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Nørrekås-solnedgang 
Blæsten er aftaget, dagen strækker sig 
lægger sig til ro, mændene på bakkens bænk 
småsnakker som havets sene skum. 
Pludselig tier de og fuglene i træerne 
sidder vendt mod vest. 

Nu er de hver især - som jeg 
alene med jorden 
alene med havet 
og solen der går ned. 
Også de ved 
at dette e r det bedste sted 
at sidde og gå ind i sig selv 
som en solnedgang. 

Orange. Gylden samler solen sine stråler. 
Øen gror højt, b lo tter jordens gang. 
Her på Nørrekås forstår man 
at solen står op andre steder 
her ser man havet bøje sig horisomen rundt 
og jorden dreje med solens bånd. 

Altid den samme hændelse 
hver gang anderledes. 

Langsomt på bakken 
stiger mændenes stemmer 
mærkelige runde 
springer de højt i skumringen. 

Grethe Solhverv Rasmussen 
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Et godt liv 
Af HANSAAGE BØGGILD 

Denne artikel fremhæver enkelte 
træk fra to usædvanlige 
Gudhjemboers liv) 
bonden William Harild og hans 
elskelige Mis 
og deresfællesforhold til 
kunstnere og billedkunst. 
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Billederne til denne cmzkel er 
alle taget af fotograf Algot Un
ctau i det tidlige forår 1984 
Det keramiske relief med kat 
med killinger og William J-la
rilds figur tegnede sig flot i fo
tografiapparatets søge1~ og 
de1for knipsede Algot, men det 
blev mere billedet af Harild 
med piben, den uundværlige, 
og tanken. ledtes uvilkårlig! 
hen på en karakterisering, der 
var under ud.formning i de 
dage til bogen Vinterrejse på 
Bom holm 

»Harild kommer gående 
under Holkabroen. med avi
sen. Hans sti er }i-edelig og be
gynder nede mellem Gud
hjems bindingsværksbuse. -
bakker bårdl - og ser til vinte
rens lave sol. Den flammer 
bag husene og.får de skarp1yg
gede tage til at (J•se som den 
gamle keramiske glasur, der 
bed der okseblod. Piben går ud 
- sådan er det med Harilds pi
be1ygn.ing - men. nu opgiver 
ban og fisker betlere brillerne 
frem, falder avisen ud og .fin
der Gudbjemsiden, uigligere 
end de stærke nybeder ude
.fra.« 

W ILLIAM HARJLD havde hundehvalpe ti l salg. Oluf 
Høst kørte derop og fik en med hjem. 

Det besøg var hans første på gården. Men siden kom male
ren nede fra Norresan mange gange og tegnede eller sad i 
kostalden og snusede, når de malkede. Han blev glad for 
de to mennesker, Mis og William, der var gårdmandsfolk 
på Slettegård, og som allerede da havde kendskab til og 
forståelse for, at der rørte sig en hel del malerliv i Gud
hjem, hvilket de for resten selv var en del af. 

Der kom unge malere på Slettegård og boede. De fik 
kosten og en seng og betalte på den måde, at de arbejdede 
halvdelen af ugens dage. Resten af tiden kunne de bruge 
til at male i. 

Det var noget andet end at have karle i almindelig for
stand. De unge malere kunne godt lide Harild-erne, der 
også fik noget ud af det. Af og til selvfølgelig billeder, men 
også meget af dette udefinerlige unødvendige, der giver 
livet farve. 



En af dem, der i trediverne skulle »på græs«, som Willi
am Harild kaldte det, var Preben Willmann, en af de mest 
vidende kunstskribenter, vi nogen sinde har haft. Han vi lle 
være maler. Altså skulle han ud i mark og skov på Slette
gård med sine grejer. Han lovede familien Harild et bille
de af et bestemt parti nede fra Ådalen med en ko græssen
de på kanten. Men han fik aldrig malet noget. Han blev så 
interesseret i bedriften, at han hellere ville arbejde med. 
Han holdt specielt af at gå i marken med hestene og pløje. 
Men siden kom der fra Willmann en lille fin kvindefigur i 
keramik. ] eg husker den fra atelieret ovenpå i huset i Hol
kadalen, der siden blev Mis og William Harilds hjem. 

En anden maler på gården, vist nok den første, var Sven 
Havsteen-Mikkelsen. Han gik nede hos Høst i Gudhjem og 
lærte af ham. Han lavede mange billeder på Slettegård -
men han ødelagde de fleste, har Harild engang fortalt. 
Nogle blev sat hen på gården og glemt. Siden blev de 
fundet og hængt op, og da jeg besøgte Slettegård første 
gang - det var i 1959 - ville han ikke udpege dem for mig. 
Prøv selv om du kan finde dem, jeg tvivler, sagde han. 

- Hvad mener du? 

-Jo, se nu rigtigt på dem. 
- Det er billeder af Høst. 
- Næ, det er sørme Havsteen. Han lærte så godt i Gud-

hjem, at Høsts malemåde kom ti l at smitte af på ham. Det 
var han naturligvis ked af, så en dag gjorde han op med sig 
selv og søgte nye baner. 

- Det var hundans, sagde jeg overrasket. 
Og jeg kan nu føje til, at Høst selv opfordrede den unge 

maler til at gøre sig fri af ham og søge nye stier. Og som 
Harild også sagde den dag: 

- Jeg synes ikke, der sker noget ved at nævne det nu, 
hvor han har vist et meget personligt talent i sine arbejder. 
Selvfølgelig var han ikke ked af perioden hos Høst. Abso
lut ikke. Men han mente selvfølgelig, at han skulle give sig 
selv noget mere. 

Det var Oluf Høst, der havde arrangeret mit besøg på 
Slettegård. Der er noget at se på, sagde han. Og det er 
flinke folk. Mis - elle r Marie Louise, som hendes fulde 
fornavn var - brød sig nu ikke om det. Det lignede ikke 
noget at snakke om alt det. Hun holdt ikke af, at deres 
hjem skulle i avisen og billederne præsenteres som en 

Det tidligere atelier på første sal er et velpropo11ioneret 1wn. Lyset er altid godt, aldrig blændende eller ubrugeligt tusmørke. Det skyldes en 
·kunstmale1fidus «. Vasegaard gav det godt 4 5 kvadratmeter store rum to vinduer, men ikke mod vest eller syd, for til de sider er der enten for 
meget eller for lidt lys, men mod nordvest og sydøst. Det giver lys, billeder kan lide, og kun to vinduer i et så stort rum giver også vægplads, så 
billedeme kan hænge fremme. Det store på bagvæggen med den nøgne kvinde i den blomstrende skov er af Sigurd Vasegaard. Det bar en msa 
tone, som mange af bans malen'er havde i en periode, og en dag kom ban og sagde til fru Harild, om det ikke kunne lade sig gøre at bytte det 
med et andet. Ne_i sagde hun. Det billede holder jeg af Det er så poetisk. 
Til højre et Havsteen-NI ikkeisen-billede af Slettegård. Dragkisten ba1-i sin tid stået i et andet ctf slægtens hjem, bos farver 0. E. Sonne, Nexø, et 
meget igangsættende menneske, stifter af brugsforening og sparekas.se,folke- og landstingsmand samt byrådsmedlem . 

. _,. "" ... r ~ . 
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Materiel i midten er et af Paul fløms k.arakte1fu!de figw-bi!leder, malet i Sle1tegårds bryggers sidst i Jjirrerne. Der var sådan nogle gode farver, 
syntes maleren. Den oprindelige røde kal!ef arue var ved at blive udsk{{tet med en blå. Det var slet ikke noget at vise jiwn, men maleren blev 
straks inspireret og brugte sin kone, keramikeren Lisbeth Munch-Petersen, som model. 
Øverst til uens tre et Færøbillede af Havsteen-Mikkelsen. Nedenunder et !-løstbillede, der desværre ikke har villet tegne sig p å fotografens jibn, 
men det er også to motiuer. Få den ene fed ser man Slettegård i solopgangen, Solbakke Mølle, der er væk 1111, og Østertars Kirke. Vender man 
billedet, Ji-emstår en satyr ridende på en hest og med en røvet kvinde i/avnen, og her går solen ned, mens små erotisk symboliserende /Jjerter 
.fl.agrer i luften. Bi/ledet blev diskuteret meget, da /-/øst kom med del, men ban fm-svarede sig: 1-!voifor må jeg aldn'g bave lov til at.fabulere Lidi. 
Det gør jo alle de andre. I-løst bavde lænkt på f-farild som en damernes ven. Der var også blandt billederne eksempler på, at de havde tænk! på 
/Jam. Del er to Ji-emmede.fitgle, van Thorens billede af Karen Blixen og Wilbelm Lundst1'.Ø1?1S pige. Dem bar han få.el .foræret under besøg ovre. 
!-Ian skulle rejse alene til Bombobn uden sin kone. Det syntes man var lidt synd, og så fik ban de to piger med sz'g. 
J\Ien der mest pudsige ved historien er måske nok, at begivenhederne udspilledes med et megel langt mellemrum. Men det sidste sted havde 
ji·uen i buset bøn /Jistot·ien. Og så mente hun, den skulle gøres da capo. Hvad den absolut zkke tog skade af 

kunstsamling. Men et halvt hundrede malerier og deslige -
ja, mere - er det ikke et godt stykke af en kunstsamling? 

Der var også så mange dejlige gamle møbler. Ikke noget 
helt almindeligt bondehjem. Og William fortalte. Det kun
ne han godt lide. Han gjorde jo i meget, som han ville , og 
jeg forundredes såre over at finde så mange gode billeder 
på gården - og så smukt arrangeret på vægge med gode 
farver. 

Lige så snart jeg kom ind ad døren, var der et kæmpe
stort og mærkeligt billede. Myldrende af farver og med en 
tegning, der kunne ligne kirken nede i Gudhjem. Billedet 
fyldte en hel væg. Harild kendte ikke dets ophavsmand. 
Han havde købt det på en auktion. Jeg syntes, det var et 
chokerende syn, og det indtryk må han have kunnet aflæse 
på mit ansigt, for han sagde: 

- Det har tit moret mig at se folks reaktion på dette 
billede. Nogle synes vist, det er noget bras, men alene den 
morskab, det har bragt mig, har været nok til, at jeg er 
blevet glad for billedet. Da jeg i sin tid købte det, havde jeg 
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en af de her høje HGF-ere. Jeg havde lagt det på taget, og 
da jeg kom hjem, var det væk. Blæst af. Vi fandt det siden
hen inde på en mark. 

Der var ikke et billede, uden at de to mennesker havde 
et personligt forho ld til det. De kunne fortælle om dem. 
Men jeg fik ikke alle historierne på en gang. Nogle af dem 
havde private detaljer, der gjorde, at de ikke blev fortalt ti l 
hvem som helst. 

Det var også sådan, at der var billeder, der blev arbejdet 
på løbende. Det var selvfølgelig Oluf Høst, der ikke kunne 
nære sig. Der var litografier, som han ustandseligt kom og 
rettede på. Det blev de selvsagt ikke mindre kedelige af. 

] eg spurgte Harild dengang, om han kunne sige noget 
om, hvad billedkunst betød for ham. Ved at genlæse det, 
jeg skrev dengang som hans svar, faldt det mig ind, at det 
var e t meget naivt spørgsmål, som jeg aldrig stiller mere, 
når jeg er ude. Det er som regel de færreste, der kan sige 
noget, der e r værd at trykke - og jeg behøver ikke mere at 
spørge for at fornemme, hvad sådanne ting betyder for 



folk, men William Harild evnede faktisk (selvfølgelig) at 
afgive et svar, der var værd at trykke - og som stadig er det: 

- Noget med jorden og naturen. Mon ikke? Er der ikke 
en forbindelse med malerne, naturen og bonden? Er det 
ikke det samme nære stof, de arbejder med? De ser vel 
ikke det samme, men de kommer dog til at opfatte naturen 
intenst. Meget mere end den, der blot går og betragter. 
Man går og får øje på så meget, som man slet ikke har lagt 
mærke til før, når man bliver forvænt med at se på kunst. 

- Er det forholdet til naturen, der for dit vedkommende 
har tilført kunstinteressen? 

- Nej, det er nok tilfældigheder. Nu er det sådan, at vi, 
der bor nær Gudhjem, ikke kan undgå at få nær kontakt 
med kunstnerne. Det smitter af. Hvis det vel at mærke 
interesserer. 

Men det er et rent held, at det ikke er fidusmalere, jeg 
har fået kontakt med. Det kunne det lige så godt have 
været. Så havde det måske været alt det dårl ige, jeg havde 
interesseret mig for. 

- Tror du selv på den? 
- Nej, ikke helt, men vi må altid lære, før vi kan forstå. 

Det gælder også kunsten. 
Foråret 1964 forlod Mis og William Harild Slettegård. 

Der var unge, der havde lyst til at tage over, og nu syntes de 
to også, at det kunne være nok med alt, hvad livet med jord 
og dyr bød på. De flyttede til Allinge. Hvad vil le de dog 
der? Det passede slet ikke til dem. 

Det kom de også selv til at undre sig ove r ikke så mange 
år efter, og de tænkte imellem på at bygge på den grund, 
de i mange år havde haft liggende ti l det samme i Gud-

I midten over sofaen hænger et Høst-billede af Slettegård. Derefter Havsteen-Mikkelsens billede af en svineslagtning i t1·edivem e. Det smukke 
mahogni-møblement må være Chr. f!X og kommer fi·a et skuespillerhjem i København. Hanlds bedstefar, N. l. Harild, var skipper og boede i 
Stoi-e Kongensgade, og hans kone kom i skuespillerbjemmet. 
Da N. l. Harild i 1847 holdt bryllup i købmandsgården på Havnepladsen i Nexø (firmaet H. V Munch) med Cecilie Mai·ie Berg, var ban på 
1·ejse med sit skib, lod ankeret gå på Nexø red og sejlede i land og blev gift. Bagefter gik de to unge om bord og begyndte b1yllupsrejsen: 
Nordkap, London, Messina, hvor skibet nedsejledes af en amenkai7Sk bark og sank, men alle om bo1·d blev reddet. Skibet blev også hævet, og en 
måned efter gik rejsen igen mod Danmark. Ud for Jyllands vestkyst pi-ajedes en fisker, der meddelte: Vi ha r krig i landet. r)'enden står ved 
Viborg, men danskerne er herrer på søen. Den smukke dragkiste, der turde være rokoko fi"a godt og vel midten cif det 18. århundrede, kommer 
fi·a Sønde1jylland og er købt på en auktion efter Bovrup-nazisten fritz Clausen, der døde i Fårhuslejren 1947. Det franske taffelur, hvis klokke 
knustes under det russiske bombardement af Nexø i 1945, kommer fra fru Harilds bedstefa r, købmand Jørgensen, der havde sin gård på torvet. 
Siden kom der høj skolebjem, cenf1·alhotel, og i dag er der posthus. Fru Harild er datter af købmand H. V Muncb, hvis f a milie stammede fra 
Munkegård i lbsker. 
Yderst til venstre et Høm -billede af busets datter, Lene Husted. Hun er i sin blå andendagskjole efter konfirmationen. Egentlig skulle hun have 
været malt i sin konfirmationskjole, men den hvide f arve var ikke så god, syntes Høm. Dermed blev det den blå kjole, og hyacinten bagude til 
venstre blev så bvid, hvor den i virkeligheden var blå. 
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hjem, men så blev Sigurd Vasegaards hus i Holkadalen 
udbudt til salg. Det blev stedet fo r dem. Det blev et dej ligt 
hjem. Her havde de 15 gode år. Her var rart at komme. 

Man kan vel ikke sige, at huset i Holkadalen var den 
smukkeste ejendom på Bornholm, men huset havde sjæl 
og blev med de to efterhånden gam le gårdmandsfolk og 
deres måde at bruge tingene på et varmt sted. Det hus har 
nogle brugsmæssige kvaliteter, der e r uforklarlige. Det 
præsenterer sig ikke skingrende: Hella, here I come. Det 
ligger der så ligetil på kanten af et forladt stenbrud og 
fungerer godt og bemærkes mere på grund af dets anony
mitet end for alle de muligheder for udstyrsnumre, vore 
dage byder på. 

Huset er så karsk i stilen og søger ikke at konkurrere 
med naturen. Alt det, der skal slide det og gøre det person
ligt, må komme fra det, man fylder i det. Derfor var ople
velsen af huset lige så meget de to Harild-er, der forædlede 
det. Det e r ikke noget, man kan gå ind i et supermarked og 
købe i metermål. 

Huset er bygget af to af Gudhjems dengang unge kunst
nere, grafikeren Sigurd Vasegaard og keramikeren Ger
trud Hjorth, der begge har anbragt sig markant på hver 
deres særlige måde i en kunstinteresseret verdens bevidst
hed. Murermester Lund og Snedkermester Pedersen byg
gede solidt og godt for 8.000 kr. Grunden kostede 1.000 
kr., en brønd det samme. Det var i 1937. Og det e r så, 
netop i skrivende stund, 50 år siden. 

Har huset e t forbillede stilmæssigt, er det svært at spore. 
Vi andre kan komme med vores fornemmelse af inspira
tion fra det franske landhus, det skotske højlandshus eller 
den italienske landsby-casa. Det er mere en tilfældighed, 
end at det er e t bevidst indfald. Man skulle have et hus, der 
kunne bruges til arbejde og beboelse for en keramiker og 
en maler, og det fik man. Takket være evnen til at bryde 
med honnette ambitioner, som vore dages nybyggeri så 
ofte er udtryk for. 

William Harild korn i forskell ige bestyrelser i sit liv som 
landmand, men her interesserer det mere, at han også 
kom i bestyrelsen for den nye Bornholms Kunstforening, 
blev også dens formand og var med til at lave de store 
Madseløkke-udstillinger - de bedste i kunstforeningens hi
storie. Men det var selvfølgelig også dengang, der var nog
le sto re navne at tage af. 

Men jeg tror, det var i den nære omgang med menne
sker, til dglig og om et bord, hans særlige personlighed 
mest kom ti l udfoldelse. Det var på tomandshånd med 
ham, at man oplevede ham som en bornholmer på den 
måde, jeg mener, en bornholmer skal være bornholmer 
på. Det var, når han fortalte, han blev helt identisk med sin 
ø. Den havde han sans for. Alle dens charmerende mærk
værdigheder. Han kendte sin øs historie og holdt af myter
ne og overtroen - ikke som leveregler, men han vidste, at 
de karakteriserede folkesindet, som han holdt så meget af, 
og som netop er det, der sætter et liv på Bornholm i ram
me. Da en af hans gamle venner, maleren Sven Hav
steen-Mikkelsen, og jeg omkring nytår 1984 kørte rundt for 
at lave bogen Vinterrejse til Bornholm, var det vigtigt at få 
William Harild med. Maleren og hans søn Olaf boede hos 
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B.N. T står der på skiven til det gamle bomhobnerui~ der er smukt 
genopmalt af Paul Høm, men hvilken urmager havde de initialer.' 
In.gen, men noget skal der jo stå, sagde den mand, der i sin tid 
solgte uret til Harild, og så havde ban sat de tre bogstavei· på. De står 
f 01- Bornholmsk Nonnal Tid. i vinduet lige midtfor sprossen, står en 
kvindetorso af Preben Willmann, der også var en af de unge 
kunstnere, der søgte Slettegå1·d. Han skulle male, men ban var så 
glad for at gå med hestene i ma rken og harve, at det ikke blev til 
noget. Han blev nu heller aldrig maler. Men en af Danmarks 
fineste kunstskribenter. Chatollet, som Harild læser sin avis ved, blev 
omkring 1930 købt på en auktion i Østennar"ie for 13 kr. Oven på 
reolen står keramik af et par af de gode, gamle: Lisbet 
Muncb-Petersen og Gertrud Vasegaard. 

Harilds i den uges tid, det hele varede. Mis lavede mad og 
vartede op. Og vi andre kørte ud og så og snakkede. Det 
var gode dage, og da fandt jeg ud af, at et menneske som 
William ville jeg aldrig mere komme til at opleve. 

Mis, der var så trofast, havde det ikke helt godt med 
helbredet, kan jeg huske, og det blev besværligere for hen
de hen på året. Hun kom på sygehuset, og der var ikke 
noget at gøre. Hun døde den 14. august 1984. 

De sidste måneder lå hun hjemme, sengen stod i spise
stuen ved siden af køkkenet, og han puslede om hende. 
Det var uvant for ham. Det havde altid været omvendt. Han 
nævnte det selv siden, havde altså tænkt over det. Han 
sagde også: 

- Vi fik talt så meget sammen i den sidste tid . Det e r jeg 
glad for. 

Han blev boende i huset i Holkadalen. Han var ikke rask 
og skrantede og overkom mindre og mindre. Flere gange 
lå han på sygehuset e ller havde længere ophold hos datte
ren i København, og når han så var hjemme, kunne han lidt 
igen. Han blev glad, når der kom et menneske. Jeg er træt, 
sagde han - men ude mellem mennesker var han den gam
melkendte. Så sent som ved nevøen Svend Harilds 60 års 
fødselsdag i 1986 holdt han en festl ig tale, og vi snakkede 
om, at nu var der ikke så længe til, at han selv stod over for 
endnu en rund dag, 90 års fødselsdagen den 22. november 
1987. Ja, hvis jeg lever så længe, svarede han. Det gjorde 
han ikke. Han døde på Rigshospitalet i København den 9. 
april 1987. 



Godegamle 
håndværkere 

Tekst af EMIL ANDERSEN 

Foto herunder genf oto af gamle ting: 
JOHANNES HAMMER 

og andet godtfolk 

Før den sidste verdenskrig var småsamfundene og byer
ne på Bornholm velforsynede med håndværksvirk

somheder af alle slags. 
Ofte små bedrifter, hvor mester arbejdede alene. 
Eller blev bistået af en enkelt svend eller lærling. 
En arbejdsmand var der måske også. 
Efter krigen tog centralisering og mekanisering fart. 
Produkter, der førhen fremstilledes i hånden, fabrikeredes 
nu i serier. 
Arbejdstiden forkortedes. 
Alt skulle gå hurtigt. 

Fotograf Johannes Hammer i Svaneke har med sit kamera 
fastholdt nogle situationer, hvor mesteren står midt i sit 
arbejde. 
Situationerne går tilbage til midten af trediverne til 
henimod halvtredserne. 
De, der her skal fortælles om, er alle borte. 

BØDKER! 
Der var to bødkerme_stre i byen. 
Først var der Hans Oluf Svendsen. 
Han havde værksted i Storegade. 

Bødkennestei· Hans Oluf Svendseii ei- ved at samle en smørdn·ttel. Freinstillingsmåden er årbundredgammel. 
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Gamle folk kalder den dag i dag bygningen for 
Bødker længen. 
Svendsen havde arvet værkstedet efter sin far. 
Hos ham havde han også stået i lære. 
På værkstedet fremstilledes der sto rt set kun smørdritler. 
Materialerne, der brugtes hertil , kom hjem til Svaneke med 
småskibene. 
De bestod af færdige stave, bånd, låg og bunde. 
De blev så samlede på værkstedet. 
De færdige dritle r gik videre til oplandets mejerier. 
Når hestevognene kørte smør til Østbornholmeren, tog de 
dritlerne med hjem til mejerierne. 
Vaddam i Ibsker. 
Gadeby og Broholm i Østermarie. 
Og så var der Dybdal i Østerlars. 
Fo ruden at være bødkermester var Svendsen også 
natbetjent. 
Og så var han rådhustjener. 
Senere blev han »rigtig« politibe tjent. 
Men så holdt han også op med bødkeriet. 
Der var også bødkermester Carl Pedersen i Veste rgade. 
Han ho ldt svend. 
Varesortimentet var også lidt større. 
Til fiskerne fremstilledes sildetønder. 
Ottinger og fjerdi nger, som de hed. 

