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ERNST OR VIL: 

Bornholm 

Her går et yndigt tog 
på skinner i vort sogn 
med rødt poleret posthus 
på hjul i sidste vogn. 

Langs efeumørke skove 
med nattergal og eg 
og silderøgerier, 
en sælsom sommerleg. 

De mange mørke piger 
har Bornholm i sit syn, 
det lyser af en sælsom arv 
fra jord og hav og lyn: 

Her sidder blege bisper 
i hundred fjerne år 
og holder øen bundet 
i tungt og klosterkår. 

Men lybækkerne kommer 
en nat med sydlig vind 
og byder blod til blanding, 
et hanseatersind. 

Og næste morgen stiger, 
som bål fra havets brus 
de røde slotsruiner 
i nord, fra Hammershus. 

Oversat af HANS REUSCH 
Tegning af INGE REUSCH 

Nu kvækker danske frøer 
langs løbegravens siv, 
her bruser det af modent 
og brunstigt forårsliv. 

Hvad herrene fra Skåne 
og danske kongers mænd 
begik af vold og vrede 
går mørkere igen -

som lyn i blanke øjne 
og munter mørk mimik 
i de Bornholmer piger 
jeg fandt, og ikke fik. 
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Ernst Orvil 

12. april 1898-16. juni 1985 

Af HANS REUSCH 

Da jeg i dette forår aftalte med Frede Kjøller at den norske for
fatter Ernst Orvil's digt fra Bornholm skulle trykkes i denne 
årgang, så drømte jeg ikke om, at min introduktion til digtet 
og dets forfatter skulle blive en nekrolog, men sådan skulle det 
desværre være. 

Jeg lærte Ernst Orvil at kende i foråret 1980 da jeg ville over
sætte et udvalg af hans digte til dansk. Og her bør det bemær
kes, at en af denne verdens store paradokser er det, at danskere 
ikke læser norske forfattere på norsk, men kun på dansk - det 
gælder f.eks. også en forfatter som Aksel Sandemose! 

Ernst Orvil's forfatterskab er et særpræget og spændende 
hjørne i nordisk litteratur. Han ligner ikke andre, og ingen lig
ner ham - ikke desto mindre, eller måske derfor, er han ikke 
særlig kendt, hverken i eller udenfor Norge. Og dette på trods 
af, at han skrev og udgav inden for de fleste litterære genre: 
romaner, noveller, lyrik og dramatik. Denne kendsgerning er 
naturligvis også medvirkende til, at han som forfatter er van
skelig at holde styr på, ikke mindst for kritikere og læsere. 
Ernst Orvil's svar på denne for ham ubegribelige problematik 
var, at når nu livet er så mangfoldigt, så måtte hans egen reak
tion også være det. 

Hvert spørgsmål kræver sit svar; og det kommer an på hvor 
og hvordan spørgsmålet stilles; og hvem der stiller det. 

F.eks. kan man i »En bok til 80-årsdagen 12. april 1978« læse, 
at Gyldendal Norsk Forlag lige efter den norske befrielse stil
lede sine forfattere et kringlet spørgsmål som med forfatternes 
svar skulle trykkes i forlagets julekatalog. Spørgsmålet lød: 
»Hvad er det værste De ved?«. Og Orvil svarede: »Der er en 
stjerne i Orion som har ærgret mig i mange år. Måske kunne for· 
laget få den fjernet«. 

Digtet »Bornholm« er fra digtsamlingen »Sol over stupene« 
udgivet 1951, det hører ikke til Orvil's mest repræsentative 
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digte, men det viser hans store spændvidde som lyriker, hvor
for jeg vil citere et digt fra digtsamlingen »Brekasjer« fra 1970, 
der er medtaget i mit udvalg fra 1982 »På forventning«. 

Varsel 

Jeg sagde da jeg igen var 
rigtig mig selv, at 
hvis det først skal 
siges, så er vi måske 
tættere på det usagte? 

Gå over bækken efter 
vand, sagde jeg, det er 
på den anden 
side af noget, at 
noget sker. 

Netop 1970 er et år man kan betegne som Orvil's egentlige 
gennembrud, skønt han debuterede i 1932. Og i den forstand 
kan man sammenligne ham med Albert Dam, som jo også 
først fik gennemslagskraft i en sen alder; endelig er det beteg
nende for begge forfattere, at de forblev uhyre produktive til 
det sidste, vel at mærke en produktion af høj kunstnerisk kva
litet, og med en kultur- og tidsmæssigt integritet som er 
forbløffende. 

Der findes nogle få lykkelige, f.eks. Ernst Orvil, som bevarer 
livslysten og nysgerrigheden hele livet. 



arver 
o~ • • 
1n1er 

Den årlige kunstartikel fra 
Bøggild er den spændende 
historie om to meget 
usædvanlige keramikere, 
der først og fremmest 
er repræsenteret på museer 
ude i den store verden: 

Gerd Hiort Petersen og 
Hans Munck Andersen i Rø 

Der er sket en dybgående forandring med kunsten på 
Bornholm. Det er uden betydning, hvor en maler maler 
i dag. Fordi der ude i verden er sket noget, som nu også 
rækker til denne ø. 

Det begyndte med, at alle de gode malere forsvandt. 
Alle dem, der mere eller mindre udgik fra Weie-Isakson
traditionen på Christiansø, og som førte dansk maleri 
ind i en »skole«, Bornholmerskolen. Olaf Rude, Niels 
Lergaard og Oluf Høst var blandt de førende mellem et 
halvt hundrede personligheder, der gjorde noget epokegø
rende ved dansk maleri. Alt det er overstået nu. Impul
serne kommer udefra. I dag sker tingene i New York 
først og fremmest, men det vil føre for vidt at redegøre 
nærmere her, hvad det indebærer. 

DEN LOKALE OPLØSNING 
Lokalmaleriets forsvinden er langsomt afløst af et »internatio
nalt maleri« - uden den naturgenkendelighed, der var så væ
sentlig for anvendelsen af lys og farver i de bornholmske land
skabsmaleres oplevelse af stedet. Nu drejer det sig ikke mere 
om bornholmsk eller dansk maleri. Det er i dag ligegyldigt om 
man vælger en skiden baggrund eller Paradisbakkernes skøn
neste idyl som arbejdsplads for maler iet. D et drejer sig mere 
om et malerisk sprog, der opfattes på samme måde, enten man 
sidder i København eller i New York. 

Undervejs ind i alt det opstod der et tomrum. Der var noget, 
der gik i stykker - for mig som for sikkert mange andre, der 
levede med det danske maleri som daglig inspiration. Hvad 
kunne jeg gøre ved det? Andet end at resignere og vente på at 
det der »internationale« endelig skulle komme sejlende til min 
hytte. Men det ville alligevel være forkert, vænnet til, som jeg 
var, at der hele tiden skete gode ting på det lokale parnas. 

DER SKER NOGET HOS KERAMIKERNE 
Før var Bornholmermaleriet med til at slå tonen an i dansk 
maleri. Det er det ikke mere. Udvikling og nye veje, der pro
vokerer tiden, er der for lidt af - endnu i hvert fald - og så læn
ge vil jeg hellere sende keramikken nogle lange blikke, for der 
sker der nemlig noget i dag på Bornholm. Dengang lokalmale
riet sagde farvel, var det vel heller ikke anderledes, end at der 
samtidig blev skubbet lidt til det gamle håndværk. Nogle kera
mikere var opmærksomme og havde evne for at frigøre kera
mikken fra gamle konventioner og fastslå, at keramik kan væ
re andet og mere end potter og pander, mere end kunsthånd
værk. De vovede sig ud i eksperimenter med lerets skulpturel
le og billeddannende muligheder - og det på en måde, der må 
kunne overbevise selv billedkunstens historikere, der kan væ
re tilbøjelige til at vrage keramikken og lade den være en 
ukunstnerisk genre. 

Mest vellykket har jeg fundet det hos to keramikere i Rø, 
Gerd H iort Petersen og Hans Munck Andersen, der virkelig 
begge har lyst og begavelse til at arbejde efter kunstens me
ning: At svare igen på menneskelige følelser og udvikle og tir
re de! egenliv, der må være svaret på elektronikalderens stem
mer, for de klarer de komfortable og merkantile kravs indfri
else udmærket. Men drømmene og længslerne og det, der sæt
ter dem i relief, må nu også have deres. 
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Gerd Hiort Petersen er født i Nexø i 1937 og uddannet hos Michael An
dersen AIS, Rønne, Kunsthåndværkerakademiet i Wien og Kunsthånd

værkerskolen i København. Hun arbejdede på Den kongelige Porcelains

fabrik,før hun i 1973 oprettede værksted i Rø. Hun har modtaget legater 

fra bl.a. Statens Kunstfond og Nationalbankens Jubilæumsfond. Kunst
håndværkerrådets årspris 1982. Er repræsenteret med arbejder på Born

holms Museum, Kunstindustrimuseet og Nordjyllands Kunstmuseum. 

Desuden på museer i Holland, Polen, Vesttyskland, Norge og USA. Det 

store, bemalede relief, som hun præsenterer på billedet, er erhvervet af 

Kunstindustrimuseet i Oslo. 

DEN STORE USIKKERHED PÅ HØJL YNGEN 
Disse to keramikere kom til Bornholm i 1973 og indrettede 
værksted i et avlsbrug, hvor jorden var solgt fra. Landlige om
givelser med markers frodige kultivering og utæmmede klip
pers skyden ryg mellem vild skov. Og så lige op til Rø Planta
ge. Meget romantisk og meget modsat det vante, Den kongeli
ge Porcelainsfabriks krav om - trods al arbejdsmæssig frihed -
at svare til fabriksdisciplinens markedsstyrede stil. 

Det var den faste løn, der røg der, men det var også afsked 
med al teknisk erfaring, der ellers sprang til, når drejeskiven 
gik i stå. Det var et farvel til det færdigbehandlede ler , de fær
dige glasurer og brændernes aldrig svigtende rutine. 

På værkstedet måtte de selv klare alt. Men de var meget beta
gede. En rosenrød ramme lagde sig forjættende om ovne og 
maskiner og arbejde, men der var også urokkelige, økonomi
ske krav, der gjorde det fortvivlende fristende at skæve til tu
r ismens muligheder for hurtigt tjente penge. 
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Hans Munck Andersen er født i Odense i 1943 og uddannet på Kunst
håndværkerskolen i København. Før han i 1973 oprettede værksted i Rø, 

havde han bl.a. været ansat på Den kongelige Porcelainsfabrik . Han har 

modtaget legater fra bl.a. Statens Kunstfond og Nationalbankens Jubilæ
umsfond. Er repræsenteret med arbejder på Bornholms Museum, Kunst
industrimuseet i København og Nordjyllands Kunstmuseum. Desuden 

på museer i Norge, Sverige, Vesttyskland, Holland og USA. 

DEN TROLØSE KUNST 
Men de to i Rø havde karakter nok til at vælge den besværlig
ste af alle veje, deres egen, for der er ikke nogen anden. De 
skelnede ikke til normer eller traditioner, og nu gik der også 
lang tid, før nogen hørte fra dem. Det tænkte jeg nu ikke over, 
der var så meget andet, men så en dag kom de frem af hulen 
og viste overraskende ting. Bornholm havde fået to nye, ska
bende keramikere. Der var håndværksmæssig beherskelse og 
overlegen materialebehandling. Det er disse egenskaber, der er 
forudsætningerne for det videre. Brugen af dem med stædig 
flid kan give den frigjorthed, der ved dybere bekendtskab ud
vikler, hvad man i lykkelige tilfælde godt tør kalde kunst. Og 
sådan var det her. 

Men kunsten er troløs og ledsages af tvivlen, for tingene må 
prøves og prøves igen og igen, men så er der imellem også top 
på, og det er disse få glimt i sliddets mørke, der bærer og 
ustandseligt spænder talentets bue. Det er opslidende, men det 



kan ikke være anderledes, om grænsepælene skal væltes. Og 
det skal de. Hele tiden. 

Sådan lever kvalitetskravene videre hos dem. Ikke støt og ro
ligt, men med adskillige afbrydelser, for samlerne møder op, 
fra de forskelligste egne af verden. Alligevel bevarer de over
blikket og driver kvalitetskravene videre med en konsekvens 
større og stærkere end før. En oplagt forædling af værket vil 
fortsætte smukt i takt hermed. 

SELVFORSTÆRKENDE TOSOMHED 
Og så er der deres sammenhold, den imponerende loyalitet, 
den måde, de supplerer hinanden på. Det ville være både lyv 
og løgn at tildele hende rollen som den praktiske og fornufti
ge, velorganiserende keramiker. For det er hun ikke. Men så 
finder man til gengæld de egenskaber hos ham, og da de både 
ude og inde - det er henholdsvis værkstedet og hjemmet - er 
to om det, bliver det til noget på en dobbelt måde, for i den 
situation er de gode egenskaber selvforstærkende. 

Det går igen i alt, hvad de foretager sig sammen. De er ligeså 
komplet uensartede i deres keramik, men de skal ikke sidde i 
hvert sit rum for at kunne arbejde godt. De arbejder tvært
imod godt sammen. De er næsten også altid sammen, når de 
udstiller, og de søger nye ting sammen og evner hver for sig 
at fange og videregive signaler, der er i stand til at inspirere den 
anden. 

De står for mig som et fast fællesskab, der erkender og bru
ger den fælles afhængighed. Det pilne tålmod, han må arbejde 
med som fast disciplin, ville være ubrugeligt i det keramiske 
billede, der er blevet hendes store styrke i de sidste år. O g hvad 
skulle han med hendes vildhed? 

UDEN FOR ØENS RAMMER 
Det er ikke keramik, der vækker opmærksomhed på Born
holm. Mærkeligt? Det er uden for øens skarpkantede rammer, 
det foregår. Man møder dem i tidsskrifter og kataloger fra den 
internationale udstillings- og museumsverden. De hentes til 
udstillinger ude i Europa og i Amerika, og der er ting fra deres 
værksted på de museer rundt om, som entusiasterne kalder de 
klassiske, og som er blandt dem, der altid må opsøges på rejse. 

De opretholder en fast, ret jævn produktion. Den er lille, 
fordi deres metoder er meget arbejdskrævende, og der hele 
tiden må sorteres kritisk fra. Derfor er det heller ikke som 
at gå i Supermarkedet og hente dagligvarer, at smutte ind 

I haven i Rø har de to keramikere her arrangeret en udstilling af nogle 
af deres karakteristiske arbejder til ære for f otografen. De fire skåle og 

den ensomme dåse i billedets venstre side er eksempler på arbejder af 
Gerd H iort Petersens, mens de seks skåle til højre er lavet af Hans Munck 

Andersen. 
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hos dem på forbivejen og gribe den lille skål, der mangler 
på et hjørne af skrivebordet. Det er priserne slet ikke til. Det 
må de høre for på Bornholm, hvor det ifølge den keramiske 
tradition er en velkendt kendsgerning, at leret forærer ud
øveren ufortjente gaver, som umiddelbart vi rker bestikken
de. At dette materiale tilmed lader sig traktere af simpel 
brændingsteknik medfører, at enhver er i stand til at frem
stille noget. Det er godt for amatøren, men ikke for den al
vorligt arbejdende keramiker, fordi denne selvfølgelighed 
kraftigt devaluerer traditionen derhen, at keramik repræ
senterer noget, som enhver kan fremstille. 

KILERNE I DEN RÅ HVERDAG 
Men det er til at tage og føle på, når de gør rede for, hvad 
det bliver til på et år. Hans Munck Andersen mener, han i 
gennemsnit laver en skål om ugen, men der skal imellem gi
ves tid til arrangement af udstillinger og rejser, og derfor 
regner han med, at den gennemsnitlige årsproduktion er på 
30 stykker. Gerd Hiort Petersen har mere fart på og mener 
nok, hun kunne præstere en større produktion, men hele ti
den er det kvaliteten, der må gå forud for kvantiteten, og 
så bliver der ikke meget tilbage. 

Men de kunne selvfølgelig lade være med at lave keramik. 
De kunne tage fast arbejde, som vi andre må, siger rindalis-

Skålene · eller skallerne, som vi blev enige om at kalde dem - af Hans 

Munck Andersen er fine og elegante i det og karakteriseres af en meget 
tynd skærv. 
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terne. Ja, men hvor ville verden dog være endnu mere umu
lig, hvis vi tillod den at undvære de mennesker, der skyder 
nogle bevægende kiler ind i den rå hverdag med industriryt
men og den hurtige forældelsesfaktor , der byder os at leve 
i en verden af opskruet nyheds-iscenesættelse. 

NÅR LERET BLIVER SVÆVENDE 
Er det på en udstilling, man møder deres a rbejder første 
gang, vil man nok se med den tanke, a t hun præsenterer det 
forfinede porcelænsarbejde, og at han er manden bag f .eks. 
de rustike og tunge, ja, svært håndterlige fade med den løse, 
antydede dekoration, der har karakter af abstrakte billeder. 

Men det er lige omvendt - og det meddeler sig tydeligt, når 
man er sammen med dem i værkstedet. Han sidder der med 
sin li lle arbejdsplads og lader ikke tingene fylde mere, end 
at han har dem inden for rækkevidde. Den lerklump, han 
forbruger af er heller ikke større, end den vi andre sidder 
med, når vi ved juletid skal lave en dekoration eller to. 

Hun har derimod et bjerg af ler ved siden af sig - og bru
ger det med en grådighed, der får hendes optagethed under 
arbejdet til at røbe, at den tunge robusthed tiltaler hende. 
Hun banker leret ud i tykke plader og presser og tæver, me
re eller mindre, fremtrædende antydninger af skålforme ud 
i dem. Fra at bære på en flises flade, intetsigende soliditet 
er lerpladerne med deres buler og fordybninger blevet an
bragt i en tilstand, der synsmæssigt har fjernet tyngden. 
Lerpladerne er blevet smidige. Nu svæver de. Og a ll igevel 
ha r de deres bredbagede forhold til den rustike naturtilstand 
i behold. 

NATUREN ER DIRIGENTEN 
Denne oftest rektangulært afgrænsede lerflade gøres efter den 
første brænding til genstand for en billedmæssig bearbejdelse 
af keramikeren, der buser på med knive og små savklinger, 
hvormed hun giver den glittede lerflade en mønstret struktu
rering, der siden tilføres begitninger og glasurer i dæmpede 
farver, hvis nuancer førs t og fremmest er blåt, gråt og hvidt. 
Og efter den sidste brænding (1.300 grader) er det meget spæn
dende at åbne ovnen og kikke ind mellem lagene. Nok se, men 
ikke røre. D et lader sig gøre at ane, hvordan de sarte, matte 
glasurer over de indskårne mønstre træder frem på en tynd, 
akvarelagtig måde, der siger det meget stærkt: Der er en maler 
i Gerd Hiort Petersen. 

Der ligger ikke noget flot manifest bag det, men ene effekt 
er det heller ikke. Det er en abstrakt og meget personlig bear
bejdelse af naturindtryk - en tydelig optagethed af landskabet. 
Udsigten over markerne fra værkstedet og turene i højlyngs
naturen. Ikke just planteformer. Snarere linierne i landskabet. 
Eller himlen, når blæsten splitter skyerne og formerer en for
friskende fejen gennem universet. Og pludseligt - som vil hun 
bryde tankerækken - kaster hun en klat guld - eller platin - fra 
sig i et hjørne af billedet. Både sindsoprivende og samlende. 
Der er en hel masse raske toner i et net af endeløse rundfor
mer, og hastige, fede streger bliver til bændler - som tang af 
den slags, der står og dirrer for en stærk strøm i Poslettens 
blanke småvandløb. Det må bryde i hende: Er jeg maler? Er 
jeg keramiker? 

Hvor har man før set malerier, der må anbringes på gulve 
eller borde? 



SORT OG HVIDT OG GULD 
Imellem slipper Gerd Hiort Petersen det tunge gods og rækker 
ud efter porcelænsleret og bliver sart og fornem i det i flot op
drejede skåle så tynde og forsigtige i det, at de syner som kon
stante overskridelser af naturlovene. Det er skåle med en 
hårdtbrændt skærv i en tone, der er sneens hvide kulde og har 
former, der har taget af logikkens enkelhed, og så - når de står 
der og ikke kan være anderledes - griber keramikeren atter ind 
og tegner på den rene skærv et system af strengt formede lini
er, der bliver til netagtige mønstre med et klart geometrisk ud
gangspunkt. Farverne er sort engobe og få gyldne streger, og 
mønstrene, en slags arkitektur, udstråler en tegnestueagtig op
lagthed, der understreger det fuldendtes nødvendighed for 
formgiverens hensigter og beviser evnen til at arbejde med selv 
modsatte poler. 

MAN SKAL VÆRE VIRTUOS-MEN ... 
Jeg har før hævdet, at der er en langt større bevidsthed i den 
måde, Hans Munck Andersen dekorerer på, og jeg har skrevet, 
at han ikke er en keramiker, der direkte lader naturen råde for 
form og dekoration, men i det er jeg ikke så sikker mere. Hans 
hånd er en anden, og han er af den type keramiker, der i sin 
kunstneriske bevidsthed har erkendt, at vejen er den tålmodi
ge vedholdenhed, gentagelsen, der ender i det perfekte. Som en 
anden kender i kunstens verden sagde det, maleren O luf Høst: 
"Virtuos skal man være, men ingen må opdage det«. Og han 
vidste noget om letheden som den, der giver det stærkeste 
udtry k. 

Jeg opfattede Hans Munck Andersens dekoration som for
met efter en matematisk begavet hjernes velordnede mønstre, 
der meget bevidst stræbte efter ikke at bryde harmoniske love, 
men nu kan jeg godt se, at han også maler, når han former. 
At han bevæges af den samme natur - men på en helt anden 
måde. Et helt andet temperament, men med samme substans 
og bevægende sig i mønstre, der er træernes blade, som de ses 
og høres i sensommerens birkeskov. Hvislende, ringlende. Og 
over dem himlen, der netop på den tid giver alt på Bornholm 
en særlig farve. Men også skyernes hastende himmelflugt mod 
regn og landskabets ustandseligt brudte linier, samlende sig i 
pilagtige, vertikale figurer i strømmende linier, der står som 
indlagt i det højt forædlede ler. 

O g meget forfriskende kan et samarbejde med sølvsmeden 
i Olsker, Mogens Bjørn-Andersen, bryde ud i et sølvorna
ment, der skinnende springer frem fra bund eller sider. 

DET SAGDE EN POETISK PIGE 
Hans materiale er porcelænsmassen, hvis sprøde væsen er et 
genbillede til den raffinerede karakter, der er kendetegnende 
for hans arbejder. Det er også andre farver. Kraftigere, men de 
er aldrig kulørte. Tingene fra hans hånd kan udstråle en knit
rende, fyrværkeriagtig farveholdning med en smag af italiensk 
millefiori (tusinde blomster) med de indsmeltede bundter af 
farvede glastråde. 

Når han sidder med sit arbejde, får man indtryk af en lang 
række processer, hvis start egentlig ikke formår at udtrykke 
ret meget om målet. Det er en nøgtern model i gips, og den 
siger kun en smule om formen, men over den skal der støbes 
en gipsform, og først når den er der, begynder det. Han laver 
nogle lerpølser, der ligner modelervoksstænger. Nogle er hvi-

de, andre er med indfarvede metaloxyder og færdige iblan
dingsfarver. Dem lægger han mod væggen indeni gipsformen, 

banker dem let sammen og bearbejder dem, sådan at de i bræn
dingen danner det fine mønster, og når han så står med den 
færdige skål i hånden, tegner sig for mig et bestemt billede på 
øjets bakspejl af en aften, hvor vi sad med nogle af disse spin
kle skåle, rare at tage i hånden, og en kom med det spørgsmål, 
vi allesammen sad med: 

- Hvilken betegnelse giver du dine ting? De er hverken vaser 
eller skåle - endsige krukker eller potter. 

Så var der en poetisk pige, der sagde: 
- De er som skaller. Kan I ikke se det? 
Og så enedes vi om, at det måtte være den fulde og endegyl

dige karakterisering af denne mærkelige og yndefulde form for 
keramik. 

