovdes inget offer 
for att betala mansklighetens syndaskuld. 
Gud kunde i sin kiirlek forlåta synden andå. 
Diiremot behovde manniskan liira sig att tro 
på Gud och iilska Gud. Forsoningen bestod 
just i denna subjektiva forandring i miin
niskans hjiirta. 

For de flesta inom EFS utgjorde den tra
ditionella "objektiva" forsoningsliiran kris
tendomens centrum. Man kunde alltså 
omojligen acceptera Waldenstroms synsatt, 
som diiremot blev dominerande inom det år 
1878 grundade Svenska Missionsforbundet 
(SMF). 

En ny åderlåtning av EFS skedde, då Mis
sionssiillskapet Bibeltrogna Viinner grun
dades år 1911. Den bakomliggande konflik
ten hade siirskilt gallt, att ett forsiktigt ac
cepterande av historisk-kritisk bibelforsk
ning skett inom EFS. Som Axel B. Svens
son (1879-1967), som kom att bli den le
dande personen inom BV, framhåller i en 
minnesskrift, var bibelfrågan emellertid inte 
den enda konfliktpunkten. En viktig strids
fråga var aven rattfiirdiggorelsens universa
litet. Medan man inom EFS i overensstam
melse med Rosenius' installning på 1860-
talet tonat ned denna liira, var Axel B. 
Svensson och hans sympatisorer ivriga an
hangare av den. For Axel B. Svensson var 
liiran en hjarteangeliigenhet aven av det ska
let att hans andliga genombrott skett i sam
band med att han vid ett b6nemote blivit 
anmodad att foreliisa en text av Rosenius, 
hamtad från "Pietisten" 184 7, i vilken det 
stod: "Se då har: denna syndaforlåtelse, 
denna forlossning, som nu lir niimnd, den 
tillhor varje manniska, from och ofrom, tro-

Peter Christian Trandberg (Bornholms Museum). 

Hans Christian Møller (Bornholms Lokalhistoriske 
Arkiv). 
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gen och otrogen. Du må vara hurudan du 
kan, så aro åtminstone dina synder borttag
na, utplånade, forlåtna, i havets djup kasta
de - detta skedde i Kristi dodstimma." 

Trandberg, Møller och LM 

År 1860 blev Peter Christian Trandberg 
(1832-1896) prast på Bornholm. Han var 
fodd på on och hade upplevt en kallelse att 
soka sig tillbaka dit. Trandberg var en 
vackelsepredikant. Det drojde inte lange 
forran han hade svårt att kanna sig hem
mastadd i de normala kyrkliga forhållande
na. År 1863 drog han sig ur folkkyrkan och 
grundade Den evangelisk lutherske frime
nighed på Bornholm med avdelningar på 
flera platser på on. Han valde ut tolv unga 
man som sina speciella medarbetare. En av 
dem var den h6gt begåvade smeden Hans 
Christian Møller (1834-1907), som i fort
sattningen blir en huvudperson i berattelsen. 

Møller verkade som predikant i Trand
bergs rorelse. Vid ett besok i Kopenhamn 
1864 kom han i kontakt med manniskor som 
blivit påverkade av 0. Ahnfelts forkunnel
se och Rosenius' tidskrift "Pietisten". Sedan 
1849 hade Ahnfelt regelbundet gjort resor 
till Helsingor, dar han hållit moten och de
lat ut Pietisten, som en del också b6rjat 
abonnera på. Dar fick också Møller lyssna 
till honom. 

Genom "lagpietisten" Trandberg hade 
manniskor blivit vackta men ofta inte fått 
någon verklig frid i samvetet. En skomak
are vid namn Hans Christian Andersen, 
från b6rjan norrman, som genom en familj 
i Helsingor mott den rosenianska forkun
nelsen, forstod, att det forh6ll sig så med 
Møller också. Denne lat sig undervisas av 
Andersen och laste "Pietisten". Mer och 
mer fick han upp ogonen for att Kristus dog 
for oss medan vi annu var syndare (Rom. 
5:8) och att Gud rattfårdiggor den ogudak
tige (Rom. 4:5). I mitten av 1860-talet kom 
det till ett "evangeliskt genombrott" for ho-
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nom, och han borjade sjalv predika på ett 
rosenianskt satt. 

Møllers nya "evangeliska" satt att predi
ka ledde till att han blev utesluten ur den 
frimenighet som han tillhorde. Trandberg 
och Møller lar också ha varit valdigt olika 
varandra till sin psykiska laggning, och kan
ske har de aven darigenom haft svårt att 
forstå varandra. Trandberg var en utpraglad 
sangviniker, medan Møller var melankoliskt 
lagd. Møller agde nu ingen f6rsarnlingstill
h6righet och bildade fOr en kort tid en egen 
frimenighet, som existerade vid sidan av 
Trandbergs. 

Tillsammans med en annan av Trand
bergs tolv medarbetare reste Møller under 
forra delen av 1866 till Stockholm for att 
traffa Rosenius. Dels ville han ha personlig 
vagledning av denne, dels få tillåtelse att 
oversatta hans skrifter till danska. Besoket 
varade en månad. Rosenius lar senare ha 
sagt, att han aldrig med någon talat så in
gående om andliga ting som med Møller. 

Flera brev från Rosenius till Møller ar be
varade från h6sten 1866 och våren 1867. I 
det sista av dem, daterat d. 9. maj 1867, ut
trycker Rosenius tillfredsstallelse over det 
hafte han fått se av Møllers oversattning av 
"Pietisten". Han hoppas också få mota Møl
ler i Kopenhamn eller Halsingborg under 
en resa som han planerar att fOreta s6derut. 
På återfarden under den resan insjuknade 
Rosenius i Goteborg. Han avled i Stock
holm d. 24. feb. 1868. 

Rosenius hade givit Møller rådet att åter
intrada i folkkyrkan. År 1868 gjorde Møl
ler detta tillsammans med mer an 1000 av 
de 1500 som tillhort Trandbergs rorelse. 

I mars 1868 bildades på Bornholm ett 
slags motsvarighet til EFS i Sverige: Born
holms Forening til Evangeliets Fremme. 
Påfoljande år fick foreningen namnet Lut
hersk Missionsforening (LM). Denna fore
nings bildande kan sagas vara ett direkt re
sultat av Møllers besok hos Rosenius. Ett 
annat viktigt resultat av deras mote var, att 
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Buste af P.C. Trandberg i Almindingen (Bornholms Museum). 

en fyrbandsutgåva av Rosenius' skrifter 
kom på danska. Titeln var "Hemmelighe
der i Lov og Evangelium". Alla fyra ban
den forelåg i tryck 1879. De har spelat stor 
roll for rosenianismens utbredning i Dan
mark. Den danska fyrbandsutgåvan kom se
dan att ligga till grund for en tvåbands
utgåva på tyska. Den bar samma titel som 
den danska: "Geheimnisse im Gesetz und 
Evangelium''. 6versiittare var Christian 
Bau (1856-1897), till vilken vi snart får an
ledning att återkomma. 

Christian Møller och andra reste till Sjal
land, Jylland och Sonderjylland for att for
kunna evangeliet. Moten halls i hyrda lo
kaler och privata hem, och missionshus 
byggdes. Møller gav aven ut en egen tid
skrift, som hette "Budskab fra Naadens Ri-
ge". . 

