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I julen ville mor 
have sin madf erie 

Gerda Brandt Rasmussen fra Hørsholm 
skriver jule-erindringer fra Brandtsgård i 
Bodilsker, hendes barndomshjem,. Hun hører 
til den generation c~f pige1~ der skulle lære 
husholdning og var et år hos Ellen Villenioes 
Andersen, .find. for De samu. danske 
Husholdningsforeninger, og Ragnhild Birgitte 
Christensen, Ryttergård, Ibsker. Sommeren 
1944 var hun på Bornholms Højskole og 

mødte her sin senere mand, lærer Vilhelm, Rasmussen. Vinteren 
1945-46 tilbragtes på Snoghøj Gymnastikhøjskole, derefter gift og 
sammen med sin mand lærer på høj skolen. Efteråret 1947 ji.k begge 
ansættelse på Vivild Ungdomsskole. 1950 købte de ejendommen Ll. 
Stimestrup i Blovstrød sammen med Lilly Rønberg og startede 
Sjælsølund Efterskole. 1971 døde Vilbelm Rasmussen. Gerda Brandt 
Rasmussen fortsatte på skolen til 1988. 

JEG ER OPVOKSET på en 300 år gam
mel slægtsgård i Bodilske r på ca. 120 
tdr. land. Vi havde fodermester, dag
lejer og to-tre medhjælpere. Desuden 
to unge piger, hvoraf den ene var en af 
os syv tøser, - vi havde nemlig ingen 
brødre. Vi havde daglige pligter både 
ude og inde , vi malkede, hakkede 
roer, kø rte møg og lærte husholdning. 
Men mor og far gik fo ran og var vores 
gode eksempler. De var f.eks. oppe 
hver eneste morgen kl. fem og malke, 
uanset hvad tid de var kommet i seng. 

DEN NYE KO NE PÅ GÅRDEN 
Mor og far blev gift i 1910 og overtog 
gården - de var begge kun 22 år, farfar 
døde nemlig i en alder af kun 48 år. Til 
bedstemor b lev der bygget en lille 
ejendom på noget af Brandtsgårds 
jord. 

kone på gården. Hertil svarede han: 
»Nu vi ynte spisa som svin mera, nu vi 
har hver s in talle rken og kniv og gaf
fe l. « 

Mit hjem var e t ægte landbohjem 
med masser af traditioner, og når jeg 

nu skal fortælle om juleforberedel
serne og ikke mindst om, hvad der 
blev tillavet af mad , kan det lyde som 
et orgie. Men for det første sagde mor 
altid, at i julen ville hun have madferie. 
Derfor skulle alting laves til, så der var 
nok til 14 dage. For det andet var vi 
altid mange til bords. Jeg tror, det var 
et godt sted at være. Vore medhjæl
pere var mange år i huset og kom lige
som til at hø re med til familien. Min
dre end 20 var vi ikke juleaften og næ
sten ligeså mange indt il helligtrekon
ger. 

I bryggerset foregik al tillavning. 
Her var den store murede ovn, ca. 3 m 
dyb, 1 m høj og 1 rn bred. Slagtning af 
gris, kalv, gæs, ænder og læggen dej til 
brød skulle gø res de sidste dage op til 
jul, og der b lev kun tændt op i ovnen 
den ene gang o m året, efter hvad jeg 
kan huske. Tidligere var det en gang 
o m måneden til brødbagning. 

Mor opdrættede selv kalkuner, gæs 
og ænder. Kalkunerne blev solgt, men 
gæs og ænder måtte lade livet på hug
geblokken derhjemme. 

Den 18. december tog vi fat på slagt
ningen af 15 gæs og 20-30 ænder. Vi 
sad om store trækar i vores hyggelige 
varme kostald. Bech - vor daglejer -
huggede hovedet af dyrene, efterhån
den som vi ruskede dem, for de var 
nemmest at ruske, når de endnu var 
varme. 

På den tid var der kommet mange 
polakker til Danmark for at hjælpe på 
landet. Der var også en på Brandts
gård , og en dag, han kom op og be
søgte bedstemor, spurgte bedstemor, 
hvordan det så gik med den nye unge 

Den byggelige bare med det gamle stue/Jus i baggrunden. Den store eg, der skimtes til 
Fenstre, står der e11d 11u. 
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Astrid og Holger Brandt Kofoed blev gift i 
1910 og ses ber fotograferet ved guldbiyl
luppet i 1960. 

MENS KØERNE BLEV MALKET 
Vi sad der, far, vores forkarl, Bech og 
tre af os piger kl. fem om morgenen 
lige så stille, mens køerne blev malket. 
Efterhånden som vi vågnede lidt op, 
fortaltes der h istorier af alle slags -
Bechs historier kunne endda være 
meget vovede, - og han var til vor for
undring gift med en meget missionsk 
kone. Inde i bryggerset var vandet på 
kog i den store gruekedel. Kræene 
blev først gnedet ind i harpikspulver 
og derefter dyppet i det kogende vand. 
Så var det nemt at gnide de små dun af, 
for harpiksen stivnede og tog det hele 
med. Et godt råd, som stadig kan bru
ges. 

Inde i hverdagsstuen fik det store 
bord tre plader i sig og lage voksdug 
på, og så sad vi der og skar fjerkræet 
op. Far og Bech tog gæssene, det var 
hårdt arbejde, vi andre klarede æn
derne. Men puh, hvor det lugtede, og 
puh, hvor var det fedtet. Men sådan var 
det bare. Og egentlig tænker jeg til
bage på det som noget festligt, vel 
fordi vi var i gang allesammen. Men vi 
kedede os nu aldrig, når vi var i fars 
selskab. 

Der blev jo en masse indmad -det vi 
under et kaldte »krås«: hjerter, kroer, 
halse og »flarker« - kræenes fødder 
om man så må sige - de blev skoldet, 
og det gule flået af. Alt det blev kogt 
mørt, jævnet og smagt til med eddike 
og sukker og lagt i store krukker. 

Den 19. b lev der slagtet en stor tyre
kalv og en gris. Slagteren, far og Bech 
tog sig af det grove, men det var altid 
en af os piger, der skulle piske i blo
det, når grisen blev stukket. Når den 
var færdig og hængt op, trådte mor og 
vi piger til. Først skulle der renses 
tarme efter alle kunstens regler. Når 
de var skrabede fine og tynde, blev de 
lagt i vand sammen med snittede por
re r. Alt b lev brugt på grisen, kun try
nen, ørerne og det møg, der var i tar
mene, blev smidt væk, selv af lungerne 
blev der lavet lungepølser, de blev rø
get og ristet og nydt med e t spejlæg. 
Medisterpølserne blev kogt og smeltet 
ned i store krukker. Tilbage var sylte, 
leverpostej, spegepølser og rullepøl
ser. Blodpølsen blev lavet næste dag, 
men de voksne måtte ikke glemme at 
lave »armepølser«; en ikke for lang 
tarm blev fyldt og syet sammen i en 

ring, kogt og når den var halvkold, fik 
vi børn den sat op om armen, og så 
kunne vi spise den, når vi vi lle. 

DE MANGE BRØD 
Den 20. hen under aften blev der lagt 
rugbrød, sigtebrød, hvedebrød, tve
bakker og kommenskringler. Vi havde 
et store dejtrug - to meter langt og 75 
centimeter bredt. I den ene ende kom 
20 kg rugmel og i den anden ligeså 
meget sigtemel. Bech tog sig af rug
brødet og en af os piger af sigtebrødet. 
så kom mor med gær, kærnemælk, si
rup og hvad der ellers skulle til. Vi 
æltede og æltede, der skulle knofedt 
til, Bech svedte, så det sagde dryp, 
dryp ned i dejen, det var sikkert der
for, den altid blev så god! Far stod og 
kiggede på og citerede en gammel ta
lemåde: Man skal kende piger i dejtru
get og ikke i en springdans! Næste 
morgen kl. fire begyndte Bech at fyre i 
den store ovn med kvas og træ, erfa
ringen sagde ham, hvor længe den 
skulle hedes. Mens det foregik, skulle 
brødene slås op (dajnes) og formes til 
efterhævning. Derefter forberedte 
mor alle stegene: ænder og gæs blev 

Der ear syu søstre på Brandtsgård i den tid, Gerda Brandt Rasmussen skriver om. På bille
det står hun bagest i midten. Hun er født den 24. juni 1924. 
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Brandtsgård i Bodilsker set ji-a f11jien. Bi/fedet skaf !'ære.fra ca. 1950. 

fyldt med e n speciel »fyld«: Sveske r, 
æbler, rosiner, kommenskringler og 
kardemomme. Og så kom der hvidtøl 
ved stegene i stedet fo r vand. 

Nu blev alle gløder og aske raget ud 
af ovnen, det var hedt, og det lavede et 
gyseligt svineri, men ovnen var varm, 
og det skulle den være i mange timer. 

Det første, de r kom ind, var stegene. 
Dertil brugtes en lang stang med et 
tyndt brædt på, og det var en kunst at 
få stegene af og senere på igen uden at 
tippe dem der dybt inde i den hede 
ovn. Når stegene var færdige, skulle 
ovnen hedes på ny, så alt bagværket 
kunne komme ind. 

Noget helt specielt, vi lavede, og 
som var en væsenttig bestanddel af ju
lemaden, var sky i enorme mængder. 
Al den gode sky blev ikke brugt til 
sovs, nej, den blev hældt op i store 
lerfade og evt. tilsat husblas. Den 
smukke mørke farve og den fyldige 
smag fik den fra hvidtøllet. Sildesalat 
blev også lavet i store fade, og et stykke 
hjemme bagt rugbrød med andefedt, 
sildesalat og sh.11 - det var og e r bare 
himmelsk! Vi piger forbereder stadig 
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julen på samme vis, omend i mindre 
målestok. 

JULEBADET 
Men ti lbage ti l den travleste dag i året. 
Alle kan forestille sig, at det efterhån
den var blevet sent på e ftermiddagen, 
og der skulle gøres rent: træbordene 
skulle skures, kobbergruekedlen 
skulle skinne, for deri skulle vi bade 
næste dag. I " mælkestuen« korn der 
nye aviser på alle hylde r, aviser blev 
ligeledes klippet ud i fine spidser til 
hyldeborter og hæftet på med tegne
stifter. Jeg kan endnu se det for mig og 
fornemme duften. 

Den 23. kørte vi som børn med far i 
skoven fo r at fælde juletræ og sørge 
for vildtet med halmknipper, roer og 
korn. Mor pakkede dejlige julepakker 
med lækker julemad til bedstemor i 
Rønne og to gamle tanter, som også 
boede i Rønne. Onkel Hans Christian 
og tante Astrid med børn i København 
blev helle r ikke glemt. Om eftermid
dagen sku Ile alle bade . Der blev tændt 
op unde r den sto re gruekedel, så der 
ku nne øses op i zinkbaljer, men selve 

grueked len var så stor, at vi tre mind
ste kunne være deri på en gang. Un
dertrøje , livsrykke, uldklokke, uld
strømper osv. var lagt til varme ved 
kakkelovnen, og senere ventede de 
rene senge. Men forinden sad vi rundt 
om det lange bord og lavede julekon
fekt. Vi sang meget, og når vi ikke sang, 
skulle vi fløjte, sagde far! 

Så kom dagen. 

BORDENE SKULLE BYTTES 
Vores hverdagsstue var ret stor med 
fast bænk om det store spisebo rd , des
uden et mindre spisebord med en 
sofa. Det var skik, at bordene skulle 
byttes om, for det skulle være anderle
des end til hverdag. Stue rne blev pyn
tet med gran, og de rene, nystivede 
lyseduge blev lagt på. Kl. 12 skulle al 
juletravlhed være overstået. Så spiste 
v i risengrød og klipfisk - altså den 
varme mad. Mande lgaven var altid et 
ludospil , for uanset hvem der fik man
delen, havde a lle glæde af det. Til klip
fisken fik vi naturligvis kartofle r og 
senne pssovs, men oven i sovsen var 
der masser af smeltet smør og oveni 



dtysset kanelsukker. Vi spiser stadig 
klipfisk kl. 12 ju leaftensdag her hos os. 

Nu var alt rent, pynret og i orden, 
også i staldene var der ekstra dejligt. 
Det eneste, karlene sku lle bestille fra 
juleaften og til helligtrekonger, var at 
passe dyrene. Ellers havde vi fornø
jelse af hinanden eftermiddag og af
ten. 

Inden kirketid var der tid til en kop 
kaffe med brune kager og klejner, og 
så fu lgtes vi alle til Bodilsker Kirke. 
Når vi kom hjem, skulle der malkes og 
fod res, vi piger dækkede bord, og mor 
gik i »mælkestue n« og lavede fade til. 
Far satte sig og rørte hønnusyp - det er 
snaps med honning i - og denne 
skønne drik blev hældt op i to store 
glas. 

Så var det kolde bord dækket, det 
eneste, der var varmt, var rødkålen. 

Far ønskede glædelig jul, og så be
gyndte vi med sildesalat og si-.)", hvortil 
hønnusyp især smagte godt. Det store 
glas gik rundt, og vi tog en mundfuld, 
det kaldtes en »kjæftfujl«, Bech havde 
sådanne store kinder, hvor der kunne 
være en stor slurk, men han havde 
også fortjent det. Som små fik vi altid 
lov til at smage af der store glas, som 
årene gik, blev der sar snapseglas 
rundt. 

OPVASK OG EVENTYR 
Når dette fortr inlige måltid var til 
ende, var der nogle stakler, der skulle 
vaske op. For at få tiden til at gå, satte 
bedstemor sig m ed os børn ved kak
kelovnskrogen og fortalte eventyr 
(sansager). Vi høne, og vi hørte ikke, 
for inde i den ti lstødende stue pyntede 
mor, far og Bec h ju letræet, og ingen 
fik det ae se, før det var tændt. 

Og så!!! Der stod det - lysene, duften 
af lidt brændt gran og så alle pakkerne! 

Vi havde aldrig besvær med at nå 
rundt om træet! 

Efter hurlumhejet med gaver og 
indpakningspapir legede vi ro be
stemte lege, nemlig »Sko Blak« og 
»Skriva lånt«. 

]eg tænker tilbage på mit barndoms
hje m og mine forældre med megen 
kærlighed, be undring og respekt. 

Strikketøj og 
Rosenkrans 

Da jeg blev redaktør afjul på Bornholm, 
lavede jeg en liste nied navne på mennesker, 
jeg gerne ville have til at skrive. Der kom 
hurtigt til at stå Paul d'Auchamp -præst ved 
Rosenkranskirken i Åkirkel~y i mine unge 
journalistå1'. Min kone og jeg oplevde ham 
som et spændende og charmerende - samt 
beskedent - menneske ved flere lejlighede1~ 
ikke mindst en rejse til Rom. Han skriver her 

med lune og interesse for mennesker om noget af det, han husker fra 
årene på Bornholm. 
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I 1955 - TRE ÅR EFTER min præste
vielse - korn jeg til Åki rkeby. Det var en 
spændende opgave - ikke mindst at 
skulle finde ud af, hvori denne opgave 
bestod: Menigheden var på små 200 
mennesker.Jeg havde været vant ti 1 at 
arbejde hårdt i ykøbing F., hvor vi 
havde været to præster med rigeligt 
arbejde ti l os begge: Sognepræsen 
Niels Opperrnann og mig som kapel
lan og elev. 

OG DE 
KALDER DEM KRISTEN 
Den første avis, jeg så i Åkirkeby, var 
Ugeavisen Rytterknægten, hvor føl
gende stod at læse: »En katolsk præst 
får besøg af en meget ivrig, kristelig 
dame. Da præsten åbner døren for 
hende, formulerer hun straks sit bud
skab: »De 1yger og drikker, og De spil
ler kort - og så kalder De Dem kristen! 
Det e r en skandale!« - Præsten sva
rede: »Der står ikke noget i min bibel 
om, at jeg ikke må ryge, drikke spiritus 
eller spille kort. Men jeg har aflagt 
løfte om ikke at ha' med kvinder at 
gøre. Så vil du se at komme ud!« 

Det lod til, at damen gik, men om 
det var med mere kærlighed til den 
katolske kirke end før, der ved jeg ikke. 

Der var klart, at præsten i historien 
var pater Zoetmulcler, der havde været 
præst i Åkirkeby 1929-1953. Det b lev 
endnu klarere for mig, ar den korte 
opdragelse hos den korrekte pastor 
Oppermann ikke ville slå til, hvis dette 
var en prøve på, hvad der ventedes af 
mig i Åkirkeby. 

Men det var nu nok pater Zoetmul
der, der repræsenterede undtagelsen: 
Han var - lad det være sagt med der 
samme - en særdeles ædruelig mand, 
måske netop fordi hans far havde væ
ret en stor Genever-fabrikant i Hol
land. I hvert fald var Rosenkranskirken 
blevet bygger stort set for de penge, 
der ville have været sønnens, hvis han 
ikke var b levet Dominikanermunk: 
Ære være deres minde. Både faderens 
og paterens! 