Og med Skjalm Hvide kom stave, bånd, bunde og låg hjem til bød
kerne i Svaneke. Det er skipper Vilhelm Flies, der står i agterstavnen 
af dæksbåden. Skjalm Hvide har ligefået motor, som bare bar nogle 
få bk. 
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Bødkerlængen i 
Storegade. Hems Oluf 
Svendsens værksted lå bag 
de tof ag vinduer til højre i 
billedet. 



En tid lavedes også »Salterekar« til kød og flæsk. 
En sommernat slog lynet ned i bødkerværkstedet. 
Brandtrommen gik, og folk stimlede sammen. 
Ilden blev slukke t. 
Det var ikke nogen stor brand. 
Uforsigtigt fylkedes jeg i tilskuerskaren. 
Alt for længe. 
For en hånd lagde sig på min skulder. 
Du skal gå brandvagt til klokken seks. 
Det var brandinspektøren. 
At gå brandvagt var en borgerp ligt. 
Der var ikke noget ae stille op. 

Skomager Carl Olsen ved sin læst. 

SKOMAGERE 
Det vrimlede med skomagere i 30'ernes Svaneke. 
I Storegade var der to. 
Tilsammen var der vist syv. 
Dertil kom så to træskomagere. 
Dee gode borgerskab købte deres sko hos 
Pe te r Christensen. 
Skoene var lidt dyrere hos ham, men de var mere 
moderne, og udvalget var større. 
Peter Christensen holdt svend. 
Leo Bahn hed han. 
Det kunne godt hænde, at Pete r Christensen en dag sagde. 
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jens Larsens ej<mdom i Storegade før ombygningen. Det er de tre 
hvide Jag til venstre i billedet. Og boghandler H. Slengerik /-lansen 
står i døren til bogbandelen. Det halvvalmede tag hører med til 
Larsens ejendom. 

I dag skal De have et par rigtig pæne chevrousko. 
Sådan kunne det gå til, at man vandrede hjem med et par 
sko, man egentlig slet ikke havde råd til at købe. 
Skoene skulle naturligvis repareres, når tid var inde. 
Dem smed man ikke sådan væk 
Leo Bahn var en dygtig svend. 
Hans reparationer var af høj kvalitet. 

jens Larsen ved ambolten. Sønnen Aage går barn til hånde. 
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Samme ejendom efter ombygningen. 

Men kritisk var han også. 
Du skal købe nye sko, hed det 
Disse her kan ikke laves mere. 
To par sko havde man så under armen på vej hjem. 
De nye og så dem, der ikke kunne repareres mere. 
Men kasseret blev de nu ikke. 
De gamle. 



Svaneke Smøif orsyning før ombygningen. Det er Juliane Nielsen, 
der står i døren. 

Når Pete r Christensen ikke ville reparere skoene mere, gik 
man hen til en af de andre skomagere. 
En af de mange småskomagere , der næsten kun levede af 
at repare re fodtøj. 
En af dem var Carl Olsen. 
Overlæderet fik syet en lap på. 
Hæ len blev rettet. 
Og nye såler blev flikket på. 
Og så var der hverdagssko til adskillige år. 
Olsens værksted lå i Nørregade. 
Den gade der senere kom til at hedde Oluf Høstgade. 
Han havde ikke salg af nye sko. 
Bare reparationer. 
Han kaldte sig ikke mester. 
Bare skomager Olsen. 
En flittig mand var han. 
Mange sko e r gået igennem hans hænder. 

SMEDE 
Smede var de r fire af. 
Schou i Aarsdale . 
Th. Ho lm i Ibsker. 
Smedemester S. A. Lindblad i Vigen. 
Og så var der Jens Larsen i Storegade. 
Larsen havde købt den gamle ejendom Sto regade 13. 

Forskellige slagtere havde boet her før. 
En butik havde der også været. 
Svaneke Smørforsyning. 
Men Larsen rev det hele ned og byggede nyt. 
Larsen var grovsmed. 
Beslagsmed. 
Og skoede heste. 
Ofte havde han både svend og lærling. 
Mange ting tog han sig af. 
Et luvejovl (tøndebånd) af rundjern kunne drengene få 
Larsen til at lave for en krones penge. 
Noget lignende kostede meder til de hjemmelavede, lidt 
klodsede, kælke , de fleste havde dengang. 
]eg har selv haft sådan en. 
Den kunne aldrig følge med de færdigkø bte. 
De var bare for dyre. 
For de fleste. 

Vi er stadig i Storegade. 
Storegade 13. 
Jens Larsens ejendom. 
Både før og efter ombygningen lå Svaneke Smørforsyning 
her. 
Det var en Scheplerforretning. 
Foruden besryrerinden,Juliane Nie lsen, var der flere 
ansatte. 
Forretningen, som jeg husker den efter ombygningen, 
havde to afdelinger. 
I butikken til venstre so lgtes kaffe, kaffetilsætning og andre 
varer. 
Kaffemøllen snurrede he le dagen. 

Slengerik bag disken. Fo1retningen så sådan ud i mangfoldige år. 
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Charles Pedersens f on·etning i Storegade. Personalet er opmarcheret foran butikken. Og naturligvis vises der cykler frem. 

I den anden afdeling var der smør, margarine og lignende 
produkter. 
Margarinen hed Kana-Margarine. 
Den solgtes fra tre ovale dritler, som stod på en meget skrå 
hylde. 
I løs vægt. 
Smørstikkerne stod i en krukke med saltvand. 
Folk købte dengang 1/2 pund smør og 1/2 pund margarine. 
Det æltedes sammen. 
Fik tilsat smørfarve. 

Forretningen i Havnegade. 
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Derefter så det ens ud i farven . 
Smørfarven kom fra en lille b lære på størrelse med en 
lillefingernegl. 
Svaneke Boghandel var nabo til smeden. 
Altså Storegade 11. 
Som blev opført af boghandler Elna Olivarius. 
I starten hed det Svaneke Bog- og Papirhandel. 
Frk. Olivarius havde også udlejningsbibliotek. 
Senere blev boghandelen overtaget af Hagbart Sle ngerik 
Hansen. 
Eller Slengerik. 
Som han bare hed. 

BLIKKENSLAGERE OG CYKELSMEDE 
Vi er stadig i Storegade. 
Byens hovedgade og førende forretningsgade. 
To blikkenslagere var der i byen. 
Fridolf Christensen i Byfogedgaarden. 
Og så Charles Pedersen. 
Cykelsmede var de begge samtidig. 
Solgte også nye cykler og alskens husgeråd. 
Der var en cykelsmed til. 
Viktor Mogensen i Kirkevangen. 
Min første cykel fik jeg hos Fridolf Christensen. 
Den var brugt og kostede 15 kroner. 
Tre kroner i kontant udbetaling. 
Resten i afdrag på en krone om ugen. 



Sanne har lige lagt en rulle garn på vægten. 

REBSlAGERI 
Der var også en rebslager. 
Buchard Sonne. 
Med butik i Havnegade. 
Rebslagerbanen lå på Udmarken. 
Butikken lå i kælderen. 
Disk, vægte og ruller med garn og towærk. 
En ram lugt af hamp og tjære i hele etagen. 
Det var som oftest fru Sonne, der ekspederede. 
Hun » krønnede«, som det hedder på gammelt 
bornholmsk. 
I rebslageriet lavedes ting af høj kvalitet. 
Håndarbejde alt. 
Reb og liner »Straktes« ned ad vejen. 
Den gade der senere kom til at hedde Reberbanevej. 
Some tider kunne tov og liner komme til at nå helt ned til 
Skovgade. 
Det g jorde ikke noget. 
Der var ikke megen trafik 
Og den, der kom, måtte bare køre udenom. 
Forude n Sonne selv arbejdede sønnen Sophus i 
rebslageriet. 

Reberbanen efter maleri på borgmesterkontoret i Svaneke. 

Og så var der Andreas. 
Halte Andreas. 
Overlærer Anker E. Kofoed har ofte i sine foredrag i 
Byforeningen Svanekes Venner levendegjort Halte 
Andreas og hans kone, der også haltede noget. 
Fremstillingen var med Kofoeds vanlige overdrivelser. 
Kofoed fortalte ikke om de to. 
Han spillede dem. 
For Halte Andreas og hans kone var såmænd ganske 
almindelige mennesker. 
Skæbnen havde bare været så ublid med dem, at de begge 
var kommet til at halte. 
Andreas var svoger til rebslageren. 
Med Sonnes død ophørte rebslageriet. 
Nogle år senere blev de stærkt forfaldne træbygninger 
revet ned. 
En flot bred gade kom i stedet. 
Men Svaneke havde en håndværksvirksomhed m indre. 

Dersom man købte sine regningsblanketterfælles, var der penge at 
tjene, og så kunne man reklarnre for sig selv på bagsiden af regnin
gen. 
Eksempel på en regningsbagside. Også Sanne var med i dettefælles
skab. 

Charles Pedersen, 
Blikkenelager-1 CJfkle· & lJdetJfr•forretning

1 
Svaneke. 

anbef~ler et_ smukt Udvalg af a!t K0kkenudstyr. Mejeri- & Hus
holdningsartikler, Bord- & Hængelamper, elektriske Kroner, Cykler 

og alle løse Cykledele, Nips og Legetøj. 
Alt til billigste Priser. 

P. C. Holm 
mater o~ Vognlakerer, 

S"vaneke, 
anbefaler .sig med alt til Faget 
henhørende, saavel Vogn- som 

Møbel- og Bygningsarbejde. 
Smukt og solidt Arbejde ucl'øres 

: til moderate Priser. 

Carl Blem, 
G1ltnterl·1 Tobaks- l Cigar-

forritnlnø, • Svaneke, 
anbefaler et smukt Lager ::i.f 
Fest- & BruJegaver, Galante!- i, 
Nips og Legetøj, Cigarer. 1 o· 
bakker m. m. Stort Udvalg af 

·alle elektri~kc Artikler. 

Lars Jens en, 
Møbel•nedkeri1 Svaneke, 

. anbefaler I M111bler i forskellige 
Stilarter cg Træsorter. 

Hele M øblemen!e1 leveres. 

P. Marker, 
Skot• jsforretning1 

Svaneke, 
anbefa ler Herre-, Dame- & Bernt· 

fodtøj samt Galocher. 
n"still inger modtages. 

Reparationer udføres 

Oluf tarsen, 
Maakinsnedkeri1 

Svaneke. 

B. Sonne, 
Rebslagerforretning1 

::\·ant>ke, 
anbefaler Reb . Tougværk i alle 

D1 mensioner 
til bil ligste Dagspriser . 

L age r af Fiskenredskaber. 

Alfred Myhre, Marie Beeh, 
Skotøjsforretning, Modeforretning, 

Svaneke. Svaot·ke, 
anbefaler et smukt OK ve lassor-
t t L f H · D & anbefaler et ~muk ! og velassor-ere ager a erre-, an1e· · . · _ 
Børnt>fodtøj samt Galocher i l'rima leret La~·er a f _l Uan,1,e- og. f.lnroe
Kvalitet samt Filtvarer. Alt til 1 hatte . Slør. 1 yl l, •.>aand_m. m. 

bill ig>!e Priser. 1 ..Eldre H atte modern iseres. 
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Livet 
på landet 

for 
100 år siden 
Ved ARNE MADSEN 

D a viceskoleinspektør ved Rønne kommunale skolevæ
sen, Ole Edvard Koefoed, var 75 år gammel, nedskrev 

han sine barndomserindringer med sine børn i tanke. 
Familien har værnet om disse optegnelser, der indtil de 
bringes her i »]Ul paa Bol'nholm" ikke har været at læse på 
t1yk, men i uddrag været anvendt ved en udsendelse i 
Bornholms Radios magasin.program. i august i fjor, hvor 
der blevfortalt træk af livet på landet og høsten på Bom
bolm i gamle dage. Viceskoleinspektørens erindringer 
bringes da her med f amilien.s tillade/se i den uforkortede 
form, hvori de er nedskrevet og illustreret med nogle foto
grafier af i beretningen omtalte personer. 

Formentlig vil en og anden - eller nok sn.a.re1-e ganske 
mange - der læser denne artikel, have viceskoleinspektør 
Koefoed i kær erindring og kunne mindes mangen god 
stund i samværet med ham, afholdt og retlinet, som han 
var og med et frejdigt og smittende humør. Selv erindrer 
jeg en lille episode fra min Rønnetid som vikar ved samme 
skole, som han selv var lærer ved på det tidspunkt og 
deifor også med visse mellemrum havde gårdvagtstjene
ste. Det var en dejlig solrig sensommerdag med frikvarte
rets pulserende liv og aktivitet, hvor ikke blot skoleeleverne 
tumlede sig frit i skolegården, men hvor også nogle af 
lærerne nød solskinnet. jeg havde slået følge med Koe
foed, alt 1nens vi gik og snakkede hyggeligt sammen. Plud
selig stilede et par af de unge lærere over mod »huset" i 
fornøden anledning. Ole Edv. Koefoed så det og smilede. 
"Va, " sagde han med en skælm i øjet. »Gå i gårinj i fri
kvartered!' Skruebrækkara!« jo vist, lune havde han. Og 
så kunne han altså fortælle, hvad hans el'indringer fra 
barndomstiden og de unge år er et ganske godt eksempel 
på. 

Egentlig skulle Ole Edvard Koefoed slet ikke have været 
skolelærer, men landmand. Det var livet på landet, han 
var opfødt med og hjemme i så nært, som det nu engang 
er muligt. Men et uheld var ude efter ham, og det kostede 
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Viceskoleinspektør Ole Edvard KO<i!foed, Rønne. (1880-1957). 

hans drøm om landmandslivet. Og deifor fik han sin livs
gerning på et helt andetfelt, end han havde drømt om. 

Uheldet skete, da han var 13 år gammel og gik til hånde 
derhjemme. Det ,feostede ham tre fingre på den ene hånd, 
hvad han da også fortælLer om i erindringerne. Det kom 
også til at betyde 40 års tjeneste ved skolearbejdet, flittigt 
engagement in.den for Håndværker- og Industriforenin
gen, ligeså inden for idrætten med gymnastik, svømning 
og jagt. Dertil hans store interesse for Bornhobnerkoret og 
hans kære bave. 

Faif aderen var major ved den bornholmske m.ilits, 
Hans Madsen Koefoed. Han var rigsdagsmand, en stout 
og myndig, nøjsom og sparsommelig mand, om hvem det 
fortælles, at når han som rigsdagsmand ved samlingens 
begyndelse rejste til København, medbragte han en fjer
ding spegesild til eget brug. Han blev da også en formuen
de mand, der ikke blot sad gældfrit på sin gård, men også 
satte sin store børneflok ganske godt 'd vej«. Han er stam
fader til Lauegå1-df amilien, hvor hans hustru, Maren Kir
stine Sanne, kom fra. De fik 12 børn. Den 11. i rækken af 
disse var Niels Adolph, der også blev officer i Bornholms 
Væbning. Også han kom ind i det offentlige arbejde. Han 
var i en lang årrække formand for sognerådet i Åker, en 
myndig mand, der havde arvet hjemmets solide egenska
ber. Niels Adolph Koefoeds hustru var Gunhild Petrea Ko
foed. De fik 13 børn, hvoraf Ole Edvard var den 12. i 
rækken. Efter sin opvækst og omtalte uheld kom han som 
ung mand som elev på Nexø Seminarium, hvoifra han 
de1nitteredes i 1902. Samme år blev han lærer ved den 
private realskole i Nykøbing F. - I 1906107 tog han årskur
sus i gymnastik i København for at blive -som det hedder i 
biskop T. Skat Rørdams kaldsbrev - »ret beskikket lærer« 
ved Rønne købstads kommunale skolevæsen for senere at 
blive viceskoleinspektør. Pensioneret som sådan skriver 
han sine erindringe1~ der lyder: 



Ole Edvard Koefoeds 
barndo1ns- og 
ung doms
erindringer 
Den 29. juni 1880 måtte mor og jeg blive hjemme på Lan
gemyregård. Det var e llers den dag, det årlige dyrskue blev 
afholdt i Hareløkkerne i Almindingen. Det var altså min 
fødselsdag. Mange år efter hørte jeg, at far, der fik bud om 
begivenheden, af glæde over at være blevet far for 12. 
gang, gav rødvin ved frokosten på dyrskuet. Da jeg engang 
talte med far her i Rønne, for det ud af mig: "Er det sandt, 
far, at du gav rødvin ved dyrskuet den dag, jeg blev født? 
Jeg synes, det harmonerer så lidt med din absolutte spar
sommelighed.« "Kan såmænd gerne være,« svarede far ; 
»det gør ikke så meget, om man en enkelt gang lader en 
100 kr. springe; man skal blo t passe på de små unødige 
udgifter (den daglige dosis).« 

Min mor kan jeg ikke huske. Hun døde, da jeg var 4 år, 
blot et par måneder efter min bror Alfreds fødsel. Mange 
på gården blev smitte t og lå syge (tyfus). Far måtte stå 
inden for vinduet og se på, at de kørte vor mor bort fra 
Langemyregård til kirkegården. Jeg selv undgik sygdom
men, da jeg blev bragt til Åkirkeby, hvor jeg boede hos 
farbror, onkel Koefoed, som vi kaldte ham. Han var køb
mand og avlsbruger samt sparekassebestyrer. Fra den tid 
mindes jeg bedst butikken, hvor jeg nok opholdt mig de t 
meste af tiden. Jeg måtte spise bolsjer (Kongen af Dan
mark) og figen, der var indpakket i bastmåtte og lignede en 
stor, rund, fladtrykt ost.Jeg husker også, at jeg ofte løb hen 
til gæstgiver Pedersens, hvem far og mor kom sammen 
med. De havde foruden gæstgiveri også købmandsforret
ning og avlsbrug. På dette sted ligger nu »Kanns Hotel«, 
medens onkel Koefoeds forretning stadig eksisterer. On
kel Koefoeds lille sparekasse er blevet stor på er andec 
seed. En af hans sønner (løjtnant, lærer) blev sparekassedi
rektør efter sin far. Nu hedder direktøren Ipsen, gift med 
en af P. Lund Koefoeds døtre, altså scadig familie. Efter ae 
sygdom og smiccefare på Langemyregård var oversråer, 
kom jeg hjem igen. Mine søskende har fortale mig, ae jeg 
ikke ville hjem, men blive i Åkirkeby og forsøgce at skjule 
mig. Jeg kom dog med og har alcid værec glad og lykkelig 
for mic gode hjem. 

Fra barneårene har jeg mange minder, som jeg ikke kan 
fremscille i kronologisk rækkefølge. Jeg inceresserede mig 
selvfølgelig for landbruger alle rede længe før min skole
cid . - Der blev dengang aldrig muger i scalden. Køerne var 
bunder ved bevægelige »Crægammar«-fodergange, der hvi
lede på meder, og som ved hjælp af en lang stang blev 
skubbet frem og tilbage; der blev strøet godt med halm, så 
dyrene stadig kunne stå forho ldsvis rørt. Der var høje cil 
lofter, der lå oven på hanebjælkerne; men ved forårstid 

stod køerne også helt oppe under loftet. Så kom den tid, da 
køerne kunne komme på græs og gødningen blive kørt 
ud. Når de andre kørte gødning ud, skulle jeg naturligvis 
være med. Onkel Koefoed i Åkirkeby, der var meget dygtig 
til husflid, havde laver mig en lille firehjulet vogn med 
stang.Jeg læssede min vogn, kørte ud på marken og læsse
de af; det gik hurtigt, for vi løb med bare ben på denne 
årstid. Når marken var tillavet til såning, sagde far til mig, 
»kom så du, nu skal vi ud at så.« Vi havde en bredsåmaski
ne, trukket af fars enspænderhest »Freja«, moder til de 
fleste heste på Langemyregård i den og følgende rid . Far 
satte mig op på »Freja«s ryg, og der sad jeg, cil far holdt op 
for den dag. Når sæden var moden, blev leerne (»Sajsana«) 
skærper, (harade ). Far havde lavet mig en lille le, alt af træ, 
og jeg blev sat cil at meje for; jeg gik i sidste skår og svinge
de min le, så kom forkarlen, andenkarlen osv. Jo, jeg var 
med hele tiden, de andre brødre vel sagtens på lignende 
måde. Så kom der sidste læs (høstlæs = skrigelæsset) fra 
marken; det var forkarlen, der hencede det. Der var ikke 
meget korn på de tte læs, men des flere unger, der alle 
skreg og råbce hurra, da vognen svingede ind på gårds
pladsen. Jo, der var scemning, ikke alene den dag, men 
hver dag i høsttiden. Tænk bare, når de 7-8 mejere scandse
de og »strØj« (skærpede) leen, så det klang over marken, 
når man fik eftermiddagsbitteren bragt ud, e ller når man 
efter dagens sidste måltid gik »Vester ud«, uden for går
den, satte sig på grøftekancen, spillede harmonika og sang 
cil ca. solnedgang; det blev jo aldrig længe, vi sad der, fo r 
alle var trætte efter dagens slid og skulle tidligt op næste 
dag. Jo, der var mere poesi over det hele dengang. Decce 
svandt mere og mere bort, da maskinerne kom. Jeg kan 
huske, at karlene sparkede på den skinnende, nye mejema
skine og kaldte den for »helvedesmaskinen«. Karlene var 
vrede over den, da de nu skulle »bære sammen«, bære 
den afmejede sæd til stakkene - de ville meget helle re gøre 
rigtigt mandfolkearbejde. - Efter færd ig høst kom høstgil
det, årets største fest. Dagen blev bescemt, der blev travl
hed i bryggers og køkken. Dagen oprandt. De mandlige 
havde travlt med at pynte vognene med guirlander og 
blomster; den tresædede stadsvogn, den store f)edervogn 
samt en høstvogn. Seletøjet var nypudset, både heste og 
vogne var pyntede. Alle indbudte, daglejere med fam ilie, 
gårdens tjenestefolk, vi børn og andre, der havde hjulpet til 
med høsten, kom ind på salen, hvor der førsce gæscemålcid 
blev indeaget. Derefter steg man cil vogns og kørte til »Gra
neli« eller er andet sted hen. Der var høj stemning »Om 
bord«, især hvis man kom forbi en gård, hvor de endnu 
ikke var færdige med høsten; vi råbce: »Spo jær« (skynd 
jer), »hurra« m. m. - Hjemkommen fra køreturen, kl. ca. 18, 
gik hele selskabet til bords til den store spisning, hvorefter 
salen ryddedes for borde og bænke e ller stole, og dansen 
begyndte til avlsbruger Niels Kofods violin, som han brag
te med sig i en rød kalveskindspose. På et bord i et hjørne 
var anbragt drikkevarer, der væsentligst bestod af hjemme
brygget øl m.m. Henad midnat serveredes smørrebrød, 
snaps og øl, og senere punch, hvorefter dansen fortsacre cil 
henad de små rimer. - Under den score spisning holdtes 
flere taler. Far talce for alle høstfolkene og takkede for 
veludført arbejde; særlig henvendte han sig cil forkarlen og 
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staksætteren; sidstnævnte var en alsidig mand: Vejmand, 
havemand, husmand (3-4-5 køer), høstmand og specialist i 
staksætning - og ind imellem alle d isse sysler var han 
skrædder; det var dog vistnok mest arbejdstøj; han syede 
aldrig på Langemyregård. Ved den store spisning talte for
karlen for husbond og madmor samt for »lapajan«, første
pigen, der »lagde« læsset. Forkarlen var hele tiden på mar
ken, andenkarlen læssede af hjemme, og en af os børn 
»kørte imæl« - kørte læsset hjem og den tomme vogn ud til 
fo rkarlen. - Efter ae smørrebrødet var indtaget, fortsattes 
dansen endnu nogle timer. Nabogårdens tjenestefo lk var 
som regel med til festen (dansen) om aftenen. Høstgildet 
var årets største fest. Mindre fester fo r gårdens arbejdere 
holdtes efte r endt mejning, tærskning og jeg tror efter endt 
efterårspløjning. Traktementet stod på ekstra (pænere) 
smørrebrød, snaps og øl, derefter æbleskiver og punch. 
Jeg har af mine søskende erfaret, at jeg ved e t afmejergilde 
(jeg var ca. 5 år) havde gået rundt og nippet af de forskelli
ge puncheglas og derved fået mig en li lle rus og havde 
opført mig så komisk, at de alle havde moret sig kosteligt 
over mig. Er dette rigtigt, er det den eneste gang, jeg har 
været beruset. 

