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l/er Hæstaklæwa 
Ja kjende injed te dom 
men kom så i ded lawed, 
hvor klævens kloppeknajla 
lå pyjntelit ver hawed, 
fornomde glæ i sijned, 
som fikj e lau å vara 
å hadde nogged ver saj, 
ijn naue kajn forklara. 

Sin sojde ja jer ota 
å gjek her monga gonga, 
mens sjojn ver fodijn å jerr 
song gla å nagga songa. 
Å tili marn lo soln au 
sit soli på hawed darra 
å månajn ujne awtan 
så salit alting varra! 

Om sommarijn kom mongå! 
Di lo saj gjennombaga 
å soln ver jerra klopper 
me læ bag boska straga, 
så der var lid å ta å, 
når vijnterijn fikj dfoka 
ejn æjllans færmer kar 
å lo ejn nåsam vanka. 

Frå jer å fram te huzen, 
hvor ja har hort fortælla, 
for flera tuzen år sin, 
der Iov en krodda bælla, 
der inte laot! Ijn foar, 
a di nok sojde sonner 
te toppijn å jer bakka 
te kjek, som altid lonner. 

Ja står nu sæl å unres! 
Ded e, som når ejn læzer 
om tiden, som e lovven, 
som vijnen, når dejn blæzer 
å vajtar væk så majed, 
ja, kansje stæw frå hjærta, 
men ause kajn fortælla 
om sorri, glæ å smærta. 

Mens Åbo sejer Væjen 
te mågers vijnasuzen, 
å røjeried vælter 
sin røj imæjlløm huzen 
å fram te hawn å gjænje 
te Orijn, dejna plazijn, 
hvor garn så ota breddes, 
å Blåmunkijn e stazijn. 

Å snart di tænna lyzen 
på hawn i longlaid striva, 
mens bakkana mo lanned 
vil sjyles for mit iva. 
Om lid e dajn au borta 
- min ajen snart forgadder -
å jerra smala staja 
i sjymnijns tysthed adder. 

Så lyer klokkeklongijn 
frå kjærkan i sin hava, 
fornemmes - som ded foez -
a lived e en gava, 
hvor ijn får !au å lyez 
te klong frå bedeslaven 
å venta soln tebaga 
f rå rezan auer hawen! 

Arne Madsen. 
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Mi1seet på Gudhjem gamle station, indrettet i 1969 af Gudhjem By- og Mindeforening. Stationen blev opført i 1916 af arkitekterne Aage Rafn og Kay Fisker 
som endestation for Gudhjem-banen. Det er et fornemt stykke arkitektur, en værdig repræsentant for præfunktionalismen i Danmark. 

Gudhjem Museum 

I 1976 åbnede kunstmaleren Paul H øm årets sommerudstil
ling på Gudhjem Museum med følgende ord: 

»Axel Munch er født i Gudhjem og jeg kom hertil midt i fyr
rerne - men der skulle gå ca. 20 år, før vi rigtig mødte hinanden; 
det blev på en generalforsamling i Gudhjem Byforening, hvor 
Axel Munch blev valgt til formand, og jeg selv også kom med i 
bestyrelsen. · 

Vi havde gået med planer om at købe Gudhjem station - jeg 
havde tænkt mig bygningen som en fin ramme om et arkiv, der 
fortalte et stykke Gudhjemhistorie; om den kunst, der var skabt 
her i den tid, stat ionen var til, altså fra ca. 1916. 

Axel blev formand, og dermed kom der gang i sagen. Lørdag 
og søndag d. 7.-8. dec. 1968 havde vi hentet den gamle samling 
Gudhjemting ned fra Afholdshotellets loft. (Den var samlet af 
malerne H olm og Johansen.) 

Vi syntes selv, det var blevet en fin udstilling; den var fyldt 
med mennesker i de dage, den varede. D ette gav os mod til at 
ville købe stationen, men problemet var at skaffe pengene_ 

Vor forening blev sluttet sammen med byens gamle »Minde-
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forening«; hertil havde bankbestyrer Thornberg engang skæn
ket et mindre beløb, som havde trukket store renter. Fra Minde
foreningen overtog vi også navnet, som blev »Gudhjem By- og 
Mindeforening«. Også efter Josef O lsen arvede foreningen en 
sum penge. 

N u husker jeg ikke pengesagerne, men snarere nogle billeder: 
Esther og Axel i sofaen i vor stue: - N u er G udhjem station ud
budt t il salg, hvad skal vi gøre, den koster 150.000 kr. og vi har 
kun 15.000. 

Men en forårsmorgen kørte Axel og jeg t il Amtsgården i 
Rønne og stillede os med hinanden i hånden som købere til sta
tionen . Elkær-Hansen så tvivlende ud - jeg tror han sagde - vil 
I to tilsammen udgøre en Ostejensen og lave et lille Louisiana i 
Gudhjem? Jeg tror jeg svarede ja, og på vejen hjem talte vi om, 
at han da vist var meget flink. Det viste sig jo også, for vi fik den 
dejlige bygning, som vi alle er så glade for. 

De førs te dage, vi mødtes på stationen, var lutter glæde over al 
den omhu og skønhed, der var lagt, både i alle detaljer og i hel
heden. Axel og jeg blev da enige om at nedlægge et strengt for-



bud mod al ændring overhovedet på bygningen, og det bør her
med tages som lov; intet må bygges om, ingen farver slettes og alt 
inventar bevares. 

Axels interesse voksede fra dag til dag; jeg husker den første 
udstilling, »Kunst i Gudhjemeje«; vi havde også en morsom ud
stilling med bornholmerure. - Men da vi kom til den med born
holmske tekstiler, blev Axel helt bidt af det. Efter udstillingen 
byggede han en fin samling op, takket være en umådelig gav
mildhed fra hele øen; den skulle være - og er blevet - perma
nent. Vi er ham alle meget taknemmelige for hans store initiativ 
og indsats. 

Nu vil det for min part være lettest at sige fra og opgive den 
store drøm jeg havde om, at man i Gudhjem kunne se og opleve 
noget af den kunst, som er skabt her. H åbet om udbygning og 
udstillingsareal er bristet. 

I dag har Bent Larsen og jeg samlet denne udstilling; takket 
være Ulla og Niels Høsts' store imødekommenhed, kan vi præ
sentere 21 Høstbilleder. Vi har endda fået løfte om, at vi må låne 
dem hver sommer. Den lange sal med Vasegaards arbejder er af 
meget høj kvalitet, og det vil også være muligt at gentage denne 
del af udstillingen hvert år. 

Vi finder det også naturligt at udstille Axels billeder i det 
smukke rum ovenpå i tilknytning til den samling, han selv byg
gede op, og som han holdt så meget af. 

Hermed synes jeg, at vore sommerudstillings-problemer må 
være løst fremover, idet en kunstudstilling af denne karat må 
kunne tilfredsstille alle ønsker.« 

Dette var Paul Høms ord ved åbningen af Gudhjem Museums 
sommerudstilling 20. juni 1976. Man havde nyligt måttet opgive 
en meget stor tilbygning til museet, man slikkede sine sår, og 
man prøvede at finde sig til rette i de rammer, man allerede 
havde. 

I dag, ti år efter - arbejder man igen med en tilbygning til mu
seet; en tilbygning af et mere beskedent omfang og med en hel 
anden tilpasning til den gamle stationsbygning. Nu er der øko
nomi og realiteter bag planerne, og man forventer at bygningen 
skal være færdig i 1987. 

H.P. HAAGENSENS MINDEFORENING 
For mange år siden blev der i Gudhjem truffet skridt til at 
oprette en institution, hvor gamle Gudhjem-minder kunne 
samles. 

Kunstmaleren, fiskeren og depotejeren H.P. Haagensen mod
tog i den anledning 1.500 kr. af bankdirektør H. Thornberg til 
køb af et gammelt fiskerhus eller til bygning af et nyt, egnet hus. 
Det blev ikke til noget i første omgang, men Haagensen forval
tede pengene godt, og da de i 1951 var blevet til 3.400 kr" stiftede 
han Gudhjem Mindeforening. 

I 1968 var pengene, ved en gave fra snedker Josef O lsen blevet 
til 13.000 kr. 

Den i 1960'erne startede byforening, blev 14. november 1968 
sluttet sammen· med mindeforeningen i »Gudhjem By- og Min
deforening«. Kunstmaleren Axel Munch blev valgt som for
mand, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer, som i de kommende 

Paul Høm til venstre og Axel Munch ved åbningen af udstillingen »Bondemøbler og folkekunst fra Bornholm«. 1971. Foto Ruben Jensen. 
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Skiftende kunstudstillinger er attraktionen på Gudhjem Mumtm. Her ses 
den lange gang med H. P. Haagensen udstillingen i 1971. Stolene er tegnet 
af Kay Fisker. 

år fik store opgaver at se til, blev Paul H øm, Mogens Hertz, Inge 
Madsen og kassereren Flemming Jørgensen. 

Foreningens første formål var at sikre købet af Gudhjem stati
onsbygning, som stod ubenyttet hen efter Gudhjem-banens 
nedlæggelse i 1952. De seneste år havde Rønne-Gudhjem rutebi
lerne haft stationen som tilholdssted. 

GUDHJEM JERNBANESTATION 
I 1900 var det for første gang muligt at køre med tog på Born
holm. Man kunne komme fra Rønne til Nexø og retur - Nexø
banen var en realitet. I 1913 åbnedes Allinge-banen ogi 1916 den 
sidste, Gudhjem-banen, som forbandt Almindingen (fra Chri
stianshøj) med Gudhjem via Østermarie og Østerlars. 

For at komme igang med bygningen af stationerne på 
Gudhjem-banen, var der i 1915 blevet udskrevet en offentlig ar
kitektkonkurrence. Man modtog ialt 47 besvarelser. Det blev de 
unge arkitekter Aage Rafn og Kay Fisker, som fik tildelt en sær
lig »Anerkendelsespræmie« og man antog deres tegninger med 
visse ændringer. 27. juni 1916 kunne man indvie jernbanen samt 
de to arkitekters fem stationsbygninger: på Christianshøj, i 
Åløse, Østermarie, Østerlars og i Gudhjem. 

De to arkitekter var meget unge, da de fik overdraget projekte
ringen af stationerne - Kay Fisker kun 22 år! De var påvirket af 
den engelske Merris-bevægelse og de herskende nationalroman
tiske idealer, som i stationsbygningerne fik udtryk i den inspira
tion, de hentede i de bornhomske købstadshuse og røgerier. 

Gudhjem station slap for de store ombygninger. Kun tageta-
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gen blev i 1935 nyindrettet af arkitekt Reker, Rønne, idet man 
indrettede en bolig for en portør ved jernbanerne. I det ydre 
medførte det, at en af de gamle kviste blev fjernet og erstattet af 
to nye i en noget større udformning end den gamle. 

I dag betragter man den nu fredede stationsbygning i Gud
hjem som en af bygningshistoriens klenodier, en repræsentant 
for præfunktionalismen, som Kay Fisker senere gennem sine 
forelæsninger på Kunstakademiet og gennem artikler, skabte in
teresse for. 

SAMLINGEN PÅ AFHOLDSH OTELLETS LOFT 
Kort efter første verdenskrig begyndte Håndværkerforeningen i 
Gudhjem at samle »de gamle Gudhjem-minder«, som blev op
bevarede i foreningens ejendom i Brøddegade, senere Gudhjem 
Afholdshotel. Man indrettede sig helt oppe under loftet i et 
gam melt teknisk-skole lokale, som i sin tid var blevet benyttet 
af malerlærlingene. Skabe, som de havde opbevaret deres grej i, 
blev fyldt med de gamle Gudhjem-ting. 

Malermester A.C. H olm havde været primus motor i indsam
lingen af de mange genstande. Han havde i tyverne og trediverne 
været lærer på H åndværkerforeningens tekniske skole, det som 
ovenfor nævnt, senere blev til Afholdshotellet. Han var meget 
interesseret i sin bys fortid, og han overlod hele sin samling t il 
H åndværkerforeningen. 

En af den nyligt sammensluttede »By- og Mindeforenings« 
første opgaver, var i begyndelsen af december 1968, at afholde 
en udstilling med alt det, der i årenes løb var samlet sammen på 
hotellets loft. Initiativtager til udstillingen var Axel Munch, og 
blandt udstillingens arrangørere var Paul Høm og nu afdøde 
snedkermester Viggo Pedersen. 

Udstillingen omfattede gamle brugsting til husholdning, 
møbler og værktøj, en afdeling med bøger og skrifter samt teg
ninger og fo tografier. Udstillingen blev et tilløbsstykke og be
kræftede arrangørerne i deres ønske om at indrette et permanent 
lokalmuseum - helst i den gamle stationsbygning. 

KØBET AF STATIONSBYGNINGEN 
Da DBJ's likvidationsudvalg i 1968 begyndte at sælge ud af jern
banernes gamle materiel og bygninger, meldte »Gudhjem By- og 
Mindeforening« sig som liebhaver til Gudhjem stationsbyg
ning. Man var bange for, at bygningen skulle få en anvendelse, 
der ville ødelægge dens fine arkitektur. 

Kunstmaleren Paul Høm lavede en skitse over bygningen for 
at vise, hvordan den kunne indrettes til museum og mindestuer, 
uden at man flyttede en mur. Det var ikke kun meningen at vise 
de gamle ting i et lokalhistorisk museum, man havde også øn
sker om at vise Gudhjems tilknytning til dansk kunstliv. 

I foråret 1969 sendte foreningen en henvendelse til kommu
nen, hvori man anmodede om økonomisk støtte til erhvervelse 
af stationen. Kommunen var dog tøvende - man ville se tiden 
an. 

Ved auktioner i maj og juni solgte DBJ ud af det gamle jernba
nemateriel. Her lykkedes det en kreds af Gudhjem-borgere at 
sikre de stole, borde og bænke, Kay Fisker havde tegnet til stati
onsbygningen. 

Endelig tidlig på sommeren i 1969 lykkedes det foreningen ae 
sikre sig den gamle bygning. 20. juni underskrev man en slutsed
del på købet. Pris 135.000 kr. overtagelse 1. juli. For at skaffe 
penge til købet arrangerede man straks en udstilling i stations-



bygningen: »Kunst i Gudhjem-eje«; desuden satte man en stor
stilet indsamling i gang. I Kino Gudhjem arrangeredes Set. Hans
aften en forestilling med instruktør Jytte Hauch-Fausbøll og de 
tre populære skuespillere, Jytte Abildstrøm, Freddy Fræk og 
Jesper Klein. Billetindtægten gik ubeskåret til »By- og Mindefor
eningen« og forestillingen kørte for fulde huse. De tre skuespil
lere medvirkede netop på det tidspunkt i en kendt T V-optagelse, 
»Sonja på Bornholm«. 

Der var stor opbakning bag foreni ngens stationskøb. Kom
munen gav et pænt tilskud og Bornholms historiske Forening 
tildelte foreningen årets »Bornholmer-pris«. Det var en påskøn
nelse for købet af stationen, og også her fulgte der et kontant til
skud med. 

DE FØRSTE UDSTILLINGER 
D en første udstilling, »Kunst i Gudhjem-eje« trak mange besø
gende, og formålet, at skaffe midler til købet af stationen, lykke
des godt. Museets næste udstilling kaldtes »Lertøj og Bornhol
merure« Det var igen privatejede ting man viste, og her kunne 
man brøste sig af, at det var første gang, man kunne se en ur
udstilling på Bornholm. Perlen blandt de 20 udstillede ure var 
en barok-klokke no. 576 af Ottho Arboe med et spilleværk, som 
24 gange i døgnet gentog »Kong Christian stod ved Højen 
Mast«. Keramikeren Lisbeth Munch-Petersen havde arrangeret 
den del af udstillingen, der bestod af bornholmsk lertøj. 

I oktober måned samme år slog man portene op for endnu en 
særudstilling: »Det gamle Gudhjem«, en fotoudst illing, der 
dækkede perioden 1864 - 1940. Her var det først og fremmest 
formanden Axel Munch, der stod for arrangementet. 

TEKSTILUDSTILLINGEN 
I foråret 1970 tog »By- og Mindeforeningen« sammen med mu
seumsinspektør H anne Frøsig fra Nationalmuseet, initiativ til 
en tekstiludstilling. Udstillingen skulle ses som en i rækken af 
»Danmarks folkelige Broderiers« udstillinger i Danmark, hvor 
man søgte at kortlægge tekstiler fra hele landet. 

Axel og Esther Munch tog fat om udstillingen med en så hel
hjertet interesse, at den ikke kun lykkedes som udstilling, men 
kom til at danne basis for Gudhjem Museums faste udstilling. 
Man lånte tekstiler fra private rundt om på øen, og mange af tin
gene blev siden skænket til museet. Allerede året efter, i 1972, 
kunne man i stationsbygningen åbne det første rum med en fast 
udstilling af gamle bornholmske tekstiler. 

Axel Munch, der også var en fremragende fotograf, havde regi
streret udstillingen og han fremstillede den lysbilledserie »Dan
marks folkelige Broderier« senere udgav som et resultat af udstil
lingen. I de følgende år arbejdede Axel Munch videre med 
tekstilerne, for kort før sin alt for tidlige død i 1974, at barsle 
med den smukke bog »Bornholmske folkedragter og gamle 
håndarbejder«. 

AXELMUNCH 
19. oktober 1974 døde Axel Munch. Han døde midt i en travl 
og spændende tid, hvor hans engagerede frivillige arbejde med 
det lille museum, må have optaget så godt som al hans tid. Han 
havde, i de fem år han var museets formand, formået at få et leve
dygtigt museum op at stå, et museum med en ganske særlig til
knytning og kontakt til det samfund, det var opstået i . 

Axel Munch var født i 1918 i Gudhjem og oprindelig udlært 

Interiør fra stueetagen på Gudhjem Museum. De smukke rum prydes af 
fine, gamle bornholmske møbler. 
Foto Ruben Jensen. 

som snedker. Allerede som 20-årig debuterede han på Kunstner
nes Efterårsudstilling og han uddannede sig siden, dels på tegne
skole, dels på Kunstakademiet. 

Medens Axel Munch var syg, arrangerede man på Gudhjem 
Museum en udstilling af hans malerier og litografier. Man øn
skede med den udstilling at fremhæve Axel Munch - ikke som 
det så ofte var gjort som skaberen af Gudhjem Museum - men 
som maleren Axel Munch. 

DAGLIGDAGEN 
Et stort ønske blev opfyldt i 1971 for »By- og Mindeforeningen«, 
da man via et stort kontant tilskud fik mulighed for at indlægge 
centralvarme i den gamle stationsbygning. Nu kunne man op
fylde behovet for at udnytte bygningen til kulturelle aktiviteter, 
også i vintermånederne. Samme år startede man derfor de væve
kurser, som siden har kørt med stort deltagerantal. Også en stu
diekreds med emner, der på en eller anden måde havde tilknyt
ning til Gudhjem-egnen, startedes det år. Kurserne betød og 
betyder stadig et kærkomment økonomisk tilskud til museets 
kasse. 

Samlingen på Afholdshotellets loft var blevet flyttet til stati
onsbygningen og blev der benyttet som del af den faste udstil
ling, især i loftetagen. Gaver, der supplerede samlingen, modtog 
man naturligvis også. 

En uvurderlig støtte for foreningen, har den kreds af pensioni
ster været, der i alle årene frivilligt har passet museet i åbningsti
merne. En betalt kustode har dengang som nu ligget uden for 
foreningens formåen. 
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UDBYGN INGSPLANER 
De mange skiftende særudstillinger trak - og trækker - mange 
besøgende. Allerede ved købet af jernbanestationen i 1969, for
udså man, at bygningen dog ikke var velegnet til store kunstud
stillinger. Et projekt t il en større udvidelse af museet, udført af 
arkitekten Bjorn Borjesen i 1974, blev derfor hilst velkomment 
af bestyrelsen. I det følgende år gjorde man sig store anstrengel
ser for at skaffe penge t il projektet, som i 197 4-penge ville koste 
2,5 mil!. kroner. Adskillige skrivelser blev sendt ud til my ndig
heder og private fonds, men uden posit ive reaktioner. I 1976 fe
jede bestyrelsen udvidelses planerne af bordet - man måtte nu af
finde sig med bygningerne som de var. 

TI ROLIGE ÅR 
I de næste ti år fortsatte man museumsvirksomheden med skif
tende udstill inger om sommeren og studiekreds og vævekurser 
om vmteren. 

Det var først og fremmest kunstudstillinger man viste, og ser 
man listen over udstillinger igennem (sidst i artiklen), kan man 
konstatere, at en buket af dygtige, bornholmske kunstnere har 
vist deres arbejder på museet. 

En næsten fast tradition har det været at vise malerier af Oluf 
Høst ved højsommerens udstilling. Turisterne forventer af finde 
arbejder af Høst, når de kommer t il Gudhjem. 

Museets øverste etage kom med årene til næsten udelukkende 
at rumme den faste tekstil-udstilling. I 1984 blev den nyopstillet 
og suppleret med de forløbne års mange fine nyerhvervelser. 

H en ad vejen har man naturligvis også måttet tage sig af de 
gamle bygninger og foretage forskellige vedligeholdelsesarbej
der. Sidst i 1983-84 var der byggearbejder på stationen, fortrins
vis et påkrævet isoleringsarbejde. 

NYE PLANER 
Den gamle drøm fra 1974 om en udvidelse af Gudhjem Museum 
er aldrig blevet manet i jorden. Det der i 197 4 i tilbygningen var 
et stykke selvstændigt, moderne arkitektur, er man dog nok i 
dag ikke så ked af, ikke blev til noget. En tilbygning til den fine, 
gamle stationsbygning kræver en nænsom arkitektur. Gudhjem 
Museums bestyrelse bad i 1985 to arkitekter udarbejde skitse
forslag til en tilbygning, som skulle rumme en sal, som kunne 
bruges, dels til skiftende udstillinger, dels som foredrags- og mø
desal med plads til 70-80 mennesker. 

Valget faldt på arkitekt Niels Truelsens projekt, men, som det 
skete i 1916, blev tegningerne kun »antaget med visse ændrin
ger«. 

Endelig må det nævnes, at når det i 1985 blev muligt for »By
og Mindeforeningen« at arbejde realistisk med tilbygningspla
nerne, skyldes det ikke mindst en stor arv efter slagtermester i 
Gudhjem, Sofus Pihl. Desuden har foreningen i de forløbne år 
kunnet konstatere et stadig større besøgstal, ligesom vinterens 
aktiviteter får flere og flere deltagere. 

Nu er det tanken at påbegynde byggeriet tidligt i 1987, så det 
kan nå at stå færdigt, før den sæson helt er slut. 

UDSTILLINGER PÅ GUDHJEM MUSEUM 
1969 Kunst i Gudhjem eje 

Lertøj og Bornholmerure 
Det gamle Gudhjem - en fotoudstilling 

1970 Gamle bornholmske håndarbejder 
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Mindeudstilling for maleren og grafi keren Ernst Køie 
1971 Dam Johansen Foto 

Retrospektiv maleriudstilling af H ans Peter Haagensen 

Oluf Høst 
1972 Bondemøbler og Folkekunst fra Bornholm 

Sommerens arbejder af Gudhjems malere, keramikere 
og vævere. 

1973 Det gamle Gudhjem i lyd og billeder 
Overlærer Blochs værktøjssamling 

1974 Skånske malere, »Skånsk kyst set med kunstnerøjne« 
Fotohistorisk udstilling 
Kunstmaleren Axel Munch 
Oluf H øst 

1975 Båden - bådtyper fra omkring 1900. 
Keramik, litografier og grafik (Bornholms Kunstfor
ening) 

1976 Oluf Høst og Sigurd Vasegaard 
1977 Oluf H øst og Sigurd Vasegaard 
1978 H anne Mailand 

P. H auch-Fausbøll 
Almue og bønder, »På Osterlen« 

1979 Keramik, lertøj og vævning 
Oluf H øst og Sigurd Vasegaard 

1980 Keramik, tekstil og papirklip (Per Rehfeldt, David, Sab
ber) 
Oluf Høst og Sigurd Vasegaard 
Pippin H enderson og A. Gornitzka (Bogtrykkeriet 
gennem 75 år) 

1981 Frede Kjøller fotografier og keramik af Julie H øm 
H åndarbejder af Ida Merete Erlandsen (Mindeudstil
ling) og relieffer af William Fredericia 

1982 Aase Kaaslunds fotografier 
O luf Høst og Sigurd Vasegaard 
Kirsten Hennix, Pete Hunner, Majbritt Jonsson, Jørgen 
Lai Knudsen, Ingelise Westmann. 

1983 Patchwork og strikkearbejder v. Aase Kaaslund 
3 svenske kunstnere finder Bornholm: 
Astrid Anderberg, Brita Streijffert, Brith Reich Eriks
son 
Oluf Høst 
Olga Lau malerier 

1984 Uld og silke ved Aase Kaaslund 
Oluf H øst i anledning af malerens 100 års dag 
H.P. Haagensen i anledning af malerens 100 års dag 

1985 H av og himmel ved Aase Kaaslund, Annette Holden
sen og Margrete Agger 
Paul H øm i anledning af 80 års dagen 
Sofus Pihls billedsamling og Gudhjem håndarbejder 

1986 P. H auch-Fausbøll 
Oluf H øst 
H arald Leth 

Foruden de her nævnte udstillinger, har man siden 1972 arran
geret påskeudstillinger med det formål at vise vinterens aktivite
ter ved vævene. Det er resultaterne af Aslaug C hristensens væve: 
kurser, der således lægges frem. 

Ann Vibeke Knudsen 



Der var engang 
et 

Gudhjem 
D e gamle vidste, at hvert sted havde en Vætte - en Skovvætte, 

en Husvætte, en Søvætte. Vætten var en god ånd, værdifuld 
for det sted, den hjalp og overvågede«. 

Det skrev Lisbet og Paul Høm om maleren og grafikeren Poul 
Hauch-Fausbøll i kataloget til hans retrospektive udstilling på 
Bornholms Museum i 1980. 

De skrev også, at når man oplever hans »daglige vandringer 
gennem Gudhjem, og kender hans kærlighed til vor lille by, er 
man sikker på, at Poul må være byens gode Vætte«. 

O g de skrev, at vætten kunne blive meget vred, hvis det skete, 
at dens sted blev misrøgtet. 

Det hele passer på ham. Han har i mere end en menneskealder 
beskrevet Gudhjem i maleri, grafik og digtning på en helt per
sonlig måde. Og han blev vred, da Gudhjem ikke forstod per
spektiverne i De frie Værksteder og vanrøgtede ideen ved at ned
lægge dem via en af de dårlige undskyldninger, politikere er 
eksperter i at slynge i ansigtet på deres vælgere. 

I år er emnet for Bøggilds kunstartikkel 
maleren og grafikeren Poul Hauch-Fausbøll 
der lige siden sin ungdom har holdt af Gudhjem 
-hvor der ellers var lagt op til 
at det skulle blive Skagen. 

DER ER SÅ MANGE TING 
Jeg har konstant H auch-Fausbøll i erindringen for mange gode 
ting. H an var lærer for mine børn på Rønne Privatskole. Han 
lærte dem, at sproget er vort vigtigste redskab. At det må bruges 
og bearbejdes og udvikles og forfines.Jo mere sprog, jo mere for
ståelse af mennesker og verden og dens ting. O g jo større mulig
hed for at give og modtage. Sprog er mennesker - og mennesker 
er sprog. Uden sprog taber vi forbindelsen til andre mennesker. 
Og det er nu engang derfra inspirationen skal komme. 