* 
l øvrigt blev k irkebygningen i Åkir
keby an ledn ing til , at jeg kom i forbin
delse med alle riders murermester: 
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Undervejs fra Rom til Assisi i maj 1958 bleu der gjort et ji"okostopbold, der buskes endnu. 
Det uar i en landsby, bror en fårel~prde bød på godt græs at sidde i under skygg~(11lde 
stenege. Her spiste l'i medbragt mad og drak La crima Cbristie til samt smagte for forste 
gang syltede, gronne oliven. Og bagefter biet• dette billede !Clget af præsten og en forslidt, 
gammel kone, men bl'ordan sit11atio11e11 opstod buskes ikke. Samtlige billeder er fra redak
tørens arkiu. 

Der var svindsot i cementen, og jeg 
måtte lære at udbedre skaderne - så 
langt de kunne nås med murermester 
Jensens stiger : når der så var noget, vi 
ikke kunne klare, korn murermester 
Jensen med folk og stillads. Ære 
være ... 

CO VERSA TION 
Det sted, jeg korn tiest - som engelsk
lærer og snart ven af fam ilien - var den 
grundtvigske højskole l ige syd for 
Alrn ind ingen. Det var en meget gæstfri 
fami lie - og de havde t it spændende 
gæster. Blandt de sidste husker jeg 



bedst en tidligere kirkeminister, hvis 
navn jeg har glemt. Engang gerådede 
vi i diskussio n o m, hvad der var skade
ligst for he lbredet: At t1'ge e ller at være 
gift. Jeg har gle mt, hvilket resultat vi 
kom til. 

Også Overlægen ved Åkirkeby Syge
hus og nogle af hans og fruens venner 
besøgte jeg regelmæssigt. De sku lle 
øve »English conversation«. Overlæ
gen var en god menneske lig støtte, 
men desværre mistede jeg kontakten 
med ham, da han flyttede ti l Samsø. 

I Rønne havde jeg ro tilhold: Hos 
den katolske sognepræst, pater Edu
ard Bartel og hos min farbror, forhen
værende politimester Paul d'Auchamp 
og hans kone Bodil. Den fø rste var 
min skriftefar, den sidste min kloge 
rådgiver i alle sociale forhold; så alt i 
alt var jeg rigtig godt garde ret, og jeg 
befandt mig da også udmærket på 
Øen. 

DEN GIK IKKE 
Sognepræst Harald Thorsager ved 
Åker Kirke havde jeg et meget positivt 
forhold til. Vi diskuterede ikke reli
gion, men talte godt sammen, og for
stod hinanden. Jeg husker hans venli
ge ansigt, da jeg på biskop Suhrs vegne 
tilbød ham at bruge Rosenkranskirken 
i de to år, Åker Kirke skulle restaure
res. 

Siden ko m han og sagde: "Det går 
ikke! Nogle af menighedsrådsmed
lemmerne mener, at de ikke kan 'ta' 

Jesus med ind i en katolsk kirke«. - Så 
talte vi om noget andet. - Dengang var 
den økumeniske bevægelse ikke helt 
slået igennem. 

Blandt Øens lutherske præster var 
Niels Stampe fra Allinge-Sandvig -
»Himmelekspressens« opfinder - den 
der kom til at stå mig nærmest, og jeg 
beundrede ham højt. Da jeg engang 
spurgte ham, hvor mange mennesker 

Pastor Paul d'Aucbamp bavde sit virke i forskellige dele af Købenbavn, ejier at ban forlod 
Bornbolm. Billedet er taget på Nø1Tebro. i Dag, bor ban i Brønshøj. 

han og hans kone havde tørlagt, sva
rede han: »Tørlagt!? ... måske en. Vi 
gjorde jo bare, hvad vi kunne for stak
lerne «. 

ARKÆOLOGEN 
Efter syv år i Åkirkeby blev jeg flyttet til 
Brønshøj som kapellan hos min fætter, 
Knud Ballin. ( I dag bo r jeg så ige n i 
Brønshøj - som pensionist med mim
rekort). Det sidste år i Åkirkeby gen
optog jeg min families og min egen 
ungdoms hobby: Dansk arkæologi.Jeg 
havde meget glæde deraf og blev me
get gode venner med nogle af de gård
ejere, hvis afgrøder jeg trampede 
rundt på. Sådan kom jeg til at kende 
ægteparret på St. Bukkegård. Deres 
beskedenhed og kultur slog mig som 
noget af det fineste, jeg oplevede på 
Bornholm. 

Og så var der familien på en gård 
lige syd for Åkirkeby. De var de første, 
der gav mig lov til at grave. Jeg fandt 
lidt flintetøj og nogle jernaldergrave. 

Ejeren og hans kone var meget 
gæstfrie ... men en dag sejrede deres 
humoristiske sans, og de fortalte un
der megen latter, at det, jeg gik og 
fandt, jo nok var rester af det affald, 
som hans farfar havde hentet i Åkir
keby og spredt på markerne som gød
ning, men så viste jeg dem nogle af 
mine klenodier - og næste jul for
ærede de mig en sølverne papirkniv, 
som lige siden har ligget på mit skrive
bo rd. 

REJSELIVET 
Bl.a. mens jeg var i Åkirkeby drev jeg 
med hjælp af et par gode venner et 
lille bitte rejsebureau med tre-fire år
lige rejser - især til Rom og Assisi. Op
rindeligt var formålet med d isse rejser 
at vise børn af indvandrede polske 
roearbejdere den stø rre katolske ver
den. Men naturligvis kom andre med -
også en del fra Bornho lm. 

Blandt dem var vore postbud og en 
ældre lære r. Deres fulde navne har jeg 
glemt: Læreren hed Aage og havde 
specialiseret sig i at tage sig af retarde
rede børn. De var begge meget e lsk
værd ige og hyggelige re jsekammera
ter - og altid med på de lange trave
ture, som var e t middel til at 1yste folk 
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sammen. - Og dog snød postbudet an
den gang, han kom med: Han havde 
lovet at medbringe sin røde unifo rms
jakke. Havde han haft den med, ville 
dens kard inalrøde farve have skaffet 
os adgang til alle Vatikane ts 1400 væ
relser! 

De n gamle frue fra Valsemø llen, 
Anna Jespe rsen, var med på en Israels
tur. Hun var en sød ældre dame - med 
et strikketøj, der vist spillede samme 
rolle for hende som rosenkransen for 
mig: en hjæ lp til koncentration. Hun 
fulgte godt med på udflugterne . .. og 
lyttede lidt distræt til forelæs ninger 
om de ruiner, vi så. Hun delte ikke helt 
min interesse for bibe lsk arkæologi. 
Men da vi så flyttede ind i en kloster
pension på Saligprisningernes Bjerg 
nær Kapernaum og Søen, flyttede hun 
med en klapstol og strikketøjet ned 
under et træ ved vandet; der sad hun i 
tre dage , undtagen når hun skulle 
spise eller sove. Da en af rejsede lta
gerne spurgte hende , hvad hun fik ti
den til at gå med, skal hun have svaret: 
»] eg tænker på Jesus« . (Næsten det 
samme sagde biskop Theodor Suhr, 
da han engang var med.) 

J ULEEVENTY R 
Det er Bøggild selv, der har gjort mig 
den ære at skrive og bede om en »hi
storie til Jul på Bornholm« - så jeg må 
vel slutte med et juleeventyr: 

Der var engang, Bøggild indbød til 
er jule-arrangement i Rønnes Lions 
Club. Det viste sig, at han skulle bruge 
en »taler« - og han foreslog emnet »ju
leskikke«. Af en elle r anden grund ved 
jeg intet om juleskikke - og skrev noget 
værre makværk, som jeg på forhånd 
var inderligt fl ov over at sku lle servere 
for den udsøgte kreds. - Da vi så havde 
taget os af den materie lle indledning 
til aftenens åndelige højdepunkt, fik 
jeg mod til at spørge, om jeg ikke hel
lere skulle fortæ lle nogle rejseoplevel
ser? - Der fik jeg lov til - med det strå
lende resultat, at Bøggild og hans 
smukke kone tog med til Rom somme
ren efter. Og det e r ganske vist! 
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Da vi havde 
pennevenner 

I 1988 ji.k lektor H. A. Koefoed, Odense 
Universitet, udgivet et bind erindringer fra 
barndonunen i Rønne. Heri antyder han 
interessante forbindelser med det gamle 
Tyskland - altså før den anden verdenskrig 
sønderlemmede Europa. Disse minder fra en 
tid, da den del af Tyskland, der lå ud til 
Østersøen, havde forbindelser til Bornholm, 
har redaktionen bedt H. A. Koefoed om at 

udvikle yderligere ud fra personlige oplevelser samt berøre de 
perspektive1~ der lå i denne hidtil brudte kontakt mellem forskellige 
kulturer. 

I MIN SKOLETIDS BØRNEBIAD læste 
jeg af og til anno ncer, der gik ud på, at 
en e ller anden søgte en penneven. De t 
varede noget, før det gik op for mig, 
hvad ordet egentlig betød. Indtil jeg 
selv ad anden vej ko m i forbinde lse 
med en. Oven i købet med en tysk 
dreng. 

Der gik for sig på de n måde, at min 
tysklærer i gymnasiet, Carl Håkansson , 
havde nogle tyske venner fra Be rl in, et 
kunstne rpar, hvor konen var skuespil
ler og manden forfatter. De var af jø
disk oprinde lse, og da tiden var begyn
delsen af trediverne lige efter Hitlers 
magtovertagelse, ventede der familien 

Mors tyske veninde, Else, til bøj re, sammen med sine forældre og søskende i Berlin. Ca. 
1910. 



\'Vo!fgang sc1111men med sin kone under et 
besøg i Danmark 1975. 

en uvis fremtid og trange kår, da jøde
forfølgelserne satte ind. De blev for
ment arbejde og beskæftige lsesmulig
heder og måtte antage deres jødiske 
familienavn Meyer i stedet for navnet 
Brandt, som de var kendt under som 
kunstnere. 

DØDE I 
KONCENTRATIONSLEJR 
De havde en søn, Wolfgang, på min 
alder, som jeg blev ført sammen med 
af lærer Håkansson, da familien be
søgte ham og hans kone et par år i 
træk, og Wolfgang boede en sommer
ferie hos mine forældre og mig. Der 
var vel lidt taktik i det fra min lærers 
side, for jeg fik mulighed for at lære 
mere tysk ved at omgås denne kamme
rat, og da vi efter ferien fortsatte med 
at udveksle breve, blev han på den 
måde min penneven. 

]eg ved ikke, om familien overve
jede at emigrere, men da anden ver
denskrig nærmede sig truende, blev 
drengen sendt ti l venner i Svejts og 
reddede forme ntlig derved livet. For
ældrene gik det ikke så he ldigt; de 
kom i koncentrationslejr og delte her 
skæbne med mange millioner andre 
jøder. 

Wolfgang blev uddanne t som tolk 
og virkede som sådan under Ni.irn
berg-processen mod krigsforbry
derne efter kapitulationen 1945. Se
nere re jste han til USA og studerede 
bl.a. psykologi i New York, men kunne 
ikke forlige sig med den amerikanske 
mentalitet, som udviklede sig mere og 
mere i retning af den ideologi, han 
kendte fra sin barndoms Tyskland. 

Han emigrerede derfor til Canada, 
hvo r han i mange år var professor ved 
universitetet i Regina, indtil han forny
lig trak sig tilbage som emeritus. Men i 
alle disse år bevarede jeg forbinde lsen 
med ham gennem breve, selv om det 
efterhånden har indskrænket sig til et 
enke lt eller to om året. Så man kan vel 
kalde det en penneven for livet. 

BERLI N OG OLYMPIADEN 
I 1935 og -36 var jeg så heldig at kunne 
rejse til Berlin (via Sassnitz) og genbe
søge min penneven. Det var ikke den
gang så almindeligt for skolebørn at 
komme til udlandet på egen hånd. Jeg 
oplevede Berlin som en overvæl
dende storby, besøgte museer og ud
stillinger og fik et indtryk af storslået 

Udsnit af 66-se!skabets fartplan fra 1926 

Dampskibsselskabet paa Bornholm af 18 6 6 

III. 

Aktieselskab - Rønne. 

RØNNE-SASSNITZ 
og omvendt. 

»ØRN EN« 
Ekstrature i Forsaisonen: 

Fra 22/6 (»Odin«) 31/5, 1/e, 13/e, 20/6 »Ørnen« (se nærmere Side 25) 

fra 28. Juni til 30. August: 
fra Rønne . . . . . . . . . . Kl. 8,i!O Fm. \ hver O nsdag 

i Sassnitz . . .... c. Kl. 1,00 Etterm. J og Lørdag 
fra Sassnitz . . .. . . .. Kl. 4,30 Efterm . } hver Mandag 

i Rønne ..... . ... Kl. 9,QQ Efterm. og Torsdag. 
Desuden S/S »Odin« (Rederi I. F . Braeunlich, Stettin) i Juli 

August hver Søndag fra Sassnitz Kl. 5,QQ Form. og tilbage fra 
Hammeren Kl. 5,00 Efterm . 

KØBENHA VN::SASSNITZ 
og omvendt. 

»ØRN EN« 
fra 3. Juli til 23. August: 

fra København ... . . Kl. 8,15 Fm . } hver Mandag 
Sassnitz ...... c. Kl. 3,~5 Efterm. og Torsdag 

fra Sassnitz . . . . . . . . Kl. 2,00 Efterm. )f hver Onsdag 
i København .. . c. Kl. 9,l!Q Efterm. og Lørdag. 

Denne Forbindelse korresponderer med Skibet direkte fra 
Køben havn til Rønne og omvendt hver Aften Kl. 11,29, med 
Malmø- Ystad - Rønne Ruten og omvendt hver Søndag, Tirsdag og 
fredag og med Rønne-Sassnitz og omvendt som nævnt. 

Billetpriser: Rønne- Sassnitz eller omvendt kun Kahyt Enkelt• 
billet 12 Kr. København - Sassnitz eller omvendt kun Kahyt Enkelt. 
billet 15 Kr. Rundrejse•Billetter København- Rønne-Sassnitz 
København eller omvendt kun Kah yt 39 Kr.; samme Takst ved 
Benyttelse af Malmø- Ystad. Ruten; Damper I. Kl, Bane III.; benyt• 
tes li. Kl. Bane betales et Tillæg af 1 Kr. 50 Ø. 

Visumtvang er ophævet imellem Danmark og T yskland. 

Selskabets Ekspeditioner : 
København : Herr Bernt Lund, Havnegade 27, Telf. 1865 &. 11865, 

Rønne : 

Ystad : 
Sassnitz: 

Kontortid: 8- 6. Søndage: 8- 9 Fm. samt (kun for 
Billetsalg) alle Dage 9,30-10,45 Em. 
Herr Th . Herrig, Ved Havnen, Telf. 159, Kontortid : 
8- 12, 1-6, Søndage: 8 · 9 Fm., samt (kun for Billet• 
salg) alle Dage 9,30 - 10,45 Em. 
A/S Carl Gram, ~ed. Havnen, Telf. 56. 
Bornholms Turistbureau ved Hr. · Rolf Mueller, Ved 
Havnen. 

Billetter sælges endvidere i Dampskibsselskabet »Øresund«, Kø. 
benhavn, Havnegade 49, og i samtlige Rejsebureauer i Skandinavien. 
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De overlevende efter to verdenskrige. Mors veninde Else til bøjre, søsteren Gretbe til venstre 
og moderen (90 år) i midten. 1949. 

arkitektur fra fortiden. I 1936 var jeg til 
olympiaden, men kunne endnu min
dre end de voksne - tyskere såvel som 
danskere ane, hvad det egentlig var, 
der foregik og forestod gennem det 
politiske spil bag kulisserne. 

Under opholdet besøgte jeg også 
nogle ungdomsvenner af min mor, 
som hun havde bevaret brevkontakt 
med siden ungdommen. Hun havde 
kort efter århundredskiftet deltaget i et 
feriekursus i tysk for udlændinge, i 
Greifswald, og der knyttet venskab 
med en fam ilie i Berlin, en far og mor 
med tre sønner og to døtre. Faderen 
og alle sønnerne faldt i første verdens
krig på østfronten. Moderen og døt
rene besøgte min mor og jeg i 1935, 
moderen levede endnu til 1949, og 
den ene datter så jeg for sidste gang 
under et besøg i Berlin 1961. 

] eg har således, omend indirekte, 
været involveret i to tyske familie rs 
tragiske skæbne som brikker i det 
storpolitiske spil under to verdens
krige. 

GREIFSWALD 

mel handelsby er Greifswald også 
sæde for et universitet med tradition 
for skandinaviske studier. I 1883 fore
tog Greifswalds geografiske selskab en 
ekskursion til Bornholm, hvorom der 
foreligger en t1ykt beretning. 

Da jeg oplevede byen, bar den mær
ker af manglende vedligeholdelse og 
forfald af de h istoriske bygninger, selv 
om den tilsyneladende havde undgået 
egentlige krigsødelæggelser som an
dre større tyske byer. 