Under 1870-talet halls en del samlingar 
i Eslov i Skåne, vid vilka Waldenstroms for
soningsliira diskuterades. Vid dessa moten 
var Møller med. Han tillharde dem som be
stiimt tog avstånd från Waldenstrom. 
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Splittringen inom LM og bildandet av ELM 

Under 1880-talet blev det splittring inom 
LM. Andersen och Møller hade kritiserat 
vad de menade vara en ensidighet inom 
rorelsen. De menade, att formaningen inte 
fick tillrackligt utrymme i forkunnelsen. Ett 
annat "orosmoment" var, att Møller, som 
vid ett besok i Sverige kommit i kontakt 
med den marklige helbragdagoraren Fr. 
Aug. Boltzius (1836-1910), kommit att ge 
helbragdagorelse genom handpålaggning 
och bOn en framtrlidande plats i sin egen for
kunnelse. Ytterligare en omstridd sak var 
laran om tusenårsriket, vilket enligt Møller 
och andra skulle utgora en mellanperiod 
mellan Jesu återkomst och den yttersta do
men. 

Det allra stOrsta tvisteamnet var dock ratt
fårdiggorelselaran. Møller var numera skep
tisk till laran om den universella ratt
fardiggorelsen, vilken for många utgjorde 
sjalva karnan i evangeliet. Till hans mot-

Missionshuset "Bethania" i Aakirkeby, bygget 1868 (Bornholms Museum). 
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Interiør fra "Bethania" (Bornholms Museum). 
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ståndare i denna fråga horde Hans Anton 
Jensen liksom den forut namnde Christian 
Bau. Den senare var fodd i Christiansfeld. 
Han var son till en skraddarmastare som till
h6rde Br6draforsamlingen. Sedan Bau 
kommit i kontakt med rosenianismen, spred 
han dess budskap i Schleswig-Holstein. Bau 
var aven mycket verksam på Bornholm. 
Han var en extrem foretradare for laran om 
den universella rattfardiggorelsen. I en av 
sina sånger skriver han t.ex.: "Kan jeg end 
ej tro og ej være glad, er, som jeg er, i de 
frelstes rad", i en annan: " ... kan du ingen 
nåde tro: Jesus er din fred og ro" samt i en 
annan strof av samma sång: " ... kan du ej 
ret tro på ordet, mættes ej ved nådebordet, 
er du syndig, hård som sten: Jesu blod dog 
gør dig ren." Det blir onekligen en viss kon
trast mellan detta och sådana bibelstiillen 
som Jes. 7:9 och 1 Joh. 1:7. 

Schismen inom LM resulterade i att en 
ny rorelse, eller egentligen tre nya fore
ningar, såg dagens ljus. Evangelisk luthersk 
Missionsforening (ELM) i Kopenhamn bil
dades 1889, motsvarande forening i Jylland 
1891 och på Bornholm, i Åkirkeby, d. 9. 
sept. 1892, varvid Bau inledde med bon och 
predikan. Jensen och Bau gav sedan 1881 
tillsammans ut tidskriften "Mørke og Lys", 
som 1898 blev ELM's officiella organ. Inte 
bara skrifter av Rosenius utan aven 200 sån
ger av Ahnfelt oversattes till danska. Ånda 
fram till 1965 var Ahnfelts sånger forsam
lingssångbok i ELM. Å ven sånger av den 
svenske sångevangelisten Anders Nilsson, 
som var samtida med Ahnfelt, har brukats 
mycket inom rorelsen. 

Samarbetet mellan ELM och 
svenska missionsforeningar 

Ånda från borjan hade ELM ett nara sam
arbete med några sydsvenska foreningar: 
Nordostra Skånes Missionsforening (NSM), 
som grundats 1858, samt Hiissleholms Mis
sionsforening, grundad 1860. Att de mot 
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Møller kritiska knutit kontakt med NSM var 
något som retade denne. Møller betraktade 
det som otidig inblandning, att NSM lade 
sig i schismen inom LM. 

Redan vid det forsta styrelsesmotet inom 
ELM på Bornholm beslot man att fråga 
NSM och Hassleholms Missionsforening, 
om de ville låta sina predikanter foreta mis
sionsresor till Bornholm, vilket besvarades 
positivt. Fram till 1911 samarbetade ELM 
aven med Viistra Skånes Missionsforening, 
men då denna valde att folja EFS i kon
flikten med BV, avbrots samarbetet. 

Någon strid angående bibelsynen hade 
inte forekommit inom LM. I den frågan 
hade såval LM som ELM samma syn som 
BV. Som vi sett, var det emellertid inte bara 
bibelsynsfrågan som lett fram till bildandet 
av BV utan aven frågan om den universel
la rattfardiggorelsen. Eftersom laran om 
rattfardiggorelsens universalitet var en hjar
teangeliigenhet for såval ELM som BV, var 
det alltifrån 1911 naturligt med ett nara sam
arbete mellan dessa båda rorelser. Så har 
t.ex. BV's yttre mission upplevts som en 
angeliigenhet aven for ELM. 

Under vissa tider har Bornholms ELM 
haft besok av en svensk predikant per må
nad. Svenska predikanter har kunnat verka 
på on 3-4 veckor i strack. Ett visst avbrott 
i samarbetet skedde dock genom varldskri
gen. 

Vid ELM's 25-årsjubileum yttrades: 
"Nast Gud har vi våra svenska broder, som 
har rest har som predikanter i dessa 25 år, 
att tacka for, att vi fortfarande har Evan
geliet rent och klart ibland oss." I ELM's 
minnesskrift vid 50-årsjubileet 1942 står 
det, att man fortfarande vill gora dessa ord 
till sina. Då den bok som ELM 1992 utgi
vit till minne av 100 års verksamhet fått ti
teln "Med Gud og hans venskab", vilka ord 
ar hamtade från Rosenius' mest kiinda sång, 
kan detta sagas vara ett vittnesbord om den 
samhorighet man iinnu kanner med Sveri
ge. 



Missionshuset i Rønne (Tværstræde), opført 1889 af Mathias Bidstrup (Bornholms Museum). 
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Bornholms historiske Samfund 1999-2000 
Formandsberetning 
Af Ebbe Gert Rasmussen 

Lørdag 4. september 1999 afuoldtes den 
årlige generalforsamling i Rutsker Sel
skabslokaler. 33 deltagere var mødt frem. 
Som dirigent fungerede Sven Harild. Ind
ledningsvis udtalte formanden mindeord for 
foreningens mangeårige, afdøde revisor
suppleant, Johannes Thoms. 

Herefter aflagde formanden beretning om 
året, der var gået siden sidste generalfor
samling. Denne godkendtes af forsamlin
gen. Derpå redegjorde redaktøren, Henning 
Søby Andersen, for det igangværende ar
bejde med Bornh. Sml. III.13, ligesom han 
skitserede rammerne for det påfølgende 
bind. Denne beretning blev ligeledes god
kendt. 

Endelig godkendte forsamlingen det revi
derede regnskab, der blev forelagt af kas
sereren, Erik Svendsen. Et forslag fra be
styrelsen om at fastholde uændret kontin
gent, kr. 125,- årligt, blev efterfølgende ved
taget. 