Men det er også billederne. Malerierne og de grafiske blade. 
Og det er de mange digte fra Gudhjem. De tegner en tid, der 
ikke er mere - men de giver også løfter om en fremtid. Sådan er 
det også med de billeder, han har lavet. 

Der var engang et Gudhjem, hedder denne skildr ing. D en 
overskrift er brugt før. Men den er så karakteristisk dækkende 
for alt det, der har formet denne maler, grafiker, digter. D et var 
i Gudhjem, det begyndte. 
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Maleren og grafikeren Po11l Ha11ch-Fausbøll er født i København i 1915. 
Han er uddannet påRostrup-Bøyesens skole i København og hos Gromaire 
i Paris. Debuterede på Kunstnernes Efierårsudsilling i 1938. Medlem af 
sammenslutningen Bølleblomsten fra 1940 til 1950. Separatudstillinger 
på Bornholm og i København. Han har skrevet og udgivet digtsamlinger, 
skuespil og en børnebog. 

. -- ........._.__ - -
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I maj 1934 »sted vi to fløjlsklædte fy re på havnen i Gudhjem 
og havde aldrig før i vores attenårige liv hørt bornholmsk«. D et 
var Poul H auch-Fausbøll og N iels Valdemar Skovgaard N ielsen. 
To store knægte, der skulle v ise verden, hvordan man laver 
kunst. Niels Valdemar blev siden billedhugger, men også noget 
inden for civilforsvaret. »Herregud, man kan jo ikke leve af at 
være billedhugger, men jeg ved ikke, hvad han laver i dag. Det 
er 50 år siden, jeg har set ham sidst«. 

MALERNE 
De tO unge fik overladt et karlekammer på Krogegård oven fo r 
G udhjem. O g dertil seks daglige måltider. Altsammen til en pris 
af to kroner om dagen. D en pr is fatter ingen i dag. Sikkert heller 
ikke de implicerede. Hen på sommeren fly ttede de ned i Gud
hjem. D er var de det hele nærmere. Der var jo malere. Ikke alene 
O luf Høst, men også hans søn Ole - og Richard Mortensen og 
Bille, Sigurd Vasegaard. Og G ustaf Munch-Petersen, der både 
malede og digtede. Paul Høm og Lisbet Munch-Petersen boede 
i vandrehjemmet, og her lavede den unge skuespiller John Price 
oksesteg i gården. 

- Men det var ikke nogen fælles forbindelse, der drev jer der
ned? 

- N ej. Jeg var optaget af den no rske maler Edvard Munch. 
- Ham har du ikke helt forladt . D er er i din grafik - navnlig 



.. 

bladene fra de seneste år, måske specielt de perioder, hvor du ar
bejdede på De frie Værksteder - en hel del af Munchs meget eks
pressionistiske drømme og karakterisering af menneskelige situ
ationer, men du er vel alligevel en hel del blidere, navnlig i dine 
malerier, hvor arbejdet med farven bliver vigtig - dog uden at 

. . 
svigte motivet. 

- Det har meget at gøre med min betagelse af den franske ma
ler og grafiker Pierre Bonnard, som malede interiører og perso
ner i varme, lysmættede farver, der flimrede over lærredet, som 
var det et tapet. Det er muligt, oplevelsen af Bornholm og for
troligheden med lyset herovre har vendt mig den vej. 

- Ja, for det var jo slet ikke Bonnard, du opsøgte, da du i dine 
unge år drog til Paris. 

- Nej, det var Marcel Gromaire. En maler, der var under stærk 
indflydelse af kubismen. Karakteristiske sider af hans billeder er 
kraftig accentuering af den plastiske form, tunge jordfarver og 
stærk forenkling af motivet. 

Gromaire fik slet ingen indflydelse på mig. Han er helt mod
sat Bonnards farver, der minder om noget ved Bornholm. Lyset 
og farverne her betager mig. Jeg kan godt lide at være her. Men 
det, der stadig binder mig til Gudhjem er ikke alene kunsten og 
naturen. Det er også de mennesker, jeg mødte. 

MENNESKER I GUDHJEM 
- Du har digtet om et gammelt ægtepar, der boede oppe ved Vip-

pebrønden, hr. og fru Kofoed, så man ligefrem ser dem for sig. 
- Ja, der boede jegfor otte kroner om måneden. Men jeg måtte 

selv sørge for kosten. Til gengæld påtog fru Kofoed sig at stoppe 
mine strømper. Jeg husker, hun gjorde det med stor sirlighed. 
De to kom fra et husmandssted inde på øen og havde købt »en 
gavl i Gudhjem«. Hun var kaptajnen på den skude. En gigant
kone, mens han nærmest var en muselmand. Det var ikke så 
meget, de kunne byde på. Et fattigt gavlværelse på loftet. For at 
komme derop måtte jeg kravle op ad en nærmest lodret stige og 
så trippe forsigtigt henover loftet, hvor der var varmt og støvet. 

Og så var der Janus, træskomanden. Et mærkeligt vidende 
menneske. Hos ham boede jeg mange somre. H an var syg - blø
der som den spanske tronarving, kan jeg huske. 

- Du må også huske Harilds på Slettegård? 
- Ja. Selvfølgelig. Mis og William. Hjertevarme, glade menne-

sker, der altid tog imod kunstnerne og som på enestående måde 
satte pris på det, de lavede. 

- Somme tider var I vist også fulde? 
- Ja. Selv om vi var fattige, var der alligevel dage, hvor vi havde 

penge på lommen. Så gik vi til købmanden og købte flasker. 
- Var det for at blive inspireret? 
- Næ, vi syntes bare, det var så pokkers flot og friskfyragtigt 

at gå ned gennem byen med en lille en på. Hvor må vi have været 
øretæveindbydende. Men vi havde sikkert heller ikke noget 
imod at provokere lidt. 
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SPÆNDENDE BAGGRUND 
Hauch-Fausbøll er københavner og voksede op på Peblinge 
Dosseringen. Faderen var jyde og moderen københavner med 
livlige forbindelser udadtil. Der kom mange kunstnere i det 
hjem. Skuespillere. Journalister. Malere. Forfattere. H endes fa
der var Vilhelm Ø stergaard, journalist, historisk og skønlitterær 
forfatter og konsulent ved Gyldendal. Han er glemt og betyd
ningsløs nu, som så mange andre, men i Dansk biografisk Leksi
kon kan man selvfølgelig finde ham, og deri får han en flot ka
rakteristik som bl.a. »en underholdende og populær, i sine 
bedste Ting djærvt folkelig Skribent af ægte dansk Tankesæt«. 
Hauch-Fausbøll har som voksen læst hans bøger og har været 
glad for det. 

Th. Hauch-Fausbøll var Poul Hauch-Fausbølls fader. H an 
skabte sig en karriere som personalhistoriker, og også om ham 
har det biografiske leksikon noget at fortælle. At han bl.a. opret
tede Dansk Genealogisk Institut og herfra udfoldede en omfat
tende praktisk virksomhed, hvortil sønnen kan gøre den tilfø
jelse, at folk ofte kom til ham, når de skulle have navnesedler i 
forbindelse med navneforandring. En sådan seddel tog han 15 
kr. for at lave. På et offentligt kontor kostede det kun tre, men 
så skulle folk selv skaffe de slægtshistoriske oplysninger og be
grundelsen for navneændring, og det var ikke ligetil for alle. 
Han udfoldede t illige et stort slægtshistorisk forfatterskab og fik 
en ikke ringe betydning som grundlægger af vore dages udbredte 
interesse for slægtshistorisk forskning. 

En af hans interesser var forskning i jødiske slægter, og under 
krigen, da tyskerne havde besat Danmark og var efter jøderne, 
kom mange af dem til ham for at få udstedt arier-attester, der 
kunne bevidne, at de ikke var af jødisk afstamning, hvilket nazi
sterne som bekendt lagde stor vægt på. Det var ikke altid let at 
bortforklare den jødiske afstamning, men lod han det skinne 
igennem, ville de nemt komme i knibe overfor tyskerne, og der
for fuskede han lidt på humanismens vegne med generaliebla
dene og skrev attesterne, så de kunne stille tyskerne tilfreds. Det 
var så hans måde at bidrage t il modstanden mod tyskerne. 

SKAGENS RO SE 
Moderen, hvis pigenavn var Karen Elise Østergaard, havde for
bindelse t il Skagen, der var næsten lige så mondæn i tyverne-tre
diverne, som den er det i dag. D en store tid med de nu så ivrigt 
dyrkede malere var forbi, men andre malere var kommet til, og 
sommerlivet i de dage havde også sin Hip-hip-hurra-tid som 
dengang Krøyer og Ancher satte præg på Skagen. Karen Elise 
Ø stergaard havde en svigerinde deroppe, Ingeborg Østergaard 
på Skagens Hotel. D et var en dame, hvorom fi rsernes missions
prædikanter på stranden helt sikkert ville have sagt, at hun var 
et syndens barn. Hun var den selvsamme Skagens Rose, som 
havde været digteren Holer Drachman ns sidste sanselige hen
rykkelse. I den omfangsrige Skagen-litteratur glimter hendes 
navn her og der og siger, hun var lys og skær - og ikke mere end 
15, mens D rachmann havde passeret de 50. 

Ingeborg Østergaard fik siden et barn med den svenske forfat
ter, sanger og komponist Evert Taube. H am kan Poul H auch
Fausbøll huske. Han smurte hans guitarstrenge ind i margarine. 
H vorfor kan han ikke forklare i dag, men han blev ikke populær 
på det. Det er vel derfor, han husker det. 

Ja, lidt indiskretion fra det gamle Skagen - men rørende. I det 
Skagen tilbragte unge Hauch-Fausbøll sommer efter sommer, 
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og underligt er det så, han siden, som yngling, kastede sin kær
lighed på Bornholm. H an var glad for sit hjem, glad for sin skole 
og kan i dag sige, han havde en lykkelig barndom og gode kam
merater. Men nu lader vi ham selv fortælle: 

- I underskolen gik jeg sammen med Finn Munch-Petersen. 
H an sad og udråbte en sådan begejstring for Gudhjem, at jeg 
fandt den irriterende og svor, at jeg aldrig ville til Gudhjem no
gen sommer. Men Bornholm havde O laf Rude, og han var en 
god maler. Jeg tænkte altid på hans billeder af blå træer og høns. 
Sådan ville jeg også male, men det kunne helt sikkert ikke lade 
sig gøre på Skagen. Jeg måtte til Bornholm. O g lykkeligvis 
havde min moder en bekendt, der var gift med manden på Kro
gegård i Gudhjem, Thorsen hed han. Der kunne jeg så bo. 

PÆNT AF KRÆSTEN IVERSEN 
- Skagen kunne åbenbart ikke give dig noget i den retning? 

- Det var egentlig slet ikke maler, jeg ville være. I flere år gik 
jeg og sagde, jeg ville være boghandler. Fader havde forlængst af
talt med en af de store forretninger i den indre by, at jeg skulle 
i lære der. Jeg tog realeksamen som en forberedelse, student vi lle 
jeg ikke være, skønt man gav mig muligheden, og så viste det sig 
også bagefter, at jeg heller ikke ville være boghandler. Jeg vi lle 
være maler. 

- Det har Skagen vel trods alt bidraget til? 
- Malerne deroppe blev spurgt t il råds, og en af dem, Otto 

N eumann, hjalp mig meget og sagde jeg skulle benytte mig af 
muligheden for at komme til at lære noget om maleri og den 
slags hjemme i København. Jeg kom til at tegne hos Bizzie H øy
er, men det var stift og kedeligt, og så sagde Karl Larsen, Kræsten 
Iversen og Viggo Madsen, at jeg meget hellere skulle opsøge Ro
strup Bøyesen, der havde sin egen skole blandt alle gipsfigurerne 
på Statens Museum for Kunst i Sølvgade. Kræsten Iversen fik 
mig anbragt der, og det var i grunden pænt af ham. H an og Ro
strup konkurrerede om det samme professor-embede ved akade
miet. Kræsten Iversen fik det, og det gjorde et dybt indtryk på 
Rostrup. H an var dengang knyttet til akademiet som assistent, 
og eleverne foretrak ham til professoratet, men styrelsen gik 
imod dem. Så var det, han begyndte for sig selv i Sølvgade, men 
det var jo mange år, før jeg kom til at gå hos ham. Det var noget 
helt andet end Bizzie H øyer. H an vidste noget om, at det først 
og fre mmest drejede sig om at få personligheden med i det, man 
stod og baksede med. H an var en god lærer, der fik stor betyd
ning for alle de unge malerspirer. 

- Adskill ige af dem blev jo også enere i dansk kunst og gik de
res egne veje, bl.a. udstillingsmæssigt. Du blev selv en af de unge 
i en ny sammenslutning, der direkte udsprang af Rostrup Bøye
sens skole. 

- D u tænker på Bølleblomsten.Ja, det var fra 1940 til 1950. Jeg 
blev meget imponeret, da jeg et af de første år udstillede på en 
første sal på Nikolaj Plads og her fik besøg af Mogens Andersen 
og Søren Melson, som jeg havde gået sammen med hos Rostrup. 
De spurgte om jeg ville være medlem af Bølleblomsten. 

MULIGHEDERNE FØR OG NU 
- Sommer efter sommer bekendte du dig til Gudhjem, og det 
var billigt, kan man fo rstå, men hvor fik en halvvoksen knægt 
penge fra i trediverne? 

- Jeg tjente dem. Min far havde rigeligt at gøre med at lave ane
tavler og stamtavler, og han havde brug for hjælp til rutinepræ-



gede dele af arbejdet. Dem påtog jeg mig og fik dem godt betalt. 
Jeg arbejdede om vinteren og lagde tilside til sommeren. Så en
kelt var det. 

- Og i 1957 tog du springet og blev fast boende herovre. 
- Jeg var blevet lærer. Vikarierede som tegnelærer på forskel-

lige københavnske skoler og havde så kunsten ved siden af. Det 
passede mig meget godt - specielt da jeg blev fast knyttet til kost
skolen i Nødebo. Der kunne jeg godt lide at være, og jeg tog ger
ne ti l Bornholm i fer ierne. Men jeg længtes efter Gudhjem, når 
jeg var hjemme igen. 

Og sådan er det jo med alt. N år man er fremme ved målet, dør 
længslen. Men jeg holdt mig til Rønne. Jeg arbejdede først på 
Østre Skole og kom i 1960 til Rønne Privatskole, men jeg for
trak til Gudhjem hver sommer, og det har jeg været glad for. 

- O g nu længes du ikke mere? 
- Gudhjem bliver aldrig det samme for mig, efter alt det, der 

er sket dernede"" N ej, jeg længes ikke mere. Jeg er også så gam
mel, synes jeg. Jeg har været mange gange i Paris og Rom, og jeg 
har altid haft lyst til at tage derned igen. Det har jeg ikke mere. 
Jeg kommer ikke ud at rejse mere. 

- Hvordan er det så gået med lysten til at male? 
- Jeg mener stadig, den er der, men jeg mangler et arbejdsrum, 

jeg kan lide. Jeg har et i Slagtergade i Rønne, men der er ikke rart 
at være, og så kan jeg ikke arbejde. Jeg bruger det reelt kun til 
opbevaring af mine billeder og materialer. 

- Er du helt holdt op med at lave noget mere? 
- Jeg arbejder, men meget lidt. Jeg tænker mere på billeder. På 

de billeder, jeg vil lave"" Men rummet i Slagtergade dur ikke. Jeg 
vil godt arbejde, men omstændighederne er ikke gode nok. Der 

er ingen atmosfære. Den skal være der, både når jeg maler eller 
skriver. Jeg vil hellere rejse over til børnene for de penge, jeg be
taler i husleje. Det kan blive til en hel del for de penge. 

- Du havde H avsteen-Mikkelsens atelier i Gudhjem. 
- Ja, i 20 år. Det elskede jeg, men da den gamle fru Mikkelsen 

døde i Måns Pærs Huz, blev atelieret skilt fra og selve huset solgt 
til Paul Høm mens atelieret overgik til H avsteens datter som 
sommerhus. D et kan der jo ikke være noget at sige til. 

- Nej, men der skete også noget andet. 
- Ja. Kommunen lukkede De frie Værksteder. De to ting har 

jeg haft svært ved at acceptere. D e frie Værksteder var en god ide. 
D er kunne være udviklet noget her. O g det kunne have været 
reddet, hvis viljen havde været der. 

SKOLEN OG KUNSTEN 
- Nu har du skrevet så mange digte med motiv fra Gudhjem. Du 
har malet mange billeder og mange grafiske blade, men samtidig 
har du også været skolelærer i mange år. Kan et sådant nøgternt 
job forenes med kunstudøvelse? 

- Det troede jeg. I dag er jeg ikke så sikker. Mit arbejde som 
lærer krævede for mange kræfter. Det tror jeg nok, jeg må sige. 
Men det var nødvendigt. Det var vilkårene. Jeg kunne godt lide 
det. Jeg har altid kunnet lide at have med børn at gøre, og det 
optog mig meget. Jeg brugte megen t id på at forberede mig or
dentligt. Da jeg mærkede, at jeg ikke orkede det mere, holdt jeg 
op. Jeg ville ikke snyde børnene. Dengang havde jeg også atelie
ret i Gudhjem at ty til, og da De frie Værksteder kom til, fik jeg 
en tid, der nok blev min lykkeligste som maler og grafiker, tror 
jeg. Hansaage Bøggild 
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Sådan husker jeg 

Anker E. Kofoed 
Anker E. Kofoed - eller som vi kaldte ham lærer Kofoed 

- synes jeg, jeg altid har kendt. 
Som barn. Som voksen. 

Og nu, hvor jeg selv er blevet en gammel mand. 
Kofoed blev født på Svanemøllen den 16. august 1893. 
Han gik i skole i Svaneke, og efter endt uddannelse blev 
han lærer i Neksø, for derefter at flytte t il Svaneke 
skole, som havde oprettet præliminærkursus. 

Resten af sit liv blev han i Svaneke. 
Boede sammen med sine forældre på Thorsagerbakken, 

som gaden dengang blev benævnt. 
Efter forældrenes død overtog han selv huset . 
Kofoed gik til præst hos pastor Johannes Mosfeldt, og i 

Set. Ibs kirke blev han konfirmeret den 19. april 1903. 

Anker E. Kofoed har været hos fotograf Det er hos onkelen, fotograf Valde
mar Myhre. Fotografiet er fra omkring 1897. Anker er fire år. Han er lidt 
rund i det, og i hjemmet kaldte man ham »Broer tjyk«. 
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Faderen drev Svanemøllen, som han havde overtaget efter 
faderens død. 
Kofoeds forældre var velhavende, de omgikkes de bedste 
kredse i byen. 
Svanemølleren, sådan blev han kaldt, var en udadvendt mand, 
spillede med i vinterens amatørforestillinger, så det er 
nok herfra, sønnens lyst til at agere kommer. 
Moderen var en stille pæn dame. 
Der var tre søskende. Der var Kaj. Den ældste. 

H an stammede let, og han blev derfor kaldt Ke. Ke. Ke. Kaj. 
Så kom Anker Erland, og til slut søsteren Karen Kofoed. 
Hun havde det meste af sit liv sit virke i København. 
Jeg har gået i skole hos Kofoed. 
Og tidligt kom jeg til at kende ham. 
For i min tidlige barndom på Kirkebakken boede der en 
postassistent hos os. 
Han hed Thorkild Rasmussen. 

H an malede og var kunstinteresseret. 
H an var også med, når der opførtes stykker på FREM. 
Som sufflør. 
H os ham kom Kofoed. 
H er kom også Kræsten Iversen og mange andre af Kofoeds 
bekendtskabskreds. 
Alle disse mennesker regnedes for »de fine« i byen . 

I skolen underviste Kofoed i de øverste klasser. 
Fra fjerde klasse og opefter. 

Fagene var regning, fransk, tegning, matematik og fysik. 

Realklasse 1930·31. Anker E. Kofoed yderst til venstre siddende. Yderst til 
højre, også siddende overlærer (skoleinspektør} Johannes Schrøder. 

Fysik, ja! 
Skolen var fattigt udstyret med undervisningsmateriel. 
Faget fysik blev derfor til »tavlefysik«. 
D et mestrede Kofoed til gengæld tilfulde. 
H vem af hans gamle elever husker ikke hans måde at 
forklare os om »det tunge fi regradersvand«. 
Een (altid en af eleverne) går ned til en mergelgrav. 

Tar en sko og en strømpe af. 
Stikker en tå i det dejlig varme overfladevand. 

Tager resten af tøjet af og plumper i. 
Dramatisk blev det. 
For »Hjalle«, eller hvad eleven nu hed, druknede. 
For han havde glemt, at nederst i mergelgraven ligger det 
kolde firegradersvand. 
Det blev til en tegneserie. Både belærende og advarende. 
Mange er vi, der aldrig senere har badet i vandhul med 
stillestående vand. 

Radius x Radius x 22/7 (Pi) er heller aldrig blevet glemt. 
For heller ikke at tale om Papins Gryde med kogning under 
tryk og med sikkerhedsventil. 
Også det emne kunne fremstilles på tavlen, så en elev kom 
til at stå i et mindre flatterende lys. 

Og så var der Kardans ophængning - kompasset - det var 
ligesom skabt til at få »Hjalle« til at stå på hovedet. 
Eller dreje rundt i alle retninger. Opad og nedad. 

Lærer Kofoed kunne blive så utrolig utålmodig og irriteret. 
Han havde forklaret en ting om og om igen, og så var der 
alligevel altid nogen, der ikke havde forstået noget af det 
hele. H an rasede. 
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Eleverne fik ikke bank hos ham. 
Nok slog han lidt »på ørerne«. 
Med den ene hånd holdt han i skindet under hagen, med den 
anden slog han let på kinden. 

Med skam må jeg melde, at jeg under sådan en seance talte 
13 - 14 - 15. 
I 6. klasse må det have værec. 
Vi var nogle elever, der fandt på at slutte enhver sætning 
med at sige »gewesen«. 
Kofoed fløj i flint hver gang. 
Der er en episode til, som jeg ikke er helt stolt ved at be
kende. 
Der var 6. klasse. Og så var der 6. ældste. 
I den gik de elever, der ikke skulle fortsætte i realskolen. 
Ofte gik de der bare i et halvt år, for dengang blev man 
udskrevet i det halvår, man blev konfirmeret. 

Skoleåret gik april - april. 
Jeg blev konfirmeret i oktober 1927. 
Skulle altså kun gå i skole i et halvt år. 
Jeg manglede penge. 
Så jeg solgte mine skolebøger i aritmetik og algebra. 
Lærer Kofoeds fag. 
D et gik godt i nogen tid. 
Forberedelserne til timerne var ikke gode. 
Så hed det en dag: H vor er dine bøger Emil? 
Dem har jeg glemt hjemme. Du tar dem med til næste time. 
Så lånte jeg Thorsens bøger, læste nødtørftigt i frikvarteret, 
og viste så sejerstolt bøgerne frem. 
Eet skal stå klart. 
Den elev, der selv havde lyst til at lære noget, havde de 
allerbedste muligheder hos Kofoed. 
Nå ja. H avde man ikke lyst til det, så var det værst for en 
selv. 

Kofoed var forstander for Teknisk Skole. 
Sammen med Peter Larsen underviste han i tegning. 
Fagtegning tog Peter Larsen sig af, alt det andet tog 
Kofoed sig af. 
Det var to dygtige undervisere, hyggelige, elskede og 
agtede af eleverne. 
Der var tale om aftenundervisning i tiden kl. 18 - 20 
tre gange om ugen. 

Svaneke Folkebibliotek er en historie for sig. 
D et holdt t il i et klasseværelse på Teknisk Skole, der 
normalt blev brugt til undervisning i dansk og regning. 
D er var åbent to gange om ugen. 
Bag bibliotekets eksistens stod Svaneke Biblioteksforening. 

Kontingentet, et beskedent beløb fra byrådet, og så et 
statstilskud, der udmåltes efter foreningens øvrige ind
tægter, var det økonomiske grundlag. 
Bogbestanden var ikke stor. N ogle få hundrede eksemplarer. 
Kofoed var bibliotekar. Ulønnet. 
Efter reglerne skulle gamle og slidte bøger kasseres. 
Gamle uanset stand: 
Der var tilsyn. 
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Biblioteksdirektør Robert Hansen førte selv tilsyn med 
bibliotekerne på Bornholm. 
Det skete i hans sommerferie, når han boede i sit sommerhus 
i Bølshavn. 
Regnvejrsdage var gode til den slags gøremål. 
Biblioteket i Svaneke var lukket i sommer månederne juni, 
juli og august. 
Kofoed kun ne ikke fordrage denne kasseren bøger. 
Så i juni måned lagde han en masse bøger ud på bo rdene, 
og når så Robert H ansen kom, kunne bibliotekaren kun 
beklage, at man netop nu lå under sortering af bøgerne. 
Men Kofoed var opdaget. 
H ansen havde gennemskuet ham, og det er biblioteks
direktøren selv, der har fortalt mig historien. 
Når Hansen så var dampet af til København, sattes bøgerne 
tilbage i reolerne. Ofte var jeg selv med til dec. 
Dengang virkede jeg, min unge alder til trods, som en slags 
hjælpebibliotekar. Den bestilling fik en brat ende. 
Under håndgemæng og tossestreger med andre drenge, væl
tede jeg kassen med kartotekskort på gulvet. 
Og der. På gulvet lå de. 
Kortene over bøger og lånere. H ulter til bulter. Næsten ikke 
til at få orden på igen. 
Der kom så en voksen hjælper. 

D a jeg blev lidt ældre 12-13 år - kom jeg meget hos Kofoed . 
Besøgte ham om aftenen. Tog ud med ham i telt. Og kom på 
Fjeldstauan. 
Hjemme på Thorsagerbakken havde han fået sin egen stue. 
Den ligger østligst i huset. 
Efter aftenkaffen lidt før ni gik vi ind i hans stue og døren 
blev lukket. 
Men hen på aftenen. 
Klokken har vel været 10.30, bankede det på døren. 
Det var Kofoeds mor. 
Anker, lød det. Nu er det sengetid. 
Kofoed var da midt i 30erne, men det har nok været hans 
unge gæst, fru Kofoed tænkte på. 
Mine besøg hos Kofoed var populære hos m in faster, som jeg 

boede hos. Der var man i gode hænder. 
Det der med at komme sent hjem om aftenen, passede hende 
ikke. Man kunne komme op i så meget galt. 
Men dersom jeg fortalte, at jeg havde besøgt lærer Kofoed, så 
var alt i orden. 
Og dersom Kofoed nu kunne se, hvor ofte jeg dengang be
søgte ham, ville han blive virkelig overrasket. 

Kofoed rejste meget. Først alene. 
H an mestrede fransk, tysk og engelsk. 
Senere selskabsrejser. 
Mindre selskaber, som han selv blev rejseleder for. 
Gode borgere som sagfører Kofoed, fru Ellen From H ansen 

og mange andre. 
Og vel kommen hjem henrykkede han os med lysbilled
foredrag i Teknisk Skoles store sal. 
Muntre og satiriske foredrag, der ofte udleverede 
rejsedeltagerne. Og folk jublede. 
Bedsteborgerne udleveret til latter. 
Ikke alle satte lige meget pris på disse løjer. 
Men fyldte sale præsterede han allerede dengang. 