Min far havde også kontakt til Tysk
land kort efter århundredskiftet, da 
han arbejdede som billedskærersvend 
i en lille by Schon/anke i nærheden af 
Poznan , der den gang var tysk, men 
nu som bekendt hører til Po len. Fra 
1907 har jeg bevaret en rejsedagbog, 
far skrev under en »kunstrejse« over 
Stettin, Berlin, Wien og helt til Mi.in
chen, hvor han besøgte museer og stu
derede kunst og arkitektur. Jeg har 
også flere postkort til ham fra tyske 
kammerater og kolleger, men den 
korrespondance ophørte også med 
første verdenskrig. 

Min mor og far lærte først hinanden 
at kende omkring 1920. ]eg har nogle 
breve, der viser, at de i begyndelsen 
korresponderede på tysk! Mor var 
svensk, født og opvokset i Malmø, men 
dog af dansk slægt, idet hendes far 

Greifswald, nu i DDR - som før i tiden 
besøgtes af så mange bornholmske fi
skere, sømænd og handlende - ople
vede jeg selv for første gang under en 
kongres i 1964 til ære for Martin An
dersen Nexø. Foruden at være en garn-

/\lin penneven \Voljgang sammen med sine forældre foran deres bjem i Zeblendo1f, en 
forstad til Berlin. Sommeren 1936 
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Vagtparadeforan Brandenburger Tor, Berlin 1936 

igen stammede fra København. Andre 
brødre var imidlertid udvandret til 
Bornholm, og under feriebesøg hos 
denne familie var det så, at far og mor 
traf hinanden og senere g iftede sig og 
bosatte sig i Rønne. 

FORBINDELSERNE 
Skal man sætte disse personlige min
der og betragtninger i perspektiv, kan 
man tænke på de forb indelseslinier, 
der i historisk tid har eksisteret mel
lem Bornholm og Sverige på den ene 
side og Tyskland på den anden. Born
holm lå i skæringspunktet for trafik-

Del 0~11mpiske stadion, Berlin 1936 

forbindelserne over Østersøen. For at 
holde politik og krige udenfor og 
blive ved kultur- og handelssamkvem, 
kan man gå tilbage til middelalderens 
storfiskeri i Østersøen omkring Born
ho lm og op til Skanør og Falsterbo. 
Skippere og købmænd fra nordtyske 
byer fik privilegier på Bornholm; i 
Rønne havde folk fra Greifswald et 
»gilde«. I Nexø kom de fra Kolberg og 
slog sig ned. Helt op til dette århun
drede kom fiskere fra Skåne og Ble
kinge med deres »eger« og fangede 
s ild om sonuneren og efteråret med 
Rønne og Allinge som base. Og bom-

holmske fiskere sejlede på nordtyske 
havne og eksporterede laks i sidste 
halvdel af forrige århundrede. 

Bornholm lå nærmere Tyskland og 
Sverige end hovedstaden København, 
og det var først med oprettelsen af 
Dampskibsselskabet paa Bornholm af 
1866, at forbindelsen til København 
blev regelmæssig og hyppigere. Men 
fra århundredskiftet kom der også re
gelmæssigt d irekte dampskibsforbin
delse fra Rønne til Sassnitz, Swine
mi.inde og Kolberg om sommeren. 
Dermed åbnedes gradvis for den tu
riststrøm sydfra, der med op- og ned
ture før, mellem og efter de to ver
denskrige, i dag har nået et omfang, 
ingen drømte om for bare 50 år siden. 

Også til Ystad har skibsforbindelsen 
stadig accelereret fra en beskeden og 
uregelmæssig begyndelse allerede fra 
1866. Man kan i dag blive helt bange 
for, at Bornholm skal miste de sidste 
rester af sit kulturelle særpræg og 
ende som et Nordens Mallorca. 

Østtysk udjlugtsbåd i Gedser 1961. Be
mærk de to politifolk ved la11dgangen, der 
passer på eventuelle ajboppere. 
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I SOMRENE UMIDDELBART før Førsce 
Verdenskrig var der så mange cyske 
curiscer på Bornholm, ae man kunne 
becegne i hverc fa ld Nordbornholm 
som et tysk ferieparadis. 

Der var naturligvis også danske turi
ster. I Arven. En Forlæggers Erindrin
ger fortæller Herbe11 Hirscbsprung 
om den varme sommer 1914, da han 
sammen med sine forældre holde ferie 
på Blanchs Hotel. Han var dengang en 
dreng på ni år. 

Somme tider havde hans fader en 
kontrovers med cyskerne på grund af 
1864 og »det for os danske så smerce
lige tab af Sønderjylland«. Men i dec 
store og hele kom de co nationer godt 
ud af det med hinanden. 

Sidst i juni blev den østrig-ungarske 
tronfølger skudt i Sarajevo. Nogle be
gyndce ae forudse dec ucænkelige: Krig 
mellem stormagcerne. Herberc 
Hirschsprungs fader spurgce en cysk 
generalstabsofficer, men han rystede 
smilende på hovedec. Affæren kunne 
højst udvikle sig til en ny Balkankrig! 

Imidlercid foresatte rygterne. Sidst i 
juli kunne fyrmesceren på Hammerfy
rec fortælle, at han havde set russiske 
krigsskibe med kurs mod vesc. Nogle 
dage efter re jsce den cyske officer. Dog 
bad han værten reservere værelset til 
slutningen af august, »Så han, når kri
gen _var forbi, kunne fortsætte sin af
brudte ferie«. 

Romance 1914 
og 

orlogsgast 1954 
Pastor Erling Kristiansen, Gylling Præstegård 
ved Horsens Fjord - har skrevet denne artikel 
på redaktørens opfordring. I 1969 forlod han 
Bornholm efter lærergerning på Bomhohns 
Højskole og præst ved Bornholms 
Valgnienighed. Imellem var han værnepligtig 
ved Bornholms Marinedistrikt. At det ikke 
behøver at være en tid, hvor der ikke sker 
noget med ens personlighed, viser disse 

erindringe1~ der beskriver, hvordan et ungt menneske også kan 
opleve Rønne. Det er mødet medfo1fatterinden Karla Frederik.sen og 
nogle digte af en ung tysker, der troede, krigen blot varede en 
sommer, og hans kærlighed til en pige i Rønne. 

Også postassiscenc - og digter - Ul
rich Scbara fra Berlin regnede med ae 
komme til Bornholm igen, om ikke 
den somme r, så den følgende. Men al
lerede nogle måneder efter var han 
død, faldet ved fronten i Nordfrankrig. 
40 år senere, i efteråret 1954, fik jeg 

lejlighed til at læse og oversætte nogle 
af hans digce ti l en ung dansk pige. 

BOLVÆRKSMATROS 
Efte r i tre år at have været ung lærer på 
Bornholms Højskole kom jeg i tjene
sten. Blev marinesoldat - e ller, som det 
faktisk hedder, o rlogsgast og fik dec 
mesce af min cjenescetid ved Born
holms Marinediscrikc. 

Nej, jeg sej lede ikke. Dee spørger 
folk altid om, når de hører, man har 
værec i marinen. For nogle år siden var 

jeg ked af, at jeg måtte svare benæg
tende. Nu gør det mig ikke så meget 
mere, at jeg kun har været bolvæksma
tros. 

I Rønne var der ingen marineka
serne. Vi, der gjorde tjeneste i land, 
boede og spisce ude i byen.Jeg havde 
et værelse hos købmand Henningjen
sen i Nørregade og spiste sammen 
med flere af mine kammerater på Evas 
Bar længere henne i gaden. 

Fo1fatterinden Karla Frederiksen var i korte perioder kny/le/ til bojskolen i Almindingen. 
I ler er bun sammen med Erling Kristiansen på en bænk uden for skolen sommeren 1952. 

Somme tider var vi på øvelse, hvad 
der kunne være ret så strabadserende. 
Vi havde selvfølgelig også vore vagter. 
Men til daglig mødte vi på distriktet 
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om morgenen, havde e n normal ar
bejdsdag og gik hjem igen om efter
m iddagen. 

Resten af dagen var vi privatpe rso
ner. Dog i unifo rm, det hold t man 
stre ngt på dengang. Og med påbud 
om at b live i Rønne. Nu er matrostøjet 
ganske behageligt at have på, og Born
holms hovedstad er en meget interes
sant by, så de regler var lette at leve 
med. 

Selv var jeg yderligere priviligeret 
ved at kende flere gæstfrie familie r i 
Rønne. Et sted fik jeg formiddagskaffe, 
hver gang jeg havde frivagt. Et andet 
s ted korn jeg af og til om aftenen og 
hørte musik. 

ANNA LOUISE MOGENSEN 
Fra min tid på højskolen kendte jeg 
også Karla Frederiksen (1893-1961). 
Hun skrev i de år på sine e rindringer. 
Første bind, Drømmen om Kærlighed, 
var udkommet. Andet bind, Hjerte
blomst, skulle udkomme samme ef
terår. Nu arbejdede hun på tredje 
bind: Længslernes Hus. 

Jeg var en slags sekretæ r fo r hende, 
d .v.s. jeg renskrev hendes manuskrip
ter og var hende behjælpelig med at 
fremskaffe materiale. Nok var det egne 
oplevelser, hun skrev om, men årstal 
og citater skulle jo he lst være nøjag
tige. 
Engang imellem tog Karla fra højsko
len til Rø nne, hvor vi så mødtes på 

1\Jarinesoldat Erling Kristiansen, eller so111 
det faktisk korrekt /.Jedde1 ~ orlogsgast. Det 
car som 111eren 7954, og ban gal' billedet til 
Karla Frederiksen og fik det tilbage efter 
hendes dod. 

b iblioteket - ak, det dejlige gamle bi
bliotek på Store To rv! - og brugte en 
times tid på at »Slå op i bøgerne«, som 
hun sagde. Bagefter gik vi hen et sted 
og spiste. 

En aften, vi var på Rønne Missions
hote l, havde hun invite ret e n gæst 
mere. En dame sidst i halvtredserne. 
Frøken Anna Louise Mogensen, bog
ho lder i et mindre e ngros-fi rma i Kø
benhavn. Meget stilfærdig, men med 
en egen glans i de store brune øjne. 
Det var Ulrich Scharas veninde fra 
sommeren 1914. 

Hun medbragte e n mappe, elle r 
måske skulle man snarere kalde det en 
æske af brunt karton. Heri lå hans 
d igte, skrevet med sirl ig håndskrift på 
nogle høje smalle ark skrivepapir. Det 
var dem, Karla Frede riksen skulle se, 
og som hun bad mig oversætte. 

Efter nogle måneder fik Anna Mo
gensen digtene tilbage i et anbefalet 
brev og med tak for lån. Hvad der er 
blevet af de m efter he ndes død i 1972, 
ved jeg ikke, men skulle der være læ
sere, der muligvis ved noget, v il jeg 
være taknemmelig for at høre derom. 

Det var Karla Frederiksens me ning 
af skrive e n kronik om digte re n Ulrich 
Schara. Denne skulle hedde Romance 
19 14. Men det blev ald rig til noget. 
Det gik he nde , som det vel i grunde n 
går alle: Hun nåede ikke, hvad hun 
gerne ville. 

»DU HAR DIAMANTER OG 
PERLER« 
Før jeg sendte digtene tilbage til Anna 
Mogensen, burde jeg have skrevet 
dem af. Det g jo rde jeg ikke. jeg har 
kun mine oversættelser fra dengang. 

Nogle af titlerne husker jeg eller kan 
reko nstruere. Das Schloss am Meer -
slottet ved have t, det e r Hammershus. 

Et l'irkelig godt billede, skril'er Erling K1isti
anse11 som kommen tar til dette billede af 
Karla Frederiksen, taget cif Hakon Nielsen 
til Berlingske Tidende sommeren 1957. 

Hinter der Stadt - bag byen , det er Al
linge. Det gælder også title r som 
Sebnsucbt - læ ngsel, og Einsamkeit -
ensomhed. 

Men i selve stroferne var der sikkert 
noget, jeg i dag ville have oversat an
de rledes, mindre frit måske . Nu jeg 
ikke har o riginale rne , må jeg imidle r
tid lade o rdene stå, som de står. Og 
her er så fø rst noget af et kæ rligheds
d igt: 

11 line bcender dufter af dine kinder, 
de bar L>ceret dit billedes ramme, 
o så blomsterblid din bud! 

Ja kærl ighedsdigte - det er de for så 
vidt alle. Også det om Slotte t ved Ha
vet, hvor han e n dag ser hende spad
sere med sine forældre. Det får ham til 
at tænke på en prinsesse , der e r på vej 
ti l sit skatkamme r. Hvad skrev ikke He
inrich Heine: »Du har diamanter og 
perle r, I har alt, hvad hjertet begære r. « 

Og det om den tidlige morgen, da 
han med h jertet fuldt af læ ngsel sidder 
på stranden og lytter dels til bø lger og 
måger, de ls til lyde ne inde fra land: 
Hestehove og vognhjul i gruset. Stem
me r fra e t kø kken, hvor vindue rne står 
åbne. Et lille barn, som græder og ho l
der op med det igen, »fordi drømme n 
pludselig blev god «. 

På pensionatet, hvor hun bor med 
sine forældre, bliver der en aften ar
rangeret unde rholdning me d sang og 
musik. Hun får lov at invite re den syrn-
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patiske unge berliner, og det er natur
ligvis for ham, hun synger sin ro
mance. 

VERDEN AF I GÅR 
Anna Louise Mogensen var atten år, 
enebarn og vokset op i et meget be
skyttet miljø. Når jeg prøver at fore
stille mig hendes barndom og pure 
ungdom, ser jeg for mig en forstads
villa, godt gemt i en have, og nogle 
polstrede stuer, omgivet af solide pa
neler. 

Ulrich Schara var fem år ældre, 
havde været soldat og tjente selv sit 
brød, så han kendte mere til verden 
end hun. Men ganske som hun og som 
alle mente han, at det trods alt var en 
god verden, hvor det, som burde være 
anderledes, også helt sikkert ville blive 
det. 

Nu mødtes disse to unge menne
sker i den sommer, der var så smuk, at 
den ifølge Stefan Zweig - i erindrings
bogen Verden a:f i Går »Ville være for
blevet uforglemmelig, selv uden den 
tragedie, den bragte over Europas 
jord«. 

»Sjældent har jeg oplevet en som
mer frodigere, skønnere, jeg havde 
nær sagt sommerligere! Himlen silke
blå dag efter dag, luften lind, men al
drig lummer, engene duftende varme, 
skovene hyllet i ungtgrønt løv, dunkle 
og fulde af grøde« . 

Som i Østrig, hvor Stefan Zweig 
boede, således også på Bornholm, og 
her havde han jo desuden havet og 
den lyse nat! Den aften Frøken Anna 
sang sin romance for Hr. Schara, var 
hendes stemme »som et spejl af sølv«, 
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og bag ruderne mere end anede man 
»en bugtet sti, en rosenbusk og bå
dene på stranden«. 

FRA SVELLE TI L SVELLE 
En anden aften, temmelig sent, var de 
kommet ud på banelinien, som i øv
rigt var ganske ny dengang, indviet i 
maj 1913: 

Vi træder.f1-a svelle til svelle 
på banelinien en nat 
uden et eneste tog 
på den hele ø. 
Du træder forsigtigt for ikke 
at få sand i de fine sko. 

Nu mødes vore læbe1; 
og jeg kender ikke dit emsigt, 
dine øjne er så store. 

Ulrich Schara b lev ved med at sende 
vers til Anna Mogensen, også efter at 
krigen var brudt ud, og han var på vej 
ti l Frankrig. Han ser for sig det glit
rende solskin i hendes hår, hendes 
hænder, som p lukker margueriter til 
ham - »Det er de hvide blomsters 
time« - og hendes ansigt naturligvis, 
de store brune øjne. 

Senere sidder han i toget, som 
»utålmodigt damper vestpå« og min
des »perronen i en lille by ved havet.« 
Der skal de mødes igen! Hans digte er 
fulde af forhåbninger - undtagen et, 
som jeg tænker mig, han har skrevet 
efter at have stiftet bekendtskab med 
krigens gru. En månenat i et sønder
skudt landskab: 

Ødemarkens grus 0111 111ine jødde1; 
den stumme måne og min mund, 
mit bje11e en urørlig sten i rummet. 

September 1956 tog 
1-'o/itikens Pressefoto dette 
billede af Karla Frederiksen 
i bendes /Jje111 på 
Østerbro i Kobenbm•n. 

Sådan vil jeg stå i nat, 
til alle mine fængsler erforstummet. 

Da dette digt nåede frem til Anna Mo
gensen, var Ulrich Schara ikke læn
gere blandt de levendes tal. Han faldt 
allerede i efteråret 1914. Efter krigen 
fik hun lejlighed til at besøge hans grav 
i Nordfrankrig. Det blev ikke sidste 
gang. 

Også på Bornholm havde hun været 
flere gange. Hun holdt af at gå ture og 
havde efterhånden lært mange af øens 
veje og stier at kende. 