Til bestyrelsen genvalgtes H.V. Jørgensen, 
Per Thule Hansen og Ann Vibeke Knudsen. 
Som nye medlemmer valgtes Henning Søby 
Andersen og Niels Foght Hansen i stedet for 
Povl Erik Munk og H.C. Larsen, der havde 
ønsket at fratræde. Som revisorer genvalg
tes Mogens Lau og Harald Lind, ligesom 
Jørn Uffe Hansen blev genvalgt som revi
sorsuppleant. 

Årets bornholmerpris blev tildelt pedel Jørn 
Uffe Hansen, der takkede for prisen. 

Under eventuelt kunne formanden - på et 
spørgsmål herom fra forsamlingen - oplyse 
om de igangværende overvejelser i besty
relsen om at foreningen skulle anskaffe sig 
en hjemmeside. 

Efter generalforsamlingen ledede Jørn Uffe 
Hansen en ekskursion til Ruts Kirke. 

Onsdag 13. oktober konstituerede bestyrel
sen sig således: 

Formand: Ebbe Gert Rasmussen. 
Næstformand og sekretær: Robert Hansen. 
Kasserer: Erik Svendsen. 
Redaktør: Henning Søby Andersen. 
Forretningsudvalg: Formanden, næstfor
manden, kassereren, redaktøren og H.V. 
Jørgensen. 

Mandag 15. november udsendtes Born
holmske Samlinger III.13. Bindet, der den
ne gang omhandlede så forskelligartede ar
bejder som de kommunale anlæg i Rønne, 
træk af livet i det bornholmske landbrug for 
snart 2 generationer siden og et bidrag til 
billedet af den tyske oprustning her på øen 
- foruden de faste meddelelser - blev både 
pænt forhåndsomtalt og senere indgående 
anmeldt i "Bornholms Tidende." 

I begyndelsen af marts 2000 afsluttedes ar
bejdet med oprettelsen af samfundets hjem
meside på internettet, tilkoblet en PC på 
Bornholms Centralbibliotek. Som det nu 
også fremgår af seneste udgave af vor hver
vebrochure kan denne studeres ved indtast-
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ning på www.historisk-samfund-born
holm.dk, ligesom man i fremtiden kan kon
takte os på vor e-mail-adresse bornholm 
@historisk-samfund.dk Efter nogle indkø
ringsproblemer fungerer systemet nu 
tilfredsstillende. 

I lighed med de foregående år er vor fore
dragsvirksomhed i den forløbne sæson fo
regået i et frugtbart samarbejde med andre 
af øens foreninger. Til vor fortsatte delta
gelse sammen med en lang række af disse 
i det løbende foredragsprojekt i middelal
deråret 1999, der koordineredes af Finn Ole 
Nielsen, kan jeg føje følgende: 

Onsdag 6. oktober var vi sammen med Kir
keligt Samfund på Bornholm i Rønnes 
Præstegårdslade værter for et foredrag med 
den skånske historiker Uno Rondahl. Ca. 45 
deltagere overværede det engagerede fore
drag om forsvenskningen af vort tabte land. 

Mandag 17. januar 2000 samarbejdede vi 
med Bornholms Middelaldercenter og 
Bornholms Museum om et foredrag på Cen
tralbiblioteket, hvor David Kaaber fra Sol
rød fortalte om Bornholms tidligste histo
rie. Foredraget, som blev overværet af ca. 
80 tilhørere, gav ved sine provokerende, 
men ofte også udokumenterede påstande 
anledning til læserbrevsindsigelse i "Born
holms Tidende" fra faguddannet side. 

Lørdag 29. juli afvikledes - i smukt som
mervejr - den årlige sommerekskursion til 
Bølshavn Frihed. En velforberedt og vel
oplagt Finn Ole Nielsen gav her de ca. 40 
deltagere en indsigtsfuld indføring i de man
ge forhistoriske og historiske levn, der end
nu er spor af i området, men som fortsat af
venter en metodisk arkæologisk udgrav
ning. Desværre udeblev - af mig ukendte 
grunde - den annoncerede naturguide fra ar
rangemtet til Gyldensåen, som vi må have 
til gode en anden gang. 
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Som noget nyt på vor generalforsamling kan 
jeg desuden meddele, at foreningens fore
dragsvirksomhed for den kommende sæson 
i det væsentlige er lagt fast. Som det sene
re vil blive annonceret i pressen, er der for 
nærværende tale om følgende arrangemen
ter under Folkeuniversitetet: 
• Onsdag 22. november vil lektor ved 

Bornholms Amtsgymnasium, Hanne 
Vensild, delagtiggøre os i sin forskning 
i det 17. århundredes bornholmske hi
storie under titlen "Hungerperioden på 
Bornholm i 1670'erne." 

• Onsdag 17. januar 2001 redegør lektor 
sammesteds, Claes Ludvigsen, for den 
bornholmske erhvervsudvikling i efter
krigstiden under overskriften "Born
holmske erhverv efter 1945." 

• Onsdag 28. marts slutter adjunkt ved 
VUC Henning Søby Andersen af med 
foredraget "En lus mellem to negle," der 
omhandler den dansk-norske neutrali
tetspolitik 1801-07 under revolutions
og napoleonskrigene. 

Disse foredrag vil alle blive afholdt på Cen
tralbiblioteket. Det førstnævnte vil finde 
sted i samarbejde med Bornholms slægts
og lokalhistoriske Forening, der tilsvarende 
har givet os mulighed for at være medar
rangør til deres foredrag sammesteds ons
dag 8. november (om de militære arkivers 
brug i slægtsforskning) og onsdag 14. fe
bruar (om gamle korts brug i slægtsforsk
ning). På tilsvarende måde samarbejder vi 
med Foreningen Norden om vort første og 
sidste foredrag mod til gengæld deltagelse 
i deres torsdag 26. oktober (om forholdene 
i det dansk-tyske grænseland) og torsdag 
22.februar 2001 (om Island i 1950'erne og 
nu), ligesom vi er inviteret til deltagelse i 
Nordens jernbanetur til nedlagte stationer 
og trinbrætter torsdag 31. maj. 

Der forestår således en omfattende og vari
eret foredragsrække. 
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Samfundets medlemstal er nu (august) ca. 
740 medlemmer. Dette vil jeg gerne dvæle 
lidt ved, idet tallet desværre - for andet år i 
træk - betegner en tilbagegang, efter at vi 
1998 toppede med 790 medlemmer. Skønt 
en del af denne nedgang utvivlsomt skyl
des en - for en forening som vor - nødven
dig naturlig afgang ved dødsfald og fraflyt
ning fra øen, giver tendensen alligevel an
ledning til bekymring i bestyrelsen. En an
den grund til tilbagegangen kan forklares 
ved de sidste pars års udsendelse af traditi
onelle årgange af Bornh. Sml. efter tre te
mabind i træk, der bevisligt resulterede i nye 
indmeldelser. Men alarmklokkerne må alli
gevel ringe for kassereren, der skal økono
misere med færre indtægter til stigende ud
gifter til trykning m.m .. Sagens alvor skal 
erkendes i lyset af, at det årlige tilskud på 
kr. 15.000-, som Bornholms Amt bevilgede 
os siden midten af 1970'erne - efter derom 
indgivet ansøgning - med dette foreningsår 
er sparet væk. At medlemmerne af amtets 
vedkommende udvalg åbenbart ikke læser 
lødig litteratur bornholmske forhold ved
rørende er naturligvis deres problem. Men 
det er vort at få tilbagegangen vendt til en 
fremgang. Det var derfor, jeg på dette sted 

sidste år på det kraftigste opfordrede gene
ralforsamlingen til at overveje, om ikke et 
medlemskab af samfundet - med deraf føl
gende årlige modtagelse af en af landets 
overhovedet fornemste lokalhistoriske 
årbøger og muligheder for at deltage i an
dre af vore aktiviteter - ville være en god 
gaveide til venner og bekendte. Jeg genta
ger denne opfordring nu - men mere ind
trængende. Foreningens etablering på in
ternettet er en anden af bestyrelsens be
stræbelser på at vende den negative tendens. 
For også dette skridt kan i fremtiden resul
tere - håber vi - i tilgang af nye medlem
mer. 