Og sådan ser jeg den nye skål og synes, det er, som har et 
tropisk hav endelig sluppet en af sine kostbare skaller. Den 
skylles rundt af bølgerne, og hver gang de trækker sig tilbage, 
ligger den henkastet, let og skrøbelig, og fremhæves af sandet, 
som bølgerne har slikket rent og har gjort glat og korrekt. 
Den ruller og vender sig og er at se ind i som en konkylie. 
Smuk og skær med en blankskinnende glasur over de klare far
ver. Tynd i skærven. Fin i det som naturen. 

B-d. 

Det er ikke kun i den strenge, enkle dekoration, at Gerd H iort Petersens 
skåle er udtryks/ulde, men også i selve udf ormningen. Her en skål, der 

er drejet så stramt op, at den nærmest syner, som om den svæver over 

bordet. 
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Erindringer 
fra det 

gamle Gudhjem 
Af ARNE MADSEN 

Tø mrermester Viggo Pedersen, Gudhjem, efterlod sig en ræk
ke optegnelser, hvori han fortæller om sin barndom, opvækst 
og tiden, der folgte. Dert.il havde han udarbejdet skildringer, 
der byggede på, hvad han havde læst om og fundet frem til om 
det gamle Gudhjem og dets beboere samt andre optegnelser af 
lokal art , der havde fanget hans interesse. 

»Jeg har foretaget disse ting« hedder det i en anmærkning fra 
hans hånd »dels af interesse for lokalhistorien, dels for mit eget 
velbefindendets skyld«. Selv sagde han: »Det er min medicin!« 
Anden behøvede han ikke. Og så nåede han den høje alder af 
godt 96 år. 

Det er uddrag af disse optegnelser, der ligger til grund for 
denne artikel i »Jul paa Bornholm« illustreret med fotos af 
hans svigersøn, pressefotograf Algot Lindau, Rønne. 

Om sin slægt har Viggo Pedersen fortalt i en beretning, 
hvoraf her kan meddeles, at farfaderen hed Peder Johansen og 
var fra Melsted, hvor han var fisker. H an var født i 1811 og 
giftede sig som 25-årig med Johanne Vilhelmine, Johans dat
ter , der var født i 1814. Peder Johansen døde i 1888, det år 

Peder j ohansens hus i Melsted. (Navneplade: London). 
Foto: Algot Lindau. 
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hvor sønnesønnen Viggo blev født den 11. februar. Johanne 
Vilhelmine overlevede sin ægtefælle i 14 år, og da Viggo som 
dreng gæstede bedsteforældrenes hus i Melsted og besøgte bed
stemoderen, var det altid med en megen forventning i sindet. 
I haven voksede nemlig både et kirsebærtræ, der bar de lif
ligste kirsebær, og et pæretræ der bar de dej ligste pærer. Huset 
vil forøvr igt være kendt af talrige Melsted-besøgende, for det 
er det, der er prydet med navnepladen »London«. 

Viggo Pedersens far hed O le. Da dennes far hed Peder, kom 
Viggos far selvfølgelig til at bære navnet Ole Pedersen. Som 
ung fik han plads som medhjælper - eller karl, som det hed -
ved købmand Vilhelm Rønne's købmandsgård i Gudhjem. 
Denne købmandsgård havde Rønne ladet bygge i 1872. Fem 
år forinden havde han overtaget forpagtningen af købmands
forretningen på Chr istiansø. Men nu blev Rønne altså 
Gudhjem bo. 

Juliane Jacobine Møller var køkkenpige hos familien Røn
ne. Det havde hun været såvel i Rønne, da købmanden boede 
der, på Christiansø og altså derpå i Gudhjem, hvor de to unge, 
Juliane og Ole traf hinanden og blev ægtefolk. D e blev viet i 
1881. 

Ole Pedersen købte et gammelt hus i Lillevang med en stor 
have, der rummede mange frugttræer og et stort kastanjetræ. 
O le Pedersen lod huset rive ned og byggede et nyt 4-fagshus 
i stedet med bindingsværk og stråtag. De to unge fik nok om 
ørene. D et daglige arbejde skulle udføres og hus og hjem skulle 
passes. Derfor var arbejdsdagen også lang. Den begyndte om 
morgenen klokken 6 og varede ved til klokken 8 om aftenen 
for om lørdagen at trække ud til klokken 9 eller mere. 

Det var husmoderens opgave at passe køkkenhaven. Det var 
hun glad for, for haven betød ekstrafortjeneste til husholdnin
gen. Ved tidligt på året at plante frø kunne der senere hen sæl
ges udplantningsplanter , der indbragte 2 øre stykket. Rosen
kartoflerne ti øre potten! 

D a familien efterhånden voksede, betød det hjælpende hæn
der i dagens gøremål. De mindste blev sat til at luge og de lidt 
større til at passe får og geder, der vogtedes på bakkerne nær 
huset. Fårene gav uld. U lden blev kartet, og den kunst blev de 
yngste sat til at lære. Moderen tog plads ved rokken for at 
spinde eller hun tog fat på at strikke de strømper, der nu en
gang skulle t il - eller »hosser«, som det jo hedder på 
bornholmsk. 



Da gedemælk var mere fed end fåremælk, blev fårene udskif
tet med geder. Mælken dannede fløde og af fløde kunne kær
nes smør. Det foregik meget enkelt, idet »bællana« fik hver en 
flaske, som fløden var hældt over på, hvorpå de sad og rystede 
flasken, indtil smørret var kærnet. Det blev så taget ud af flas
ken, tilsat salt og smørfarve, der kunne købes hus købmanden 
i små bobler på en cm i diameter. 

Familiens brødforsyning sørgede møller Kullman for, hvad 
bagning af brødet angik. Ole Pedersen måtte dog selv købe ru
gen hos en landmand med 100 kg ad gangen. Mølleren bagte 
brødet som Lispundsbrød, dvs. med en vægt af 8 kg. Der var 
godt forslag i sådant et brød, for efterhånden som det blev me
re og mere tørt, drøjede det også længere. For at holde rede 
i regnskabet med aflevering af rugen til mølleren og afhent
ning af brødet hos denne havde man en kontrabog, hvor de 
fornødne antegninger blev indført. Mølleren tog ikke noget 
for at bage brødet. Det var gratis til trods for, at bagningen 
dog krævede såvel brænde som arbejdsløn. Men det gik allige
vel og begge parter var vel tilfredse dermed. 

Ligesom det daglige brød var en livsfornødenhed var sule
karret det også - eller rettere sagt sulekarrets (salterakareds) 
indhold. 
Mege~ levende fortæller Viggo Pedersen en erindring om, 

hvordan han og faderen - da Viggo var 6-7 år gammel - travede 
ad landet til for at købe en gris til salteakared! Målet for trave
turen var Gamlevældegård, hvor de »handlede gris« med Jo
hannes Møller formedels den klækkelige sum af ti kroner. Fa
deren kom grisen i en sæk på nakkei:i og så travede de hjem 
igen til Gudhjem, hvor grisen blev sat ind i en grisebod, et lille 
træhus i haven. Vejret var varmt, så den 4 uger gamle gris kun
ne sagtens klare sig. Dertil blev den passet omhyggeligt med 
kogte kartofler og skroning og blev således hurtigt familiens 
kælegris. Bællana samlede nælder til grisen om dagen og fade
ren skar så disse til hakkelse, når han kom hjem fra arbejde. 

Skroning var malet korn eller majs, der kom fra Amerika til 
København, hvorfra den så fragtedes videre til klippeøen med 
købmandens eller møllerens egne skibe. Der kunne også købes 
svinemel, som affaldet fra kværnen kaldtes. Det var billigt, 
hvad der var et gode i de tider, hvor intet skulle eller måtte 
gå til spilde. 

I realiteten var det at opfodre en gris til familiebrug en inve
stering, en opsparelse i lighed med den, der blev kaldt »Julens 
glæde«. 

Selve griseslagtningen fandt gerne sted en af de sidste dage 
i november. Slagteren mødte tidligt om morgenen efter aftale 
med hjemmet, hvor grisen skulle slagtes. Alle i huset måtte tid
ligt på benene, for praktisk talt alle blev sat i sving ved slagte
rens ankomst. Husmoderen skulle have varmt vand rede, når 
grisen skulle skoldes. 

Det kunne volde besvær med at få den genstridige gris op på 
slagterstokken, hvor den fik benene forsvarligt sammenbund
ne. Men med faderens albue i siden på grisen og med slagterens 
reb i trynen på den gik det. Efter at grisen var stukket med 
en kviv, gjaldt det om at stå klar med en træslæb og en spand, 
hvori blodet skulle opsamles og røres. Efter slagtningen blev 
grisen blødgjort i det varme vand, så svinebørsterne kunne 
skrabes af, hovedet afskæres og grisens krop hejses op i en gal
ge, der var blevet tillavet til formålet. 

Efter disse gøremål markeredes slagtningen ved et veldækket 

Viggo Pedersen. Foto: Algot Lindau. 

frokostbord, hvorpå enhver gik til sit. Slagteren gik videre til 
den næste aftalte hjemmeslagtning andetsteds i byen. O le Pe
dersen, der havde fri om morgenen, gik på arbejde. Husmoder 
og medhjælpere gik i gang med at rense tarme, smelte fedt, ko
ge grød til blod- og leverpølse eller hakke klar til spegepølse, 
lungepølse eller rullepølse. Efter faderens hjemvenden fra ar
bejde blev grisen taget ned, lagt på slagterbænk og parteret, 
vejet og nedlagt i sulekaret. Efter nogle ugers forløb blev skin
ker og et stykke sideflæsk atter taget op af karret og hængt til 
røgning i skorstenen for derpå at blive hængt op på loftet. Det 
var nem og god middagsmad i sommertiden. Spændende var 
det at konstatere, hvor meget grisen vejede uden hoved, dvs. 
hvor mange lispund, det nu kunne dreje sig om. 
Arbejdet med griseslagtningen havde et efterslæt. Der skulle 
laves grever af fedtaffaldet, koges pølser - og holdes pølsegilde. 
Dette sidste i al beskedenhed, hvor der blev sat smag på sylte 
og leverpostej. Og så skulle der jo ryddes op! Hele tiden var 
der noget at tage sig til. Og før man tænkte på det, fulgte nye 
opgaver. For julen nærmede sig. Ænderne skulle slagtes, bryg
ning og bagning foretages. 

I sine optegnelser fra det gamle Gudhjem stiller Viggo Peder
sen qgså spørgsmålet om, hvordan der så ud i Gudhjem før i 
tiden. I besvarelsen herpå bliver det klart, at Gudhjem den
gang var et andet end nu. Den sommergæst, der finder frem 
til Gudhjem i dag og søger at bane sig vej gennem det myldren-
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Bornholmsk Ege. Foto: Algot Lind.au. 

H P. Kofoed: Fiskerbåde. (Privateje). Billedet dateret 1884. 
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de liv på Brøddan, ville - om så var - i sin tid have befundet 
denne som en simpel markvej med to hjulspor nødtørftigt ud
bedret med skærver og småsten - indtil 1830. Da skete der no
get. Brøddan blev makadamiseret, dvs. belagt med håndslåede 
stenskærver ligesom også andre veje og stræder i byen forbed
redes og der blev anlagt rendestene. Rendestenene skulle tjene 
dels som afledning af vandet fra husene, dels til at lede vandet 
bort fra gaderne. H vor forholdet var sådan, at en rendesten 
løb tværs over en gade, var den dækket med et rendestensbræt, 
som hvilede i jernbøjler. 

Der løb også et par bække gennem Gudhjem. Den ene kom 
oppe fra H allegård, gik gennem gården på ejendommen »Da
len«, hvor der var en dam til vanding af kreaturer og ænder , 
for derefter at fortsætte gennem H olkadalen til H ans Cle
meds, hvor der også var en dam, der benyttedes til vanding og 
som gadekær. Derfra løb bækken ned gennem kløften, der sta
dig er der - blot rørlagt - gennem Hotel Gudhjems gård under 
salsbygningen og under gaden ved tidligere barbermester Os
wald Jensens hus, dækket med en stenkiste bro til at køre over. 
Bækken fortsatte sin vej til en slamkiste, der hvert forår blev 
renset for at slammet ikke skulle komme ud i havnen. 

D en anden rendesten var åben, ca. 1 meter dyb og 3.4 meter 
bred og løb langs gaden fra den nuværende salgsforening til ru
tebilernes holdeplads. Fra gaden og ud til Ladhammer var 
bækken dækket med kampesten, hvad der var ganske spæn
dende for Gudhjem-horrana i Viggo Pedersens barndom. De 
kunne nemlig finde på at kravle under bredbanerne fra gaden 
og ud til Ladhammer! 

Pladsen fra havnen til røgerierne var tidligere fladstrand, 
som blev fyldt op med fyld fra havnearbejdet i årene 1883-85 . 

Havnepladsen var en yndet legeplads for drengene, har Vig
go Pedersen fortalt i en artikel i »Jul paa Bornholm« for nogle 
år siden. Men også ungdommen fandt vej til pladsen, når til 
eksempel Ludvig Jyde kom til bys om sommeren og stillede 
sin karrussel op eller en eller anden luftgyngeejer mødte med 
luftgynge. 

Som det ses af ældre fotografier var havnepladsen meget 
idyllisk med de gamle bindingsværkshuse. Ingen af disse kun
ne dog i alder hamle op med sognets ældste hus, Set. Anna Ka
pel. Højt beliggende på klippeplateauet over Gudhjem havde 
dette kapel tjent som Gudshus Gudhjemboerne til opbyggelse. 
gennem 600 år. Så afløstes kapellet af Gudhjems nuværende 
kirke, der blev indviet den 3. september 1893. Da var Viggo 
Pedersen 5 år. Den 18. marts 1888 var han blevet båret t il dåb 
i Set. Anna Kapel. Det kunne han naturligvis ikke huske noget 
om, men han har fortalt om en erindring fra en kirkegang en 
julemorgen , hvor hans far tog ham ved hånden og de to gik 
til kirke i kapellet, som Gudhjemboerne havde gjort det gen
nem tiderne, dvs. op ad den smalle sti, hvor det var nødven

digt at gå i gåsegang. Tjenesten julemorgen var en Ottesangs
tjeneste, hvor degnen fungerede i sognepræstens fravær. Otte
sangen var af ret kort varighed. Juleevangeliet blev læst, og der 
blev sunget af julens salmer. Der var ingen opvarmningsmulig
heder i kapellet, så der var isnende koldt. Men det vidste man 
og havde klædt sig derefter. Man glædede sig til tjenesten og 
til at ønske hinanden en glædelig jul for derpå at sætte kurs 
mod hjemmets varme stue og det veldækkede julebord. 

Men også andre minder var for Viggo Pedersens vedkom
mende knyttet t il Set. Anna Kapel med det prætige kirkein-



Ænderne drives hjem. Gudhjemmotiv. (Privateje). 

ventar. »Vi drenge var oppe på loftet af kapellet« skriver han, 
»hvor der lå så mange bøger og andet gammelt, ting som nok 
kunne haft værdi for efterverdenen, men som sammen med 
sten og murbrokker blev kørt ned til Grevens Dal og henkas
tet der. Derimod blev tagsten, tømmer og brædder solgt ved 
auktion«. 

Altertavlen og prædikestolen blev sendt til Nationalmuseet , 
hvor de blev istandsat og returneret til Bornholm til opbeva
ring på Bornholms Museum. 

Under arbejdet med en restaurering af Gudhjem kirkes in
dre rettede provst C. N epper-Christensen en anmodning til 
Nationalmuseet om at få den gamle altertavle tilbage til kir
ken, hvad der blev imødekommet ved en prøveopstilling. Vig
go Pedersen fik til opgave at afhente altertavlen i Rønne. »Jeg 
var lidt betænkelig« fortæller han. »For hvis der nu skulle ske 
noget under transporten til Gudhjem. Men jeg indvilligede og 
kørte til Rønne, hvor man just ikke var alt for villig til at af
give klenodiet . Et af bestyrelsesmedlemmerne spurgte mig da 
også om, hvad jeg ville mene, at Gudhjemboerne ville sige til 
at få en katolsk altertavle i deres nye kirke. Jeg svarede, at det 
ville de sikkert blive meget glade for! - Og så sagde jeg farvel 
og tak og kørte af sted med altertavlen!«. 

Gårdsplads i Gudhjem. (Inge og Mogens Madsen). 

JUL PAA BORNHOLM 13 



Nok engang kom der bud efter tømrermesteren. Da gjaldt 
det afhentningen af prædikestolen. »Jeg var klar over, at jeg ik
ke ville blive venligere modtaget i anden omgang end i første, 
så jeg sagde kun ja på den betingelse, at provsten fulgte med!«. 

Det gjorde provsten så, og begge klenodier kom i hus der
hjemme i Gudhjem, hvor de i dag pryder kirken til glæde for 
menigheden og de mange besøgende, der gennem år og dag lin
der på kirkedøren. »Men jeg kan godt forstå«, kommenterer 
Viggo Pedersen i sine erindringer, »at de på museet var kede 
af at blive af med dette kirkeinventar!«. 

Nedenfor Set. Anna Kapel lå der under bakkehøjden jævnsi
des og tæt på hinanden 5 avlsbrugerejendomme med fuld be
sætning af køer og heste. På den anden side af disse - om ikke 
så tæt på hinanden - lå også nogle avlsbrug. De havde alle jor
der i Vangen. 

Vangen strakte sig fra Vangeleddet ovenfor Brøddan til Mel
sted og Melstedgårdsengen og videre ad vejen til Toft til Laue
gårds jorder, hvor det nuværende plejehjem er rejst. Langs 
Vangedevejen lå dertil mange små jordstykker tilhørende be
boere, der kun havde en.enkelt ko. 

Viggo Pedersens barndomshjem. 
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Man vil forstå, at det at være avlsbruger i Gudhjem var sin 
sag. Det krævede meget ekstra og besværligt arbejde. To gange 

om dagen skulle køerne trækkes på græs og hjem igen for at 
malkes. Det var tungt at transportere gødning op til jorderne, 
og det var besværligt at køre høsten i hus. Det var drøjt for 
hestene at trække læssene op ad den stejle Brøddan og der måt
te holdes godt igen, når turen gik ned ad bakken. Der måtte 
bremses kraftigt, hvorfor man brugte en slæbeklods under 
vognens ene baghjul. 

Avlsbrugerne havde, inden skoven på Bokul blev tilplantet, 
haft bakkerne til rådighed for græsning, dvs. det område, der 
strakte sig fra Holkadalen til Hestesten. Området var vaute
horrenes domæne. Og en af disse vauterahorra var Viggo Pe
dersen. I en radioudsendelse i 1984 fortalte han levende og op
lagt herom. Af hans beretninger fornemmer man, at landbru
get krævede sit. Det gjorde hovederhvervet i Gudhjem, fiskeri
et, også. 

For at drive fiskeri var det nødvendigt, at der var havnefor
hold, hvor bådene havde et tilholdssted. Før havnemolernes 
og havnebassinernes tid var det Ladhammer indenfor skærene, 

Foto: Algot Lind.au 
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Gudhjem kirke. I forgrunden: Set. A nna Kapels ruiner. 

Brehajl, Lauahajl og Kokkijns knajl, det drejede sig om, dvs. 
fladstrand fra Pengekisten til Sorteodde, hvor bådene kunne 
hales i land. En mindre mole af trækar fyldt med sten var dæk
mole for søen, når vinden kom udefra. Den kunne benyttes 
til at lægge ballasten af på, når bådene skulle hales på land. 

Langs den nordre brygge var der i bunden af havnen en ren
de, hvor der var ca. 1 fod dybere vand i den øvirge del af hav
nen . I denne rende kunne dæksbådene have deres køl, når de 
lå med siden til bryggen for at laste eller losse. Indenfor den 
søndre brygge var et temmeligt stort bassin, hvor der var så 
dy bt vand, at Eger og andre både kunne flyde ved daglig vand
stand. Inde på stranden var sand og grus, hvor bådene kunne 
hales på land, når det var nødvendigt. 

Ved en bådeophaling skulle der synges for. D et klaredes ger
ne af »Birkijn«, Anders Birk. H an kunne »synge ud« som det 
hed, så der kom gang i sagerne. »Ja, han kunne overdøve både 
en gris og en ko«, kommenterer Viggo Pedersen - eller med et 
H olbergsk udtryk: »Sådan en stemme havde han«. H an kunne 
dog ikke måle sig med Morten Larsen, en gammel sømand, der 
i mange år havde været på sælhundefangst ved Grønland og 
Spitzbergen. 

Bådene blev trukket i land hen på efteråret, når dæksbådenes 
sejllads med landbrugsprodukter og fisk til København var 
indstillet. Også horrana fik lov til at tage del i bådophalingen, 
hvad der naturligvis var en festlighed for dem. For de voksne 
udeblev det festlige ikke heller. De blev nemlig efter endt dåd 
budt på sevablødda og kommenskringler. 

Foto: Algot Lindau. 

Foruden den større havn fandtes endnu nogle småhavne 
som Clausa havn, H olkahavn, Petersa havn og endnu et par 
stykker. Mange var jo småbåde som til eksempel en af dem, 
der bar navnet »Lusen« - formentligt på grund af sin ringe 
strørrelse - en båd om hvilken Viggo Pedersen har fortalt en 
ganske hygsom og munter historie. 

Ejeren af »Lusen« Pær Sandersen, var ligesom endnu et par 
andre mindre både taget ud i stille vejr for at pilke torsk. Plud
selig bed en ganske anseelig krabat af en torsk at være på kro
gen og Pær Sandersen fik travlt med at hive fangsten om bord! 
Det lod sig dog ikke sådan uden videre gøre. T orsken, der hav
de bidt på krogen, viste sig nemlig at være en sælhund, der al
deles ikke var opsat på at blive ført t il Gudhjem og lagt på ste
gepanden. Så den satte i flugt, alt hvad remmer og tøj kunne 
holde. Pær Sandersen stred igen og lagde alle kræfter i, mens 
sælhunden for afsted gennem vandet, alt mens Pærs kollegaer 
i de andre både, der var ude i samme ærinde som Pær, fik sig 
en hjertelig latter! 

H vad var der at gøre? Ja, der var jo ikke andet for, end at 
Pær fik tollekniven frem og kappede linen! Sælen forsvandt i 
det blå og Pær Sandersen vendte hjem - temmelig slukøret! 
»Men va skujlle hajn vel æjlans gjorra!« sagde Viggo Pedersen, 
da han havde endt historien. »Æjllans va hajn ju endt i 
Ryss!and«. 
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Salne 
Bugt 

Foto: Frede Kjøller. 
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Det store vue 
får een til at ane en større verden 
jordklodens aldre 
ligger til alle sider. 
Man fatter - langt borte 
bjerges tinder 
og dybe dale. 
Man fatter - strømmende 
langsomme folkevandringer 
og hurtige voldsomme spring. 
Her er ekko 
fra fire verdenshjørner 
fra fire årstider 
og døgnets fire tempi. 
Her er - på samme tid 
nøgent, åbent, ensomt og fuldt. 

Grethe Solhveru Rasmussen. 



Ridder 
Wolffsens stol 

Caspar Wolffsen født 16/12 1781- 29/11 1836, sad og døde i 
denne stol. Dette har hans datter Else Cathrine (Trine) 
Wolffsen (f. 7 /318 14) fortalt, og hun fik den med da hun gifte
de sig med adjunkt ved Rønne Latinskole, G. W . Hasselriis, og 
flyttede ind i Krystalgade 5 i Rønne. Her boede de til han blev 
postmester i Aabenrå i 1853. Datteren, Hanne, (gift Friis) hus
kede stolen så godt fra sit barndomshjem, men den blev efter
ladt i Rønne da de flyttede. Dengang har den været miserabel 
og de næste ejere i dyrlæge Hamann (1853-1861) har smidt den 
på loftet. 

Bedstefar Lauritz Adolp Hjorth købte ejendommen Krystal
gade 5 ved tvangsauktion i 1861, men var jo startet i forældre
nes ejendom i Østergade i 1859. 

Mi n far (Herman A. Hjorth) havde duer på loftet i hjemmet 
i Krystalgade 5. Når han kom hjem fra skole løb han straks 
op på loftet for at fodre dem, men en dag kom han styrtende 
ned til sin mor og klagede sig: »Stolen er væk og jeg kan ikke 
komme op til duerne. Jeg brugte den jo altid som stige, først 
op på sædet, så på armen og tilsidst op på Øreklappen«. 