Da jeg var 7 år, begyndte min skoletid. Jeg begyndte min 
sko legang i Åker Østre Skole, hvor også de fleste af mine 
søskende gik. Jeg havde ca. en halv mil at vandre, i træsko 
naturligvis. Om vinteren måtte jeg have en lommekniv 
med til at skrabe eventuel sne ud af træskoene, så jeg atter 
kunne få fødderne i dem. Der fortælles, at da mine ældre 
brødre gik i Østre Skole, var der - efter endt skoletid - store 
slagsmål me llem »nordboere« og »sydboere« (dem, der 
havde deres hjem nord elle r syd for sko len). Nordboerne 
var altid mange flere end sydboerne; men trods dette gik 
sydboerne altid af med sejren (naturligvis). Her var onkel 
Konrad sikkert altid anfører; han var en hård negl, og så 
var han meget stærk. At det var rigtigt med disse slagsmål, 
har jeg senere fået bekræftet af lærer Nielsen, der senere 
blev forflyttet fra Østre Skole til Grødebyskolen, hvor jeg 
endte min sko legang og som 17-18-årig gik som præpa
rand. Man skulle i den tid være et år på en skole som 
forberedelse ti l seminariet. Lærer Nielsen fortalte mig, at 
han ofte måtte ud i skoven (skolen lå midt i skoven) og 
skille parte rne ad. De sloges ikke alene med knyttede næ
ver, men også med kæppe, lavet af tjørn elle r hyben og 
lignende. O m vinteren lavede de - før sko letid - store forsy
ninger af snebolde, som de dyppede i vand, så de var 
fros ne til eftermiddagens kamp. Jeg oplevede aldrig disse 
strid igheder og slagsmål, da jeg blev flyttet til Grødebysko
len, nærmere Langemyregård, og hvor der aldrig forekom 
uenighed af denne art. 

Når vi børn, jeg tænker nærmest på onkel Peder og mig, 
da vi var nærmest i alder, ikke havde noget alvorligt fo r, jeg 
mener hjælpe til med et e lle r andet, legede vi i hus e ller 
have, rettende sig efter årstiden. Om sommeren legede vi 
jo ude, mest i haven. »Vi var landmænd«. Vi havde hver sin 
»gård« med masser af køer og heste, lavet af træpinde (pil 
e lle r hassel). Vi tøjrede (tråd) heste og køer på græsplæ
nerne - og vi kørte på besøg hos hinanden. - Om foråret, 
når der var meget vand i grøfterne uden for gården, lavede 
vi vandmøller, som vandet trak. Vi lavede også et lille tær-
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skeværk, der blev trukket af vandmøllen og kunne tærske 
aks. Vi fiskede i åen og i mergelgraven; vi fik således en 
gang en and på krogen; snøren var lagt ud til at fiske ål på, 
og anden havde fået krogen i næbet - men vi fik den befriet 
uden skade for dyre t. - Om vinteren hængte vi snarer op i 
træerne i skoven og fangede fugle deri - hvilke t senere hen 
blev forbudt ved lov. Jo, vi havde mange ting for, men 
opremse alt er jo umuligt. Vi lavede selvfølgelig buer og 
pile, som vi skød til måls med. Vi »huggede« strikkepinde, 
som vi knækkede over i mindre stykker, e lle r tog stoppe
nåle fra mors sykurv, anbragte d isse i enden af pilen - og så 
var vi rigtige jægere. Vi skød spurve, og senere skød vi 
duer, der sad på taget. Når jeg siger vi, hentyder jeg ti l bror 
Peder (onkel Bøsthøj), der var to år æ ldre end jeg; han var 
vældig dygtig til at fi nde på. Vi lavede også slynger ( = 

David), som vi opnåede sto r færdighed i at bruge; ligele
des slangebøsser. - Meget af dette: skyde på fuglene, fange 
dem i snarer osv" indså vi jo var stygt gjort, i en modnere 
alder. 

Den interessanteste tid for os børn var, når vi havde 
håndværkere på gården, og det var ofte, idet alt blev lavet 
hjemme: seletøj, fodtøj, træsko m.m. Vi havde møbelsned
ker til at lave møbler til den vordende brud (søster). Sned
keren arbejdede på salen, der blev hans værksted , medens 
skomager, skrædder, vævekone osv. arbejdede i folkestu
en; det var jo i vinterhalvåret, vi havde håndværkere. Træ
skomageren lavede det grove arbejde i huggehuset (værk
sted), medens han om aftenen, efte r spisetid, sad i fo lkestu
en og finpudsede træskoene. Træ til træskoene og møbler 
m.m. var selvfølgelig fra egne skove. Træskomageren hed 
Sejer Mogensen (han var træskomager, murer og husmand 
med 4-5 køer). Vi holdt alle meget af Sejer Mogensen, der 
var en stor børneven; han var meget morsom, fortalte 
bornholmske eventyr, bornholmske remser, han kunne 
rokke med ørerne og lave rynker på den skallede isse. Vi 
hang over ham hele tiden. Samtid ig arbejdede pigerne 
med karter og spinderok, og karlene spillede kort (f.eks. 
»Marrias«), dog ikke om penge. Så sagde Sejer godnat og 
gik til sit hjem, der lå ca. tre kilometer fra Langemyregård -
og så gik også vi andre i seng, trætte og søvnige efter en 
lang dags oplevelser ude og inde. En af Sejer Mogensens 
bornholmske remser kan jeg huske: »Lidijn e du, sjidijn e 
du, bojsarna taver du, træskona har du fojle å kalk, om 
sommarijn går du me haua, om vijnterijn me hat, altid e du 
tvart imo troen - fi skamma daj, Hans.« 

Da jeg var 13 år gammel, kom jeg til fortræd med min 
venstre hånd. Jeg skulle hjælpe røgteren (fodermesteren) 
med at knuse kager - foderkager - kraftfoder. Det var sol
sikkekager, meget hårde og faste, vel ca. 3 cm tykke. På 
loftet (stuehuset) havde vi en kageknuser med et stort 
svinghjul. Jeg hjalp røgteren med at trække. Det skete, at 
maskinen ikke ville bide, det vil sige, at tænderne på valsen 
gled ind i de samme furer e ller rille r. Da var det min 
opgave at trykke ned på foderkagen, så tænderne atter tog 
fat. Det gik altså sådan til , at da tænderne atte r bed i kagen, 
tog jeg mine hænder ned - og den venstre hånd kom i for 
nær berøring med to tandhjul på den udvendige side af 
kassen, hvori foderkagen var. Jeg var ikke agtpågivende 
over for disse tandhjul, der ikke var dækkede - og, ja, så 
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greb tandhjulene mine fingre.Jeg sagde »av«. Fodermeste
ren både hørte og så det og smed sig med hele sin vægt på 
det heldigvis opadgående håndsving, og maskinen stand
sede straks. Jeg kan takke ham for, at jeg ikke mistede mere 
end fingrene (de tre midterste). Fodermesteren slog 
alarm. Skruenøglerne var ved redskaberne på marken. En 
vogn blev sendt til Åkirkeby efter lægen. Der siges, at jeg 
stod i maskinen i 20 minutter. Jeg havde ingen smerter, 
men led jo et stort blodtab; jeg forsøgte at få hånden fri ved 
at dreje maskinen baglæns, men det mislykkedes. Maski
nen blev skilt ad, så hånden kom fri, blev indsvøbt i en 
masse håndklæder, og jeg blev bragt i seng. Efter en halv 
times kørsel var lægen der. Dr. Carlsen klippede væk (jeg 
var ikke bedøvet), jeg havde lagenet op over hovedet. Lil
lefingerens yderste led var delvist knust, og jeg hørte, at 
doktoren spurgte far, om han også skulle tage det yderste 
af denne finger bort. Far ville ikke tage bestemmelsen - og 
doktoren spurgte så mig, og jeg svarede: »Lad der blive, 
hvad der kan. « Og dette sidste led (selv om det er stift) har 
været mig ti l uvurderlig nytte (god gribeflade). Da jeg hav
de ligget hjemme nogle dage, blev jeg kørt til gæstgiver 
Pedersen i Åkirkeby, hvor jeg kom til at ligge i et lille 
værelse ud til gården. Her kunne lægen nemmere tilse 
mig. Jeg kan huske, at jeg flere nætter drømte, at nogen 
kom for at gøre mig fortræd, og bad derfor far om en 
ridepisk til at forsvare mig med. Jeg fik den - og derefter 
var der inte t i vejen. Ligeledes kan jeg huske, at jeg fik en 
lille blæseharmonika, som jeg kunne spille på. 

Musik og sang interesserede alle børnene på Langemy
regård. Vi begyndte med blikfløjte (noget lignende blok
fløjte) til 10-15 øre pr. stk. Jeg har spillet fløjte, okarino, 

panfløjte, mundharmonika, harmonika - og da jeg gik på 
seminariet - vio lin, som jeg altså har spillet altid (sangun
dervisning i skolen). Det første år på seminariet ville sang
læreren ikke høre tale om violin; men næste år fik vi en ny 
sanglærer, og han var interesseret. Min onkel i Nexø, kap
tajn 0. E. Sonne, hjalp mig til en meget gammel violin, der 
blev lavet lidt om til mit brug. Det voldte mig nogen van
skelighed i begyndelsen. Jeg måtte jo føre buen med ven
stre hånd, og det tog sin tid at få lært de to fi ngre at holde 
og styre buen. Strengene var jo selvfølgelig flyttet, så 
c-strengen var anbragt på g-strengens plads osv. Efter ro års 
slid gik jeg op til eksamen; jeg blev først prøvet i sang, og 
censor, professor Nebelong, sagde: »Det var jo godt; men 
hvor er det synd, at den karakter skal halveres." "Koefoed 
spiller skam også violin,« sagde læreren - og jeg spillede 
nogle salmer og fædrelandssange. Professor Nebelong 
blev så forbavset og glad, at han omfavnede mig og gav mig 
rent ug. 

Nå, det blev lidt langt fremad i tiden. -Jeg kom hjem til 
Langemyregård efter min behandling i Åkirkeby. Hånden 
lægtes lidt efter lidt. Jeg gik »til præst« (konfirmationsfor
beredelse), blev konfirmeret. Dee var en stor dag for mig. 
Den dag fik jeg for første gang lange ærmer i skjorterne, ur 
(27 kr.) i lommen og ny salmebog.Jeg fik, syntes jeg, man
ge og fine gaver - men det fors log jo ikke mod fest og gaver 
i vore dage. 

En skønne dag tog far mig ind på sit kontor for at tale 
med mig. Far var jo altid meget stille og fåmælt over for os 
børn - ligesom vi altid var stille og stiltiende inde i stuerne, 
når far (eller fremmede) var til stede. Men fik vi gæster, da 
kunne far rigtignok udfolde sig, snakke og synge - ligele-
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des når han var gæst andre steder. Må jeg tilføje her: På 
sine gamle dage blev far meget talende og ønskede sine 
»børn« om sig så ofte som muligt. Nå - vi kom ind på 
kontoret, og far sagde til mig, at det var nok bedst for mig, 
at jeg kom til at »læse« , for jeg var jo slåer ud som land
mand. Jeg var 14 år og havde vel ikke nogen viden om, 
hvad der var bedst for mig - og da far mente dette, ja, så var 
den sag i orden (fars vilje har altid været min lov). 

Men inden jeg går over til min nye skoletid, vil jeg pluk
ke enkelte minder fra barneårene ud. Det er jo, som jeg 
tidligere har sagt, ikke let at få alt med i rigtig rækkefølge. 
Jeg var vel nok ca. seks år. Det var vinter. Der var is på 
dammen (mergelkulan). Peder og jeg havde bestemt, at vi 
efter middag ville hen at løbe på skøjter på Lille Myre
gårds-dammen. Den var ikke dyb, og isen var ikke særlig 
tyk endnu. Jeg havde aldrig haft skøjter på før, så jeg listede 
mig op på loftet, og under den store stenrulle fandt jeg et 
par ret små træskøjter. De havde i sin tid tilhørt min ældste 
søster, Sofie, og var så gået i arv til de mindre søskende, 
efterhånden som de voksede til og fra. Jeg havde ingen 
støvler, men fandt dog et par skaftestøvler, der dog var alt 
for store. Men der var langt til efter middag; jeg spændte 
den ene skøjte på min indetøffel, og så forsøgte jeg mig 
ude ved møddingen, hvor der var en lille plet is, brun som 
chokolade. Efter middag gik Peder og jeg til Lille Myre
gård, hvor søster Sofie boede. Jeg fik skøjterne bundet på 
de lidt store og stive skaftestøvler - og vovede mig ud. 

Langemyregård. (Foto: Frede Kjøller). 
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Dristig var jeg ikke; men da Peder kunne klare den, skulle 
jeg også forsøge. Jeg husker, at jeg faldt og slog nakken i 
isen, og da denne ikke var ret tyk, frembragte min nakke 
den nydeligste stjerne i isen. Peder trøstede mig og sagde: 
»Det er vejen frem." jeg masede på og fik efterhånden lært 
lidt af kunsten. Med hensyn til skøjteløb gik det stadig 
fremad, og jeg opnåede til sidst med mine »Lagergrenere« 
at løbe, hvad man kalder meget godt uden at blive den 
store mester. NB. Da jeg var på årskursus i gymnastik i 
1906-1907, blev jeg udtaget til at spille centerhalf (ishoc
key) på Københavnsholdet mod svenske studenter fra 
Lund - der fik klø. 

Jeg kan huske, jeg var kørende med far til stranden i 
Pedersker (Sømarken eller Bakkana), hvor vi købte 125 ol 
(80 stk. ) sild til 15 øre pr. ol - 10000 sild for kr. 18,75. Det 
var andre priser end i dag. Fiskerens fortjeneste var vel nok 
ringe på den tid. 

Jeg husker, at jeg løb med Bornholms Avis (højreblad) 
til St. Grammegård, når den var læst hjemme. Hvad avisen 
kostede dengang, ved jeg ikke; jeg tænker højst to kroner 
for kvartalet. Alligevel var det for flot, dyrt at være ene om 
den. Jeg plejede ofte at få en tvebak (fra dragkisteskuffen) 
med syltetøj af gamle fru Dam for at bringe avisen. Da jeg 
var syv år, skulle jeg (sammen med Peder) gå på dansesko
le i Åkirkeby. Vi gik med træsko og havde de hjemmesyede 
kalveskindssko under armen , at de ikke skulle tilsnavses, 
men være rene og pæne. 



Ofte blev vi børn sendt til Åkirkeby efter varer; for dette 
kunne vi få en 2-øre med til os selv. Vi gik så til bager Dam 
på torvet og spurgte efte r et wienerbrød (5 ø re) fra dagen 
før, og det fik vi for 2 ø re. 

Når vi skulle til familiefest i Almindingen, en dag vi med 
forventning og lang tid i forvejen så hen til, fik vi børn 3-4-5 
femører til at more os for (til slik). Vi kom kørende til 
Almindingen til kaffetid. Mor købte kogt vand og lavede så 
kaffen selv. Vi legede hele eftermiddagen, havde knap tid 
til at få mad. Kl. ca. 20 begyndte hjemturen. Vi var nok 8-9 i 
vognen. Vi børn var trætte og faldt snart i søvn. Når vi 
nåede »Tåuarna« (tuerne), en uopdyrket strækning nord 
for Langemyregård, begyndte far og mor at kalde på os 
(vække os), at vi kunne vågne helt op, til vi kom hjem. 
Dagen efter plejede far at tage os en for en og spørge - "Nå 
Peder, Ole - - - brugte du alle dine penge i går?« »Nej, jeg 
har to tilbage. « »Det er godt, « sagde far, »put dem i spare
bøssen.« Jo, far indprentede os at spare; han selv var os et 
godt eksempel i så henseende, og jeg tror, hans eksempel 
på dette og andre områder har smitte t os på den måde, at 
vi ikke har brugt mere, end vi tjente, og at vi alle har haft 
det sådan ret godt, både økonomisk og i andre re tninger. 

Vi børn tog jo de glæder og fornøjelser, der bød sig. 
Sådan mindes jeg en dag. Vi havde sne og frost - og så blev 
det tøvejr, som tog det meste af sneen, så der kun lå e t 
tyndt lag tilbage. Men om natten blev det frostvejr, og da
gen derpå faldt sneen tyst og le t, et yndigt stille vintervejr. 
Far havde haft et ærinde i Nexø, for han lod kanen trække 
frem, de bedste heste spændtes for, de kendte Langemyre
gårds kaneklokker (der var vist nok 12 større og lige så 
mange mindre klokker), der var velpudsede, kom frem 
samt rødhvide »toppe«. Disse sidste skruedes fast i sele
tøjet på hestens nakke, klokkerne skruedes fast i sele tøjet 
på hestens ryg; det så vældig flot ud. Far inviterede mig 
med - og det blev en dejlig og uforglemmelig tur. Vejen gik 
nogle steder gennem skov. Sneen dalede stille, let og fint 
ned og lagde sig på træernes grene, der helt overdækkede 
vejen; både far og jeg, samt de livlige heste nød turen. Jeg 
husker også, at når der var kanefart (ungdommen i Åker 
sogn slog sig sammen om en vinterfest, der begndte med, 
at 16-17 kaner samledes et bestemt sted, hvorefter de flotte 
køretøjer startede på en tur gennem sognet, og som slutte
de på hotellet i Åkirkeby til spisning og dans), løb vi børn 
ned til landevejen og så betaget på det flotte optog. 

Ja, sådan havde vi børn på landet også vore fornøjelser, 
som var ganske gratis. - Fastelavnsmandag klædte vi os ud, 
som regel som soldater med bøsser og sabler (træ) og gik 
rundt til gårdene i nabolaget, hvor vi blev beværtede med 
boller og andet. - Nytårsaften skød vi det nye år ind; vi blev 
stillet op i haven på række, vi havde som regel 3-4 bøsser 
på gården; far kommanderede, og så faldt skuddene i ræk
kefølge (løse patroner). 

Alle brødrene var ivrige og blev dygtige jægere. Det 
samme gælder jo om far; men efter at sønnerne begyndte 
at gå på jagt hjemme (markjagt), holdt far op med markjag
ten - han ville ikke opildne sine sønner til denne sport -
behøvede såmænd heller ikke; thi de greb enhver lejlig
hed til at komme ud med bøssen. Far var dog altid med til 
klapjagterne i Almindingen og andre steder (plantager). 

Gårdejer Niels Adolph Koefoed, Langemy1·egård, Aaker. 
(1837-1924). 

Sidste gang far var til klapjagt i Almindingen, skød han en 
ræv og to dyr - far var da ca. 86 år. Jeg mindes, at da jeg var 
mindreårig og ikke måtte færdes med rigtig bøsse, lavede 
far mig en sådan af træ. Med denne plus en aflagt »torny
re« som taske traskede jeg med brødrene på jagt, idet jeg 
hele tiden »gik hinter«. Jeg husker, at den første hare, jeg 
skød (husker ikke , hvor gammel jeg da var), fik jeg tilladel
se til at sælge i Neksø - jeg kørte en af vognene med korn, 
da vi tærskede med damptærskemaskine om efteråret; jeg 
fik 75 øre for min 7V2 punds hare, men for disse 75 øre fik 
jeg krudt og hagl til mange patroner. Vi ladede patronerne 
selv, og det har jeg gjort langt hen i tiden. Jeg har endnu en 
af de gamle bøsser, den, far altid brugte på klapjagterne; 
den skød, og den skyder stadig godt, ja glimrende. Mit 
sidste jagrår (1948) skød jeg med denne bøsse en ræv, der 
aldrig hørte knaldet. 

Som slutning vil jeg blot bemærke, at politik skilte sø
skendeflokken fra Lauegård i to skarpt adskilte lejre, ven
stre og højre. Det var aldeles utænkeligt, at de kunne 
»komme sammen«, men holdt sig hver for sig, selskabs
mæssigt set. 

Dette er jo kun spredte erindringer. Der kunne fortælles 
meget mere; men jeg tror, jeg har fortalt så meget, at man 
får et billede af min barndoms- og ungdomstid - og tiden 
efter denne hører ikke hjemme her, da det ligger uden for 
Langemyregårdstiden i min tid . 

Rønne, den 3. september 1955. 
0. Edv. Koefoed 
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Victoriavogn, ca. 1900. (Foto: Poul Erik Rath Holm). 

Bornholms Vognmuseum 

D e fleste vogne er fundet på Bornholm. Enkelte vogne 
har køn i det øvrige Danmark, men rypen fandtes her. 

Samlingen er blevet til inden for de sidste 20 år. Der arbej-
des stadig på forbedring af samlingen såvel med hensyn til 
rekvisitter som indsamling af viden om den bornholmske 
vognkultu r. 

Af pladshensyn udstilles kun ca. en fjerdedel af den 
vognsamling, som danner basis for udstillingen. Derfor 
udskiftes nogle vogne fra sæson til sæson. Ligeledes lånes 
vogne fra private og museer her på øen. 

Vi håber på fremover at kunne producere materiale i 
form af artikler, video og foredrag til belysning af emnet. 

Vognsamlingen, der både indeholder personkøretøjer 
og køretøjer anvendt til andre formål, viser træk fra Born
holms vognkultur, som den har udfoldet sig inden for pe
rioden 1850-1950. 

Der er eksempler på vogne fra hverdagen samt vogne, 
der kun blev anvendt ved specielle lejligheder, f.eks. bryl
lup og begravelse. 
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Ved THOR LUND KURE 

Ca. 15 vogne/slæder er udstillet. Hvert enkelt køretøj er 
forsynet med en lille omtale. Derudover findes tavler, hvor 
udvalgte sider af vognkulturen er belyst. 