»På Kastelsvolden«. Personerne er fra venstre: Fru Ebba Andersen, gift 
med dyrlæge Andersen, overlærer Anker E. Kofoed, Fru Eliasen (Fyret), 
malermester Thorvald Jensen, frk. Ina Dam, barbermester Ralph Lind. 

Så kom teltlivet. 
Som den første i Svaneke blev han teltligger. 
Købte dyrt udstyr. 
Det kunne folk i Svaneke ikke forstå. 
Ligge i telt. Sådan på den bare jord? 
Det var da kun, noget soldater var nødt til at gøre. 
Under jubel og hånsord måtte man snige sig ud af byen. 
Teltturene gik både til ind- og udland. 
I vinterens lysbilledforedrag blev der fortalt om rejserne. 
T ilhørerne undrede sig. 
Det primitive teltliv blev levendegjort. 
Alle vidste, at Kofoed overdrev. 
Kofoed førte statistik over de mærkeligste ting. 
Overnatninger i telt. På vandrerhjem. På hotel. 
Intet blev noteret i glemmebogen. 
Der blev konkurrence i at have flest teltovernatninger. 
Et år stod vi lige. Kofoed og jeg. 
Men da snød jeg ham. 
For nytårsnat lå jeg og en kammerat i telt ved Fjeldstauan. 
Men som vi frøs. Det må have været i 1934. 

Og Fjeldstauan. 
Rektor Hartvig Møllers vandrerhjem i Paradisbakkerne. 
Når teltsæsonen var slut om efteråret, trådte Fjeldstauan 
i stedet. 
Utallige er de drenge, der i årenes løb har været med på 
week-endture der. 
I rummene på Fjeldstauan lugtede der hengemt. 
Der lugtede af støv. Og alt var primitivt. 
Men et styrtebad i det fri var obligatorisk hver morgen. 
En spand var hængt op på en gren i et træ. 
En snor var fastgjort til spandens bund. 
Når man trak i snoren fik man hele spandens indhold i 
hovedet på en gang. Men det var også meningen. 

Ind imellem kunne de særeste ting fange Kofoeds op
mærksomhed. 

En tid kunne det være fotografering. 
Så blev der fotograferet på livet løs. 
Så kunne det skifte. 
D a kom måske træsnit øverst på listen. 

I mange år var han drivkraften og en af hovedfigurerne 
i vinterens amatørforestillinger. 
H vem af den ældre generation husker ham ikke i »En nat i 
Roskilde«, hvor han spillede sammen med Peter Christensen. 
Eller i »Kjærlighed og Konenspil«. 
Den var oversat af Kofoed efter Jeppe Aakjærs »Livet på 
H egnsgaarden«, t il bornholmsk mundart. 
Der blev faktisk skrevet to oversættelser, for da »Kjærlighed 
og Konenspil« var færdig, var den så langt fra modellen, 
at der måtte skrives en ny oversættelse, der kunne sendes 
til Jeppe Aakjær t il godkendelse. 
Aakjær morede sig. Men, skrev han. 
Jeg synes, De har taget Dem mange fri heder i oversættelsen. 
Han skulle bare have vidst. 
Jens Møller og jeg var store drenge dengang. 
Vi solgte chokolade i mellemakterne. 
Det var et helaftensstykke, der gik på Frem mange gange. 
Vi havde adgang til prøverne, og det endte med, at vi kunne 
hele stykket udenad. 
Og for hverandre spillede vi enkelte roller. 
En af os ville altid være »Pær Søren«. 
Det var lærer Kofoeds rolle. 
D en dag i dag kan jeg huske replikker og sange fra stykket. 

Også mange syngestykker. 
Enaktere gik man i lag med. 
F.eks. »På Kastelsvolden«. »Abekatten.« 
Ofte var det Anker Kofoed, der instruerede. 
D a var han streng. 
Et par gange har jeg selv følt pisken. 

I sine foredrag, som nutiden vil huske dem, fortalte han 
ikke om personerne. Nej, han spillede dem. 

Ærtholmene. Christiansø. D e små øer ude i Østersøen. 
Krigens tid med alskens restriktioner. 
Rejser til Sverige og øvrige udland ikke mulig. 
Og til det øvrige Danmark rejste man ikke. 
For der var tyskere overalt. 
Men på Christiansø. Der var kun een tysker. 
H an blev ganske isoleret. Ingen talte til ham. 
H an må have følt det som boede han helt alene på en øde ø. 
Ville man ligge i telt på Christiansø, kunne man medbr inge 
lidt mere udstyr, end når man skulle have det med på cyklen. 
Det kunne blive lidt mere bekvemt. 
Teltpladsen var på »H ertugindens Bastion«. 
Der var kun plads til nogle få telte. 
Tilladelse til at ligge der skulle indhentes forud hos øens 
forvalter. 
Skønt og fredeligt var der. 
Om natten hørte man pindsvinene, og dem var der mange af, 
pusle rundt, og havde man ikke husket at lægge sine æg et 
sikkert sted, så var der ikke æg til morgenmaden. 
Kofoed var der hele sommerferien. 
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Typisk billede fra Christiansø. 

Vi andre skiftedes til at være der. 
Vi kom og gik. 
Middagsmaden spiste vi på kroen. H os Poul H ansen. 
Når vejret tillod det, så vi Kofoed rundt om på øerne med sit 
staffeli. 

Reglen var. 
En akvarel om formiddagen - og en om eftermiddagen. 
Var det dårligt vejr, samledes man hos Tryde. 
Små og store kunstnere. Og fuskere, der bar hang på. 
Hos Tryde blev der tegnet. Efter model. 
Men misforstå det nu ikke. Model med tøjet på. 
Gitz-Johansen var blandt kunstnerne. 
Det er frygteligt at være model. 
Jeg ved det af smertelig erfaring. 
Tiden er uendelig. D en står ganske enkelt stille. 
T il sidst satte jeg en betingelse. 

D ersom jeg ikke måtte sidde og læse, ville jeg hellere gå ude i 
regnvejret. 

Somme t ider kunne det lykkes at få Kofoed ud som vejviser 

på en tur rundt om på øerne. 

Som han kunne for1ælle. 
For sit indre øje så man Tappenstregen på Paradepladsen, 
man 
så soldater på vagt på bastioner og tårne. 
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Englændernes bombardement af fæstningen . 
Og uden pladder gjordes dr. Dampe lyslevende. 
En fordrukken og beruset præst vaklede fra kroen op ad 
»Gaden«. 
Hele fæstningens historie blev levendegjort, så man åndeløst 
halsede videre for at få det hele med. 

Det var under et sådant besøg, jeg kom så frygtelig galt af

sted. 
Der fik jeg mit lange livs eneste bøde. 
Græsholmen var fredet område. 
Der måtte man ikke komme uden tilladelse, og der skulle 
være ledsager med. 
Vi var ude at stange ål. 
Christiansødrengene Uffe, Calle og jeg. 
Vi var kommet nær Græsholmen, og der gik vi i land for at 
bade. 
Vi gik også op for at se på de mange fugle. 
Fugledokteren - øens læge - der hed Paludan - så min røde 
skjorte. Og så tog Fanden ved ham. 
Han meldte os t il forvalter Jakobsen. 
Næste dag blev vi kaldt op på forvalterkontoret. 

Dundertale. 
Bøden for at krænke fredet område blev takseret til 10 kro

ner. 

Som årene gik, og alderen meldte sig, blev teltlivet lidt 
besværligt. 
Det lykkedes så Kofoed at få en hytte på Christiansø. 
Fjeldstauans liv og vaner flyttedes så her til. 

En hage var der nu alligevel ved disse Øture. 
Dersom man har let ved at blive søsyg, er tu ren lang. 

Især, dersom det går galt allerede i Svaneke havn. 

Blader man i »Jul paa Bornholm«. 
Læser man i »Klippeøen«. 
Eller ser man i hefterne med sine egne avisudklip, støder 
man gang på gang på navnet Anker E. Kofoed. 
Alle emner har hans interesse. 
Pennen sidder ualmindelig godt i hånden på ham. 
Ofte satirisk, altid humoristisk. 
Kedelig læsning blev det aldrig. 

I bogform kom Christiansøkort og Christiansfører først. 
I konkurrence med barberen Sophus Bang. 
Føreren fulgtes op med andre - mindre - ting. 
Kulminationen kom i 1961 med Christiansø's Historie. 

En bog i to bind. 

Pennetegninger, stabilo (farve.blyant) træsnit og 
akvareller, for ikke at tale om oliemaler ier, hvilke der kun 
var meget få af, var ikke til salg. 
De blev brugt som gaver til venner. 

Meget eftertragtede. 

Efter vedholdende pres lykkedes det engang at formå Kofoed 
til at lade en serie træsnit mangfoldiggøre til postkort. 
Et eksempel ses her. 



Anker E. Kofoed: Gadeparti i Svaneke. 

Pennen kunne også blive spids og skarp som i avispolemik. 
H årdest og mest rammende var han vel i 1939, da han 
kæmpede for bevaring af »Den gamle rådstue«. 
Det lykkedes ikke. 
Straks drog han konsekvensen, og nedlagde sit formandsskab 
i Svaneke Turistforening. 

Når man talte med søsteren, Karen Kofoed, kunne hun 
somme tider komme ind på det hun kaldte »min brors lille 
fejltrin«. 
Den ting vil jeg heller ikke forbigå her. 
Lille fej ltrin? 
Mere var det ikke. Målt med vore dages syn. 
Tiderne har ændret sig. 
Sådan så man ikke på det dengang. 
Den sorteste dag i min tilværelse har nok været hin pinse
fredag i 1951, da politiet stod i min stue og sagde, at de måtte 
anholde min fu ngerende skoleinspektør. 
D er fulgte en tid, der var slem for os alle. 
Men forbindelsen med lærer Kofoed tabte jeg ikke. 
I tiden, der kom, fulgte en omfangsrig korrespondance. 
Om stort og småt. Om alt. 
Nær 100 håndskrevne A-4 sider har jeg talt op. 
De danner en historie for sig. 
En vigtig periode i Anker E. Kofoeds liv. 

Men Kofoed kom tilbage til Svaneke igen. 
For at beskikke sit bo. Ting foræredes bort. 
Meget blev kasseret og tilintetgjort. 
Huset skulle sælges. 
Resten af livet skulle leves i ubemærkethed i København. 
Kniven var slebet. 
Parat til at skære de sidste bånd over. 
Til sidst faldt kniven alligevel ud af hånden. 
Skulle man ikke lige prøve. O g man prøvede. 

En rundtur i byen. 
Tidligere venner og bekendte blev besøgt. 
Ærinder blev fundet i bank og sparekasse. 
På posthus og i forretninger, hvor man normalt var kommet. 
Resultatet var overvældende. 
Den første han besøgte, var borgmesteren. 
Der blev talt om alt. Fortiden. Og især om fremtiden. 
Da han gik ned ad trappen og ud gennem gården, var han 
meget bevæget. 
Huset på Thorsagerbakken fandt sin gamle rytme. 
Det hele blev sat på plads igen. 
Og livet gik videre. Det plejer det jo. 
Desværre må det med skam meldes, at der var en eller to af 
de besøgte, der var kølige eller forbeholdne. 
De blev aldrig glemt. Det gjorde vennerne heller ikke. 
Et årstid senere sad jeg ved et årsmøde i Samvirkende øst
danske Turistforeninger ved siden af amtsvejinspektør 
C hr istoffer Milner. 
Mødet var på Hotel Østersøen i Svaneke. 
Ham den gamle mand med skæget, der sidder derhenne ved 
vinduet, ville han gerne vide, er det ikke overlærer Kofoed. 
Det bekræftede jeg. 
H an grundede lidt. 
Så sagde han: Kan han komme her? 
Anker E. Kofoed kan komme og kommer overalt, fik han at 
vide. Og han kom overalt. 

August måned 1967. 
Gamles udflugt fra Madvigs Minde i Svaneke. 
Borgmesteren byder velkommen til udflugt til Kofoeds bror 
Kaj Kofoed og til Kofoeds husbestyrinde gennem et halvt år
hundrede frk. Johansen. 

Siameserkatten Rasmus. Et hidsigt og arrigt stavær, som man bestemt ikke 
skulle røre ved. Men dens herre elekede den. 
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Lidt ·efter lidt begyndte æresbevisningerne at hagle ned over 
Kofoed . 
Svaneke Boldklub udnævnte ham til æresmedlem. 
Det skæmtede han meget med. 
Han yndede at fortælle, at han aldrig havde sat si ne ben 
på en fodboldbane. 
Samme dag blev Kofoed og jeg æresmedlemmer i Turist
foreningen for Svaneke og Omegn. 
Vi begyndte et kapløb. Men det var svært at følge trop. 
Slag i slag fulgte Byforeningen Svanekes Venner, Svaneke 
H aandværker- og Industriforening. 
Og sidst kom på hans 90-års fødselsdag udnævnelsen i 
Foreningen Bornholm. 
H ver gang kom der vittige og vel forberedte takketaler. 
Der var også »Den gyldne Bornholmer«. 
Den var også kommet til. 
Overrækkelsen fandt sted med pomp og pragt på Rådhuset i 
Svaneke. 
Takketalen var både elegant og ironisk. 
H am løb man ikke sådan overende. 

I 10·eme togforedragsv~rksomheden fart. Mangfoldige er de foreninger og 
forsamlinger, der har frydet sig over, at saglige emner kunne fremføres 
muntert ogfomøjeligt. Billedet herer fra 1977. Se bare, hvor forventnings· 
fulde tilhørerne er. Ved Byforeningen Svanekes Venners sommermøder 
var der normalt 100 - 12 5 tilhørere, når Kofoed stod på plakaten. 
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Der er 85 lys! Maleren Børge Herman Hansen overrækker fødselsdagska· 
gen på 85·års dagen. 

To fødselsdage skal med. 
85-årsdagen, og den dag han fyldte 90. 
Begge fødselsdage blev fejret for en stor indbudt venne
skare. 
På 85-årsdagen frabad han sig i sin velkomsttale andre taler 
overhovedet. 
For som han begrundede det, jeg er kommet til at høre dår
ligt, så jeg hører alligevel ikke, hvad der bliver sagt. 
D et ønske blev ikke respekteret. 
Og det gik såmænd udmærket med at høre, hvad der blev 
sagt. 
Talerne fulgte slag i slag. 
Og efter hver tale takkede Kofoed med et indlæg, vittigt 
og også ofte drillende overfor den, der havde talt. 

Og her vil jeg så standse. 
For dette skal være mit bidrag til at fastholde erindrin
ger om et stort menneske. 
Et god pædagog. 
En hjælpsom og storsindet ven. 

Emil Andersen 



En kokosnød 
]ØRN KLINDT fortæller om en kokosnød, 

indfattet i sølv og ibenholt, 
til minde om en jule-trolovelse 

på havet flød ... 
for 200 år siden. 

M in historie begynder i det store, københavnske auktions
hus, hvorigennem der løber en flod af værdigenstande fra 

gamle dage. Enkelte tages fra til museerne, men de fleste ender 
hos samlere, for igen at blive kastet ud i strømmen, når samlin
gen opløses. 

H er flød en lille, halv kokosnød, og blev fisket op og indbragt 
til Rønne, thi denne bys navn var indgraveret i den, sammen 
med en mængde initialer og årstal. Og iøvrigt var den poleret og 
indfattet i sølv og forsynet med ibenholthåndtag, som en fin 
puncheske. 

FANGSTEN 
Den ligger nu foran mig, og det fremgår af indskrifterne, at den 
er fremstillet i Rønne i 1826. Dengang var en kokosnød ikke 
bare noget, man tog med i indkøbskurven for en femmer. Nej, 
den var en sjældenhed, der blev beundret af kvinder og børn, 
som en kostelig gave, sømanden havde med hjem fra langfart. Et 
pust fra de palmeklædte st rande, de eventyrlige rejser til Guld
kysten og Vestindien. 

Puncheske fremstillet i Rønne 1826, af en halv kokosnød, der er poleret og 
indgraveret, indfattet i sølv og med håndtag af ibenholt. 

At den skulle gøres til en puncheske var også i tidens ånd. En 
festlig lej lighed skulle fejres omkring punchebowlen, og den 
vestindiske rom var jo forresten en væsentlig bestanddel i den 
yndede drik. Også i klublivet var punchen uundværlig, og 
Rønne havde fået sin klub - et tegn på borgerskabets nye indfly
delse og værdighed. 

HVEM VARM OG]? 
Nu igang med detektivarbejdet, at få rede på, hvem de mange in
skriptioner drejer sig om. På forsiden, hæderspladsen, er indgra
veret: 

MCS JRS 

Født 

1749 1768 

Vi ed 
1788 

Øverst fra venstre ses forsiden af puncheskeen med Mogens Christiansens 
og Johanne Robertsens initialer og data. 
Højre side, med nogle af børnenes data 
Bagsiden, signeret af P. C. Holm. 
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Punchebowle, udført af den kgl. porcelænsfabrik til erindring om slaget på 
Reden 1801. 

Det drejer sig altså om at finde brudepar ret M og J, der blev 
gift i 1788. 

Sporenstrengs afsted til Bornholms Centralbibliotek, hvor 
der i den fjerneste kælder står læseapparater med tilhørende 
mikrofilm af de bevarede bornholmske kirkebøger, velvilligt 
stillet t il rådighed af mormonerne, der jo samler på sjæle, døde 
som levende, ligesom andre samler på antikviteter. 

Rønne kirkebog for 1788 er heldigvis bevaret, og det tager 
kun få minutter at finde parret: Mons Christian og Johanne Poul 
Robberths Datter hierne brollup den 9 juli 1788 . 

MCS ogJRS skal tydes som Mogens Christiansen og Johanne 
Robertsen, for netop i disse år overgik -sen-navnene fra at betyde 
»søn af« til at være familienavne. 

Den 20-årige brud, der iøvrigt var døbt »Johanne Lisbeth«, og 
senere kaldtes Johanne Elisabeth, blev altså i 1788 benævnt 
»Poul Roberts Datter« ifølge ældgammel, nordisk navneskik. 
Det var først senere, at hun fik slægtsnavnet Robertsen påduttet. 

Disse afvigelser fra kirkebogens angivelser forhindrer altså 
ikke, at identifikat ionen er helt klar, idet alle årstallene bekræf
ter den, ligesom de øvrige inskriptioner gør det i overmål, som 
vi senere skal se. 

Og iøvrigt behøver vi ikke længere mormonernes hjælp til at 
følge ægteparret. D et skulle være mærkeligt, om en borgerlig fa
milie i Rønne ikke var i familie med øens førende slægt: Ko
fod ' erne, og ganske rigtigt: I Julius Bidstrups stamtavle over fa
milien Koefoed B, side 25 og 83, finder vi yderligere oplysninger 
om dem selv og deres slægt, og kan komme videre. 

BRUDEN 
Johanne Lisbeth kom fra en af byens førende handels- og køb
mandsslægter. H endes far Poul Robertsen var en kendt og velha
vende købmand og skipper. H an ægtede i 1756 købmandsdatte-

Brylluppet i 1788 indført i Kirkebogen for Rønne. 
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ren Ingeborg Carlsdatter, der var i familie med andre af de 
betydeligste bornholmerslægter: Kofod, Wolffsen, Bohn, Hess
ler m.m. 

Johanne Lisbeths farfar Robert Robertsen var ligeledes køb
mand og skipper i Rønne, endda en af de mest fremtrædende. 
H an havde i 1730 giftet sig med den 20-årige Johanne Elisabeth 
Kofoed (som vor Johanne Elisabeth altså var opkaldt efter). 
Også hun var af den kendte Kofoedgårds-fam ilie, og dermed 
yder ligere beslægtet med familierne Gumløs, Akeleye m.v. 

Det siges (bl.a. i Bornholms Tidende 16/3 85) at denne Robert 
Robertsen var en engelsk skipper, der i 1728 strandede på Born
holm, og her havde erobret den attraktive Kofoedfrøken, men 
dette kan nu ikke være rigtigt. I skiftet efter ham fra 1753 står 
der nemlig, at hans bror var byskriver Henning Bohn i Rønne. 
Hvordan kunne det da gå t il, at han hed Robertsen? Jo, H enning 
Bohns mor giftede sig efter sin mands død for anden gang med 
artiller ikaptajn Robert Co/net. Robert Robertsen var altså halv
brortil H enning Bohn, og dobbelt navngivet efter sin far. Histo
rien om den engelske skipper kan have sit udspring i, at Colnet 
jo er et fremmedlydende navn, og forbavsende mange ægteska
ber stiftedes netop mellem strandede søfolk og bornholmske pi
ger. 

BRUDGOMMEN 
T ilbage til kokosnødden. Om brudgommens baggrund ved vi 
til gengæld ikke noget. Måske var det i virkeligheden ham, der 
var den strandede skipper? Med siden 39 år var han i hvertfald 
en fuldbefaren sømand. 

Det var på mange måder en brydningstid, ægteparret gik ind 
til, ikke alene på navneområdet. Året efter brylluppet, samtidig 
med det første barns fødsel, brød den franske revolution ud, og 
verden lagde an til de kommende 200 års omvæltninger. Den 
næste: Napoleons desperate forsøg på at underlægge sig hele Eu
ropa, fik de alvorligste følger for hele det danske samfund. Men 
de første år var der rigeligt at sejle med for den nybagte ægte
mand og skipper. 

Grønnegade 5, Rønne. Her boede vor familie fra 1788 til 1820-eme. Det 
gamle hus blev nedrevet i 1846, og det nuværende opført på samme grund 
og med de samme mål. 



Ægteparrets sønnesøn Agent Mogens Christiansen (1828-1916}. 
(Bornholms Museum) 

FAMILIELIV 
Først gjaldt det dog om at finde et sted at bo. Og i november 
1788 ser vi, at »skipper Mogens C hristiansen« mageskifter sin 
ejendom på 8 fag, nu Grønnegade nr. 23, med en 11-fags, den nu
værende Grønnegade nr. 5. Denne ejedes af den kendte urmager 
Edvard Sonne, der iøvrigt også var i familie med Johanne. 

H er fik ægteparret en passende bolig. Ikke nogen købmands
gård som andre af familien, men ihvertfald beliggende i det att

raktive Vestre Kvarter, hvor købmænd, skippere, embedsmænd 
og de bedste urmagere holdt til. Kvarterets kerne var Storegade 
og Lillegade, der lå bekvemt for havnen, og rummede byens 
største og bedste ejendomme. Rønne er nok den eneste af de 
bornholmske byer, hvor en sådan tydelig social inddeling i kvar
terer kan spores. 

Her fik de i tiden indtil 1803 8 børn, hvoraf de halve opnåede 
at blive voksne - et rimeligt gennemsnit for den tid. Mere end 
disse knappe oplysninger i kirkebogen og tingbøger finder vi 
nok næppe. Som historiker er jeg desværre afskåret fra at digte 
videre, handicappet af kendsgerningernes tyranni. At leve og dø, 
at elske og lide, at sejle ud og komme hjem (?), at vinke farvel fra 
havnebryggen og spejde tålmodigt fra brinkerne bag Grønne
gade efter sejl. Ingen spor iøvrigt, kun denne kokosnød, 
samt naturligvis nogle arveanlæg, der stadig driver rundt i livets 
strømme. 

Der er dog enkelte steder i kirkebogen, hvor man får et gran 
af oplysninger, nemlig ved barnedåbene, for her noteredes om
hyggeligt hvem der bar barnet, og hvem der var faddere. »Sig 
mig, hvem du omgås, og jeg skal sige dig, hvem du er,« skrev alle
rede Euripides over 2000 år forinden. 

Som ventet finder vi her kolleger og familiemedlemmer (dog 
ingen, der direkte kan henføres til Mons C hr istians familie). Vi 
møder da købmand Rasch, der ligeledes boede i Grønnegade 
(nuværende Missionshotel), og købmand C hristians Leegaard 
Wolfsens familie, også fra samme gade, i den store ejendom som 

familien Zarthmann senere kom til at bo i. Chr_ Wolffsen var på 
alder med »Mons«, medens hans børn var på alder med og yngre 
end Johanne. 

Af de unge Wolffsen'er møder vi flere af »frøknerne«, samt 
Christian, der blev en kendt kaperkaptajn og stamfader til kera
mikerne (fabrikken Søholm, Agnete gift med Laurits Hjorth, 
m.fl.). Den mest berømte af sønnerne, Caspar Wolffsen, møder 
vi dog ikke. Han havde nok for travlt med at sejle, allerede i 1802 
skal han, 22 år gammel, være blevet fører af en vestindienfarer. 
Men den "frøken Undahl«, der var fadder ved dåben samme år, 
må være den 16-årige datter af kommandant Undahl, hende som 
Caspar Wolffsen året efter blev forlovet med, og som han giftede 
sig med i 1804, da hun var blevet 18. De havde travlt de unge, 
også dengang. Caspar blev Danmarks berømteste kaperkaptajn, 
han og Christian udførte de mest eventyrlige bedrifter. 

Kun i 1799 finder vi et navn udenfor den fasttømrede familie
og skipperkreds, nemlig Christian Andresen, »hører« ved 
Rønne lærde skole. De ældste børn var jo da ved at begynde sko
legangen, og man var ikke fremmed for lærdom. 

KATASTROFEN 
Som bekendt tog Danmark parti for Napoleon i den »verdens
krig«, han bragte Europa ud i, hvilket resulterede i vanskelighe
der med englænderne, der ikke ville finde sig i vor »neutrale« 
skibsfart, og århundredet indledtes med slaget på reden i 1801. 
Der var fortsat strid om skibsfarten, og i 1807 rettede England 
det afgørende slag mod vor flåde og vor udenrigshandel. Medens 
København blev bombarderet, og flåden ført bort, gik englæn
derne til aktion på alle have mod vore handelsskibe, der nu var 
prisgivne. Skibene blev opbragt, og mandskaberne sat i fængsel 
på de såkaldte »prisonskibe« - udrangerede orlogsskibe, over
fyldt med fanger under elendige og sundhedsfarlige forhold. 

Mons Christian var netop på rejse, og var en af dem der kom 
i vejen for de engelske krigsskibe. Og den nu 56-årige skipper 
overlevede ikke engang året 1807 i det engelske fangeskab. Han 
nåede ikke at glæde sig over de puds, hans unge venner fra 
Rønne skulle spille englænderne, han fik ikke indsejlingen til 
Rønne med dens høje kirketårn og røde tage at se mere. 

BØRNENE 
Hjemme stod Johanne Lisbeth nu alene, kun 39 år gammel, 
med huset og børnene. Men hun havde jo sin familie og sine 
venner at støtte sig til, så det blev ikke nødvendigt for hende, 
som så mange andre enker i denne situation, at gifte sig blot for 
at få sig og børnene forsørget. Og hun kunne blive boende i 
Grønnegade. 