Bedstemor svarede: »Den gamle stol med det revnede læder
betræk har tante Hanne fået, og den er allerede kørt ned på 
havnen for hun skal rejse hjem i aften«. Det er hendes bedste
faders - Ridder Wolffsens stol, så det var naturligt hun fik 
den«. 

Tante Hanne var gift med grosserer Knud Arild Friis i Hav
negade i København. Da tante Hanne hørte om drengen H er
mans sorg over tabet af stolen lovede hun at han skulle få den 
efter hende. 

Grosserer Friis eksporterede smør til England men blev 
snydt for betaling af en ladning og døde kort efter som en fat
tig mand. Hun tog så imod pensionærer. Papa kom til at bo 
hos hende en del af sin studietid. Da hun viste ham det værelse 
han skulle bo i havde hun sat stolen derind. »Nu er det din 
stol«, sagde hun og hun lovede ham at den skulle komme tilba
ge til Krystalgade 5, og da jeg overtog stolen lovede jeg det 
samme. 

Stolen var pænt istandsat men uden Øreklappen da Papa 
overtog den og jeg har fornyet armene som var meget gebræk
kelige, ellers er alt træet det originale fra 1700-tallet. 

Nu da ejendommen, Krystalgade 5, er fredet skal denne fa
miliestol tilbage dertil. 

København 0, den 1 . november 1984. 

P.S. 
1. november var bedstemor H jorth's fødselsdag og da fik hun 
altid de smukkeste druer på bordet. Først efter den dato fik 
børnene lov at klatre op på taget og plukke druer selv. 

Karen Hjorth. 
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SPROGLIGE STUDENTER 

Bagerste række fra venstre: Ida Hjort Jensen, Mette Mailand, 
Jens Fridolf, Gertrud Birk, Anne Hermansen, Kristina Gren 
Andersen, Jette Kramer, Eva Frandsen, Mette Møller, Christi
na Holm Nielsen, Karina Nørby, Lise-Lotte Nilsson, Anders 
Lorentzen, Lene Høg Jensen, Henrik Hovgaard Larsen , Kim 
Stenfeldt Hansen. 

4. række fra venstre: Karin K vistgaard Andersen, Karin Bæk 
Hansen, Marianne Kofoed, Lisbeth Westerdahl, Ninni Vesth, 
Marianne Kofoed, Karen Madsen, Julie Kofoed, Birgitte Iver
sen, Christel Carames, Stine Larsen, Birgit Munch, Pernille 
Lemvig. 

3. række fra venstre: Pernille Stougaard Jensen, Rikke Kofoed 
Sørensen, Mette Højgaard Jørgensen, Anette Sonne Nielsen, 
Eva Christophersen, Anne Mette Ipsen, Marlene Rasmussen, 
Kim H ansen, Jeanette Nielsen, Birgitte Larsen, Anders C hri
stian Aakerlund, Sidsel Thomsager. 

2. række fra venstre: Susanne Prag, Birthe Ligne! Jensen, Siff 
Hansen, Pernille Petersen, Tina Svendsen, Anders Skrydstrup 
Larsen, Henrik Thomassen , Pernille Rasmussen, Gitte Han-
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Studenterne fra 

sen, Helle U ttenthal Jensen, Tine Ravn, Gitte Kofoed
Hansen, Nita Madsen, T ine T høgersen. 

1. række fra venstre: Signe Fensholt, Ulla Mannering, Johnni 
Larsen, Susanne H ansen, Anders Sten Jørgensen, Lisbeth 
Moesgaard, Christina Smidt Mogensen, Christina H olgersen, 
Marianne Åkerlund Lind, Helle Marcher, Tina Frederiksen, 
Dorte Hansen. 



Rønne Statsskole 1985 

MATEMATISKE STUDENTER: 

Bagerste række fra venstre: Ola J ørgensen, Helle Knudsen, 
Adrian Siegenthaler, Flemming Anker, Hans Peter Mills, 
Henrik Nielsen , Søren Dam, Jens Vedel Jørgensen, Thomas 
Riis, Stig Bille Iversen, Birgitte Mogensen, Anette Sommer, 
Anne Ipsen, Per Bertelsen, Thomas Kofoed Madsen, Jette 
Lunding, Carsten Leth, Allan Ipsen, Claus Christensen, Jør
gen Oberlin, Bernt Dellgren. 

4. række fra venstre: Lars Holmberg, Marie Jørgensen, Christi
an Lau, Jens Malmkvist, Elna Rønne, Hanne Viborg, Ralf 
Skau, C hristian Jørgensen, Peter Sjøholm, Rikke Lyholmer, 
Bettina Olsen, Niels Kjøller, Brian Madsen, J ane Pedersen, Je
anette Schmidt, Carsten Dam Hansen, Ane Sommer, Mette 
Rosendahl Andersen, Randi Andresen, Rene Nielsen, Erik 
Haagensen, H enrik Wolff-Petersen, Tina Møller, Torben 
Andersen. 

3. række fra venstre: Susanne Brink, H elle Rene Olsen, Char
lotte Bue Hansen, Michael Thorsen, Lars Espersen, Peter 
Holm, H enrik Møller Nielsen, T homas Kofoed, Kenn Ole 
Andersen, Ole Folkmann, Niels Christensen, Søren Bech, 

Foto: B. !!sted-Bech. 

Christopher Arnoldus, Kurt West Rønne, Ole Riis Svendsen, 
Alice Kristiansen, Lisbeth Kofoed, Anne Marie Kaas, Henrik 
Møller, Kenn Ole Knudsen, Lindy Kjøller, Bjarke Hansen, 
Per Ole Rasmussen, Thomas Andersen. 

2. række fra venstre: Gunver Koefoed-Jespersen, Merethe 
Munk, Birgitte Holm, Susanne Bech, Barbara Schjøll, Gyrith 
Hansen, Anders Andersen, Mette Vincent Brunemark, Peter 
Christensen, Anne Marie Ørndrup, J ens Ole Olsen, Steen An
ker Rasmussen, Jesper Rønne Poulsen, Steen Pedersen, Niels 
Drewes, Morten Stobbe, H enrik Juul-Pedersen, Allan Vitto
riani, Michael Lindahl Andersen, Morten Vørs, Charlotte J ør
gensen, Lars Ved el Jørgensen, Bettina Hansen, Christian Vang 
Jensen, Søren Boie Hansen, Lennart Funch. 

1. række fra venstre: Maja-Lis Kofoed, Marianne Ottesen, Helle 
Mogensen , Marianne Birk Pedersen , Lone Kjøller, Bettina 
Mortensen, Jan Pedersen, H enrik Mønlov-Pihl, Susanne 
Blem, Marianne Kongsløv, Anne-Marie H ansen, Lotte Pile
gaard, Stig Erichsen, Jørgen Blohm Knudsen, Nanna Hansen, 
Agnete Kofoed, Mie Larsen, Steffen Birk Pedersen, Mette Bak
kegaard Pedersen. 
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Nexø Museum 
Af OLAF HANSEN 

»Museum i Nexø?« Således lød overskriften på en annonce i 
ugeavisen Østbornholm, og i teksten blev der indbudt til et mø
de på Centralhotellet den 8. november 1967 angående oprettel
sen af en museumsforening i Nexø. 

Mødet, der havde samlet 30 interesserede, blev ledet af initia
tivtageren, borgmester Hans Pihl. Denne bød velkommen og 
gav en grundig orientering om mødets formål og tanken bag 
dette, nemlig at få oprettet et lokalmuseum i Nexø og gerne 
med en museumsforening med så bred tilslutning fra Nexø og 
omegn som muligt, som basis for dette museum. 

Flere af de fremmødte havde ordet og samtlige gik ind for 
tanken om et museum, og næsten alle gav straks tilsagn om at 
blive medlemmer af den eventuelle museumsforening. 

Til at arbejde videre m~d sagen blev nedsat et udvalg på seks 
personer: Fru Reine Munch, borgmester H ans Pihl, inkassator 
Otto Rohmann, bogholder Olaf Hansen, bogtrykker Olaf 
Jordt-Petersen og bådebygger Emil Suhr. 

Nexø Museum 1969. 

I I X 

li 
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Efter at det nedsatte udvalg havde arbejdet med sagen, blev 
der den 27. februar 1968 indkaldt til stiftende generalforsam
ling i. »Nexø og Omegns Museumsforening«. 

De af udvalget udarbejdede vedtægter for foreningen blev 
forelagt og enstemmigt vedtaget. I vedtægtens § 2 gives fore
ningens formål som følgende: 
at erhverve og opbevare effekter, der belyser byens og om

egnens kultur- og erhvervshistoriske udvikling med særlig 
vægt på søfartens- og fiskeriets historie. 

at samle og opbevare kort, bøger og billedmateriale, der kan 
belyse byens og egnens udvikling, herunder de særlige be
givenheder og personer med tilknytning til området. 

at optage andre opgaver, der måtte melde sig for foreningen 
f.eks. bevaringsopgaver af kultur-og egnshistorisk interesse. 

Til bestyrelsen, der efter vedtægtens § 6 består af 5 medlem
mer, valgtes de fire. Det femte medlem skal efter vedtægten 
vælges af Nexø Byråd. 

Museet skulle indrettes i byens gamle rådhus. »Dejn gamla 
råstauan« sagde man altid, selvom alle vidste, at det var et pak
hus, hvor Nexø & Omegns Pakhusforening havde lagerplads 
for korn. Men man var nu kommet ind i siloernes tidsalder, 
hvorfor lejemålet var opsagt. Pakhuset var nu ledigt til indret
ning af museum, og en ombygning og restaurering af d~t gam
le pakhus blev påbegyndt. 

Foto: Frede Kjøller. 
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Gl. fangecelle i kælderen under ombygning til museum. 

Hvorlænge der på dette sted havde været rådhus, vides vel 
ikke. Men i 1671 skriver Rasmus Ravn i sin Borringsholms 
Krønnike, at der i Nexø er »et lidet kønt Raadhus med en Kæl
der under«. Det har så været i dette rådhus, at den svenske ad
miral W range! den 11. juni 1645 for handlede med fire officerer 
fra den bornholmske milits. Generalen havde den 9. juni indta
get og plyndret Nexø, og to dage efter forhandlede man sig til, 
at bornholmerne skulle yde en brandskat på 10.000 rigsdaler. 
T il gengæld ville admiralen spare Bornholm for »ruin og for
dærv ved rov, mord og brand«. Den 17. juni overgav 
H ammershus sig. O g Bornholm var svensk i nogle måneder. 
Ved freden i Brømsebro 13. juli kom øen tilbage til den danske 
konge. Men den sidste svenske soldat skal først have forladt 
Bornholm den 31. oktober 1645! 

På bykortet i Resens Atlas Danicus Bornholm 1684 samt i 
Thura fra 1756 er byens rådhus placeret på havnen, hvor mu
seet nu er beliggende, nemlig mellem byens havn og torv. Fra 
gammel tid var det nuværende Strandgade byens torv. H er 
solgte byens håndværkere og købmænd deres varer, ligesom 
oplandets bønder kom kørende til torvet med deres handelsva
rer på den ugentlige torvedag. O g fra byens havn var en livlig 
trafik af kadrejere, når der på reden var opankrede skibe, man 
kunne slå en handel af med. Alt dette overvåget fra byens råd
hus, hvor ikke blot bystyret havde sæde, men også byens ar
rest befandt sig. O gså borgervæbningen havde hjemme i råd
huset. Foran bygningen var byens vagtskanse med 2 kanoner 
til havnens forsvar. 

Om rådhuset har man nok den første beskrivelse i brand
taxationen fra 28. februar 1761, hvori det hedder »Eies af Byen 
og bruges til Vagt, Huuset bestaar af 4 Fag med Teiltag, Leer
vægge, Bindingsværk, gl.« i 1781 er huset stadig med bindings
værk, men lervæggene er nu »Muur Steens Vægge«. liølge kgl. 

reskript af 9. sept . 1796 solgtes rådhuset, som brøstfældigt, til 
nedbrydning for tyve r igsdaler. Traditionen fortæller, at huset 
eller dele deraf blev anvendt til et vagthus ved baunet på Ris
pebjerg. Et nyt ting-og vagthus opgørtes på stedet for 680 rigs
daler. Byggemater ialet var Nexø sandsten fra det af Fr.d.5. i 
1754 anlagde stenbrud nord for Nexø. 

I 1801 fortæller brandtaxationen om det nye rådhus »En 
massiv grundmuret Bygning, 8 Fag, Tegltag, indrettet til Vagt
stue, Arrestkammer, Skorsten, 2 Forstuer og en Raadstue, 
hvori er 2 Jernkakkelovne«. I 1827 er tilføjet »1 Slag Uhr«. I 
1856 bygges et nyt rådhus i Købmagergade, og det gamle råd
hus på havnen beskrives nu i taxationen fra 1867, som »et stort 
Loeale uden Afdelinger«. 

I Bornholms Avis den 19. februar 1858 er følgende annonce: 

»Comoedie i Nexøe« 
Paa det i det gamle Raadhus indrettede Theater vil der i velgjø
rende Øiemed blive givet følgende Forestillinger: 

Søndagen den 21. dennes 
»Audientsen, or iginalt Lystspil i een Aet, »En Dialog« og »En 
Udflugt i det Grønne«, original Vaudeville af Jørgensen, i en 
Aet. Onsdag den 24. dennes samme Forestilling. Theatret aab
nes kl. 6, og Forestillingerne begynde Kl. 7. Billetter a 2 Mark 
første Plads og 1 Mark for anden Plads erholdes hos Kjøb
mændene i Nexøe samt ved Indgangen til Theatret naar dette 
er aabnet«. 

Taxationen fra 1880 fortæller, at huset er ombygget: »Pak
hus,_beliggende til Strandgade og H avnepladsen, efter at Taget 
med Skraagavle var nedtaget til Muren , der bestaar af Sand
stensbrokker, har man af samme Materiale genbygget denne 
eirea 4Vi al. Da man, med denne Forøgelse af H øiden, har 
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kunne indlægge et øverste Loft, udgjør det hele nu en 2 Eta
gers Bygning, 8 Fag, der have en længde af 22, Bredde af 13V2, 
Høiden t il nederste Loft af 41/.i, der af til øverste Loft af 4V2 

og derfra til Tagryggen af 6V2 al. - Brædeloft over det hele, 
Kjælder under de 2 nordøstre Fag over hele Breden. - Begge 
Lofter ere afstivede med Støtter af Træ, Kjælderen med Sten
støtter. Ved atter at oplægge Taget er det blevet en del fornyet 
baade hvad Steen og Tømmer angaar, ligesom gavlene nu ere 
opførte med Grundmur til Tagets Spids. - Forøvrigt ere Byg
ningen blevet forsynet med en Deel større og mindre Luger«. 
Rådhuset var nu pakhus til ca. 1965, hvorefter ombygningen 
fandt sted. Men besøgende på Nexø Museum vil kunne finde 
mange træk bevarede i bygningen fra beskrivelsen fra 1880. 

Det økonomiske grundlag for ombygningen og dermed ind
retning til museum var ca. 114.000 kr. modtaget fra Bornhol
merfonden, ved dennes opløsning. Der var nu gået godt 20 år 
siden oprettelsen og behovet for hjælp t il skadeslidte efter 
bombardementet var ikke mere til stede. Beløbet var givet 
med den klausul, at beløbet skulle bruges til museum i N exø. 

Ombygningen af huset.skete hurtigt. Måske vil nogle mene 
for hurtigt. Der var som før nævnt 2 fag kælder, men den øvri
ge del af kælderen var opfyldt med grus. Da man fjernede dette 
for at kunne lave toiletter og lagerplads, fandt man fundamen
ter, som muligvis var fra det ældre rådhus, samt rester af en 
enkelt fangecelle. En omhyggelig undersøgelse ville her nok 
have været påkrævet. 

I slutningen af maj måned 1969 fik museet den første store 
genstand. N emlig den 62 år gamle redningsbåd med diverse til
behør fra den nu nedlagte redningsstation i Snogebæk. Skæn
ket af Farvandsdirektoratet. En kranvogn fra Falck-Zonen 
trak båden til Nexø. En tur, der varede 7 timer. Der blev slået 
hul i muren på museet, så båden lige akkurat kunne passere. 

Nexø: Skudehavnen med det gamle rådhus. Foto omkring 1865. 
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Nogle få år senere blev raketapparat med diverse tilbehør af
hentet i Snogebæk. 

Den 27. maj 1969 åbnedes museet, og man viste en mindeud
stilling om Martin Andersen Nexø i anledning af denne 100 
års fødselsdag. Udstillingen bestod af en vandreudstilling fra 
Det kgl. Bibliotek, der i 14 plancer skildrede for fatterens liv. 
Foruden denne rummede udstillingen gamle avisudkl ip, nogle 
breve og kort til barndomsvennen Georg H ansen i Nexø samt 
billeder og postkort fra Byen i gammel t id. Efter festen ved 
Ferskesø, hvor en buste af Andersen Nexø blev afsløret, sam
ledes den store forsamling på museet , hvor der blev talt af for
fatteren dr. phil. Børge H oumann, fhv. radiorådsformand Pe
der N ørgaard, billedhuggeres H arald Isenstein samt en søn af 
forfatteren. Ligesom der blev overrakt gaver til museet om 
Andersen Nexø. U dstillingen var åben i tre uger med gratis ad
gang, og mange besøgte denne samt beså den nye muse
umsbygning. 

I forbindelse med Museumsforeningens generalforsamling 
den 27. juni 1970 åbnedes museet officielt med en udstill ing af 
fotografier om skaderne på huse og skibe, som de russiske 
bombardementer i maj 1945 forvoldte i Nexø og Rønne. Der 
var nu gået 25 år! - Formanden, borgmester H ans P ihl sagde 
ved dette møde bl.a.: »da det er begrænset, hvad museet rum
mer af plads, er det tanken at lave skiftende udstillinger fre m
over«. I de forløbne 15 år er dette også sket, men på den måde, 
at der på 2. og 3. etage skiftes hver andet år, således at en udstil
ling bliver stående i to år. Der er dog undtagelser fra denne 
regel. På museets l. etage står redningsbåden med t ilbehør per
manet. I museets kælder er en udstilling af ting i Nexø sand
sten. Men på 2. og 3. etage er i de 15 år vis skiftende udsti llinger 
som følgende: 

Nexø efter 1880. Foto: Bendt Kjøller. 



Et interiør af fiskeudstillingen i 1974. 

2. etage: 

1969: Mindeudstilling for Martin Andersen Nexø. 
1970: Billeder fra bombardementet maj 1945. 
1971: Malerier af H. P. Haagensen, Gudhjem. 
1971: December: Nexø billeder (byens 625 års jubilæum). 
1972: Påsken: Vandreudstilling »Dyk i fortiden«. 
1972: Nexø billeder. 
1973: Påsken og St. Bededag: Ting og sager. 
1973: H elleristninger (bog af Lise Bender Jørgensen og 

Mogens Schou Hansen). 
1974: Bornholms fiskeri før og nu (folder af 

H enning Køie) 
1975: Bornholms fiskeri før og nu (folder af Olaf H ansen) 
1976: April: Østbornholmske Dampskibsselskab 

100 års jubilæum. 
1976: Reningsmateriel m.v. 
1977: Påsken: Michael Hansen's malerier samt udskårne 

ting, samt udstilling af vævning, keramik m.v. 
(folder af Arne Madsen) 

1977: Køkkentøj m.v. 
1978: Påsken: Malerier af Børge Herman H ansen, Svaneke. 
1978: Køkkentøj m.v. 
1979: N exø sandsten (folder af O laf Hansen) 
1980: N exø sandsten og Sander Dichs skibsmodeller. 
1981: N exø sandsten. 
1982: Fiskeriudstilling: sild. 
1983: Fiskeriudstill ing: torsk. 
1984: Skibsbilleder fra Ø stbornholm. 
1985: Bornholmere og laksen (bog af John Jørgensen). 

3. etage: 

1971: Diverse værktøj, landbrugsredskaber og 
husholdningsting. 

1972: Påsken: Vandreudstilling »Dyk i fortiden«. 
1972: Diverse værktøj, landbrugsredskaber og 

husholdningsting. 

1973: Samme 
1974: Samme 
1975: Bornholms Fiskeri før og nu. 
1976: Østbornholmske Dampskibsselskab 100 år. 
1977: Nexø billeder. 
1978: H øvle og deres anvendelse. 
1979: Samme 
1980: Nexø havn gennem tiderne. 
1981: Malerier af pastor Arne Madsen. 
1982: Martin Andersen N exø's bøger. 
1983: Foto om fisker i (Bornholm & Christiansø 

Fisker iforening 100 år. 
1984: Nexø fotografen Johan Hansen. 
1985: Nexø bombet , men genopbygget. 

Men bag alt dette står »Museumsforeningen fo r Nexø og 
Omegn«. Ved den stiftende generalforsamling i 1968 sagde 
borgmester Hans Pihl følgende: »Vi (udvalget) har foreslået 
oprettelsen af en museumsforening, som skal forestå driften af 
et museum, idet vi ikke mener, at det er en kommunal opgave 
at administrere et sådant. Museet kunne være etableret som en 
selvejende institution, men vi mener, at en museumsforening 
er bedst for at give arbejdet den bredest mulige basis«. For
eningen er aldrig blevet stor, kun et medlemstal på ca. 120. 
Men med et pænt besøgstal hvert år på museet samt en frivillig 
arbejdskraft fra bestyrelse og medlemmer, når en ny udstilling 
skal arrangeres, har foreningen en sund økonomi. 

Om museets fremtid er kun at sige, at der på 2. etage forsøges 
at lave en permanent fiskeri- og søfartsudstilling i henhold til 
foreningens vedtægter. Dog således at der kan og vil blive fore
taget udskiftninger af effekter år for år. På 3. etage vil der være 
plad~ for skiftende udsti llinger af forskellig art. 

O g alt det glæder vi os til. 
Olaf Hansen. 
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2. verdenskrig 
og dens minder og mindesmærker på 

Bornholm 
AfH. V.JØRGENSEN 

Foto Frede Kjøller 

2. verdenskrig brød ud i den sydøstlige del af Østersøen kun 
et par hundrede km fra Bornholm den 1. september 1939 ved 
det nazistiske Tysklands angreb og overfald på det forrådte 
Polen, som tilmed kort derefter blev invaderet fra øst af dets 
kommunistiske nabo, Soyjetunionen, der optrådte som Nazi
Tysklands forbundsfælle og medskyldige, der ville være med 
til at dele det østeuropæiske rov. 

Efter godt fem år og otte måneders blodig krig, som verden 
hidtil ikke havde set mage til, kom 2. verdenskrigs sidste krigs
mæssige konfrontationer i Europa desværre til at finde sted på 
selve Bornholm og i bornholmske farvande, men nu mellem 
de to arge dødsfjender, det nazistiske Tyskland og den kom
munistiske Sovjetunion. De uvarslede og militært meningsløse 
sovjetrussiske luftangreb den 7. maj 1945 på N eksø og Rønne 
krævede ti bornholmske menneskeliv, og de fortsatte, ødelæg
gende, sovjetrussiske luftbombardementer den 8. maj ødelagde 
bornholmsk ejendom for store værdier. 

Allerede den 30. september 1939 krævedes det første born
holmske krigsoffer, idet maskinmester Svend Jensen , der var 
om bord i SIS » Vendia«, omkom ved skibets minesprængning. 
Hvornår 2. verdenskrig krævede sit sidste bornholmske døds
offer er lidt svært at sige. Det hedder sig ganske vist, at freden 
kom til Danmark den 5. maj 1945, og så var krigen slut, men 
krigen rasede imidlertid videre omkring Bornholm, og - som 

Sø/artsmonumentet på Rønne Havn, Bornholms største monument, bæ
rer navnene på 60 bornholmske søfolk og fiskere, der omkom under 2. 

verdenskrig. 
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nævnt - mistede ti bornholmere livet den 7. maj ved de sovjet
russiske luftbombardementer. Den 1. juni 1945 mistede elleve 
på Bornholm bosiddende søfolk livet ved S/ S »Vesterhavet«'s 
minesprængning ud for Kolberg under borttransport af tyske 
krigsfanger under kommando af sovjetrusserne, der ikke selv 
var i stand til at klare disse transporter. Ved at studere mindes
mærket på Rønne Havn over krigsfor liste søfolk og fiskere 
ses, at det sidste krigsforlis har fundet sted så sent som den 30. 
december 1947, hvor tre på Bornholm hjemmehørende søfolk 
mistede livet ved motorgaleasen »Ella«'s forlis, da den i hård 
storm stødte imod undersøiske rester af det tyske slagskib 
»Gneisenau«'s vrag i den vestlige Østersø. 