Mange af køretøjerne kan stadig køre, og i ti lknytning til 
samlingen er der stor interesse for kørsel med hest. Ved 
specielle lejligheder spændes hestene for vogn og vises i 
forbindelse med bryllup og forskellige stævner. 

Nogle af samlingens vogne bruges i sommerperioden til 
skovture i Almindingen og omegn. Her kan alle, der har 
lyst, leje en ekvipage med kusk og få en fornem melse af 
tempoet og oplevelser fra en ikke motoriseret tid. 

Mange af vognene er endvidere brugt i forbindelse med 
indspilningen af» Pelle Erobreren«. 

Til belysning af vognenes historie indsamles billedmateri
ale fra den tid, hvor de stadig var i brug. Enkelte gange 
lykkes det at finde billeder af samlingens egne vogne: 



De udstillede vogne 
med lidt historie 

3/4 COUPE. Ca. 1890 
Tilhørt Dragsholm Slot i Nordsjælland, hvor den kørte sid
ste gang i 1936. På Bornholm fandtes vogntypen hos enkel
te vognmænd i Rønne - bl.a. vognmand Byder og Olsen. 3/4 

coupeen var på sit højdepunkt - i starten af de tte år
hundrede - datidens Jaguar og ejedes oprinde lig kun af de 
mest velstillede godseje re og købmænd. Vognen e r bereg
net ti l 2-spand og 4-spand og kommer nærmere en egent
lig karet end landaueren. Den buede forrude er formentlig 
fremstillet i Holland. På de fleste coupeer er ruden delt op 
i to stykker med en sprosse i midten. 

Bygget på Den kongelige Vogn.fabrik Schultz i Køben
havn. 

MÆLKEVOGN. Ca. 1908 
Svalhøj Andelsmejeri ved Hasle oprettede i 1908 salg af 
mælk, fløde og smør fra vogn i Hasle. Baggrunden herfor 
var, at nogle af mejeriets medlemmer havde søgt om besty
relsens tilladelse til salg i Hasle af en del af deres mælk og 
levering af resten til mejerie t, hvilket bestyre lsen afslog. 

1928 blev Carl Kofoed antaget som mælkehandle r i 
Hasle. Mælken b lev hentet hver morgen fra mejeriet, gerne 
kl. 6.00 og bragt til kunderne. Mælken blev opbevaret i 
mælkejunger med en aftapningshane og tappet i bestemte 
målebægre. Mælkekusken blev kontrolleret af såvel em
bedslæge som politimester. Embedslægen kunne stoppe 
kusken på vejen og tage mælkeprøver, mens politimeste-

j umbedogcart, 1920. (Foto: Vi/b. Kjølby). 

ren kontrollerede målebægrene. Da købmænd og brugser 
anskaffer kølediske og får tilladelse til mælkesalg, forsvin
der grundlaget for mælkevognen. 

JUMBEDOGCART.1920 
Vognen e r sidst anvendt på et husmandssted i Klemensker. 
Oprindelig har vognen kørt på Fyn, hvor den er blevet 
opkøbt af en hestehandler, der sendte vognen til Born
holm via Chr. Holm, Seje rsgård. Ho lm sendte mange vog
ne til Bornholm - tit flotte landauere og engelsk-byggede 
sportskø retøjer. 

Den udstillede vogn kaldes inte rnationalt for autocarri
age. Det skulle henvise til , at modellen e r en efterligning af 
et tidligt bi lmærke. Bagtil ligner den en jumbe og fortil en 
dogcart. Derfor blev vogntypen kaldt en jumbedogcart i 
Danmark. 

Mælkevogn, 
ca. 1908. 
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jumbe, ca. 1920. (Foto: Frede Kjøller). 

JUMBE. Ca. 1920 
Almindeligt køretøj i dette århundrede. Vognen fremstår i 
naturtræ med originalt betræk Beregnet til enspænder og 
med plads til fire personer. 

Jumben kom frem omkring år 1900 og opnåede stor 
popularitet. Benævnelsen »jumbe« er oprindelig et øge
navn, som blev brugt af dagbladet Politiken. Ordet kom fra 
det engelske jump, som betyder hoppe. Benævnelsen hen
tyder til vognens særprægede bevægelser - ikke mindst, 
når der blev kørt i trav. Vognen her er bygget hos karetma
ger Andersen i Rønne. 

IANDAUER. Ca. 1860 
Tilhørt bl.a. pastor Brix og pastor Motzfeldt, Ibsker og Sva
neke kirke. Vognen blev solgt i 1911 på en præstegårds
auktion til et landbrug i Listed, hvorfra vognen blev er
hvervet i 1973. Da havde vognen sidst været i brug i 1945. 
2. verdenskrig uden benzin til private formål betød, at 
mange hestevogne, som ellers havde stået stille i en længe
re periode, kom ud at køre igen. 

Det er tydeligt at se, hvorledes denne landauer er en 
generation ældre end den anden udstillede. Det ses på de 
skråtstillede hjul og den meget enkle vognkasse. Fra kabi
nen er der et hul ud til kusken. Herigennem kunne træk
kes en snor, således at passagererne hele tiden kunne give 
tegn til kusken, som havde snoren bundet om ærmet. 

Vognen er bygget af Henry Fife. Han var førende vogn
bygger i Danmark og kom hertil fra England. Fife har bl.a. 
bygget nogle af de første bile r i Danmark, herunder Olds
mobilen. 

IANDAUER. Ca. 1920 
Tilhørt bl.a. Ravnsgård i Østermarie. Meget stort eksemplar 
med bådformet fadding (vognkasse). Vognen har to kale
cher, som kan slås ned i godt vejr. På Bornholm blev land
aueren tit kaldt »den lukkede vogn«. De fleste større gårde 
havde en landauer omkring l . verdenskrig. Mange af vogn
ene er først brugt et andet sted i landet for så at havne på 
Bornholm, når de blev afløst af enten mere komfortable 
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hestevogne eller biler. Der har derfor været specielt man
ge landauere på Bornholm i forhold til det øvrige land. 

Denne vogn er fremstille t hos Wilh. F. Hansen, Køben
havn. 

PONYVOGN. Ca.1930 
Tilhørt et mindre landbrug i Glappe uden for Østermarie. 
Vognen er udelukkende beregnet til persontransport. Po
nyvognen var meget velegnet til æ ldre mennesker, da den 
var let at komme op i. Det udstillede køretøj er atypisk på 
to måder. Dels er den forsynet med håndbremse, og dels 
er den udført i naturtræ. Det sidste kræver specielt godt 
træ, da årerne i træet kan ses, og evt. knaster i træet ikke 
kan skjules. Det stiller også store krav til farvenuancerne i 
det anvendte træ. Ponyvognen, der oprindelig er bygget til 
ponyer, findes i mange varianter. Udformningen afhang 
meget af håndværkerens færdigheder, og hvor meget bru
geren ville bekoste på sit køretøj. 

GIG eller DOGCART. Ca. 1920 
Enspænderkøretøj ti lhørte Årsballegård i Årsballe, hvor 
den især er blevet anvendt til gårdens frederiksborghingst, 
når der skulle køres ud til hopper, e ller hingsten skulle 
vises frem til dyrskue i Alm indingen. Der er plads til mak
simalt to voksne og to børn - med ryggen til kusken. Det 
almindelige var dog en person. På Bornholm er denne 
vogntype altid blevet kaldt en gig, mens den internationalt 
har det engelske navn dogcart (vogn med plads ti l hunde 
under sædet). 

Det udstillede køretøj er ikke brugt siden 2. verdens
krig, hvor den blev beskadiget i forbindelse med en løbsk
kørsel på vejen mellem Årsballe og Østerlars. 

Vognen er bygget på Folkertsens Vognfabrik i Rønne. 

JAGTVOGN. Ca. 1910 
Tilhørt St. Hallegård i Bodilsker. 

På Bornholm kaldes denne vogntype herskabsvogn. Ku
skesædet kan rykkes frem og tilbage på ruller. Når sædet er 
fremme, er der plads til to personer ekstra med ryggen ti l 
kusken. Jagtvognen er oprindeligt bygget til jagtformål, 
hvor jægeren let kunne komme ned fra vognens bagsæde. 

Vognen er bygget på Espersens Vognfabrik i Rønne. Det 
var den største vognfabrik på Bornholm og beskæftigede 
på sit højeste inden depressionen i begyndelsen af 
1930'erne ca. 30-35 mand. 

JAGTPONYVOGN. 1915 
Bygget i Svaneke af smed Lindblad, der fik karetmagerar
bejdet lavet i Østermarie. Vognen har været stadskøretøj 
på en mindre gård i Østermarie - Munkerup. Kuskesædet 
kan tages af, hvorefter vognen kan bruges som almindelig 
ponyvogn. Den udstillede vogn er bygget med inspiration 
fra en fransk vognudstilling. 

KANE.Ca. 1920 
Meget almindeligt vinterkøretøj på Bornholm. Plads til to 
voksne og to børn plus kusken, der sad på et lille sæde bag 
på kanen. Kanerne har forskellig facon afhængig af, hvil-



landaue1~ ca. 1860. (Foto: Torben Lov). jagtvogn, ca. 1910. (Foto: Frede Kjøllei). 

landauer, ca. 1920. (Foto: Søren Solberg). jagtponyvogn, 1915. (Foto: Poul E. Rath Holm). 

Ponyvogn, ca. 1930. (Foto: Frede Kjøller). Kane, ca. 1920. (Foto: Frede Kjøller). 

Gig eller dogcart, ca. 1920. (Foto: Frede Kjøller). 3/4 coupe, ca. 1890. (Foto: Frede Kjøller). 
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ken landsdel de kommer fra. De blev fremstille t af lokale 
håndværkere og var almindeligvis ikke specie lt kostbare. 
Mange kaner var malet med stjerner og nogle endda med 
motiver på siderne. 

Hestene, der trak kanerne, var som regel pyntet med 
kanetoppe, og seletøjet var forsynet med messingklokker. 
Til rigtig flo t brug var hestene og kanen forbundet med et 
kanetæppe, så sne, der blev sparket op af hestene, ikke 
kunne ramme passagererne. 

VICTORIA. Ca. 1900 
Meget sjælden vogntype på Bornholm. I Danmark er vog
nen indgået i de finere vognparker f.eks. på godser. Victo
riavognen afløste flere steder landaueren sammen med en 
lukket karet. Det var finere (dyrere) at køre med vogne til 
specielle formål end vogne, der kunne bruges til det hele. 

Victoriatypen blev oprindeligt fremstillet i Frankrig, 
men fra 1869 indført i England og brugt ved det engelske 
hof. 

Vognen her er fremstillet hos Offord & Sons, London. 

RUSTVOGN. Ca. 1880 
Tilhørt Nylars kirke, hvor den var opstaldet i kirkestalden 
indtil midten af 1970'erne. 

I Rønne er rustvognen anvendt fra 1818. Ude på øen 
anvendtes den specialbyggede rustvogn først i sidste halv
del af forrige århundrede. Inden da bar man kisten til 
kirken elle r kørte den med en arbejdsvogn. De første rust
vogne var bygget uden kuskesæde, således at kusken gik 
ved siden af vognen. 

Ligvognen var som regel ejet af menigheden og forvaltet 
af menighedsrådet, der udlånte vognen til den dødes pårø
rende, så de selv kunne sørge for kørslen. Denne form for 
kørsel stillede store krav til hestene, der skulle gå meget 
langsomt og regelmæssigt. 

SKOWOGN. 1945-50 
Tilhørt Kofoed, Gadegård i Bodilsker, bygget af lokal smed 
og karetmager. Typisk arbejdsvogn anvendt helt op i 
1960'erne. Vognen bygger på de samme principper som 
de gamle personkøretøjer uden affjedring og med lang
vogn til at forbinde for- og baghjul. Langvognen er et styk
ke træ, der med bolte fæstnes mellem for- og baghjul. Den 
er udskifte lig, og vognen kan gøres lang og kort efter be
hov. Til tømmerkørsel var der kun en kæde mellem for- og 
baghjul. 

Den udstillede stiwogn adskiller sig kun fra den gamle 
Lundstikvogn ved at være fo rsynet med smøreaksler af je rn 
i stedet for træaksler, der krævede meget smøring. Smøre
aksler er også anvendt på mindre konfortable person
køretøjer. De bedste personkøretøjer af nyere dato er for
synet med såkaldte patentaksler. Disse krævede mindre 
smøring, og akslerne blev kun meget lidt slidt. Dengang 
man kørte med træaksler, var det ikke ualmindeligt, at 
vognen skulle smøres under kørslen. Det kunne bl.a. fore
gå ved hjælp af skovsnegle, som blev fedtet ind om træ
akslen. 
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STIV AIIBEJDSVOGN 
Arbejdsvogn fra Snogebæk ved Balka. 

Den stive arbejdsvogn var den mest almindelige vognty
pe på landet. Vognen kan tilpasses mange forskellige for
mål, fordi den kan skilles fu ldstændig ad. Den er bl.a. ble
vet anvendt som høstvogn, ajlevogn og skowogn. Som 
høstvogn kan den forlænges til ca. dobbelt størrelse ved 
hjælp af en såkaldt »langvogn" - et stykke træ med beslag, 
der kunne sættes mellem de to hjulsæt. Ligeledes kan side
fjælene tages af, og en vandtønde/ajletønde kan anbringes 
på kæpstokkene. Som skowogn - en kraftigere vogn end 
den udstillede - var der tit kun kæder mellem de to hjul
sæt, mens tømmeret holdt sammen på vognen. 

Den udstillede vogn med fjæle blev ud over landbrugs
formål brugt til sandkørsel fra stranden og ud til robåde, 
der transporterede sandet videre ud til sejlskibene. 

Vognen indgik i en vognpark sammen med en større stiv 
arbejdsvogn, en fjedervogn samt en ponyvogn - typiske 
vogne for en mellemstor landejendom - en såkaldt »to-he
stesejendom « . 

TIPVOGN 
To-hjulet ladvogn beregnet til forspænding af en hest. Vog
nen er anvendt til gruskørsel ved Årsdale. Årsdalegrus er 
forvitret Svanekegranit, og det blev bl.a. brugt på et mindre 
støberi mellem Årsdale og Svaneke. Tipvognen kommer 
fra dette støberi. 

Vognen er hovedsagelig bygget af solidt asketræ. En
spænderstængerne (på bornholmsk skagler) e r tilvirket af 
knastfuldt, dårligt træ, der imidlertid hurtigt kan udskiftes. 

Det meget enkle tippesystem var meget almindeligt på 
teglværker andre steder i Danmark og Sverige. Ladet har 
overvægt bagtil, således at det tipper automatisk, når klod
sen foran trækkes ud. 

BRØDVOGN. Ca. 1910 
Tilhørt Kuremøllens Bageri ved Svaneke. Vognen blev an
vendt til salg af brød på forskellige landruter mellem Sva
neke og Østermarie. 

Om vinteren kunne kassen tages af og flyttes over på en 
slæde. Brødvognen er i virkeligheden en fjedervogn med 
lad og kasse ovenpå. 

Slæden er sidst brugt i de hårde vintre under 2. verdens
krig. 

Tilhører Torben Lov. 

BRANDSPRØJTE. 1881 
Brugt sidste gang ved brand i I. C. Kjærgårds ejendom på 
Nexø torv i 1925. Sprøjten kunne tåle at komme meget nær 
ilden, da den næsten udelukkende var lavet af jern. Kapaci
teten var 350 lite r vand i minuttet. 

Blev betjent af hold på otte mand, som skulle afløses 
hvert 10. minut. 

Sprøjten er fremstillet på Strands Støberi i Nexø. 
Udlånt af Nexø Kommune. 



Tipvogn. (Foto: Tbor Kure). 

Rustvogn, ca. 1880. (Foto: Frede Kjøller). 

·skovvogn, 1945 .50. (Foto: Frede Kjøller). ' ---Brødvogn, ca. 19 10. (Foto: Frede Kjøller). 

Stiv arbejdsvogn. (Foto: Frede Kjøller). 
Brandsprøjte, 1881. (Foto: Frede Kjøller). 
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Eva Runefelt: 

Otnkring 
et digt 

Oversat af HANS REUSCH 
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1. I slutscenen i Tarkovskijs film »Stalker« sidder den lille 
pige ved et bord, hviler kinden mod bordpladen. Hun har 
blikket rettet mod et glas, som langsomt begynder at bevæ
ge sig hen over bordet. Så glider det vandrende glas ind i 
rystelserne fra et tog, som passerer ganske tæt ved huset. 

2. Geografi er gåde. Jeg har aldrig lært at læse og forstå 
landkort. I skoletiden formåede fantasien ikke at forvandle 
de blege farvelagte flader til reelle steder og landskaber. 
De forblev pletter på papiret. De mere detaljerede kort 
over byer var lige så forståelige som elektriske systemer. Vi 
havde en globus hjemme, og muligvis var den mere forstå
elig end kortene. Globusen kunne ikke lyse, men var i det 
mindste rund, og jeg kunne næsten forestille mig, at stedet 
fandtes der, på trods af at det ikke kunne ses med det 
blotte øje. Lagde jeg hånden på globusen, mærkede jeg 
den mere som en følelse i håndfladen end, at jeg kunne 
fornemme konturer. Jeg var overbevist om, at stedet var 
fyldt med vældige bregner, og at der fandtes en stor bøg 



GRANIT 
Det tilladelige, tugtede vanvid 
som lejer sig ind i søvnen 
kan pludselig lyse op Dernede 

Blot for et sekund 
eller for at fossilere i døden 
Figurerne 
sidder der, roligt 
smager hinanden 
Og 

et andet sted 
I lyset kan det hastigt anes 
i et øjes vand 

ud af det giftgrønne grundvand 
stiger mørke bundflager 

så synker de i skygger 
over kviksandet 
Melerede sange 
mod kvarts og feldspat 

Eller er det en flage 
i mit øje? Et syn 

Skovstien flyder pludselig ud 
i et granitskær 

som har forladt sit eksil 
Lyset efter regnen 
leger i granitten 

Et stenbrud 
Et rødbrunt blik suger mig ind 

Aldre skraber mod hinanden 
som fuglenes zik-zak-skrig 
Jeg hører ikke hvem der fødes 
hvem der dør 

Mågernes hvide remser og ekkoer 
større af fugt 
Vandene kildrer væksterne 
som vælver sig udad 
tydelige som egne kroppe 
Solen kløves 

Ind i det døve øre 
kredser dine utallige børn: 
mågernes dobbelte skrig 

Figurer på hug i vandet 
Det som fødes 
Det somdør 

graver sig ned 
om mig som ligger i græsset 
I fugten i jorden Jeg lytter til dit åndedrag 

som når man lytter til åndedraget 
hos en man elsker 

strømmer mellem deres ben 
kildrer mødes halvdelene 

- hvor længe det end skal være! 
fanges ind og tages op 
i det tørre lys 

glider ind i mig 
I mørket ser jeg en blodappelsin 

tæt ved et vandløb. Mere vidste jeg ikke. Jo, lyset faldt fra en 
klippe skråt over for bøgens stamme, således at der ved 
træets fod var en oplyst plet, hvor man kunne sidde på 
hug. 

3. 1957 kom jeg første gang til den danske ø Bornholm.Jeg 
var fire år , og familien lejede værelse på en stor bonde
gård, som fungerede som pensionat. Siden den sommer er 
jeg vendt tilbage godt et dusin gange, senest en måned i 
forsommeren 1981. Jeg har boet på pensionat, på bilbag
sæder, i sommerhuse af skiftende standard. 

Jeg ankommer så godt som altid om aftenen. Landskabet 
tøver med at vise sig, jeg aner blot dets konturer - antyd
ninger af huse, marker, dyr. Forsigtig føler jeg mig frem, 
som på fornemmelse. Først på den anden side af natten får 
jeg vished for, at jeg er der igen. 

Der igen - efter rejsen med forsinkede tog, pludseligt 
inddragne busser og værst af alt: sto rm på havet. 

Da jeg var barn, afgik færgen fra Simrishamn. 
Der mødte jeg dem. De, som havde været der. De bevæ

gede sig næsten vægtløse, når de gik i land, som om de 
havde lært at flyve der på den anden side af uvejret. De 
havde en speciel farve i øjnene. Jeg tror, den var grøn og 
duftede både af ramsløg og aftenregn. 

Hver gang - overrasket, står jeg der igen, på øen. Som 
om jeg tror, at vejen dertil pludselig en dag vil være umulig 
at finde, at den er vokset til. At de paste lfarvede huse bliver 
stående på den anden side af uvejret hvilende i deres nav
ne: »Sollyst«, »Det hvide hus«, »Huset under jorden«. Hvi
lende som køer i deres tunge bevægelser uden at bryde sig 
om den, som råber efter dem. Løgskovene med deres 
grønne himle og de selvlysende gulrøde snegle. Ham
mershus Ruiner med de bundløse aftener, hvor insekter 
og stjernetegn faldt gennem århundrede efter århundrede. 
Stemmerne, som stadig levede der i de blot halvt synlige 
boliger. Hestene, som hørtes, blot man lukkede øjnene, 
firbenene, som fik det høje græs til at hvisle omkring fød
derne. 

Tiden var vid og rummelig, som grotterne ved Hellig
dommen. De måtte slynge sig langt ind i øen, ind til deres 
inderste, hvor inskriptionerne på læseligt sprog hørte op. 
Derinde taltes et andet sprog, det mindede om lyset, som 
faldt over den store bøgs stamme. Hvor grottesnoningerne 
standsede, fandtes en skov af bregner, og jeg ville der hen, 
sætte mig på hug og lave mærker i jorden med knæene. 
Når det blæste op, og man stod i læ af grottens munding, 
kom der en luftstrøm indefra, som smagte mærkeligt, 
ukendt. Inde fra de utallige storme boede de lange skum-
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ringer. De kom fra vandet og stillede s ig omkring husene. 
De tøvede, indtil luften blev tung og fugtig. Så trak de sig 
tilbage. Som lette og knap synlige havdyr lagde de sig mod 
sand- og stenbunden. 

Strandene var bedst, lige inde n skumringen var på vej 
mod havet. I det store tusmørke anedes konturerne af bun
ke rs og rundkirker. 

Morgnerne var hvide som sæd, hvide og tavse. Der kun
ne gå en dag uden ord. Ikke fordi det var umuligt at tale, 
men fordi markerne og jorden måtte have tid til at svøbe 
sig ind i sine dufte, farver og lyde. 

4. Ind imellem var jeg tæt på stedet. Kunne ane det. Jeg 
troede, det fandtes, jeg levede, som om det fandtes. 

5. Om dagen kunne lyden af skud høres fra skyde-øvelser
ne. Jeg kunne høre salverne, samtidig med at øjet fulgte 
fuglene stige. 

6. Blikket,blødt og varsomt, blikket lukke r sig omkring 
glasset, som begynder at bevæge sig. Pigen er træt, hun 
hviler sit syn. Når rystelserne fra toget, som passerer tæt 
ved huset, får glas og bord til at vibrere, sidde r hun tilbage. 
Måske er det mest enkelt. Måske er hun omsluttet af stedet. 