På kokosnøden er der, med påfaldende akkuratesse, blevet 
plads til alle 8 børn, levende som døde, med hver deres initialer 
og fødeår: 

PCS 
RCS 
PKCS 
PKCS 
AMCS 
IKCS 
ces 
ces 

Født 1789 (=Poul Christiansen) 
Født 1791 (=Robert Christiansen) 
Født 1794 (=Peder Kofoed Christiansen) 
Født 1795 (=Peder Kofoed Christiansen) 
Født 1797 (=Annike Margrethe Christiansen) 
Født 1799 (=Ingeborg Kristine Christiansen) 
Født 1802 (=Christian C hristiansen) 
Født 1803 (=Carl Christiansen) 
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Af dem døde den ældste, Poul, som ung, og de to Peder med 
mellemnavnet Kofoed klarede åbenbart ikke fødslen. Det 
kendte mellemnavn, som skulle have hjulpet dem til større hæ
der, var der ikke held ved. H eller ikke den yngste, Carl, nåede 
skelsår og alder. 

Det blev søn nr. 2, Robert Christiansen, der kom til at fortsætte 
faderens virksomhed. H an var 16 år, da faderen døde, og har 
kunnet støtte sin moder. I 1827 giftede han sig med Gjertrud 
Kirstine Holm, også af skipperslægt fra Rønne. Deres eneste søn 
fik naturligvis farfaderens navn: Mogens Christiansen, og ham 
kender vi særdeles godt. Han blev Rønnes største sejlskibsreder 
og rigeste mand, men kaldte sig aldrig andet end »Agent Christi
ansen«. H an boede i den store købmandsgård, der nu kaldes 
»Hintzes gård« (efter en grandnevø, der overtog den). Og læn
gere er vi nu ikke fra vor egen tid, end at der endnu må leve 
gamle rønneboer, der kan huske ham fra deres barneår, for han 
døde først i 1916. Og da han blev født i 1828 blev Johanne Lis
beth 60 år, så der går en ubrudt linie i menneskenes sind lige til 
vor tid. Om ham verserer der mange historier, i modsætning til 
hans bedsteforældre. Foruden i den nævnte artikel i Bornholms 
Tidende er han også beskrevet i dette hefte, nemlig i Jul på Born
holm 1948. Men han døde barnløs. 

SJdan sJ Rønne ud fra havet i slutningen af 1700-Jrene (Kobberstik i Pon
toppidans danske Atlas ca. 1764). I billedets midte ses husene i 
Grønnegade-Storegade, hvorfra Johanne Lisbeth kunne kigge efter sin 
mand. Det var dette syn, skipper Mons Christian sJ for sig under sine Lange 
rejser, indtil han i 1807 mJtte se det svinde bort for evigt. 

-----~ 
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Det blev derfor Mons Christians og Johanne Lisbeths to døtre 
Annike Margrethe og Ingeborg Kristine, der kom til at videre
bringe forældrenes arveanlæg til vore dage. De blev begge gift 
ind i købmandsslægten Rønne, og fik efterkommere i mange an
dre kendte købmands- og søfartsslægter, bl.a. H intze, Stender og 
Lund. 

Den næstyngste søn Christian Christiansen blev naturligvis 
også draget af søen. Da Johanne Lisbeth døde i 1832 var han på 
langfart , og var »Ventet til H amburg med det første«, men heref
ter tabes hans spor på de store have. 

Så godt som hele fami lien, det være sig forfædre og efterkom
mere, beskæftigede sig altså med handel og søfart. 

Det er derfor ingen tilfældighed, at det er en kokosnød, et 
minde fra de store have, der blev indfattet og foræret til Johanne 
Lisbeth i december 1826. Den er signeret »Rønne i December 
1826, P.C. H olm«, måske familie til den ældste søn Roberts for
lovede Gjertrud Kristine Holm. 

Anledningen har sikkert været 40-års dagen for Johanne Lis
beths og Mons C hristians trolovelse, da hun var 18 år. Trolovel
sesdagen blev dengang højtideliggjort med lige så stor, om ikke 
større inderlighed, end bryllupsdagen. 



En bid 
af østkysten 
Af OLAF HANSEN 

S må to kilometer fra Nexø ad vejen mod Svaneke, nærmere 
betegnet et kort stykke efter Stenbrudsgården, står i vejens 

højre side et blåt skilt, der viser til Halleklipper, hvilket er et se
værdigt og smukt naturområde. 

H er begynder en sti, der ikke blot fører til Halleklipperne, 
men den er nu videreført langs kysten nordpå, således at den in
teresserede og ihærdige vandrer kan komme af denne kyststi til 
fiskerlejet Listed. 

Hele turen til Listed er en smuk vandring gennem naturen i 
det bornholmske granitterræn. Men lad os i det følgende i ro og 
mag sammen prøve at se lidt på, hvad der møder os af interes
sante ting på et kort stykke af denne natursti. 

Efter små 100 meters vandring, lige efter et sommerhus, som 
i mange år var kontor for det nedenfor liggende Frederiks Sten
brud, vil vi i højre side af stien se en lav firkantet sten, der er hug
get i Nexø sandsten fra sandstensbrudet. På stenens ene side er 
indhugget bogstaverne »ØH« og modsat en bådshage. Stenen 
markerer skellet mellem østre herred og Nexø købstad. D et 
ejendommelige er, at stenen ikke, som man kunne vente, marke
rer skellet mellem Ibsker sogn og Nexø, men derimod til herre
det! Syd for Nexø er ved Langeskanse i stengærdet en lignende 
sten, der her markerer skellet mellem Bodilsker og Nexø. 
Denne sten har også Nexø byvåben, bådshagen, og bogstavet 
»B« samt årstallet 1825. Også mellem Bodilsker og Povlsker 
sogne er en meget smuk skelsten bevaret og med årstallet 1822. 
På denne sten står »Skiel Steen Mellem I Pouls Kjær for Strand 
I Bodils Kjær for Strand«. Denne sten har en meget markant 
sigtelinie, hvilket vil sige, at man straks kunne se i hvilket sogn, 
der var strandet skib. Dette var af stor betydning. Sognets sande
mand var altid forbjerger ved ·strandinger, og derfor var nogle 
sandemands embeder i visse år meget indbringende, og her 
peges på Poulsker, hvor de fleste strandinger fandt sted. Ibsker 
stenen, som vi standsede ved, har en meget svag sigtelinie. Men 
problemet strandede skibe har nok her ikke spillet den store 
rolle. 

Stien fører nu mod en lille bakke, som ikke er nogen bakke 
men Jomfruens batteri. Dette er anlagt til flankering af stranden 
ind mod Nexø, hvor der tidligere lå en antal batterier til byens 
forsvar. Disse er nu alle borte. Men om batteriet her vides fak
tisk intet. Det er måske bygget ret sent, hvilket navnet kunne 
hentyde til. 

Vi befinder os i granitterrænet, som geologisk hører til vor al
lerældste dannelse »Urtiden«. På vor højre hånd kan vi se Frede
riks Stenbrud, anlagt 1754, da brydningen af N exø sandsten be
gyndte. Nu er brydningen opgivet her, og stenbrudet er en stor 
sø. Sandstenen hører i geologien til kambrium. Om stedet 

skriver Martin Andersen Nexø i sin novelle »Barndommens 
Kyst«, at »man kan stå med et ben i hver (formation) og skræve 
over en halv million år«. En geolog vil til denne tidsangivelse 
sige, at der er flere hundrede millioner år mellem granit og sand
sten. Men på grænsen mellem granitten og sandstenen findes en 
kobbergang, som man mener har ca. 1 Y2 meters tykkelse. Kob
berkisen findes spredt omkring i bjergarten, i reglen i små korn 
dog op til 1 cm i diameter. I kobberkisen er fundet meget små 
mængder af gedigent kobber, kobberglans og kobberindigo. 
Forekomsten omtales i 1770 af Blichfeldt og Marfeld, men den 
er muligvis fundet af Andreas Birch, der var kongelig mineral
inspektør fra 1753 til 1758. Hans opgave var at berejse Danmark 
for at eftersøge teknisk brugbare mineralforekomster og aflej
r inger. H an var bror til Frederiks stenbruds første inspektør 
Niels Birch, og sammen fandt de en nogenlunde brugbar kaolin 
ved Grødbyåen, hvoraf det første danske porselæn skal være 
brændt. Muligvis har de sammen fundet kobbergangen. Amt
mand Urne nævner i sin fortegnelse over bjergarter på Born
holm »Guul Kaaber Glanz Ertz med Kaaber Grøn, af goed Kaa
ber Gehalt, og uden Steenblanding. Tilsendt fra Birk«. 
Forekomsten beskrives og besøges af Ørsted og Esmarch i 1818 
og-1819. De lod bore en skakt og fandt, at både det gedigne kob
ber og kobberkisen blev hyppigere, jo længere man kom ned. 

Ny Sjolla. Foto: Frede Kjøller. 
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Men.mere er det ikke blevet til. Martin Andersen Nexø fortæl

ler »Her drog vi drenge ud fra Nexø, forsynede med mejsler og 

skibsnagler så store som tøjrpæle og forsøgte at løfte skatten som 
den vældige troldmand H . C. Ørsted havde måttet lade ligge«. 
Som Martin således også for os andre, dog med en hammer i hån
den. Men det lykkedes dog at finde noget! 

Vi går lidt videre og er nu ved et åbent stykke med en vidun
derlig udsigt ind mod Nexø. Man ser Nexø havn med dens si
loer, pakhuse og fabriker samt den store fiskerihavn. Her kan 

jeg ikke lade være med at nævne et maleri af Jacob Kornerup fra 
1900. Maleriet viser Nexø omtrent fra dette sted. Det er natu
ralistisk og viser byen badet i solskin, holdt i klare men ikke 
skrigende farver. Det er meget minutiøst malet, så man kan 
skelne de enkelte huse. Maleriet er skænket Nexø Kommune af 
direktør Erik Helm, hvis far var apoteker i Nexø. Jacob Korne
rup var morfar til Erik Helm. Maleriet hænger nu på Nexø råd
hus. 

Turen går videre, og vi når nu Lerskreds batteri, hvor der i tid

ligere tid var anbragt 2 stk. 12 pund kanoner. Batteriets opgave 
var både at flankere Nexø på den nordre side men også til forsvar 
mod landgang på kysten. Batteriet var i brug 9. juni 1645, da 
Nexø borgerkompagni bemandede det under den svenske land
gang ved Malkværn. I 1813 lå ved batteriet et ammunitionshus, 
der var af bindingsværk med stråtag. Batteriet er nedlagt, men 
stedet er et yndet badested for bl.a. ungdommen under navnet 
»Sjolla« (at skylle sig). Fra hvem dette navn stammer eller fra 
hvornår vides ikke. Men navnet er meget betegnende. På det 
yderste skær opsatte turistforeningen gennem mange år en 
vippe til udspring for de dristige. D et sker ikke mere, men bol
tene til denne vippe kan stadig ses. Stedet var i min ungdom så 

Eroderet klipperevne. Foto: Frede Kjøller. 
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yndet, at den ældre generation var nødsaget til at fortrække. D et 

var ganske vist før transistorernes tid, men havde en af badegæs
terne medbragt en rejsegrammofon, så var et besøg på sjo lla helt 
i orden. Men den ældre generation fandt et godt og roligt sted 
længere nord på. Dette sted kom naturligvis til at hedde »Ny 
Sjolla«! 

Bag os ligger det tidligere hotel »H alleklippen«. Et i sin tid 
meget yndet udflugtmål, hvor der om aftenen var dans. Amts
opvisningen i gymnastik foregik i flere år her i hotellets store sal. 
For nogle år siden blev hotellet solgt og ejes nu af Gladsaxe Læ
rerforening og bruges til lejrskoler. 

Siden Jomfruens batteri har vi gået i et smukt landskab. En 
klippehede med lyng, emebærbuske o.a. mellem klipperne. 
Men stien, der har et rundt gult mærke, fortsætter, og vi passerer 
et mindre men forlængst forladt stenbrud. H vem der har forsøgt 
stenbrydning her vides ikke. Måske har det været firmaet Sode 
og Sanne i Nexø. Men granitten her har ikke været egnet til sit 
formål, da der bag stenbrudet findes en stor mængde opbrudte 
klippestykker, som ikke har fundet anvendelse. Stenbrudet er 
opgivet. Men lige fø r dette stenbrud ses ude ved stranden spor 
af stenhuggerens mejsler og ki ler. Også her har man forsøgt 
stenbrydning. 

Kort efter dette stenbrud fører en lille sti til højre, og her har 
vi det før nævnte badested »Ny Sjolla« . Stedet ligger delvis i læ 
bag et klippeskær, og derfor er her sikkert at bade bortset fra, 
når det er stærk pålandsvind. Men stedet er godt valgt til erstat
ning for det oprindelige sted. 

Efter et stykke vandring gennem den afvekslende natur og 
delvis gennem skov, går stien gennem et stengærde og umiddel
bart herefter deler den sig. Vi skal følge den venstre sti for at 



komme videre, men tager vi stien til højre, kommer vi til en af 
østkystens mange små naturhavne. Havnen er ikke stor, og den 
er ikke beskyttet af klippeskær, som så mange andre steder, 
hvorfor bådene i stormvejr må trækkes højt op på land. 

Den ihærdige vandrer bør dog herfra ikke følge stien til ven
stre men derimod fortsætte over klipperne fra havnen og ude 
ved kysten se et fænomen skabt af naturens rasen. En oprindelig 
mindre klippespalte er gennem århundreder bearbejdet af bøl
gerne ved øst og nordøstlig storm. Dette har bevirket, at klippe
spaltens søndre side er kraftig eroderet af bølgernes rasen, me
dens den nordre side næsten er uberørt. Kommer man i østen 
storm, vil man her opleve et fantastisk sceneri. Nogle få meter 
herfra er ude i stranden en stor jættegryde. Et sted, der er dannet, 
ved at en sten eller flere stene af vandet bliver hvirvlet rundt og 
derved uddyber klippen, således at der dannes en grydeformet 
fordybning. Navnet jættegryde stammer selvfølgelig fra meget 
gammel tid, hvor ting, der ikke kunne forklares, blev tillagt 
overnaturlige ting. 

Lidt længere fremme mellem stranden og en lang ø ses en flot 
række af diabasgange. Disse ses bedst ved lavvande, men så er 
øen næsten en del af stranden. I min skoletid kaldte vi diabas for 
grønsten, ligesom vi på museet i Rønne kunne se flotte grøn
stensøkser. Diabasen blev kaldt for en vulkansk bjergart, der var 
yngre end den omgivende granit men ældre end Nexø sandsten. 
I dag kaldes diabas i geolog sprog for dolerit. 

Foran os har vi nu en typisk klippehede, der svarer til landska
bet nede ved Lerskreds batteri, selvom dette her virker anderle
des, forbi vi over et delvis fladt terræn med en del ene buske ser 
over mod Malkværn batteri. Det batteri, som vi ser i dag, menes 
anlagt i 1803. Det hedder om batteriet: »Beskyder den dybe, for 
svære skibe, passable rende mellem stranden og en klippe i søen 
og tjener til forsvar mod landgang.« Her var det, at Albret Wolf
sen den 9. juni 1645 satte livet til sammen med sine kammerater 
i kampen mod svenskerne. »Han stred for Konge og Land og 
maatte ærligen dø« står der på bautastenen, der sammen med to 
mindre sten blev rejst i 1901, da batteriet blev fredet. Men her 
lå altså før en skanse, hvor de forsvarede sig mod den svenske 
overmagt. Vi var i tiden med de evindelige kr:ige med Sverige, og 
Nexø undgik ikke sin skæbne. Byen blev angrebet af den sven
ske flåde under ledelse af admiral Carl Gustav Wrangel, der ville 
hævne, at Nexø-boerne året før havde opbragt en svensk bojert. 
Dette skib ejedes af admiralen! Nexø borgervæbning beman
dede byens skanser og beskød svenskerne, der forsøgte land
gang. Denne blev opgivet, og svenskerne skiftede taktik, idet de 
sejlede nordpå og dermed forbi Nexø. Skansen ved Lerskreds
odde blev besat, men i Madvigen længere nordpå kommer sven
skerne i land, og en plyndring af Nexø fandt sted. Selv Skt. Ni
kolaj kirke skånedes ikke. Rasmus Ravn skriver i 1671 »I det 
Opløb mistede 3 Borgere der og en Bonde Livet og en Borger sin 
Haand, som og siden deraf døde«. 

Malkværn er et skær udenfor i havet, og navnet kommer af 
den lyd, der kom herfra. Det lød som en kværn, der malede 
malt. Amtmand Urne skriver i 1764: »Fordi der løber Vandet, 
ligesom ved en Qværn herom, oven over en Steen Grund.« Og 
om lyden hed det: Lyden kan høres een Miil op i Landet«. Min 
far har fortalt, at han som dreng og boende i den sydlige del af 
Nexø tydeligt kunne høre havets brusen fra Malkværn. Og af 
denne brusen tog man varsler om vejret. Man kunne af kvær
nens brusen høre, om vinden var ved at vende, eller der var 

jættegryden. Foto: Frede Kjøller. 

storm i anmarch. Men i drenges fantasiverden var Malkværn 
også med. Det blev fortalt, at Malkværnens brusen skyldtes, at 
der her var et hul i havbunden, hvor vandet i en malstrøm for

svandt ned i jordens indre. Vi drenge havde en fantastisk plan 
om at bygge en dæmning rundt om skæret for så nærmere at un
dersøge, om det forholdt sig således. Det blev selvfølgelig aldrig 
gjort. Men vi har sikkert læst for meget i Jules Vernes roman 
»Rejsen til Jordens Indre« og haft i tankerne, hvordan man på Is
land ved at undersøge en udslugt vulkan falder dybt ned i jor
den, og der oplever de mest fantastiske ting og sager. - Der blev 
også fortalt om to drenge, der væddede en daler, om at en af dem 
turde svømme ud til skæret, og der tage en dukkert i Malkvær
nen. Ham, der tog mod væddemålet, svømmede så derud, men 
man så ham aldrig mere. Han vandt sit væddemål, men fik aldrig 
sin daler. Når fiskerne kom for nær til Malkværn, kunne de 
høre, der i bølgeskvulpet blev sagt nede fra dybet: »Ja ska ha min 
daler, ja ska ha min daler.« Fiskerne var forøvrigt bange for at 
komme Malkværn for nær. Man kunne risikere at blive suget 
med ned i dybet! 

I foråret 1890 strandede en engelsk damper »Newbattle« ved 
Malkværn. Den var lastet med hampfrø, og det berettes, at man 
om sommeren kunne se kysten fra Dueodde og langt mod nord 
bevokset af et græsgrønt tæppe af hampplanter. Damperen blev 
vrag og hugget op og solgt ved auktion. Nogle af jernpladerne 
blev anvendt i 1892 til bygning af dokporten i Nexø havn. Nu 
er dokporten blevet fornyet i 1984, men i godt 90 år holdt de 
gamle plader. Da vraget blev fjer.net, skal man have foretaget 
nogle sprængninger, og det .er .m'uligt, at disse samtidig har fjer
net nogle af klipperne i skæret. 

JUL PAA BORNHOLM 27 



Den 25. januar 1912 kl. 21 strandede damperen »Skakkeborg« 
af København, lastet med props fra Libau til Hul!. I løbet af for
middagen den kommende dag tog stormen til, og 16 mand af be
sætningen blev landsat dels med båd og dels med redningsappa
rat. Om eftermiddagen er det blevet en forrygende storm, og 
kaptajnen og 4 mand, der tappert havde holdt ud på skibet, 
kommer under en dramatisk redningsaktion i land. Det var vin
ter med storme og med stræng frost, men den 19. februar blev 
skibet bjerget. Bl.a. bortsprængte man et klippestykke under 
skibets bund. Om det var sprængningen i 1890 eller 1912, der 
ødelagde noget på Malkværn, ved jeg ikke. Men besøger man 
Malkværn i dag, vil man høre den evige brusen fra skæret. Men 
Malkværnen maler ikke mere. 

Lige efter batteriet passeres igen en af de små naturhavne. Men 
denne ligger i forhold til den først passerede godt beskyttet af et 
foran liggende skær. Havnen er for tiden ikke benyttet. Men 
mellem batteriet og havnen ser vi en aflejring af Aarsdale grus. 
Granitten, vi bevæger os på under turen, er Svaneke granit. Den 
groveste af de bornholmske granitter, som ved smuldring dan
ner det i sin tid meget populære Aarsdale grus, der blev anvendt 
til havegange. Forekomsten er i dag måske vanskelig at se, da ste
det er en hel del græsbevokset. 

Stien fortsætter, og vi føres nu af en trappe over et hegn. Fra 
trappen ser vi foran os en meget stor naturhavn, »Pærahavn« kal
det. Om det er efter en person ved navnet Per, eller her har været 
nogle gode pæretræer med velsmagende frugter, som havnen har 
fået navn efter, kan ikke konstateres. Men lige til venstre inde i 
havnen er bygget en lille bådehavn, som må siges at være godt 
beskyttet. I sin tid var havnen et yndet mål for Nexø Roklub, 
som næsten hver morgen roede til Pærahavn og t ilbage, inden 
man tog til sin arbejdsplads. Pærahavnen er en stor sprækkedal, 
som inde på land kan følges et godt stykke mod syd. 

På venstre hånd følger stien et elektrisk hegn. Men før dette 
blev opsat, gik kreaturerne løse i terrænet. D et så meget male
risk ud, når man så disse gå og græsse nede ved stranden mellem 
klipperne. Men desværre har vi ikke dette syn mere. 

Naturhavn ved Malkværn. Foto: Frede Kjøller. 
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Malkværns batteri. Foto: Frede Kjøller. 

Igen passeres en trappe, og vi er nu på en »halvø«, hvor vi på 
begge sider af stien har en masse stenbrud. H er er, som te rrænet 
viser, brudt en masse granit gennem årene. Og en del af denne 
er udskibet ved hjælp af mindre både til skibe, der var opankret 
udenfor. Omkring 1821 begyndte kommandant Hoffmann den 

bornholmske granitindustri. Årsagen var anlægget af fortet 
»Trekroner« ved indsejlingen til København. Men her begyndte 
man 30 år senere. 

Den 14. juni 1851 havde Ibsker sogneforstanderskab møde i 
præstegården og et af punkterne, der blev behandlet, var en an
søgning fra en kongel ig prøjsisk bygmester H. Wolff, der søgte 
om tilladelse til brydning af granit på Nørremark samt om tilla
delse til at udsk ibe stenen herfra. Han betingede sig eneret på 
10-15 år samt at betale 16 mark for en ladning på 28 læster og for
holdsvis mere eller mindre efter skibenes drægtighed. Man blev 
enige med Wolff om et lejemål på 10 år samt en betaling på 10 
skilling pr. læst. Stenbrydningen varede ikke længe. Fra anden 
side ved vi, at Wolff var rejst til Sverige, hvor han ved Karlsham n 
med straffefanger som arbejdskraft fik en betydelig export af 
brosten til Tyskland. I november 1853 hedder ejeren Sauerbeer. 
Men sogneforstanderskabet har nu problemer, idet Sauerbeer's 
kreditorer gør udlæg i stenbrudet. Dette kommer også til at be
røre kontrakten med Wolff, og som Sauerbeer har overtaget, og 
er underskrevet af forstanderskabet. Men i 1856 begynder så fi r
maet Sode og Sonne fra Nexø driften af det, som folk i daglig tale 
nu kaldte for »Prøjserværket«. H er arbejdes nu i mange år, og 
megen granit er udskibet herfra. Dette udskibningsarbejde, som 
foregik med store både, måtte stenhuggerne væsentlig selv be
sørge, uden andet vederlag end at de og deres hustruer en gang 
årlig, nemlig St. Hans Aften, samledes til det såkaldte »lade
gilde«, hvor de blev trakteret med kaffe og boller. I årenes løb, 
og efterhånden som stenværket udvidedes, og et stenværk blev 
anlagt i Helledsbakkerne, kunne der ved dette »ladegilde« være 
samlet 70-80 mand med deres koner, og »ladegildet« var da en 
hel festdag. Men efterhånden uddøde disse gilder, vistnok om-



kring årh undret skiftet. Arbejderne følte sig ikke tilfredse med 
at arbejde flere dage med stenudskibning for en kop kaffe og en 
bolle, ligesom ar bejdsgiverne blev kede af denne ydelse, når de 
alligevel skulle betale for arbejdet med penge. Men i stenværkets 
blomstringstid omkring 1870-80 var ladegildet St. H ans aften en 
stor dag ved den gamle værktøjssmede på Nørremark. 

I december 1851 har Wolff søgt om opførelse af nogle bygnin
ger ved stenværket, bl.a. en smedie. Dette tillades, og smedien 
fik selvfølgelig navnet »Prøjsersmedien«. I denne smedie flyt
tede smed C hr. Møller i 1858 ind som nygift og som stenværkets 
smed. Omkring 1860 blev Møller grebet af pastor Tranbergs for
kyndelse og blev prædikant hos denne. Men deres veje skiltes, og 
i 1868 stiftede Møller det, der i dag hedder »Luthers Missionsfor
ening«. Smedehåndværket var opgivet. 

Omkring 1872 boede smed Lars LFrederik Ipsen i smedien. 
Da stormfloden i november 1872 kom, blev smedien med bolig 
bortskyllet, og Ipsen måtte om natten bære hustru og børn i 
land, hvorimod, som han selv fortalte, grisen svømmede selv ind 
t il fast jord. Ipsen var medstifter af Afholdsforeningen i Nexø, 
vistnok den første på Bornholm, ligesom han straks blev for
mand for denne. Ligeledes var han formand for den frimenig
hed, der blev dannet, da pastor Tranberg i 1877 opløste sin valg
menighed. Frimenigheden havde ikke mange medlemmer, og 
tilsidst var der kun Ipsen og hans hustru. I 1897 blev de medlem
mer af Bornholms Valgmenighed, og Ipsen var formand for 
denne i Nexø indtil 1903, hvor ægteparret forlod Bornholm. 

Vi når nu frem til Svenskehavn, og turen er ved at være forbi. 
Efter navnet kunne meget tyde på, at her har svenske fiskere un
der sildefiskeriet søgt land. Mange svenske fiskere begav sig på 
jagt efter sildestimerne og dermed til danske kyster. Om som
meren blev Bornholm målet for mange af fiskerne. Martin An
dersen Nexø fortæller i »Pelle Erobreren«: »Og en skønne dag 
kom Egerne! De kom strygende over havet fra H allevik og 
Nogersund og de andre steder derover på svenskekysten, kækt 
pløjer de vandet med de forunderlige latinske sejl i skrå flugt.« 
Om de svenske fiskere har været i Svenskehavn, vides ikke med 

Udsigt mod Svenskehavn. Foto: Frede Kjøller. 

SIS Dixie af Porsgrunn strandet d. 26.2.1952. 

sikkerhed. Navnet er registreret i 1933 i »Bornholms og Christi
ansøs Fiskeriforening i 50 Aar«, hvori er en fortegnelse over sted

navne på søen, og her står om Svenskehavn, at det er tæt ved 
land udfor Nørremark, altså en fiskeplads. Et ældre navn er 
Vagtbodhavn, og Salckow skriver herom i sin »Militærbeskri
velse over Bornholm 1813/ 14«, at her var 7 fiskerbåde hjemme
hørende. Havnen havde navn efter en vagtbod, der var oppe på 
bakken, og hvorfra der er en god udsigt over pynten ved Svaneke 
og helt over til C hristiansø. 