Her melder et frygteligt spørgsmål sig: H vis destrueringen 
af de sennepsgasbomber eller anden farlig ammunition fra an
den verdenskrig, der fiskes op i Østersøen og bringes i land på 
Bornholm, skulle komme til at kræve menneskeliv, er det så 
et offer for anden verdenskrig? 

MINDESMÆRKER OVER OMKOMNE 
SØFOLK OG FISKERE 
Sø/artsmonumentet på Rønne Havn 

På Rønne H avn rejstes i 1949 vel nok Bornholms største 
monument. Bornholms Marineforening, hvis formand var 
kriminalassistent Carl N ielsen, tog initiativet og mødte stor 
velvilje fra såvel offentlig som privat side. Billedhuggeren Max 
Andersen udførte kunstværket, der blev hugget i rønnegranit · 
og opstillet i et anlæg ved havnens nordlige ende. I det centrale 
felt ses en sømandsskikkelse, og under den findes en indskrift, 
der lyder: 

MINDE FOR 
BORN HOLMSKE SØFOLK OG 
FISKERE DER OMKOM PAA 

HAVET SOM FØLGE AF KRIGEN 
1939-1945 

På begge sider af midterpartiet findes - ligeligt fordelt - i alt 
60 granitfelter , hvor hvert felt rummer navnet på en sømand 
eller fisker samt hans fødselsdata, navnet på hans skib eller fi
skerbåd samt dato for forliset eller dødsfaldet. Disse 60 felter 
giver følgende personalhistoriske oplysninger: 

Maskinassistent Svend Jensen 
f. 24.9.1912 - d. »Vendia« 30.9.1939. 

Matros Karlo Kiihnau 
f. 29 .6.1905 - d. »Jægersborg« 16.12.1939 . 



Matros Karl Nielsen 
f. 16.3.1915 - d. »Magnus« 1.1.1940. 

Matros Knud Svarth 
f. 4.2.1918 - d. »Thekla« 21.1.1940. 

Skibsfører Jens T horn 
f. 13.10.1881- d. »Fredensborg« 27.1.1910. 

Kok Herluf Bidstrup 
f. 20.4.1917 - d. »Aase« 23.2.1940. 

Makinmester Mads Jensen 
f. 9.4.1890 - d. »Hanne« 28.2.1940. 

Maskinmester Peter Hansen 
f. 29.6.1913 - d. »Agnete Mærsk« 24.3.1941. 

Maskinmester Ralf Petersen 
f. 5.6.1900 - d. »Susan Mærsk« 16.8.1911. 

Fisker Ejner Christensen 
f. 23.9.1927 - d. »Giffen« 5.11.1941. 

Fisker Julius Christensen 
f. 13.10.1892 - d. »Giffen« 5.11.1941. 

Fisker Carlo Larsen 
f. 8.3.1925 - d. »Giffen« 5.11.1941. 
Fisker Aage Petersen 

f. 18.3 .1922 - d. »Giffen« 5.11.1941. 
Fisker Henry Hansen 

f. 10.12.1908 - d. »Anna« 18.1.1942. 
Fisker Kajus Hansen 

f. 11.5.1913 -d. »Anna« 18.1.1942. 
Fisker Osvald Hansen 
f. 25.2.1912 - d. »Anna« 18.1.1942. 
Maskinmester Carl Mortensen 

f. 25.11.1899 - d. »H ans Egede« 27.2.1942. 
Styrmand Børge Kruse 

f. 21.11.1914 - d. »Søborg« 6.4.1942. 
Messedreng Thor Sorth 

f. 7.6.1921- d. »Leikanger« 27.7.1942. 
Skibsfører Arnold Nielsen 

f. 6.1.1902 - d. »Pollux« 24.11.1942. 
Jungmand Carlo Jensen 

f. 8.7.1924 - d. »Pollux« 24.11.1942. 
Kok H arald Nielsen 

f. 25 .9.1 923 - d. »Pollux« 24.11.1942. 
Skibsfører Ejner J ensen 

f. 29.8.1917 - d. »Uranus II« 28.1 1.1942. 
Bedstemand Børge Møller 

f. 6.6.1923 - d. »Uranus Il« 28.11.1942. 
Matros Henning O lsen 

f. 18.4.1916 - d. »Peter Mærsk« 8.12.1942. 
Matros Gunnar Jørgensen 

f. 13.3.1914 - d. »Dorchester« 3.2.1943. 
Matros Hans H olm 

f. 20.12.1919 - d. »Capella« 25 .3.1943. 
Matros Henry Holm 

f. 6.1.1910- d. amerikansk Skib 19.8.1943. 
Matros Asser Jørgensen 

f. 11.12.1893 - d. »Lars Kruse« 28.12.1943. 
Skibsfører Gunnar Svendsen 

f. 25.8.1918 - d. »Zampa« 1.1.1944. 
Jungmand Knud Anderberg 

f. 11.2.1927 - d. »Zampa« 1.1.1944. 

Kok Holger Jacobsen 
f. 20. 11.1927 - d. »Zampa« 1.1.1944. 

Fisker Thor Blomqvist 
f. 14.10.1914 -d. »Fremad« 24.5.1944. 

Fisker Alf red Christensen 
f. 16.12.1921 - d. »Fremad« 24.5.1944. 

Skibsfører Ejner Hansen 
f. 21.5.1884 - d. »Marie« 16.1.1945. 

Jungmand Børge Johansen 
f. 22.1.1926 - d. »Marie« 16.1.1945. 

Skibsfører Axel Sjøberg 
f. 12.3.1897 - d. »Holger« 28.1.1945. 

Styrmand Osvald Jørgensen 
f. 20.4.1919 - d. »Erna« 2.3.1945. 

Fisker Knud Buchardt 
f. 25.2.1906 - d. »Esther« 26.3.1945. 

Skibsfører Ejner Johansen 
f. 25.2.1898 - d. »Vesterhavet« 1.6.1945. 

Styrmand Johannes Dich 
f. 16.2.1916 - d. »Vesterhavet« 1.6.1945. 

Maskinmester Svend Petersen 
f. 21.6.1906 - d. »Vesterhavet« 1.6.1945. 

Maskinmester Charles Larsen 
f. 17.9.1903 - d. »Vesterhavet« 1.6.1945. 

Hovmester Herman Klinke 
f. 3.10.1906 - d. »Vesterhavet« 1.6.1945. 

Matros Poul Holm 
f. 5.12.1922- d. »Vesterhavet« 1.6.19457 

Matros Ove Luqdgreen 
f. 22.10. 1922 - d. »Vesterhavet« 1.6.1945. 

Matros Marthis Mortensen 
f. 21.12.1889- d. »Vesterhavet« 1.6.1945. 

Fyrbøder Axel Andersen 
f. 6.6.1913 - d. »Vesterhavet« 1.6.1945. 

Fyrbøder Poul Christensen 
f. 26.3.1925 - d. »Vesterhavet« 1.6.1945. 

Fyrbøder August O lsen 
f. 22.3.1908 - d. »Vesterhavet« 1.6.1945. 

Skibsfører Ingemann Clausen 
f. 2.5.1895 - d. »Østbornholm« 6.8.1945. 

Skibsfører Hans Petersen 
f. 11.7.1916 - d. »Birgitte« 24.2 .1946. 

Bedstemand Svend H ansen 
f. 11.5.1925 - d. »Birgitte« 24.2.1946. 

Kok Poul Sommer 
f. 23.7.1924- d. »Birgitte« 24.2.1946. 

Skibsfører Ejner Jensen 
f. 28.9.1912 - d. »Ella« 30.12.1947. 

Bedste.mand Robert Jensen 
f. 1.5.1924- d. »Ella« 30. 12.1947. 
Kok Holger Pedersen 

f. 30.4.1932 - d. »Ella« 30.12. 1947. 
Skibsfører Georg Kyhn 

f. 21.8.1886 - d. »Skaane« 29.11.1943. 
Maskinmester Frederik Pelle 

f.. 11.9.1886 - d. »Hilma Lau« 13.10.1944. 
Skibsfører Johannes Holm 

f. 12.1.1885 - d. »Cathrine« 20.4. 1945. 
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Styrmand Henning Børge Chr. Kruse's fredede gravsten på Rønne Kir· 
kegård. Han omkom 6. april 1942 i Barry i England i allieret tjeneste. 

Den 4. maj 1965 i anledning af 20-års dagen for Danmarks befrielse be· 
sluttedes det på initiativ fra »Frihedskampens Veteraner«, at de faldne 

frihedskæmperes grave skulle fredes, dersom familien var indforstået. 
Der blev godkendt og fremstillet en bronceplaquette, som nu er anbragt 

på alle de fredede grave. Piaquettens tekst lyder: Faldet i Danmarks Fri· 
hedskamp 1940-45. 

Fredet grav på Rønne Kirkegård 
På en familiebegravelse står en gravsten, der bl.a. bærer føl

gende tekst: 
»Styrmand I H enning Børge C hr. Kruse If. 21.11.1914, d. 

6.4.1942 i Barry«. 
På graven er anbragt en bronceplaquette med teksten: »Fal

det i Danmarks Frihedskamp 1940-45«. 
Styrmand Kruse var forhyret med det danske skib »Søborg« 

og sejlede i allieret tjeneste. Såvidt vides mistede han livet un
der et tysk luftangreb. 

Styrmand Kruses navn findes også på søfartsmonumentet. 

26 JUL PAA BORNHOLM 

Mindesmærkerne over to allierede flyvere på Set. Peders Kirkegård. 

Tv. ses gravstenen over den amerikanske flyverløjtnant Harry}. A mbro· 
sini og th. ses den britiske flyversergent T M. Twomey's sten. 

MINDESMÆRKER OVER VESTALLIEREDE, DER 
BLEV BEGRAVET I BORNHOLMSK JORD 
Amerikansk krigergrav på Set. Peders Kirkegård. 

Ved den nordre kirkegårdsmur er anbragt en sten med føl
gende indskrift: 

»Rest in Peace I H arry J. Ambrosini I Born Jan. 27 - 1920 
I Died April 29-1944 I Army Air Force«. 

Flyverløjtnant Harry J. Ambrosini var om bord i den ameri
kanske flyvende fæstning, der den 29. apr il 1944 faldt ned ved 
Jomfrugård i Poulsker efter et bombetogt over den nordøstli
ge del af Tyskland. Efter sigende blev bombeflyet beskadiget 
ved tysk luftværnsild fra Nexø-området, og besætningen måt
te springe ud med faldskærm. Løjnant Ambrosinis skærm fol
dede sig ikke ud, og han dræbtes ved faldet mod jorden. 

Britisk krigergrav på Set. Peders Kirkegård 
Ved den nordre kirkegårdsmur - ved siden af den ovenfor 

nævnte sten - er anbragt en gravsten i lys stenart af den type, 
som er anvendt på talrige britiske krigskirkegårde rundt om
kring i verden. Stenen bærer følgende tekst: 

»T . M. Twomey I DFM I Royal Air Force I 17th August 
1944, Age 21« og 

»T read softly I My Darling sleeps here I proudly we remen
ber I in England dear«. 

Øverst på stenen ses Royal Air Force's badge og ordene »Per 
Ardua ad Astra«. 

Flight Sergeant Twomey menes at have været besætnings
medlem i en britisk bombemaskine, der er forulykket over 
bornholmske farvande i forbindelse med et bombetogt mod 
Nordøsttyskland. H an blev fu ndet ilanddrevet i Sømarken i 
Pedersker. 

Bornholmsk-amerikansk veterangrav på Set. Ols Kirkegård. 
På den nordvestlige del af kirkegården findes en ret uanselig 

grav med en lys sten, der bærer følgende tekst: 
»Emil A. Rasmussen I New York I PFC 84 Chemical BN 

I World WarII I Sept. 8 1905 - June 6 1944«. Over teksten er 
indhugget et lille »genferkors«. 

Emil A. Rasmussen var født i O lsker og udvandrede i 1930 
til USA. Han meldte sig som deltager i krigen og var med ved 
den allierede landgang i Syditalien. H an døde den 6. juni 1944 
ved Nettuno i Anzio-brohovedet syd for Rom ved en våde
skudsulykke. Han var oprindeligt begravet på en stor ameri-
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Den bornholmsk-amerikanske veteran Emil A. Rasmussens grav på Set. 
Ols Kirkegård. 

kansk krigskirkegård i Italien, men blev på amerikansk foran
ledning ført til Bornholm og genbegravet den 28. april 1949 på 
fødesognets kirkegård. 

Sløjfet amerikansk veterangrav på Svaneke Kirkegård 
Den 14. april 1944 begravede den tyske værnemagt sergent 

i det amerikanske flyvevåben David Janovski på Svaneke Kir
kegård. Ifg. øjenvidneberetninger og et notat af pastor Einar 
V. K. T. Olsen var han som livløs samlet op af en bornholmsk 
fiskerbåd i farvandet uden for Svaneke og bragt ind til Svaneke 
Havn den 12. april. Denne grav var den eneste allierede grav, 
hvor den britiske generalmajor R. H. D ewing og den ameri
kanske kontreadmiral R. Holt nåede at lægge en krans under 
deres hastige besøg den 28. og 29. juli 1945, dvs. under den sov
jetrussiske besættelse af Bornholm. En meddelelse om denne 
kransenedlæggelse blev optaget i den amerikanske presse og 
blev den indirekte årsag til, at det lykkedes familien Janovski 
at finde deres søns grav. Senere er kisten blevet gravet op og 
ført til USA. Det menes, at den dræbte var af jødisk afstam
ning, hvilket måske forklarer værnemagtens lidet respektfulde 
begravelsesceremoni. 

DEN SOVJETRUSSISKE BEGRAVELSESPLADS 
VEST FOR ALLINGE KIRKEGÅRD 
Selvom de sovjetrussiske soldater så kærnesunde og friske ud, 
og selvom de fra landgangsdagen på Bornholm den 9 . maj 1945 
og til afrejsedagen den 5. april 1946 ikke var indblandet i 
kamphandlinger med nogen fjende på landjorden, så afgik alli
gevel et ikke ubetydeligt antal af dem ved døden i løbet af de 
ca. elleve måneder, tilstedeværelsen varede. Der er lidt variere
de opfattelse af, hvor mange sovjetrussiske statsborgere, der er 
begravet på pladsen. Sognepræsten i Allinge i 1945-46, pastor 
J. N . Langhoff, skrev i et notat', at han regnede med, at der var 
begravet ialt 29, hvoraf den ene var en omkommet, sovjetrus
sisk marinesoldat, der drev i land ved Rønne og blev begravet 
den 27. april 1946, dvs. omkring tre uger efter, at sovjetrusser
ne havde forladt Bornholm den 5. april. Den sidst omtalte sol
dat blev begravet efter den danske folkekirkes ritual, medens 
alle de forudgående begravelser var sket uden kirkeligt cere
moniel. Antallet 29 stemmer også med en oversigt, som politi
kommissær Johannes Hansen lod udarbejde den 1. september 
1962. 

Ved en samtale, som denne artikkels forfatter i midten af 
1970-erne havde med repræsentanter for den sovjetrussiske 
ambassade i København, blev det oplyst, at ambassaden havde 

navnene på alle sovjetrussiske statsborgere, der ligger begrave
de i Allinge. Undertegnede bad om at få denne fortegnelse, og 
kort efter blev den tilsendt. I fortegnelsen er navnene stavet 
med latinske bogstaver og ikke med kyriliske. Denne forteg
nelse indeholder imidlertid 30 navne. 

Her følger den sovjetrussiske ambassades fortegnelse: 
Navn: Militærgrad 

l. Bogusch S. A. sergent 
2. Vasileva A. I. memg 
3. Vlasov M. T. 

4. Grischanov J. I. 
5. Gusev A. P. 
6. Erasov N. E. 
7. Zarubin I. V. 
8. Karaulov V. P. 
9. Liharev M. N . 

10. Makarov N. S. 
11. Malofeev S. F. 
12. Maslov E. K. 
13. Obraszov G. A. 
14. Ponomarev G. T. 
15. Paschkov D . K. 
16. Plornikov P. G . 
17. Plotnikov P. L. 
18. Podsekin P. I. 
19. Savtjenko I. V" 
20_ Samarov S. V. 
21. Simatjkov I. E. 
22. Sorokin P. L 
23. Sorokin F. A. 
24. Stepantjenko V. P. 
25. Fedorov G. V. 
26. Pukalo M. G . 
27. Tjisjov N. M. 
28. Tjudetski A. N. 
29 . Scherstnjuk A. K. 
30. Jodin A. I. 

memg 
seniorsergent af l. grad. 
seniorsergent af l. grad 
premierløjtnant 
memg 
memg 
sergent 
memg 
memg 
memg 
memg 
korporal 
seniorsergent af l. grad 
memg 
korporal 
sergel'it 
sergent 
memg 
memg 
korporal 
sergent 
kaptajn 
memg 
sergent 
sergent 
oversergent 
memg 
memg 

Det kan synes lidt ejendommeligt, at de navne på døde, sov
jetrussiske statsborgere, som findes i forskellige tjenstlige, 
bornholmske optegnelser, ikke genfindes i den sovjetrussiske 
ambassades fortegnelse. 

Således savnes i foranstående fortegnelse navnet på løjtnant 
Kastanje fra sundhedstropperne, hvis grav - sammen med tre 
andre - blev besigtiget af amtslæge Sv. E. Kofoed og en dansk 
tolk tæt ved sanatoriet i Nordskoven. Disse fire grave fundet 
medio maj 1945 var årsag til, at amtslægen tog kontakt med 
de sovjetrussiske, militære myndigheder og foreslog, at man 
enten indrettede dette område i Nordskoven til kirkegård eller 
også flyttede ligene til en særlig russisk kirkegård, da man fra 
dansk side ikke ønskede disse pletvise begravelser. 

Den 2. juni 1945 fremsattes fra sovjetrussisk side over for 

Alliq.ge-Sandvig borgmesterkontor ønske om at få en begra
velsesplads tæt op til Allinge Kirkegård, men ikke inde på d~n
ne. Sagen blev behandlet med stor hast, da begravelsespladsen 
straks skulle tages i brug og også blev det. 
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Man kunne også have forventet at finde navnet på bådsmand 
Prikhodko, der var om bord i torpedobåd nr. 193, som den 
9. maj ved godt 17-tiden løb ud fra Rønne og kom i kanonduel 
med det tyske hjælpekrigsfartøj »Rugard« vest for Bornholm. 
Prikhodko blev såret og døde af sine sår rimeligvis på Aakirke
by Sygehus, hvortil på det aktuelle tidspunkt blev indbragt to 

hårdtsårede, sovjetrussiske marinesoldater, der begge døde. 
T ilmed en sovjetrussisk kilde oplyser, at torpedobåd nr. 193 
måtte trække sig tilbage til Rønne med to sårede om bord, 
hvoraf den ene, bådsmand Prikhodko, senere døde. 

Den sovjetrussiske mindeobelisk i Allinge 
Omtrent midt på begravelsespladsen står en omkring to me

ter høj obelisk i poleret rønnegranit. Øverst findes den fem
takkede stjerne i poleret stål. Derefter er indhugget det sovjeti
ske mærke med hammer og sejl. På soklen findes følgende 
tekst på dansk og russisk: 

»Evig Berømmelse I for de russiske H elte I som ofrede Livet 
i Kampen I mod tyske Okkupanter I Fædrelandet«. 

På bagsiden er indhugget årstallet » 1945« efterfulgt af et ky
rillisk »g« for ordet »god«, der betyder år. 

Den sovjetrussiske mindeobelisk på begravelsespladsen vest for Allinge 

Kirkegård. I begyndelsen af 1970-erne blev sovjetstjernen øverst på min· 
desmærket fjernet rimeligvis af en souvenirsamler. Det lykkedes denne 

artikkels forfatter · ved en tilfældighed · hos en anden souvenirsamler, 
Johannes Hansen, Hotel Gudhjem, at finde den oprindelige støbeform, 

så stjernen kunne genfremstilles. 
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Som et kuriosum kan det nævnes, at den sovjetrussiske be
gravelsesplads fra 1945-46 i Allinge ved en tilfældighed må væ
re anlagt ikke ret langt fra det sted, hvor i august 1716 et antal 
af den russiske Czar Peter den Stores soldater blev begravede, 
efter at de var blevet ført i land - rimeligvis syge af skørbug 
- fra den store russiske flåde, der lå på Allinge-Sandvig red i da

gene 20.-25. august. 

TYSKE KRIGSKIRKEGÅRDE OG 
KRIGSBEGRA VELSER 
Efter afslutni ngen af 2. verdenskrig fandt man i månedern e 
maj til august 1945 tyske begravelser af såvel militært personel 

som flygtninge på kirkegårdene i Nylars, Knudsker, Olsker, 
Rø, Pedersker, Bodilsker, Svaneke, Aakirkeby, Neksø, Allin
ge og Rønne. H ertil kom, at tyskerne selv i de hektiske majda
ge i 1945 uofficelt begravede deres omkomne såvel inden som 
uden for Rønne Kirkegård, på Galløkken, ved sanatoriet i 
Nordskoven, tilsyneladende også ved Blanchs Hotel på H am
meren og muligvis endnu flere steder. Det må også nævnes, at 
et betydeligt antal tyske hårdtsårede døde under de sovjetrus
sisk dirigerede krigsfangetransporter og henlå på Rønne Havn 
eller blev kastet i havnen, hvorefter danske myndigheder - når 
de kunne få tilladelse til det - foranstaltede sømmelige begra
velser af dem. 

I efteråret 1965 blev de spredte tyske krigsbegravelser på 
Bornholm, med undtagelse af Allinge, af den tyske organisati
on »Volksbund Deutsche Kriegsgraberfiirsorge e. V.« i Kasse! 
koncentrerede til krigskirkegården i Rønne, hvor i forvejen de 
fleste tyske begravelser fandtes. Rønne havde under hele be
sættelsen været den tyske hovedgarnison på Bornholm, og 
mange syge og sårede afgik ved døden på Centralsygehuset, på 
de tyske lazaretter i og ved Rønne samt på skibe i havnen eller 
i farvandet omkring Rønne. 

Den tyske krigskirkegård i Rønne 
En afdeling af Rønne Kirkegård - lige over for Kastellet - er 

indrettet som tysk krigskirkegård. Midt i anlægget står en sten 
af en grålig sten-eller skiferart med følgende tekst på såvel tysk 
som dansk: 

»Hier ruhen I 78 deutsche Soldaten I und 22 Fli.ichtlinge I 
Opfer des zweiten Weltkrieges«. 

Øverst på stenen ses den karakteristiske korskombination, 
som anvendes af den tyske »Kriegsgraberfiirsorge«. 

I græsplænen ligger ialt 24 skifertavler, der bærer navne og 
data på de omkomne. Nogle af tavlerne melder om ukendt sol
dat eller ukendt flygtning. 

T il denne centrale krigskir kegård i Rønne blev der som 
nævnt i efteråret 1965 overflyttet og genbegravet tyske krigs
ofre fra følgende steder: 1 fra Bodilsker, 1 fra Knudsker, 14 
fra Neksø, 1 fra N ylars, 1 fra Olsker, 1 fra Pedersker, 1 fra Rø, 

1 fra Svaneke og 2 fra Aakirkeby. Det bør bemærkes, at af de 
14 overflyttede lig fra Neksø har de 11 mandag den 7. maj 1945 
som dødsdag, hvilket vel kan tilskrives de voldsomme sovjet
russiske luftbombardementer af især Neksøs havneområde. Af 
disse 11 var de fem ukendte flygtninge og heraf igen to 
kvinder. 

Artiklen fortsættes i næste udgave af »ful paa Bornholm«. 