Jeg vil slutte denne beretning med at udta
le vor tak til pressen - både den skrevne og 
den elektroniske - for dens interesse for for
eningens virksomhed i det forløbne år. Sam
tidig takker vi Folkeuniversitetet, Born
holms Slægts- og lokalhistoriske Forening, 
Bornholms Middelaldercenter, Bornholms 
Museum og Kirkeligt Samfund på Born
holm for frugtbart samarbejde. 

Tak! 
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Litteratur om Bornholm indgået i 
Bornholms Centralbibliotek 1999-2000 
Af Niels Foght Hansen 
Redaktionen afsluttet I. oktober 2000. 

Museumsvæsen 

06.5 
Nagel, Per 
Living Museums in Scandinavia. - Living 

Architecture, 2000. - 189 sider; ill. 
Side 8-25: Melstedgård, Erichsens Gård, 
Hjort's Pottery 

Værker af blandet indhold 

08.05 
Jul på Bornholm : Kulturhistorisk Årsskrift I red. 

Af Jens Sørensen. Bornholms Tidendes For
lag, 1999. (67. årgang) 72 sider, ill. 
Indhold: Ebbe Gert Rasmussen: Sådan uskik
kelighed. Johannes Thoms: Biograferne på 
Bornholm (2. del). John og Finn Bræstrup 
Karlsen: Onkel Amerika. Peter Tiemroth: 
Festina lente. Johannes Thoms in memoriam. 
Finn Hansen: Bornholmske botanikere, her
barier og Flora Danica. Søren Sillehoved: Den 
sorte bog : En historie om slægten Silleho
ved. Freddy Jensen: Den kongelige Porce
lainsfabrik og Bornholm. Harmen Sonne: 
Kunstner i Firenze. Fritz Olsen: Bornholm
ske studenter fra 1818. Lars Kærulf Møller: 
"Jeg skulle være maler" Mogens Hertz (1909-
1999). Vagn Christoffersen: Ærnehorra og 
skolebælli. Erindringer (2. del). H.V.Jør
gensen: De sidste skud i Anden Verdenskrig. 
Jens Sørensen: Et udvalg af bornholmsk lit
teratur 1998-1999. Eivind L.Lind og Jens 
Sørensen: Folk vi husker. 

08.05 
Jul på Bornholm : Register: over billeder af af

døde personer 1933-1999. -
Bornholms Lokalhistoriske Arkiv, 1999. - 72 
blade 

08.05 
Bornholmske Samlinger I udgivet af Bornholms 

Historiske Samfund. 3. Række. Bind 13. 
1999.- 163 sider, ill. 
Indhold: Knud Willy Johansen: Kommunale 
anlæg i Rønne. Timan Kofoed: Som medar
bejder i Bornholms landbrug 1943-1950. Jens 
Andersen: Kanonerne som aldrig kom. 
H.C.Larsen: Bornholms Lokalhistoriske Ar
kiv. Niels Foght Hansen: Litteratur om Born
holm indgået i Bornholms Centralbibliotek 
1998-1999. Ebbe Gert Rasmussen: Born
holms Historiske Samfund 1998-1999, for
mandsberetning. 

08.05 
Register til Bornholm i billeder : 1965-1990 I 

af Svend Torben Jensen. - 1999. - 32 blade 

Samfundsforhold 

08.3316 
Lokalrapporten Bornholm. - 75. udgave. - JB 

Business Information, 1999. - 114 sider 
Indhold: Regnskabs- og brancheoplysninger 
om samtlige aktie- og anpartsselskaber på 
Bornholm 

33.194 Bornholm 
Erhvervsliv, transporter og udviklingsbetingel

ser på Bornholm : rapport fra en spørgeske
maundersøgelse I Jesper Manniche og Lars 
Nyberg. - Nexø : Bornholms Forskningscen
ter, 2000. - 74 sider, ill., 30 cm. 
Med litteraturhenvisninger 

33.194 Bornholm 
Statens engagement på Bornholm I af Svend 

Lundtorp. - Nexø : Bornholms Forsknings
center, 1999. - 50 sider, 30 cm. 
Med litteraturhenvisninger 
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Militærvæsen 

08.35506 
Bornholms Officersforening 1899 - 1999 : 100 

år I af H.E.Skaarup, 1999. - 69 sider : ill. 

08.3557 
Hjemmeværnskompagni 7107 Gudhjem: 1949 

- 1999, 1999. - 27 sider 

Skoleforhold 

08.37414 
Bornholms Højskoles Årsskrift 1999 I red. af 

Svend Aage Møller. - 1999. - 64 sider 

08.375 
Bornholms Amtsgymnasium : Årsskrift 2000 I 

red. af Kirsten Mortensen og Asbjørn Dam
hus. - 2000. - 80 sider 

Topografi og turisme 

08.4 
Bornholmsk turistleksikon : lidt om alt - kort 

fortalt. - Bornholms Tidende, 1999. - 72 sider 
: ill. 

40.8 
Dansk sammendrag af betydningen af turismen 

på Bornholm I Jie Zhang og Charlotte R. Ras
sing. - Nexø : Bornholms Forskningscenter, 
1999. - 73 sider, ill" 30 cm. 

40.8 
Report. Survey of visitors to Bornholm Janua

ry 1999-December 1999. -Nexø: UnitofTou
rism Research at the Research Centre of Born
holm, 2000. - 41, 5 sider 

40.8 
Tourism impact studies : the case of Bornholm 

I by Jie Zhang and Charlotte R. Rassing. -
Nexø: Research Centre of Bornholm, 2000. 
- 104 sider, ill. 

46.4 Bornholm 
Dehn-Nielsen, Henning 
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Bornholm på kryds og tværs : turguide, natur, 
historie, seværdigheder, spisesteder, overnat
ning, sprog, kendte bornholmere, forlystelser 
I Henning Dehn-Nielsen. - 1. oplag. - [Lyng
by] : Holkenfeldt 3, 2000. - 136 sider, ill. i 
farver 

46.4 Bornholm 
Turen går til Bornholm og Ertholmene I af Søren 

Lauridsen og Kaj Halberg ; kort: Ulla Britze 
; fotos: Søren Lauridsen og Kaj Halberg. - 2. 
udgave, 1. oplag ; redaktør: Jytte Flamsholt 
Christensen. - [Kbh.] : Politiken, 2000. - 132 
sider, ill. i farver. 