7. Sensommeren 1978, august, lejede jeg et lille værelse på 
et billigt pensionat af bindingsværksmodel i Sandvig. Jeg 
var der kun i to uge r, og det regnede, stormede størstede
le n af tiden. Jeg fyldte dagene med ture og lange ophold i 
cafeteriaerne. Om nætterne brølede dyrene fra stalden ved 
siden af. En morgen vågnede jeg i morgengryet og hørte 
dyrene , som skulle til slagtning. O m eftermiddagen tænkte 
jeg på at gå til Hammerfyret, men gik som sædvanlig he lt 
forkert og kom i stedet til en lille sø, Krystalsøen. Vækster
ne lå fugtige af natteregn , det duftede af ramsløg.Jeg havde 
ikke lyst til at blive netop der, men fortsatte hellere langs 
krogede stier, opad. På en eller anden måde troede jeg 
alligevel, at jeg skulle komme til fyret. 

Uden varsel holder den tætte vegetation op, og jeg står 
på e t åbent sted uden læ af træer elle r græs. Over mig 
kredser en flok måger, lyden fra dem slår hårdt imod en 
vældig granitvæg. En konkav, rød himmel af sten. Et gam
melt stenbrud, som jeg alrig har set før. 

8. Stedet viste sig frem. Det havde så længe været meget 
tæt på, men havde aldrig vist sig så tydeligt frem. Det havde 
ligget indhyllet for det synlige øje, og først nu kløvede det 
sig vej. En stor ro. Jeg syntes, at nogen sagde noget, men 
det var blot fuglene . Og granitten. 

9. Stedet, den frie zone; en tilladelse af verden. Virkelighe
den er meget større, har mange fle re muligheder. Me nne
sket er større, end det selv tror. De t må tro på sig. Blikke t 
og toget, som får glasset på bordet til at vandre. De to 
bevægelser e r uden trussel, så længe man ikke vælger mel
lem dem.Jeg tror, at digtning er tilladelse. 
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Omkring 
Eva Runefelt 

Af HANS REUSCH 

Det svenske forlag FIB (Folket i Bild) har udgivet to bøger 
under titlen Diktaren om sin dikt. Det andet bind udkom i 
1982 og indeholder bl.a. d igtet Granit (fraAugusti) skrevet 
af Eva Runefelt. 

Som bogtitlen antyder, behandler den enkelte forfatter 
et af sine egne digte på netop s in måde, det være sig e n 
egentlig tolkning af digtet, hvad der ligge r til grund for det, 
eller hvordan skriveprocessen er foregået. Eva Runefelt er 
gået lidt anderledes til værks. Hun er født 1953 i Stock
holm og har udgivet en roman, fem digtsamlinger, hvoraf 
den sidste Langs ett oavslutet ogonblick udkom i marts 
1986, endelig har hun fået et radiospil Hennys langtan 
opført i Sveriges Radio. 

Da jeg i efteråret 1982 oversatte Eva Runefelts d igt, skrev 
hun til mig: Uanset hvor jeg er, så kommer jeg aldrig til at 
udskifte mit sted. Det er og forbliver Bornholm, trods alle 
de forandringer som er sket, og som sker med øen. j eg 
længes dertil nu, har ikke været der siden sidste sommer. 

Det er ikke ude n grund, at Eva Runefelt bliver regnet for 
en af sin generations bedste svenske lyr ike re, hvad man til 
fulde kan konstatere ved læsningen af dette dobbeltdigt. 
Det formidler en tilstand af fornemmelser , oplevelser som 
i sidste instans ikke blot er genke ndelig erfaring, me n no
get som jeg vil tillade mig at kalde genglemt e rfaring. 

De vægtløse rejsende der går i land fra den ande n side 
af uvejret, de bundløse aftener med insekter og stjerne
tegn, e ller luftstrømmen ved ovnenes munding. Alle disse 
tavse tegn på noget levende, noget bevægende, der sætter 
sit mærke på os, sætter noget i gang. Det som fø les som 
noget indlysende, men som kan være uende ligt vanskeligt 
at sætte på papiret. Det er det, som e r magien i Eva Rune
felts digtning. Og som hun selv udtrykker som det, der 
lades op med det tilladelige, tugtede vanvid .. . kan plud
selig lyse op et andet sted. 

En digter mættet af lys og berø ring. 

Eva Runefelt har udgivet: I svackan (roman) 1975, En 
kommande tid av livet (digte) 1975, Åldriga och barnsliga 
trakter(digte) 1978, Augusti(digte) 1981, Urmorkret(dig
te ill. af Stina Strandberg) 1983 og Langs ett oavslutat 
ogonblick (digte) 1986. 

Desude n kan man i det svenske tidsskrift BLM 1978:3 
finde et interview med hende, og i BLM 1981:1 læse et 
prosastykke Barnsommar, Bornholm. Et par givtige nær
læsninger af nogle af hendes digte findes i Folke Isaksson: 
Gnistor under himlavalvet 1983 og Tillskrifter. 20 kritiker 
narliiserny svensk dikt 1985. 



Begivenheder på Bornholm 
OKTOBER -Midt i måneden afspærres store dele af tl J . 
Gudhjem f or at gøre plads for optagelserne til filmen 

om Pelle Erobreren, baseret på Martin Andersen-Nexøs 
verdensberømte roman. Den store svenske skuespiller, 

Max von Sydow, bar hovedrollen som Lassefar, der 
ankommer fra Skåne til Bornholm sammen med Pelle, 

spillet af den københavnske skoledreng Pelle 
Hvenegård. Billedet ber er fra senere optagelser ved 

O/sker Kirke. (Foto: Poul Erik Ratb Holm) 

DECEMBER -Det sensationelle fund af 
guldgubberne fra Sorte Muld i Jbsker bliver en 

begivenhed, der tiltrækker sig stor opmærksomhed, 
også uden for Bornholm. Fundet er enestående og 

imponerende, og museumsinspektør Margrethe Watt 
og de amatørarkæologe1~ som gjorde fundet, høster 

megen anerkende/se. Senere kommer landets 
arkæologisk interesserede dronning på besøgfor at 

besigtige fundet ved Sorte Muld. (Foto: Carsten Buch). 

• r"' 

NOVEMBER -Den svenske coaster »Eastland« af 
Helle kommer pludselig i uventede vanskeligbeder 
under indsejlingen til Rønne Havn. Tilsyneladende 
fejlvurderer besætningen dybdeforholdene, og det 
høres vidt omkring, at coasteren hugger hårdt mod 
stenbunden. Rønne-lodserne signalerer til kaptajnen, 
at han skal kaste anker, inden det går helt galt. Senere 
kommer båden fri af problemerne ved egen kraft. 
(Foto.'] ens-Erik Larsen) 

JANUAR - I slutningen af måneden overlever tre 
bornholmske fiskere på mirakuløs vis 30 timers ophold 
i en lille gummiredningsjlåde øst for Bornholm, selv 
om de flere gange faldt i det iskolde vand. Det 
dramatiske uheld giver anledning til, a t kravet om en 
redningshelikopter på Bornholm bliver rejst igen, og 
kort efter kommer helikopteren hertz'!, udstationeret i 
Rønne i fiskerisæsonen. Her er det Bornbolmerens 
medarbejder, Stella Bockelund, der hænger i en tynd, 
men sikker tråd for at fortælle læserne om, hvordan en 
helikopterredningforegår. (Foto: jens-Erik Larsen). 



MARTS -Syv et halvt kilo sprængstof skal der til i 
midten afmartsforatfælde den 150 tons tunge 

kulkran i Rønne Sydhazm. Den 64-ånge rnastodont er 
blevet overflødig Efter at være blevet /ogt ned af 

sprængstof bliver den skåret i småstykker og solgt som 
gammelt jern. (Foto: Poul Enk Rath Holm) 

MAJ -Prins Henrik er meget glad for at gå på jagt i 
Almindingen. Men under flere forsøg snyder de 

bornholmske bukke prinsen. Til sidst lykkes det ham 
dog at nedlægge en. Her ses den smilende prins 

sammen med skovn'dder Tom Nielsen. (Foto: Carsten 
Buch). 

FEBRUAR -Lcmgvarig kulde over Østersøen danner 
stærkt generende is, der i flere af de små bornholmske 
hazme simpelt hen indespærrer fiskerne. Flere steder -
som her i Amager - må fiskerne, der i forvejen er raml 
af mange problemer, blive i havnen i op til et par uger. 
Men i sidste balvdel af måneden bliver der igen frit og 
farbart vand (Foto: Poul Erik Rath Holm) 

APRIL -Fire udlændinge om bord i dette lille sportsfly 
slipper mirakuløst fra et sty11 i Ny/ars, da flyet er under 
indflyvning til Rønne Lujihavn. (Foto:jens-Erik 
Larsen) 



JUNI - I slutningen af junif år Svaneke hestesporvogn. 
Det bliver en stor attraktion både blandt lokale og 

turister. Her ses sporvognen.forspændt et par dejlige 
heste, på vej fra Svaneke til Brændesgå1-dshaven. Fhv. 

stationsforstander ved DB], lokalredaktø1-på 
Bornholms Tidende i Nexø, Svend Lund Pedersen giver 

afgangssignalet ved premieren. (Foto: Poul Erik Rath 
Holm). 

AUGUST -Flyveklubbensjubilæum markeres med et 
meget flot flyvestævne i Rønne Lufthavn. Et stort 

publikum stifter bekendtskab med både gamle og nye 
fly. Her er det en af veteranerne, et gammelt 

Stampe-biplan, der gav en flot opvisning ogfik præmie 
som flotteste fly. (Foto: jens Erik Jensen). 

JULI -Det store internationale skoleskibs-race »Cutty 
Sark Talt Ships Race« slutter i Rønne med mange 
deltagende sejlere fra mange forskellige lande. 
Havnen bliver af spæn-et for kørende trafik, og 
bornholmere og turister strømmer til trods et 
foifærdeligt regnvejr. Selv om det hele er ved at 
drukne i regn, bevarer sejlerne dog humøret og får et 
par hyggelige dage i Rønne. (Foto: Erik Pedersen). 

SEPTEMBER -Stemmedeltage/sen ved det hurtigt 
udskrevne folketingsvalg bliver ikke så stor som for fb-e 
år siden. De nye partier får en del stemmer. På 
Bornholm er det især Venstre, der mister stemmer, men 
også Socialdemokrateme m å konstatere en -ganske 
vist - beskeden tilbagegang. Valget rokker dog ikke ved 
den kendsgerning, at det fortsat er Niels Anker Kofoed 
(V) og Svend Andersen (SJ, der repræsenterer 
Bornholm i Folketinget. På billedet bærer 
tilforordnede i Rønne stemmer ud til optælling, efter at 
selve valghandlingen er afsluttet. (Foto: Poul Erik Rath 
Holm). 



Søndre længe til Klampegård i Knudsker juni 1941. Billedet giver et eksempel på den idyl, der var ved mange af de gamle gårde. Længen og 
dammen ligger der endnu; men læ ngen er helt ombygget uden bindingsværk. 

De gamle gårde Tekst ogfoto: FREDE I\JØLLER 

»Dahls Bakke« ved Me!sted. Ejendommen blev nedrevet ved anlæg
get af den nuværende strandvej. Billedet er taget fra bavsiden. 
Vejen går lige bag huset, hvor også den nuværende v~· ligger. 
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Fåregård i O/sker 1937. Sognevejen (Fåregårdsvej) ses i forgrun
den. Der er bindingsværk og stråtag; men længerne er nu helt 
ombyggede. 



18. uornedegård i 
Østermarie 1963. Helstøbt 
3-læ nget anlæg. Menes at 
uæ re sogn ets æ ldste gård. 

Fin gammel 
avlsbrugerejendom 11ed 
Plantageuej i lbsker på 
grænsen til Øster111arie, 
kaldet · Banken•. Den 
faldt efterhånden SC11m1ze11 

og blev endelig nedbrudt 
sidst i tresseme. Et 1~)1t bus 
op/ ø11es på stedet. 
Østgal'len m ed -satin}• 
bemæ rkes og den IJC1ll't 
lukkede gårdsplads med 
pumpen. 
Fotograferet 1962. 

Ejendom ved 
Kongstubbeuej, 
Vesterrnarie 1952. 
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Her har billedskærermester Chr. Koefoed på sin måde symboliseret de voldsomme begivenheder i maj 19 45. 

2. verdenskrig og dens 
minder og mindesmærker 
på Bornholm 
De voldsomme og særdeles ødelæggende sovjetrus

siske luftbombardementer af Neksø og Rønne den 7. 
og 8. maj 1945 har sat sig mange varige minder af forskellig 
art i de to byer. Blandt den bornholmske civilbefolkning 
omkom i alt ti personer, medens i hundredvis af bygnin
ger, hele gadepartier, ja, hele bymiljøer forsvandt. I stedet 
har nye, markante bygninger rejst sig, tiltrængte gaderegu
leringer har fundet sted, og såvel Neksø som Rønne har 
fået de maleriske, svenske træhuskvarterer. 

MINDES!vlÆRKER OVER DE OMKOMNE BORNHOLMERE 
Ved de pludselige og uvarslede sovjetrussiske bombarde
menter den 7. maj kort efte r kl. 12, der kom i flere bølger 
mod såvel Neksø som Rønne, led den bornholmske be
folkning smerte lige tab i menneskeliv. I Rønne omkom ni 
personer, nemlig: 
I Damgade 2 B: 

Janus Peter Holm, kaptajn i Dampskibsselskabet paa 
Bornholm af 1866, født 21/12 1893, 
Ella Hansine Holm, født Munch, født 13110 1897, 
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~ H. V. JØRGENSEN 
Foto: FREDE KJØLLER 

Kaptajn j. P. Holms familiegrav p å Rønne kirkegård er det eneste 
bevarede gravminde over de ni rønneborgere, der mistede livet 
under bombardementerne den 7. maj 1945. 



Aage Munch Ho lm, født 25/10 1925, 
Else Munch Holm, født 23/8 1932. 

I og ved Lille Torv 5: 
Ida Clara Natalie Kolling, født Hansen, født 619 1871, 
Bengta Kristensen, fødtJønsson, født 5/8 1874. 

Stengade 22: 
Ede l Rene Fo rs, født Koch, født 121111913. 

Stengade 24: 
Villy Andreas Jørgensen, motorvognsfører i De born
holmskejernbaner, født 11/6 1904. 

På gaden uden for Damgade 2 B: 
Nie ls Andreas Nielsen, arbejdsmand, født 6/5 1894. 

I Nexø b lev havnevagt Martin Theodor Westh så hårdt såret 
den 7. maj, at han døde på A.akirkeby Sygehus den 9. maj. 
Han blev begravet på Neksø nye kirkegård under stor del
tagelse, men graven er for læ ngst sløjfet. 

De otte af de omkomne rønneboere blev begravet ved 
en storstilet, officiel begravelse den 16. maj med deltagelse 
af såvel statslige som kommunale myndigheder, herunder 
modstandsbevægelsen, og under medvirken af et sovjet
russisk, militært musikkorps, der spillede Chopins sørge
march. Det niende dødsoffer, fru Ida Kolling, blev - efter 
familiens ønske - først begravet den 18. maj. 

KAPTAJN]. P. HOLMS 
FA.MILIEGRAV PÅ RØNNE KIRKEGÅRD 
Da Dronning Ingrid besøgte Bo rnho lm i anledning af 
40-året for bombardemente rne, nemlig den 7. og 8. maj 
1985, ønskede Hendes Majestæt at lægge blo mste r på de 
endnu eksisterende grave. Denne artikke lseries forfatter 
skulle ledsage Dronning Ingrid og også assistere under 
besøget på Rønne kirkegård, hvorfor det var ønske ligt for
ud for besøget at se hver enkelt gravs nøjagtige placering 
og tilstand. Det viste sig imidlertid, at af samtlige grave 
over omkomne er nu kun kaptajn Ho lms familiegrav tilba
ge. Her nedlagde Dronning Ingrid en stor buket blomster 
og talte med den nærmeste fami lie. 

Denne mindesten over de n i omkomne rønneborgere afsløredes af 
Dronning Ingrid på 40 års dagen den 7. maj 1985. Straks efter 
opdagedes en »llJ!kfejl«. Efternavnet · Fors• var blevet stavet •Foss•. 

Her er fejlen rettet - eller også er det en ny sten. 

RØNNE BYS MINDESMÆRKE 
FOR DE OMKOMNE RØNNEBORGERE 
Samme dag, den 7. maj 1985, afslørede Dronning Ingrid 
under stor opmærksomhed et mindesmærke for samtlige 
ni rønneborge re, der omkom ved bombardemente rne 
den 7. maj 1945. Mindesmærket e r anbragt i gårdhaven ved 
»Østersøfontæ nen « bag Rø nnes nye rådhus og har haft en 
ret trang tilblivelseshistorie. Flere læserbreve i de born
holmske aviser i 1970'erne bemærkede det ejendommeli
ge i, at der ikke fandtes et mindesmærke for Bo rnho lms 
egne omkomne, medens der i Allinge findes e t stort min
desmærke for de sovjetrussiske soldater, der af forskellige 
årsager mistede livet på Bornholm i tiden 9. maj 1945 til 5. 
april 1946. Rønnes borgmester besvarede disse læserbreve 
med en bemærkn ing om, at tiden var forpasset. Ved med
delelsen om, at Dronn ing Ingrid ville anko mme til Born
holm for at markere 40-året for bombardemente rne, æn
drede indstillingen til et samlet mindesmærke for de om
komne sig hurtigt. Det må her huskes, at Kronprins Frede
riks og Kronprinsesse Ingrids besøg på Bornholm den 18. 
og 19. juni 1945, dvs. kort efter bombardementerne og 
Bornholms afspærring fra omverdenen i et antal døgn, var 
uhyre populært og hje rtevarmt, og ved meddelelsen o m 
Dronning Ingrids tilstedevære lse tog Rønne byråd en hur
tig beslutning. På forbavsende kort tid blev en stor minde
sten i poleret Rø nne-granit fremstillet og opstillet med de 
indhuggede navne på de ni o mkomne i Rønne. Et gammelt 
ord siger, at hastværk e r lastværk, og i skyndingen var man 
kommet til at stave efternavnet på Edel Rene Fors som 
»Foss«. Nu er »trykfejl« i granit lidt svære at radere ud, 
men fejlen er dog nu rettet. 

Mindesmærket bærer nu følgende indskrift: 
TIL MINDE OM BORGERE I RØNNE BY 

OMKOMMET VED BOMBARDEMENTET D. 7. MAJ 1945. 

AAGE MUNCH HOLM ELSE MUNCM HOLM 
JANUS PETER HOLM ELLA HANSINE HOLM 

VIUY ANDREAS JØRGENSEN EDEL RENE FORS 
BENGTA KRISTENSEN NIELS A.'IDREAS NIELSEN 

IDA CLARA NATALIE KOUING 

OPSTIUET AF RØNNE KOMMUNE PÅ 40 ÅRS DAGEN. 

Øverst på stenen er Rønnes byvåben indhugget. 
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DE MATERIELLE SKADER 
UNDER BOMBARDEMENTERNE 
De materielle skader på såvel private beboelseshuse som 
på stats- og kom munale ejendomme og offentlige anlæg 
samt på ruteskibe, småskibe og fiskerfartøjer var enorme. 

l Rønne blev 2900 ejendomme ud af et totalt antal på 
3200 mere eller mindre ødelagt, hvilket udgør 90,5 pro
cent. Ifølge de endelig opgørelser blev 212 ejendomme 
totalt ødelagt, medens 121 var så ødelagte, at de måtte 
genopføres. 

Neksø blev endnu hårdere ramt, idet der her også op
stod brande i mange af de bomberamte huse. Af Neksøs 
900 ejendomme blev 856 mere e ller mindre beskadigede, 
hvilket udgør 95 procent af det totale antal ejendomme. De 
endelige opgørelser her viser , at 175 ejendomme var totalt 
ødelagte, medens 91 ejendomme måtte delvis renoveres. 

I alt blev på hele Bornholm omkring 800 familier ud
bombede og havde ikke tag over hovedet. De 475 fam ilie r 
hørte hjemme i Rønne og de 325 i Neksø. De måtte igen
nem måneder og for manges vedkommende også i hele 
vinteren 1945/46 hutle sig igennem ved at bo i udhuse, 
vaskehuse, på værksteder, i kældre og på lofter hos fami
lie, slægt og venner. Omkring en trediedel af Neksøs og 
Rønnes indbyggere var blevet husvilde. 

Procentvis var de to bo rnholmske byer lige så hårdt 
ødelagt ved disse luftbombardementer som mange af de 
tyske industribyer, men disse dystre tal er ret ukendte. 
Dels hører bornholmerne ikke til dem, der råber op, og 
dels var der jo i det øvrige Danmark så mange, der havde 
så meget, de skulle snakke sig fra. Det gjaldt jo om - især 
for politikerne - at lægge slør over den kendsgerning, at 
man glemte Bornho lm i dagene 5. til 9. maj 1945. Man 
havde ikke i månederne januar til maj 1945 analyseret situ
ationen i Østersøen og set, hvad der var under optræk fra 
øst. 

Disse jz're blå kakler over døren til Kirkepladsen 14 i Rønne taler 
deres tydelige sprog 
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Disse 16 gullige kakler over døren til Kirkestræde 4 i Rønne vidner 
om de dramatiske begivenheder i maj 1945. 

MINDER OM BOMBARDEMENTERNE 
OG GENOPBYGNINGEN 
I og for s ig er de mange nyopførte og genopførte ejendom
me i Neksø og Rønne i sig selv minder og mindesmærker 
om anden verdenskrig her i vort bornholmske samfund. I 
Rønne arbejdedes der imidlertid med den ide, at hver ny
eller genopført ejendom skulle have en mindeplade eller 
mindekakkel på væggen ud mod gaden, men p lanen b lev 
aldrig gennemført. På et enkelt hus i Rønne, nemlig Stor
egade 82, er der på væggen over indgangsdøren afsat og 
indrettet p lads til denne mindeplade, men den er aldrig 
blevet fremstillet og monteret. 

Det blev imid lertid - som i så mange andre sammen
hænge - det private initiativ, der skulle sætte noget i gang. 
Visse private bygherrer, husejere eller ejendomsbesiddere 
tog sagen i egen hånd og udformede - kunstnerisk set -
ganske interessante og særprægede mindeplader og min
desmærker. Følgende kan nævnes og beskrives: 

MINDERELIEF PÅ KlRKEPlADSEN I RØNNE 
På ejendommen Kirkepladsen 14, der blev stærkt beskadi
get eller delvis ødelagt under bombeangrebene den 8. maj 
1945, har ejeren efter genopbygningen opsat et relief be
ståt:nde af fire blå kakler, hver ca. 30 x 40 cm. Relieffet af 
Lars Thirslund viser et to-motorers, stiliseret fly, der fælder 
bomber over nogle bygninger, hvoraf man genkender hu
sets genbo, nemlig Set. Nicolai Kirke. Man ser rædselsslagne 
kvinder og børn krybe sammen for at søge beskyttelse, og i 
nederste højre hjørne er nogle mandspersoner iført tyske 
hjelme også ved at søge tilflugt. Midt i relieffets nederste 
halvdel ses et antal projektiler på vej fra flyet mod jorden, 
og man ser en bombeeksplosion. 