Skærver af min virkelighed 
1980-85 

Af HANS REUSCH 

Det vil altid være det voldsomme i mig der har overtaget, og 
så banalt det nu er, er der intet andet end vold og begær (Greed 
som Fritz Lang kaldte det) hvor man end ser sig omkring. Som 
altid er det nemmere at være midt i handlingerne, end at stå 
udenfor hvor forestillingen driver en til vanvid. Og at hele 
min krop er i svag sitrende bevægelse skønt intet af det der er 
sket er særlig bemærkelsesværdigt. Selv gamle menneskers 
hænder ryster som om de aldrig har gjort andet. Den svage 
rystelse fra svangerskabets rolige duven frem og tilbage, til den 
i reb sænkede kistes svingen fra hånd til håb, indtil det øjeblik 
er kommet hvor bunden definitivt er nået. 

Men denne saltstærke kvinde med jod mellem lårene, ikke 
mindst i de bedøvende nætter, og om hvem der var den mest 
åbne. Dig eller mig. Endnu ikke i dag ved jeg hvordan udfaldet 
egentlig skete, vi faldt sandsynligvis begge for hinandens ger
ninger. En tid hvor lyset, luften og lugten gik i et, men hvor 

to stærke, maltrakterede kroppe kæmper sammen for at beva
re sin ret og urimelige forskel. Røv og nøgler? Der er ingen 
løsning, ingen ende på kærligheden, men vi bevæger os ofte 
klods op ad begge dele. (29.6.80). 

Ekelund i et brev fra 1906: » ... jeg er et stort sår«. (25.9.80). 

Selv har jeg været skånet for fysiske svagheder, for sygdom
me der nedbryder legemet. Jeg har gjort noget af det jeg kun
ne, i al rimelighed. At min hukommelse stort set er som i min 
ungdom da jeg drog op langs floder og have til dette sted hvor 
jeg nu også ved a.t jeg skal dø når tiden er inde til det. ( 4.10.80). 

Dette steds fortid som jeg selv kan gå ud og søge efter, rent 
bogstaveligt, - eller dets fremtid som jeg må søge efter inde i 
mig selv. En helt anden histor ie om at slippe gækken løs. 
(23.10.80). 



Den fysiske angst for en voldelig død. Den psykiske angst 
for den indre snigende. (11.11.80). 

Da jeg tænkte på min datters navn, hende som jeg i sin spæd
hed betragtede som en fu ldendt skabning, så søgte jeg et navn 
der opfyldte et behov for at trække en linie tilbage til min, til 
vores baggrund, og som samtidig opfyldte betingelser for det 
liv der lå foran hende. P å grund af hendes spæde skærhed blev 
navnet den fuldendte, al-Kamil. (24.11.80). 

H ver gang et menneske dør splintres universet og suget øges 
umådeligt indtil den sidste rest af bevidstheden er forsvundet. 
Og tilsvarende bygges universet op hver gang et barn bliver 
undfanget. De ni måneders rejse i livmoderen gennemleves 
som hele den fysiske tid jorden har undergået indtil dette sta
de. Fra intet til alt. Fra det ene umulige til det andet. Til det 
øjeblik pennen falder mig af hånden. (20.12.80). 

»For første gang genså jeg de rustrøde skovsnegle. Jeg havde 
ikke set dem siden min r~jse til Ægypten for mange år siden«. 
Og efter at jeg atter havde set dem, forekom det mig mere som 
om det var noget jeg engang havde hørt fortælle, f.eks. af en 
af min barndoms mange kvindelige omgivelser , som altid, - al
tid bevægede sig omkring mig som evigt fortællende væsner: 
»Og engang for længe siden, dengang den eller den fyrste r ege
rede, kom der en rejsende t il byen. H an fortalte, at en havde 
fundet en flok røde skovsnegle. Og ikke blot en flok, eller et 
vist antal, det var ikke det der betød noget, men at det var i 

en skyggefuld dal på en øde, plan klippeside. Der sad de som 
mejslet ud i stenen, og hvis man ikke - som han havde gjort, 
havde følt på dem for at overbevise sig om deres eksistens som 
levende snegle, så ville man tro at det var en meddelelse, et 
tegn til nogen eller noget. Og det var det måske også. H an hav
de nøje indprentet sig sneglenes placering på stenfladen, deres 
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indbyrdes og forholdsmæssige afstand til hinanden, for han 
blev mere og mere overbevist om at dette ikke blot måtte være 

et ti lfælde, men at det måtte have en dybere hensigt. Måske 
var det en formidling gennem ham fra guden til fyrsten. Fra 

naturen. Han var derfor kommet til byen for at fortælle om 
denne tildragelse, og måske få en forklaring på det sete«. 

Men jeg fik aldrig en forklaring på denne fortæll ing - eller 
var det en drøm? Ej heller på den virkelighed som et eller an
det sted var reel nok, også selv om den lå langt tilbage i erin
dringen og oplevelsen. Det er ligesom på de kort over landene 
man ind imellem ser hos rejsende; de ligner alle sammen hin
anden på en meget unøjagtig måde. Mange kyster, mange have 
er set før, men hvor og med hvilke blikke? Måske er der mere 
sandhed og større udsyn i oprindelsen af det gamle udtryk om 
vores hav. 

Det var næppe uden grund at hun kom før morgenen be
gyndte. (23.7.81). 

Gamle galning lever du endnu på denne svinagtige ø, hvor 
hver kirke lokker med hell igdom og mandbare kvinder. Disse 
snævre lemmer skælvende ved hver intim berøring. Jeg skæl
ver selv, - nu ved tanken om dig. (aug. 81). 

H vert forår står døden for døren, og som spirerne spreder 
den sig, begge er vendt mod lyset, fo rtsættelsen. I mine finger
spidser, i mine øje sidder smerten, i min mund denne smag af 
jod, som hentet i store hestetrukne vogne fra min barndoms 
snævre strande. Mulden gennemtrænge af rust og årets gang. 

Jeg forstår de gamles frygt for at dø i sengen, afmægtigheden 
fuldbyrdet. Gamle Bartholin sagde: »Danskerne frygter ikke 
døden i vandet«, hvilket nok var en større sandhed i hans leve
t id med Kingo. Jeg ville udt rykke det således: »Danskerne 
frygter ikke døden ved havet i den første forårssol«. (25.2.82). 



Allerede inden H elligkvinden drog bort ønskede hun at ste
nen skulle rejses, således at man til enhver tid ville være i stand 
til at kende hende igen når hun vendte tilbage. Også selv om 
tiden i den grad svandt, at man ikke mere kendte sandheden, 
men kun myten om kvinden og det altid nærværende køn, så
ledes som det også senere er blevet. En dialog mellem hende 
og hendes som hun ønskede og vidste ville fortsætte. Hun var 
der, og hun er der, lyslevende. (19.4.83) . 

Var det Giacomo's stemme, eller var det Ib's? Å, disse stem
mer fra fortiden, ord og udsagn, sentenser og jokes. Hele den
ne flod, denne flom af boblende og sydende, lægende og legen
de lyde. Ikke blot i drømme og mareridt, men også i vanlig, 
bevidst betydning. Det er på den anden side, overgangen, i slu
sen mellem de to verdener. Denne balance mellem det fryde
fulde, bedøvende og rædselsfulde. Afgangen, rejsen, ankom
sten. Min elskede, jeg er ofte borte fra dig nu. (23.8.83). 

Jeg har i mange år holdt af Pentti Saarikoski's poesi, og jeg 
har beundret hans horisont. Det illustreres bedst med et par 
af hans egne linier: »Jag onskar att man kunde lita åtminstone 
på språket nar det inte finns så mycket annat att lita på«, eller: 
»Flickan, vacker som en maskros/tog mig i handen och sa
de/J ag ar ljuset som leder dig in i morkret«, sådan som det ske
te for Pentti Saarikoski selv, som det skete for J oyce i hans liv 
og værk, og dermed også i den oversætten og medleven der 
skete. Disse to dybt rodfæstede mennesker, som - for mig - har 
rystet livet og givet det en ny bevægelse. »Pentti Saarikoski og 
hastar borjar bli sallsynta« siger Werner Aspenstrom. 

Desværre skulle den finske forfatter dø, før jeg fik mulighed 
for at opdage en ny og lige så fascinerende side af hans værk. 
Jeg tænker på den opsats Dagens Nyheter bragte den 3. sep
tember 1983 under overskr iften »Slutord«. Det var Saariko
ski's sidste bidrag til det finske månedsskrift »Helsingin Sano
mats«. Artiklen, essayet, causeriet »Slutord« og den samtidige 
meddelelse om hans død greb mig dybt. J eg har aldrig mødt 
ham i livet, men ikke desto mindre forårsagede denne dobbel-

te konfrontation en bedrøvelse, som der ellers burde være me
re personlige årsager til at sætte i gang. 

Artiklen slutter således: »Minotauros, skulpturen som jeg 
har bygget på bjerget, ser nøjagtigt mod det punkt solen går 
ned midsommeraften. Den ser kun solen tre aftener om året. 
Den kan ikke dreje hovedet. Den er et symbol på den byzan
tinske politik. Den er keynesianer. Den er marxist-leninist. 
Den er bernsteinianer. Den stemmer på Reagan. Den stemmer 
på Thatcher. Den støtter forbudsloven. Det står i min magt at 
ødelægge den, jeg spekulerer på om jeg skal klatre op på bjer
get og ødelægge den når det begynder at regne«. 

Med dette nye møde afdækkede også den sandhed, at det i 
forvejen meget fåtallige antal encyklopædiske humanister i 
norden er reduceret betragteligt. Der skal nok være andre, 
men ellers kender jeg kun en anden emigrant som ejer den 
samme sjældne evne til at eje alverden - og til at få læseren til 
at forstå hvorfor. Det er Bengt Anderberg i Østermarie, han 
kunne sige med Saarikoski: »en god digter! skr iver ikke dig
te/han opsøger dem«. Dette er de få der må værdsættes. 

Og man kan spørge om Pentti Saarikoski egentlig blev værd
sat. Ud over den forurore, indignation og nysgerrighed han 
delvis selv var skyld i, javel - men værdsat? Måske de sidste ot
te år i sit frivi llige exil på den svenske ø Tjorn i Bohuslan. Her 
arbejdede han sig både længere ud og længere ind. Erkendte 
verden som den var - og mennesket, eller den lille del af men
nesket der lader sig fors tå. Ikke for ingenting slutter et digt fra 
denne tid således: »aven fragmenterna ar sallsynta/hela dikter 
traffar man inte mere på». (8.9 .83). 
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På en eller anden måde ser man Vilh. Ekelund færdes i Ber
lin som man ser Kafka færdes i Prag, men ikke som Joyce i 
Trieste, skønt det er vel den af hans byer der først falder en 
ind i denne sammenhæng. {dec. 83). 

Og når de samme fugle som før hang stille i luften, nu flyver 
ud af min mund, så synker min krop til jorden. Disse usårlige 
væsner er som forvandlingen, som et begreb for alt, også som 
en realitet. Men der er en første fo rvandling, og så er der også 
en sidste, en luft-og sød mefyldt tilbagegang hvor den lette dis 
fordamper og alt kan ses i mine hænders skælvende rynker. 
{8 .9.84). 

Kulturen er naturens visse død, som skabt og spundet ud af 
håndens fylde. {18.1.85). 

Den utroligt alsidige forfatter, og det altid nysgerrige men
neske ved navn H. C. Andersen havde øje for de små daglige, 
men uhyre betydningsfulde hændelser. I oktober 1833 var han 
i Genua, og han skriver i sin dagbog: »Da jeg mod Aften gik 
ind i een af Kirkerne, saae jeg en Mand kysse Kristusbilledet 
paa Fødderne, disse var næsten slidte af Kys!« 

Man kan også læse periodens poetik i historien »Det ny Aar
hundredes Musa«. Eller i de sidste to kapitler af rejsebogen »I 
Sverige«; henholdsvis Svinene og Poesiens Californien, hvor 
han tager forskud på moderne svineproduktion og menneske
produ ktion; - kunne man sige! {l.4.85). 

Giacomo slår sig ned i et forladt kapel for at bryde helvedes 
domæne. Der er vand, og brød bliver bragt til ham af en brud. 
Det er tyve års ensomhed og en brud. I sin leflen med guderne 
blegner han, men han gør det uden blusel. »Enten er hand gal, 
eller band giør vers«. Spørg Niels Simonsen, eller slå op i hans 
»Verdslig barok« - denne guldgrube, -poet og selv gal. Verdens 
puls! 

Som dette års fo rår, en dag, skærtorsdagen den 4. april, hvor 
skæg og hår blev skåret i tillid til - ja, ens tillid har bedre dage 
behov, men lad så i dag, årets første forsommerdag med milde 
sydlige vinde følge mig til dørs med denne selvvalgte deadline: 
»de verbale/resterna av en bildprakt som forgår«. (Hj. Gull
berg). (7.5.85). 



Billedsnak med Vensild 

-en maler på Bornholm i forrige århundrede 

Navnet Viggo Fauerholdt siger ikke mange noget i dag. Såle
des var det også, da der i 1984 dukkede et maleri af ham op 
i København med motiv fra Bornholm. Men museets interesse 
blev straks vakt, da motivet var »Gudhjem Fiskerleje, Fisker
ne vender hjem efter Solopgang« 1860. Det viste sig at være et 
både smukt og spændende maleri, der tilmed var forsynet med 
en særdeles fin forgyldt ramme. Takket være hjælp fra Statens 
Museumsnævn lykkedes det, at erhverve maleriet i konkur
rence med udenlandske købere, og dermed føre det tilbage til 
Bornholm. 

Samtidig rejste der sig en række spørgsmål. H vem var male
ren egentlig? H vornår havde han været her? H vad havde han 
ellers malet på Bornholm og hvor var disse evt. billeder i dag? 

Gudhjem Fiskerleje. Fiskerne vender hjem efter Solopgang, 1860, malet 

af Viggo Fauerholdt. 51 X 79 cm. Udstillet på Charlottenborg i 1862 og 
erhvervet til Frederik d. V/I's samling. I 1984 erhvervet af Bornholms 
Museum med støtte fra Statens Museumsnævn. 
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Randeleven ved Gudhjem på Østkysten af Bornholm. Malet i 1857. 

5 6 x 92 cm. Formentlig udstillet på Charlottenborg i 18 5 8 og i 198 5 er
hvervet af Bornholms Museum med støtte fra Statens Museumsnævn. 

Erfaringerne med Carl Bille's billede af »Jagten Urban af Sva
neke«, som museet erhvervede i 1982 viste, at der kunne være 
meget spændende stof at hente frem i og omkring de gamle 
malerier med topografiske motiver fra forrrige århundrede. 
De er fra en tid, hvor fotografiet lige var opfundet og kun blev 
brugt til portrætfotografering, derfor finder man i malerierne 
gengivet forhold, man ellers ikke kender til. 

Viggo Fauerholdt var født i København i 1832, som søn af 
møllersvend, senere mel- og grynhandler og depotforvalter J. 
P.Fauerholdt og moderanJ. C. C. Birch. Han kom i malerlære 
og blev i 1846 optaget på akademiet. Han avancerede til mo
delskolen i 1852 og dyrkede derefter næsten udelukkende 
marine-maleriet. Han modtog enkelte stipendier og rejselega
ter , men i 1865 flyttede han til Diisseldorf, hvor han forblev 
til sin død i 1883. 

Hans kunstneriske løbebane i udlandet er endnu ikke klar
lagt, men vi kan følge ham, medens han virkede her i landet, 
og for os fæstner interessen sig særlig om hans arbejder på 
Bornholm. 

H an var en flittig udstiller på Charlottenborg i København 
fra 1854 til 1867, hvor han ialt viste 42 værker. Det første ar
bejde fra Bornholm, et »Kystparti fra Bornholm i Nærheden 
af Allinge« blev vist i 1856. Herefter viste han næsten hvert 
år motiver fra vor ø - det sidste i 1864. I 1858 er det »Klippe-
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kyst fra Bornholm«, som vi senere skal vende tilbage til. I 1859 
er det »Kystparti fra Gudhjem på Bornholm, med Fiskere som 
kommer fra V rag«. Et billede, der i motiv må minde meget om 
det maleri museet erhvervede i 1984. I 1862 udstiller han igen 
et »Strandparti ved Gudhjem på Bornholm, Tidlig Morgen«. 
Det blev erhvervet af Kong Freder ik d. VII og senere solgt på 
hans dødsboaktion den 7. oktober 1864 på Christiansborg. 
Aktionarius var højesteretsadvokat C. Liebe, og det var netop 
ham, der erhvervede maleriet fra Gudhjem for 80 Rigsdaler. 
Med mindre der findes endnu et maleri med samme motiv 
med fiskere, der går i land ved Gudhjem en tidlig morgen, så 
må dette maleri være identisk med det museet nu har erhver
vet. Usikkerheden ligger dels i, at der ikke bag på billedet er 
noget mærke der viser, at det har været i kongeligt eje, og dels 
at der ikke i de gamle udstillingskataloger opgives mål på bille
derne. I 1862 udstiller Fauerholdt også et andet maleri fra 
Bornholm »Parti ved Bobbeaaen paa Bornholm, Tidlig For
middag« og i 1863 »En Søstorm under Christiansø«. I 1864 ud
stiller han det sidste maleri med motiv herfra nemlig, »Sildefi
skere i Dønning i Østersøen, Diset Morgen«. 

Ellers kan vi se af titlerne på hans andre malerier, at han har 
malet partier fra Københavns havn, Tårbæk, Helsingør, Fanø, 
Sønderbog, Rudkøbing, Svendborg og fra de norske fjorde. 

De sidste værker han udstiller på Charlottenborg i 1867 er 
motiver fra de tyske Rihnegne og Moselfloden, det land, der 
nu var blevet hans opholdssted. 

Vi kan af årstallene, hvor han udstiller bornholmske maleri
er se, at han må have opholdt sig herovre i årene o. 1856 til 
64, ligesom Carl Bille iøvrigt også gjorde_ 



Det maleri museet erhvervede viser en tidlig morgen ved en 
klippekyst, hvor fiskerne er på vej i land. Nogle både har lagt 
til ved klipperne, og fangsten bæres i land i flettede kurve. Fle
re både er på vej ind, og ude på havet ligger en 3-mastet fuldrig
ger. Der er mange folk på stranden, hvor både mænd og koner 
er i arbejde. Til højre i billedet ses en gruppe på fire mænd, 
der betragter et eller andet, der ligger imellem dem. Den ståen
de mand har en »fiskekjiva«, en flettet kurv, på ryggen og stav 
i hånden, parat til at gå op i landet for at sælge fisk, måske. 

Midt i billedet ser man fiskerbådene, der er kommet ind. 
H er ses de to typer fartøjer, som de bornholmske fiskere brug
te. Den gamle bornholmske »ege«, her med to master og råsejl 
samt »båden« med sprydsejl. Til venstre ses en tomastet ege 
blive staget ind mellem klippeskærene, råsejlet er oppe, mens 
det lille sejl på formasten er rullet sammen. På en af bådene 
er sprydsejlet stadig oppe, og her ses, at det er påmalet »S 19«. 
Denne mærkning er det desværre endnu ikke lykkedes at iden
tificere. Den passer ikke med den bornholmske mærkning af 
fisker- og kadrejbåde. Så det er måske en svensk båd? 

Det er sjældent at se afbildninger af de bornholmske eger, 
da den sidste forsvandt ved stomfolden i 1872. Det er derfor 
vigtigt, at vi her har vist et par stykker af dem. Ude på havet 
ved fuldriggeren ses endnu en ege med råsejl komme ind imod 
land. 

Foran bådene ses baljer og kurve samt en »krabba«, et anker 
eller »dræg«, lavet af et trækryds med en vægtsten holdt fast 
af buede hasselkæppe. Krabban brugtes til at fastholde !akse
lænkerne eller sættegarnene til bunden. 

I det hele taget er det et spændende og smukt sceneri, som 
her er foreviget. Det rødlige morgenlys kaster et fint skær 
over klipperne, hvor folkene arbejder med at få fangsten i 
land. Vi ser at nogle folk i den midterste båd er igang med at 
pille fangsten ud af garnene, der er hængt op over sprydstagen 
og hejset lidt op i masten. 

Det er det kendte motiv med fiskerne, der piller sild tidligt 
om morgenen, der her er skildret af Fauerholdt i 1860. 

Stedet, hvor fiskerne lægger til, må være Gudhjem efter klip
perne at dømme, og fordi der bag på lærredet står skrevet 
»Gudhjem Fiskerleje, Fiskerne vender hjem efter Solopgang 
1860«. 

Tidligere har F~uerholdt, som omtalt, udstillet et maleri 
med samme motiv, dette maleri kendes dog ikke i dag. I »Illu
streret Tidende« er der vist et træsnit med samme motiv, hvor 
også Gudhjem kapel ses oppe på klipperne samt lidt af byens 

Havnen og rådstuen i Sandvig. Malet i 1858. 22 x 31 cm. Brdr. Langes 
samling på Bornholms Museum. 
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Træsnit af Viggo Fauerholdt fra Bornholm. 15 x 23 cm. Gengivet først 
i »Illustreret Tidende« og senere i Nordiske Billeder: Parti af Gudhjems 
Fiskerleje (1860-65). Helligdomsklipperne på Bornholm 1861. Indsejlin
gen til Christiansø {1862}. Havnen ved Christiansø 1863. 
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huse. Dette træsnit, der er genoptrykt for nogle år siden og 
brugt som motiv på en af Nexø Museums plakater, er signeret 
W. F. for Viggo Fauerholdt. Han signerede ofte W. F. selv om 
hans fornavn staves med enkelt V. 

Går man »Illustreret Tidende« igennem finder vi endnu tre 
motiver fra Bornholm, som Fauerholdt har lavet. Et af H ellig
domsklipperne med en tomastet båd i forgrunden , signeret W. 
Fauerholdt 1861, og to fra Christiansø. Det ene viser en sejl
båd gå ind i det nordre havneindløb i så høj sø, at kun den 
øverste del af masten ses. Det andet er det ofte gengivne motiv 
fra havnen med Store Tårn og en fiskerbåd i venstre side, den 
gamle flydebro og et par store skibe ved kajen. De er signeret 
V. F. 1862 og 63. Det sidste år udstillede han også et maleri på 
Charlottenborg med titlen »En Søstorm under Christiansø«. 

Går vi til Brdr. Langes malerisamling på museet, rummer 
den to små billeder af Fauerholdt. Dels et ikke dateret »Kyst
parti mellem Svaneke og Listed«, signeret V. F. Det viser land
skabet med nogle køer og en pige i forgrunden. Lidt uldent 
.malet. Det andet er et smukt lille billede fra 1858 af havnen 
i Sandvig med rådstuen, signeret W. F. 1858. Dette maleri har 
samme fine karakter som Gudhjem-billedet, ja, det er endnu 
klarere og renere i sin skildring af motivet. Det har da heller 
ikke det rødlige morgenlys over sig, som Gudhjem-billedet 
har. 

Så i maj i åt dukkede der på en jysk auktion endnu et Fauer
holdt maleri op med bornholmsk motiv. I kataloget betegnet 
som Kysten ved Gudhjem 1857 og Solskinsdag med sejlskibe 
ud for den bornholmske klippekyst ved Gudhjem. Den rigtige 
titel står skrevet bag på billedet og er: »Randeleven ved Gud
hjem paa Østkysten af Bornholm«, sign. W . Fauerholdt 1857. 
Det er formentlig det maleri, han udstillede på Charlotten
borg i 1858, selv om der dog ikke er noget mærke bag på bille
det, der angiver dette. 

Museet fik igen støtte fra Statens Museumsnævn til købet, 
og det kan nu ses sammen med Gudhjem- og Allinge-billedet 
på museet. 

Det er et flot typisk bornholmsk klippelandskab med høj 
sol, drivende skyer og klar blå himmel. På havet ses tre skibe 
med hvide sejl. Selve klippepartiet kan stedfæstes til kysten 
·lidt nord for Ypnasted. Den markante firkantede klippeblok 
er »Hvidhat«, der ses midt i billedet . Den kalses således, fordi 
mågerne ofte sidder her og klatter. 

I dag er kyststrækningen stærkt tilgroet, så den er vanskelig 
at genkende, hvis ikke man baner sig vej helt ned mellem klip
perne ved Almehullet. På maleriet ser vi næsten ingen bevoks
ning, kun græs og enkelte buske oppe på land. En person 
skimtes også her, måske er det en hyrde. Før i tiden var Born
holm mere bar og uden alle de mange træer og buske, der nu 
præger de udyrkede områder. Tilgroningen begyndte, da man 
ophørte med at holde mange får i slutningen af forrige århun
drede. Dermed ophørte den kraftige afgræsning af alle udyrke
de områder, og landskabsbilledet ændrede sig. Derfor er det 
også vigtigt at vi viser, hvordan øen så ud dengang. 