46.4 Hammershus 
Hammershus : udstillingen i slotsgården I re

daktion: Kjeld Borch Vesth. - [Kbh.] : Skov
og Naturstyrelsen, 2000. - 72 sider, ill. (nog
le i farver) 

Naturforhold 

50.264 Bornholm 
Kofod, Gerda 
Hvor ta'r vi hen i dag? : naturture på Bornholm 

= Where shall we go today? = Wohin soll es 
heute gehen? I tekst og kort: Teknisk For
valtning ; ved Gerda Kofod. - 1. oplag. - Røn
ne : Bornholms Amt, Teknisk Forvaltning, 
1999. - 40 sider, ill. i farver 

50.264 Bornholm 
Sillehoved, Søren P. 
Bornholmske vandreture. [Bind] 2, 2000. - 93 

sider 
Indhold: Døndalen ; Højlyngen og Ølene ; 
Kobbeåen ; Læså ; Paradisbakkerne ; Ravne
dalen ; Rutsker Højlyng ; Rø Plantage ; Sand
flugtsskoven ved Hasle ; Skærgården mellem 
Nexø og Årsdale 

08.5564 
Butzbach, Jørgen 
1700 Millionen Jahre Bornholm. Tysk oversæt

telse: Marianne B.Hansen.- 2000. - 88 sider, 
ill. 



LITTERATUR OM BORNHOLM INDGÅET I BORNHOLMS CENTRALBIBLIOTEK 1999-2000 

Hotel- og restaurationshistorie 

08.64909 
Ludvigsen, Jacob 
Vi anbefaler os til vore ærede gæster : Glimt fra 

Bornholms hoteller og beværtninger gennem 
100 år. - Bornholms Tidendes forlag, 1999. -
48 sider ; ill. 

Transport og søfart 

08.658 
Det bornholmske erhvervslivs fragtsituation : 

Notat ; Oktober 1999. - Bornholms Er
hvervsråd, 1999. - 7, 6 blade 

08.65909 
Filholm, Bjarni Åkesson 
De hvide skibe : Historien om 66-selskabets 

smukke motorskibe Hammershus, Rotna, 
Kongedybet, Bornholm og Østersøen. - Nau
tilus, 2000. - 88 sider ; ill. 

08.6594 
Velkommen i den sydlige Østersø : 51 gæste

havne med beskrivelse af nærområder og ser
vicefaciliteter i havnene. - Carrefour Born
holm; Fourcorners, 1999. -51 sider; ill. (Fin
des også på tysk og engelsk) 

Vin og spiritus 

08.6683 
Bornholmsk krydderbrændevin : Bornholmsk 

flora sat på flaske. - Bornholms Syp Klub, 
(1999). - 16 sider ; ill 

Kunst og arkitektur 

70.917 
Malerkrukker : malerier på lærred og bemalet 

keramik af Per Arnoldi, Jesper Christiansen 
og Gunther FOrg I tekster: Per Arnoldi ... [et 
al. ] ; redaktion: Folke Kjems. - Holstebro : 
Holstebro Kunstmuseum ; Gudhjem : Born
holms Kunstmuseum, 1999. - [48] sider, ill. i 
farver, 30 cm 

71.02 
Projekt Beskyttelse af Store Krudtmagasin, 

Christiansø I redaktion ... : Mads Finn Jeppe-

sen; fotos: Mads Finn Jeppesen ... Marie He
lene Laursen ... Susanne Ulrik. - [Gudhjem] : 
Bornholms Kunstmuseum, 1999. - 49 sider, 
ill., 18x28 cm 
Et forslag til hvordan man i vor tids materia
ler og formsprog kan genanvende ruinen af 
Store Krudtmagasin på Christiansø 
Udgivet i forbindelse med udstilling 12.9.-
7.11.1999 

71.864 Bornholm 
Bornholms ældgamle kirkebygninger I tegnin

ger: Hans J. Holm m.fl. ; indledning: Ann Vi
beke Knudsen. - Genudgivelse. - Rønne : 
Bornholms Museum, 1999. - V, 18 sider, 36 
blade med tavler, 36 cm 
Tidligere: 1. udgave med titel: Bornholms 
ældgamle Kirkebygninger opmaalte og un
dersøgte under Ledelse af Hans J. Holm. Kbh. 
: Hagerup, 1878 

71.864 Bornholm 
Knudsen, Ann Vibeke 
Bornholms gamle kirker I redaktion og tekst: 

Ann Vibeke Knudsen ; tegninger: Hans J. 
Holm: Bornholmske kirker m.fl .. - Rønne : 
Bornholms Museum, 1999. - [44] sider, ill., 
36 cm 

71.95 
Jensen, Jørgen Elsøe 
Danmarks middelalderlige byplaner : Bind 7 : 

Nordøstsjælland og Bornholm. - Odense Uni
versitetsforlag, 2000. - 231 sider ; ill 

72 
Gustaf Munch Petersen I red. Af Lars Kærulf 

Møller. - 2000. - 60 sider 
Udgivet i forbindelse med udstilling på Born
holms Kunstmuseum 2.april-28. maj 2000 

74.6 
Danske kunstnerkolonier : Skagen, Fyn, Born

holm I redaktion ... : Mona Jensen. - 1. udga
ve. - [Århus] : Aarhus Kunstmuseum, [2000]. 
-144 sider, ill. Side 85-119: Lars KærulfMøl
ler: Bornholmerskolen 
Udgivet i forbindelse med udstilling 4.2.-
30.4.2000 
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NIELS FOGHT HANSEN 

76.237 
Gerd Hiort Petersen & Hans Munck Andersen. 

Tidendes Tryk, 1999. -24+24 sider, ill. Dansk 
tekst: Hansaage Bøggild. Engelsk og tysk 
tekst: Heinz Spielmann. Trykt rete-beche. 

Lokalplanlægning 

08.7195 
Debat ... Regionplan 2001. - Bornholms Amt, 

1999. - 30 sider : ill. 

08.7195 
Tillæg 1 til Regionplan 1997 : Udpegning aflav

bundsarealer, der kan genoprettes som vådom
råder. - Bornholms Amt, 1999. - 6 sider; ill. 

08.7195 Aakirkeby 
Lokalplan nr.31 Gl.Sygepus i Aakirkeby. - Aa

kirkeby kommune, 1999. - 4 blade+ 2 kort 

08.7195 Nexø 
Lokalplan nr.43: Lokalplan for sommerhusom

rådet Svanebakken. - Nexø Kommune. 

09.7195 
Lokalplan nr. 88 for et område ved Marthasmin

de. - Rønne Kommune, 2000. - 7 sider ; ill. 