STEMNINGER FRA RØNNE 
I mit logi hos købmand]ensen boede 
jeg dør om dør med en keramiker. 
Takket være ham kom jeg med i en 
kreds af unge mennesker, der mødtes 
temmelig regelmæssigt. Der var en ke
ramiker mere, en gymnasieelev, en 
bibl iotekar, en lærer ved civilunder
visningen og flere andre. 

Trods forskellige professioner og 
forskellige meninger om mange ting 
var vi fra første færd på bølgelængde 
med hinanden, og det både når vi 
drøftede alvorlige emner, og når vi lo 
sammen. Som en skrev nogle år se
nere: »Vi blev spredt for alle vinde, 
men en uforglemmelig tid var det« . 

Når jeg tænker tilbage på det år, jeg 
boede i Rønne, ser jeg en række bille
der for mig. Det e r som at blade i et 
album. Her er mine kammerater på 
distriktet. Her nogle af dem, jeg kom 
sammen med privat. Her Karla Frede
riksen og Anna Mogensen på Missions
hotellet med Ulrich Scharas digte 
foran sig. 

Der er imidlertid også billeder af en 
anden type. Prospektkort med huse og 
belysninger. Stemningsbilleder. Når 
jeg gik hjem fra kontoret om eftennid
dagen - fra havnen til Nørregade -
valgte jeg nu og da en anden vej end 
den sædvanlige. Man behøver ikke at 
gå ad Snellemark hver gang! 

Man kan f.eks. gå om ad Nørrekås og 
Laksegade. Eller man kan gå i den 
modsatte retn ing, i en bue omkring 
kirken, via andre stræder og små 
pladser. Ikke mindst en septemberdag 
er der mange muligheder for at fylde 
øjnene med fine former og farver. 



Fotografmester Kaare Rasmussens obligate opstillingsbillede af officere1~ befalingsmænd og menige på Bornbolms Marinedistrikt foråret 
1955. jeg bar glemt adskillige af personernes navne, bemærker Erling Kristiansen, der ses midt i billedet, lige over cbefen i midten, 
kommandørkaptajn Erik Borg. 

I Rønne er der mange interessante 
huse: Prægtige patricierhuse på høje 
sokler. Venlige små huse af bindings
værk. Villaer fra århundredskiftet med 
karnapper og spir. Og i nogle gader en 
lidt forkommen bebyggelse, som kan 
virke helt rørende. Og så er der alle 
haverne! I en smuk lille bog, Haverne i 
Rønne, skriver Johannes Thoms: 

"Går man på opdagelse gennem de 
krogede gader, ser man trætoppe rage 
op over tagene, og ud over havemu
rene vælder grene og blomster. Gen
nem husenes porte eller de smalle 
gænger kan man få held til - i ramme af 
bindingsværk og gavlmure - at overra
skes og nyde billedet af havernes her
lighed i dybden. « 

EN SVAG DUFT AF LAVEND LER 
Endnu i halvtredserne var der gaslyg
ter nogle steder. Hver aften i skumrin
gen kom lygtetænderen med sin lange 
s tav og fik det bløde lys til at vælde 
frem. Det var også en egen oplevelse 
at få øje på en sådan lygte en tidlig 
morgen. 

Hvad er der saa sæ11 som en Lygte ved 
Dag, 
naar blankrudet, bleg og forsovet 
den løften nod Lyset i udslukt Ro 
sit fine og tænksomme Hoved - ? 

(Sophus Claussen) 

En dag lå tågen tæt over havnen og 
byen. Med visse mellemrum hørte 
man tågehornet brøle, og bare man 
gik udenfor et øjeblik, fik man tågedrå
ber på huen og brillerne og stortrøjen. 
Det var en af de travle dage på Marine
distriktet med meldinger, te lefonsam
taler o.s.v. 

En anden dag var det lunt spadsere
vejr. Jeg havde frivagt og gik langsomt 
fra Magstræde gennem Sto re Torve
gade. Indsnusede med velbehag duf
ten fra et bageri og en kaffehandel. Så 
på folk og butikker. Der var så mange 
hyggelige forretninger dengang. 

En aften fø rst i november 1954 
skrev jeg til en svensk veninde: »Oll 

skulle have set en solnedgang! Dir
rende rødt bag silhuetter af skibe og 
pakhuse. Samtidig var lamperne tændt 

på kajen. Man taler engang imellem 
om et uvirkeligt skær, men det var jo 
virkeligt nok. Sådan er solnedgangene 
nu for tiden. 

Fra havnen gik jeg hjem ad en omvej 
og sagtnede farten, da jeg nærmede 
mig et bestemt gammelt hus. Her bor 
der en musiker, bar jeg fundet ud af. 
En, der spiller klarinet.Jeg tænkte: Må
ske sidder han e ller hun og spiller 
også i aften. 

Jeg hørte det første gang, en aften 
vinden var temmelig kold. Der var li
gesom gennemtræk i gaderne. Skil
tene gav sig på deres hængsler, og 
dyngerne af visne blade blev hele ti
den revet op. En sådan aften kommer 
man nemt til at tænke på noget, man er 
ked af. 

Da er det godt at blive fulgt et stykke 
på vej af musik inde fra et gammelt 
hus, hvor der formodentlig også er bil
leder i forgyldte rammer og - hvem 
ved? - en svag dugt af lavendle r. « 
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SER MAN PÅ transportmidlerne gen
nem tiderne, så er det et karakteristisk 
træk, at udbredte krige forårsager 
spring fremad i udviklingen. 2. ver
denskrig satte gang i produktionen af 
nye og mere avancerede flyvemaskin
typer, efter 1. verdenskrig var det auto
mobilet, der blev allemands eje, og da 
Napoleon led s it afgø rende nederlag 
ved Waterloo 1815, var det indledn in
gen til en kraftig fremgang inden for 
hesteavlen på det europæiske konti
nent. 

Englænderne havde igennem et par 
århundreder ved hårdhændet udvæl
gelse af de bedste individer og gen
nem hærdning ved væddeløb frem
bragt en race, der først senere blev 
kendt som fuldblodsracen. Ved k1yds
ning med denne race og andre heste
slag var det lykkedes dem at fremavle 
produkter til stort set ethvert formål, 
hvilket selvsagt kom dem til gode un
der de omfattende krige mod Frank
rig. 

BEGREBET FART 
Efte r sejren over Napoleo n blev engel
ske frembringelser populære, også de 
forskellige hestetype r, som man på 
kontinente t kom i berøring med. Hid
til havde hesten i udpræget grad været 
et arbejdsredskab, men nu kunne 
trapsponen mellem byerne ske på en 
meget hurtigere måde, når man an
vendte de mere forædlede typer. Ikke 
mange år efter Waterloo kunne man 
læse i avisartikle r, at nu var begrebet 
fart en realitet i Europa. 

Ikke mærke ligt var det de tyske sta
ter, der først udviklede en import af 
engelske blodheste; man havde været 
allieret med englænderne og igennem 
Bllichers soldater været i nærheden af 
dem. Mange heste kom fra 1820-e rne 
og fremefter især til Mecklenburg, og 
he rfra kom udviklingen til os. Her
hjemme blev det hertug Christian Au
gust af Augustenborg, der optog den 
nye interesse og etablerede på Als et 
stutteri og en væddeløbsbane. 

Den danske befolkning var på det 
tidspunkt økonomisk svag og dertil 
meget konservativ med henblik på 
hestens brug. De t var ude lukkende 
landø konomiske betragtninger, der 
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Alt kan føres 
tilbage 
til hesten 

Jørgen Schreiber er advokat i Mørke nord for 
Århus. Født 1921 som søn af en artilleriofficer 
nied tjenestehest, havde adgang til staldene på 
artillerikasernen i Århus og var første gang til 
væddeløb i 1926 på Stadion-banen ved Århus, 
hvor ritmester E. Frigaarcl,født på Bornholm, 
var en myndig leder. Var senere en kort 
årrække medlem. af Jydsk Væddeløbsbanes 
bestyrelse. Har overværet ca. 8.000 væddeløb 

i ind- og ·udland og har skrevet artikler i den hedengangne 
Galop-Tidende og i ejte1følgeren Fuldblod. Har i de sidste 15 år været 
ejer og af og til opdrætter af væddeløbsheste. Skriver i øjeblikket på en 
bog om væddeløb herhjemme 1820-48 med særlig udgangspunkt i 
stutteriet på Als. Motto: Alt kan føres tilbage til hesten. 

skulle afgøre , om de nye forædlede 
hesteslag skulle anvendes til højnelse 
af den danske hestebestand. Disse be
tragtninger gik til stadighed på, om an
vendelse af forædlede heste kunne 
frembringe bedre arbe jdsheste. Der
for er det ikke underligt, at de mo
derne tanke r i det store og hele kun 
fandt genklang hos de store jordbesid
dere, velhavende borgere i byerne og 

officererne, der også havde brug for 
heste som køre-og rideheste. 

BORNHOLM FRA 1831 
Det store gennembrud for angloma
nien, som modstande rne af den nye 
udvikling inden for hesteavlen yndede 
at kalde interessen for fuldblodshe
sten, skete i kongeriget i 1832, da en 
række væddeløbsbaner blev oprettet, 



ofte med srore kongelige tilskud. I 
hertugdømmerne var man kommet i 
gang tidligere, i Augustenborg - efter 
en privat løbsperiode - 1827 og i Sles
vig, ltzehoe og Oldesloe 1830. På den 
baggrund må man sige, at Bornholm 
var tidligt på færde med væddeløb ved 
Åkirkeby 1831. 

På I3ornholm var man som andre 
steder i landet uden forståelse for eng
lændernes fremgangsmåde, hvorfor 
m an ikke atventede det tidspunkt, 
hvor man havde det fu ldblodsmate
riale, der gjorde væddeløb til en helt 
naturlig og nødvendig del af hesteav
len. Man begyndte afholdelsen af væd
deløb med de forhåndenværende he
ste, der selvfølgelig slet ikke kunne ho
nerere de opskruede forventninger. 

Imidlertid er det for os i dag let at 
være bedrevidende. Det begyndte så 
småt at lysne for økonomien, og efter 
20 års krise skulle resultaterne helst 
komme hurtigt. På hesteavlens om
råde skød man genvej. Derfor endte 
de udviste bestræbelser i skuffelser. 
Væddeløbsperioden blev kort for 
Bornholm, men uheldigvis bevirkede 
fejltagelserne, at man ikke senere efter 
mere indsigt genoptog arbejdet. 

NEXØ-I NITIATIV I ÅKIRKE BY 
I nitiativet til væddeløb på Bornholm 
kom fra Nexø. Amtmand Christian Jes
persen, der havde fået sit amtmands
domicil flyttet fra Rønne til Nexø for at 
få lidt afstand til militæret, indrykkede 
i august 1831 en annonce i Bornholms 
Avis med indbydelse til afholdelse af 
hestevæddeløb ved Åkirkeby i løbet af 
samme efterår. Bornholm havde 
endnu ikke fået nogen forening eller 
»COmmittee«, der kunne modtage og 
eventuelt udvikle de nye tanker inden 
for hesteavlen, men amtmand Jesper-

•) /\låling ar hesre skere med båndmål ellersrang
mål. Båndmålet ble\· lagr ril hestens krop og blev 
taget 01·er manken. Det er umiddelbart indly
sende, :11 b:,ndm:'ller gav storre tal end måling med 
stang. L'heldigvis fremgår det næsten aldrig i 
gamle ki lder, om der er t:ile om båndmål eller 
srnngm:il. Tallene her giver srorre lser i båndmål. I 
k\·aner = 1/ , alen = 6 tommer = 156,927 mm. Til 
omregning bliver hererter I tomme = 26,1545 
mm. Ex.: En hesr er 9 kvt. ::\ tm. stor. Regnet ud efter 
moderne 111;": 1, 19 111 . En fu ldblodshest af pæn 
srorrelse l 0 In~ . 3 rm. bliver herefter 16 cm. srørre 
e ller 1,65 m. 

sen var gennem skrift og tale kendt for 
at have stor interesse for landøkono
miske forhold, og den belæste del af 
befolkningen førte endnu an, når nye 
ting fremstod. 

Bornholm havde i 1808 en hestebe
stand på 7.778 og 30 år efter i 1838 
næsten det samme: 7.817. Det var gen
nemgående små heste, k ilder udtaler, 
at de var mindre end de sjællandske 
på den tid, og de var samlet betragtet 
godt 9 kvt. store*). Til sammenligning 
skal det oplyses, at de fuldblodsheste, 
der kom til Danmark, målte fra 10-11 
kvt., ja flere over 11 kvt. Ikke så under
ligt, at også en del landboere så en 
mulighed for større heste og mindre 
udgifter ti l hestehold ved hjælp af 
blodshesten. 

I tiden inden var enkelte forsøg 
gjort med hingste fra Frederiksborg
stutteriet. De målte 9-10 kvt. , men af
kommet efter dem havde svært ved at 
holde størrelsen. Også mere tilfældige 

:1 1 J .r o 

hingste af fremmed oprindelse havde 
været benyttet, men næsten uden virk
ning for den bornholmske hesteavl. 
Taget under et havde der ikke igen
nem mange år været nogen udvikling 
at spore på Bornholm, der også mang
lede støtte fra den hippologiske le
delse i landet. Stutteribes igtigelse 
havde således fundet sted i 1818. Væd
deløbene sarte gang i interessen for 
øens hesteavl, men de blev aldrig 
mere end en folkeforlystelse. Som al
lerede tidligere nævnt manglede den 
indre sammenhæng, men i gang kom 
man, og det var det vigt igste. 

Herreds- og byfoged (også auditør 
og overauditør) Niels Peter Arboe i 
Nexø (og Åkirkeby) fremkom i den 
følgende tid med flere annoncer i 
Bornholms Avis, men de var af offent
ligretlig karakter, bl.a. vedrørende re
gu leri ng af den forventede tilstrøm
ning af publikum, og kunne ikke indi
cere, at herredsfoged Arboe havde 
haft - som nogen har ment - initiativet 

c _7h,,..,,_itaL . 

Dette ko11 01•er Åkirkeby fra 1858 med Kannikegård beligge11de i det gamle Åker Landsogn. 
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Når det drejer sig om beste i gamle dage, er det uanskeligt at finde illustrationer, og buad vi 
ser er ojiest gentagelser. Det er denne tegning af manden m ed sin boppe også. I landbofor
eningens store juhilæwnshog præsenteres den kort og godt sådan: lille, so11 boppe af gam
mel hornbobnsk race. I et større uærk om heste kan man læse: 5011 Hoppe fra Bornholm. 
135 cm bøj~ af samme Race som den oprindelige paa Øerne og i Sydsverige. 

ved gennemførelse af planen om he
stevæddeløb ved Åkirkeby. 

Kammerråd, landvæsenskommis
sær Jochum Bohn Jespersen, skrev i 
1836, at Arboe i et par år udsatte præ
mier i væddeløbene. At han har været 
meget interesseret i den ædlere heste
avl, viste et køb af hingsten Young Phi
losofus på Augustenborg nogle år se
nere, men da hesteavlsforeningen i 
1832 blev en kendsgerning, er det 
værd at lægge mærke til , at Arboe ikke 
var blandt medlemmerne af bestyrel
sen. Måske har han holdt mere af at 
være den tilbagetrukne, men indfly
delsesrige person i spillet. 

ÅKIRKEBY-MARKEDER 
De begivenheder, der efterfø lgende 
skal omtales, fandt sted lørdag d . 8. 
oktober 1831 , torsdag d. 4. oktober 
1832 og torsdag d. 18. september 1834. 
De forskellige dage er nøje anført, da 
arrangørerne - i hvert fald for de to 
første terminers vedkommende - sik
ke rt har haft det da nye markeds-re
skript af 21. april 1830 i tankerne. Det 
fastslog, at der hvert år skulle afholdes 
to markeder i Åkirkeby omfattende 
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heste, kvæg og andre kreaturer, og at 
dagene for de to markeder skulle være 
den fø rs te søgnefredag i april og den 
fø rste fredag i oktober. Løbene i 1831 
og 1832 blev således afholdt hen
holdsvis dagen efter og dagen før. Det 
havde selvsagt noget at gøre med, at 
fo lk i fotvejen var interesseret i at 
komme til byen , men sammenlægnin
gen af de to begivenheder var også 
motiveret på anden måde, idet myn
dighederne tillod en speciel afgiftsfri 
og frivillig auktion over de heste, der 
havde deltaget i væddeløbene. Nogen 
stor betydning ser det ikke ud til , at 
foranstaltningerne har haft, se lv om 
Foreningen til Hesteavlens Fremme 
paa Bornholm ved stiftelsen i 1832 
overførte auktion efter løbet som et 
særskilt punkt under foreningens for
mål. 

Når man i dag skal forestille sig sce
nen for de omtalte begivenheder, tyer 
man selvsagt til den samtidige og tilsy
ne ladende eneste kilde, Bornholms 
Avis. Desværre bragte avisen kun i 
1832 en fyldig beretning om begiven
hederne. De andre år må man nøjes 
med spredte oplysninger, annoncer 
og bekendtgørelser , der dog synes at 

godtgøre, at arrangementet så nogen
lunde har været det samme alle tre år. 