Disse otte blå kakler over døren til Nøffegade 39 i Rønne udstråler 
aktivitet ogjo1Ventningens glæde. 

MINDERELIEF T KIRKESTRÆDE I RØNNE 
På ejendommen Kirkestræde 4, der blev stærkt beskadiget 
eller delvis ødelagt under bombardementerne den 8. maj 
1945, har ejeren efter genopbygningen opsat et relief be
stående af 16 gule kakler , hver ca. 20 x 20 cm. På relieffet 
ses Set. Nicolai Kirke, dannebrogsflag, der vajer frisk for 
vinden, feststemte mennesker med flag og en frihedskæm
per med maskinpistol. Man øjner et fartøj fyldt med men-

Skønt dette mindesmærke står på sin 0111k1ing 2 meter bøje søjle ued 
en af Ronnes 11dfalcL~L1eje mod nord - Møllegade - lægger kun fc't 
mennesker mærke til det. Dette originale og markame 111i11des111ærke på Sparekassen 

Bornholms bygninp, mod AJ1to11iestræde taler såvel i tekst som i 
uc((ormning sil tydelige sprog om bombardementernes l'Oldso111/Jed. 

nesker ( flygtninge?) ved kajen, medens en mandsperson 
sparker ad skiber. Derefter ser man huse uden teglsten og 
med ødelagte vinduesruder, hvor gardinerne b læser ud 
igennem. 

MINDERELIEF J MØLLEGADE I RØNNE 
På afdøde billedskærermester Chr. Koefoeds ejendom, 
Nørregade 18, har b illedskæreren over porten på sin værk
stedsbygning ud mod Møllegade laver et relief i et cement
lignende stof, som han selv kaldte terracit, der viser to 
fire-motorers bombefly, der fælder bomber over en by. 
Man ser også et antal bomberamte huse uden tagsten og 
vinduesruder. Under relieffet findes teksten: »1945. Dette 
Hus blev staaende«. 

MINDE ØJLE J MØLLEGADE I RØNNE 
Ved afdøde billedskærermester Chr. Koefoecls ejendom. 
Nørregade 18, men ved ejendommens sydøstlige hjørne 
ud mod Møllegade rejste billedskæreren en omkring to 
meter høj søjle af et cementlignende materiale, terracit. På 
søjlens kapitæl står : »Her standsede den russiske Bjørn 
1945«. Oven på søj len står modellen af en bjørn i samme 
materiale som søjlen. 
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Disse svenske træhuse med røde tegltage, vægge og gavle i en række dejlige, vanne f a1Ver og hvide skodder, vinduer og vine/skeder er blevet 
maleriske islæt i såvel Neksøs som Rønnes bybilleder. 

MINDERELIEF I NØRREGADE I RØNNE 
På ejendommen Nørregade 39, der blev stærkt beskadiget 
og delvis ødelagt under bombardementerne den 8. maj 
1945, har ejeren efter genopbygningen opsat otte blå kak
ler, hver ca. 20 x 20 cm. Relieffet viser genopbygning af 
huse , hvoraf et er forsynet med rejsegildekranse. Man ser 
e ndvidere murere i arbejde, og en lastbil er kommet med 
nyt bohave. I højre del af billedet ser man et færdigbygget 
hus med glade mennesker og potteplanter i vinduerne. 

MINDERELIEF I ANTONIESTRÆDE I RØNNE 
»Bornholms Spare- og Laanekasse«s store, bastante byg
ning på hjørnet af Store Torv, Antoniestræde og Nygade, 
nu Sne llemark, blev stærkt beskadiget ved bombardemen
terne i 1945 og måtte senere rives ned. Her fandt man en 
original og historisk markant måde at lave en »mindepla
de« på. Man tog et stærkt beskadiget fragment af den gamle 
bygning med tydelige skår efter projektiler eller granat
splinter og murede dette ind i den nye bygnings nordvæg 

Skønt Neksø by blev særdeles hårdt ramt den 7. og 8. maj 1945, er 
der kun opsat et par mindesmærker om de voldsomme 
begivenheder. !-fer ses fontænen på totvet, hvor en af kannstenene 
fortæller om det sovjetrussiske luftbombardement. 
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mod Antoniestræde. En del af fragmentet er en bombe
ramt karmsten af rønnegranit med årstallet » 1844« i ro
mertal, som er stiftelsesåret for "Bornholms Spare- og Laa
nekasse«, der nu betegnes »Sparekassen Bornho lm «. Min
derelieffet bærer følgende tekst: »Del af Hovedindgangs
parti fra den gamle Sparekassebygning skadet ved Bom
bardementet 8. Maj 1945«. 



SPRINGVANDET PÅ NEKSØ TORV 
I anledning af Neksøs 600 års jubilæum i 1946 skænkede 
»Sparekassen for Nexø og Omegn« byen e t Springvand 
med en sekskantet sandstenskumme. Billedhuggeren Max 
Andersen har som midtfigur modelleret havguden Posei
dons søn, Triton, i bronze (for at symbolisere Neksøs posi
tion som søkøbstad). På sandstensfelterne er angivet årstal 
for forskell ige episoder i byens omtumlede liv. På den ene 
side står: »Luftbombet af Russerne 1945«. Da byens genop
bygning nærmede sig sin fuldendelse, blev springvandet 
indviet i maj måned 1950. 

GAVEN FRA SVERIGE PÅ 300 TRÆHUSE 
Et synligt og markant minde i såvel Neksø som Rønne e r 
de 300 maleriske, svenske træhuse. I nabolandet Sverige, 
der slap nådigt gennem anden verdenskrig, opfattede man 
lynhurtigt s ituationen i de to bomberamte, bornholmske 
byer, hvor omkring en trediedel af indbyggerne var husvil
de. Meget handlekraftigt forærede den svenske stat den 
danske stat disse træhuse frit leveret monteringsfærdige i 
born ho lmsk havn. I løbet af sommeren og efteråret 1945 
blev disse huse opført med 225 i Rønne og 75 i Neksø. 

Da Danmark - og herunder Bornholm - ingen tradition 
havde for træhusbyggeri, foreskrev de svenske ministeriel
le myndigheder, hvilke i øvrigt ganske livlige farve r, huse
ne burde holdes i. Da husene endvidere er forsynede med 
hvide skodder , som i øvrigt ikke hører hjemme i born
holmsk byggetraditio n, hvide vinduesrammer og hvide 
vindskeder, udgør d isse træhuse nu et farve rigt indslag af 
sto r miljømæssig værdi i de to byers bybilleder. 

Husene b lev opført i fem forskellige kvarterer i Rønne, 
medens de i Neksø kom til at udgøre et samlet hele. I de 
nye kvarterers vej- og gadenavne ligger gemt en hæder og 
tak ti l givernationen. Disse markante vej- og gadenavne må 
også betragtes som minder fra anden verdenskrig. 

I Neksø hedder vejnettet i og i tilknytning ti l »Svenske
byen« som følger: 
Kong Gustafsvej (efter Kong Gustaf den V Adolf), 
Gustav Mø llersvej (efter den svenske socialminister 

1945), 
Hedtoftsvej (efter den danske arbejds- og socialministe r 

Hans Hedtoft, der var i Sverige og modtog det svenske 
gavetilsagn), 

Sverigesvej, 

Her ses det katigraferede gavebrev underskrevet af Kong Gustaf V og daværende socialminister Gustav illoller på Stockholm Slot den 23. nOL'. 

1945. Gavebrevet beror ved Rønne Kommune, buorpressefotogrcif Svend Parksø ji"k lou til atfotogrc!fere det på selue ouerdragelsesdagen, den 
24. nouember 7945. 

besluto t oft f/11 do n s lra :sta frn iivu·lå
0

1?? 

n o 250 m onler/n 'Jsfo"rcl/9a trå"hu s, med 

dorhll hor ol1(le y llre lu/n /n 9ar '3'ven

som erfora'erl/9 l os f /nrrcln/ n 7, vorf-

dero o vseft fo'r en lom /I;'. Husen slrul-

le o v da nsk arbefsledn/n'J och don:slra 

orl:>efore / somverlron mecl s venslto 

Fodc'7?on upp /oros dl slåclerna Ronl7e 
och Nex~· o B or n ho lm . A v tl,sso hus 

h a vo 2 00 uppfor l 3 / Ronn• och S O 1 

Nexo'. 
Sdsom ell /,d i d,f svensko fol

k. I" /,/o'ro1 f / {{ /nfernoHon e/lf dfer-

uppby91oncle ,fft!r c/,f 13na'r o vå'rf dslcr/

~I och så so'" etf ulfr yclc For sondn3-

r 1°f/,ele11 1n•llon c/, a'anslro och svt!ns

ko bro-clrofollct!n overlo'mn os sa,.,.,l/i90 

tt'usa /,,,,_, hQr1nea' ",;_,°'" 1å va I// I 
clonsko sfalrn. Sfoclrhof,,.,s s/oll d~n 
23 novunl>er 191/S. 
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K. H. Kofoedsgade (efter den bornholmske departements
chef, føde i Øsrermarie, der var formand for Bornholms
komiteen fra komiteens dannelse i 1945 til hans død i 
1951). 

I Rønne minder følgende vejnavne om den svenske hjælp 
til genopbygningen: 
Bellmansvej (efter den svenske digter Carl Michael Bell

man, 1740-1795), 
Frødingsvej (efter den svenske digter Gustaf Frøding, 

1860-1911), 
Blekingevej, 
Hallandsvej, 
Skaanesvej, 
Værmlandsvej, 
Sveasvej ( ikke at forveksle med Sverigesvej, der hører til er 

andet system af vej- og gadenavne), 
Falsterbovej, 
Kalmarvej, 
Malmøvej , 
Skanørvej, 
Ysradvej og 
Ullasvej (efter digteren Bellmans muse, Ulla). 
På regnebrættet figurerede også i 1945 navnene Haparan
davej, Tomelillavej, Uddevallavej og Uppsalavej, men de 
blev dog udelade og andre anvendt. 

Kronprins Frederiks og Kronprinsesse lng11ds gave til Neksø kirke, 10 

alterstage1~ anbragt på kirkens alterbord. I stagernes skåle findes 
kronp11nspa1Tets kronede monogrammer. 
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Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Ingrids gave, et dåbsfad, til 
Bornholms Amtssyge/Jus. I fadet er også indgraveret kronprinspar
rets naunetræk og &rstallet 1945. 

DEN SVENSKE KONG GUSTAV V's GAVEBREV 
Som et skriftlige bevis og synligt minde om træhusgaven 
udfærdigedes på Stockholm Slot i kaligraferet form et ga
vebrev med følgende tekst: 

»Wi Gustaf, med Guds Nåde, Sveriges, Gores och Wendes 
Konung, gora veterligt: att Vi, med hansyn till behovet att 
bereda bostader år utbombade personer å Bornholm, den 
15. juni 1945 beslutat att till danska staten overlamna 250 
monteringsfårdiga rrahus, med dartill horande yttre led
ningar avensom erforderlig fase inredning, vartdera avsett 
for en familj. Husen skulle av dansk arbersledning och 
danska arbetara i samverkan med svenska fackman uppfo
ras åt staderna Ronne och Nexo å Bornholm. Av dessa hus 
hava 200 uppforts i Ronne och 50 i Nexo. 

Såsom ett led i det svenska folkets b idrag till internatio
nellt återuppbyggande efter det andra varldskr iget och så
som ett uttryck for samhorigheten mellan de danska och 
svenska brodrafolken overlamnas samtliga dessa hus har
med såsom gåva til l danska staten. Stockholms Sl0tt den 
23. november 1945. 

Gustaf/Gustav Moller« 

Gavebrevet er rammet ind i ro guldrammer og må hænge 
et sted på Rønne Rådhus. De i gavebrevet nævnte 250 huse 
med 200 til Rønne og 50 til Nexø er senere øger til 300 
huse med 225 til Rønne og 75 ti l Neksø. På Stockholm Sim 
regnede man gaven som en helhed til den danske stat, 
hvorfor der kun udfærdigedes et gavebrev. Forhåbentlig 
har Neksø senere fået en kopi af dette minde og doku
ment. 

KRONPRINS FREDERIKS OG KRONPRINSESSE 
INGRIDS GAVER TIL NEKSØ OG RØNNE 
Under der særdeles vellykkede og hjertelige besøg på 
Bornholm i dagene 18. og 19. juni 1945 skænkede kron
prinsparret, senere Kong Frederik den Niende og Dron
ning Ingrid, de bomberamte byer følgende gaver: 



Bornbolmskomiteens relief på 
lingbusets gavl mod Set. 
Mortensgade i Rønne. 
Oprindeligt sad relieffet på det 
nu nedrevne Bon1bolms 
Amtsbiblioteks gav/ mod 
Ton;egade. 

NEKSØ 

Bornbol111skomiteens relief i det 
lille anlæg mellem Havnegade 
og Paradisvej i vestkanten cif" 
Neksø. 

Neksø kirke, der var blevet stæ rkt medtaget under bom
bardementerne, fik to alte rstager, hvori er indgraveret 
kronprinsens og kronprinsessens monogrammer samt or
dene »Neksø Kirke« og årstallet» 1945«. 

RØNNE 
Bornholms Amtssygehus, nu Bornholms Centralsygehus, 
hvor kirurgisk afdeling var blevet ramt af en bombe, nær
mest en fu ldtræffer, fik et dåbsfad, som på randen bærer 
indskriften: »Lader de smaa Børn komme til mig og forme
ne r dem det ikke thi Guds Rige hører saadanne tik Endvi
dere er der et kors. I dåbsfadet er også indgraveret kron
prinsparrets navnetræk og årstallet 1945. 

Omhandlede to gaver blev i efteråret 1945 sendt til amt
mand P. Chr. von Sternann, der overrakte dem til de to 

institutioner. 

BORNHOLMSKOMITEENS TO MINDESMÆRKER 
Da Bornholmskomiteen skulle indstille sin virksomhed 
pr. 1. oktober 1952, og da der endnu var lidt penge tilovers 
i Danmarks indtil da største indsamling, hvor der i alt var 
indkommet 7,6 millioner kroner, besluttedes det at opsæt
te et mindere lief i granit i såvel Neksø som Rønne. Om 
reliefferne kan oplyses, at de e r udført af billedhuggeren 
Anker Hoffmann, og at de tekster, der er indhuggede un
der selve re liefferne, er forfattede af digte ren Jørgen Vibe, 
der var født i Knudsker og oprindelig hed Jørgen Peder
sen. Begge relieffer blev afsløret den 9. september 1952. 

Relieffet i Rønne blev oprindelig afsløret på gavlen af det 
gamle amtsbibliotek, Rønnes første borgerskole fra 1808, 
ud mod Torvegade. Da Rønne byråd i sin visdom vedtog at 
jævne den gamle, interessante bygning med jorden, blev 
relieffet flyttet til dets nuværende placering på tinghusets 
gavl ud mod Set. Mortensgade. Relieffet bærer følgende 
tekst: 

RØNNE FORNYET 

KRJGS-ARRET LÆGT 

TRYGT GM MOD GRYET 

FREMTIDENS SLÆGT 

BORNHOLMERE BYGGEDE BYEN 

KRJGEN KNUSTE DEN 

HELE DANMARK HJALP AT GENREJSE DEN 

Relieffet i Neksø er anbragt på en mur i et lille anlæg i 
vestkanten af byen mellem Havnegade og Paradisvej og 
bærer følgende tekst: 

NEXØ FORNYET 

KRJGS-ARRET LÆGT 

TRYGT GM MOD GRYET 

FREMTIDENS SLÆGT 

BORNHOLMERE BYGGEDE BYEN 

KRJGEN KNUSTE DEN 

l-IELE DANMARK HJALP AT GENREJSE DEN 

DEN DANSKE FOLKEKJRKES MIND EGA VE 
TIL NEKSØ KJRKE 
Neksø kirke blev alvorligt beskadiget under bombarde
menterne den 7. og 8. maj 1945. Da de omfattende repara
tionsarbejder var fuldført i 1946, kom biskop Fuglsang 
Damgaard herover og foretog den højtidelige genindviel
se. Da kirkens belysning ikke var særlig god, besluttedes 
det, at den danske folkekirke skulle forære Neksø kirke tre 
lysekroner, en stor og to mindre, hvilket også senere skete. 
På den største lysekrone - nærmest prædikestolen - står: 
»Gave fra hele Danmark e fter Bombardementet i Maj 
1945«. 

Lysekronen i Neksø kirke, næ rmest p1-ædikes1olen, bærer på den 
nederste kugle følgende indskrift: ·Gave fra bele Danmai·k efter 
Bombardementet i Maj 1945 •. 
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Portrætter af kendte 
bornholmere 
afgået ved døden sidste år 

li 
Andreas Anker Benneballe, Christi· 
ansø. Fisker. 
16.2.1899-27.6.1986. 

Børge Sjøstrøm, Borgmester Nielsens 
Vej 123, Rønne. Frisørmester. 
29.12.1917-25.7.1986. 

Børge Gram, Nørresand 12, Gudhjem. 
Købmand i Gudhjem fra 1958. 
10.8.1915-12.8.1986. 
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Hjordis Svendsen, Spurvevænget 5, 
Nexø. Revisor. 
19.12.1948·29.6. l 986. 

Poul Nygdrd, Gøngevej 3, Nyker. Fhv. 
gårdejer, Dalegård, Øster!. Fmd. tilsyns· 
rådet Gudhjem Sparekasse. Mdl. mgh. 
23.8.1910-31.7.1986. 

Anton Juul, Bjørnemøllevej 11, Kle· 
mensker. Fhv. avlsbr. Risbyvang. Fmd. 
slagter iet. Mdl . sgr . Æresmedl. Kle· 
mensker Husmandsforen. 
25.6.1894-13.8.1986. 

Dagny Heino, Hanneruphus, l'rederi· 
cia. 0-•erforstanderinde ved KTAS, Ran· 
ders. 
10.10.1908-30.6 1986. 

Robert LysJer, Postgade 2, Svaneke. Fhv. 
postmester. 
23.111913-1.8.1986. 

Dyveke }i?nSen, Larsegade 2, Rønne. 
Husmoder. 
14.6. I 907-19.8.1986. 

I 

}olm Becker, Søllerødvej 55 A, Holte. 
Væver. 
2.5.1915-20.7.1986. 

-Charles Mortensen, Østervoldgade 44, 
Rønne. Montør. Næstfmd. IdrætSklub· 
ben ·Viking" . Æresmedlem 1972. Stif· 
cer af Vikings støneforen. 
29.6.1908-6.8.1986. 

Ingrid Elisabetb Lind, Postgade 3, Sva
neke. Overlærer Poulsker skole. Magi· 
seer i geografi Universicy of Florida og 
Wisconsin, USA. Spejder f. i Det danske 
Spejderkorps. 15.5.1927-22.8.1986. 



AageJensen, Nørregade 42, Rønne. Ka
retmager. 
27.5.1898-24.8.1986. 

Edel Engell, Almegård , Rursker. Gård
ejer. 
22.5.1912-15.9 .1986. 

Aksel Hansen, Bredgade 24, Nexø. Fhv. 
avlsbruger. 
14.2.1908-24.9.1986. 

Henry Munch, Nybyvej 23, Aakirkeby. 
Rentier. Æresmdl. i BASG & l. Skytter
nes hæderstegn. 
9.10.1914-2.10.1986. 

Svend Ancher Borbye, Fårebrovejen 15, 
Bodilsker. Overlærer. Mdl. mgh. 
Amtsfmd. Kristelig Lynerforen. m.m. 
26.8.1925-29.8.1986. 

Hans Peter Brandt, Rønnevej 44, Bodils
ker. Fhv. gårdejer, Degnegård, Bodils
ker. Mdl. sgr. 
12.1.1914-17.9.1986. 

Charles Adelsten Jørgensen, Almin
dingsvej 1, Østermarie. Gartner. 
17.8.1895-24.9.1986. 

Herman Rønne, Støberivej 4, Østerlars. 
Fhv. avlsbr. mdl. af mgh. i Østermarie, 
fmd. IMS. Østenn. 
17.6.1900-3.10.1986. 

Edmund Jensen, Sc. Torv 15, Rønne. 
Murermester. Fmd. de bornholmske 
forsvarsb rødre. RD. 
21.8.1915-5.9.1986. 

Edmund Holm, Allinge. Fhv. murerme
ster. 
9.10.1897-18.9.1986. 

Aage Skovgaard Jensen, • Hedensmin
de•, Poulsker. Avlsbruger. 
14.5.1910-25.9.1986. 

Edvard Bergmann-Holm, Gustav Møl
lersvej 17, Nexø. Fhv. møbelsnedker. 
10.9.1927-4.10.1986. 

Jørgen 01ristiansen. Civilingen iør, chef 
for KTAS, Bornholm 1948-83. RD. 
29.4.1916-10.9.1986. 

Svend Rasmussen, Haslevej 49, Rønne. 
Fhv. gas- og vandmester. 
6.10.1908-19.9.1986. 

Mille H. Kofod, Kø llergård, Rursker. Ak
tiv inden for • Hesteavlens Fremme•. 
24.3.1931-1.10.1986. 

Carl Munch Christensen, Kofoedgård, 
Østermarie. Proprietær. 
4.5.1910-9.10.1986. 
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Arno Wulfflarsen, Malkestien 19, Gud· 
hjem. Fhv. pensionatSejer. Mdl. 
Østerl.-Gudhj. sgr. 
29.12.1911-14.10.1986. 

Dagmar Sode, Østergade 72, Rønne. 
Fhv. lærer og gMdejer, DyndegMd, Ny
ker. 
28.11 .1894-26.10.1986. 

Poul Hansen, Malmøvej 37, Rønne. 
Fhv. telefonfmd. KTAS. Ansat i 45 k 
16.6.1915-29.11.1986. 

Bent Wagner, Nørre Løkke 29, Rønne. 
Fhv. skoleinspektør. 
25.11.1936·7.12.1986. 
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Leif H. Scbou, Klemenskervej 23, Rø. 
Bygmester. 
24.9.1933-15.10.1986. 

Carl 1b. Pedersen, Zahnmannsvej 2, 
Rønne. Skræddermester. Ah1.iv i sme· 
kulmr, idrætsengageret (·Viking•). 
30.8.1906-1.11.1986. 

Carla E. Hansen, Toldbodstræde 5, Al
linge. Håndarbejdslærer. Kollektrice i 
Klasselonerie1. 
20.1.1908·29.11.1986. 

Else Pedersen, Sejersvej 17, Rønne. Sy· 
geplejerske, Bhs. Centralsygehus. Aktiv 
i Bhs. Vanføreforen. 
8.3.1932-8.12.1986. 

Johanne Marie Jensen, Svaneke. Ansat 
hos bagermester Pihl gennem 40 k 
3.3.1904-17.10.1986. 

Ejner Petersen, Torvegade 28, Nexø. 
Fhv. avlsbr. Prædikant i luthersk Mis
sionsforen. 1940-65. 
11.1.1900-5. 11.1986. 

Johannes Hansen. Fhv. gMdejer, Enge· 
gMd, Bodilsker. Sandemand fra 1957· 
1973. 
22.7.1915-1.12.1986. 