Efterhånden er det blevet til en helt lille samling af Fauer
holdts arbejder, fi re malerier og fire træsnit er der nu på muse
et. En ellers ret ukendt maler, der ikke er repræsenteret på Sta
tens Museum for Kunst, men f.eks. på H andels-og Sø fartsmu
seet på Kronborg, på Frederiksborg Slot og nu pænt repræsen
teret på Bornholms Museum. 



EN LÆREKONTRAKT 
OG MENNESKENE 

BAG DEN 

Nogle bidrag til en slægts historie 

Af MOGENS LAU 

I min fars gemmer befinder der sig en lærekontrakt dateret 
den 9. juni 1855. Kontrakten er indgået mellem min tipoldefar 
»huusmand og fisker Hans Mikkelsen Lau af Boderne i Aaker 
sogn«, og snedkermester Lorentz Dam i Rønne, og vedrører 
min dengang 14 årige oldefar Thor Hansen Lau. I de samme 
gemmer befinder der sig et udklip af Bornholms Social
Demokrat, dateret julen 1927. Det handler om Strævan, der 
blev anset for at være en troldkvinde, og er skrevet af H. P. 
Hågensen, Gudhjem. Jeg har ofte funderet over, om der skulle 
være en sammenhæng mellem lærekontrakten og udklippet, 
og efter at have læst Else Birgitte Skovmands artikel i Jul paa 
Bornholm 1983, besluttede jeg at få sat styr på mine løse nota
ter. De mennesker jeg herved er kommet til at beskæftige mig 
med, tilhørte - i modsætning til fru Skovmands - samfundets 
laveste sociale lag. 

samt at han ikke forlader eller udebliver af sin Mesters Huus 
længere eller til andre Tider, end de, hvortil ham er meddelt 
T illadelse. 

Jeg har gennem en årrække haft kontakt med Tage Lau i Kø
benhavn. Han er nu 70 år , men har gennem mange år levende 
beskæftiget sig med slægten Lau og dens historie. Han er bar
nebarn af Thor Lau, og uden hans oplysninger og hjælp, hav
de jeg ikke været i stand til at få forbindelsen bagud belyst og 
verificeret. Tage Lau har været i den heldige situation, at hans 
far, Carl Lau, var åndsfrisk indtil sin død for en halv snes år 
siden, og elskede at fortælle om gamle dage. 

Lærlingeaftalen er udfærdiget på stemplet parir og har føl
gende ordlyd: 

»Imellem U ndertegnede Snedkermester Lorentz D am heri 
Rønne og Huusmand og Fisker H ans Lou af Boderne i Aaker
sogn er under Dags Dato oprettet følgende Lærecontract med 
hensyn til sidstnævntes Søn: Thor H ansen Lou, 14 Aar 
gammel. 

1. Jeg Lorentz Dam erklærer hermed at have taget oven
nævnte Thor H . Lou i Lære og Tjeneste for på fem Aar, bereg
net fra 1.ste Mai d. Aa, at oplære ham i Snedkerproffessionen, 
såvidt hans Flid, Anlæg og Evne tillader. 

2. I bemeldte Læretid forpligter jeg mig til at yde bemeldte 
min Læredreng, Kost, Logie og Renlighed, alt forsvarligt, samt 
en Bluse eller 1 par Benklæder til Arbejdsbrug hvert Aar. 

3. Jeg, H ans Lau, erklærer mig hermed ansvarlig for at min 
Søn viser sin Læremester Hørighed og Lydighed og at han 
med Troskab udfører alt, hvad L. Dam maatte paalægge ham, 

Således afsluttet i Rønne c. 9.de Juni 1855. 
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For meget kort at beskrive tidens problemer for håndvær
kerstanden skal blot nævnes, at der siden midten af 1830'erne 
havde været et permanent pres mod det gamle lavsvæsen. Det 
var især fra de mange, der måtte stå uden for lavsvæsenet, men 
også fra den unge fabriksindustri, at kravet om reformer kom. 

Netop i 1855 indtrådte der dyrtid og mange gav lavsvæsenet 
en del af skylden herfor. Med den nye lov om næringsfrihed 
af 27. december 1857 ophævedes det gamle lavsvæsen, der si
den middelalderen havde været håndværkerstandens funda
ment. 

Under indtryk af disse omstændigheder kan det have været 
betryggende, både for H ans M. Lau og for Lorentz Dam, med 
en skriftlig aftale om læreforholdet. Da der aldrig har eksiste
ret et lavsvæsen på Bornholm, har man taget model efter de 
lavsbestemmelser, der var gældende for de københavnske lav. 
Siden de af enevælden udstedte forordninger i 1682 havde læ
retidens længde været på 4 år, men ifølge en forordning af 21. 
marts 1800 var det ikke længere nødvendigt at have stået i lære 
et bestemt antal år, for at blive mester. Der synes dog her på 
øen at være opstået den praksis, at læretiden aftaltes til 5 år, 
hvilket fremgår både af Johan H ansens: En bornholmsk hånd
værkers erindringer, og af en på Bornholms Museum beroen
de lærekontrakt fra 1833 om oplæring i urmagerproffessionen. 
H ans M. Lau blev hurtigt løst fra sin erklæring om ansvarlig
hed for sin søn, idet han afgik ved døden den 25. december 
1855. 

Her ses snedker Thor Lau og hans søn, tømmermand Hans Lau, igang 
med at bygge tre store både som skulle bruges til transporten af ler fra 
tipvognssporet på stranden ved Risegård og ud til de ventende skibe. 
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Der findes meget få skriftlige beretninger om en læredrengs 
tilværelse i disse tider, men som det også fremgår af kontrak
ten, må han have levet en næsten slaveagtig bunden t ilværelse. 

Th. Overskou beskriver sin daglige ti lværelse som lærling hos 
snedkermester Granberg i København i 1812 således: 

»Om morgenen kl. 5 stak mester hovedet ind ad værksteds
døren og råbte, hvis han ikke fandt os oppe: A-a-andrees! Ja
ha-hakob! Th-ho-homas! op! Fra den kasse, der over spåne
bunken var slået sammen til seng, krøb vi nu hurtigt ned ad 
den stige, hvorpå vi var entrede op i den om aftenen kl. 101/2; 

thi hørte mester os ikke arbejde 5 minutter efter, så måtte han 
igen ud af køjen for at se ind til os, og da med grov tiltale ... 

Kl. 8 blev vi kaldt ind i køkkenet for at drikke thevand ... Jeg 
stod nu ved høvlebænken til kl. 12 ... Kl. 1 stod jeg igen ved 
»bænken« hvor jeg tog min aftensmad kl. 7, og så atter høvlede 
løs til kl. 10, da jeg måtte høre, om mesterinde endnu havde 
noget at befale, gøre en lille oprømning og klatre op ad stigen 
for at pusle halmsækken og det pjus, der foresti llede lagen og 

overdyne, så jeg endelig kunne putt e mig derunder ... I dette 
dagsforløb faldt forresten aften og morgen om vinteren mig 
tungest, ved at være mest ydmygende; thi jeg fik ikke lys ved 
min høvlebænk, men måtte nøjes med den smule skær, der 
kunne tilflyde mig fra de andres«. 

Vi kan næppe i dag foresti lle os en sådan tilværelse, samme 
enerverende arbejde fra morgen til aften, ingen muligheder for 
adspredelse eller for at erhverve andre kundskaber, og ingen 
muligheder for åndeligt liv. 

H vem var så egentlig denne H ans Mikkelsen Lau og hans 
søn Thor Hansen Lau? Hvor stammede de fra? Hvordan leve
de de? D isse og mange andre spørgsmål v il næppe nogensinde 



kunne fyldestgørende besvares, men nogle oplysninger om de 
to er dog tilgængelige. 

Hans M. Lau nævnes ved barnefødsler og lignende ved man

ge forskellige proffessioner: snedker, fisker, bødker, bådebyg
ger, udbygger, daglejer og t il sidst fattiglem. Han var født i 
1793, og blev døbt den 8. september samme år. Han var søn 
af Michael Hansen (der senere nævnes med sin kones slægts
navn Lau) og Lisbeth Hansdatter, født i 1766. Mens Michael 
Hansens oprindelse fortaber sig i det uvisse, var Lisbeth datter 
af Hans Poulsen Lau, født 1724, som den 28. april 1761 måtte 
forlade sit fædrene hjem, Lauegård 34, selvejergård i Aaker på 
grund af økonomiske problemer. Gården skiftede dermed ejer 
fra slægten Lau til slægten Kofoed - nemlig til kaptajn Absalon 
Hansen Kofoed, stamfaderen til Lauegårdsfamilien. 

Da Hans Lau blev konfirmeret i Aakirke den 29. april 1810 
lød præstens dom over hans kundskaber: mådelig. At han blev 
konfirmeret så sent har sandsynligvis hængt sammen med de 
udgifter, der var forbundet med en konfirmation. 

Den 30. december 1814 blev han gift med tjenestepigen Jo
hanne Kierstine Jensdatter, der var 10 år ældre end ham. Sam
men fik de 7 børn - 6 piger og 1 dreng, der dog døde 1 Y2 måned 
gammel. Den 15. september 1831 mistede 6 piger i alderen 5 
til 16 år deres mor, der da var 48 år gammel. Familien boede 
på det tidspunkt i Boderne på Jesper Peters grund. Efter at sør
geåret var omme, giftede Hans Lau sig igen den 6. oktober 
1832, denne gang med den 23-årige Ane Kirstine Jespersdat
ter, med hvem han fik 4 børn, 2 drenge og 2 piger. Det næ
styngste barn var Thor Lau. I 1834 nævnes Hans M. Lau som 
udbygger på 33 slg. - Kuregårds grund. 

Ud fra de skiftende angivelser af hans proffession er det nær
liggende at antage, at han har måttet indrette sit udkomme ef
ter, hvad der bød sig til. H an boede i en del år i et hus ved 
Læsåen, det hus, der i dag ejes af Set. Georgs Gildet. Han havde 
fiskeretten i Læsåen fra dæmningen til udmundingen, og efter 
mundtlig overlevering blev han betragtet som sognets hånd
værkerunikum til hvem man kom, når man havde problemer 
med reparationer mv. Men livet havde været hårdt ved ham, 
og efter at have slidt og slæbt for andre hele sit liv, døde han 
62 år gammel som fattiglem, syg og fuldstændig udslidt. 

Hans søn - kontraktens hovedperson - er der lidt flere oplys
ninger om, herunder en del mundtlige. Han blev født den 7. 
marts 1841 og fremstillet i Aakirke den 15. maj samme år. Han 
blev konfirmeret umiddelbart inden han kom i lære, nemlig 
den 15. april 1855. Han giftede sig med Elgine Kjerstine Ras
mussen, der var født i 1844, og sammen fik de 7 børn, 5 drenge 
og 2 piger - inden Elgine døde i 1893. Thor stod da ene med 
to hjemmeboende børn på 10 og 8 år. Ved sandemand Dams 
hjælp kom den 10 årige Carl, far til den i indledningen nævnte 
Tage Lau, til Brogård i Aaker som vogterdreng. Den 8 årige 
Karoline Andrea kom til Munkegård, og da familien Kofoed 
flyttede fra gården og til Rønne, fulgte hun med som plejedat
ter. Thor Lau giftede sig ikke igen, men levede som enkemand 
indtil sin død den 2. november 1927. 

Da Thor Lau skulle giftes, byggede han sig et hus på Laue
gårds grund, og her blev de to ældste børn, Hans og Andreas 
født. Omkring 1876 solgte han dette hus og tilbagekøbte det 
hus i Boderne (det der nu ejes af Set. Georgs Gildet) som hans 
far havde ejet ved sin død. I dette hus blev de øvrige 5 børn 
født. Thor Lau ernærede sig som snedker og bødker, og sup-

Robåden på dette billede er sandsynligvis bygget af 7hor Lau. 

plerede denne indtægt med fiskeri i Læsåen, ligesom han var 
spillemand. Han var en egenrådig natur, der hverken troede 
på Gud eller Fanden, og ved folketællingen i 1901 står han an
ført som ikke tilhørende folkekirken (eller noget andet tros
samfund). Han plejede alligevel omgang med såvel præsten 
som med troldkvinden Strævan, og det er nok dette forhold, 
der har fået min salig farfar til at klippe i »Socialen« ved juleti
der 1827. Min farfar har næppe selv kendt Strævan, hvis leve
vis og udseende var så usædvanlig, at hun i mange år efter sin 
død var genstand for megen samtale mand og mand imellem. 
At Thor Lau plejede omgang med præsten skyldtes begges in
teresse for geologi, og Thor Lau har i løbet af sit liv opfisket 
mange kalkboller med bornholmske diamanter. 

Thor Laus store interesse var skibsbygning, et håndværk 
han havde lært sig selv. Efter eget opgivende har han bygget 
over 100 både, en del sammen med sin ældste søn, Hans. Han 
byggede først og fremmest skibsjoller og andre småbåde, der 
blev bygget ved huset i Boderne og ført til stranden, når de var 
færdigbygget. Thor Lau var ikke meget for at lade sig fotogra
fere, og det er da også typisk, at han, på de to kendte fotografi
er af ham, er foreviget i sin arbejdssituation. På det ene foto
grafi er han afbildet sammen med sin søn Hans og tre både. 
Billedet er taget af den unge, uhelbredeligt syge Thomas Han
sen på Risegård i Aaker i 1902/03, idet bådene i marts måned 
1903 blev leveret til Hasle Klinker & Chamottestensfabrik til 
brug ved udskibningen af ler ved Risegård i Aaker. 
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Thor Lau beskæftigede sig tillige med opførelse af bygninger 
og med alskens reparationsarbejder, herunder reparation af 
møbler og musikinstrumenter. Det andet kendte billede af 
ham stammer fra 1899 og er taget i Myreby, Vestermarie, hvor 
snedkermester Christian Jensen, der var gift med min farfars 
kusine, skulle genopføre den nedbrændte Kjærebygård. Det er 
Tage Lau og hans far, der har identificeret personerne på 
billedet. 

Til sidst lidt om slægtsnavnet, der gennem årene har været 
stavet på mange måder - Lau, Lou, Lov, Low, Laug, Loug, 
Louw. Men trods de forskellige stavemåder, stammer dog alle 
fra en og samme person, nemlig den Hans Lov, der i 1625 var 
ejer af Lauegård i Aaker sogn. Navnet har til stadighed voldt 
de kirkelige myndigheder problemer, og det helt op i vore bu
reaukratiske tider. Således står der Lou på såvel min fars som 
min søsters dåbsattester, mens der på min og min brors 
dåbsattester er anført navnet Lau, ligesom på min farfars 
dåbsattest. 

Billedet er taget i Myreby, Vestermarie ca. 1899, da Christian Jensen hav· 

de fået til opgave at genopbygge den nyligt nedbrændte Kjæregård. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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1. Karoline Jensen · f Rasmussen, f 27.6. 1868 i Åker. Datter af 
jens Rasmussen, som var bror til Elgine Kjerstine Rasnrnssen, der 
var gift med Thor H. H. Lau. 

2. Jens Peder Jensen · f 12. 9. 1896. Søn af Christian Jensen og Ka
roline Jensen. 

3. Christian Johannes Lau · min farfar · f 3.5. 1878 i Aaker, søn 
af Thor H. H. Lau. 

4. Gerda Marie Jensen · f 4.11. 1894. Datter af Christian Jensen og 
Karoline Jensen. 

5. Christian Juul · f 19.3. 1880. Snedkersvend. Gift med Jens Ras· 
mussens plejedatter Andrea Jensen. 

6. Ukendt snedkerlærling. 

7. Andreas Rasmussen · f ca. 1878 i Aaker. Snedkersvend. Søn af 
jens Rasmussen. 

8. Christian Jensen · f 28.6. 1867 i Vestermarie. Snedkermester. 
Gift med Karoline Jensen. 

9. Thor Michael Hansen Lau · f 7.3. l 84 l i Boderne. 

10. Regnarsen · f ca. 1878. Snedkersvend. Emigreret til USA. 

1 l. Ukendt arbejdsmand. 

8. 9. 10. Il. 



Ved overlærer Anker E. Kofoeds bortgang blev et langt liv af

sluttet og Svaneke mistede en af hjembyens egne, der havde 
præget byen ved gerning i skolens tjeneste og ved den interesse 
af kulturel art, der er at finde i teatret, historien, kunsten og 
litteraturen og som i så udpræget grad optog ham. Gentagne 
gange havde man da også fra forskellig side hædret ham med 

æresbevisninger af den ene og den anden art. 
Det var dog ikke hjembyen og Svanekes venner alene, der 

kunne trække på ham. De talrige foredrag, han i årenes løb 
holdt på klippeøen, øgedes ved foredrag udenfor denne og ved 
medvirken i radioen. Som den systematiker han var, optegne
de han tallet på sin medvirken her og der. Det beløb sig til ad

skillige hundrede foredrag, hvortil kom artikler og litterære 
arbejder i publikations- og bogform. Hans hovedværk: »Chri
stiansøs historie« udgivet af Bornholms historiske Samfund i 
1961 blev genudgivet som jubilæumsudgave den 19. juni 1984. 
Det var såre forståeligt, at Christiansøs museumsdirektion 
med genudgivelsen af det gedigne arbejde fandt dette som den 
bedste måde at markere 300 års dagen i Øens historie på. Me
gen påskønnelse og anerkendelse blev da også forfatteren t il 
del - også fra højeste sted. Nok tog han dette roligt og afslap
pet, men under samtale med ham herom fornemmede man, at 
det var ham en egen og stor glæde. Lyse solstrejf faldt ind over 
hans livsvej, hvor også ordene fra Kingo's vers om medgang 
og modgang rakte. 

Som årene gik og det kneb med hørelsen og bentøjet, be
mærkede han: »Ded e møj å ble gamma!!« Til gengæld var der 
i tiden forud for de høje år intet i vejen med vitaliteten. Tidligt 
blev cyklen og telt taget i brug til ture herhjemme og udenfor 
landets grænser. Andre rejser førte ham langt af led og vidt 
omkring, før charterrejserne bød på denne mulighed. De man
ge indtryk, han sankede på disse rejser, blev dog ikke konser-

Anker E. Kofoed 
16.8. 1893 - 11.4. 1985 

veret til eget behov alene. Andre fik del i dem - og det var 
mange. For mit eget vedkommende husker jeg, hvordan han 
en aften på Højskolehjemmet i Nexø delte ud af disse oplevel
ser så rundhåndet, at vi levede på det længe efter. 

Rejseforedragene suppleredes op med foredrag, der var byg

get over fødeøens og Øens historie. Det var festligt og spæn

dende for tilhørerne at lægge øre til Anker E. Kofoeds beret
ninger, når han med rivende tungefærdighed rullede sig ud, så 

historien gnistrede og fik liv. Med pædagogens sans for effekt 
krydrede han gerne beretningen med pudsige træk og be
mærkninger, der fik mangen hjærtelig latter til følge. 

Hvornår jeg mødte »lærer Kofoed« for første gang, husker 
jeg ikke. Men formentlig har det været i forbindelse med den 
kreds, der omfattede kollegaerne Oswald J. N ielsen, førstelæ
rer ved Åker skole og af venner gerne kaldt »Professoren«, 
Knud Anker Madsen, førstelærer ved Knudsker skole, bog
handler Andersen, Åkirkeby, malermester L. Jørgensen, Lob
bæk, maleren Claus Johansen fra Vang, senere Rutsker, og for
stander Willy Ambech, Strøbyhus. Alle kunst- og litterært in
teresserede folk, der nu er borte. Willy Ambech skrev muntre 
digte om deres oplevelser. Versene kunne være lokaliseret til 
Fjældstauan i Paradisbakkerne, hvor Anker Kofoed havde til
bragt så mangen en weekend, eller til feriedage på Christiansø, 
hvor Kofoed slog sit telt op og senere fik en lille hytte til rådig
hed. Under et besøg i overlærer Anker E. Kofoeds hjem på By
fogedbakken i Svaneke i afvigte jul genopfriskede denne et p;r 
af disse digte for mig. Det blev gjort så levende og fængslende, 
at jeg havde svært ved at forstå, at han da gik i sit 92.ende år. 
Nu er det med til at bevare billedet af ham som den, om hvem 
det gamle ord gælder: »Aldrig færdig, altid på vej!«. 

A rne Madsen. 
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Emil Kofoed 
28.1.1895 - 12.11.1984 

»Jeg var i dag rundt i forskellige antikvariater for at prøve at 
finde forskelligt til venner på Bornholm«. Således indledte 
Emil Kofoed et brev for år tilbage. 

Denne indledning fortæller noget om Emil Kofoed. Den 
fortæller noget om hjælpsomhed over for venner. Og den for
tæller noget om det, der var hans store hobby: Bøger om 
Bornholm. Emil Kofoed var Rønnebo, født i Lille Madsesga
de, og tilknytningen til Rønne glemte han aldrig. Faderen var 
modelsnedker - men det blev ikke det felt, der skulle trække 
Emil Kofoed. Det blev bankvæsenet. Efter at have arbejdet 
forskellige steder kom han i 1935 til Lyngby som bestyrer af 
Handelsbankens afdeling her. I 1961 lod han sig pensionere, 
og fra dette år blev der mere tid til at dyrke Bornholm. Det 
skete fra sommerhuset »Lise-Hus« i Ypnasted, som han havde 
erhvervet i 1948. Dette sted elskede han, og det var udgangs
punktet for hans mange ture ud i det bornholmske landskab. 

Det var også stedet, hvor han samlede meget af sit stof og 
udførte meget af det omhyggelige registreringsarbejde, som 
blev en væsentlig ting i den, jeg vover at sige, kulturelle arv, 
han efterlod sig. Og registreringen gjaldt bornholmske bøger. 
Det første håndgribelige resultat af denne registrering var 
»Bøger om Bornholm«, som han lavede sammen med bibliote
kar E. Gotzsche. Den lille bog udkom hos Colbergs Boghan
del i Rønne i 1928 med Bornholms Amts Bibliotek som ud
giver. 

Det var et fint stykke arbejde, og den første helt selvstændi
ge fortegnelse over bornholmske bøger. Det er rimeligt at an
tage, at bogen i store træk er lavet på grundlag af hans egen 
bogsamling. Det lykkedes nemlig Emil Kofoed at opbygge en 
af de største og værdifuldeste samlinger af bornholmske bøger 
på private hænder. Den blev solgt til Bornholms Centralbibli
otek i 1970. 

Men udover bøgerne havde Emil Kofoed flere interesser; 
han var en habil geolog. Således blev en hidtil ukendt Brachio
pod fundet under fosforitbrydningen ved Amager under 1. 
verdenskrig, som af J .P .J. Ravn fik navnet » T erebratella kofoe
di«. Den gik senere ind som et element i det Ex Libris, han fik 
forærende af sin kone. 
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Emil Kofoed havde en enorm viden om bornholmske bøger, 
erhvervet gennem mange års samlerarbejde. Derudover var 
han en god personalhistoriker med et stort kendskab til born
holmske slægter. Og han var en god systematiker. H an udar
bejdede registeret til Jul paa Bornholm 1933-1972, et uundvær
ligt arbejdsredskab for den, der vil udnytte dette værks emne
samling, og han skrev registeret til M. K. Zahrtmanns »Bor
ringholms Historie« så sent som 1983 og kaldte det beskedent 
»et forsøg« - men det er mere end et forsøg, det er et omhygge
ligt udarbejdet register. 

Emil Kofoed var alt id rede til at hjælpe andre med oplysnin
ger i studiet af bornholmske forhold. Havde han ikke svar på 
rede hånd, så helmede han ikke, før han havde fundet det. 

Han var en knag til at finde hidtil ukendt stof om Born
holm. Flere af de artikler »Jul paa Bornholm« gennem de sene
re år har bragt, skyldes hans opsporingsarbejde. Men hvor for
tjenstfuldt alt dette måtte være, så skal ikke mindst hans rent 
menneskelige egenskaber nævnes, trofast over for venner, in
spirerende i samvær - han hører hjemme i rækken af gode og 
fortjentstfulde bornholmere! 