Tænkeligt er der mange på Born
holm, der har hørt om væddeløbene, 
nogle har sikkert også kendskab til, at 
de fandt sted omkring Åkirkeby, men 
det er de færreste, der er bekendt 
med, at de blev afviklet ud ad landeve
jen fra byen til Rønne på vejstykket 
indtil Kæmpebroen. Alle tre år blev 
dette vejafsnit spærret for gennemgå
ende trafik af hensyn til fr i passage for 
deltagerne i løbet. Uheldigvis er Kæm
pebroen ikke angivet på alle kort , men 
den findes i hvert fald på Geodætisk 
Instituts kort over Bornholm i måle
stoksforholdet 1 :50.000. Afstanden fra 
Åkirkeby til Kæmpebroen kan på dette 
kort måles til omkring halvanden km. 

INGEN VEJFORORDNING 
I datiden var det ikke ualmindeligt, at 
veje blev taget i brug som væddeløbs
bane. De første offentlige væddeløb 
herhjemme blev afholdt af Christian 
VII og Struense uden for Øster- og 
Nørreport i København "mellem Alle
erne« - som Bolle Luxdorph skrev i sin 
dagbog - hvilket blev udlagt som væd
deløb ad Østeralle og Nørrealle . Næ
sten samtidig med de bornholmske 
væddeløb afviklede man travløb ved 
Viborg ad sandede hjulspor på heden, 
og et par år efter - da også galopløb 
kom på programmet - blev landevejen 
fra Viborg til Tje le væddeløbsbane. 
Sluttelig blev de mange foreslåede 
væddeløb i begyndelsen af 1830-erne 
mellem tilhængere og modstandere af 
fuldblodshesten tilbudt afl1oldt på af
snit af landeveje, f.eks. Haderslev-Kol
ding og Nyborg-Odense. 

Med hensyn til de bornholmske lan
devejes kvalitet på løbenes tidspunkt 
må man holde sig for øje, at vejforord
ningen fra 1793 ikke havde været i 
kraft på Bornholm. Det er herefter 
ikke så forbavsende, når F. Thaarup i 
1839 skriver, at der ikke på Bornholm 
var sket noget med vejene de sidste 30 
år. De fremstod stadig som hjulspor 
løbende i vinkler og bugter og med en 
opstående kant i midten samt med 
sten på siderne. Han endte dog med at 
sige, at herreds- og byfogederne de 



sene re år havde gjort en del til vejenes 
forbedring. 

Herreds- og byfoged Niels Peter Ar
boe var blandt de aktive for en forbed
ring af vejene på Bornholm, og man 
kan forestille sig, at han forinden lø
bene grundigt har undersøgt vejen 
Åkirkeby-Rønne og i tide fået udbed
ret mulige skavanker. 

FOR SMAL - FOR FARLI G 
Noget tyder på, at vejen på et meget 
tidligt tidspunkt har været en betyd
ningsfuld færdselsåre og derfor var 
holdt i nogenlunde stand. Et gammelt 
kort fra 1805 viser vejen ført fre m i en 
næsten lige lin ie de første ca. halvan
den km fra Åkirkeby og betydningen 
markeret ved dobbeltstreg, uden at 
man af tegn ingen kan s ige noget om 
bredden af vejen. Man havde tidligere 
haft sammenstød ved fastsættelsen af 
en almindelig vejbredde, der i s lutnin
gen af 1700-ra lle t søgtes sat til 8 alen -
ikke nogen s tor bredde, i nutidens mål 
ca fem rn - men almuen - som det hed -
havde været imod. Dog må det an
tages, at den fore liggende vej på grund 
af dens betydnig må have målt i hvert 
fald de otte alen. Væddeløbsarrangø
rerne fandt imid lertid , at vejen under 
alle omstændigheder var for smal for 
et større felt af heste og derfor lige
frem farlig for de ltagerne. Man gik fra 
»samlet start« og valgte at sende en 
hest ad gangen ud på banen. 

Højdeforholdene under vejens for
løb må havde ti lfredsstillet iscenesæt
terne, men her har man kun nyere 
kort at holde sig ti l. I øvrig t viser disse -
hvad også mynd ighederne kan be
kræfte - at vejføringen ikke er blevet 
æ ndret i den mellemliggende tid. 

I 1831 var distancen fo r løbet 4186 
alen eller ca. 2.630 m. Året efter havde 
man opmålt nøjagtigt 3900 alen, men 
hertil skulle lægges et antal alen for en 
volte ind på marken ved vendepunktet 
kort før Kæmpebroen, så distancen i 
1832 kom op på om kring 4000 alen 
eller ca. 2.510 m. Det var ikke nogen 
ringe distance, når der henses til , at 
der var tale om landboheste uden 
nævneværd ig træ ning. Man kunne på 
grund af forholdene undre sig over, at 
hestebenene holdt, men det kan være, 

ar hestene dengang var mere hårdføre. 
Afstanden til Kæmpebroen e r tidli

gere anslået til halvanden km, og 
denne afstand sammenholdt med de 
nævnte distancer bekræfter den anta
gelse, at væddeløbsbanen begyndte 
og end te ved Kannikegaard, der på da
værende tidspunkt var bel iggende 
umiddelbart vest for Å Kirke. På Traps 
kort fra 1858 ses tydeligt både kirkens 
og gårdens be liggenhed. 

Den omtalte volte var muliggjort 
ved et særligt arrangement. På marken 
ved siden af vejen havde man nedram
met en pæl, og da man havde fyldt 
grøften op, kunne hestene komme fra 
vejen, rundt om pælen og tilbage til 
vejen med retning mod målet ved 
Kannikegaard. Formålet var at give he
stene en vending uden nævneværdigt 
stop. Imidlertid havde nogle heste 
vanskeligheder under udførelsen af 
den beskrevne volte, og det kom frem 
under be retningen, at det var her, de 
fo rske llige ekvipager tabte tid. 

FRILUFTSLIV 
Herreds- og byfoged Nie ls Peter Arboe 
havde til opgave at få de vejfarende 
holdt væk fra væddeløbsbanen og at få 
ti lskuerne anbragt på en fornuftig 
måde. Angående de første kom han i 
1831og 1834 med klare anvisninger. I 
1831 hed det: »Reisende eller andre 
der sku lle fra Vesterherred over Kæm
pebroen til Aakirkebye, eller omvendt, 
holde østenfor Kæmpebroen paa Bak
ken nord paa e lle r til Broen over 
Grøvten, igjennem de saakaldte Kan
niketue r, no rden om Kannikegaard, 
og kunne enten kjøre imellem Kanni
kegaard og Kirken e ller og nordligere 
om Degnegaarden ind i Byen.« Lidt 
anderledes i ordvalget, men stort set 
det samme i 1834: »Enhver der skal fra 
Vesterherred til Byen eller omvendt, 
anmodes om at passere norden om 
Byen fo rbi den store Gruuskule paa 
Spidleregaards Grund og over en lille 
Broe, som ligger østen Kæmpebroen 
paa den nordre Side af Landevejen.« 

Tilskuerne blev af Arboe anbragt på 
den nordlige s ide af vejen fra Åkirkeby 
til Kæmpebroen, idet den sydlige side 
var forbeholdt deltagerne i væddelø
bene. Under de sidste væddeløb i 

1834 tillod han opho ld på begge sider 
af landevejen og endda »baade med 
Hest og Vogn, som uden samme«. Må
ske efter indhøstede dårligere e rfarin
ger blev det samme år indskærpet, at 
»Forældre e lle r andre der træde i dis
ses Sted, paalægges at være ansvarlige 
for deres smaa Børn, at disse ikke ved 
at nærme sig Væddeløbsbanen skulle 
komme i Fare«. At der var en risiko for 
tilskuerne ved at overvære væddelø
bene, viste et tilfælde, der indtraf i 
1832, da en hest ikke mindre end to 
gange sprang over vejgrøften ind 
blandt publikum. Heldigt kom hver
ken hest eller mennesker noget til un
der den fo1virring, der opstod. 

Det står hen i det uvisse, hvor 
mange mennesker der flokkedes om
kring vejen under løbenes afvikling. 
Avisen siger intet herom, men en be
retning på to spalter - samle t en side - i 
et blad i A4-format på fire s ider tyder 
dog på bred tilslutning. Det skal med, 
at der netop på den tid gik en bølge af 
sportsarrangementer i fri luft over Eu
ropa. Det begyndte med konkurren
cer til hest og var vel udtryk for en 
sprængning af tidligere snævre ram
mer for livsudfoldelse. En tysk do ktor
disputats af Henning Eichberg be
handlede for et par år siden fænome
net i forbindelse med den moderne 
sports- og friluftsinteresse. Vel lå - og 
stadig ligger - Bornholm langt ude i 
Østersøen, men det kunne med lidt 
god vilje tænkes, at dønningerne fra 
denne bølge havde ramt Bornholm. 

TI DER OG PRÆM IER 
Når så alt var under Arboes kontrol, 
blev løbene afviklet. En efter en løb 
hestene på banen, og ved ankomsten 
til mål blev tiden for distancen noteret 
ned. "Tiden blev bestemt efter et 8te 
Dages Uhr, paa hvis Secundværk det 
stø rste Drivlod var sat, saa at ikke Vin
den skulde have Indflydelse paa dets 
Gang. Et Sø-Obse1vatio nsuhr, som var 
tilstede viste derfor 3 a 4 Secunder rin
gere for hvert Løb«. Den tekniske side 
af denne sag må overlades til de born
holmske urmagere, der som bekendt 
besidder stor indsigt på dette område. 

I 1831 var den udsatte præmiesum 
70 rbdlr. r. s. Beløbet kom sikkert fra 
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herreds- og byfoged Arboe, der ved 
flere lejligheder havde afholdt udgif
ter i fællesskabets interesse af egen 
lomme. Den skulle fordeles mellem 
1" 2. og 3. hest med henholdsvis 40, 20 
og 10 rbdlr. r. s. Der deltog kun seks 
heste. Man var nok mere nysgerrig ef
ter det nye end vil l ige til at deltage. 
Vinderen af løbet blev betegnet som 
værende af landrace, men med den 
tilføjelse, ar den nok også havde et 
stænk frederiksborgblod i sig. 
1. Lars Jensen, Ladegaard i Aaker sogn, 

en 6-årig »fiirsokket«, sortblisser 
hingst, 9 kvt. 3 tm .. """. 5 min. 10 sek. 

2. Mads Due, Skovgaard i Aaker sogn, 
en 9-årig sortblisser hingst, 9 kvt. 33/., 
tm ....... """""" ........ """". 5 min. 29 sek. 

3. H. P. Andersen, Bodilsker 
præsregaard, en 7-årig hoppe, 9 kvt. 
3 rm. .. .. ........ "" .............. " 5 min. 40 sek. 

HELLERE SALM EBØGER 
Løbene gav anledning til en række 
indlæg i avisen, nogle var for og andre 
imod. Er fra en modstander fortjener 
ar blive nærnr, da det afdækker andre 
af datidens presserende behov. Han 
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skrev i avisen, at han fandt væddelø
bene skadelige, »thi den opknebne 
Mær, der muligvis ville blive Nr. 1, 
ville sikkert være meget uskikket som 
Landbrugshest«. Indsenderen fore
slog derfor ar anvende præmiebeløbet 
ti l indkøb af salmebøger og til forbed
ring af de bornholmske arrestforhold. 

Standpunkter blev omgående imø
degået af den meget praktiske pastor 
Christian Ludvig Børresen fra Peder
sker sogn, som betragtede væddelø
bene som meget nyttige og så helt bort 
fra kirkelige interesser og sociale 
mangler. Han var en fremsynet skole
mand og foregangsmand på biblio
teksområder, men her blev det karak
teristisk for ham, ar han stiftede der 
første folkebiblio tek herhjemme med 
en bog om højnelse af brændervins
brænclerivi rksornheclen på Born
holm. I 1832 blev han sekretær for den 
bornholmske hesteavlsforening. 

»BØ DERH ESTE« 
Ved bekendtgørelse af 4. januar 1832 
»bebudede« amtet, ar der ville blive 
afholdt væddeløb ved Åkirkeby lige
som årer før. Der var bemærkelsesvær
digt, at indbydelsen til løbene kom fra 
oven. Der var udsat et større beløb i 

præmie, 60, 30, 20 og 10 rbdlr. r. s. til 
henholdsvis 1. , 2., 3. og 4. hest, i alt 120 
rbdlr. r. s" men konkrete oplysninger 
om srøne fra en offentlig kasse forelå 
ikke, selv om noget sådant på det på
gældende tidspunkt ikke havde været 
utænkeligt, da baner netop i 1832 blev 
oprettet København, Slagelse, 
Odense og Horsens, for fleres ved
kom rnende med tilskud fra kongens 
kasse. 

Der deltog 21 heste - interessen så 
ud til at være stigende. Tre hingste, fire 
vallakker og 14 hopper kom til start, 
medens en hoppe blev hjemme. Des
værre havde man ikke taget højde for, 
at fremmede heste kunne komme til 
Bornholm og stik imod hensigten 
med løbene hjemføre de udsatte præ
mier. Den farverige tid ligere kaperca
pitain, toldinspecreur ridder Kasper 
Wolfsen, der var geskæftig, når der 
kom an på at tjene penge, havde an
meldt ro hopper af noget forædler 
race, som ikke var født på Bornholm. 
Beretningen om løbene i 1832 gik let 
hen over omstændigheden ved at be
regne deltagerne som »i der væsent
lige« bønderheste. 

Forinden løbet i 1832 blev alle heste 
målt. Højden varierede mellem 9 kvt. 1 

Hesteinteresserede i forrige ådmndrede kunne kube litografier cif elegame beste - som delle, 
der er ejier et 111aleri af Albrec/Jt Dam, kongelig boji11aler.fra illii11c/Je11. 



tm. og 10 kvt. med et gennemsnit på 9 
kvt. 3 tm. Noget kunne tyde på, at det 
ikke var de mindste heste på Born
holm, der mødte op til start. 
1. Toldinspecreur Kasper Wolfsen, 

Rønne, e n 9-årig sort bl isser hoppe, 
9 kvt. 2 rm. ( t)'tter: ejerens kusk)". 

" 4 min. 11 sek. 
2. Sammes KJeoparra, en 9-årig son 

hoppe, 10 kvt. (rytter: e jerens kusk) 
" 4 min. 13 sek. 

3. Larsjensen, 14de Selvejergaard i 
Aaker sogn, identisk med vinderen i 
1831, en 7-årig »fiirsokket« , 
sortblisset hi ngst, 91-.'Vt. 3 tm. (rytter: 
ejeren)"""" .. """""." .. " 4 min. 24 sek. 

4.Jesper Peter Munk, 33te 
Selvejergaard i Aaker sogn, en 8-årig 
brunblisser hoppe, 9 kvt. 3 tm. 
(t)'tter: ejerens søn)"" 4 min. 28 sek. 

Til sammenligning med 1831 lø b den 
dårligste hest på 5 min. 28 sek. 

FORENINGE NS STIFTE LSE 
Forinden ovennævnte løb , der blev af
holdt d. 4. o ktober 1832, havde der 
været stiftende generalforsamling i 
Foreningen til Hesteavlens Fremme 
paa Bornho lm d. 18. september. Trods 
overlapningen havde foreningen ikke 
nogen indflydelse på væddeløbsarran
gementet godt 14 dage senere. Den 
kom til verden på Christianshøj i Al
mindingen, hvor godt et hundrede 
personer var kommet til stede og teg
nede sig for 201 rbdlr. sedler*). Man 
vedtog at lade foreningen arbejde for 
følgende formål: 
1. at fremme årlige hestevæddeløb, 
2) at foransta lte dyrskue og auktion 

over de heste, der havde deltaget i 
væddeløb, og 

3) at forbedre landracen ved at be
vi rke større interesse fo r hesteavlen, 
hestens behand ling, samt endelig at 
forædle landets hesterace ved ind
førelse afforædlet race. 

Foreningen g ik således ind for vædde
løb og forædling af det bo rnholmske 
hesteslag. Den moderne linie var lagt, 
ansvarlig herfor var amtmand og jus
titsråd Christian Jespersen, der var for
mand fra 1832 til 1837, da amtmand og 

*)Sedler var mindre værd end rigsbankdaler rede 
sølv(rbdlr. r. s.). 

Hingst fra Frederiksborgst1111eriet. Det er Rubini, fader til l'o1111g R11bini, der blev kobt 
til Bombolm. Bi/ledet er efter maleri af Fritz Tbo111se11 fra J840'eme. 

kammerherre L. V. H. Krabbe kom til, 
indtil han i 1848 blev afløst af gårdejer 
H. K. Jespersen, Sejersgaard i Knud
sker. Den sidste sad som formand til 
1852, da foreningen fortsatte som 
Bornholms landøkonomiske For
ening med et bredere inte resseom
råde. 