09.7195 
Tillæg 7 til Regionplan 1993 vedrørende ny kon

trolleret losseplads ved Rønne. - Bornholms 
Amt, 1999. - 35 sider; ill. 
(9 009 816 0) 

Gravminder 

08.736 
Kure, Aage 
Gravminder og mindesmærker på Bornholm / 

samlet af Aage Kure, 1999. - 54 sider 

Lystfiskeri 

79.97 
Stadier, Poul 
Bornholm : lystfisker-guide I tekst, foto ... : Fisk 

& Foto/Poul Stadier. - Bornholms Velkoms
tcenter (i.e. Destination Bornholm), 1999. - 56 
sider: ill.(Ny udgave) 
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Historie 

08.96 
Borrinjaland, Tonny Pedersen 
Bornholms historie. 1. - Eget forlag, 2000. - 130 

sider 

08.962 
Rasmussen, Ebbe Gert (f. 1939) 
Skuddet : en bog om Villum Clausen og de dra

matiske hændelser under den bornholmske 
opstand i 1658 I Ebbe Gert Rasmussen ; fo
tografier i bogen Erik V. Krustrup ; billedre
daktion: Irene Krustrup. - 1. udgave, 1. oplag. 
- Nexø : Editio, 2000. - 168 sider, ill. 

08.9671 
Skaarup, H.E. 
Nyt kildemateriale til Bornholms historie 1939-

1945, 1999. - 2 sider 
Krigshistorisk Tidsskrift. Nr.1 1999. Side 30-
31 Om oberst J.T.Waagepetersens dagbog 

Persona/historie 

08.991 
Klippeøens kvinder og mænd I red. Af Søren 

R.Wolff. - Bornholms Tidendes Forlag, 2000. 
- 383 sider ; ill 
(Ca. 1100 biografier) 

99.4 Nicolaisen, Asta 
Nicolaisen, Asta 
Stenhuggerens datter I Asta Nicolaisen. - Dron

ninglund : Queenswood, 1999. - 119 sider 

08.99 Pedersen, Gunhild 
Borgen Marcussen, Birgit 
En plåntepajas historie : En kvindelig skovar

bejders historie : Gunhild Pedersens erindrin
ger-barndom og erhvervsarbejde, 1999. - 19 
blade 

08.99 Westh Mortensen, Helga 
Westh Mortensen, Helga 
Tragedien på Engegård. - Eget forlag, 1999. -

7 4 sider : ill. 

08.9994 
Ipsen, Arne 



LITTERATUR OM BORNHOLM INDGÅET I BORNHOLMS CENTRALBIBLIOTEK 1999-2000 

Familien på Sandegård : Dokumentarisk histo
rie fra Sandflugten mellem Rønne og Hasle. 
- Bornholms Tidendes Forlag, 2000. - 48 si
der : ill 

Genealogi 

08.998 
Bornholmske Sandemænd i 300 år. Bind 1-3 I 

redigeret af Anni Sode, Tove Marcher og Else 
Nexø ; Layout: Karen Reib, 2000. 
141+138+80 blade. 

08.999 Hjorth 
Hjorth Nielsen, Hanne 
Den bornholmske slægt Hjorth. - Eget forlag, 

1999. - 21 blade 

08.9994 Ludvigsen 
Madsen, John 
Min slægts historie, 1999. - 66 blade 
Foreløbig status over forskning i slægtshistorie 

af John Madsen, fjerde del 

Skønlitteratur 

Vesth, Peter 
Sommer med Vera. - Tidendes Tryk, 1999. - 104 

sider ; ill 
Sommer med Vera er en kærlighedshistorie 
om Vera og Verner der foregår i det danske 
sommerland, nærmere bestemt Gudhjem 
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Bornholms historiske Samfund 
Prisliste 

Alle priser er inklusive MOMS, 
men eksklusive porto. 

kasserer Erik Svendsen 
St. Torvegade 1, lej. 7 
tlf. 56 95 22 05 

Bøger udgivet af Bornholms historiske 
Samfund kan - så længe lageret rækker -
fås ved henvendelse til 

Her kan man også bestille medlemsskab, 
kontingentet er kr. 125,00 pr. år, hvorefter 
den årlige publikation tilsendes gratis. 

PRIS 
Nr. År Indhold Medlem ikke medlem 

Bornholmske Samlinger række I 

23 1935 K. H. Kofoed: Bornholms politiske Historie 1. og 2" 
afsnit 1848-1852, Amtmand Krabbes Afskedigelse, 
Forfatteren Jakob Hansen, En Stenalderboplads i Grisby 30,- 50,-

24 1936 K. H. Kofoed: Bornholms politiske Historie 3. afsnit 
1852-1862 30,- 50,-

25 1937 K. H. Kofoed: Bornholms politiske Historie 4. afsnit 
1862-1875, Bornholms fynd av romerska importvaror, 
Ertebøllekultur paa Frennemark 30,- 50,-

26 1938 K. H. Kofoed: Bornholms politiske Historie 5. afsnit 
1875-1894 30,- 50,-

27 1940 M. K. Zahrtmann in memoriam, K. H. Kofoed: 
Bornholms politiske Historie 6. afsnit 1894-1913 30,- 50,-

30 1945 Østerlarsker Sogns Gaardejere, Aluntilvirkningen paa 
Bornholm, Slægten Poul Hansen Ancher, Fra det gamle 
Hyrdeliv, Bøger og Afhandlinger om Bornholms Zoologi 30,- 50,-

32 1949 Nye mikrolitfund paa Bornholm, Sandflugten paa 
Bornholm og dens Dæmpning, En ny gravform fra 
ældre jernalder, Randbemærkninger til Bornholms 
Historie, Trævæksten paa Bornholm 30,- 50,-

36 1958 Bornholmske haver og havedyrkning, Ruts kirke og 
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PRISLISTE 

PRIS 
Nr. År Indhold Medlem ikke medlem 

Rønne, Korndyrkningens udvikling på Bornholm, 
Bag-å »Marienlyst«, Udgravninger på Bornholm 1816-24 30,- 50,-

37 1960 Ridder Caspar Henrik Wolffsen, Forfatteren Carl 
Peter Dich, Bornholmske stednavne, Spøgeri i 
gamle tider, Ertholmene, Kætilbiorn, Optegnelser 
af sognepræst Jørgen Kofoed, Ruts kirke og 
Rønne, Er der et Rønnemål?, Begivenheder på 
Bornholm 1602-87, Henrik Lock og Kirsten Niels-
datters dom, Om en Dampskibsforbindelse mellem 
København og Bornholm, Litteratur om Bornholm, 
Peter Thorsens barndom og ungdom 30,- 50,-

39 1965 Indholdsfortegnelse til bind 1 - 38 A 30,- 50,-

40 1966 Indholdsfortegnelse til bind 1 - 38 B 30,- 50,-

Bornholmske Samlinger række II 

1 1964 Slusegaardens mølle og ørredhus, Nye undersøgelser 
af Bornholms bronzealder og jernalder, Guldmageren 
på Hammershus, Ransakningen af 17. maj 1658, 
Gammelt sølv, Nogle ruinrestaureringer på Bornholm i 
1962, Nykirkes restaurering 30,- 100,-

2 1966 Bornholms natur, beboere og naturfredning, 
Tre forgyldte sølvpokaler, Falskmøntnersagen 1843-1847, 
Bornholmske exlibris, Frigård og Frilys historie gennem 
400 år, Rønne-potternes kontrakt, Gammelt sølv 30,- 100,-

3 1967 Ebbe Gert Rasmussen: Begivenhederne på Bornholm 
under Sveriges besiddelse af øen 1658 45,- 100,-