F. K 



Bautasten 
I stolte bautasten i blomsters flor, 
hvor snerlen slynger ud sin fine ranke, 
vidt ser I ud mod hav og agerjord, 
- en fortidsgåde på den grønne banke. 

Bautasten ved Skrædderbakkevej, Ny/ars. 

Anna Lauterbach 

Så mangen sommer så I fare hen, 
og sneen faldt i mørke vinterdage, 
- bestandig skaberordet lød igen, 
bestandig vendte lysets tid tilbage. 

Og atter svæved' frem en gylden vår 
mod skær og klipper, tågesvøbte sletter, 
- og rugen stod igen med dug i hår, 
som glædestårer, i de lyse nætter. 

Foto: Frede Kjøller. 
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Portrætter af kendte bornholmere 
afgået ved døden sidste år 

Svend Andersen, Gaden 24, Aarsdale, 
Savværksejer. 
30.6.1909-3.7.1984. 

Hans Henrik lpsen, Klintvang, Aakirke
by. Avlsbr. fhv . fmd. f. Aaker og Aakir
keby Husmandsforen. (1963-1980). 
26.7.1925-16.7.1984. 

Niels Andersen, Storegade 91, Rønne. 
Fhv. bogbindermester. 
25.8.1912-23.8.1984. 
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Niels Kofoed, Stavsdal Magasin, Aarsbal
le. Fhv. materielforvalter. 
10.7.1910--5.7.1984. 

Chr. Pedersen, Stakhaven 6, Aakirkeby. 
Fhv. gårdejer, Østre Ellesgård, Aaker. 
8.8.1904-18.7.1984. 

Else Margrethe Westh, Brøndbyvestervej 
56, Glostrup, før Kirkesmedien, Ny ker. 
26.3.1911- 24.8.1984. 

Gerda W11l/11m, Melsted by 9. Fhv. stati
onsbestyrer (DBJ), turistbureauleder, 
Gudhjem. 
20.7.1894- 11.7.1984. 

Kristian D11sini11s Kjøller, Christiansø. 
Fisker, fyrmedhjælper. 
27.8.1899-14.8.1984. 

Jens M. G. Kofoed, Købmagergade 29, 
Nexø. Mølleejer, Nymølle, Nexø. 
25.9.1893-29.8.1984. 

Karl Robert Karlsson, Stumpen 5, Kle
mensker. Mekaniker, entreprenør, fi
skeskipper. 
16.9.1923- 16.7.1984. 

Marie Lovise Harild, Holkadalen 2, 
Gudhjem. 
14.10.1900-21.8.1984. 

Aron Nielsen, Byledsgade 22, Rønne. 
Fhv. blikkenslagermester. 
24.1.1905- 3.9.1984. 



Helge Schmidt Nielsen; Haslevej 55, 
Rønne. Læge. Pedersker 1943-47, Røn
ne 1947-80. 
7.5.1913-13.9.1984. 

Albert Andersen, Mosevej 25, N exø. 
Murermester. 
14.6.1930-27.9.1984. 

, 
August Kure, Almindingsvej 3, Øster
marie. Fhv. landpost. 
22.8.1892-9.10.1984. 

Bernhard Holm, Birkebakken 7, Allin
ge. Fhv. mejerist, kontrollør. 
25.5.1912- 10.10.1984. 

IAurits Sode, Nørremøllecentret, Nexø. 
Fhv. brugsuddeler, Stenseby 1921-37, 
købmand, Nexø 1937-45, regnskabsfø
rer 1945-70. 
30.10.1886-16.9.1984. 

Poul Jørgensen, Æblehaven, Allinge. 
Gartner. Vandregartner i Østifternes 
haveselskab. 
9.5.1898-28.9.1984. 

Poul J. Lund, Petersborgvej 7, Klemen
sker. Avlsbr. fhv. fmd. Klemensker Jagt
fore . Æresmedlem. 
3.8.19 12-5.10.1984. 

Ejner Elleby, Mortingevej 5, Rø. Fhv. 
skovløber. 
2.6.1900-10.10.1984. 

Ewald Elleby, Gudhjem. Fhv. sande
mand og gårdejer, St. Ellebygård, 
Østermarie. 
18.1.1886-19.9.1984. 

Rudolf Kristensen, Møllegade 18, Røn
ne. Fh v. blikkenslagermester, fmd. Bh. 
Blikkenslagermesterforen. og Rønne 
Klub. 
29.6.1907- 29.9.1984. 

Ove Andersen, Bellmannsvej 27, Rønne. 
Typograf. 
\l.2.1921- 5.10.1984. 

Harry Hjorth Pedersen, Aarsdale. Fhv. 
bagermester og købmand. 
3.4.1921- 19.10.1984. 

Alfred Hansen, Risevej 13, Østermarie. 
Fhv. gårdejer, Munkegård. 
22.11.1916-21.9.1984. 

Pot1l Byder, Bavne! 10, Aakirkeby. Fhv. 
gårdejer, Nordbygård, fmd. Sdr. Her
reds Kreaturfors. 
25.3.1890-29.9.1984. 

Kaj Jensen, •KjærbyhuS«, Knudsker. 
Avlsbruger. Fhv. fdm. Knudsker Hus
mandsfore. Ærespræmier f. kvægavl. 
Granelifonden i 1963. 
16.1.1920-9.10.1984. 

R obert A . Larsen, Kastanjevej, Gudhjem. 
Fhv. postbud, fmd. soc. dem. foren" 
æresmdl., fmd. Haveforen. Dronningens 
fortjenstmedalje. 
7.9.1910- 27.10.1984. 
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Robert Kure, Bredgade 8, Rønne. Fhv. 
tømrer, mdl. Rønne Byråd og Rønne 
menighedsråd, æresmedl. Pensionist
foren. 
13.2.1891-31.10.1984. 

Harald P. Dahl, Nybrovej 22, Østerlars. 
Ortopædisk håndskomager, fhv. fmd. 
bornholmske skomagermestre, fmd. 
Indre Mission, Østerlars. 
3.10.1902- 26.11. 1984. 
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Poul Hage, Set.Jørgens Park 117, Næst
ved. Læge, Rønne 1939-73. 
16.3.1906-11.12.1984. 

l H. Lindahl, Lundensvej 28, Rønne. 
Fhv. murermester, N exø. 
12.10.1893- 24.12.1984. 

JUL PAA BORNHOLM 

Ejner Sonne, Aaløsevej 37, Østermarie. 
Fhv. sygekassekasserer, fmd. i Bh. Amts 
Husflidskreds, N .C. Roms fortjenstme
dalje, fmd. Bh. Biavlerforening. 
4.8.1902-5.11.1984. 

Aksel Larsen, Grønnegade 8, Lobbæk. 
Smed, fhv. vejfmd" mdl. Nylars sgr. 
6.11.1901-2.12.1984. 

Emmy Marie Larsen, Møllegade 17, 
Tejn. Pens. overlærer, organist Tejn 
kirke. 
26.3.1905-17.12.1984. 

Aage Mørk Hansen, Bregnerødvej 79 D, 
Birkerød. Fhv. kontorchef, medstifter 
af · Bornholmernes Hjælpefond•, direk
tør f. Træhusselskabet, forfatter , RO. 
20.3.1908- 24.12. 1984. 

Gunnar Kjøller, Birkevej 7, Bodilsker. 
Sømand, fisker, fmd. Andelsfisk, Nexø. 
8.11.1922-9.11.1984. 

Karen Kofoed, Byfogedbakke I, Svane
ke. Fhv. laboratorieassistent. 
4.1.1901-7.12.1984. 

Willy Hansen, Strandvej 3, Hasle. Fhv. 
fotohandler . 
23.5.1912- 18.12.1984 . 

Karl Ejner Larsen, Skolebakken 15, 
Aarsdale. Slagtermester. 
24.10.1913-29. 1.1985. 

Edvard Larsen, Ellekilde, Poulsker. 
Avlsbr. Fmd. LM.'s søndagsskole, kor· 
leder. 
6.10.1924-16.11.1984. 

Ludvig Kr. }. Sassersen, Saxesgade 4, Aa
kirkeby. Fhv. kommunekasserer, 1931-
63, Aakirkeby. 
1.2.1893-10. 12.1984. 

Aage Funch, •Kildebo•, Aakirkeby. 
Fhv. gårdejer, Pilegård, Pedersker, mdl. 
sgr. 
14.11.1900-22.12.1984. 

Joha nnes Rasmussen, Krækketsvej 14, 
Øste ri ars. Fhv. vognmand. 
9.9.1912-7.2.1985. 



Henry Jensen, Lindholm~vej 2, Østerma
rie. Avlsbr. vognmand, fhv. fmd. •Garn· 
le Danse•, æresmdl. 
5. 12.1911-8.2.1985. 

Christian Olsen, Østergade 11, Allinge. 
Minør. 
29.8.1909-9.3.1985. 

Ole lund, Toftevej I, Gudhjem. Møbel· 
handler, bedemand, mdl. mgh. 
22.3.1927-1.4.1985. 

Karl Edv. Petersen, Storegade 16, Allin
ge. Fhv. vognmand. 
10.12.1904-8.6.1985. 

Margrethe Kvist, K.irkevej 6, Gudhjem. 
Fhv. købmand. 
4.12.1902-13.2.1985. 

Karl Valdemar Scho1~ Sdr. Alle 35, Røn
ne. Fhv. graver og pedel Knudsker 
1947-59, graver, Rønne 1959-80. 
29.8.1912-11.3.1985. 

Aage Hansen Sanne, Skolevej 3, Poul
sker. Fhv. cl-installatør, Poulsker El
værk 1937-75. 
5.1.1910-4.4.1985. 

Johannes V/holm, Platanvej 26, Køben
havn. Tandlæge i Svaneke 1951-80. 
25.7.1916-21.6.1985. 

Albert Kofoed Rømer, Nylars. Fhv. gård
ejer, Tyskegård, Rø. 
15.1.1901-15.2.1985. 

Frode W. Borg, Ordrups Have 19, Char· 
lottenlund. Fhv. direktør maskinfabrik
ken Atlas, m.m. Lokalhistoriker. 
18.12.1920-25.3.1985. 

Bendt Kjøller, Snellemark 41, Rønne. 
Fotohandler, fotograf. 
·20.8.1927-12.4.1985. 

Ernst Knudsen, Paradisgade 20, Rønne. 
Fhv. bagermester. 
23.6.1906-21.6. 1985. 

Aage Munch, Jernbanegade 13, Aakirke
by. Fhv. gårdejer, Dammegård, Peder
sker, fmd. A/M Pedersker, kirkeværge. 
19.5.1892-8.3.1985. 

Hans Leo Jensen, Bokulvej 3, Gudhjem. 
Fhv. sparekassedirektør. 
13.12.1907-27.3.1985. 

jens Marker, •Enghave•, Pedersker. 
Avlsbruger, fhv. kommunekasserer. 
12.3.1910-14.4.1985. 

Holger Jensen, Hans Thygesensvej 7, Li
sted. Fhv. regnskabsfører, kasserer Li
sted havn, mdl. Nexø kommunalbest. 
3.11.1913- 23.6.1985. 
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Ved Østermarie Præstegård den 2. maj 1985. 

Indhold af 53. årgang 
Titelvignet. 
Foto: Frede Kjøller 

Bornholm: Ernst Orvil 
Tegning af Inge Reusch 

Ernst Orvil 
Af Hans Reusch 

Farver og linier 
Af Hansaage Bøggild 

Erindringer fra det gamle Gudhjem 
Af Arne Madsen ............................... . 

Salne Bugt 
Af .Grethe Solhverv Rasmussen 

Ridder Wolffsens stol 
af Karen Hjorth .... ....... .................... . 

Studenterne fra Rønne Statsskole 

Nexø Museum 
Af Olaf Hansen 

side 1 

side 3 

side 4 

side 5 

side 10 

side 16 

side 17 

side 18 

side 20 

Foto: Frede Kjøller 

2. verdenskrig og dens minder 
og mindesmærker på Bornholm 
Af H. V. Jørgensen ........................ . . . . . . 

Skærver af min virkelighed 1980-85 
Af Hans Reusch ............................... . 

Viggo Fauerholdt 
Af Henrik Vensild 

En lærekontrakt - og menneskene bag den 
Af Mogens Lau .. ............................ .. . 

Anker E. Kofoed 
Af A me Madsen 

Emil Kofoed 
Af Frede Kjøller 

Bautasten 
Af Anna Lauterbach 

Portrætter af kendte bornholmere afgået ved døden 
sidste år ...................................... . 

side 24 

side 29 

side 33 

side 37 

side 41 

side 42 

side 43 

side 44 

Redaktion: Frede Kjøller, Lærkevej 11, 3751 Østermarie 
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-et udvalg af Bornholms litteratur Red.: jens Sørensen. Colbergs Boghandel 

Andersen, Gert: Jul og andre tildragelser fra 20'rnes Bornholm 
Andersen, 0.: Tyske befæstningsanlæg på Bornholm . ....... . 
Barfoed, Jørgen H.: En centrum i periferien -

modstandsbevægelsen på Bornholm ...................... . 
Bedstefars Bornholm - som focografen så det. H æfterne 2-S .. a 
Bidstrup, Jul.: Stamtavle over familien Koefoed ............. . 
Bildatlas Bornholm. Farvefocos og kort. A4. 98 s. DCA ..... . 
Blang, Levy: Et tidsbillede fra svundne tider ............... . 
Bornholm - fotografien von Fritz Dressier mit einem Vorwort 

von Emanuel Eckardt. Omslag med farvefoto. 
Format ca. A4. 48 s .... .. . .. . .. ........................ . 

BORNHOLM - billedhæfte med dansk, engelsk, fransk, 
svensk og tysk tekst ................................... . 

Bornholmske naturbilleder. Bornholms Naturhistoriske 
Forening SO år. 96 s. . ....... .......................... . 

Bro, Margrethe: Slægten Hansen fra Nexø ................. . 
Bøggild, Hansaage: Breve fra mester Oluf .................. . 
Bøggild, Hansaage og J. J. Sabber: De kommer nok engang .. . 
Bøggild, Hansaage: De skrøbelige skjolde .................. . 

Bøggild, Hansaage: Hverdagskost og 
Højtidsmad 
Året rundt i det gamle bornholmske køkken. 
Erindringer - Mennesker - Opskrifter. 

78,SO 
4S,OO 

95,00 
S8,8S 

101,3S 
49,SO 
18,30 

9S,OO 

41,SO 

70,00 
S2,SO 
62,20 

12S,OO 
33,6S 

Ill . Tegninger og papirklip: Sabber. 128 s. 
I komm.: Colbergs Boghandel. Krt ........... 148,00 
Smuk bogudgave af artikelserien GOD MAD -
dengang og nu. Tidligere offentliggjort gennem 
52 uger i Bornholms Tidende week-end. 

Bøggild, Hansage: Varm Granit. Essays og artikler. 64 s. . .... 
Bøggild, H ansaage: Vinden blæser i sin blå trompet 
Bornholmske billeder ........................ ......... ... . 
Christiansen, H elle: Min far - Maleren Gitz. 60 s. . ......... . 
Ernst, Helge: Bornholmermalerne. Rige illustreret. 

168 s. Hefte kr. 238,00. Indb. i hellærred. . . .............. . 
Gamle huse i Rønne .................................... . 
Hammer, A.: En aandelig Klage-Viise ..................... . 
Hansen, Viggo: Ar og dag i skoven ....................... . 
Historiske huse i Aarsdale Fiskerleje . ............... ...... . 
Høst, Niels: Norresan. (Om maleren Oluf Høst). Ill. 96 s. Kart. 
Ipsen, Arne: Sangeren fra Hasle. 

Folkebog om Vilhelm Herold og hans barndomsby ....... . 
Ipsen, Arne og Eyvind L. Lind: Folket i fiskerlejerne. 

Junivers v. Djorn Juni. Forsidetegning: Bent Kaas. 8S s. 
Jensen, Alfred og Arne Madsen: Nexø i tekst og tegning 
Jensen, Bo Green: Dansen gennem sommeren. 

Ungdomsroman. 115 s. GB ...................... .. ..... . 
Jensen, Hugo: Røgede og spegede Bornholmere 

Ill.: Skitser af Oluf Høst. 80 s. . . . . ...................... . 
Jensen, Niels: Jernbaner på Lolland-Falster og Bornholm .... . 
Jespersen, H enrik: Turforslag, geologi og 

den levende natur i sprækkedalene. Ill. 64 s. . .... . . .. . ..... . 

98,00 

118,00 
S6,00 

S38,00 
49,8S 
24,00 
18,30 

1S8,00 
148,00 

S9,00 

78,00 
S8,00 

48,00 

98,00 
47,SO 

4S,OO 
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Vi har endnu en del ældre årgange 

Juni, Djorn og Bent Kaas: Bisseline fra Bornholm . . . . . . ... . 
Jørgensen, J. A.: Bornholms Historie I/II .................. . 
Kaufmann, Richard v. J . Klindt: Romantisk Skjønhed 

og Grandios Storhed. Bornholm i 1871-72 ................ . 
Kjølby, Vilhelm: Kuremøllen Østermarie 1861-1983. 

Ill.: Fotos og faksimilegengivelser af dokumenter m.v. 
A4. 72 s. Udgivet af Kuremøllens Venner, Svaneke ........ . 

Kjølby, Vilhelm: Vindmøller for og nu. BORNHOLM ..... . 
Kjølby, Vilhelm: ØSTERMARIE BOGEN ................. . 
Kjøller, Frede: Bornholms ukendte stier I-II ............... a 
Klindt, Jørn: Disse danske . . . .. . . . .. . .................... . 
Klindt, Jørn: På sporet af de første Kofod'er ..... ..... ..... . 
Klippeøens sange . · ....................................... . 

Kofoed, Anker E.: Christiansøs Historie 
Jubilæumsudgave 1684 19. juni 1984. Forord: Mogens Fredeiksen. 
Efterskrift: Erik Priss Rasmussen. Afsnittet om fUglestationen: 
Peter Lyngs. Omslagsforside efter maleri af C. Felsing 18S7. 
Rigt illustreret - delvis i farver . 
2. nyillustrerede og ajourførte udgave. 17,3 + 24,2. 290 s. 
Christiansøs Museum. I komm. Colbergs Boghandel AIS. 

39,6S 
16S,OO 

24,00 

6S,OO 
99,4S 
Sl ,2S 
40,00 
42,80 
S9,8S 
20,00 

Heft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,00 

Koefoed, H . A.: Digteren ved arbejdet. 
Espersen-manuskripter ................................. . 

Koefoed, H. A.: Fars arbejder ............................ . 
Kortbog over Bornholm ................................. . 
Kristiansen, Kristian: Det ukendte Danmark. 

S7 mærkelige og mystiske steder øst for Storebælt. 
Ill.: Fotos, tegninger, grundplaner m.v. AS. 160 s. . ........ . 
9 bornholmske lokaliteter er omtalt i denne bog. 

Køie, H enning: CHRISTIANSØ - Udsigt fra et fyr. 
Tanker og tegninger af Henning Køie. Omslag i farvetryk. 
16x23. 88 s. Gornitzkas Forlag Allinge ApS. Heft . . . .. . ... . 

Kaarsted, Tage: Hammershus ..................... . ..... . . . 
Larsen, Arne: Bornholm med kikkert og lup . .............. . 
Larsen, Arne: Læså .. ...... .. . ......... ........... . . ..... . 
Larsen, Niels-Holger: Bornholmsk byggeskik på landet. 

Omslagsforside i 4-farvetryk. Ill. med fotos og tegninger 
samt kort. AS. 168 s. Bornholms Museum. 
Bilag: Mansas kort fra 18S 1 ............................. . 

24,00 
24,00 
38,50 

138,00 

89,00 
14,7S 
13,30 
23,6S 

9S,OO 

Lauring, Palle: Bornholm 
Ny udg. Ill. med focos. 192 s ....................... H eft. 190,-
Indb. 220,-

Lund, Otto J.: Lyngijn å Larkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81, lS 
Lund, Otto J.: Slidara, 104 s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4S,OO 

Mahler, Ludvig: Bobbarækus Filiækus 
- med Krølle Bølle rundt på Bornholm 
DEN BORNHOLMSKE BILLEDBOG 
Dansk og tysk udgave ....................... 54,85 

Lorentzen, H.C.: Set. Nicolai fornyet 1982-83. 
Ill.: fotos og tegninger. A4. 20 upag. s. 
Rønne Menighedsråd ... ............................... . 

Mahler, Ludvig: Kærlighedssmeden ..... ...... . . . . . .... .. .. . 
Munch, Axel: Bornholmske fo lkedragter og 

gamle håndarbejder ........ ..................... ....... . 
N ielsen, N iels: En by vokser til .......................... . 
Nielsen, Viggo: SMULER - en andagtsbog .......... ....... . 
1983 - og 1984 SPORT PÅ BORNHOLM. Red.: Lasse Kofoed 

og Holger Larsen. Gennemill. 64 s ............ ... ........ a 
Nordberg, Terje: Den Blå Jomfru I »Fiskmåsen«. 

Tegninger: Sabber. 112 s. GB ..... .................. " .. . 
Nordberg, Terje: Den Blå Jomfru II »Blåkulla• 

Tegninger: Sabber. 104 s. GB ..................... ..... . . 
Nordberg, Terje og J. J. Sabber: Nøkkerosen ............... . 
Nyt fra Bornholms Museum 1983. Red.: Ann Vibeke Knudsen. 

Ill.: Lennart Larsen, Nationalmuseet - samt tegninger og kort. 
Format AS. 88 s. . ............ . ........................ . 

Pedersen, Lisbeth: Bornholm i oldtiden. 
Oldtidsminder og deres kulturhistoriske baggrund. Ill. 80 s. . 

Rasmussen, Ebbe Gert: Pastor Lemvigs betænkning ......... . 
Rasmussen, Ebbe Gert: 16S8-begivenhederne under 

Sveriges besiddelse af øen ....................... ....... . 
Ravnsted-Larsen, Lis: Turforslag, geologi og 

den levende natur på Syd/andet. Ill. 64 s. . ................ . 
Schau, Jens Michael: Himlen begynder ved jorden. 

Roman med baggrund i en bornholmsk mordsag. 
170 s. Gyldendal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 

Saugmann, Svend Aage: Ørvandils fod. 
(Om helleristningerne på Madsebakke), 87 s. . ............ . 

Skovgaard, P. N.: Beskrivelse over Bornholm 1804 .......... . 
Sørensen, K. Magleby: KFUM-KFUK Rønne 1894-1984. 

Ill. med focos. 16 s. . ........... ............ ............ . 
Skaarup, H. E. og Lisbeth Pedersen: Bornholm i 

historisk tid. Forsvarsværker og deres politiske 
baggrund. T urforslag og en kort beskrivelse af 
de gamle kystskanser. Ill. 64 s. . .. .................. ..... . 

Skaarup, H. E.: Kastellet i Rønne. Ill. 30 s. 
Forsvarsmuseet ................ .. .......... .... ... . . . . . . 

Skaarup, H. E.: Sværdet og murskeen . . ... . ............... . 
Steen, Eric: Fuglekasser og vindfløje på 

Ertholmene. 2S charmerende tegninger. 32 s. 
Colbergs Forlag ......... .................. ..... .. .... . . 

Steensgaard, S.: Bornholm for og nu ........ . . ............ . 
Stenbæk, Holger: I bornholmernes tjeneste ... .............. . 
Stub-Jørgensen, Christian: 

Barndoms grønne enge. Erindringer ..................... . 
Blade af H asles bog ..... .. .. . ................. ......... . 

2S,OO 
16,2S 

49,8S 
29,SO 
S4,80 

48,00 

90,00 

90,00 
27,00 

40,00 

4S,OO 
32,00 

100,00 

4S,00 

168,00 

Sl,4S 
48,00 

48 ,00 

4S,OO 

2S,OO 
30,4S 

36,00 
S2,00 
18,30 

98,SO 
48,00 



Bornholm - vandringer og perspektiver ...... .. .......... . 
Bornholms Borg ..... ..... .......... ... .... ... . .. ..... . 
Breve fra l thaka ( 1980) ......................... . ....... . 
En bornholmer i dyrehaven. Arboe Mahler ude og hjemme . 
Hammeren. 2. udg. med nyt, afsluttende kapitel. 
Ill. 44 s . ... . . ". " . " .. " . ... """."." . . """" .. " 
Hjemlands kyst ....... ................................ . 
Justine. En livsfange på Bornholm ...................... . 
Kølvand ... . .......................................... . 
Næsdjævlens rige . . .... .... . ... .. . . .. .................. . 
Soldyrkerne på Madsebakke ........................ . .. . . 