Ved Malkværn strandede som nævnt damperne »Newtattle« 
og »Skakkeborg«. Men også andre skibe er strandede her, enten 
på grund af hård strøm, usigtbart vejr eller forveksling af fyrene 
Svaneke/Dueodde eller Christiansø/Svaneke. Jeg husker 3 
strandinger ganske tydeligt. Den 5. maj 1932 strandede SIS Rival 
af Kiel. Den kom fra Libau på vej t il Liibeck i ballast. Skibet løb 
op på nogle flade klipper kun 3 favne fra stranden . Man kastede 
en del af skibets kul overbord, og den 9. maj kom det fri af klip
perne. Og så oplevede man, at Aarsdaleboerne om sommeren 
forsøgte at fiske disse kul op igen. Den 26. februar 1952 var det 
SIS Dixie, der kl. 4 om morgenen for fuld kraft sejlede ind i klip
perne. Skibet kom fra Gdynia med kul til fransk havn. Kullene 
blev lastet om i lægtere, der lossede i Nexø havn, og den 1. marts 
kom skibet af grunden. Begge disse strandinger var ud for de 
gamle stenbrud. Men den 8. december 1934 strandede SIS Glen 
Head udfor Svenskehavn lørdag aften kl. 22. Skibet havde løbet 
forstavnen op på nogle af de flade klipper og stod på et meget 
udsat og farligt sted. Vinden friskede mere og mere op, og mand
skabet måtte forlade skibet. Mandag morgen var skibet sunket. 
Forstavnen var gledet ned af klippeskæret, hvorefter søen havde 
drejet agterskibet ind på klipperne. Om tirsdagen lå Glen H ead 
helt om på siden, og vraggodset drev i land. Skibet blev total 
vrag. Men strandingerne samlede mange tilskuere på land. 

Ved parkeringspladsen ses svage rester af en skanse, hvilket ty
der på, at her kunne forsøges landgang, hvorfor forsvaret her 
kunne sætte ind. Men stien fortsætter. Først til Aarsdale og 
derfra til Svaneke og Listed. 
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Janus Djurhuus 
og Rønne lærde Skole 
Af HANS REUSCH 

J anus Djurhuus' lærer og mentor på Færøerne var sognepræst 
Emil Victor Schau Bruun. Denne blev pr. 30. marts 1897 

sognepræst i Hasle-Rutsker sogn på Bornholm. Ifølge Dimma
lætting nr. 21, den 22. maj 1897 afrejste Emil Bruun fra T6rshavn 
med postdamperen »Laura« om morgenen, den 16. maj. 

Sommeren 1897 tog Janus den Almindelige Forberedelses 
Examen fra Realskolen i T6rshavn. 

I så godt som alle de af mig kendte artikler og erindringer om 
Janus, er det enten ikke preciseret, eller det fremgår at han kom 
til Bornholm i løbet af sommeren 1898 for, under Emil Bruun's 
vinger, at tage studentereksamen fra Rønne lærde Skole. Dette 
er imidlertid ikke tilfældet . Allerede en måneds tid efter sin ek
samen i 1897 rejste Janus til Bornholm. I Indbydelsesskrift til de 
offentlige Examina i Rønne lærde Skole 1898 ( d.v.s. der skrift der 
omhandler skoleåret 1897 / 98), står Janus opført i fortegnelsen 

Studenten Janus Djurhuus, august 1901, Yhr Foto 12125. 
(Bornholms Lokalhistoriske Samling). 
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for skolen's IV. k lasse, d.v.s. han må enten have gået i klassen hele 
skoleåret, eller en del af det; i elevfortegnelsen er det generelt be
mærket, at ved det nye Skoleårs Begyndelse og senere er optaget 28 
elever. Afgørende er det dog, at der i Skoleprotokol for Rønne 
lærde Skole fra rektor C. G. Koefoed's hånd er noteret, at Janus 
er optaget i skolen den 19. august 1897. Det var kl. 11 samme dag 
skoleåret begyndte. Dertil kan bemærkes, at Janus fik friplads 
på finansloven. Skoleåret blev afsluttet sommeren 1898 med IV. 
klasses Hovedexamen, hvor Janus med Ministeriets tilladelse 
kun deltog i tillægsprøver i latin , græsk og fransk på grund af sin 
eksamen fra T6rshavn. 

I bedømmelsen deltog dr. Anders Bjørn Drachmann (latin og 
græsk), amtmand Anton Wilhelm H einrich Groothoff (fransk) 
og pastor Emil Bruun (græsk). Især sidstnævnte er jo ganske in
teressant i denne sammenhæng. Fredag, den 19. august 1898, kl. 
11 begyndte Janus i skolens V. klasse (d.v.s. den første af de to 
gymnasieklasser). Janus havde dette skoleår almindelig fri un
dervisning. 

VI. klasse begyndte skoleåret om mandagen, den 21. august 
1899 kl. 11. Også dette skoleår havde Janus fri undervisning. 

Alle de studerende i denne klasse indstillede sig til afgangsexa
men, og det skulle vise sig, at alle bestod. Eleverne var i den 
Sproglig-historiske retning: Jens H endrik Oliver Djurhuus, 
N iels Julius Eilemen, Ove Brandt Kofoed, Otto Møller, Ove 
Rønne, Alfhild Skovmand og Johan Fredrik Tryde; og i den 
Matematisk-naturvidenskabelige retning: Henriette Andersen, 
H ans Nicolai Esbersen Dam, Georg C hr. Hansen, Ove Jensen
H ein og Carl Olaf Sonne. 

Den skriftlige eksamen for VI. klasse blev afholdt i dagene den 
11.-15. juni. Emnerne for dansk stil var Kong Christian den 8de 
og Oppositionen (bunden opgave) og Hvilke Fordele og hvilke Fa
rer har det for et Land at være et stærkt søgt Turistland? (fri op

gave). 

D en mundtlige eksamen begyndte fredag, den 29. juni med 
dansk og oldnordisk, fransk mandag, den 2. juli, tysk torsdag, 
den 5. juli, latin lørdag, den 7. juli, græsk lørdag, den 7. juli, hi
storie mandag, den 9. juli og naturlære tirsdag, den 10. juli. 

I bedømmelsen deltog prof. dr. Christian Christiansen (natur
lære), prof. dr. Otto Jespersen (dansk, o ldnordisk, fransk), dr. 
phil. Christian Juel (matematik) og cand. mag. Johan Ottosen 
(latin, græsk, historie). 

I Bornholms Avis, tirsdag aften den 10. juli 1900 kan man bl.a: 
læse: I Aar har Rønne lærde Skole det største Antal Studenter, som 
den vistnok nogensinde har haft. Der bliver nemlig ialt dimiteret 
et Dusin, hvoraf de 7 hører til den historisk-sproglige Retning og 5 



til den matematisk-naturvidenskabelige. De sproglige har afsluttet 
i Dag og opnaaede alle første Karakter. Matematikerne bliver/ ær
dige i Morgen. 

Efter alt at dømme, tilbragte Janus resten af sommeren hos pa
stor Emil Bruun i H asle, indtil han den 31. august rejste til Kø
benhavn for at begynde sine medicinske studier, sandsynligvis 
tilskyndet af vennen Carl Sonne, som modsat Janus fuldendte 
dette studium og siden gjorde en aldeles glimrende karriere 
inden for faget. 

O m mennesket Janus Djurhuus i disse hans tre første år på 
Bornholm foreligger der desværre ikke særlig meget materiale. 
Det eneste trykte er Gudmund Bruun's artikel »J. H . 0. Djur
huus og Emil Bruun« i Utiseti 1948, hvor pastor Bruun's søn 
kommer for skade at nævne, at Janus ko m til Rønne latinskole 
sommeren 1898 . At Janus iøvrigt længes hjem og at han altid gik 
i ki rke. 

Men der eksisterer faktisk to ganske interessante vidensbyrd 
fra Janus' egen hånd: et brev til broderen Hans Andreas og Ja
nus' påbegyndte regnskabsbog. Efter brevets indhold kunne 
man godt tro, at det var hans første brev fra Bornholm. Selve bre
vet er ikke bemærkelsesværdigt, mere interessant er det , at der 
følger et digt skrevet på dansk med brevet. Dette digt viser Janus' 
hjemlængsel, især efter det familiemedlem som ikke er mere. 

Rønne Den 18 Septbr. 1897. 

Kære Broder! 
Jeg har modtaget dit sidste Brev og de deri indlagte Breve. Hvad 
de indeho ldt, behøver jeg ikke at fortælle jer, da de allerede vare 

Studenterfoto årgang 1900 I Rønne lærde skole. 

Stående fra venstre mod højre: Siddende fra venstre mod højre: 
1. Niels Julius Eilertsen 1. Janus Djurhuus 
2. Georg Chr. Hansen 2. Alfhild Skovmand 
3. Ove Brandt Kofoed 3. Johan Fr. Tryde 
4. Hans Nic. Esbersen Dam 4. Henriette Andersen 
5. Ove Jensen-Hein 5. Carl 0. Sonne 
6. Ove Rønne 
7. Otto Møller 

op brudte af Eder, som ikke kunde styre jer Nysgerrighed , men 
det kunde jo kun foraarsage jer Glæde, saa vel som det for
aar(sa)gede mig megen Opmuntring. 
Jeg vil bede jer om at sende mig noget tøj, af samme Slags, som 
de Klæder jeg fik af Onkel før jeg rejste til naar det behøves at 
reparere Klæderne med, men det maa endelig være af samme 
Slags. Saa vil jeg bede Dig om at sende mig: 3-5 Pakker Tobak og 
nogle C igarer (1 Dusin) samt et Askebæger af samme Slags som 
det jeg brugte deroppe. Jeg fik straks jeg kom noget To bak og en 
Pibe fra Præsten saa jeg ikke behøvede at købe mig en Pibe. Jeg 
haaber at D u vil sende mig disse T ing med første Post . H usk En
delig min Addresse 

Jens Djurhuus 
Adresse Frk. Dam, Rosengade N r. 5 

Rønne 

Jeg har det Gud ske Lov endnu godt , og synes godt om Skolen. 
Men ofte naar Solen synker ned i H orisonten da kaster jeg læng
selsfuldt mine Blikke over H avet hinsides hvilket jeg ved at alt 
som jeg har kært er. G id det var forbi gid jeg lykkelig havde 
naaet mit Maal at blive Student, men Tiden bliver lang. Dog 
trøstig vil jeg tage fat , og naar vi saa samles igen da skal v i engang 
for alle blive glade, da skal vi takke H erren fordi han saa naadigt 
havde ført mig saa langt. 
Jeg har paa den anden Side skrevet nogle Vers som jeg digtede i 
et stemningsfuldt øjeblik og som jeg haaber vil opmuntre jer. 
Jeg skriver ikke t il en eneste uden jer fordi jeg har ikke Raad der
til. 
H ar I det alle godt? Er det lige daarlig med Fars H aand? 

Carl 0. Sonne,Jamts Djurhuus og en ukendt, august 1901, Yhr Foto 12126. 
(Bornholms Lokalhistoriske Samling}. 
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Hils.alle dem som spørger efter mig og sig det gaar mig godt. 
Det er sent og jeg er saa søvnig derfor slutter jeg. 

Venlig Hilsen fra 
Eders hengivne Broder 
Jens Djurhuus 

N.B. Send endelig alt som jeg har bedt om med næste Post samt 
tillige et Cigarrør. 

Ved Moders Død':-

mel. Tænk naar en gang. 

1. Græd nu ej mer og lad kun Glæden stige 
ned i jer Sjæl alt som en Stjerne klar 
og lader alle mørke Sky'er bortvige 
som Eder Sorgens Graad paatrykket har 

2. Taare o stands! Thi hun gik bort at møde 
de syv'}'f for hvem hun her saa ofte græd 

og hist med dem i Livets Morgenrøde, 
salig at smile der af I himmelsk Fred 

3. Derfor o! græder ikke men vær glade 
thi naar I engang skulle sejle hjem 
fra Jorden saa vil H erren eder lade 
i Salighedens Land at møde dem 

4. Tænk naar engang vi hisset skulle vandre 
i Salighedens Lunde rank og fri 
og smilende hist tale med hverandre 
om Jordelivet som da er forbi 

Hvad angår regnskabsbogen er den første noterede dato den 12. 
september 1897, men der er føn en del udgifter ind uden dato, 
som sandsynligvis er udgifter fra den foregående måned. 

Jeg vil anføre nogle eksempler på disse udgifter så man dog 
kan danne sig et begrænset billede af Janus' liv i det halve år 
regnskabsbogen føres. 

Janus er sandsynligvis rejst fra Torshavn med postdamperen 
»Laura« i begyndelsen af august. Selve rejsen varede ca. syv dage, 
og skibet anløb altid skotsk havn, som regel Leith. Under regn
skabsbogens Diverse Sager er angivet: Udgifter i England, Rejsen 
til B. Kost paa Rejsen 19,00. Pudsigt nok har Janus ført et ikke 
helt konsekvent dobbelt bogholderi, idet han tidligere under 
Konto over Udgifter har noteret Udgifter i England 1, 00, Rejsen 
fra København 5,00 og Kost paa Rejsen til København 13,75, den 
samlede udgift blev altså rent faktisk 19,75. 

Som det ses i brevet til Hans Andreas, lejede Janus sig ind hos 
Frk. Dam, Rosengade Nr. 5, Rønne, for nøjagtighedens skyld skal 
det nævnes, at det drejede sig om to frøkener Dam, søstrene Pe
trea og C hristine, de ernærede sig begge ved håndarbejde af for

skellig art. Det værelseJanus lejede kostede ham 15,00 for tre må-

>f Else Marie Pouline Djurhuus døde den 10. juni 1897. 

'f'f Janus Djurhuus' niece, Jona Niciasen, har venligst oplyst 
mig om, at de syv var syv søskende (af ialt 12) der døde som små. 

3 2 JUL PAA BORNHOLM 

neder, og det må være ind. kost, både når man tager beløbet i 

betragtning, og når der desuden ikke anføres udgifter af en sådan 

art i regnskaberne. 
Og hvordan var Rosengade placeret i Rønnes sociale indde

ling? "··· i 1857 var byens ejendomme klassificerede skattemæs
sigt i otte klasser. I første klasse var kun »det store torv«. Anden 
klasse omfattede Lille Torv, Torvegade ... Storegade fra Rosen
gade til den lærde Skole ... og i 90'erne var det ikke væsentligt 
forandret.« (Nielsen p. 20 f.) Med andre ord, Janus boede respek

tabelt. 
Ved siden af husleje er tøj den største udgift. »Ifølge Skrædder

regning 47,78, 1 overfrakke 40,00, 1 Slips, 1 Par Manchetter, 1 
Krave, 1Flip2,80, 1Kasket2,60og1 Parnye Sko 11,00. Rygetøjet 
tog sit: to kvaliteter sjaktobak ti 0,15 og 0,35 pr. pakke, et pund to
bak 1,00 og 2 cigarer 0, 16. 

Som tidligere nævnt skulle Janus til IV. k lasses eksamen have 
latin, græsk og fransk. Det ses, at han har fået ekstraundervis
ning i græsk, det kostede 3,50, der står ikke noget om hvor lang 
tid det stod på. Ellers ses det, at udgifterne gik til papir, blæk, 
pen og frimærker. Reparation af tøj og sko, ja 0,30 ti l Frelsens 
Hær. Eller en Fremmedordbog til 3,50, barberinger 0,47 og lidt 
småpenge til terningspil. 

Hvis Janus havde fortsat sin regnskabsbog i de tre år, så ville 
vi måske have set at han havde været i Rønne Teater. På reperto
iret 1897 stod f.eks. Erik Bøgh's vaudeville »Tak«, eller Hostrups 
to af samme art »Gjenboerne« og »Intrigerne« i 1899. Det blev 

faktisk spillet ganske meget teater i Rønne på den tid, amatører 
som professionelle. Og der var afgjort et behov for forlystelser, 

Rosengade 5, Rønne hvor Janus lejede sig ind hos søstrene Dam. 
{Foto: Frede Kjøller). 



Pastor Emil Bruun, Hasle, februar 1898, Yhr Foto 9557. 
(Bornholms Lokalhistoriske Samling). 

Rønne var i disse år en by med ca. 9.000 indbyggere (hele øen 
havde ca. 40.000). 

D et var ikke kun teater, der var også musik, bl.a. var apoteker 
Fischer (far til Knud Rehling Fischer, Janus' klassekammerat i 
IV. klasse) initiativrig inden for dette område. Biblioteker og læ
sekredse kendtes næsten ikke, men den lærde Skole havde en på 
den tid anseelig bogsamling, små 10.000 bind. 

Gudmund Bruun nævnte, at Janus ofte gik i kirke, det har 
givet været i den almindelige sognekirke hvor den ældre grundt
vigianske pastor F. V. Christensen prædikede. Naturligvis kan 
man fores tille sig at han har besøgt »den katolsk-apostolsk me
nighed« hvor pastor N. F. Eilertsen (Niels Julius Eilertsen's far) 
var prædikant. 

En helt anden mulighed, og den var nok så uskyldig, var Pe
treas Konditori. Man kan med al rimelighed formode, at et evt. 
besøg på kondit0ri har spændt J anus' økonomi hårdt. Der har 
næppe været råd til de store forlystelser, - og selv om der udfol
dedes en del selskabelighed i Rønne på den tid, så har det for
trinsvis været blandt det bedre borgerskab. Det kan man f.eks. 
læse om i Fr. Teist's breve, han var toldinspektør på Bornholm 
fra maj 1897til1906. For 17. December 1898 kan man læse: »Kl. 
2 igaard til H asle. Paa Visit hos Jepsens (Borgmester i Hasle}, hvor 
vi maatte blive til 9\/2. De hentede Past0r Bruuns. Fint Aftens
bord. I ser, at vi brandskatter Bornholm med Gæsterier« (Teist 
p. 64-65) »I et andet brev nævner han pastor Bruun i Hasle som 
øens betydeligste prædikant.« (Teist p. 57.) 

H vad der indtil videre er kendt i dialogen mellem Janus og 
Bornholm, kan man læse mere om i min artikel Janus Djurhuus 
og Bornholm, trykt i Bra nr. 6, 1984 (næsten identisk med artik
len af samme navn i j ul på Bornholm 1984), med undtagelse af 
at det var i sommeren 1897 og ikke 1898 Janus kom til øen. Her 
står også det digt Janus skrev i Emil Bruun's gæstebog da han for
lod Bornholm for at studere videre i København. Digtet er date
ret den 31. august 1900, nøjagtig 48 år efter foretog Janus sin sid
ste rejse, - det er mit håb, at han er faldet til der hvor han nu 
befinder sig. 

LITTERATUR: 
Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Rønne lærde Skole 
1898, 1899, 1900 og 1901. 
Fortegnelse over samtlige elever i Rønne lærde Skole i tidsrum
met 1818 - 1900, 1901. 
Skoleprotokol for Rønne lærde Skole (No. III), begyndt juli 
1894, endt april 1910 af Skolens Rektor C. G. Koefoed. 
Utrykt kilde i Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og 
Bornholm. 
Om Rønne på denne tid vil jeg især henvise til Niels Nielsen: En 

by vokser til, Rønne 1959 som sagligt og kompetent fortæller om 
årerne 1890 til 1914. 
Om Rønne lærde Skole i de samme år vil jeg henvise til tre artik
ler. Ingrid Larsen: Indtryk fra Rønne omkring århundredeskiftet, 
jul på Bornholm 1953, K. H Kofoed: Fægtetimerne på Statsskolen 

var ikke noget for mig, Bornholms Tidende 29.10.1977 (Delvis i 
samme forfatters Erindringer, Aarhus 1979), Edith Sørensen: Så

dan var det bare, Bornholms Tidende 5.11.1983 og Herman Wolff 

sen: Af mindets lønlige kildespring, Bornholms Tidende 22.12. 

1984, de to sidstnævnte artikler drejer sig først og fremmest om 
skolen 15-20 år senere, men der er nogle glimrende portrætter 
af nogle af de samme lærere som underviste Janus, nemlig Ø ll
gaard, Aasted, Holbeck, Saksø (=Sørensen), Larsen og Grøn
bech. 

En mere personlig skildring, ganske vist i embedsmands
kredse, finder man i Fr. Teist: ... og Hammerfyret svandt i natten. 
Af en bornholmsk embedsmands breve omkring århundredskiftet, 
Rønne 1975. 

Eller Helge Skovmand: Et hjem, en skole, et blad. Erindringer, 

Kbh. 1916, hvis bog også hører hjemme i denne sammenhæng, 
specielt de første halvthundrede sider. Skovmand arbejdede som 
journalistelev på Bornholms Tidende i de aktuelle år; - og hans 
søster Alfhild Skovmand blev jo student sammen med Janus. 

Og for at komme hele vejen rundt, fra det individuelle til det 
helt officielle, så er der også Thorv. Smit: Bornholm. Skitse for Tu

rister, Kbh. 1898 (genudg. 1969). 

Jeg vil gerne takke landsbibliotekar Sverri Egholm, forfatte
ren Christian Matras, forfatteren H anus Andreassen, bibliote
kar H . C. Larsen, Bornholms Lokalhistoriske Arkiv og Born
holms Museum for materiale og oplysninger undervejs. 

Endelig vil jeg nævne, at Janus' brev til Hans Andreas er fra 
H. A. Djurhuus' Arkiv på Føroya Landsb6kasavn; samt at Ja
nus' regnskabsbog faktisk er reversen af et glossarium som om
fatter sjældne, poetiske færøske ord, samt latinske og græske glo
ser fra skoletiden i T6rshavn og i Rønne, - bogen tilhører fhv. 
landslæge Hans Debes Joensen som i sin tid fik den af Janus'svi
gerinde Petra Djurhuus, gift med Hans Andreas. 
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Fra 
GudhJ·em 

til 
Grønland 

I »Jul på Bornholm« blev der sidste år genfortalt nogle af de 
erindringer, som tømrermester Viggo Pedersen har nedskre

vet og ved særlige lejligheder fortalte om. Til grund for denne ar
tikkel ligger erindringer, der går t ilbage til slutningen af forrige 
århundrede og ind i dette, dels fra Gudhjem, dels fra den rejse, 
som Viggo Pedersen gjorde til Grønland efter anmodning af 
kaptajn Einar Mikkelsen i sommeren 1937. 

Viggo Pedersen, der voksede op i Gudhjem, havde som natur
ligt var lyst til at komme ud at sejle, som de fleste af kammera
terne gjorde. »Men mine forældre syntes,« skriver han, »at jeg 
først måtte lære et håndværk, så der var noget at falde tilbage på. 
D erfor blev jeg tømrer. Da alle større skibe havde tømmer
mænd om bord, var der mulighed for, at jeg kunne komme til 
søs som en sådan.« 

Viggo var 15 år gammel, da han den 1. maj 1903 kom i lære 
hos bygmester Andris Marker i Svaneke og derpå som bådebyg
ger hos Carl Madsen i Gudhjem. Mange år efter blev han ud
nævnt t il æresmedlem af foreningen for murer-, tømrer- og sned
kermestre på Bornholm i anledning af foren ingens 25-års jubi
læum. 

Læretiden udløb 1. maj 1907. Ø nsket om at komme til søs 
blev realiseret ved at sejle som tømmersvend til en hyre af 70 kr. 
om måneden med damperen »Flynderburg«, København. »D et 
var meget interessant at komme til fremmede lande og byer,« 
skriver han. »Men arbejdet om bord var ikke spændende og t il
talte mig ikke.« Efter et års forløb mønstrede han af, rejste hjem 
og kom i arbejde igen hos bådebygger Madsen, hvor han var ind
til 1913 og derpå hos bygmester Schou, indtil han blev arbejds
løs samme år i december. »Arbejdsløsheden blev dog af kort va
righed,« skriver han. »Det skyldtes den stormflod, der satte ind, 
lige som året sluttede og forårsagede store ødelæggelser på havne 
og fartøjer.« - En broder til Viggo Pedersen, der havde fået en 
skonnert beskadiget i Allinge havn, fik en aftale med tømrerme
ster Christian Brandt i Nexø om at få skonnerten i dok i Nexø 
for at få den udbedret der. Det blev Viggo Pedersen så anmodet 
om at hjælpe til med, hvorfor han flyttede til Nexø og arbejdede 
på skonnerten i 4 måneder. Da arbejdet hermed var slut, var der 
imidlertid meget andet arbejde, der ventede på at blive udført på 
grund af de ødelæggelser, som stormen havde forårsaget. H an 

blev derfor i Nexø og kom i arbejde hos bygmester Johannes 
Munch for at virke hos denne til 1920. Viggo Pedersen var imid-
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lertid et par år inden blevet gift med A nna, bestyrerinde af tele

foncentralen i Gudhjem. Da det dels var for dyrt for de unge 

mennesker med to husholdninger, og det var sin sag for gemalen 
hver lørdag aften at tage turen fra Nexø til Gudhjem på cykel og 
retur aftenen efter ad dårlige veje og tit også med dårligt vejr, tog 
han den beslutning at blive forsikringsagent med Gudhejm, 
Østermarie, Listed, Svaneke og Årsdale som område. »Det gik 
meget gødt et stykke rid,« beretter han. »Men den slags arbejde 
var jeg ikke vant ti l. Jeg kunne heller ikke lide at plage folk om 
at tage forsikringer, hvorfor jeg holdt op med den forretning.« 

Da der meldte sig et tilbud som afløser for postbudene i Gud
hjem tog Viggo imod tilbudet og virkede en tid som postbudaf
løser suppleret op med forefaldende snedkerarbejde. Da der der
til kom mulighed for erhvervelse af et af Gudhjems kønne, 
gamle huse lige ud til havnen, »Gamla Karna«, tog ægtefællerne 
chancen og købte huset, hvis to lejligheder imidlertid var meget 
forfaldne. »Nu fik jeg noget at rive i,« fortæller han. 

I første halvdel af 1890'erne var kommet en del unge håndvær
kere til Gudhjem. Sammen med nogle hjemlige Gudhjem bo tog 
de initiativet til oprettelsen af en afholdsforening og en hånd
værkerforening. I begyndelsen var stemningen ikke just den 
bedste mellem de hjemlige, unge fiskere og ti lflytterne. »Men 
misstemningen forsvandt efterhånden,« hedder det i optegnel
serne, »da parterne opdagede, at de havde brug for hinanden. 

- Og pigerne var glade for at se nye ansigter!« hedder det vi
dere. 

- I det hele taget var der i årene 1890-1900 tale om en fornyelse 
af livet i Gudhjem. Udover oprettelsen af de nævnte foreninger 
startedes en teknisk skole, en husflidsforening, undervisni ng i 
bogindbinding og i løvsavsarbejde for at nævne eksempler på 
den aktivitet, der blev sat i gang til gavn for de unge og byen. 
Dertil kom, at der i året 1903 blev lavet stenværk ved Hallegård, 

hvad der bevirkede, at flere stenhuggere fra All inge og Sandvig 
flyttede til Gudhjem og slog sig ned der. 

Gudhjem. Foto: Frede Kjøller. 



Bestyreren af Afholdshjemmet blev afløst af murermester Sig
fred Kristiansen, hvis frue tog initiativ til at samle byens ung
dom. Da pigerne tog godt imod tilbudet og mødte godt frem, be
virkede det, at også de unge mænd fulgte opfordringen til at være 
med. Tilslutningen blev så god, at der også blev mulighed for en 
svingom lørdag aften. Men da værtsparret i 1906 flyttede fra Af
holdshjemmet, blev det ikke længer samlingssted for ungdom
men. Salen blev brugt af teknisk skole om vinteren, og om som
meren blev lejet værelser ud til turister. 