4 1969 Bornholms Værns historie, Baggrunden for Martin 
Andersen Nexøs novelle Frænke, Isakson og Weie 
på Bornholm, JAKOB i Ibs kirke, Gaven til Fr. III, 
Lektor Th. Lind 55.- 100,-

5 1971 Kalkmalerierne i Povls kirke, Falske sølvdalere 1826 og 
1832, Rønne i det 17. årh., Marinarkæologisk fund, 
Fra kvægtuberkulosens bekæmpelse, Et fodbæger fra 
Stensebygård, Bodilsker, Brev til fru Arboe i juni 1864, 
Negerskulptur på Bornholms Museum, Hvem byggede 
Svaneke kirkespir i 1789?, Bitterdram mod skørbug, 
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BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND 

PRIS 
Nr. År Indhold Medlem ikke medlem 

Vognhjulets fremstilling, materialer og værktøj, 
Dams Hotels historie 55.- 100,-

6 1972 Ebbe Gert Rasmussen: Kilder til begivenhederne på 
Bornholm under Sveriges besiddelse af øen 1658 55,- 100,-

7 1974 Simblegård i 1658, En antik ansigtsperle på Bornholms 
Museum, Bornholms første bønder, Kjøllergårdsskiftet, 
Knutsgillen och av S:T 
Knud påverkade sockengillen på Bornholm 55,- 100,-

8 1975 Bornholms oldtidshistorie, Jernalderboplads ved Nymølle 
i Nexø, Knoglematerialet fra jernalderbopladsen, 
Fund af øskenkrukke fra havet, Rentekammerets 
stillingtagen til udmarksproblemet 1709-67 55,- 100,-

10 1976 Fajancefabrikken i Storegade, Bispevisitatser i det 18. årh., 
Rovmordet i Baastad, Elever på Bornholms Folkehøjskole 
1872-73, Baptistmenigheden i 1920erne 55,- 100,-

11 1977 Stenalderbopladsen på Lilleborg, Bronzealdergravhøj i 
Knudsker, Dagbog og breve fra Karen Elisabeth Jensen, 
Sigerslev, fra Bornholm i 1883 og 1887, 
150 år med amatører i Rønne Theater 55,- 100,-

12 1978 Hellekiste fra Krusegård i Poulsker, Bjergely, 
bopladsrester fra ældre jernalder, Bornholmske kakkelfund, 
Bornholmske pottemagere, Elever på Bornholms 
Folkehøjskole 1882-83, Svanekebørn på Københavnsrejse 
i år 1900 55,- 100,-

13 1979 Sortspætten i bornholmske skove, Det skrøbelige 
forlig, Ett småliindskt soldatOde - Esbjorn Perssons 
iiventyr på Bornholm 1658, Da bornholmeruret blev 
til, Oblatæskerne i Nexø og Ibsker, Den bornholmske 
milice 1815-36, Det dejlige vrag 65,- 100,-

14 1980 Hans Oldelands forhandlinger 1658, De bornholmske 
fajance- og terrakottafabrikker, Maleren Lars Hansen 65,- 150.-

15/16 
1981/82 

Ebbe Gert Rasmussen: Dette gavebrev, Den bornholmske 
opstand og Peder Olsens indsats heri 1658-59 140,- 185.-
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PRISLISTE 

Nr. År Indhold 

17 1983-84 
Den svenske indvandring på Bornholm, Generalmajor 
Peter Jacob Wilster 1674-1725, Brydning, Byzantinsk 
glasmosaik fra Bækkegårdsgravpladsen, Maleren 
Henrich Johan Møhlen (1717-67), Bornholmskort fra 
1650erne, Poul Hansen Anchers herkomst 

18 1985 De polske gæstearbejdere, Granitindustriens udvikling, 
Bornholmske kvinders husflid, Dorothea Kristine 
Kofoeds vævebog, Peter Thorsens mors husflidsarbejde, 
Thor Vang, Bornholms dysser og jættestuer 

19 1986 Wilhelm Kruse: Lybækkertiden på Bornholm 1525-1576 

20 1992 Registerbind til række II 

Bornholmske Samlinger række III 

1 1987 Fra britisk orlogsbrig til bornholmsk robbefanger, 
Det bornholmske fiskeri i opgang og nedgang, Stednavne 
i havet omkring Bornholm, AJS Bornholmsfærgen af 1962, 
Bornholmske rundkirker og Armenien, To malerier fra 
Frederik den Syvendes besøg på Bornholm 1851, 
Poesi og prosa af forfatteren til »En Septemberdrøm« 

2 1988 Bornholms landbrug gennem tiderne, Det bornholmske 
landbosamfund i 1700-tallet, Oldtidens landbrug, 4000 
f.Kr.-1000 e.Kr" Træk af de bornholmske bønders vilkår 
i senrniddelalderen, Jordbrug og landgilde på Bornholm 
ved midten af det 17.årh" Landbruget og forsvaret på 
Bornholm, Fra bonde til landmand - andelsbønder på 
Bornholm, De lykkelige husmænd, Den kloge kone fra 

Tusker, Bornholms Folkehøjskole i Østermarie og dens 
sidste forstander, Markafgrøder og ukrudt, 
Husdyrbruget på Bornholm, Fra hjulplov til traktorplov, 
Bornholmske vogne 

3 1989 Bornholms kirker i ældre middelalder, Hvem forsvarede 
hvad?, Bornholms runde kirke og tempelridderne, 
Affæren ved Nexø den 9. juni 1645, Borrelyngen, 
Kvindemordet i Listed 1688, 
Sorthat - et pionerteglværk fra 1850'erne, 
»Trættekrogen« ved Set. Nicolaus Kirke i Nexø 
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PRIS 
Medlem ikke medlem 

75,- 150,-

75,- 160,-

75,- 130,-

75,- 150,-

75,- 135.-

75,- 175.-

75,- 150,-



BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND 

PRIS 
Nr. År Indhold Medlem ikke medlem 

4 1990 De bornholmske privilegier, Fæstebønder og fæstegods 
på Bornholm i 1500- og 1600-tallet, Modstanden i 
Skåneland 1658-59, Amerikansk soldat i 1890'erne, 
Da kommunalreformen kom til Bornholm, 
Hovedtræk fra Bornholms økonomiske historie 1945-88 75,- 150,-

5 1991 Amtmand Emil Vedel og etableringen af Nordens 
jernalderkronologi, Bemærkninger i forbindelse med 
Victor Hermansens artikel om Jernalderens opdagelse, 
Træk af kulturlandskabets udvikling i Sømarken fra ca. 
1500 og til i dag, Morten Pedersens optegnelsesbog 
1783-1800, Allinge i sommeren 1865, Om Rønne havn 75,- 150,-

6 1992 Turisterhvervet på Bornholm, Da Hotel Helligdommen 
kom på tyske hænder, Hammershus i middelalderen, 
I vor købstad Rønne, Greifswalderne på Bornholm i 
middelalderen, Bornholmsk historieforskning i udlandet, 
Hjemme på Bolby og Tyndekulle 1920-39, 
»Den selvejende«, Erindringer fra årene 1978-80 hvor 
en selvejende institution erhvervede og drev Hasle Klinker-
& Chamottestensfabrik, Bornholmske øgenavne, 
Stykløjtnant Festlers død og begravelse i Nexø 1704, 
Den bornholmske familie Rosman, 
Litteratur om Bornholm 1990-92 75,- 200,-