Svend Aage Nielsen, Kirkebyvej 5, Øster
marie. Mekaniker, afdelingsleder •My
drema•. 
5.7.1931-12.12.1986. 

Magnhild Holm, Gudhjem Plejehjem. 
Husmoder. 
28.9.1894-20.10.1986. 

Knud Blom, Smallesund 33, Rønne. 
Fhv. inspektør i • Dansk Esso·. 
8.2.1922-17.11.1986. 

Allna Dahl, Nybrovej 22, Østerlars. Sko
tøjshandler. 
28. 2.1902-3.1 2.1 986. 

Gunnar Juul Nielsen, Hans Rømersvej 
12, Aakirkeby. Fhv. gMdejer, Sonegård, 
kirkeværge m.m. Æresmdl. Aakirkeby 
Venstreforen. 
17.11.1899·18.12.1986. 



Kaj Mogensen, Smedegårdsparken 14, 
Rønne. l nspe~"tør, Bornholms Erhvervs
skole. 
11.11.1927-22.12.1986. 

Olaf Mortensen, Nyker. Cykelhandler. 
Fmd. Bornh. Cykelhandlerforen. 
18.9.1920-1 1.1.1987. 

Hansjerzsen, Pilegade 10, All inge. Fhv. 
skoleinspektør. 
20.12.1910-30.1.1987. 

Gerda Pede=n, · Dalsbakke•, Peders
ker. Fhv. fmd. Bornh. Husmandsforen· 
ingers Husholdningsudv. Fmd. Nylars 
Husmandsforen. m.m. 
3.3.1910-3.3.1987. 

jo/Jannes Ri is, Absalonsgade 17, Rønne. 
Stenhugger, arbejdsleder. Mdl. mgh. 
Prædikant i Ev. lulh. Missionsforen. 
6. 5.1900·26. 12.1986 

ValdemarMogensen, Røvej 54, Rø. Fhv. 
vognmand. Fmd. pensionistforen. 
13.10.1905·28.1.1987. 

Anna 01risto.fferserz, Storegade 19, Kle· 
mensker . Husmoder. Mdl. mgh. Med· 
stifter og fhv. fmd. for Husmoderforen. 
2.9.1897-4.2. 1987. 

jo/Jannes Nielsen, Toftebakken 17, Ha
sle. Pedel , Toftegården. Kirkesanger , 
mdl. Hasle mgh. For retningsf. i Den 
kristelige Fagbevægelse på Bornh. 
31.3.1948-16.3.1987. 

OJarles 801ner, Smallesund 53, Rønne. 
Fhv. smed. Fmd. DKP Bornholm, folke
tingskandidat Mdl. frihedsrådet på 
Bornholm. 
15.8.1898-27.12.1986. 

Mogens Felding, Søslien 2, Rønne. 
Overlæge. 
20.8.1915-29.1.1987. 

Thorkild Skovgaard, · Søholm•, Vesrer
marie. Fhv. sognerådsfmd. Vesterma
rie. Fmd. S~>'lteforen . m.m. 
17.4.1901·5.i.1987. 

Edvard Marcussen, Torvegade 20, 
Nexø. Købmand, lokalhistoriker. 
14.4.1904-17.3.1987. 

Holger W Pedersen, Stormgade 52, 
Nexø. Overpostbud. Mdl. mgh. 
6.8. 1921-8.1.1987. 

Hedvig Dam, jernbanegade 29,Aakirke
by. Overlærer. Aaker Østre skole 1934. 
Centralskolen 1954. 
7.10.1904-29.1.1987. 

Georg Klarup, Mosevej 6, Nexø. Fhv. 
malermester og farvehandler. Older· 
mand i Bh. Malerlaug. Fmd. Nexø Sø
mandshjem. 
2.3.1913-28.2.1987. 

Reh/ eldt Pedersen, Brøddegade 17, 
Gudhjem. Uddannet frisør. Maler og 
tegner fra 1955. 
8.2.1918-20.3.1987. 
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K V. Maegaard, Sosegård, Vestermarie. 
Gårdejer. 
24.6.1912-29.3.1987. 

Valdemar jo/Jannes Jensen, Møllebak
ken 10, Gudhjem. Fhv. gårdejer, GOthe
gård, Klemensker. 
9.8.1900-8.4.1987. 

..00::.::: 

Otto !psen, fhv. gårdejer • Højene•, Ibs
ker. Dommer v. dyrsinie (svin). Mdl. 
lbsker mgh. 
l l.1.1894-15.4.1987. 

Henning Dahl, Ny Elleskov, Østerlars. 
Gårdejer. Fhv. fmd. 9. kreds. Æresmdl. 
Gudhjem-Østerlars jagtforen. og BASG 
&I. 
11.3.1909-11.5.1987. 
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Carl Skovgaard, Howiizvej 45 A, Frede
r iksberg. Fabrikant, vi rksomhedsejer. 
25.6.1915-5.4.1987. 

William Harild, Holkadalen 2, Gud
hjem. Fhv. gårdejer, Slettegård. Fmd. 
• Foren. Bornholm• , æresmdl. m.m. 
22.11.1897-9.4.1987 . 

Kai Sorensen, Snellemark 21, Rønne. 
Fhv. hotelejer, jamzens H0tel, Gud
hjem. 
28.9. 1913-23.4.1987. 

Erik Nielsen, Fasanvangen 8, Rønne. 
Fhv. handelsganner. Radioamatør. 
7.5.1917-15.5.1987. 

Erling Kofoed-Pibl, Herman Slems Vej 
23, Rønne. Organisationschef, Spare
kassen Bornholm. 
11.1.1950-5.4.1987. 

Ernst Egholm Nielsen, Rømersgade 9, 
Rønne. Fhv. købmand. 
5.8.1922-10-4.1987. 

Poul 01ristensen, Nørrevej 19, Snoge
bæk. Fiskeskipper. 
17.9.1926-30.4.1987. 

Eda Olse11, Degnegård, Klemensker. 
Fhv. kontor ist. l BAF i 40 år. Æresmdl. i 
2. kreds. 
1.4.1900-19.5.1987. 

William Olsen, Nyelandsvej 87, Kbhv. 
Fhv. postmester. Æresmdl. • Bornhol
mernes Hjælpefond•. 
17.10.1898-6.4.1987. 

Knud Aage Mortensen, Stenh-ulen 9, 
Nexø. Fhv. gartner. 
14.6.1910-13.4.1987. 

Harald Poulsen, tidl. ASpesgård, Øster 
lars. Fmd. Dansk Slægtsgårdsforen. 
1.8.1916-11.5.1987. 

Anton Jørgensen, Aaløsevej 18, Øster
lar s. Fhv. avlsbr. • Fædresminde•. 
Fmd. Øster!. Afholdsforen. Leder af 
baptisunenigh. i Øster I. 1924-1 %4. 
7.7.1895-24.5.1987. 



Povl Brendes, Borgmester Nielsens Vej 
98, Rønne . Fhv. cykelhandler, fmd. 
Bornh. Cvkelhandlerforen. Æresmedl. 
28.5. 1906:8.6.1987. 

Vagn 0Jristo.ffersen, Østergade 61, Røn
ne. Fhv. papirhandler. Aktør og in
struktør på Rønne Theacer. Lokalltisco
riker. 
9.5. 1917-12.6.1987. 

Hennan Peter Hansen, Paradisvej 12, 
Nexø. Landinspektør. Vurderingsmd. i 
Nexø. 
5.12.1903-10.6.1987. 

~ 
Markus 0110 Hansen, Haregade 21, 
Aakirkeby. Tømrer. Byrådsmdl. Fmd. 
fagforeningen. Æ resmdl. Socialdemo
kratisk foren. 
17.2.1891-15.6.1987. 

Indhold af 55. årgang 

Titelvignet 
Gårdsplads i Krashave 1938 
Fot0:FredeKjøller."" ... """.""""" """"."".".""""""""""" " ."""" side 1 

Nørrekås-solnedgang 
Af Gretbe Solbuero Rasmussen 
Foto: FredeKjøller. "".""".""""." .. "."".""."." ... "." ... " ..... " " ." .. "" side 3 

Et godt liv 
Af Hansaage Bøggild 
Foto: Algot "."" ... " .... " .. . ".""."" .... "."".""."." .... ""."" .. "."" .. " .""" side 4 

Gode gamle håndværkere 
Af Emil Andersen"""""."".""."".""" ."."". " ".""""."".". " ."."""" side 9 

Livet på landet for 100 år siden 
YedArneMadsen "."." ".""."".""."".""."".""."""."""."" "".""" side 16 

Bornholms Vognmuseum 
Af Tbor Lund Kure 
Foto: Frede Kjøller ." "".""" "." "." "." "." "." ".""" "". ".""" "."""". side 22 

Hans Peter Olsen, • Trekanten•, Ruts
ker. Avlsbr. Vognmand. Mangeårig dyr
skueudstiller. 
17.12.1905-11.6.1987. 

Carl Holger Schjøn-ing, Sje llegård, Ols
ker. Gårdejer. Kirkesanger, kirkevær
ge. 
3.6.1911-30.6.1987. 

Omkring et digt 
Af Eva Runefelt 
Oversat af Hans Reuscb 

Peter FriedridJ \Vu/f. Rønne. Skibshand
ler. Fhv. fmd. Rønne Sejlklub. Wacer
clerk. 
6.2.1897-11.6.1987. 

Julius Steenberg, •Damvang•, Blåholcs
vej 10, Olsker. Avlsbruger. 
23. l 2.1895-6.7.1987. 

Tegning af Inge Reuscb """".".""""""." "."."""" """." "."."."."" side 28 

(Begivenheder på Bornholm) 
(Titel ikke angivet) "."."".""".".""."."""."""."""." .. ".".""""."" side 31 

De gamle gårde 
Tekst ogfoto:FredeKjøller """."""".""."." " ."."."."."""""""." side 34 

2. verdenskrig og dens minder 
AfH. V Jørgensen """"""""""""" ."."""."""""""" " """""" "." " . side 36 

Portrætter af kendte bornholmere 
afgået ved døden sidste år .""."".""""."""""""""""."."""."""" side 44 

Afdøde og indholdsfortegnelse """."." """""."""""" """." """ side 49 

Redaktion: Frede Kjøller, Lærkevej 11 , 3751 Østermarie 
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- et udvalg af Bornholms litteratur 

Red.:jens Sørensen. - Colbergs Boghandel. 

Andersen , Emil: Oluf Høst - æresborger i Svaneke. 
Nytårspublikation. lll. AS. 62 s. Bornholmerens Forlag . 

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

modstandsbevægelsen på Bornholm 
Blang, Levy: Et tidsbillede fra svundne tider 
Bornho lm i Billeder 1824. 

20 skitser fra det kongelige besøg i 1824, tegner af en prins 
Christians følgesvende. A4. 20 plancher i mappe. 
Bornholmerens forlag " " """""""""" 

Bornho lms Fuglesk)'dningsselskab gennem 100 år. 44. s. Gornitzka 
Bornho lms militære domiciler. 

Red.:jesper Gram-Andersen. Hovedforfatter: H . E. Skaarup. Ill. A4. 458 s. 

66,00 
78,50 
48,00 

100,00 
18,30 

30,00 
S6,00 

Østre L~ndsdelskommando. Forsvarsmuseer på Bornholm 100,00 
Bornho lmske Dragoner. Kampvogne på Bornholm i 2S år. 1960 4. jan. 198S. 

Ill. A4. S4 s. Bornho lms Værn. Ikke i bogh. 
Bornho lmske kvinders husflid. 

Særtryk af Bornholmske Samlinger 11. række, 18. bind. 
Ill . 100 s. Bornholms Museum og Bornholms 
Histo riske Samfund. Heft.""""" """"""" . 

Bornholmske naturbilleder. Bo rnholms Naturhistor iske 
Forening SO år. 96s .. " """"""""""""""". """"""""""" """""". 

Bro, Margrethe: Slægten Hansen fra Nexø""" 
Bøggi ld, Hansaage: Breve fra mester O luf. .. "" ... " ." ... """""""""""" " """""". 
Bøggi ld, Hansaage: Christiansø under besættelse og bombar-

dementer. Særtryk af fem interviews med tidligere fyrmesrer 
og forvalter J. P.Jakobsen. 20,8X 29,7 -rvr. 22 s"" " " """ 

Bøggild, Hansaage ogj. j. Sabber: De kommer nok engang ." """"""""". 
Bøggild, Hansaage: D e skrøbeligeskjolde " """""""""""""""" .. ". 
Bø~ild, Hansaage: Hverdagskost og Højtids mad. 

Aret rundt i det gamle bo rnholmske køkken. 
Erindringer -Mennesker -Opskrifter. III. Tegninger 
og papirklip: Sabber. 128 s. Colbergs Boghandel 

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

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

111. med farvek ridttegninger af Sven Havsteen-Mikkelsen. 
Tilrettelægning: Erik Ellegaard Frederiksen IOD. Format: 27 X21 
rværfo rmar. 88 s. 198S. Bornho lms Tidendes Forlag. 
I kommission: Colbergs Boghandel. Indbunden og i kassette" 

Christoffersen, Vagn: Teaterminder. Ill. 102 s. Bornho lmerens Forlag"" 
Ernst, Helge: Bornholmermalerne. Rigt i llustrerer. 168 s. Hefr 
150 x Bornholm. 

Foto & Tekst: Mogens Dam. Billedhæfre med farvefotos. A4. 
32 s. William Dams Boghandel 

Gamle huse i Rønne .......... " ........... .... " ................ " .. . 
Hammer,A.: En aandelig Klage-Viise " . 
Hansen, Viggo: År og dag i skoven .... " 
Hari ld, Poul: Nexø før og nu. 

Billeder fra det gam le Nexø. 2. samling. 111 s. Gornitzkas Trykkeri 
Histo riske huse i Aarsdale Fiskerleje .. " ..... " ... ". " .... . " . .... "" .... ". 
Høst, Niels: Norresån. ( Om maleren Oluf Høst). Ill. 96 s. Kart". 
lpsen, Arne: Sangeren fra Hasle. 

Folkebog om Vilhelm Herold og hans barndomsby " " 
Ipsen,Arne og Eyvind L Lind: Bøndernes by. 

Sagaen om avlsbrugerne og deres bygårde i H asle. AS. 96 s. 
Ipsen, Arne og Eyvind L Lind: Folket i fiskerlejerne. 

Forsidetegning: Bent Kaas. 8S s . . 
Ipsen, Arne og Eyvind L Lind: Kulbryderne ved Hasle. 

Ill. AS. 80 s. Bornho lmerens Forlag """ 
Ipsen,Arne og Eyvind L Lind: Livet i sognet. 

Ill. AS. 96 s. Bornholmerens Forlag. 
I komm.: Colbergs Boghandel "."."."" ."""" " " " .""".".""""""" " . 

Jensen,Alfred og Arne Madsen: Nexø i tekst og tegning " 
Jensen, Hugo: Røgede og spegede Bornholmere. 

I ll. : Skitser af Oluf Høst. 80s .. " .. " .... " ... " .... " .. "" .... "." ...... "."."." . 
Jensen, Niels:Jernbaner på Lo lland-Falster og Bornholm 
Jeppesen, Karen: Eventyrøen. D in rejsebog om Bornho lm. 

Lejrsko lehæfte. 111. 18 x 25,8. 64 s. Bornholms Tidendes forlag 
Jespersen, Henrik: Turforslag, geologi og 

85,00 

70,00 
S2,50 
62,20 

48,00 
12S,OO 
33,6S 

148,00 
98,00 

118,00 

648,00 
88,00 

238,00 

48,00 
49,8S 
24,00 
18,30 

119,00 
1S8,00 
148,00 

36,00 

88,00 

78,00 

88,00 

98,00 
58,00 

98,00 
47,50 

32,SO 

den levende natur i sprækkedalene. Ill. 64 s." .... " ...... " .".. 4S,OO 
Jørgensen,). A.: Bornholms Histor ie I/li ".""""". """ .. """"".""". 16S,OO 
Jørgensen, Kaj, Niels L Meyer og Henning Pilgaard: Energiplan for 

en grøn ø. Projekt for vedvarende energi på Bornholm. 88 s. Borgen. 
Kaufmann, Richard v.j. Klindt: Romantisk Skjønhed 

og Grandios Storhed . Bornho lm i 1871-72 ....... " 
Kirkegaard,Johs.: Se de brudte k)'sters land. 

D igre. AS. 48 s. Gornirzka. 
Kjølby, Vilhelm: En biografi om Herman Fridolf 

føde i Svaneke 1906. Om guldmedaljebyen og Bornholm 
med træk fra slægtens, byens og øens liv " ... " 

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

88,00 

24,00 

48,00 

12S,OO 

6S,OO 

Kjølby, Vilhelm: Vindmøller førog nu. BORNHOLM 
Kjølby, Vilhelm, ØSTERMARIE BOGEN " 
Kjøller, Frede: Bornholms ukendte stier I-Il .""""" 
Klindt,Jørn: D isse danske"" .... "" .. "" " ".". 
Klindt-Jensen, O le: Sorte Muld. 

Bornholm for 1500 år siden. lll. 20 s. Gornitzka. 
Klippeøens sange "" " ". " "."." .""" ... " ."" .. 
Knudsen, Ann Vibeke: Bornholmske andelsmejerier 1886-1 986. 

Mejeribrugets udvikling på Bornholm. Il l. A4. 56 s. 
Bornholms Museum.. """ """ .""." ... """"". ".""."."" ."." 

Kock, Peter: En Gudhjem-fisker fortæller. 
Tidsbi llede fra Bornholm og Christiansø. 
(Ny udgave af" Det hvisker fra Havet" . 
12,9x19,4. 159 s. William Dams Boghandel. Heft. 

Kofoed, Anker E.: Christiansøs Historie. 
Jubilæumsudgave 1684 19. juni 1984. 2. nyi llustrerede 
og ajourførte udgave 17 ,3 X 24,2. 290 s. 
Christiansøs Museum. I komm.: Colbergs Boghandel NS. Hefr. 

Koefoed, H. A.: Digteren ved arbejdet. Espersen-manuskripter """.". 
Koefoed, H. A.: Fars arbejder """""" 
Koefoed, H. A.: Fars værksted " ." ... " ..... ....... . 
Koefoed, H. A.: Skudan hon vaggar 
Kofod, O le: Gaderne i Rønne " " " 
Kortbog over Bornholm .""""". " ". " """." "". 
Kristiansen, Kristian: Der ukendte Danmark. 

S7 mærkelige og mystiske steder øst for Storebælt. 
Ill. AS. 160 s. 9 bornholmske lokali teter er omtalt i denne bog 

Kure, Børge: En ø i krig. 
Bornholms besættelseshistorie. lll. med fotos. 
Stort format: 28 x40. 95 s. Bornholmerens Forlag. 
I komm.: Colbergs Boghandel "" .. 

Køie, Ernst: I Ny og Næ. Digte på bornholmsk og dansk. 
Ill. af forfatteren. 24 s. Gorni tzka ""."""". 

Køie, H enning: CHRJSTlANSØ - Udsigt fra et fyr. 
Tanker og tegninger af Henning Køie. Omslag i farvetryk. 
88s. Gornitzkas ForlagAllinge ApS. Heft . .... 

Kaarsred, Tage. Hammershus 
Larsen, Arne: Bornholm med kikkert og lup 
Larsen, Arne: I.æså .""." """"" .""."". """" " " " 
Lau ring, Palle: Bornholm. Ny udg. Ill. med fotos. 192 s. H eft. 195,-/lndb." 
Lind, Th.: Svaneke Bys Historie. 

Rigt ill. b l.a. med ca. 80 fotos af fotograf Myhre. 
Ca. 300 s. Udgiver af Svaneke Byforening. Okt. 1986 .. 

Lorentzen, H. C.: Ser. Nicolai fornyer 1982-83. 
Ill .: Foros og tegninger. A4. 20 upag. s. Rønne Menighedsråd"."" 

Lund, Otto].: Lyngijn å Larkan ... " " ." .. ". " " ." ""."""""".""."". 
Lund, Otto].: Slidara. Roman om den bornholmske husmand 

- på bornholmsk. 104 s. Gortnirzka ... ". " " "."""". 
Mahler, Ludvig: Bobbarækus Filiækus 

- med Krølle Bølle rundt på Bornho lm. 
Den bornholmske b illedbog. Dansk og rysk udgave""" 

Mahler, Ludvig: Krølle Bølle hopper af. 
Billedbog. Ill. med tegn. i farvetryk. A4-rvr. 
40 upagn. s. Bornholmerens Forlag. I komm. Colbergs Boghandel. 

Mahler, Ludvig: Krølle Bølle springe ab. 
Billedbog. Tysk tekst. Ill. med tegn. i farvetryk. A4-rvr. 

.a 

40 upagn. s. Bornholmerens Forlag. I komm. Colbergs Boghandel """". 
Mahler, Ludvig: Kærlighedssmeden """." " """""""". 
Munch,Axel: Bornho lmske folkedragter og gamle håndarbejder 
Nielsen, Karl: Aarsdale Husholdnings Forening g jennem 

lOOår 1879-1979. Ill. A4. 96s. Bornholms Tidende "" 
Nielsen, Niels: En by vokser til """"."" ."" " ." ... " .. """" .".""."."". " """ " " 
Nielsen, Viggo: SMULER-en andagtsbog "" . """"."." " ." ". 
Nisred, Christel (f. 19SO i Rønne): Hudens salmesang. D igte. Gyldendal " 
Nordberg, Terje: Den BlåJomfru I »Fiskmåsen«. 

Tegninger: Sabber. 112 s. GB " . " ... """"""."."". 
Nordberg, Terje: Den BlåJomfru II »Blåkulla«. 

Tegninger: Sabber. 104 s. GB . " " """ " " .""."" ."". 
Nordberg, Terje og].]. Sabber: Nøkkerosen." ". 
Pedersen, Lisbeth: Bornholm i oldtiden. 

Oldtidsminder og deres kulturhisroriske baggrund. Ill. 80 s. 
Pedersen, Rose Bech: Når dagen gryr. Digte og skitser. 80 s. Gornitzka" 
Rasmussen, Ebbe Gert: Bornholm og Arveriger. 

(Appendix til dokrord isp. "Dette Gavebrev«). 84 s. 
Eger forlag. I komm: Colbergs Boghandel""." "."".""""" 

Rasmussen, Ebbe Gert: Pasror Lemvigs betænkning 
Rasmussen, Ebbe Gert: 1658-begivenhederne under 

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

den levende natur på Sydlandet. Jll. 64 s. 
Rawens maleriske rejse til Bornholm 1809-1821. 

Bornholms T idendes nytårspublikation. 
Ill. sort/hvid og farve. 21 x21. 48s. """".""."". 

Reusch, H ans: Øens slagskygge. 
Digte om Bornholm. Jll. Tegn. af Inge Reusch. AS. 56 s. Gornitzka 
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RissJørgensen,Jens: Rådhusets bygmester. 
Landinspelnør Henning Pedersen i Rønne. Rønne Byforening 
1959-1984 lll.16X23,6.96s. 
(I komm. William Dams Boghande l NS, Rø nne). Heft. 