Turister kunne også leje værelser om sommeren hos fiskerfa
milier. Og da kaptajn Einar Mikkelsen kom til Gudhjem som 
feriegæst i sin t id, havde han også et »vågent øje« for det gamle 
fiskerhus, som Mogens Pedersen havde ejet. Kaptajnen erhver
vede »Månz Pærs huz« - og bad Viggo Pedersen om hjælp til at 
sætte det i stand, »idet han selv tilbød at hjælpe,« som Viggo Pe
dersen skriver. »Ja, han kaldte mig sin legekammerat!« D et blev 
til et trofast makkerskab. »Det blev til et venskab, som varede 
livet ud,« fortalte den gamle tømrermester. 

Og han skriver: 
»I midten af april måned 1934 kom Einar Mikkelsen til mig 

og fortalte, at han havde fået brev fra England. Edvard Schackle
ton skulle starte en ekspedition så langt mod nord, som de 
kunne komme med skib. Derefter skulle de videre med hunde
slæder. De bad om råd og vejledning og skulle til formålet have 
et hus og 7 hundeslæder, hvilket Einar Mikkelsen også skulle 
hjælpe dem med. H an spurgte: »Kan du hjælpe mig med det?« 
Jeg svarede: »Huset kan jeg klare, men hundeslæderne var nok 
vanskeligere.« Hundeslæder var altid lavet i Norge. D em havde 
jeg ingen kendskab til.« 

På grund af en strid mellem Danmark og Norge vedr. et par 
unge Nordmænds okupation af et stykke af Østgrønland øn
skede Einar Mikkelsen ikke, at Nordmændene skulle lave flere 
hundeslæder til ham. Og Viggo Pedersen fortsætter: »Einar 
Mikkelsen tegnede og forklarede, hvor store slæderne skulle 
være, og hvordan de skulle surres sammen rried remme, da der 
ikke måtte benyttes søm eller skruer. 

Jeg lavede tegning og beskrivelse på hus og slæder og opgav 
pris på, hvad de ville koste. Jeg afsendte mit tilbud den 26. april. 
Den 11. mai fik jeg bekræftelse på, at mit tilbud var antaget, og 
at huset og slæderne skulle være færdige en måned efter. Så var 
det bare at gå i gang. 

Nogle få dage efter at jeg havde afsendt tegning og overslag, 
kom Einar Mikkelsen igen med brev fra England.« 

I denne anden omgang gjaldt det bygning af et hus, der skulle 
kunne rumme elleve mand under en tre-års ekspedition til Syd
polarlandet samt bygning af en flyvemaskinehangar. Huset 
skulle udover at rumme 11 mand også have plads til de fornø
denheder, ekspeditionen havde brug for til tre års ophold, hvor 
nærmeste købmand var Falklandsøerne. Og Viggo Pedersen 
skriver: 

»Det var en stor opgave at klare på to måneder!Hundeslæ
derne blev lavet af asketræ. Husene byggede jeg som bindings
værkshuse med stolper, løsholter og skråbånd med almindelig 
tagrejsning. De opførtes på havnepladsen. Den eftermiddag vi 
havde haft tømmerrejsning på Sydpolshuset, fik vi kongebesøg 
i Gudhjem. Christian den X'ende og Dronning Alexandrine 
havde aflagt et besøg i Kristian Poulsens røgeri og der set hun
deslæderne. D e blev interesserede og kom hen til mig og ville se 
husene. Jeg måtte tage Dronningen i hånden, da Dronningen 

- H V t 
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Hundeslæde præsenteres ud for Einar Mikkelsens hus i Gudhjem. 

ville ind i huset og der kun lå nogle løse brædder på gulvbjæl
kerne. Kongen spurgte mig, om hvordan det kunne være, at jeg 
var kommet til at udføre det arbejde. Jeg var jo uvant med at tale 
med kongelige og bukkede ikke og sagde»Deres Majestæt« men 
bare: »Det kan jeg takke Einar Mikkelsen for!« Kongen så lidt 
stramt på mig og sagde: »Ja, det manglede også bare!« - « 

Senere fik den brave tømrermester atter lejlighed til at hilse på 
kongelige. Da var det Dronning Margrethe og Prins H enrik! 
Men da var verdens nordligste og sydligste hus for længst taget 
i brug - og andre med dem, som tømrermesteren fik til opgave 
at bygge, - således et hus til Østgrønland i 1935 og i 1936 et hus 
til Grev Eigil Knuth til brug i Angmagsalik . I 1937 fik Viggo Pe
dersen til opgave at bygge et hus til Grønland, der skulle bruges 
som skole og kirke et såkaldt skolekapel. 

Viggo Pedersen påtog sig opgaven, hvad der bevirkede, at han 
også fik sit livs første egentlige sommerferie, idet kaptajn Einar 
Mikkelsen en dag kom og sp urgte ham, om han ogsås ville rejse 
med til Grønland og opstille kirke- og skolekapellet, når det før
ste skib afgik t il det høje nord. 

»Jeg havde en måned til at arbejde med huset i,« fortæller 
Viggo Pedersen. »Det mente jeg nok, jeg kunne klare, så jeg 
sagde: »Ja, jeg står ved tilbudet!« og overlod da arbejdet og ansva
ret med forretningens videreførelse herhjemme til min kone, 
Anna, der så skulle dirigere mændene på værkstedet. D er var 
fi re. 

Min første sommerferie startede således med afrejse fra Gud
hjem til Hasle, hvor jeg gik om bord i »Østbornholmeren« for 
at rejse til København og der træffe kaptajn Einar Mikkelsen 
den 2. juli 1937, hvilken dags eftermiddag vi afsejlede fra Tran
graven - Grønlands Handelsplads - på Christianshavn med 
»Gustav H olm«, en 3-mastet bramsejls-skonnert med en lille 
dampmaskine, en gammel skude bygget til Ishavssejllads. Vi 
skulle dog førs t til Kronefortet, hvor vi skulle have en hel del 
hunde med om bord. Hundene var sendt fra Vestgrønland til 
København for derfra med skib nu at skulle sendes til Østgrøn
land, en lang og besværlig rejse. Sådan var rejseforholdene den 
gang. 
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Majestæterne fik efter ønske Grønlands husene at se på havnepladsen i Gudhjem. 

Vi var 5 passagerer: Kaptajn Einar Mikkelsen, fotograf Jette 
Bang, tandlæge P.O. Pedersen med frue og assistent Einer H intz 
same 3 Nanokjægere. Besætningen bestod af 5 skibsofficerer og 
det øvrige mandskab. De 10 passagerer og officererne spiste i of
ficersmessen i to hold, da pladsen var indskrænket. Vejret var 
fint med smålig, frisk vind. Med alle sejlene sat passerede »Gu
stav H olm« Skagen og efter 3 døgns sejllads Shetlandsøerne. I 
Nordatlanten kom vi ud i mere vind og med høje dønninger 
men fi ne solskinsvejr. Op under Færøerne fik vi storm, tåge med 
regnbyger og stor sø. Efter ni dage i søen passerede vi Island. Vi 
nærmede os nu målet, men fik igen storm. Vi så en flok hvaler, 
passerede det første isfjeld, og gik ind gennem isen med mange 
isbjerge; men det var stadig tåget. Pludselige klarede det op, og 
vi så fjeldtoppene oven over tågen, et pragtfulde syn. Vi masede 
os gennem mægtige isskodser, mens en styrmand oppe i en 
tønde, som var anbragt i fokkemasten, fra mærset dirigerede ro r
gængerne. Klokken 2 om natten ko m vi ind til bunden af fjor
den. Ingen fik søvn den nat. D er var for meget skønt at se og op
leve: grønklædte fjelde med sne på toppen og mægtig is med 
store isfjelde, som vi skulle mase os igennem. 

Om eftermiddagen 14 dage efter afrejsen traf vi den rigtige 
fjord og kom ind og ankrede op. Dagen efter kom et lille skib 
ind t il os, som også ankrede op. D et var depotskib for flyveren 

med fotografer og tekniske medhjælpere, der skulle foretage 
kortlægning af denne del af Østgrønland. Mens de udførte deres 
arbejde, gik vi i land, så på omgivelserne, fandt nogle gamle 
grave, hvor vi fandt forskellige redskaber, som vi tog ombord cil 
aflevering på N ationalmuseet. 

En søndag eftermiddag sejlede vi en tur længere ind i fjorden 
til det sted, hvor nogle Nordmænd for nogle år siden havde oku
peret land til fordel for Norge. Deres hus stod endnu. Jeg målte 
huset op, fotograferede det og fandt et brev skrevet af Gabe! J ør
gensen til Knud Rasmussen, der var død for flere år siden.« 
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(Længer fremme i optegnelserne:) »Kursen blev sat mod Ang
magsalik, hvor vi blev modtaget langt ude af kajakker og motor
både med glade Grønlændere, der kastede med harpuner for at 
vise os deres glæde og byde os velkommen. 

Palase - præsten - Otto Rosing og Sara Tønnesen, der varetog 
plejebørnsopgave - kom cil os i motorbåd. 

En skibsankomsc var den gang årets store begivenhed i en afsi
des beliggende øscgrønlandsk koloni, hvortil der almindeligvis 
kun kom skib een gang om året. Ved højsommercid er det 
skønne land som klædt t il fest med al dets blomsterflor på de 

sydvendte skråninger. Ved en sådan lejlighed mødtes for en kort 
t id slægt og venner fra fjerne bopladser. Telte er rejst på den 
græsklædte slette. H alvnøgne børn løber legende rundt. Kone
både ligger vendt med bundene opad. Kvinder lå ved bækken på 
knæ og vaskede tøj. De lo og kviderede om kap med snespur
vene. Ældre kvinder og mænd sad i en solbeskinnet krog og 
plejede deres gigthærgede kroppe, mens unge mænd puslede 
med deres fangstredskaber og kajakker, alt mens de nød de lyse 
og varme sommerdage. Når solen gik ned bag fjeldene, og det 
blev skumring, tændtes spæklamperne i teltene. Blande de til rej
sende unge var der nogle, der havde harmonika med. De satte sig 
cil at spille, og det lokkede ungdommen til dans. Man sang og 
lo og gantedes der ude på sletten, hvor de danske søfolk også 
fandt en kærkommen adspredelse og svang sig med pigerne, hvis 
øjne skinnede af glæde.« 

Øen, hvor tømrer mester Viggo Pedersen, opførte kapellet lå 
ca. SO km fra Angmagsalik . Det var et problem at få bragt bygge
materialerne ud til stedet, men Einar Mikkelsen rekvirerede de 
konebåde, der fandtes i området, ialc en snes stykker, der så lige
som to motorbåde blev lastet med tømmer, brædder, cement; 
skorsten og kakkelovn, og så sejledes der af sted: først i kolon
nen kaptajn Einar Mikkelsen i præstens båd, derpå de 20 kone
både, der alle blev roet af kvinder og til sidst koloniens båd, ført 
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af en Grønlænder, Josef, der var smed, samt fotografen Jette 
Bang og Viggo Pedersen! Et festligt syn! Vel ankommet til målet: 
Ikatek ved aftenstid, blev alt materialet smidt i land på klippe
stranden, hvorpå alle konebådene og grønlænderne forsvandt. 
Viggo Pedersen, der blev indlogeret hos jo rdemoderen Oline og 
hendes mand, Nicolai, fortæller: 

»Nu stod jeg på en lille ø på størrelse med Christiansø kranset 
af vand, svømmende isbjerge og mægtige isflager. Jeg stod der 
med mit sprog, min mad, med konservesdås'emad nedpakket i 
en kasse - sammen med ca. 50 grønlændere med deres sprog og 
deres levevis. De boede alle i jordhytter undtagen Oline og fan
geren Nicolai, der havde et lille t ræhus. Jeg sov i stuen på gulvet 
i min sovepose, et hårdt leje, og spiste min mad på gulvet, for 
Oline og Nicolai brugte ikke bord og ikke tallerkener eller an
det service. D et klarede de med deres kniv og fingrene. D er var 
ikke toilet. Hundene klarede renovationen. Vand hentedes ved 
stranden i form af nogle stykker is, der smeltedes. - Jeg kom 
hjem fra mit arbejde om middagen. Gryden stod dampende på 
gulvet. Familien sad rundt om gryden hver med en luns kød i 
den ene hånd og en kniv i den anden, puttede kødet i munden 
og skar af tæt opad munden og guffede i sig. - Vi fik også laks, 
som Nicolai fangede med harpun, kogt på samme vis som sæl
kødet. 

Oline havde været i København og fået uddannelse som jorde
moder. Hun havde lært at læse og tale dansk til husbehov. Jeg 
spurgte Oline, hvor gammel hun var; men det vidste hun ikke, 
måske 50 år, måske 60. Hun havde ingen dåbsattest.« 

Efter nogle dages arbejde, hvor øens drenge og piger hjalp t il 
med smil og muntre bemærkninger, som naturligvis var vola
pyk for Bornholmeren, blev det søndag. D et fortæller Viggo Pe
dersen om på sin levende måde: »Deroppe kommer man hvile
dagen ihu!« skriver han. »Alle går til gudstjeneste om søndagen. 
D et fik jeg da også at vide af O line, der sagde: »I dag skal vi i 
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kirke!« Men da de endnu ikke havde nogen kirke, måtte det 
foregå i Adolfs jordhytte, en af stedets største. H an var præst om 
søndagen og fanger og skolelærer de søgne dage. 

O g så vandrede vi af sted, ikke ad kirkestien. For der var ingen, 

men uden om de værste klippeknolde t il Adolfs hus. 
D et var mit første møde med alle øens beboere. Jeg var en 

fremmed, men en som kom for at give dem noget, de kunne 
bruge, en kirke og skole. Vi hilste på hinanden, før vi gik ind i 

hytten. 

Hvor der er hjerterum, er også husrum. Men det var i dette til
fælde meget trangt. Huset blev pakket, omtrent som man lægger 
spegesild. Adolf ledede gudstjenesten med indgangsbøn, salme
sang og oplæsning af teksten, som den er trykt i salmebogen til 
hver søndag i året. Alt gik naturligt til. Børnene, de små, fik de
res mad hos deres mor. Der var en så gennemtrængende tranlugt, 
ved at vi var så tæt sammenpakket, at jeg var ved at gå til. D et 
var en oplevelse, men ingen nydelse.« 

O gså en begravelse og barnedåb oplevede Viggo Pedersen un
der sit ophold i Grønland. Det var i Angmagsalik. O g han ople
vede de grønlandske fjelde, hvor luften var så tynd og stilheden 
så stor, at han kunne høre en motor dunke, skønt han ikke 
kunne øjne den nogetsteds. Det var dog ikke så mærkeligt. For 
det var ikke motoren i en båd, der dunkede. Det var hans eget 
hjerte! 

O g mon ikke at det også har slået et ekstra slag, da den lange 
rejse, som han selv beskriver som »en sommerferie på tre måne
der af usædvanlig art«, var til ende og fru Anna stod og bød ham 
velkommen hjem. Hun var taget t il hovedstaden i samme anled
ning, hvorfra de efter nogle dages ophold i staden vendte hjem 
til deres kære Gudhjem og »Gamla Karna« den 25. september 
1937. 

A rne Madsen 
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2. verdenskrig 
og dens minder 

og mindesmærker 
på Bornholm 

AfH. V JØRGENSEN 
Foto Frede Kjøller 

Efter flere opfordringer er det blevet besluttet at genoptrykke 
artiklens sidste afsnit fra jul paa Bornholm 1985. 

Herved opnås, at kapitlet om de tyske krigsbegravelser 
bliver en afsluttet helhed i årgang 1986. 

. ~ 
l.T :,.... .J.f.ål -

Mindestenen pJ. den tyske krigskirkegt!.rd i Rønne. Teksten beretter om ialt 
100 af tyske myndigheder registrerede begravelser. 
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TYSKE KRIGSKIRKEGÅRDE OG KRIGSBEGRAVELSER 

E fter afslutningen af 2. verdenskrig fandt man i månederne 
maj til august 1945 tyske begravelser af såvel militært per

sonel som flygtninge på kirkegårdene i Nylars, Knudsker, 01-
sker, Rø, Pedersker, Bodilsker, Svaneke, Aakirkeby, Neksø, Al
linge og Rønne. Hertil kom, at tyskerne selv i de hektiske 
majdage 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 Ham
meren og muligvis endnu flere steder. D et må også nævnes, at et 
betydeligt antal tyske hårdtsårede døde under de sovjetrussisk 
dirigerede krigsfangetransporter og henlå på Rønne H avn eller 
blev kastet i havnen, hvorefter danske myndigheder - når de 
kunne få tilladelse til det - foranstaltede sømmelige begravelser 
af dem. 

I efteråret 1965 blev de spredte tyske krigsbegravelser på Born
holm, med undtagelse af Allinge, af den tyske organisation 
i>Volksbund D eutsche Kriegsgraberfiirsorge e. V.« i Kasse! kon
centrerede t il krigskirkegården i Rønne, hvor i forvejen de fleste 
tyske begravelser fandtes. Rønne havde under hele besættelsen 
været den tyske hovedgarnison på Bornholm, og mange syge og 
sårede afgik ved døden på Centralsygehuset, på de tyske lazaret
ter i og ved Rønne samt på skibe i havnen eller i farvandet om
kring Rønne . 

På den tyske krigskirkegård i Rønne ligger ialt 24 stenplader ned/ældede 
i græsplænen. På pladerne står navne på de omkomne, eller der berettes om 
ukendte soldater eller flygtninge. 



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

rettet som tysk krigskirkegård. Midt i anlægget står en sten af en 

grålig sten- eller skiferart med følgende tek st på såvel t ysk som 

dansk: 

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

Øverst på stenen ses den karakteristiske korskombination, 

som anvendes af den tyske »Kriegsgraberfiirsorge«. 

Til denne centrale krigskirkegård i Rønne blev der som nævnt 

i efteråret 1965 overflyttet og genbegravet tyske krigsofre fra fø l

gende steder: 1 fra Bodilsker, 1 fra Knudsker, 14 fra Neksø, 1 fra 

Nylars, 1 fra Olsker, 1 fra Pedersker, 1 fra Rø, 1 fra Svaneke og 

2 fra Aakirkeby. D et bør bemærkes, at af de 14 overflyttede lig 

fra Neksø har de 11 mandag den 7. maj 1945 som dødsdag, hvil

ket vel kan tilskrives de voldsomme, sovjetrussiske luftbombar

dementer af især Neksøs havneområde. Af disse 11 var de fem 

ukendte flygtninge og heraf igen to kvinder. 

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. De 24 tavler giver følgende oplysninger: 

1. række regnet fra syd: Josef Steinberger, Fritz Heinrich, VSTM. 6. række regnet fra syd: Richard Arendt, GEFR. 
Ein unbekanmer STGEFR. 23.4.03. t 6.5.45. Gunter Perlick, GEFR. 26.8.26. t 6.5.45. 

Deutscher Soldat. 1.11.13. I Mai 45. Willi Benter, GEFR. 26.11.26. t 19.4.45. Karl Mahler, GEFR. 
Lucia Nitsch, Heinrich Fehlau , GEFR. 20.9.26. t 16.6.45. Ein unbekannter 3.12.02. t 6.5.45. 

27.10.37. t 9.5.45. 9.12.10. t 4.5.45. Ein unbekannter Deutscher Soldat. Zwei unbekannte 
O tto Gerloff, GEFR. Alfred Kirchner, OBMT. Deutscher Soldat. Janis Ketzeberies, Deutsche Soldaten. 

21.11.20. t 11.5.45. 29.1.23. t 15.5.45. Klaus Lehmann, LT. t 10.5.45. 
Oskar Wetzel, GEFR. 15.12.22. t 18.5.45. Johann Gehlen, Peter Wissler, GEFR. 

27.10.10. t 12.5.45. OGEFR. 3.5.23. t 23.10.42. 
Ein unbekannrer 25.5.21. t 10.5.45. Hans Muller, OGEFR. 

Helga Selleneit , 3. række regnet fra syd: Deutscher Soldat. 28.4.23. t 29.4.43. 
1.8.25. t 6.5.45. Reinhard Knorrn, OBLT. Ludwig Volkerr, Zwie unbekannre 

August Schumacher, 13.6.06. t 17.5.45. FELDW. Theodor Michel, Deutsche Soldaten. 
SOLD. Paul Ableirner, MTR. 20.5.08. t 6.5.45. 7.11.1900. 
17.11.06. t 25.5.45. 30.11.1889. t 19.5.45. Otto Schlinzig, OGEFR. Friedrich Smetana, 

Wilhelm Rechlin, UFFZ. Ein unbekannter 7.9.08. t Mai 45. GEFR. 
12.12.19. t 21.5.45. Deutscher Soldat. August Zacharias, 15.2.23. t 22.6.43. 

Fritz Warias, OGEFR. Helmut Grosse, t 2.5.45. Willi Spath, OGEFR. 8. række regnet fra syd, 
8.4.20. t 7.5.45. STGEFR. 9.11.22. t 6.3.45. dvs. den nordligste: 

28.4.15. t 6.5.45. Alfred Grauerr, FELDW. Zwei unbekannre 
Arnold Sauer, LT. 28.6.17. t 13.5.45. Deutsche Fluchtlinge. 

3.2.24. t 8.8.46. Justine Giesler, 
Ein unbekannrer 6.5.1883. t 17.5.45. 5. række regnet fra syd: Drei unbekannre 

Deutscher Soldat. Janis Zwajzne, KAN. H einrich Meier, MT. Deutsche Fluchtlinge. 
Alfred Salz, GREN. 18.8.21. t 8.5.45. 21.4.20 I 4.5.45. Auguste Schmeckis, Joachim Stading, 

25.8.26. t 24.5.45. Alfred Lehmann, Hans Eichholz, OGEFR. 11.3.72. t 9.4.45. t 21.5.45. 
Willi Maintz, UFFZ. OGEFR. 27.6.26. t 4.5.45. Wilhelm Muller, 

10.11.16. t 24.5.45. 26 .12.04. t 6.5.45. August Meier, SOLD. OGEFR. Zwei unbekannre 
Otto Matt, GEFR. t 3.4.45. 12.2.24. t 6.4.45. Deutsche Fluchrlinge. 

6.3.12. t 6.5.45. Emilie Krause, Ein unbekannrer Ein unbeka.nnrer 
2. række regnet fra syd: t 3.4.45. Deutscher Soldat. Deutscher Soldat. 
Helmut Schafer, Siegfried Seidel, OGEFR. Wilhelm Diefenbach, Kurt Schmidt, UFFZ. 

STGEFR. 23.2.20. t 17.5.45. H einrich Weigand, GEFR. 23.1.10. 
5.2.21. t 21.5.45. Walter Milotzke, HPTGEFR. 26.7.25. t 17.3.45. 

Friedrich Fischer, GEFR. OFELD. 24.4.12. t 4.5.45. Ein unbekannter 
21.4.1898. t 19.5.45. 3.10.13. t 18.5.45. Gerd von Magnus, Deutscher Soldat. 

Wilhelm Muromko, Horst Gross, MT. DIPL.ING. 
30.10.01. t 17.4.45. 3.1.23. t 7.5.45. 20.7.12. t 26.3.45. Zwei unbekannre 

Erna Matschulak, Hermann Schmidt, Manfred Musall, LT. Deutsche Fluchrlinge. 
t 20.5.45. FELDW. 24.11.23. t 21.3.45. 7. række regnet fra syd, Vier unbekannte 

13.3.19 t 6.5.45. Hans Gensig, MT. dvs. næstnordligste: Deutsche Fluchrlinge. 
Kurt Hoppner, SOLD. 7.6.21. t 25.3.45. Erwin Goll, 

19.6.20. t 4.5.45. SEEMANN, 
Christian Pupp, 4.12.28. t 25.8.47. 

OGEFR. 4. række regnet fra syd: Gustav Schraag, LT.Z.S. Otto Riedlinger, 
15.7.03. t Mai 45. Vitalis Dimanrs, 1.8.11. t 5.5.45. OGEFR. 

Zwei unbekannre SCHTZ. Gerhard Marz, OGEFR. 23.3.24. t 6.5.45. 
Deutsche Soldaten. 14.2.23. t 8.5.45. 7.2.24. t Mai 45. Ernst Schumacher, 

Harald Davids, OGEFR. Walter Semann, SOLD. MASCH . 
Gerhard Dichmann, 21.7.19. t 13.5.45. t Mai 45. 10.10.08. t 7.5.45. 