Bestyre lsen bestod af: capitain M. 
Dam, 
Hans Munk på Haldegaard, 
cancellieraad Pingel, 
lieutenant H. M. Kofod, 
auditeur og regimenrsqvarteermes
ter Uldall, der till ige var casserer, 
to ld inspecteur Wolfsen, 
major G. Kofod og 
lieutenant Chr. Kofoed på Sidgaard. 
Secretair blev L. Borresen (Bø rre
sen). 

Noget af det første, foren ingen tog s ig 
på, var at øremærke 120 rbdlr. r. s ., så 
man havde p ræmierne til væddeløbet 
i 1833. Imidlertid blev to hingste ind
købt i foråret 1833 med så store udgif
ter til følge, at bestyrelsen på general
forsamlingen i begyndelsen af året 
1834 måtte erkende, at der trods »hen
sætte lsen« ikke havde været penge til 
at afholde væddeløb for i 1833. 

Men forpligtelsen til at holde årl ige 
væddeløb trængte sig på, og man blev 
enige o m at afholde et på samme bane 

og efter de hidtil gældende regler d . 
18. september 1834. Som præmier 
blev udsat to sølvpokaler »af forske llig 
værdi« og 10 rbd lr. r.s. kontant. Resul
tatet af dette løb foreligger ikke; mu
lighederne for at opspore pokalerne 
er s ikkert små, men det var en vej til 
opklaringen af mysteriet. I øvrigt var 
manglen på større kontante præmier 
en af årsagerne til landboernes da
lende interesse for løbet i 1834, der 
blev det sidste i en meget lang år
række. 

KOSTBART EKSPERI MENT 
Ved siden af den offentlige forlystelse, 
som væddeløbene var, dyrkede for
eningen - måske endda mere ihærdigt 
- den mindre iøjnefaldende del af det 
hippologiske område: Avl af heste. 
Her kastede man sig ud i e t omfat
tende og kostbart eksperiment ved 
over et kortere åremål at indkøbe fem 
hingste, alle med fuldblodshingste 
som fædre, men med mødre af meget 
vekslende lødighed. 

Tre h ingste kom fra Augustenborg -
Young Pohos, Young Logic, hvis fader 
havde vundet en lang række løb i Eng
land i 1820-erne, og Young Philosofus 
(dog via Arboe) - og to fra Frederiks
borgstutteriet - Young Capo d 'Istria, 
der havde en moder af fu ldblod , idet 
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hun enten var afko m efter en af de 
ielsen-ske hingste fra 1824 e ller en af 

de to år senere importerede 23 hop
per, der alle - med få undtagelser - var 
af fuldblod, og Young Rubini, hvor fa
deren havde vundet det også i dag 
kendte væddeløb Goodwood Cup, og 
moderen var den berømte stutteri
hoppe Sabina, der sammen med 
hi ngsten Zampa i væsentlig grad blev 
medvirkende til genopretningen af 
frederiksborgracen. På papiret ret så 
tiltrækkende hingste, men de fi re af 
dem var »blandinge r«, og det skulle 
vise sig - ikke overrraskende - at være 
af det onde. Nogen fast stamme med 
rime ligt konstant afkom kunne ikke 
etableres med d isse hingste, hvorefter 
foreningen re lativt hurtigt skaffede sig 
af med hele samli ngen. Den sidste 
blev afhændet i 1845. 

Imidlertid nåede en af hingstene -
Young Capo d 'Istria - at sætte sit præg 
på hesteavlen på Bornho lm, idet søn
ne r, sønnesønner og døtre i forskel-

lige generationer viste s ig på skue rne 
og tog mange præmier. 

KRYOSN I NGSVANVID 
Det skal fremholdes, at Young Capo 
d 'Istria var den eneste af fuldblod, og 
he r var også forklaringen på, at det 
ikke blev noget roderi med denne 
hingst. Desværre betragtede forenin
gen alle fem hingste som "bladsheste« 
og afskaffede dem alle, da de fi re af 
hingstene ikke længere faldt i landbo
ernes smag. Snarere burde foreningen 
være kommet til det resultat, at kryds
ning med den rene vare kunne give 
gode resultater , og at krydsning med 
»blandinger« var det rene lotte ri. 
Samme lære måtte man i 1840-erne 
d rage i det øvrige land, da man ka
stede sig ud det det såka ldte 2. lands
tutteri , der bestod af 40-50 Yorkshire
h ingste. Først ti år senere blev landbo
erne overalt i landet klar over, at det 
hidtidige krydsningsvanvid kun kunne 

bekæmpes ved at blive inden for de 
forskellige hesterace r. 

Havde man forstået, hvad fuldblods
hesten var, og hvad den kunne bruges 
til , havde man måske allerede i 
1830-erne været inde på en e ngelsk 
linie med udvikling af hestetyper til 
snart sagt alle formål. Men forkerte 
holdn inger og en uendelig række af 
misforståelser hindrede en indbrin
gende produktion af heste i Danmark. 
Det er i virkeligheden først i nutiden, 
vi har indset vore fejltagelser. Men i 
1830-erne og 1840-erne fik livet, set ud 
fra et hippologisk synspunkt, lov til 
uendelig langsomt ar udvikle s ig vi
dere, medens glemslens slør blev ka
stet over de sikkert meget fornøjelige 
fo lkefester, som væddeløbsdagene 
også på Bornholm udgjorde. 

Det gamle kort.fra 1805, der nævnes i art1kleu. Det er et kort, som Videnskabemes Selskab lod udarbejde. 
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Wessel fandt Pær Måns hos 
0 

skrædderfamilien i Arsdale 
Pastor Arne Madsens mangefamiliebånd på 
hjemøenfører ham ofte til en god historie, som 
kan glæde andre. 
Her er det historien om nogle unge 
lollændere, der kom til Årsdale i 1864, og det 
resulterede i et godt hjem, som den unge 
pastor Laurits Wessel besøgte og lod sig 
inspirere af til dialektkoniedien I 
Piblamarken. 

EFfER KRIGEN i 1864 kom tre unge 
lollændere til Bornholm, hvoraf de to 
slog sig ned i Gudhjem, den ene som 
møller den anden som bager, mens 
den tredie efter deres ankomst til 
Gudhjem drog videre til Årsdale, hvor 
han købte sig et jordstykke ved Nørre
næbbe og byggede et af de røgerier, 
der siden da har været med til at 
danne billedet af Årsdale Fiskerleje. 
Ved sin stolte skorstensrejsning vil det 
ikke blet være kendt af enhver Årsda
lebo, men også af mangen gæst, der 
har sat sig klippeøen som et rejsemål 
og er kommet gennem Årsdale. 

SOLDAT I 64 

Jens Jørgen Jacobsen blev født i 
Næsby, Vestenskov på Lolland den 22. 
december 1840 som søn af husejer Ja
cob Jensen og hustru Johanne Jørgens
datter. - Han døde 76 år gammel i Kø
benhavn den 18. februar 1917 og blev 
begravet af sognepræsten for Ibsker
Svaneke pastorat, pastor Andersen, på 
Set. Ibs kirkegård. 

FOTOGRAFIERNE 
Det interessante fotografi af de to børn 
henholdsvis ved en dukkevogn og en 
legetøjstrillebør skyldes en optagelse 
af et par af Jens Jørgens børnebørn. En 
søn var bager i København. Der kan 
næppe være tvivl om, at forældrene til 
de to søde rollinger har glædet sig til 

at sende resultatet af fotografens an
strengelser hjem til bedsteforældrene 
i Årsdale. Den li lle Viggo med trillebø
ren og den lidt større Johanne med 
dukkevognen og den fine dukke må 
bestemt have haft en stor dag, da foto
graf]. Hansen, Vesterbrogade 43, Kø
benhavn, forstod s in metier og lod fo
tolinsen indfange opstillingen i det 
helt rigtige øjeblik. At »gå til fotogra
fen« var bestemt ikke heller en hver
dagsbegivenhed da. 

Børnenes bedstemoder er fotogra
feret samme sted og ses ligeledes i fi
neste puds. Hun hed Ane Marie Brose
lius og er født den 9. oktober 1842. En 
bevaret udskrift af kirkebogen oplyser, 
at dåben fandt sted i Trinitatis Ki rke, 
København, sommeren 1843, den 2. 
juli. Af denne udskrift fremgår det, at 
den lille Ane Marie blev båret til dåben 
af forældrene, Ane Marie Magnus og 
Søren Nielsen Broselius, hvis moder 
stammede fra Italien. 

Ved sit ægteskab blev Ane Marie 
Broselius husmoder i Å.rsdale, hvor 
ægtefællen, Jens Jø rgen Jacobsen, 
købte det omtalte jordstykke for i 1883 
at lade opføre et otte fag langt stue- og Den unge mand, der kom fra Lolland 

til Årsdale, var Jens Jørgen Jacobsen, 
som Valdemar Myhre har portrætteret 
som ældre i 1912. Som tjenstgørende 
soldat i krigen i 1864 blev han dekore
ret med de hæderstegn, stadsklædnin
gen er prydet med. Under besøg på 
Forsvarsmuseet på Bornholm vil man 
der kunne se det drikkekrus, som den 
gode soldat gjorde brug af i 1864. Det 
er et literkrus udført i en ret grov lege
ring, og det bærer mærke af, at det har 
været ganske godt brugt, lidt rampo
neret, som det er, men e llers er det 
velbevaret og må betragtes som en in
teressant antikvitet. Kruset er skænket 
af et barnebarn af Jens Jø rgen Jacob
sen, fru Ellen Hansen , Nexø, der også 
har stillet fotografierne ti l denne art i
kel til råd ighed. 

Sij!akonna-billedet her er desuæ1Te noget utydeligt, men med sket! det nu alligevel, for det 
er eta/den slags billede1; derfortæller noget om klædedragten for i tiden. 
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ladehus i grundmur og med tegltag 
samt et to-fags ladehus ud til Per Sø
rensgade, hvor røgeriskorstenen se
nere blev opført. 

Ægtefællernes hjem er beskrevet i 
nationalmuseets værk: Historiske huse 
i Aarsdale Fiskerleje 1980, hvor man 
på siderne 158-59 kan læse bygnings
beskrivelse og bygningshistorie illu
streret med foto af matr. nr. 16 a, Sko
lebakken 4. Man ser her hovedhusets 
nordfacade med fodmuren, der udlig
ner terrænforskellen fra øst mod vest, 
set fra Per Sørensgade. 

På det her ledsagende fotografi af 
Valdemar Myhre ses det flittige ar
bejde med silden, der skal bringes til 
røgning. En dejlig sommerdag mens 
hylden blomstrer. Personerne er - set 
fra venstre mod højre: Magdalene Ma
rie Hansigne Jacobsen (Lena), der ar
bejder med bærijn. Stående med et 
»spid« ses Ida Haagensen (husassi
stent, e ller på bornholmsk pcifan) og 
Elna Persson. Ved bærijn i højre side 
af billedet er det Jens Jørgen Jacobsen 
og hustruen, Ane Marie. 

Til højre i b illedet ses et stykke af 
røgeriskorstenen. Huset, som Jacob
sen lod bygge, opførtes i begyndelsen 
af 1880-erne. Røgeriet omtales der
imod først i arkivalerne fra dette år
hundrede. Såvidt det er oplyst, blev 
den oprindelige skorstenspibe udskif
tet med den nuværende meget 
smukke mønstermurede omkring 
1930. 

Fotografiet af gjæ!ekonnorna er et 
lidt blegnet arnatørforografi og udfø rt i 
brun tone, hvad der gerne var tilfældet 
dengang. Man får et ganske godt ind
ttyk af, hvordan en gjæ!ekonna var 
klædt, når denne »gik i silden«. Ko
nerne er fotograferet med en sild og 
en rensekniv te å gjæla nie i hånden. 
Set fra venstre mod højre skulle de 
gengivne s ildekone r være: Hanne - ef
ternavn? - Lavra Kristoffersen - Trine 
Kristoffersen og (med hvidt hovedtør
klæde) Karoline Sommer - Lina Boll -
Signe Sandersen - Magdalene Jacob
sen og i b il ledets yderkant Ansgar Ja
cobsen. Billedet er raget ved Poulsens 
Bakke ved Nørrenæbbe. Huset, der ses 

;~~ ...... · ~ ·~ ~.; 
" " ... -- .L~----

jens jorge11 Jacobsen var en dekoreret 
mand, kan man se af delle billede, taget af 
Vald. 1l~)'bre i Svaneke. 

et hjørne af i billeders højre side, til
hørte Ludvig Beyer. 

Si!agjælijnen foregik i Gjælebuzed, 
det lille udhus, hvor Årsdalekonerne 
også kunne få deres brød bagt, når de 
korn med dejen. 

Sildene tilberedes til røgning i Årsdale. Det må være først på sæsonen. Hylden er begyndt at blomstre - brede sine svale bænde1~ som 
digteren skriver. 

2 4 ]Ul PÅ BORNHOLM 



JÆVNE SOLIDE FOLK 
JensJørgenJacobsen var en fingernem 
mand, der kunne snedkere re, lave 
fjedre til sengebunde, skære ud og 
skrædderere. Det sidste smittede i 
form af en her på øen ofte spillet og 
meget velkendt dialektkomedie I Pih
lainarken. 

Som gæstfri husværter havde ægte
fællerne Jacobsen i Årsdale nemlig en 
skrivende feriegæst på besøg om som
meren, Laurits Wessel. Under sit op
hold i huset skrev han på den omtalte 
komedie, hvori Måns Peter som be
kendt sidder og passer sin finger
nemme skrædderkunst på skrædder
bordet. Den unge stud. theol, havde i 
sin komedie luret sin vært af, når 
denne forsøgte s ig i skrædderkunsten 
og honorerede på en fiks måde sit fe
rieophold hos familien ved at opkalde 
personerne i s it værk med de gode 
kendinge fra huset i Årsdale. 

Og når daværende adjunkt P. Holst
Jensen, Rønne, i afsnittet om teaterfor
hold på Bornholm i Bornholmernes 
Land, Øen i Øst, 1944, stille r spørgs
målet: Hvad var grunden til den vold
somme begejstring, hvormed man 
modtog I Piblamarken, var svaret ikke 
handlingen, thi den kærlighedsintrige, 
der holder sammen på komedien, var 
hverken vittigere eller mere overra
skende, end man var vant til at se, men 
en ny bekræftelse på den gamle sand-

Agnes /V/arie Jacobsen, født Broselius, kom 
fra København til Årsdale. 

Jobanne og Viggo Jacobsen bos fotografen med dukkevogn og trillebør. De bærer begge 
kjoler, som det var skik dengang, men bvilket køn de er af -ja det røber legeredskabernes 
f orskelligbed jo klart. 

hed, at det altid er en oplevelse at 
kigge ind gennem sine egne vinduer. 

Det var ikke franske standspersoner 
e ller københavnske studenter, der be
folkede stuen, men jævne bornholm
ske skrædderfolk i deres beskedne 
stuer, talende deres uforfalskede dia
lekt og optaget af problemer, som alle 
kendte fra deres egen verden. 

ET HØSTBILLEDE 
Jens Jørgen Jacobsen havde sønnerne 
Peter (far til de to børn på fotografiet) 
og Ansgarius Johannes og plejedatte
ren Emma, der blev gift Koch i Gud
hjem. Den latiniserede udgave af nav
net Ansgar blev dog aldrig anvendt og 
bortfaldt da også ved navngivningen af 

Ansgarius Johannes Jacobsens søn, 
Jens Michael Ansgar Jacobsen, den s id
ste i rækken af røgere ved familierøge
riet. I dennes stue fangedes en gæsten
des øje gerne af et af disse stolte sejl
skibe i glas og ramme, der har været 
en kær pynt i mangt et bornholmsk 
fisker- og sømandshjem. Skibet var 
bygget af Jens' far, altså af Ansgar Ja
cobsen, som det hed i daglig tale. Men 
det var malet af en Svanekebo, som 
Ansgar havde sejlet sammen med, ma
leren Oluf Høst. At male baggrund for 
et sådant skib og male »bø lgen den 
blå« kunne solnedgangens og Bogne
marksmesteren nemlig også! 
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Da vi byggede Strandvejen 
At samle Strandvejens historie er en opgave, 
jul på Bornholm langs ad vejen vil gøre forsøg 
på at løse. Forvaltningschef f b Andersen bar 
sagt ja til at skrive, og 1nens han samler sit 
materiale, offentliggør vi en beretning fra 
gårdejer Thomas Jensen, Dyndalegård, Rø. 
Han var dreng på nabogården 
Rågelundsgård, en 1 1-12 å1; da Strandvejen 
f ra Rø til Tejn blev bygget sidst i trediverne. Det 

var håndarbejde med masser af jordflytning og velkomment arbejde 
med hestene for hans fa1~ Aksel Jensen. 

I 1935 VAR lVIAN blever enige om, at 
der sku lle laves en Strandvej fra Hel
ligdommen gennem Dyndalen, Båds
tad og Stammershalle ri! Tejn. 

Ingeniører og landmålere havde i 
lange rider gået og målt op og havd e 
sat mærkepæle, hvor vejen skulle gå. 