7 1993 Bornholms Fiskeri 1880-1993 
Kapitlerne hedder: Fiskerstanden, Det traditionelle 
fiskeri, Statsbeskyttelse og sammenhold, Silden, 
laksen og rødspætterne, Langt fra hjemmet, Fartøj 
og havn, Kvotering, torsk og krise, Natur og menneske, 
Fangstbehandling og produktudvikling, 
Afsætning og salgsforeninger, Kildehenvisning 100,- 145,-

8 1994 Poul M. Sonne: Postsejlads i 150 år, 
Ove E. Hansen: Arkitekt Anton Rosen og hanstid, 
Orla E. Pedersen: Telefonen på Bornholm i 100 år, 
Lone de Hemmer Egebjerg: Bornholm set gennem nåleøjet, 
Birte Nørregaard Pedersen: Et sofastykke af Mogens 
Ege, Niels Foght Hansen: 83 nyudgivelser om Bornholm 100,- 200,-

9 1995 Bent Jensen: Baggrunden for og begivenhederne, der 
1945 førte til, at de sovjetiske styrker befriedeBornholm 
og forblev på øen helt til april 1946 100,- 250,-

169 



PRISLISTE 

Nr. År Indhold 

10 1996 Aakirkebys historie - Aakirkebys 650 års jubilæum. 
Følgende forfattere har medvirket: 
Kim Aaris-Sørensen, Ole Crumlin-Pedersen, 
Niels Foght Hansen, Werner Hansen, Ann Vibeke Knudsen, 
Svend Kramp, Niels-Holger Larsen, 
Finn Ole Sonne Nielsen, Ingrid Nielsen, 
Tom Nielsen, Torben Pind, Ebbe Gert Rasmussen, 
H. E. Skaarup, Johannes Thoms, Hanne Wagnkilde, 
Hanne Valsø Vensild og Henrik Vensild 

11 1997 Hammershus - som borg og ruin, udstilling og 
modelkonstruktion, arkæologi og flora m.v. 
Følgende forfattere har medvirket: 
Connie Hinsch, Peder Ltitken, Finn Ole Sonne 
Nielsen, Lisbeth Pepke, Ebbe Gert Rasmussen, 
H. E. Skaarup, Inger Sorgenfrei, Hanne Valsø 
Vensild og Kjeld Borch Vesth 

12 1998 Jørgen Bo Rasmussen: 
Pesten og tavlerne på Bornholm 
Erik Jensen: Manden bag rige Marie 
Niels Foght Hansen: Litteratur om Bornholm 
udkommet 1994-1998 

Andre udgivelser: 
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K. H. Kofoed: Bornholms politiske Historie, bind 1 - 5 
Særtryk af Bornholmske Samlinger 
Byen, Landet og Havet, Neksø og Omegns historie, bind 1 

PRIS 
Medlem 

100,-

100,-

100,-

35,-
55,-

ikke medlem 

148,-

200,-

200,-

60,-
100,-



Love for 
Bornholms historiske Samfund 

§ 1. Foreningens navn er »Bornholms hi
storiske Samfund«. 

§ 2. Foreningen har til formål at vække 
og bevare interessen for Bornholm og 
dens fortid. Foreningen udsender et 
årsskrift »Bornholmske Samlinger« 
med afhandlinger om bornholmske 
forhold, eller undtagelsesvis selv
stændige værker om Bornholm. 

§ 3. Enhver interesseret kan blive med
lem ved henvendelse til et af besty
relsens medlemmer. 

§ 4. Foreningen afholder generalforsam
ling hvert år i august eller september 
måned efter bekendtgørelse i øens 
dagblad en uge i forvejen. 
Generalforsamlingen er foreningens 
øverste myndighed, og dens beslut
ninger træffes ved almindelig stem
meflertal. 

§ 5. Generalforsamlingen vælger en be
styrelse på 9 medlemmer for 2 år, så
ledes at der hvert år af går skiftevis 4 
og 5 medlemmer, første år ved lod
trækning. 
I denne bestyrelse skal hvert af øens 
herreder være repræsenteret med 
mindst et medlem. - Samtidig væl
ges 2 revisorer samt 1 revisorsupple
ant. 

§ 6. Bestyrelsen konstituerer sig med en 
formand og en næstformand, der 
også er sekretær. Bestyrelsen vælger 
desuden kasserer og redaktør, der 
ikke behøver være medlemmer af be
styrelsen. - Bestyrelsen vælger et 
forretningsudvalg på 5 medlemmer, 
hvori kasserer og redaktør skal være 
medlemmer. 

§ 7. Det årlige kontingent fastsættes af 
generalforsamlingen. Kontingentet 
opkræves i maj måned ved girokort. 

§ 8. Modtageren af Bornholms Historiske 
Samfunds ærespris »Bornholmer
prisen« skal være indstillet af en 
enstemmig bestyrelse. 

§ 9. I tilfælde af foreningens opløsning 
overgår evt. aktiver til Bornholms 
Museum. 

Foreningens love er sidst trykt i Bornholm
ske Samlinger, III. række, bd. 13 i 1999. 

På foreningens generalforsamling d. 5. 
september 1998 blev kontingentet sat til kr. 
125,00. 
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Forfatternes navne og adresser 

Birte Nørregaard Pedersen, 
Hybenvænget 17, 
5540 Ullerslev 

Niels Foght Hansen, 
Provstegade 10, 
3700 Rønne 

Henning Bender, 
Postgade 4, 
3740 Svaneke 

Rune SOderlund, 
Teologiska Institutionen, 
Allhelg. Kyrkogata 8, 
S-22362 Lund 
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Lene Heidemann Lutz, 
TreskowstraBe 15, 
D-13156 Berlin 

Birgitte Borgen Marcussen, 
Kildeskovsvej 8, 
2820 Gentofte 

Gunhild Pedersen, 
Violvej 32, 
3720 Aakirkeby 

Jens Christian Skaarup, 
Østergade 42, 
3700 Rønne 



Bornholms historiske Samfunds bestyrelse 

Ebbe Gert Rasmussen (formand), 
Østerled 43, 
3700 Rønne 

Robert Hansen (næstformand), 
Godthåbsvej 4, 
3751 Østermarie 

Henning Søby Andersen (redaktør), 
Hedebovej 31, 
3700 Rønne 

Finn Ole Sonne Nielsen, 
Lynggårdsvej 21, 
3770 Allinge 

Niels Foght Hansen, 
Provstegade 10, 
3700 Rønne 

INDMELDING 

Per Thule Hansen, 
Søborgstræde 8, 
3700 Rønne 

Ann Vibeke Knudsen, 
Vimmelskaftet 2, 
3700 Rønne 

H.V. Jørgensen, 
Kanegårds vej 10, 
3700 Rønne 

Lillian Hjorth-Westh, 
Fællesvej 6, 
3720 Aakirkeby 

Foreningens hjemmeside: 
www.historisk-samfund-bomholm.dk 

i Bornholms historiske Samfund kan ske ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne, 
til kasserer Erik Svendsen (St. Torvegade 1, 3700 Rønne) eller ved at skrive til os på flg. e
mailadresse: bomholm@historisk-samfund.dk 
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