Rostrup, Egill: BORNHOLM. 
Bornho lms Tidendes nytårspublikation 1984. 
Il l. Digt. (Originaltekst på dansk gengivet i faksimile). 
Suppleret med engelsk oversærte Ise ved C. Campbell-McCallum. 
2. udg. 1. opl. (1. udg. 1953). A5. 32 s. """"".""" .. """ .. """"".""."."."". 

Roswall, Samuel: En banebl)'der. 
En bog om Chr. Mø lle r - luthersk Missionsforeni ngs fø rste leder 
-og den historie han b lev en del af. Ill. 166 s. 
Dansk luthersk Forlag. Heft .. 

Rotvig,Stig: Fortidensvidne. Roman. 13,4X21,4.174s. Gyldendal 
Saugmann, Svend Aage: Ørvandils fod. 

(Om hellerismingerne på Madsebakke), 87 s. " 
Schau,Jens Michae l: Himlen begynder ved jorden. 

Roman med baggrund i en bornholmsk mordsag. 170 s. Gyldendal. 
Seier, Valdemar: De underjo rdiske på Bornholm. 

Ill. med papirklip afJensJakob Sabber. A4. 104 s . Bornholms Tidende ". 
Sjællandske og bornholmske fiskevande inklusive Møn 

og Lolland-Falster. Ill. A5. 96 s. Tema""" 
Skovgaard, P. N.: Beskrivelse over Bornholm 1804" 
Skaarup, H. E. og Lisbeth Pedersen: Bornho lm i historisk tid. 

Forsvarsværker og deres politiske baggrund. Turforslag og en 
ko rt beskrivelse af de gamle lqrstskanser. Il l. 64 s. """" 

Skaarup, H.E.: E.P. Tscherning på Bornholm 1823. 
rll. A5-tvr. 56s. Udgivet af Forsvarsmuseet på Bornholm ". 

Skaarup, H. E.: Kastellet i Rø nne. 
Ill. 30 s. Forsvarsmuseet.".""""""."""""""""""" 

Skaarup, H. E.: Sværdet og murskeen 
Soelberg,Jakob ( f. 1958 i Svaneke): Andensatsen. 

Digte. Gyldendal." 
Steen, Eric: Fuglekasser og vindfløje på Ertholmene. 

25 charmerende tegninger. 32 s. Colbergs Forlag 
Steensgaard, S.: Bo rnholm før og nu""" ."" "."""""""" 
Stenbæk, Holger: I bo rnholmernes tjeneste""" 
Stub-Jørgensen, Christian: 

Barndo ms grønne enge. Erindringer 
BladeafHasles bog ".""."""""""".""". 
Bornholm -vandringer og pe rspe!..i:iver 
Bornholms Borg.. ."""."" .. ""."""."".".""."".".""."."" .. """"".". 
Breve fra lthaka (1980) """""."""" 
Det var dengang. 7 bornholmernoveller. 64 s. GornilZka 
En bo rnho lmer i dyrehaven. Arboe Mahle r ude og hjemme ". 
Hamme ren. 2. udg. med nyt, afsluttende kapite l. Ill. 44 s. 
He llig Haagen ." 
Hjemlands 1-.·yst . .""."""".""."".".""""."""""".""". 
Justine. En livsfange på Bornho lm 
Kølvand .. .. ""."""."." ... "."""." .".""."""."" .. """."."" .. """""."" 
Næsdjævlens r ige 
Soldyrkerne på Madsebakke """. 

Sørensen, K. Magleby: KFUM-KFUK Rønne 1894-1984. lll. med fotos. 16 s. 
Teist, Fr.: Og Hammerfyret svandt i natte n """". "."". """""""" 
Thoms,Johannes: Haverne i Rønne """."""""""""""" 
Thomsen, Birger: Historiske vrag i danske farvande. 88. s" 
Tiemroth , Peter: Male rinden Olga Lau. 

Dragør-Italie n-Gudhjem 1875-1960. lll. 4 farveplancher. 32 s. 
Bornholmerens Forlag. l komm.: Colbergs Boghandel . 

Tiemroth, Peter: Paul Høm. 
Tilrettelæggelse:Jesper Høm. !li. (mange farvegeng ivelser ). 
Stort fo rmat. 136 s. Hernov. lndb "". 
200 nummererede og signerede ekse mplarer """". 

Tiemrorh, Peter og Paul Hø m: Året omkring Gudhjem 
Tornehave, Bodil: Bornholmske urmagere. 

(Bornholmerurets historie). Rigt illustreret 
med bl.a. 12 farveplancher. 1 75 s. 

Tornehave, Bodil: Fra sise til moms. 
Træk af det bornholmske taldvæsens historie. 
!li. 40 s . Bornho lms Tidende """"" """" "". ""."""" """"""""""" """. 

Turfors lag, geologi og den levende natur på Hammeren. Ill. A5-tvr 64 s . 
Vensild, Henrik:Jagten Urban af Svaneke. 

Skib, fø rer, kunstner og motiv. Omslag med farvetl)'kt gengivelse 
af Carl Ludvig Billes maleri 1859, Bornholms Museum. Ill. med 
fotos, portr., faks imilegengivelser af dokumenter og gengivelser 
af maler ier, "y lografier m.v. 1. oplag. A4. 29 s. 
Bo rnholmerens Forlag. (I komm.: Colbergs Boghande l NS, 
Rønne), ind. farvereproduktion, 35 x 53, papirmål 43 x 60 ". 

Vestergaard, Evan Th. ogJohs. Kirkegaard: Kristus sange -Nye sange. 
Voss, Tage: Drengen og både n. Il l. A5. 96 s . Hekla """"""""""". 
Voss, Tage: Die Krore wande rt. Oversat til tysk af 

Adelheid Gorzmann, Herten, efter •Skrubtudsens vandring« 
fra essaysamlingen •Status på skæret«. Ill. med regninger 
af Arne Madsen. A4-tvr. 16 s . Bornholmerens Forlag. 
(I komm.: Colbergs Boghandel N S). Heft . . 

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

Rigt illustrere t med fotos og tegninger." 
Wessel, Laurits: Sjyjl-Sjyjl. En bornholmsk komedie " 
Øste rsøens Perle - Bornholmsplakat i farver med bilkort på bagsiden ". 

68,00 

58,00 

102,50 
148,00 

51,45 

68,00 

118,00 

74 ,50 
48,00 

45,00 

79.50 

25,00 
30,45 

98,00 

36,00 
52,00 
18,30 

98,50 
48,00 
48,00 
48,00 
49,50 
56,00 
24,00 
66,00 
24 ,00 
35,00 
24,00 
30,00 
45,00 
45,00 
48,00 
51,95 
24,00 

146,40 

36,00 

350,00 
450,00 
150,00 

130,00 

48,80 
45,00 

65,00 
24,35 
85,00 

38,00 
110,00 

112,00 
24,00 
19,85 

Bomholmiana 1987 
listen om/aller kun alment tilgængelige bornhohnske bøger udkommet i 1987. 

Arnoldus, C. A.: NS Bornholmsfærgen af 1962. 
En redegørelse. A4. 395 s. (Oplag 100 ekspl.). Privattryk. Ikke i handelen. 
Kan ses og lånes på Bornholms Centralbib liotek. 

Bjørn, Claus: Mar!..-us Peter Blem's liv og virke 1848-1915. 
Landmand. Kreditforeningsmand. Andelsmand og folketingsmand. 
Omslag med fotos. Il l. l 7X 24. 136. s ide r. Nyboder Boghandel. Heft . . 

Bohn, Her luf: Erindringer. 
Ill. AS. 118 s . Bornholmerens Forlag. J komm.: Colbergs Boghandel 

Bornholms Frisørlaug 1912-1987.Jubilæumsskrift 75 år. 
!U. med fotos, portr. 175 x 24 ,5. 16 s. Privattl)'k. Jkke i bogh. 

Bornholms Kunstmuseum: Et udvalg af billeder. 
Tekst og ti lrettelæggelse: Lars Kærulf Møller. !li. med 
gengivelser af male rier i 4-farve·tl)'k 56. s. Bornholms Museum.. 

Bornholmske Samlinger. IL række. 19. bind. 
Kruse, Wilhelm: Bornholm som Lybæks Jensbesiddelse 
1525 til 1576. (Oversat fra tysk afErik Strøby. 
!li. 16,4 x 24,2. 224 s. Bornholms Historiske Samfund" 

Bøggild, Hansaage: Bornholm. 
Oplevet og beskrevet af Hansaage Bøggild. Med kort og 
Leksikon. Gennemillustreret i sort/hvid og farve. 17 x 24,S. 268 s. 
Gyldendal. Løssalg. Indb. i rødt helfablea 
Indgår som 4. bind i serien: Danmark 1-10. Pr. bind i 
subskription indb. i blå helfablea "" ""."""" """"""" 

Ellehøj, Poul: Hårdt som sten. 
Moseløkken, arbejdende Stenbrudsmuseum. Ill. : For" regn. og 
kort. 19X25.46s. """". """""" """ """"""""""""". 
(Stenbrudsmuseets Støtteforening, Kurt Kornstedt, 
Peri!..-umvej 12, 3770 Allinge. Tlf. 03 98 18 12. 

Hansen, Olaf: Nexø kirke. Ko rtfattet fører. 
Dansk og tysk tekst. Ill. A5. 16 s. Nexø kirke. ( Ikke i bogh.) 

Hansen, Werner: De byggede Aakirkeby. 
Aakirkeby Håndværker-, Industri- og Borgerforening.Jubilæumsskrift. 
Ill. A5. 127 s. I komm.: Tindborgs Boghandel""". 

Harild, Bodil: Medmennesket og jeg. 
•Ved dagens begynde lse«. 20 upagn. s. Forlaget Lindhardt 

Harild, Poul: Nexø Roklub 50 år. 1937. 4. marts 1987. 
!li. AS. 32 s.Jordt. Bogtl)'k & Offset, Nexø 

Ipsen, Arne og Eyvind L. Lind: Sogn og seværdighed. 
Nyker - Sorthat - Muleby i fortid og nutid. Ill. : Fotos: 
Erik Borch. AS. ca. 96 s. Bornholmerens Forlag. 
I komm. : Colbergs Boghandel. Pris ikke fastsat. 

Ipsen, Karl Ejner: Nexø i vor Bællatid. 
(Ca. 1920-19SO). Ill. med fotos. 57 s. Gornitzkas Trykkeri, Nexø 

Jespersen, Dines Skafte: Troldepus ved Løvehovede rne. 
Børnebog. !li . med tegn. i farvetl)'k. 80 s. Chr. Erichsens Forlag. Ca. 

Kjølby, Vilh. Wulffsen: Bornholmske skove og plantager. 
Lidt om skovenes, plantagernes og jagtens historie . !li. A4. 1S8 dup I. s. 
Eget fo rlag . Vilhelm Kjølby, Madvigsgade 8, 3740 Svaneke. 
Giro 1 69 84 · Tlf. 03 99 65 12. Heft. "".". "". """"""""""". 

Klippeøens sange. 
Ny udg. ved Eyvind L. Lind . Ill. med vignetter af 
Arne Madsen. Bornholms Tidendes Forlag. Pris ikke fastsat. 

Madsen, Arne: Kald og kim. 
Bornholmske kirke klokker. (Bornholms Tidendes nytårspublikation 
1986-87). Ill. med tegninger af forfatteren samt fotos. 
17,3 x 24,5. 88 s. Bornholms Tidendes Forlag " 

Pedersen, Erik: Bornholmske strandinger. 
Strandinger ved Bornholms og Christiansøs kyster 1830-1986. 
Bind I. 1830-1919. Ill.: Fotos og kort. Format: 16x 24., 224 s. 
Bornholmerens Forlag. I komm.: Colbergs Boghandel ""."". 

Rasmussen, Niels Erik: Bo rnholmsk spillemand og smed. 
Ejnar Mortensen 1906-1977.111. , noder. AS. 60 s. Bornho lmerens forlag 

Lydbånd de nil "".". ."" "". """"""""." """ """ 
Skaarup, HE.: Kastellet in Rønne. 

Vom Festungsturm zum Vehrmuseum. 
•Kastellet i Rø nne« i tysk oversættelse. Ill. A5. 32 s. Forsvarsmuseet 

Stub-Jørgensen, Christian: Det ringer tredje gang. 
Udgivet i anledning af Christian Stub-Jørgensens 90-årsdag 
4. september 1987. Ill.: TegningerafJane Steffensen. 
Digte. l 7,5X24,7. 40 upagn. s. GortnilZkas Bogtl)'kke ri Allinge 

Med forbehold for prisændringer. 

ST. TORV· 3700 RØNNE ·TLF. 03 95 16 17 
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Hvorsomhelst - Nårsomhelst 
- Allerhelst 

-gennem 75 år 

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. 

Prøv at lægge mærke til dig selv, 
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 komm e 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 ca. 300 kroner 
om måneden. 

Kob e ller leje. 
Dansk Piano Import er en ren 
piano/flygel forretning. 
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: 
Afde ling Esbjerg: 
Afde ling Horscm1: 
Afdeling Kolding : 
Afdeling Randers: 
Afdeling S kive: 

Dans k Piano Import 
Dansk Piano Import Forh. 
Dans k Piano Im port Forh. 
Dans k Piano Import Forh. 
Dans k Piano Import Forh. 
Dansk 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 fortsat 
have gang i forretningen. 

Garanti på både mekanik 
og tone. 
På samtlige pianoer giver vi 
10 års garanti på ramme, sang
bund, ja det hele incl. meka
nikkens ca. 12.000 enkeltdele. 
Og for at den gode tone i hvert fald 
ikke skal kikse i starten, sender 
vi en klaverstemmer grat is ud til 
dig to gange i løbet af 2 år efter 
nærmere aftale , når instrumentet 
er leveret - både ved køb og leje. 

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

"~al koner Alle 25 
Torvegade 52 
Smedegade 11 
Låsbygade 94 
Hobrovej 12 D 
Vestergade 11-15 

2000 Frederiksberg 
670 0 Esbjerg 
8700 Horsens 
6 000 Kolding 
8900 Randers 
7800 Sklve 

Telefon Ol 10 55 11 
Telefon 0 5 18 0 5 1 J 
Telefon 05 62 27 50 
Telefon 05 52 14 58 
Te lefon 06 42 2 1 20 
Telefon 07 5 2 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. 

Vi har en del pianoer - nok til 
at du kan danne dig et 

indtryk af kvalitet og vellyd. 
Kom ind, se og prøv. 

Og vil du derefter prøve derhjemme, 
kører vi et ud til dig og henter det 
igen efter den aftalte tid. 

DANSK 
PIANO 
IMPORT 
COLBERGS BOGHANDEL 
STORE TORV 9 
3700 RØNNE 
TELEFON 03 ,95 1617 

3700 RØNNE 
TLF. *03 95 16 17 



• Forretningsrejser 
• Charterrejser 
• Busrejser 
• Skole- og sportsrejser 

IATA • DRF 
• Hytter og ferielejligheder 

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

Åbningstid: 
Mandag-fredag 9.00-17.00 
lørdag lukket 

URE 

i alle 

prislag 

Autoriseret 
Omega 
& Seiko 
forhandler 

Tho~l~~~ 
v/Kenn Lund fJfJntmuJ 

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

Bornholllls 
Rejsebureau 

IATA• DRF 

STORETORV5 
DK-3700 RØNNE 
TELEFON 03 95 40 10 
TELEX48 141 
POSTKONTO 3 13 07 38 

IE1:KØBI 
-et symbol på styrke 

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 bornholmiana 

Nyheder: 
Herluf Bohn: Erindringer ........................................... 98,00 
Herluf Bohn er født og opvokset i Klemensker som søn af et første
lærerpar. Han beskriver livet i barndommen og fortæller videre om 
sit liv som jurist og sidst amtsforvalter i Vejle. Det er en levende 
bog af en mand, der således får sin fortatterdebut som 84-årig . 

Erik Pedersen: 
Bornholmske Strandinger, bind 1 ................................ 148,00 
Erik Pedersen er kendt af alle bornholmere med interesse for sø
farten. Han har samlet strandingsberetningerne fra 1830 til 1986, 
og i dette første bind er han kommet til 1919. Andet bind kommer 
til næste år. 

Arne lpsen og Eyvind L. Lind: 
Sogn og seværdighed ." .. " ... """ ... " ..... .. " .. " ... "" .. ".... 98,00 
I serien af bøger om livet i de gamle sogne i den nuværende Hasle 
kommune er de to forfattere kommet til Nyker, hvis folkeliv beskri
ves indgående og interessant. 

Bornholmiana på lager: 
Endvidere foreligger i få eksemplarer følgende 
bornholmske bøger: 

Niels Erik Rasmussen: 
Spillemandsmusik på Bornholm . " ... " .. .... . " " ...... " .. . 

Kassettebånd " ....... " .... ".". "". " .. " ... " ....... " .. " .... " .. 

Eyvind L. Lind og Arne lpsen : Liveti sognet . "." .... ". 

Laurits Wessel: Sjyjl-sjyjl ......... ........ .. ...... .. .. ........ ..... . 

Ole Kofod : Gaderne i Rønne .. " ....... " ....... " ....... " ... .. . 

Chr. Stub-Jørgensen: Hellig Haagen" ... " .. " ... ... .. " .. . 

Chr. Stub-Jørgensen: Justine . " .. .. .. " .. ..... " ........ " ... . 

H. A. Koefoed : Fars værksted ........................... " ...... . 

H. A. Koefoed : Skudan han vaggar " ...... " ........ " .. " ... . 

A. Hammer: En aandelig Klage-Viise ." .. " " ." .. "" ." ... . 
Chr. Stub-Jørgensen : 

En bornholmer i Dyrehaven .. " .. " ... . " ... " .. " .. " ..... .... . 
Richardt Kaufmann: 
Romantisk Skjønhed og Grandios Storhed ................ . 
H. A. Koefoed: Digteren ved arbejdet 

(A. C. J. Espersens manuskripter) " """" ".""." .... " . 
Ebbe Gert Rasmussen. 
Pastor Lemvigs betænkning ... ........................ .. " ....... . 

Niels Nielsen : En by vokser til ................................... . 
Eyvind L. Lind og Arne lpsen 

Kul bryderne fra Hasle ... " .. .... .................. " ........ " .. . . 

Vagn Christoffersen: Teaterminder .. .. " ....... " ... .. .. " " 
Erik Pedersen og I. Wagnholdt: 

Bornholmske Ruteskibe ................ " .. .... .. ............... . 

Emil Andersen : Oluf Høst ............... .. ....... .. ............... . 

Børge Kure: En Ø i Krig (nyt oplag) .... ... .... .. .. ............. . 

Ludvig Mahler: Krølle-Bølle hopper af ... .. .. ...... ......... . 

Arne lpsen: Sangeren fra Hasle ............................... . 

Bornholm i billeder 1824 (kunstmappe) .................. . 

PeterTiemroth : Olga Lau ...... " ... " ... " .. .. .... .... " ... " ... " 

Henrik Vensild: Jagten Urban (incl. reproduktion) .. .. . . 

55,00 
25,00 
98,00 
24,00 
24,00 
24,00 
24,00 
24,00 
24,00 
24,00 

24,00 

24,00 

24,00 

24,00 
29,50 

88,00 
88,00 

112,00 
66,00 
98,00 
54,65 
36,00 
30,00 
36,00 
65,00 

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. 



•11mt,Jlt!ilb11111111111111 

Ny inspiration 
til hjem 

køkken og bord 

I -......__ 
t 

Andreas P. Bidstrup & Co. A/S . Lilletorv 1 . 3700 Rønne. Tlf. 03 95 01 11 

Husk vor 
specialitet 

OLDEMOR$ 
SPEGEPØLSE 

Sælges over 
hele landet 

POSTO RDRER 
MODTAGES 

Beomaster 3300 Ny tuner med 5 
fastinds ti llelige FM-stationer, sensi-touch 
betjening og fjern-
betjening, 2x30 w Pris kr. 4.095,-
Beocord 3300 Ny kassettebåndoptager med 
HX Pro, automatisk optage- . 
stop og musiksøgesystem Pns kr. 3.635,-
Beogram 3300 Ny tangentialpladespiller med 
OPP system, 7 x repetition, 
MMC4 pickup Pris kr. 3.290,-
Beogram CO 3300 Ny CD pladespiller 
tilpasset 
Beosystem 3300. Pris kr. 4.555,-
Terminal Pris kr. 695,-

SOMMER 
RADIO&lV 
Store Torvegade 49 
3700 Rønne· Tlf. 03 95 09 1 

Man køber da 

KØD 

hos den rigtige 

SIAGTER 

v. FINN MORTENSEN 

HJØRNET AF ØSTERGADE-SØNOERGADE RØNNE TLF. 03 95 05 64 

. \ 



Det 

sidste nye 

i briller 

finder 

Dei 

THOMSEN2f!1~ 
StoreTorv6a · 3700Rønne ·Tlf. 03950572 

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. 
IJ -tilskrives hver 31.12. 

W Lånemulighed 
~ - uden faste beløbsgrænser. 

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

!/t 100 gratis checks om året~\ 
~ - gebyr for ekstra checks, ( ~ 

2 kr. pr. stk. ~-·-·R~ •• " ••••• ~ 

Lad os 
tale om en 
ServiceKonto 
til Dem. 

.M-< 
:oO· ,;·,-1,i; · 

HANDELSBANKEN 
altid med i billedet 



Salg • Service • Tilbehør 
inden for kontor og forretning 

TOSHIBA 
kopimaskiner 

• 
ollvøttl 

ADLER 

Tekstbehandling 
Skrivemaskiner 

PEllSONAL 

COMPUTER olivetti PC 
111111111 Aut. servicecenter 

rn~rn 
kasseapparater 
kasseterminaler 

kasseapparater/kasseterminaler 

~ 

J~ørgen Falk 

ovenpå 
Colbergs Boghandel 
3700 Rønne 

Øens største udvalg i . 
z1g-zag 

sy111askiner 
med friarm og automatik 

Husqvarna. 

(PFAFF) 

Alle symaski1 zer repareres 

10 års garanti 
1 års gratis service 

GERT 
ANDERSEN 

St. Torvegade 1 O 
3700 Rønne - Tlf. 03 95 06 46 

Dagblade 

* Ugeblade 

* Månedsblade 

* Alt i 
udenlandske aviser 
og tidsskrifter 

* Stort udvalg 
i modejournaler 

* Øens største 
udvalg i 

cigarer - cerutter 
tobak, 
vin og spir iuosa 

Alt i 
p iber og rygeartikler 

Snellemark 34 
Aut. tipsforhandler 

Tele/ on 03 95 07 66 
-står altid til Deres tjeneste! 

DIN eccQ SHOP 



Rumænske vine 
Plakater 

Bornholn1sk kunst 
Billedindramning 

~ofberg 
'l<.!!,mmer & (}alleri 
STOREGADE 25 . 3700 RØNNE. TLF. 03 95 04 54 

... lægger BESLAG på bete Bombo/171 

------- -·- / -==--=-----__.-/ 
På bølge med Bornholmstrafikken 

• Rønne: Havnen, DK-3700 Rønne. Tii. 03 ·95 18 66 • København: 1252 København K, Kvæsthusbroen 2, Tii. 01 '13 18 66 • Ystad: 27100 Ystad: Nya Fårjeterminalen, Tii. (00946411) 1 80 65 og 1 80 66 



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.. 
~ 