Teist, Fr.: Og Hammerfyret svandt i natten ... . .. . . .. . . .. . . . 
Thoms, Johannes: Haverne i Rønne . .... .................. . 
Thomsen, Birger: Historiske vrag i danske farvande. 88. s 
Tiemroth, Peter: Malerinden Olga Lau. 

D ragør - Italien - Gudhjem 1875-1960. 
Ill. 4 farveplancher. 32 s. Bornholmerens Forlag. 

I komm. Colbergs Boghandel .. . .... . ............... .... . 
Tiemroth, Peter og Paul Høm: Å ret omkring Gudhjem 
Tornehave, Bodil: Bornholmske urmagere. 

(Bornholmerurets historie). Rigt. illust reret 
med bl.a. 12 farveplancher. 17S s. . .............. ....... . . 

Turforslag, geologi og den levende natur på 
Hammeren. Ill. AS-tvr. 64 s. . ........................... . 

Uden for tredje revle. Anders Nyborg's midtvejs erindringer 
fortalt til Erik Pouplier. Rigt. ill. Stort format. 1S9 s. . ..... . 

48,00 
48,00 
49,SO 
24,00 

66,00 
3S,OO 
24,00 
30,00 
4S,OO 
4S,OO 
Sl ,9S 
24,00 

146,40 

7S,OO 
150,00 

130,00 

4S,OO 

148,00 

Vensild, Henrik: Jagten Urban af Svaneke 
Skib, fører, kunstner og motiv. 
Omslag med farvetrykt gengivelse af Carl Ludvig Billes maleri 18S9, 
Bornholms Museum. Ill. med fotos, portr" faksimilegengivelser af 
dokumenter og gengivelser af malerier, xylografier m.v. Born
holm/ Historie. 1. oplag. A4. 29 s. Bornholmerens Forlag. 
(I komm. Colbergs Boghandel AIS, Rønne} .... . .... .... 9 5,00 
incl. farvereproduktion, 35 x S3, papirmål 43 x 60. 

Vestergaard, Evan Th. og Johs. Kirkegaard: 
Kristus sange - Nye sange ...... ............. .... . .. . . .. . 

Voss, Tage: Die Krote wandert. Oversat til tysk af 
Adelheid Gotzmann, Herten, efter »Skrubtudsens vandring• 
fra essaysamlingen ~Status på skæret•. Ill. med tegninger 
af Arne Madsen. A4-tvr. 16 s. Bornholmerens Forlag. 
(I komm. Colbergs Boghandel AIS) ................. Heft. 

Voss, Tage: Fiskesnak fra skæret. Ill. med fotos. 134 s. 
Wagnhole, Ivan og Erik Pedersen: Bornholmske rutebåde. 

Rigt illustreret med fotos og tegninger ............ . ...... . 
Wessel, Laurits: Sjyjl-Sjyjl. En bornholmsk komedie .. . ...... . 
W illerslev, Richard: Den glemte indvandring. 

Den svenske indvandring til Danmark 18S0-1914. 224 s. 
Nordbornholm har en fremtrædende plads i denne 
bog, der er fremragende ilustreret med samtidige fotos. 

Østersøens perle - Bornholmsplakat i farver med bilkort 
på bagsiden . . . .... . " .. " " ............ " " .... " . .. .. . 

Bornholmiana 1985 

24,35 

38,00 
110,00 

112,00 
24,00 

165,00 

12,9S 

Listen omfatter kun alment tilgængelige bornholmske bøger udkommet i 1985. 

Andersen, Emil: O luf Høst - æresborger i Svaneke. 
Nytårspublikation. Ill. AS. ca. 48 s. 
Bornholmerens Forlag. Pris ikke fastsat. 

Bornholm 198S i billeder . "".""""""" """""". 46,85 
Bornholms Kunst 198S. - Katalog og plakat: Lars Serena, 

Paul Stoltze og H enrik Vensild. Forord: Lone Bruun 
Beyer Bornholms Kunstforening - Henrik Vensild Born-
ho lms Museum. Biografier efter kunstnernes egne oplys-
ninger. Efterord: Lars Serena. Ill. Udstillingskatalog: 
Bornholms Museum 16.3.-14.4 198S. AS-tvr. 40 s. Pris . . . . . 20,00 

Brødrene Anker - i 100 år. 1885 - 20. juli - 198S. 
Jubilæumsskrift . Ill. AS. 40 s. Ikke i bogh. 

Bøggild , Hansaage: Christiansø under besættelse og bombar
dementer. Særtryk af fem interviews med tidligere fyrmester 
og forvalter J. P. Jakobsen. 20,8x29,7 - tvr. 22 s. . . . . . . . . . . . 48,00 

Bøggild, Hansaage: Vinterrejse til Bornholm 
Ill. med farvekridttegninger af Sven Havsteen-Mikkelsen. Til
rettelægning: Erik Ellegaard Frederiksen IDD. Format: 27 x 21 
tværformai. 88 s. 1985. Bornholms Tidendes Forlag. I kommis
sion: Colbergs Boghandel. Indbunden og i 
kassette .. ........... .............. ............ 648,00 

Christoffersen, Vagn: Rønne Theater - beretning fra 1941 
Ill. med sort/hvide fotos. 16x24 cm. Ca. 80 s. 
Bornholmerens Forlag. Pris ikke fastsat. 

Cykelveje på Bornholm 198S. Kort. Ill. med tegninger. 32 s. folder 
En by og dens sparekasse. J ubilæumsbog udgivet i anledning af 

A llinge Sparekasses 100 års jubilæum. Privattryk. Ikke i 
boghandel. 

Forslag t il kom muneplan 198S-89. Nexø Kommune. 
Januar 198S. A4. 76 sider. Nexø Kommune. Ikke i boghandel. 

H ikuin 10. (Mindebog for ar kæologen Ole Klindt-Jensen). 
Ill. 21X20,3 - tvr. 360 s. . ....... . .. . .... . .. . ...... ...... . 

Ipsen, Arne og Eyvind L. Lind: Bøndernes by. 
Sagaen om alvsbrugerne og deres bygårde i H asle. 
A S. 96 s. Forlaget Junivers, Nexø. . ............. ....... . . 

lpsen, Arne og Eyvind L. Lind: Kulbryderne ved H asle. 
Ill. A 5. 80 s. Bornholmerens Forlag. . . . ......... ........ . 

Jeppesen, Karen: Eventyrøen. Din rejsebog om Bornholm. 
Lejrskolehæfte. Ill. 18x2S,8. 64 s. Bornholms Tidendes fo rlag 

Juf!g, Annika (Hrsg.}: Marchen und Sagen von Bornholm. 
Ubersetzt aus dem Danischen von Uta Metzger mit 
Zeichnungen von Christine Warncke. 
(Oversat efter Folkesagn og andre mundtlige minder fra 
Bornholm. Samlet af J .P. Møller. Colbergs Forlag 1980). 
12,Sx 21 cm. 68 s. Verlag Bert Schlender ..... ............ . 

Jørgensen, Paul: Vester marie kirke 188S-198S. 
Ill. AS. 24 s. Vestermarie Menighedsråd. Ikke i bogh. 

Kjølby, Vilhelm: En biografi om Herman Fridolf 
født i Svaneke 1906. Om guldmedaljebyen og Bornholm 
med træk fra slægtens, byens og øens liv ............ . . . . . . 

Koch, Peter: En Gudhjem-fisker fortæller. 
Tidsbillede fra Bornholm og Christiansø. 
(Ny udgave af »Det hvisker fra Havet«. 12,9x 19,4. 
159 s. William Dams Boghandel. Heft. . ... . . . ... . . . ...... . 

Larsen, Aage Due Due: »Øvelse gør Mester« 
Foreningen for Murer,- Tømrer- og Snedkermestre paa 
Bornholm 1934 - 12. december - 1984. Ill. Jubilæumsskrift. 
1. oplag. 2SO ekspl. 17 x 23,8 cm. 91 s. Privattryk. Ikke i bogh. 

Nexø Før og Nu. 1. samling. Forord: Poul Harild. 
24 x22 tvr. 96 s. Gornitzkas Trykkeri, Nexø . ............. . 

Nexø, Martin Andersen: Dukken. 
Illustreret med ætsninger af Inge Lise Westman. 
Novelle. Udsendt i 400 nummererede eksemplarer. 
1S,8x22,7. 3S s. + 4 løse bilag ................ . .. . ... . .. . 

N ielsen, Karl: Brygsara på Bornholm. 
Et jubilæumsskrift for D anmarks Uddelerforening 23. kreds 
1910-198S - 7S år. Ill. A4. 80 s. Ikke i bogh. 

N isted, Christel (f. 19SO i Rønne): H udens salmesang. 
D igte. Gyldendal """" ........ " """ " .. " .... ".ca. 

Rawerts maleriske rejse t il Bornholm 1809-1821. 
Bornho lms Tidendes nytårspublikation. 

8,00 

lS,00 

210,00 

88,00 

88,00 

32,SO 

86,00 

12S,OO 

78 ,00 

99,00 

9S,OO 

88,00 

Ill. sort/hvid og farve. 21x 21. 48 s. . ................... . .... ....... . 
Riss Jørgensen, Jens: Rådhusets bygmester. 

Landinspektør Henning Pedersen i Rønne. Rønne Byforening 
19S9-1984. Ill. 16x23,6. 96 s. 
(I kgmm. W illiam Dams Boghandel A/S, Rønne). Heft. 

Rostrup, Egill: BORNHOLM. 
Bornholms T idendes nytårspublikation 1984. 
Ill. Digt. (Originaltekst på dansk gengivet i faksimile). 
Suppleret med engelsk oversættelse ved C. Campbell-McCallum. 
2. udg. 1. opl. (1. udg. 19S3). AS. 32 s. """ """ """" 

Rotvig, Stig: Fortidens vidne. 
Roman. 13,4x21,4. 174 s. Gyldendal ... ........ .......... . 

Rønne Skydeselskab 1860-198S. 
Red.: H . E. Skaarup. Ill. AS. 48 s. Ikke i boghandel. 

Soelberg, Jakob (f. 19S8 i Svaneke): Andenstemme. 
D igte. Gyldendal " .. " " " " . " .... . " " " " .. " " .. ca. 

Soelberg, Jakob: Lemmingernes længsel. 
Digte. 13,4x21,4. 124 s. Borgen ....................... .. . 

Strøbyhus - i går & i dag - l.1.193S - l.l.198S. 
Red.: Ib le Fevre. Jubilæumsskrift. 111. 17,2x24,8. 18 s 
Ikke i boghandel. 

Tiemroth, Peter: Paul Høm. 
Ill. 160 s .. H ernov. 280,00 og indb . . .. ...... . .. . .. . . .. . .. . . 

Voss, Tage: Drenge og båden. Ill. AS. 96 s. H ekla .. . . .. . . . . . . 

68,00 

S8,00 

148,00 

98,00 

98,00 

98,00 

3SO,OO 
8S,OO 



Hvorsomhelst - Nårsomhelst 
- Allerhelst 

BLOMSTER fra 
BLOMSTER CENTRET 

Torvegade . 3700 Rønne . Telefon (03) *95 04 48 

- IKKE DYRERE - DET SER BARE SÅDAN UD! 



Måske er det for sent for dig. 
Måske. 

Men hvad med dine børn. 

Drøv at lægge mærke til dig selv, 
r når du kommer i nærheden af 
et klaver. 
Fingrene skal lige glide hen over 
tangenterne. Bare e t enkelt par 
akkorder for at høre klangen. 
Det er næsten et instinkt 
Følg det! 
Få et klaver hjem til dig selv 
et halvt års tid og prøv for 
alvor. Glem alt om nogen
sinde at komme til at spille 
som Ingrid Haeble r, Glenn 
Gould, Arthur Rubinstein eller 
Kieth ]arret 
Men prøv, hvor meget du faktisk 
stadig kan selv. Og hvor rela
tivt nemt du får de t tabte tilbage. 
Og prøv at se børnene, når 
de opdager, at Prinsesse To-Ben, 
Tordenskjold og Mariehønen 
Evigglad er meget sjovere end 
Donkey Kong. Alene de t vil 
nok være alle pengene værd. 
Vi taler ikke om formue r. 
Vi taler kun om 250 kroner om 
måneden. 

Køb eller leje. 
Dansk Piano Import er en ny for
retning. Vi handler (sælger/ 
leje r) kun med pianoer. Ingen 
trommer, ingen guitarer og 
slet ikke el-orgler. 
Vi begrænser udbudet til det, vi 
har virkelig god fors tand på, 
men har til gengæld været verden 
rundt for at finde pianoer, du 
kan være tjent med. 
Tro os, der laves meget, som ikke 
er særligt fremragende. Men til 
gengæld kan man også gøre nogle 
kup ude i den store verden. 
Og det har vi gjort 
I Dansk Piano Import ligger pris
leje t fra ca. 15.000 til ca. 50.000. 

Den reelle handelsværdi nok 
3000 til 5000 højere, m en for det 
første importerer vi direkte -
uden om alle mellemled. 
Og for de t andet lægger vi os lidt 
billigt, for vi vil jo gerne have 
gang i forre tningen. 

Garanti på både mekanik 
og tone. 
På samtlige pianoer giver vi 
10 års garanti på ramme, sang
bund, ja det hele ind. meka
nikkens ca 12.000 enkeltdele + 
3 års garanti på tonen. 
(Det sidste sådan a t forstå, at vi 
sender en klaverstemmer 
gratis ud til dig hver 8. måned de 
førs te 36 måneder, både ved 
køb og leje). 

Lej i starten. 
Så længe du endnu ikke ved, om 
det skal være alvor, vil vi råde 
til at leje. Der e r ingen grund til 

at ofre 15-16.000 kroner på noget, 
som måske. bare er en dille. 
Lej for 6 måneder elle r 

mere, lige så længe du vil. 
Se, hvordan det udvikler 

sig, og vil du så købe, 
regner vi en pris ud, som 
både du og vi e r tjent m ed. 

Kom indenfor i 
Rønne. 
Prøv, kig og lyt. 
Forretningen ligger på 
Store Torv i Rønne. 

I lokalet står omkring 15 for
skellige pianoer, der dækker 
hele prislejet op til de 50.000. 

Kom ind, se og prøv. 
Og vil du derefter leje, bare for a t 

prøve derhjemme, stabler vi det 
udvalgte piano op på en vogn, kører 
ud til dig og henter de t igen efter 
den aftalte tid. 

DANSK 
PIANO 
IMPORT 
COLBERGS BOGHANDEL 
STORE TORV 9 
3700 RØNNE 
TELEFON 03 - 9516 17 

3700 RØN N E 
T lf. •95 16 17 

Afde ling i København: Da nsk Piano Import · Falkoner Alle 25 · 2000 Frede riksbe rg · Te lefon 01-10 5511 
Afde ling i Rande rs: Dansk Piano Import · Hobrovej 12 D · 8900 Randers · Te le fon 06-4 2 21 20 

Afdeling i EsbjerJ:: Dansk Piano Import · Torvegade 5 2 · 6700 Esbje rg · Telefon 0 5-18 05 11 
Afdeling i Holst ebro: Da nsk Piano Import · Struervej 4 5 · 7500 Holste br o · Telefon 0 7-4 2 55 22 



• Forretningsrejser 
• Charterrejser 
• Busrejser 
• Skole- og sportsrejser 
• Hytter og ferielejligheder 

IATA • DRF 

Billetsalg til: 
SAS 
Bornholmstrafikken 
DSB 
- samt flyrejser til hele verden 

Abningstid: 
Mandag-fredag 9,00-17,00, 
lørdag lukket. 

~Af E L AUT. ELEKTROINSTALLATØR 

ØRENSENA/s 
SNELLEMARK 39 . 3700 RØNNE . TLF.03-950569 

URE 

i alle 

prislag 

Autoriseret 
Omega 
& Seiko 
forhandler 

Th~l~~~ 
vi Kenn Lund f..Jtfntm'fll.) 

St. Torv 6 A · 3700 Rønne · Tlf. 03 - 95 37 06 

Bornholnts 
'Rejsebureau 

e 
IATA • DRF 

STORE TORV 5 
DK-3700 RØNNE 
TELEFON 03 - 95 40 10 
TELEX 48 141 
POSTKONTO 3 13 07 38 

EL-INSTA LLATIONER 

BELYSNINGER 

SECURITAS 

TYVERIA LARM 

STOR NO 

RADIOTELEFON ER 

Johan Svendsen 
Jørn-Erik Pedersen 

Registrerede revisorer FRR 

• 

Store Torvegade 12, 3700 Rønne 
Tlf. 03 - 95 05 95 
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Bornholmske 
BOG NYHEDER 
Kulbryderne ved Hasle 
Lokalhistorikerne Arne Ipsen og Eyvind L. Lind 
har gravet i de gamle arkiver og snakket med folk 
fra Hasle og omegn, der endnu husker, hvordan 
man brød kul på Bornholm. Det er blevet til en rigt 
illustreret, spændende bog, som udkommer på 
Bornholmerens Forlag, i kommission hos Col
bergs Boghandel. Pris: 88 kroner 

Rønne Theaters historie 
Der er mange, der har beskæftiget sig med Rønne 
Theaters historie, men ikke mange, der har leveret 
en samlet beskrivelse af historien fra dette 
århundrede. En af dem, der har været med på, bag 
og foran de skrå brædder på Rønne Theater 
gennem en årrække, Vagn Christoffersen, har 
skrevet sin spændende beretning om, hvad der er 
sket på teatret i hans tid. Nu udkommer denne 
interessante beretning i bogform på Bornholme
rens Forlag, i kommission hos Colbergs Boghan
del. Pris: 88 kroner 

Oluf Høst og Svaneke 
Når man taler om Oluf Høst, tænker de fleste på 
Gudhjem, fordi han her havde sit atelier og boede 
her det meste af sjn voksne tilværelse. Høst var fra 
Svaneke, og det er i år 30 år siden, at hans fødeby 
hædrede ham som æresborger. Borgmesteren i 
Svaneke den gang, Emil Andersen, har skrevet om 
sit berømte bysbarn i anledning af udnævnelsen til 
æresborger. Det er blevet til en lille bog på 
Bornholmerens Forlag , i kommission hos Col
bergs Boghandel. Pris: 55 kroner 

Varpelars og Krølle-Bølle 
På Bornholmerens forlag er i de seneste . år 
udkommet en rækkes l okalhistoriske bøger, som 
for fleres vedkommende endnu findes i mindre 
oplag. Således kan nævnes sidste års store succes 
"Fra Varpelars til Jens Kofoed«, en interessant 
beskrivelse af r utefartøjer på Bornholm gennem 
ca. 125 år. Pris: 112 kroner 

Ludvig Mahlers nye, flotte, farvestrålende og 
overraskende bog om den bornholmske troldefa
milie - »Krølle Bølle hopper afcc - kan nu fås for 
kun 
54.85 kr (incl. moms) 

Og husk: Hvad enten, De skal have trykt kuverter eller en bog, står 
Bornholmerens moderne bogtrykkeri gerne til rådighed. 



Ny inspiration 
til hjem 

køkken og bord 

-. '---

Andreas P. Bidstrup & Co. A/S . Lilletorv 1 . 3700 Renne . Tlf. 03-95 0111 

r-Husk vor~~l : specialitet 

OLDEMORS 
SPEGEPØLSE 

Sælges over J 

hele landet 

POSTORDRER J 
MODTAGES 

KRISTIAN ZAHRTMANN, født i Rønne 1843, 
død 1917. Original kultegning 35 x 30 cm.: 

Kvindeportræt ca. 1875. 

VIBEKE KLINDT 
Udsøgte antikviteter 

Krystalgade 16 . 3700 Rønne . T lf. 03 - 95 27 11 
Åbningstid : 9-12,30 og 15-17,30. 

Man køber da 

KØD 

hos den rigtige 

SLAGTER 

v. FINN MORTENSEN 

HJØRNET AF ØSTERGADE- SØNDERGADE RØNNE TIF. (03) 95 05 64 



Det 

sidste nye 

i briller 

finder 

Dei 

THOMSEN2Ee.!I~ 
StoreTorv6a· 3700Rønne· Tlf. 03·950572 

Service Konto 
et kontotilbud, der er til at forstå! 

Med en ServiceKonto bliver det lettere for Dem 
- alt er samlet på en og samme konto: 

rl Fordoblet indlånsrente p.t. 3°/o p.a. 
U -tilskrives hver 31.12. 

Gl Lånemulighed 
~ - uden faste beløbsgrænser. 

~ Kundekort og Dankort 
~ - i et og samme kort. 

IA 100 gratis checks om året 
~ - gebyr for ekstra checks, ]~L;."~• 

2 kr. pr. stk. ''°""_!!!'LOUANKEN ~ 

Lad os 
tale om en 
ServiceKonto 
til Dem. 

M-< 
~001 Al8211 1 

• ;:"~ • • • ••••• •• " 1 j ;, , 
:;" . "" " .. , ~" " . 

HANDELS BANKEN 
altid med i billedet 

Fald 
indenfor 
hos ... 



Salg • Service • Tilbehør 
inden tor kontor og forretning 

TOSHIBA 
kopimaskiner 

• 
allvalll 

ADLER 
Computer 
Tekstbehandling 
Skrivemaskiner 

olivetti PERSONAL 
COMPUTER 

111111111 
Tekstbehandling 
Skrivemaskiner 

kasseapparater 
kasseterminaler 

kasseapparater 

~ 

J~ørgen Falk 

hos 

Colbergs Boghandel 
3700 Rønne 

Deres 
købmand 

i centrum 

Øens største udvalg i 

• z1g-zag 
symaskiner 
med f riarm og automatik 

Rusqvarna i 

(PFAFF) 

Alle symaskiner repareres 

10 års garanti 
1 års gratis service 

GERT 
ANDERSEN 

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

Dagblade 

* Ugeblade 

* Månedsblade 

* Alt i 
udenlandske aviser 
og tidsskrifter 

* Stort udvalg 
i modejournaler 

* Øens største 
udvalg i 
cigarer - cerutter 
tobak, 
vin og spirituosa 
Alt i 
piber og rygeanikler 

Snellemark 34 

Aut. tipsforhandler 

Telefon 95 07 66 
står altid til Deres tjeneste 

BORNHOLMERCENTRET·RØNNE 
Dorrit og Ejvind Petersen 



Skiften de udstillinger 
Plakater 

Bornholmsk kunst 
Billedindramning 

cSotberg 
7<1!,mmer & (]alleri 
STOREGADE 25 · 3700 RØNNE · TLF. 95 04 54 

-

--L 
~ 

~li . •• 

. .. lægger BESLAG på hele Bornholm 

Sejl med 
·Bornholmstrafikken 



Centrum Sko 
Torvegade 6 . 3700 Rønne 

Tlf. 03 - 95 22 44 

Skoringen 
St. Torvegade 9 . 3700 Rønne 

Tlf. 03 - 95 08 38 

HOS SOMMER RADIO-TV - LIGE NU 

Nyt fjernbetjent 
stereo Beovision M 20 

Lad os informere Dem. 
Kom ind og se 20" med perfekte billeder og hør 2 x 8 watt per
fek t stereolyd. Prisen er også perfekt. 
Stereo Beovision M 20 koster kun kr. 8.695, - incl. fjern-
betjening. 

SsommeR 
RADIO 

TV 
15DBI& 

ST. TORVEGADE 49 

<!lJøger 
Jliireningsflåde 

Jliirretningst1QjhSager 
<!lJroefurer 

Bogtryk 
Offset 

VED LUN DEN 16 
3700 RØNNE 

TLF. 03 · 95 24 44 



HJORTHS 
STENTØJ 

Grundlagt 1859 

Krystalgade 5 . 3700 Rønne 
Telefon 03 - 95 01 60 



SPAREKASSEN BORNHOLM er det lokale pengeinstitut med flest filialer. 
Derfor den mest nærliggende løsning, når det drejer sig om penge ... 
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