OGEFR. Paul Owczorz, OGEFR. Karl Strempel, UFFZ. Willy Linder, GEFR. 
25.1.08. t Mai 45. 12.7.21. t Mai 45. 22.4.15. t 31.3.45. 23.8.17. t 9.5.45. 
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Et antal af krigsofrenes navne ser ud til at være af baltisk op- På de tre følgende plader står nedennævnte navne og data på 

r indelse. Såvel estiske som lettiske og litauiske enheder i tysk omkomne: 
uniform opholdt sig på Bornholm i apri l og den første halvdel 
af maj måned 1945. Således lå mindst eet lettisk kaserneskib for- Bahr, H ermann Ogefr. 18. 2. 1899 22. 5.45 
tøjet ved »Den gule Badeanstalt« den 7. maj, og det vides, at Brand, Karl Stgefr. 8. 4. 08 10. 5.45 
mindst fem lettiske soldater omkom ved de uvarslede sovjetrus- Brede, Kurt Gefr. 25. 6. 06 10. 5.45 
siske luftangreb denne dag ved 12.40-tiden og ved 19-tiden. D er Biising, Otto Gefr. 16. l. 23 19. 5.45 
fandtes også en ungarsk troppeenhed i området ved lufthavnen, Classen, Paul Oschtz. 21. l. 17 12. 5.45 
men den havde tilsyneladende ingen tab. D ehm, W ilhelm Ogefr. 12. 1. 09 9. 5.45 

Af en tysk skrivelse af 19.8.1944 ses, at yderligere 12 tyske Deske, Bruno Wm. 21.12. 16 27. 5.45 
faldne har været begravede på Rønne Kirkegård, men de er hen- Dietrich, Albert Ogefr. 29.12. 07 19. 5.45 
holdsvis den 31.7. og den 7.8.1944 overført til Vestre Kirkegård Dill, Walter Ogefr. 14. 6. 15 16. 5.45 
i København. Donath, Max Ogefr. 18. 8. 05 4. 6.45 

Feess, Hermann Ogefr. 16. 1. 20 16. 5.45 
Ukendt grav over henrettet tysk oberstløjtnant Fischer, Martin Gefr. 12. 3. 07 17. 5.45 
I terrainet omkring Kastellet (det runde fæstningstårn) i Rønne, Flisikowski, Ludwig 21. 8. 15 7. 5.45 
inden for en radius af omkring 100 m, har den tyske organisa- Funke, Wilhelm Gefr. 15. 1. 27 15. 5.45 
tion »Kriegsgraberfiirsorge« hele tre gange, nemlig i 1947, i 1949 Geischings, 12. 5.45 
og igen i 1967 eftersøgt de jordiske rester af den tyske oberstløjt- Geisenhofer, Ogefr. 22. 5.45 
nant af luftværnsartilleriet Georg Henschel, der den 3. maj 1945 Grotjahn, August Ogefr. 26. 9. 11 25. 5.45 
i Galløkkelejren blev arresteret for defaitisme, den 5. maj dømt H albach, Karl Ogefr. 2. 1. 01 21. 5.45 
til døden ved en standret og den 6. maj henrettet ved skydning H ildebrandt, Kar.I Oschtz. 31. 5. 1898 21. 5.45 
mellem træerne og begravet uden kiste - og uden ære! I 1973 Imme, H erbert O b. Mt. 29. 6. 06 6. 5.45 
søgte en ingeniørenhed fra Bornholms Værn under anvendelse Kainz, Michael Ogefr. 24. 9. 12 12. 5.45 
af minesøgere også efter denne begravelse, men uden resultat. Kleim, Gustav Gefr. 27.12. 19 6. 5.45 

Nu kan det siges, at der ikke findes noget synligt mindes- Krabus, Heinr ich Feldw. 20. 4. 17 17. 5.45 
mærke over denne begravelse - skønt det er blevet foreslået for Kiibler, Fritz Lt. 18.12. 09 13. 5.45 
en del år siden. Derimod har denne tildragelse sat sig et andet va- Landgraf, Michael Hptwm. d. 
rigt minde. I sin roman »Plasticposen« fra 1971 har forfatteren, Gend. 20. 8. 1893 12. 5.45 
hasleboen, Henning Ipsen ganske mesterligt brugt dette tema og Lickfett, Rudolf 25. 2. 1875 6. 5.45 
udpenslet det så tydeligt, at man let kan genkende tid og sted. Litschauer, Karl Schtz. 5.12. 12 6. 5.45 

Loch, Georg Ogefr. 17. 2. 09 17. 5.45 
Bornholmeren Ole Høst's ukendte grav i eller ved landsbyen Luksch, Franz-Josef Uffz. 22.11. 18 16. 5.45 

Barwenkowo i Sovjetunionen Meier, Ewald Ogefr. 3.12. 23 12. 5.45 

Maleren Oluf H øst og malerinden H edvig Wiedemann fik i Menze, Wilhelm Stgefr. 17. 5. 13 25. 5.45 

1915 deres ældste søn, O le, der også ville være kunstmaler og gik Meyer, Hermann Uffz. 16. 6. 20 17. 5.45 

på akademiet i København. Før uddannelsens afslutning forår- Morgenbrod, Friedri ch. Ogefr. 29. 8. 05 10. 5.45 

sagede personlige t ildragelser, at han meldte sig til tysk krigstje- Peck, Alfons Gefr. 4.11. 10 14. 5.45 
neste og blev sendt til østfronten, hvor han faldt i sommeren Ratzke, Walter Stgefr. 15. 4. 21 9. 5.45 

1943 i Barwenkowo. Selvom man ikke kender hans grav, satte Rodank, Heinz Gren. 20. 5.45 

hans far ham et meget smukt og varigt minde, idet han malede Sauter, Leo Osold. 13. 1. 26 15. 6.45 

et oliebillede, hvor man ser en ildrød solnedgang en vinterdag på Sommer, Karl Ogefr. 29. 2. 08 14. 5.45 

steppen. I det sidste lys fra vinterdagen, der dør, skimter man en Schelp, Walter Uffz. 7. 4. 16 19. 5.45 

bautasten med de røde bogstaver »0. H .« for O le Høst. Foruden Schesmer, Franz Obzahlmstr 21. 1. 1897 17. 5.45 

sin egen signatur »OH « signerede Oluf Høst også billedet med Scheucher, Hans Ogefr. 4. 2. 22 30. 5.45 

»B.B. «, hvilket står for »Bornholm - Barwenkowo«. Sådan satte Scholz, Otto Gefr. 23. 6. 1900 12. 5.45 

den store kunstner på sin stille vis et varigt minde for sin søn, Schulz, Paul Gefr. 10.11. 08 6. 5.45 

der faldt på slagmarken fjernt fra Bornholm. Schwalb, Georg Ofeldw. 8. 4. 13 16. 5.45 
Schwarz, H ans 16. 1. 30 
Schwarz, Liesbeth 6. 2. 26 6. 5.45 

Den tyske krigskirkegård i Allinge Schwarz, Rosalie 20. 2. 1891 8. 5.45 

I den østlige ende af All inge Kirkegård er der i en græsplæne ind- Schweighofer, Alois Ogefr. 20. 3. 10 13. 5.45 

rettet en tysk afdeling. Midt i anlægget står et stenkors, og foran Stankewitz, Werner Ogefr. 11. 8. 12 12. 5.45 

dette ligger tre stentavler af en mørk stenart med de dødes navne Stross, Wladislaus O gefr. 17. 5.45 

og data. En fjerde stentavle bærer øverst den karakteristiske Sturidis, Ludis Kan. 3. 1. 12 28. 5.45 

korskombination, som anvendes af den tyske »Kriegsgraberfiir- Teichmann, Franz Gefr. 22.12. 24 30. 5.45 

sorge«, og derefter står følgende tekst: Thomas, Hugo Ogefr. 13. 1. 02 19. 5.45 

»Hier ruhen 55 deutsche Soldaten I und 5 Fliichtlinge. I Op- Tellmann, Paul Stgefr. 29. 6. 10 10. 5.45 

fer des zweiten Weltkrieges«. Samme tekst står oversat til dansk. Toews, Gertrude 12. 4. 1886 22. 5.45 
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På den tyske krigskirkegård i Allinge ligger fire store stentavler, hvoraf de 
tre rummer navnene på ialt 60 omkomne. 

Vogel, Emil Stgefr. 21. 3. 17 9. 5.45 
Welzel, Paul Ogefr. 29. 7. 14 16. 5.45 
Weniger, Bernhard Uffz. 4. 7. 22 8. 5.45 
Ziedorn, Alfons-Alois Ogefr. 30. 7. 11 Juli 45 
Zohrer, Albin Stgefr. 20. 2. 10 13. 5.45 

D et ses, at mange af de omkomne er døde i sidste halvdel af 
maj og også inde i juni og juli måned 1945. Det drejede sig for 
det meste om mennesker, der var blevet hårdt sårede og lemlæs
tede under de sidste grusomme kampe på Østfronten og derefter 
havde været om bord på flygtningefartøjer, der var blevet angre
bet under sej ladsen vestover. D e af tyskerne beslaglagte hoteller 
på Nordlandet, og i særdeleshed Alexandersens H otel, tjente 
som lazaretter, og her forsøgte udkørte tyske feltlæger næsten 
uden bedøvelsesmidler, medicin, forbindsstoffer og andre hjæl
pemidler at helbrede og lindre smerterne hos de hårdt sårede og 
lemlæstede mennesker. Selvom krigen mellem Danmark og 
Tyskland formelt var slut den 5. maj, kl. 8 om morgenen, blev 
der tilsyneladende ikke åbnet for de danske sanitære beredskabs
lagre for at hjælpe de nødstedte tyskere før den 8. maj. De tyske 
begravelser foregik uden præst og uden ceremoniel. En øjenvid
neberetning siger: » --- som var det blot døde kreaturer«. 

En krigergrav med en fransk statsborger på Allinge Kirkegård 

Indtil 22. marts 1950 fandtes på Allinge Kirkegård en grav, hvori 
tyskerne havde jordet en person, der viste sig at være en fransk 
statsborger ved navn Roger Auguste Petit, med militært nummer 
17.023. 

I overværelse af amtslæge Svend E. Kofoed, borgmester Alfred 
Pedersen i Allinge og den franske konsul på Bornholm, bankdi
rektør L. Mogensen, blev kisten nævnte dag gravet op og sendt 
med rutebåden M/ F »Hammershus« t il København for at blive 
ført hjem til Frankrig. 

En glemt tysk krigergrav på Neksø Kirkegård 

Ifølge alle officielle oplysninger fra såvel dansk som tysk hold 
skulle alle tyske krigsbegravelser på Bornholm - med undtagelse 
af Allinge - i løbet af efteråret 1965 være blevet koncentrerede til 
krigskirgegården i Rønne. Også alle i Nexø begravede soldater 
og flygtninge skulle være blevet omflyttede. D et må derfor be
tragtes som en overraskelse, at man på Neksø nye kirkegård kan 
finde en almindelig bornholmsk granitsten med følgende tekst: 

»Teddy Garten I 25-11·1916, + 7-5-1945 I Geliebter Sohn schlafe 

I in Ruhe mit Kameraden I Nicx Nisse aus Hamburg«. 
Kirkegårdsforvaltningen i Neksø sidder kun inde med be

grænsede oplysninger om denne begravelse, men mener at vide, 
at en tysk mor har sat dette mindesmærke over sin søn, der var 
så tæt på at komme gennem anden verdenskrig med livet i be
hold. 

Lidt overraskende findes på Neksø Kirkegård en dansk udseende gravsten 
sat over en tysker. Han mistede livet i de hektiske majdage i 1945 og Ligger 
begravet sammen med en kammerat. 
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To billeder fra Almindingen 
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Portrætter af 
kendte bornholmere 
afgået ved døden sidste år 

Louise SkO'Ugaard, Duevej 124, Kbh. 
Overlærer, slægtsforsker. 
30.10.1900-23.3.1985. 

Peter Spanner lund, Rønne. Fhv. køb
mand, Pedersker, 1939-54. 
23 .2. 1906-8.7.1985. 

Walentin Adelin Jørgensen, Brunsgård, 
Østermarie. Gårdejer. 
14.2.1898-30.7.1985. 

Hans Edvard Hansen, Klippevænget 3, 
Gudhjem. Fhv. smedemester. 
28.1.1911- 2.7.1985. 

Vilhelm Teisen Bang, Sdr. Alle 17, Rønne. 
Retsassessor. RD. 
11.9.1911-9.7.1985. 

Conrad Funcb Kofoed, Møllevangen 16, 
Allinge. Fhv. gårdejer, Bakkegård, 01-
sker. Sgr. fmd. 1946-53, fo lketingsmd. 
1953-68. 17.5.1906-9.8.1985. 

Svend Aage Peuersson, Præstevænget, Aa· 
ki rkeby. Fhv. skoleinspektør. Fhv. fmd. 
Foren. Norden, Aakirkeby. Korleder 
sangkoret Bornholm m.m. 
21. 9.1902- 8.7.1985. 

Sven Aage Vanda/ Hansen, Blykobbevej 
29, Rønne. Direktør, maskinhandler, 
Bornh. Bil- og Traktorkomp. Fmd. 
Rønne Rideklub. 10.6.1934-13.7.1985. 

Annalarsen, Nørremøllecenteret, Nexø, 
for slagterforr. i Østerlars 1923-58. 
6.6.1900-26.8.1985. 

Puv/ Munk, Solvang 20, Vejen. Fhv. gård
e1er. 
16.2.1900-4.8.1984 

Victor Kjellberg, Stat ionsvej 5, Nyker. 
Fhv. vaskeriejer .Victor Vask• 1946-64. 
Fmd. Bornh. Marineforen. Rønne. 
25.4.1901-8.7.1985. 

Carl Martin Kofoed, St. Strandbygård, 
Nylars. Gårdejer. Fhv. mdl. Knudsker 
sogneråd. 
10.2.1910-29.7.1985. 

Dion Mogensen, Bæverparken, Aakir
keby, fhv. skovarbejder. 
6.7.1903-1. 9.1985 
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Børge Hansen, Pilegade 20, Allinge. T je
ner. Fmd. i Bornholms Tjenerforening i 
21 år.14.1.1922-4.9.1985. 

Ow Espersen, Lillegade 8, Rønne. Fhv. 
købmand, Myreby, sygekasseopkræver. 
30.5.1908-16.9.1985. 

And"'as Kjøller, Harbovej 30, Rønne. 
Fhv. telefonmester, radioamatør. Aktiv i 
modstandsbevægelsen (Radiogruppen). 
19.11.1908-28.9.1985 . 

Albert Aastedt Olsim, Pærebakken li , 
Tejn. Repræsentant i Storkøkkener ti l 
hoteller, plejehjem og sygehuse m.m. 
5.10.1911 -30.10.1985. 
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Orla Juul Nielsen, København. Forh. for
stander f. Tegne- og Kunstindustriskolen 
f. kvinder. RD. 
26.7.1899- 5.9.1985. 

. 
Svend Petersen, Provstegade 8, Rønne. 
Frisørmester, Østergade 36, Rønne. 
16.1.1913-16.9.1985. 

Karl Edvard Holm, Brandsgårdsvejen 1, 
Poulsker. Graver v. Pouls Kirke 1944· 
1985. 
31.5.1918-17.10. 1985. 

Peder K11,,,, De gamles Hjem, Klemen
sker. Fhv. gårdejer. 
11.10.1896-30. 10.1985. 

Bernt Jensen, Nordvangsparken 13, Bir· 
kcrød. Stadsingeniør. Censor Kbhv's 
Bygningsteknikum. 
24.8.1928- 11.9.1985 . 

Inger lotte Sommer, Virkelyst 5, Rønne. 
Sygeplejerske. Hjemmesygeplejerske i 
Rønne. 6.3.1933- 22.9.1985. 

Hans Koefoed-Holm, Damgade 13, Røn
ne. F hv. gårdejer, Smørjeppegård, Knud
sker. Vurderingsmond. 
20.12.1900-21.10.1985. 

" Vtmg Kofod Hel/esen, Rønne. Fhv. di· 
scriktstoldchef, Randers. 
15. 1.19 10-24.10.1985. 

Holger Christian Pedersen, Ystadvej 6, 
Rønne. Typograf. 
12.3.1918-16.9.1985. 

Hans]. Jacobsen, Scoregade 64, Rønne. 
Fhv. regionschef. 
6.7.1906-27.9.1985. 

Emily Schnoor G/11d, Østergade, Rønne. 
Fhv. frisørmester. 
5.2.1906- 22.10.1985. 

Helge Valdemar Hansen, • Hjemmet•; 
Østermarie. Fhv. gårdejer, Krusegård. 
5.12.1912-3 1.10.1985. 



Kai Larsen, Haslevej 25, Rønne. Amts
rådsmdl. fhv. amtsborgmester, fmd. f. sy
gehusudvalget m.m. 
1.9.1915-17.11-1985. 

Margith Nielsen, Ro lighedsgade 33, Røn
ne. Fhv. hotelejer. 
1.4.1920-3.12. 1985. 

Peter Kristian Falk, Søndre Strandvej 30, 
Tejn. Fhv. røgeriejer, antikvitetshandler. 
20.4.190 1-20.12.1985. 

Aksel Hansen, Knudsvej 2, Rønne. Fhv. 
gårdejer, Dammegård, Nylars, doms
mand. 8.5.1907-3.1.1986. 

Aase Munck, Vårbækvej 3, Rø. 
29.9.1900- 28.11.1985. 

H11g0Dahl, Smallesund23, Rønne. Mon
tør. 
4.6.1926-17.12.1985. 

Richard Ftmch, Høiers Hotel, Allinge. 
Hotelejer. 
20.2.1921-24.12.1985. 

Karl D11e, Klippevænger 7, Gudhjem. 
Fhv. vognmand. 
20.12.1915-3.1.1986. 

Leif Hintze, Rådhusstræde, 3, Rønne. 
Prokurist, agent f. Svitzer. Tidl. fmd. 
Rønne ligningskommission. 
6.11.19 18- 1.12.1985. 

Albert Hansen, Stausdalsvej 6, Østerlars, 
tid l. »Sigrebæk«. Avlsbr., fmd. Samv. 
bornh. Kontrolforeninger, udmarksbe
styrelsen m.m. 8.7.1908-18.12.1985 

Peter Winther Sode, Købmagergade 20, 
Nexø. Brygger, auroforhandler, medl. 
Nexø byråd, fmd. Dansk Automobilfor
handlerfore., Nexø Sømandshjem. 
22.5.1912-24.12.1985. 

Sigrid Andersen, Tejnvej 21, Tejn. Gart
ner. 
20.7.1910- 4.1.1986. 

John Andreasen, Srormgade, Nexø. Fhv. 
restauratør. 
16.9.1910-3.12.1985. 

c , 
Aage Mrmch Kofoed, Hans Rømersvej 28, 
Aakirkeby, t idl. Frostegård, Aaker. 
20.7.1899-18.12.1985. 

Holger Lundgren, Bredgade 4, Rønne. 
Smed. Fhv. fmd. f. Smede- og Maskin
arb. fagforen., fmd. f. FO., fmd. Fælles
bagerier, medl. Rønne byråd, viceborg
mester m.m. 20.8.1 893- 26.12.1985. 

-Alfred Mogensen, Paradisvej 22, Nexø. 
Overlærer, erhvervskonsulent og kirke
sanger Svaneke-Ibsker. 
9.11.1913-11.1.1986. 
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Knud Ibsen, Udmarken 9, Aarsdale. Bå
debygger. Vurderingsmand. 
25.11.1918-19.1.1986. 

Jørgen Clausen, Langensgård, Østerma
rie. Gårdejer. Fmd. Østerm. Kølehus, 
fhv. fmd. Østerm. Brugsforen. Bornh. 
Svinekontrolforen. m.m. 
1.3.1920-27.1.1986. 

Niels P.cn- Sursænke, St. Sursænkegård, 
Knudsker. Gårdejer. 
19.3.1913-6.2.1986. 

jens Carlo Nielsen, Halmstræde 8, 
Rønne. Fhv. købmand i Halmstræde 2. 
24.6.1911-20.2.1986. 
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Kaj Marker, Ferskesøstræde 16, Nexø. 
Fhv. vognmand og avlsbruger. 
21.5.1906-20.1.1986. 

... 
Ebba Thorsen, Gartnervangen 51, Røn
ne. Lærer. 
3.6.1906- 30.1.1986. 

Else Marie Marr:her, Brøddegade 12, Gud
hjem. Fhv. grønthandler. 
10.3.1914-13.2.1986. 

~ng Kjøller, Pihls Alle, Klemensker. 
Landmand og k reaturhandler. 
16.4.1912-25.2.1986. 

Elisabeth Frigaard, T horkildsvej 49, Røn
ne. Aktiv i Dansk Kvindesamfunds loka
lafd. og Rebekka logen. 
20.4.1905- 23.1.1986. 

Anker Kjøller, Nørregård, Poulsker. 
Gårdejer. 
19.1.1918-31.1.1986. 

Hans Swndsen, Svaneke P lejehjem. Fhv. 
gårdejer, lille Frigård, Østermarie 1929-
71. Mdl. mgh. Fmd. Østerm. Køre- og 
Rideforen. Fmd. Østerm. Kølehus. 
20.2.1898-18.2.1986. 

Thora Pihl, K.irkestræde 4, Rønne. Divi
sionschef, K.F.U.K. spejderne i Rønne 
1941-63. 24.4.1899- 27.2.1986. 

Hans Anker Pihl, Kristiansens Løkke 3, 
Svaneke. Fhv. manufakturhandler, fmd. 
Svaneke Turistforen. 1949-57. 
6.11.1898- 24.1.1986 . 

Asta Hansen, Skovgårdsvej 16, Vesterma
rie. Fhv. fmd. f. De samv. Bornh. Hus
mandsforeningers Husholdningsudvalg. 
19.9.1897-3.2.1986. 

Johannes Nielsen, Anders Måns Stræde 1, 
Lisred. Fisker. 
18.6.1908-20.2.1986. 

Jørgen Due, Strandvejen 187, Rønne. 
Skovfoged. 
15.4.1940-1.3.1986. 



Lro lpsen Dam, ·Søfryd•, Maglegårdsvej 
2, Østermarie. Avlsbr. 
1.1.1916-9.3.1986. 

Orla Andersen, Lindevej 14, Rønne. Kas
serer SID Rønne, fmd. f. efterlønsmod
tagere i Rønne. 
26.11.1916-26.3.1986. 

Frederik Benneballe, Kristiansø. Fisker. 
7.4. 1901-3.5.1986. 

\ 
\ ... 

Helle E. Dich Koefoed, Postgade 15, Sva
neke. Turistchef. 
14.2.1924-30.5. 1986. 

Ove Hansen, Ibskervej 20, Nexø. Styr
mand og skibsfører i DIS Dansk Fransk, 
fra 1938 i Østbornholmske. 
10.9.1902-9.3.1986. 

jens Andersen, Kirkevangen 1, Svaneke. 
Overlærer. Fmd. Svaneke menigheds
råd, fmd. Svaneke haveforening. 
23.6.1936-29.3.1986. 

Viggo Mikkelsen, Nørremøllecenteret, 
Nexø. T idligere gårdejer, Klintebygård. 
I 7.4.1900- 5.5.1986. 

Karl Hansen, Almindingsvej 4, Østerma
rie. Fhv. skovfoged, Almindingen . Fmd. 
Dansk Jagtforen. Bornh. afd. Kongelig 
belønningsmedalje. 6.11. I 911- 4.6.1986. 

Bent Tralle, Lyngvej 9, Bodilsker. Skovfo
ged, konsulent. 
30.8.1920-12.3.1986. 

Thorvald K11re, Almindingsvej 52, Øster
marie. Kasserer. 
26.1.1906-9.4. I 986. 

Harald Svendsen Brandt, Svanekevej 42, 
Østermarie. Fhv. gårdejer, Lundegård. 
Fmd. Svaneke Brugsforen . m.m. 
26.3.1897-15.5.1986. 

Poul A. Kofod, Kjøllergård, Rutsker. 
Gårdejer. Fmd. Rutsker Venstrefore
ning. 23.3.1922-6.6.1986. 

Richard Molander, Merkurvej 3, Rønne. 
Købmand, repræsentant, fmd. f. Under
støttelesforen. f. Købmænd på Born
holm. 11.10.1925-23.3.1986. 

Carl Nye/and. plejehjemmet •lunden•, 
Rønne. Skrædder. Idrætsmand. Dansk 
Atletik Forbunds fortjensttegn i guld. 
23.10.1906-2.5.1986. 

Ejnar Vilhelm Kofoed la11, Søndergade 
43, Rønne. Stationsforstander Aakir
keby 1949-66. 
27.8.1897-24.5.1986. 

Erik Robert Hansen, Hassdvej 2, Vanløse. 
Fhv. forretningsbestyrer Gudhjem Møl
le. 22.5.1909-25.7.1986. 
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Bornholmske naturbilleder. Bornholms Naturhistoriske 
Forening SO år. 96 s ..................................... . 

Bro, Margrethe: Slægten Hansen fra Nexø ................... . 
Bøggild, Hansaage: Breve fra mester Oluf ................... . 
Bøggild, H ansaage: Christ iansø under besættelse og bombar-

dementer. Særtryk af fem interviews med tidligere fyrmester 
og forvalter]. P. Jakobsen. 20,8x29,7 - tvr. 22 s. . ........... . 

Bøggild, H ansaage og].]. Sabber: De kommer nok engang .... . 
Bøggild, H ansaage: De skrøbelige skjolde ................... . 

Bøggild, Hansaage: 
Hverdagskost og Højtidsmad 
Året runde i dec gamle bornholmske køkken. 
Erindringer · Mennesker· Opskrifter. 
Ill. Tegninger og papirklip: Sabber. 128 s. 

66,00 
78,SO 
48,00 

9S,OO 
S8,8S 

101,3S 
18,30 

41,SO 

30,00 

70,00 
S2,SO 
62,20 

48,00 
12S,OO 
33,6S 

Colbergs Boghandel. Krc. . ................... 148,00 

Bøggild, Hansage: Varm Granit. Essays og artikler. 64 s ........ . 
Bøggild, Hansaage: Vinden blæser i sin blå trompet 

Bornholmske billeder ............ . .. . .. . ... .. . . ....... . . 
Bøggild, Hansaage: Vinterrejse til Bornholm 

111. med farvekridttegninger af Sven H avsteen-Mikkelsen. 
Tilrettelægning: Erik Ellegaard Frederiksen IDD. Format: 27x21 
tværformat . 88 s. 198S. Bornholms Tidendes Forlag. 
I kommission: Colbergs Boghandel. Indbunden og i kassette 

Christoffersen, Vagn: Teaterminder. 
Ill. 102 s. Bornholmerens Fo rlag .. . .. .. . ............. . ... . 

Ernst, Helge: Bornholmermalerne. Rigt illustreret. 
168 s. H efte kr. 238,00. Indb. i hellærred . . . . . .. . .. . . ..... .. . 

Eysell, Maria: Bornholm. 
Photographie Fritz Dressier (mange farvegengivelser). 
Store format. 112 s. Tysk tekst. C.]. Bucher Verlag GmbH, 
Miinchen und Luzern. 1982. Restoplag: Colbergs Bogh ...... . 

Gamle huse i Rønne .................... . . . . ............ . . 
Hammer, A.: En aandelig Klage-Viise ...... ... .. . . .. . .. . .. .. . 
Hansen, Viggo: Å r og dag i skoven . . .. . .................. . . . 
H ikuin 10. (Mindebog for arkæologen Ole Klindt-Jensen). 

Ill. 21 x20,3 · cvr. 360 s ... ...... ......................... . 
Historiske huse i Aarsdale Fiskerleje ........ . . .. .. . . ...... . . 
Høst, Niels: Norresan. (Om maleren Oluf Høst). Ill. 96 s. Kart .. 
lpsen, Arne: Sangeren fra Hasle. 

Folkebog om V ilhelm Herold og hans barndomsby ......... . 
lpsen, Arne og Eyvind L. Lind: Bøndernes by. 

Sagaen om alvsbrugerne og deres bygårde i H asle. A 5. 96 s. . . 
lpsen, Arne og Eyvind L. Lind: Folket i fiskerlejerne. 

Forsidetegning: Bent Kaas. 85 s. . ....... . ................. • 
lpsen, Arne og Eyvind L. Lind: Kulbryderne ved H asle. 

Ill. A S. 80 s. Bornholmerens Forlag ....................... . 
Jensen , Alfred og Arne Madsen: Nexø i tekst og tegning ...... . 
Jensen, Bo G reen: Dansen gennem sommeren. 

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

Ill.: Skitser af Oluf Høst. 80 s. . .......................... . 
Jensen, Niels: Jernbaner på Lolland-Falster og Bornholm . . .... . 
Jeppesen, K aren: Eventyrøen . Din rejsebog om Bornholm. 

Lejrskolehæfte. Ill. 18x2S,8. 64 s. Bornholms Tidendes forlag 
Jespersen, Henrik: Turforslag, geologi og 

den levende natu r i sprækkedalene. Ill. 64 s. . ............... . 
Ju~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,Sx21 cm. 68 s. Verlag Bert Schlender . .. .. ..... .. . . ..... . 

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

og Grandios Storhed. Bornholm i 1871-72 ................. . 
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648,00 

88,00 

S38,00 

118,00 
49,8S 
24,00 
18,30 

210,00 
1S8,00 
148,00 

36,00 
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78,00 

88,00 
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48,SO 

98,00 
47,50 

32,SO 

4S,OO 

86,00 
S4,8S 

165,00 

24,00 

Kjølby, Vilhelm: En biografi om Herman Fridolf 
født i Svaneke 1906. Om guldmedaljebyen og Bornholm 
med træk fra slægtens, byens og øens liv .. . .. ..... .. . .. . .. . . 12S,OO 

Kjølby, Vilhelm: Kuremøllen Østermarie 1861-1983. 
Ill. A4. 72 s. Udgivet af Kuremøllens Venner, Svaneke . . . .... . 