SKOV OG O LDTID 
Entreprenørfirmaet Kjær og Trillings
gård havde fået arbejdet overdraget til 
udfø relse i løbet af et par år. 

Ingeniør Trillingsgaard og hans for
mand Marius Møller, der siden kom til 
Rønne Havn, skulle lede arbejdsstyr
ken og kom en dag og skulle tale med 
min far på Rågelundsgård. Det var om 
dette arbejde, som nu skulle i gang i 
løbet af foråret 1936. 

Der var nemlig ingen vej ned til 
stranden, kun den gamle hulvej, som 
gik fra Rågelundsgård ned igennem 
skoven ti l stranden. 

Nu skulle de så spørge, om de måtte 
bruge denne vej; det fik de lov til, min 
far blev samtidig tilbudt at få arbejde 
på vejen med hestekøretøjer, og det 
modtog far, for der var jo penge at 
tjene, og de første år i trediverne 
havde ikke været særl ig gode økono
misk set, så nu var der gode lyspunkte r 
fremover. 

var blevet tilplantet i 1928. Det var rød
gran, der nu stod som store juletræer, 
men der var også en del, der var dou
glasgran, og de kunne selvsagt ikke 
bruges til det formål. I stedet blev de 
gravet op og transporteret på en fast
vogn op i skoven, hvor de blev plantet 
igen - i øvrigt sammen med nogle 
ædelgraner. Det var temmelig besvær
ligt at flytte så s tore rræer, men det 

lykkedes, og de fleste klarede sig og 
står i dag, godt 50 år efter, som skovens 
»kæmper«, ca. 40 meter høje og en 
pragtfu ld lige stamme. 

Nu var det ikke bare alt, hvad der var 
over jorden, der skulle fjernes, men 
også det, der lå unde r jorden, skulle 
fjernes. Man havde fundet ud af, at der 
var en gammel gravplads netop der, 
hvor vejen nu skulle anlægges, så 
Bornholms Museum gik i gang med at 
grave ud. De fandt bl.a. e n urne, som 
nu står ude på museet i Rønne. 

PROTESTER OG 
BESKÆFTIGELSE 
Der var mange protester over at lave 
en vej igennem Dyndalen; her hvor 
øens sidste vilde heste holdt til for 400 
år siden, og hvor de r var ro for mo
derne tider. Sku lle denne fredelige 
idyl nu ødelægges med bilernes mo
torstøj? 

Vinteren 1935-36 b lev en meget 
travl tid, alt hvad der stod af træe r in
den for der afmærkede område skulle 
fjernes. De træer, der var store, blev 
fældet, men der var et område, som 

Den 1111ge dame på billedet bedder i dag Karen Alargretbe !psen. l-!11n står foran et af 
sommedn1sene u d til datidens bulæj ned 111od /Javel. Men det er stengærde/, der er det 
ce/1/rale i billedet. Gærdet er nemligfotograferet,fordi det skulle Pl'ttesji·a kanten af bulve
jen og et godt s~vkke ind imod buset - lande11ejen skulle bave plads - og man hat•de lovet at 
sætte det lige så pænt igen . Husets ejer var en ingeniør Brammer; der a rbejdede i udlan
det. 
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Det har været et af øens fredeligste 
og smukkeste naturområder, hvor kun 
gående havde adgang. Sådan lød pro
testerne for godt 50 år siden. Nu er vel 
alle glade for, at vejen blev lavet den
gang, det gav fu Id beskæftigelse, og ve
jen - ja den kan vi jo slet ikke undvæ re i 
dag. 

* 
Det første arbejde var støbearbe jde. 
Der skulle støbes en tunnel , hvor Dyn
dalen skulle løbe under den nye vej. 

Her skulle bruges en de l forskellige 
materialer, såsom cement, jern, grus 
og sten, mens vand hentedes i åen. 
Materialerne var i god tid b levet kø rt 
til Rågelundsgård, og nu sku lle det 
hele så læsses på hestevogne, det vil 
sige fastvogne, og derefter kø res ned 
igennem skove n til arbejdspladsen. 

Denne vej havde indtil 1921 været 
en komm unevej, men den var blevet 
nedlagt, da den ikke blev brugt ret me
get af sognets beboere. Det var jo så
dan før i tiden , at sognets beboere 
skulle kunne kø re til en strand og 
hente et læs grus e ller »edja« (tang), 
som var en nødvendighed til dækning 
af roekuler. 

Desuden er der ofte skanser, som 
skulle ti lses en gang imellem, og red
ningsvæsenet skulle også kunne 
komme ned til stranden efter drivtøm
mer m.m. 

FARS DAGBOG 
Citat fra min fars dagbog: To rsdag d. 7. 
maj 1936 begyndt arbejdet på Strand
vejen. Kørt 10 læs paksten og kørt en 
blandingsmaskine ned til »arbejds
pladsen «. 

Fredag var st. bededag, lørdag d. 9 
kørt 2 læs paksten, kø rt 13 læs sand og 
kørt 4 læs cement; der var ikke noget, 
der hed "bededagsferie« eller lør
dagsfri. Arbejdet kom i første række. 

Mandag cl. 11 . maj kørt 18 læs sand, 
og de efterfølgende dage i ugen kørt 2 
læs cement, 26 læs sand og 25 læs 
grus. 

Sand, grus og sten blev hentet nede 
fra stranden på Rågelundsgårds om
råde. Det foregik i strandkanten elle r 
ved det, de r skulle blive vej og vejs i
der. Det var således ikke mere end 100 
meter, transporte n skulle foregå over. 

""='· 
Nogle af de stedsegrønne træer, der blev flyttet fra vejområdet og op, er i dag Dyndalesko-
vens kæmper. De var blevet plantet i 1929, og flytningen fandt sted i 1935. På billedet står 
gdr. Tbomas Jensen ved en af de veludviklede stammer, som ban mener bar en bøjde på 
ca. 40 meter. Fat. : B-d. 

]eg ved ikke, hvad min far fik pr. læs, 
men forkarlen havde en aftale med 
min far om, at han skulle have 10 ø re 
for hvert læs, han kørte, og da der blev 
kørt ca. 80-90 læs o m ugen, kunne han 
altså tjene 8-9 kroner ekstra ud over 
sin faste lø n. Det var flot, men det ly
der selvfølgelig ikke af ret meget i dag. 
Jeg kan dog nævne som eksempel på, 
hvad han kunne få for disse 9 kr., han 
tjente ekstra. Han kunne tage ned til 
Stammershalle både lørdag og søndag 
og nyde 30 øl; det kostede kun 31 øre 

for en restaurationsøl. Og han gjorde 
det! 

SVELLER OG TIPVOGNE 
De første 3 måneder gik med støbear
bejder omkring åen, og derefter skulle 
alle træskrynerne rundt om fjernes. 
De blev sprængt op. Hertil b lev brugt 
en masse sprængstof. Man havde byg
get et betonhus oppe ved Kløvbæk
ken, hvor man opbevarede disse far
lige »Stoffer«, der selvfølgelig skulle 
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være under lås og slå. Dette hus ligger 
der stadig. 

Efter at alle sktyner var blevet fjer
net, skulle jorden løsnes. Det blev den 
med fire heste for en plov i det øverste 
lag. Siden kunne arbejdet klares med 
to heste. Derefter skulle dæmningen 
over åen laves. Det blev al den jo rd fra 
udgravningen i begge retninger, der 
skulle fiyttes derned; man fiyttede no
get med en jordskuffe, men det var 
ikke over alt, den kunne bruges, da det 
var blåler og andet lermateriale, som 
var meget sejt. 

Man fik nu tipvogne, og der skulle 
bruges skinner og svelle r af træ. Disse 
sveller kunne nu hentes i Rågelunds
skoven. Der blev sat et par mand i 
gang med at fælde træer, der derefter 
skulle køres til sawærket i Rø, hvor de 
blev skåret ud til sveller. 

Efter fars dagbog er der blevet kørt 
masser af træ til og fra sawærket. Det 
var også en lang strækning fra Kløv
bækken til Dyndalen. De t første stykke 
tid brugte man en petroleumsmotor 

og et spil til at trække tipvognene frem 
og tilbage, senere blev der anskaffet et 
lokomotiv; det gik godt, når der ikke 
var alt for store stigninger. 

EKSTRA HESTE TIL HØSTEN 
Nu nærmede vi os høstens tid, og to 
mand og to spand heste på Strandve
jen hver dag var for meget. Hvordan 
skulle høsten klares? Der måtte skaffes 
e t par heste til. Den 6. august blev der 
købt to nye heste af Ch r. Holm, Sejers
gård i Rønne, og to sæt arbejdsseler 
for 1.425 kr. Nu kunne der også blive 
høstet, da vi også havde fast daglejer. 

Hele efteråret, til vinteren satte en 
stopper for at fiytte jord, var det ene 
spand heste og mand på arbejde, og 
der blev stadig kørt sveller til og fra 
skæreriet. 

Midt i marts måned 1937 begyndte 
man igen med at pløje jord løs og fiytte 
jord. Vinteren og det kraftige tøbrud 
havde været hård ved dæmningerne, 
der flød ud til siderne, og ved åen flød 
jorden ud i vandet. I juli måned måtte 

Træfældning på gammeldags skovbugge1facon i Dyndaleskoven i tilslutning til vejens byg
ning Der skulle bruges sveller til underlæg for tipvognstogets skinner. 
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Delle billede bfel' taget af Stra11dveje11 ji'Cl 
kanten cif Dyndafeskouen so111111ere11 1938, 
da L'ry·en l'a r ny. 

man yderligere støbe et stykke til tu
nelien. Det vil sige, at der igen skulle 
køres grus, sten og cement i en fjorten 
dages tid. 

De steder, hvor man var færd ige 
med at grave ud, skulle der nu graves 
vejgrøfter, anlægges rabatter og køres 
muldjord på skråningerne, men for at 
holde på den fine madjord måtte vi nu 
til at skære græstørv i tusindvis. Den 
skar vi o ppe i Klippeløkken, ca 40 cm 
lange, læssede dem på en fastvogn og 
kørte dem til den strækn ing, hvor de 



To arbejdsmænd æd en jordskuffe, der godt kunne iære et effektil't redskab, trukket af en 
petroleumsmotor med el wirespil, men ber l'arjorden for ujævn. 

skulle bruges. Der blev lavet mange 
læs, da det dre jede sig o m flere kilo
meter, der skulle lægges ud. 

Skråningerne blev også beplantet 
med buske-for eksempel rosenbuske, 
kvæder og mange andre. Det var nok 
nærmest for at holde på jorden. Den 
havde lyst ti l at flyde ud i perioder 
med store regnskyl. 

PRIVATE FORSTYRRELSER 
Vejstrækningen igennem Dyndalen 
var den absolut mest besværlige. Vi
dere mod Tejn gik det anderledes let 
og hurtigt. Her var ikke nær så meget 
jord, der sku lle flyttes, og de vandløb, 
som skulle fø res under vejen ud til 
havet, kunne ti ldels klares med store 
betonrør; det var Møllebækken, Æ llin
gebækken og Blåkildebæk. 

Der var også et par små bådehavne, 
som vejen kom nær på. Selve opslæb
ningsstedet blev taget med til vejen. I 
stedet blev der lavet opslæbningssted 
på vejskråningen endda med støbt 
bund. 

Ved Troldskoven har der også været 
en gammel gravplads, og ro mænd, 

Jørgen Marke r og Lo rentz Bech, fandt 
ud af, at der var mange gravsten med 
indskrifter i de gamle stengærde r 
rundt om skoven. De g ik så i gang - på 
eget initiativ - med at få dem samlet 
sammen til et sted i skoven, og der fik 
de dem sat pænt op, sådan som de står 
den dag i dag. Det var en god ting. 

Den gamle vej, som gik fra Tejn 
forbi Stammershalle gennem Bådstad 
og op ad vejen forbi Dyndalegård, 
blev anlagt i 1908. Det var kun en en
sporet vej med nogle vigespor, hvor 
trafikken kunne komme uden om hin
anden - man måtte i høj grad tage hen
syn til den modkørende trafik, som jo i 
de fleste tilfælde var hestekøretøjer, 
men biler var der jo kommet en del af 
sidst i trediverne. Der kom også flere 
og flere turistbusser. De var jo brede 
og ikke nemme at komme om ved. 
Mange heste var bange for at møde 
disse »uhyrer«, som oftest også havde 
glade og støjende mennesker som pas
sagerer, men de var jo på »udflugt«. 
Det var deres dag, men det var uvant. 

MERE JORD 
Vejstrækningen fra Helligdommen til 
Røbro blev lavet i 1938, samtidig med 
at Rø-Klemenskervejen blev udbygget. 
Nu blev den lagt om bag de gamle 

Men stadig var der nogle folk, som 
følte, at der b lev frataget dem noget 
fredfyldt ved at der blev lagt en stor 
bred vej igennem deres naturområde. 
Der var et problem med et gammelt, 
flot stengæ rde - et godt stykke inde 
skul le det vige for vejen, men man 
havde lovet at stable det lige så flot op 
igen, efter at vejen var lavet, og det 
blev det også, for det var blevet foto
graferet meter for meter, så det kunne 
se nøjagtig ud som før. 

Der blev bentet jord i skouen. til opbygningen af æjdæn111inge11 over åen. Vognene blev 
trukket op ogfpldt med jord, Iwarefter de sell' kunne løbe ned til vejbygge1iet. 
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huse i Rø og ned over markerne til 
Helligdommen. På strækningen gen
nem Rø skulle der bruges megen fyld, 
og da alt, hvad der var blevet g ravet ud, 
gik til udfyldning af Kløvbækken og til 
området ud for Hotel Helligdommen, 
måtte der findes en anden løsning. 

Der fandtes en grusgrav på Råge
lundsgård, og materialerne herfra 
kunne godt bruges til dette formål. 
Hertil kunne man oven i købet bruge 
lastbiler, der påtog sig at flytte jord 
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e ller grus, men alt blev læsset med 
skovl, både på og af, for der var ikke 
noget tiplad på disse biler. Betalingen 
for dette grus var 25 øre pr. kubikme
ter. Det blev ikke til det store beløb, 
men 1.000 kr. strakte langt i 1938. Det 
var da en helårsløn til en forkarl, kan 
jeg huske, men der kom et meget stort 
hul i marken, før de blev færdige med 
at grave. Det e r forlængst blevet plane
ret ud, og der er mark igen, som om 
intet var hændt. 

BÅDSTAD KRO - OG ANDET 
Såvel Bådstad og Stammershalle er 
steder på Bornholm, hvor der har fo
regået meget historisk, hvor sørøvere 
gik i land, overfaldt beboere, i enkelte 
tilfælde slog dem ihje l, røvede deres 
ejendele og stak til søs igen. Sådan gik 
det ti l på Bådstadkroen for mange år 
siden. Den brændte i 1925, og så ville 
man have den nedlagt som kro, men 
det var nu ikke så ligetil. Der skulle 
søges her og der, og til s idst lykkedes 
det. 

At der fandtes kroer inden for pas
sende afstande har altid været anset 
for at være nødvendigt i Danmark. 
Dels skulle hestene fodres, og kusken 
skulle også have noget at stå imod 
med. 

Der lå også mange traktørsteder og 
kiosker langs kysten i trediverne. 
Alene fra Stammershalle til Røstad var 
der fem. Stammershalle Hotel og Ki
osk, i Bådstad store og lille »Klømt«, et 
træskur, hvor man kunne købe kaffe 
og nyde den skønne udsigt langs kys
ten. 

Ved Helligdomsklipperne var der 
»Capri«, hvo r der blev serveret kaffe, 
øl og vand. På Bornholmerpladsen, 
som stadig er e t meget benyttet ud
flugtssted, b lev der også serveret kaffe, 
øl og vand, og desuden var der kiosk. I 
Lindeskoven ved Røstad var der også 
en kiosk m.m. Alle disse steder er i dag 
nedlagt. 

HOTEL OG STEDNAVN 
Strandvejen kom nu til sin fulde ret for 
Hotel Stammershalle, der på den 
måde efterhånden var blevet e t af øens 
mest besøgte forlystelsessteder i som
mertiden. 

Direktør Mecklenburg havde i 1935 
åbne en zoologisk have med forskel
lige dyr som løver, ulve, bjørne, aber 
og en hel del forske llige slags fugle. 
Men denne del af virksomheden blev 
lukket under krigen. Jeg tror nok, det 
begyndte at knibe med at skaffe det 
rigtige foder til dyrene .. 

Der var også blevet bygget en stor 
rutschebane, og hver søndag efter
middag i ferietiden blev der afholdt 
konkurrencelege for børn , såsom æg
geløb, sækkeløb og m.m. , for ungdom-



men dans om eftermiddagen, for ho
tellets gæster om aftenen. 

Navnet Stammershalles virkelige 
oprindelse findes der ingen forklaring 
på, men der eksis terer den tradition, at 
navnet kommer af de flade og toppede 
klipper ud imod kysten. 

Der er andre, der siger, at navnet er 
efter en sørøverhøvding - han stam
mede, og halle er jo klipperne. Derfor 
Stammershalle. 