Kjølby, Vilhelm: Vindmøller før og nu. BORNHOLM . . ..... . 
Kjølby, Vi lhelm: ØSTERMARIE BOGEN ..... ..... . .. . ... . 
Kjøller, F rede: Bornholms ukendte stier I-II . ................ a 
Klindt, Jørn: Disse danske ............................. . .. . 
Klippeøens sange . . .. ........ . ........... .. .. ............ . 
Koch, Peter: En Gudhjem-fisker fortæ ll er. Tidsbillede fra Born

holm og Christiansø. (Ny udgave af »Dee hvisker fra Havet«. 
12,9xl9,4. 1S9 s. William Dams Boghandel. Heft ..... .. . . .. . 

Kofoed, Anker E.: Christiansøs Historie 
Jubilæumsudgave 1684 19. juni 1984. Efterskrift: Erik Priss Ras
mussen. 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 A/S. Heft ............. 190,00 

Koefoed, H . A.: D igteren 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. 

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

78,00 

24,00 
24,00 
38,SO 

Ill. AS. 160 s. 9 bornholmske lokaliteter er omtalt i denne bog 
Kø ie, Henning: CH RISTIANSØ - Udsigt fra et fyr. 

138,00 

Tanker og tegninger af H enning Køie. Omslag i farvetryk. 
88 s. Gornitzkas Forlag Allinge ApS. H eft ............ . .... . 

Kaarsted, Tage: H ammershus ......................... . ... . . 
Larsen, Arne: Bornholm med kikkert og lup ................ . 
Larsen, Arne: Læså ............................ .......... . 
Larsen, N iels-Holger: Bornholmsk byggeskik på landet. 

AS. 168 s. Bornholms Museum. Bilag: Mansas kort fra 18Sl 

Lauring, Palle: Bornholm 

89,00 
14,75 
13,30 
23,6S 

95,00 

Ny udg. Ill. med fotos. 192 s. Heft. 195,- I Indb ........... 235; 

Lund, Otto J.: Lyngijn å Larkan ................. .. . ..... . . . 
Mahler, Ludvig: Bobbarækus F iliækus 

- med Krølle Bølle rundt på Bornhol m. 
Den bornholmske billedbog. D ansk og tysk udgave ...... . .. . 

Lorenczen, H. C.: Set. Nicolai fornyet 1982-83. 
Ill.: fotos og tegnin~er. A4. 20 upag. s. 
Rønne Menighedsrad . . . ... .. .. . .. . ..... .. . .. . . . . .. .. .. . . 

Mahler, Ludvig: Kærlighedssmeden .. . ..... .. ....... .. . ... . . 
Munch, Axel: Bornholmske folkedragter og gamle håndarbejder 
Nexø Før og Nu. 1. samling. Forord: Poul Harild. 

24x22 cvr. 96 s. Gornitzkas Trykkeri, Nexø ..... . .. . .. . . .. . 
Nielsen, Niels: En by vokser t il ......... .. ... .. .... ..... .. . 
Nielsen, Viggo: SMULER· en andagtsbog ...... . . ....... . . . . 
1983 - og 1984 SPORT PÅ BORNHOLM. Red.: Lasse Kofoed 

og H olger Larsen. Gennemill. 64 s. . ............... .. . .. .. å 
Nisted, Christel (f. 1950 i Rønne): H udens salmesang. 

D igte. Gyldendal .......................... .......... . . . 
Nordberg, Terje: Den Blå Jomfru I •Fiskmåsen•. 

Tegninger: Sabber. 112 s. GB ............................ . 
Nordberg, Terje: Den Blå Jomfru ll ·Blåkulla. 

Tegninger: Sabber. 104 s. GB ................... . .. . ..... . 
N ordberg, Terje og J.]. Sabber: Nøkkerosen ..... . .... ...... . 
Pedersen, Lisbeth: Bornholm i o ldtiden. 

Oldtidsminder og deres kulturhistoriske baggrund. Ill. 80 s . .. . 
Rasmussen, Ebbe Gere: Pastor Lemvigs betænkning .......... . 
Rasmussen, Ebbe Gert: 16S8-begivenhederne under 

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

den levende natur på Syd/andet. 111. 64 s. . ... ............... . 
Rawem maleriske rejse til Bornholm 1809-1821. 

Bornholms Tidendes nycårspublikacion. 
Ill. sort/hvid og farve. 21x 21. 48 s . ....................... . 

Riss Jørgensen, Jens: Rådhusets bygmester. 
Landinspektør H enning Pedersen i Rønne. Rønne Byforening 
1959-1984. Ill. 16x23,6. 96 s. 
(I komm. William Dams Boghandel A/S, Rønne). Heft . . . .... 

Rostrup, Egill: BORNHOLM. 
Bornholms Tidendes nycårspublikation 1984. 
Ill. Dige. (Originaltekst på dansk gengivet i faksimile). 
Suppleret med engelsk oversættelse ved C. Campbell-McCallum. 
2. udg. 1. opl. (1. udg. 1953). A 5. 32 s ..... . . ...... " .. .... . 

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

81,l S 

54,8S 

25,00 
16,2S 
49,8S 

99,00 
29,50 
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27,00 

4S,OO 
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100,00 

4S,OO 

98,00 

68,00 

58,00 

148,00 



Schau, Jens Michael: H imlen begynder ved jorden. 
Roman med baggrund i en bo rnholmsk mordsag. 
170 s. Gyldendal ....................................... . 

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

Skovgaard, P. N.: Beskrivelse over Bornholm 1804 ............ . 
Soelberg, Jakob (f. 1958 i Svaneke): Andensatsen. 

Digte. Gyldendal . . .. . . .... . . .. . .. . ................... . . 
Sørensen, K. Magleby: KFUM-KFUK Rønne 1894-1984. 

Ill. med fotos. 16 s ........ . . . .. . . .. . ........ .. .... . .... . . 
Skaarup, H. E. og Lisbeth Pedersen: Bornholm i histor isk rid. 

Forsvarsværker og deres politiske baggrund. Turfors lag og en 
kort beskrivelse af de gamle kysrskanser. 111. 64 s. . ..... . . ... . 

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

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

2S charmerende tegninger. 32 s. Colbergs Forlag ........ . ... . 
Steensgaard, S.: Bornholm før og nu ................ . ....... . 
Srenbæk, Holger: I bornholmernes tjeneste .......... .. . . .... . 
Stub-Jørgensen, Christian: 

Barndoms grønne enge. Erindringer .............. . ... . ... . 
Blade af H asles bog .............................. ... ... . 
Bornholm - vandringer og perspektiver ................... . 
Bornholms Borg ....................................... . 
Breve fra lthaka (1980) . .. .. . ............................ . 
En bornholmer i dyrehaven. Arboe Mahler ude og hjem me .. . 
H am meren. 2. udg. med nyt, afsluttende kapitel. Ill. 44 s ..... . 
Hjemlands kyst ..................... .. . ............... . 
Just ine. En livsfange på Bornholm ................. . .. . . . . . 
Kølvand . . ........... . .. ................... . .. . ....... . 
Næsdjævlens rige ...................... . . . . . . . . . .... .. . . 
Soldyrkerne på Madsebakke .. . . .. . . .................. ... . 

Teist, Fr.: Og H ammerfyret svandt i natten ... . . .. . .. . ....... . 
Thoms, Johannes: H averne i Rønne . .. ...... . . .. . ....... .. . . 
Thomsen, Birger: Historiske vrag i danske farvande. 88. s ... . . . . 
T iemrorh, Peter: Malerinden Olga Lau . 

Dragør - Italien - Gudhjem 187S-1960. 
Ill. 4 farveplancher. 32 s. Bornholmerens Forlag. 
I komm. Colbergs Boghandel . ....................... . ... . 

Tiemrorh, Peter og Paul Høm: Å ret o mkring Gudhjem ....... . 
Tornehave, Bodil: Bornholmske urmagere. 

(Bornholmerurets historie). Rigt. illustreret 
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 N yborg's m idtvejs erindringer 
fortalt ti l Erik Pouplier. Rigt. ill. Stort for mat. 1S9 s ......... . 

Vensild, H enrik: Jagten Urban af Svaneke. 
Skib, fører, kunstner og motiv. Omslag med farvetrykt gengivelse 
af Carl Ludvig Billes maleri 18S9, Bornholms Museum . lll. med 
fotos, portr., faksimilegengivelser af dokumenter og gengivelser 
af malerier, xylografier m.v. I. oplag. A4. 29 s. 
Bornholmerens Forlag. (I komm. Colbergs Boghandel A/S, 
Rønne), incl. farvereproduktion , 3SxS3, papirmål 43x60 . .... 

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

Voss, Tage: Drengen og båden. Ill. AS. 96 s. Hekla . .. . .. . . .. .. . 
Voss, Tage: Die Krore wandert. Oversat ti l tysk af 

Adelheid Gotzmann, H erten, efter •Skrubtudsens vandring« 
fra essaysamlingen •Status på skæret«. Ill. med regninger 
af Arne Madsen. A4-tvr. 16 s. Bornholmerens Forlag. 
(I komm. Colbergs Boghandel A/S). H eft .............. .. .. . 

Voss, Tage: Fiskesnak fra skærer. 
Ill. med fotos. 134 s. . .................................. . 

Wagnholr, Ivan og Erik Pedersen: Bo rnholmske rutebåde. 
Rigt illustrerer med fotos og regninger .................... . 

Wessel, Laurits: Sjyjl-Sjyjl. En born holmsk komedie .......... . 
Ø stersøens perle 

- Bornholmsplakat i farver med bilkort på bagsiden ......... . 

Bornholmiana 1986 
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48,00 

4S,OO 
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30,4S 
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l S0,00 
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148,00 

6S,OO 

24,35 
85,00 

38,00 

110,00 

112,00 
24,00 

12,95 

Listen omfatter kun alment tilgængelige bornholmske bøger udkommet i 1986. 

Andersen, Emil : Oluf Høst - æresborger i Svaneke. 111. AS. 
64 s. Bornholmerens forlag. I komm.: Colbergs Bogh. A/S . . . 

Bo rnhol m 1986 i billeder .... . . . .. .. .. . ................. ca. 
Bornholmerkalenderen 1987. 

Omslag og 12 s. (postkort) med farvefotos. 1Sx 16. 
William Dams Boghandel ............................ .. . 

Bornholmske D ragoner. Kampvogne på Bornho lm i 2S år. 1960 
4. jan. 1985.111. A4. S4 s. (198S). Bornholms Værn . Ikke i bogh. 

Bo rnholmske kvinders husflid. 
Særtryk af Bornholmske Samlinger I l. Række, 18. Bind III. 100 s. 
Bornholms Museum og Bornholms H istoriske Samfund. Heft. 

66,00 
49,8S 

38,00 

85,00 

Bornholmske Samlinger Il. Række, 18. Bind. 
Ill. 232 s. Bornholms Historiske Samfund. Heft. . ........ .. . 

Bornholms militære domiciller. 
Red.: Jesper Gram-Andersen. H ovedforfat ter: H . E. Skaarup. 
Ill . A4. 4S8 upagn. s. Østre Landsdelskommando. 
Forsvarsmuseer på Bornholm. Ikke i boghandel ............ . 

Cykelveje på Bornholm. 
48 s. Bornholms amtskommune. Teknisk forvaltning 

Eckardt, Emanuel: Der Mops von Bornholm. 
Eine Bildergeschichre von Emanuel Eckardt insel raschenbuch. 
Ill. 64 s . . . ... .. . .. . . .. . ... . .. . . ..... . .... . .. . .. . .. . ... . 

lSO x Bornholm. Foto og tekst: Mogens Dam. 
Billedhæfte med fa rvefotos. A4 . 32 s. William D ams Boghandel 

Fra Bornholms Museum 1984-1985. 
Red .: Ann Vibeke Knudsen. Lil. 17.2x23.5. 180 s ........... . 

Hammershus i tekst og tegninger. 
24.5x 18.7 rvr. 36 s. Miljøministeriet, fredningsstyrelsen 

H ansen, Werner: HK Bornholm 191 1-1986. 
Udgivet i anledning af afdelingens 7S års jubilæum. 111. 40 s. 

H arild, Poul: Nexø før og nu. 

~i~:~i~~~r:s ~:yf k~~~ ~~~~·. ~: ~~m.I : Il.I. .1~1.s: ... ....... . ... . 
H arild Poul: Vand værker i Nexø kommune. 

Nexø Vandværk 1910-198S. Ill. AS. 38 s. 
Udgiver af Nexø kommune i anledning af 75-årsdagen for det 
første vandværk i kommu nen .......... ... .............. . 

Hel m, Michael: Der kvalte demokrati. 
Guldalderens glemte systemkriti kere. Ill. 178 s. Gyldendal 

Ipsen, Arne og Eyvind L. Lind: Livet i sognet. 
Ill. AS. 120 s. Bornholmerens Forlag. 
I komm.: Colbergs Boghandel A/S ..... ... .............. . 

Isaksson, O lov: Bornholm i sikre. R igt il l. LT"s fo rlag. Stockholm 
Jørgensen, Kaj, Niels L. Meyer og H enning Pilgaard: 

Energiplan for en grøn Ø. 
Projekt for vedvarende energi på Bo rnholm. 88 s. Borgen 

Kjølby, Vi lh. Wu lffsen: Købmandshandel i 150 år på Svaneke Torv. 
Ill. 48 s. P rivattryk ................ . . .... .. . .. . .. . .. ... . 

Knudsen, Ann Vibeke: Bornho lmske andelsmejerier 1886-1986. 
Mejeribrugets udvikling på Bornholm. Ill. A4. S6 s. 
Bornholms Museum ............... . .. ....... . . ........ . 

Lind, Th. : Svaneke Bys Historie. 
Rigt ill. bl.a. med ca. 80 fotos af fotograf Myhre. 280 s. 
Udgiver af Svaneke Byforening. Okt. 1986 ................ . 

Madsen, Arne: Kald og kim. 
Bornholmske kirkeklokker. Udsendes som nytårsh ilsen fra 
Bornh. T idende. Ill. med regn. af forf. og fotos. P ris ikke fastsat. 

Munch-Petersen, Johannes: Min bornholmske slægt. 
Ill. AS. 5S s. Privattryk. 

Nisred, Christel Merethe: Sorro voce. D igre. 82 s. Gyldendal 
Nordberg, Terje: Gendigtning af historien om Lin Pe og hans 

ramme trane. Efter William Heinesens fortælling. Ul. med 
papirklip af Jens Jacob Sabber. 36 s. Carit Andersens Forlag .. 

Olaf Rude 1886-1986. Udsrillingskaralog. Ill. delvis i farver. 48 s. 
Lolland-Falsters Kunst museum. Bornholms Kunstmuseu m ... 

Oluf Høm Bognemark. 2 artikler af H ansaage Bøggild og Jens 
Erik Sørensen. lll. med 30 helsiders farvegengivelser af Oluf 
Høst-malerier. A4-rvr. 92 s. Aarhus Kunstmuseums Forlag ... 

Rasmussen, Ebbe Gert: Bo rnhol m og Arveriger. 
(Appendix ti l dokrordisp. ·Dette gavebrev«). 84 s. Eger fo rlag. 
I komm.: Colbergs Boghandel A/S . . .. . . .. . . .... .. . .. . . . . 

Rasmussen, Niels Erik: Bornholmsk spillemandsmusik. 
Ill. Fotos og noder. AS. 48 s. Bornholmerens Forlag. . .. . .. ca. 

Roswall, Samuel: En banebryder. 
En bog om C hr. Møller - Lur hersk Missionsforenings første 
leder - og den h istorie han blev en del af. Ill. 166 s. 
D ansk Luthersk Forlag. H eft . . .......................... . 

Skaarup, H . E.: E. P. Tscherning på Bornholm 1823. 
Ill. AS-rvr. 56 s. Udgiver af Forsvarsmuseer på Bornholm ..... 

Tiemrorh, Peter: Paul Høm. 
Tilrettelæggelse: Jesper H øm. Ill. (mange farvegengivelser). Stort 
format. 136 s. H ernov. Indb. . ........................... . 
200 nu mmerede og signerede eksemplarer 480,00. 

Øsrerbøg, Alice: Regndans. Roman. 13S s. Anika ...... . .. . .. . 

Med forbehold for prisændringer. 

ST. TORV· 3700 RØNNE ·TLF. 03 95 16 17 

160,00 

100,00 

20,00 

48,7S 

48,00 

SS,00 

20,00 

48,00 

119,00 

48,00 

198,00 

98,00 
85,00 

88,00 

7S,OO 

48,00 

19S,OO 

9S,OO 

36,00 

3S,OO 

2SO,OO 

49,8S 

S0,00 

102,50 

79,SO 

3SO,OO 

148,00 



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 et 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 Haebler; Glenn 
Gould, Arthur Rubinstein eller 
Kieth Jarret 
Men prøv, hvor meget du faktisk 
stadig kan selv. Og hvor rela
tivt nemt du får det 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 det vil 
nok være alle pengene værd. 
Vi taler ikke om formuer. 
Vi taler kun om 250-300 kroner 
om måneden. 

Køb eller leje. 
Dansk Piano Import er en ny for
retning. Vi handler (sælger/ 
lejer) kun med pianoer. Ingen 
trommer; ingen guitarer og 
slet ikke el-orgler. 
Vi begrænser udbudet til det, vi 
har virkelig god forstand 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
lejet fra ca.16.000 til ca. 50.000. 

Afde ling Kobenhavn: 
Afdeling Esbjerg: 
Afde ling Horsens: 
Afdeling Kolding: 
Afdeling Randers: 
Afdeling Silkeborg: 
Afde ling S kive: 

Dansk Piano Import 
Dansk Piano Import 
Dans k Piano Import Forh. 
Dansk Piano Import. Forb . 
Dansk Piano Import Forh. 
Dansk Piano Import Forb . 
Dans k Piano Import Forh. 

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

Garanti på både m ekanik 
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 at forstå, at vi 
sender en klaverstemmer 
gratis ud til dig hver 12. måned de 
første 36 måneder, både ved 
køb og leje). 

Lej i starteIL 
Så længe du endnu ikke ved, om 
det skal være alvor; vil vi råd~ 
til at leje. Der er ingen grund til 

Falkoner Alle 25 
Torvegade 52 
Smedegade ll 
låsbygade 94 
Hobrovcj 12 D 
Veslergade 111 
Vestergade 11·15 

2000 Frederiksberg 
6700 E•bjerg 
8700 Horsens 
6000 Kolding 
8900 Randers 
8600 Silkeborg 
7800 Skive 

Te lefon Ol 10 55 11 
Telefon 05 18 05 11 
Telefon 05 62 27 50 
Telefon 05 52 14 58 
Telefon06 422 1 20 
Tr.lefon 06 82 26 5 1 
Telefon 07 52 25 50 

at ofre 16-17.000 kroner på noget, 
som måske bare er en dille. 
Lej for 6 måneder eller 
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 er tjent med. 

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 det igen efter 
den aftalte tid. 

DANSK 
PIANO 
IMPORT 
COLBERGS BOGHANDEL 
STORE TORV 9 
3700 RØNNE 
TELEFON 03 • 95 16 17 

3700 RØNNE 

Tlf. 03 • 95 16 17 



• 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 EL Aur. ELEKTROINSTALLATØR 

ØRENSEN A/s 
SNELLEMARK 39. 3700 RØNNE . TLF.03-950569 

URE 
i alle 

prislag 

Autoriseret 
Omega 
& Seiko 
forhandler 

Tho~Z~~~ 
v/ Kenn Lund r..A:/HJ,mm) 

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-INSTALLATION ER 

BELYSNINGER 

SECURITAS 

TYVERIALARM 

STORNO 

RADIOTELEFONER 

Johan Svendsen 
Jørn-Erik Pedersen 

Registrerede revisorer FRR 

• 
Store Torvegade 12, 3700 Rønne 

Tlf. 03 - 95 05 95 



JØRGENSEN A/s 

Sandemandsvej 1 . . Rønne . Tlf. 03 95 02 50 

En sikker bilforbindelse 

._____ Alle slags DESSERT IS 

KRØLLE-BØLLE-EVENTYR IS 
- hører julen til 



En vifte af bornholmia 

Bornholmerens forlag har igennem de seneste år udgivet 
en lang række bøger med bornholmsk indhold. I an ledning 
af julen har v i sat priserne ned på følgende: 

Arne lpsen: Sangeren fra Hasle 

før 59,00 kr. NU kun 36,00 
Bornholm i billeder 1824 (kunstmappe) 

før 49,50 kr. NU kun 30 ,00 
PeterTiemroth : Olga Lau 

før 75.00 kr. NU kun 36.00 
Henrik Vensild : Jagten Urban (incl. reproduktion) 

før95,00 kr. NU kun 65,00 

NYHEDER: 
Niels Erik Rasmussen: Spillemandsmusik på Bornholm, 
bogladepris ca. 50 kroner. Bogen er rigt illustreret og i 
øvrigt forsynet med en del noder til gamle, bornholmske 
spillemandsmelodier. Den handler om den bornholmske 
spillemand Ejnar Mortensen (1903-1977). og hans 
kammerater og jævnaldrende fortæller om de oplevelser, 
de havde sammen. Til bogen kan købes et kassettebånd 
med 10 af de melodier, som man spillede den gang. Prisen 
for dette er kun 25 kroner. 

Eyvind L. Lind og Arne lpsen: Livet i sognet. En ny bog i 
Hasle-serien. Den handler om livet før og nu i Rutsker 
Sogn. Rigt illustreret. Pris: 98 kroner. 

Bornholmiana på lager: 
Endvidere foreligger i få eksemplarer følgende bornholm
ske bøger: 

Laurits Wessel: Sjyjl-sjyj l ••••••••••••••• 24. 00 kr. 
Ole Kofod : Gaderne i Rønne ••••••••••••• 24.00 kr. 
Chr. Stub-Jørgensen:HelligHaagen ••••• 24.00 kr. 
Chr. Stub-Jørgensen: Justine ••••••••••• 24.00 kr. 
H. A. Koefoed: Fars værksted •• """"" 24. 00 kr. 
H. A. Koefoed: Skudan honvaggar •••• ". 24.00 kr. 
A. Hammer: En aandelig Klage-Viise ••• "24.00 kr. 
Chr. Stub-Jørgensen: 

En bornholmer i Dyrehaven •••••••••••• 24. 00 kr. 
Richardt Kaufmann: Romantisk Skjønhed 

ogGrandiosStorhed ••••••• • ••••••••• 24.00 kr. 
H. A. Koefoed : Digteren ved arbejdet 

(A.C.J. Espersens manuskripter) ••••• ". 24. 00 kr. 
Ebbe Gert Rasmussen : 

Pastor l emvigsbetænkn ing ."."." 24.00 kr. 
Niels Nielsen: En Byvoksertil ••• " ••••••• 29.50 kr. 
Eyvind L. Lind og Arne lpsen: 

Kul bryderne fra Hasle ••••••••••••••••• 88. 00 kr. 
VagnChristoftersen : Teaterminder ••• • " 88.00 kr. 
Erik Pedersen og I. Wagnholdt : 

BornholmskeRuteskibe " •• " •••••• 112.00 kr. 
Emil Andersen : Oluf Høst •••• • ••••••• ". 66.00 kr. 
Børge Kure: En Ø i Krig (nyt oplag) ••••• ". 98.00 kr. 
Ludvig Mahler: Krølle Bølle hopper af ••••• 54.85 kr. 

Og husk: Vi er gode til at lave andet end avis og bøger. Vi har også et bogtrykkeri, der kan løse enhver 
trykopgave. Indhent tilbud med forslag til, hvordan netop Deres opgave kan løses bedst, billigst og 
flottest. 



== insJ!.iration 

Ny inspiration 
til hjem 

køkken og bord 

' ......__ 

' 
Andreas P. Bidstrup & Co. A/S . Lille tol"'V 1, 3700 R•nne , Tlf. 03-95 0 111 

Husk vor 
specialitet 

OLDEMORS 
SPEGEPØLSE 

Sælges over 
hele landet 

POSTORDRER 
MODTAGES 

Bornholms terracotta 
ca. 1885 

Herre og dame i »antik« udklædning 
måske portrætter af et bornholmsk par fra den tid? 

Signeret af L. Cortsen, der var »overmaler« hos 
L. Hjorths terracottafabrik ca. 1875-1900, 

men som også udførte kunstindustri for egen regning. 

Eneste, kendte eksemplarer. 

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 TLF. 03 95 05 64 



Det 
sidste nye 

i briller 

finder 

Dei 

THOMSEN2fI~ 
Store Torv 6a · 3700 Rønne· TH. 03· 9505 72 

Fald 
indenfor 
hos ... 

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. 2 p.a. 
lJ - tilskrives hver 31.12. 

W Lånemulighed 
~ - uden faste beløbsgrænser. 

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

Ul 100 gratis checks om året~ 
""" - gebyr for ekstra checks, ~~ 

2 kr. pr. stk. ~~·2E•••ANK<N "'j 
M-< 

~ ~~:: .. :~·.~~::::"":. ;;. 

Lad os 
tale om en 
Service Konto 
til Dem. 

HANDELSBANKEN 
altid med i billedet 



Salg • Service • Tilbehør 
inden for kontor og forretning 

TOSHIBA 
kopimaskiner 

• 
ollvattl 

ADLER 
Computer 
Tekstbehandling 
Skrivemaskiner 

llHillli olivetti PC 

mC3rn 
kasseapparater 
kasseterminaler 

kasseapparater 

St. Torv 91
.sai 

hos 

Colbergs Boghandel 
3700 Rønne 

Deres 
købmand 

i centrum 

Øens største udvalg i 

• z1g-zag 
symaskiner 
med friarm og automatik 

Husqvarnai 

(PFAFF) 

Alle symaskiner repareres 

IO 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, 
vm og spmtuosa 
Alt i 
piber og rygeartikler 

Snellemark 34 

Aut. tipsforhandler 

Telefon 03 95 07 66 
· står altid til Deres tjeneste! 

BORNHOLMERCENTRET-RØNNE 
Dorrit og Ejvind Petersen 



Skiften de udstillinger 
Plakater 

Bornholmsk kunst 
Billedindramning 

cSolberg 
'1<!!,mmer & (}alleri 
STOREGADE 25 · 3700 RØNNE· TLF. 03 95 04 54 

-

... lægger BESLAG på hele Bornholm 

Sejl med 
Bornholmstrafikken 



HOS SOMMER RADIO-TV· LIGE NU 

Følg Bang & Olufsen gennen lydmuren 

. -

---- -· 

Beosystem 5500 er musikanlægget, der giver Dem muligheder, som for bare få år 
siden var utopi. Og med Beolink systemet kan De nyde disse mange muligheder 
over hele huset. Med en lille Link i hvert rum kan De få musikken fra det centrale 
anlæg sendt fra rum til rum. Med er tryk på fjernbetjeningen kan de høre bånd, 
plader, Compacr Discs og radio uanset, hvor De er. Det er ren magi. 

SKOringen hvordan De kan få udvidet • RADI o 5500 fra Bang & Oluf sen . 
Kom og lad os demonstrere, $sommeR musikydelse med Beosyslem 

. TV St. Torvegade 9 · 3700 Rønne 
Tlf. 03 9508 38 !15 D!l I& 

ST. TORVEGADE 49 

q/Jøger 
Jforeningsfifåde 

JforretningstrykSager 
q/Jrochurer 

Bogtryk 
Offset 

VED LUNDEN 16 
3700 RØN NE 

TLF. 03 - 95 24 44 



HJORTHS 
STENTØJ 

Grundlagt 1859 

Krystalgade 5. 3700 Rønne 
Telefon 03 95 01 60 

-------~J 



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

_J 

w 
a.. a.. 
~ 