Hotel Stammershalle blev bygget i 
1912 af den tyske hotelkonge Rolf MUi
ler på denne meget naturskønne 
grund. Bygningsstilen skal være noget 
i retning af de tyske slotte ude i bjerg
områderne. Den passer fint ind i den 
bornholmske natur - både set fra 
Strandvejen og ude fra havet. 

Da Strandvejen blev færdig, lavede 
direktø r Mecklenburg en kunstig 
sandstrand neden for hotellet, men 
den har vinterstormene forlængst fø rt 
med sig ud i havet. 

Troldskoven hører til Stammers
halle. Dette navn fik den, fordi Rolf 
Muller lavede stierne sådan, at man 
blev ved at gå i ring og ikke kunne 
finde ud. Men i vore dage opfattes nav
net vel ikke mindst som en henføring 
til skovens »forkrøblede karakter«. 
Der er store, runde klippefremspring 
og huler, som der godt kan have boet 
trolde i, og der er træer, der snor og 
krummer sig, og som aldrig opnår fuld 
udvikling her, bl.a. den seje avnbøg, 
der af naturen formes i ejendomme
lige vridninger. 

Her findes 11 elverhøje - alle med 
navn som Gedestue,Jettestue m.fl. 

I 1938 fik hotellet navneforandring 
til det romantisk klingende »Elverhøj
Kroen« - efter de mange elverhøje, 
som fandtes i skoven. Man er dog hel
digvis gået tilbage til det gamle Stam
mershalle, der af os alle, heromkring i 
hvert fald , føles som det rigtige. 
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Arbejdsholdet fotograferet sommeren 1938 oppe i skoven ved det skw~ hvor petroleumsmotoren var installeret. Bygningen af vejen varede 
et par år, men lå dog stille, når vinte1perioder gjorde udendø1-s arbejde f01· vanskeligt. Men om sommeren var der liv, og så blev arbejdet 
afbrudt buer eneste eftermiddag af folkene oppe fra gå1·den, der kom med eftermiddagskaffe. Efter vejindvielsen skrev Bornholms Tidende 
den 4.juni 1938: »Noget af en dansk seværdighed, med disse ord karakteriserede amtmand v. Stemann de nye Strandveje, der løber langs 
Bornholms nord- og østside, og som i går fik deres officielle åbning. 
Det var strandvejen fra Svaneke til Gudhjem og fra Rø til A!finge. Den var virkelig meget af en dansk seværdigbed,fordi man ber kommer 
kørende - og endda behageligt kørende - til en udsigt og en naturskønhed, der er :gælden i vo1t land. . 
Parkeringspladser blev der ikke lavet, da vejen blev stukket af, de er alle kommet meget senere. Der gik 30 å1·, før der blev lavet en 
parkeringsplads i Dyndalen. Det var et in itiativ fra artiklensfo1fatter, der fø11e til, at parkeringspladsen blev lavet i 1965. 
Ved troldskoven er parkeringspladserne kun lavet for få år siden. l 1989 er der blevet lavet • lommer« f01-skellige steder til rutebilerne. Fot.: 
Kaare Rasmussen. 
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Det er Rådhus-Kiosken 
- hvor den så end ligger 

Frede jan Hansen, 63 år, er typograf og bar 
arbejder både på Bornholms Auis og 
Bornholmeren.11988 lod han sig pensionere, 
og tiden går bl. a. nied ar skrive lidt om 
barndoni og ungdom i Rønne. Denne artikel 
handler meget om Rådhus-Kiosken i Rønne -
nied baggrund i Frede Hansens tilknytning til 
kiosken som bud. 

I 1936 FIK ]EG mit første job med fast 
ugeløn - det var hos Viggo Sonne, Råd
hus-Kiosken, medens den endnu bar 
sit navn med rette. Det er dog et 
spørgsmål, om den ikke stadig gør det, 
for navnet Viggo Sanne er jo, trods det, 
han er afgået ved døden for 20 år si
den, forbundet med Rådhus-Kiosken. 
l folkemunde hører de to bestemt 
sammen og vil gøre det mange år 
endnu. Desuden, rådhuset ligger jo 
ikke mere på St. Torv, Rådhusteatret 
hedder Rønne Bio, og Rådhuskroen 
hed den gang Fremtiden - her er nav
net altså kommet til meget senere. 
Ergo, det er Rådhus-Kiosken, hvor den 
så end ligger . 

Kiosken har efter krigen haft for
skellige p laceringer - mere eller min
dre velegnede, men kunderne har al
tid kunnet finde vej til den - renom
ITieet var nemlig i orden hver gang. 
Det ville nok have glædet Viggo Sonne 
at se de nuværende lokaleforhold, 
men det blev ham ikke forundt - han 
døde for 20 år siden og ville i dag have 
været 93 år. 

BRODERE STARTEDE 

han dristigt varesonimentet med 
kunst og et antikvariat. Tiderne var 
mindre gode i trediverne, og Bog
Bixen måtte lukkes. 

allerede da havde etableret sig med en 
kiosk i hovedstadens periferi , om at 
være behjælpelig med ar få en rent
abel forretning ud af k iosken på torvet 
i Rønne. Det var ikke meget p lads, der 
var, men Viggo Sanne så mulighe
derne og overtog k iosken. 

Der var svære tider, og arbejdstiden 
blev lang, men Viggo Sanne ho ldt ud. 
Udvidelsesmuligheder var der ingen 
af på stedet, og for at hjælpe lidt på de 
trange forho ld forsøgte Viggo Sonne 
sig sidst i tyverne med en filial: Bog
Bixen i Søndergade. Her udvidede 

Viggo Sanne var på mange måder en 
foregangsmand, men lad os vente med 
det og i hans ånd begynde med lidt 
historie. Viggo Sonnes broder Erik var 
elektriker og operatør i biografen, og 
det var ham, der startede kiosken, men 
med to jobs i forvejen blev det for me
get, og han bad sin broder Viggo, der 

Viggo Sanne 11ar ikke bare forretnings/I/and. Han !'ar også et /lle1111eske 111ed sans for de 
nære ting Her er ban i si11 /Jule i ljemmel på Fiskerbakken, bl'Or ban sa/lllede bager og 
billedkunst og gamle bon1/Jol111ske 111oble1: 
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Viggo Sonne var dog ikke til sinds at 
opgive af den grund. Han måtte dog 
igen nøjes med de små lokale r i for
bindelse med Rådhusteatret, men han 
havde nogle gode ideer. Bl.a. fik et par 
afbudene uniformer. De lyste op i tre
divernes grå bybil lede, og på den 
måde henledte de opmærksomheden 
på Rådhus-Kiosken. 

Sanne havde også blik for, at der var 
et udækker marked for dagblade i 
Rønnes periferi, fordi man først fik 
bladene dagen efter udgivelsen, nem
lig når landposten kom. Her oprettede 
Sanne nogle rute r, der bevirkede, at 
de mennesker, der ville give ti øre 
mere om ugen, kunne få bladene på 
udgivelsesdagen. Og hvad var vel 
mere nawrligt, end at de samme kun
d er også fik ugebladene ind ad døren, 
når budene nu alligevel kom. 

Søndag var et kapitel for sig. Det var 
dog ikke alle bude, der vil le have en 
søndagsrute, men så stod der mange 
andre på spring. Om søndagen kørte 
man sto rt set kun inden for bygræn
sen, og det var københavner-bladene 
med søndags-tillæg, der blev kørt ud 
med - 25 øre for en tyk avis bragt lige 
til døren. Det var en svir at få lov at 
køre på »den trehjulede« - en lad-cy
kel - me n det var nu heller ikke noget 
særsyn at se Sonne selv bestige stålhe
sten og he nte de mange blade på post
huset, hvilket kunne være drøjt, for 
der var mange blade. 

EN GOD ARBEJDSGIVE R 
Kiosken voksede, og Sonne var en god 
a rbejdsgiver for de drenge, der tog de
res job alvorligt. Bidske hunde skulle 
budene slet ikke gå ind til , og lå stedet 
for langt fra den rute, der blev kørt, 
måtte abonnenten sætte en kasse op, 
hvori avisen så blev lagt, og betalte 
man ugevis, blev pengene på en be
stemt ugedag lagt i samme kasse. 

Ærlighed satte Sonne meget højt, 
men desværre kunne der ikke undgås 
med så mange mennesker, der efter
hånden var involve ret i driften af den 
lille »biks «, at der kom er par uheldige 
e ksemplarer ind i billedet, og det 
kunne naturligvis mærkes på Sannes 
h umør, når han korn unde r vejr med 
s ligt. Ellers var han så bestemt pæda-

R o 1111 e. 
I en kort periode supplerede Viggo Sanne med en forreh1ing med gamle bøger, t1yk og lidt 
malerier i Søndergade, lwor Olaf Sjøstrøm bavde barber- og frisørsalon. På bjømet lå 
tobaksfon-etningen Cbicago. Bygningen eksisterer ikke mere. Nederst Rådbus-Kiosken på 
Store Torv. 
Bog-Bb.:en, som butikken i Søndergade kom til at bedde, åbnede i 1928. Samtidig blev der 
indrettet B.T·central og avis- og bladsalg. Lukkedes i 1932. Den. kunne ikke svare sig 

gogisk anlagt. Han vidste godt, at et 
strøg over hårtoppen og et rosende 
o rd virkede meget bedre end bebrej
delser. Kontante ydelser var han heller 
ikke bange fo r at yde. Det var f.eks. et 
privilegium at få lov til ar køre med 

telegrammer på en konfirmationssøn
dag - der gav er bestemt beløb pr. tele
gram, og der blev solgt og skrevet 
mange i kiosken, men de fleste b lev 
dog skrevet hjemme på Fiskerbakken, 
hvor Sonne trommede familien sam-
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men for at skrive telegrammer - også 
et sted, hvor Sonne så, hvad service 
kunne give. Det samme var tilfældet, 
når det stundene mod jul. Budene 
modtog på deres ruter bestillinger på 
diverse julebøger, og da der blev af
regnet i procenter af salget, kunne de 
mest energiske tjene sig en pæn ek
straskilling. 

DET UMULIGE 
Viggo Sonne var som allerede antydet 
en foregangsmand på mange måder, 
hvilket også hans hjem bar præg ai 
allerede sidst i trediverne, hvor male
rier, gamle bøger - specielt bo rn
holmsk litteratur - og antikke møbler 
prægede hjemmet på Fiskerbakken. 

Hans virketrang og fremadsyn bevir
kede da også, at man en gang ta lte om, 
at kiosken havde det trediestørste 
bladsalg i hele landet. Dette sidste har 
jeg aldrig fået bekræftet, men det 
skulle ikke undre, om det var rigtigt. 

Humor havde Sonne bestemt også. 
En lille detalje fra hverdagen, hvor un
dertegnede kom til penge på en gan
ske let måde. Vel hjemme fra min lan
drute var det lønningstid - fire kroner 
for en uge - Sonne stak mig en uerhol
delig regning og sagde: 

- Hvad du kan få på denne, er dit. 
Dette forklarede jeg selvfølgelig kun
den, der forbarmede sig over mig og 
betalte et afdrag på fem kroner. Det 
morede Sanne, og han sagde: 

- Nu har alle de voksne prøvet uden 
held, og så kan sådan en knægt gøre 
det umulige - pengene er dine. Og her 
er din løn oveni. 

Viggo Sonne nåede at delagtiggøre 
andre i en del af sine interesser. Han 
var således udgiver og medudgiver ai 
nogle lokalhistoriske publikationer. I 
det hele taget øste han gerne ud af sin 
store interesse for Bornholm over for 
seriøst interesserede, og var man først 
en gang blevet ven med Viggo Sanne, 
glemte han aldrig en, selv om der var 
en generation til aldersforskel. 

I tele Rønnes kioskfamilie fotograferet foran forremi11gen med to indgange - en for selue kiosken og en forpibe1; tobak og andet, der let går 
op i røg, samt uin og spiritus. Det er i den nye sparekassebygning, bjonwt af Antoniestræde. 
Det bemmdte i 1924 i den nyåbnede biograf Råd/Jus-Teatret, i el meget lille lokale. I april 1945 -før bombard<?ment og befrielse -jlylledes 
fil Bundtarmen i A111011ies1ræde. Derefte1; i 1949, »hombebarakke11• pti SIOre Toiv, grunden IJllor brugijoreninge1ne siden byggede vare
/Jus. I 1950 .flylledes endelig fil, bvad der beleglledes som permanente lokale1; nemlig Nornelokalerne i den nye sparekassebygning, 
Antoniestræde. Her bavde man fred for Rimeroderi i mange t'i1; men siden skulle sparekassen selv bruge lokalerne. En ny cbance -
måske den bedste bidt il - uiste sig if 01111 af 1~i1byggeriel i S11e//emark, der blev op/orl, da bl.a. el af Viggo Sanne og andre gode bedsteborge
re meget uærdsat 1•ærts/J11s, Central-Cafeen, kalde! Klædeskabet, ble1• reæt ned Her er bedre beliggenhed, mere plads - og stadig to indgan
ge. Fol.: Algol. 
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Anden verdenskrig og dens 
mindesmærker 

Mc~jor H. V Jørgensen, Rønne, nøjes ikke med 
blot at tale. Han sætter sig også til skrivebordet 
iniellem, og på den 1nåde bar han efterhånden 
samlet et omfattende og meget seriøst 
materiale om alt det stof 01n mennesker, der 
ligger bag krigstidens niindesmærker. Hans 
første artikel om disse ting stod i jul på 
Bornholm i 1985. 

FØRSTE AFSNIT af denne artikelserie 
blev bragt i Jul paa Bornholm 1985 og 
omhandlede mindesmærker over sø
folk og fiskere fra Bornholm, vestall ie
rede flyvere , en enkelt Bornholmsk
amerikaner samt de sovjetrussiske kri
gergrave i Allinge. 

Andet afsnit blev bragt i Jul paa 
Bornholm 1986 og omhandlede ude
lukke nde de tyske krigsbegravelser på 
Bornholm. Afsnittet kan anvendes som 
en vejledning og oversigt for tyskere, 
østrigere og evenruelle baltere, der 
kommer til Bornholm for at finde de
res slægtninges grave. 

Tredie afsnit blev bragt i Jul paa 
Bornholm 1987 og omfattede de 
endnu eksisterende g ravminder over 
de bornholmere, der mistede livet un
der de sovjetrussiske luftbombarde
menter den 7. maj 1945 samt de 
mange mere ellermindre kendte min
desmærker for bombardementet og 
genopbygningen. 

Artiklen i Jul paa Bornholm 1988 
beskrev fortrinsvis de bornholmere, 
som mistede livet i modstandskam
pen, og artiklen koncentrerede sig 
især om de fire navne, der står på Da
vidstatuens sokkel inde på Trekanten 
ved Christianshøj, nemlig 

Kjeld Frederiksen, 
Jesper Peter Funch Lind (der står 
dog »Fun k« p å soklen), 
Karl Edvard Nielsen (der står dog 
»Carl« på soklen) og 
Thor Vang. 

* 

I artiklen blev der yderligere nævnt og 
beskrevet nogle på Bornholm fødte 
personer, der mistede livet i mod
standskampen, og hvis navne med fuld 
ret også vil kunne stå eksempelvis på 
Davidstatuens sokkel. De er desværre 
af forskellige årsager blevet glemt el
ler overset - i hvert fald på Bornholm -
i årene efter befrielsen. Det drejer sig 
om 

Erik Nyeman n, født 6. april 1922 i 
Østermarie , 
Viggo Preving, født den 26. maj 1915 
i Aakirkeby og 
Svend Aage Hansen , født den 1. de
cember 1917 på Balka i Bodilsker. 

Hertil kom så henvisningen til redak
tionschef Børge Kures bog En Ø i Krig, 
hvor der på side 91 omtales en Knud 
Børge Kofoed fra Østermarie, som mi
stede livet i tysk KZ-iejr, men hvor 
yderligere oplysninger e lle rs på det 
tidspunkt manglede. 

KNUD BØRGE KOFOED 
Vedrørende brødrene Knud Børge og 
Viggo Kofoed er der indløbet oplys
ninger fra flere s ider såvel skriftlige 
som mundtlige. De to brødre var ikke 
født i Østermarie, som af Børge Kure 
oplyst, men i Vestermarie, hvilket har 
besvær I iggjort eftersporingen. 

Knud Børge Kofoed var født i Ves
termarie den 24. august 1919. Foræl
drene var Michael Kofod, født den 21. 
august 1889 og død den 5. juni 1970, 
og Albine Lovise Kofod, født Petersen, 

født den 8. maj 1889 og død den 21. 
september 1959. Foræld rene er begra
vede på Veste rmarie Kirkegård, og det 
skal bemærkes, at her staves efternav
net »Kofod« uden e-er, medens søn
ne rnes efternavn i administrationen 
under anden verdenskrig og helt hen i 
1950-erne stavedes »Kofoed «. 

Brødrene Knud Børge og Viggo 
Christian Petersen Kofoed, sidst
nævnte født i Vestermarie den 20. april 
1924, rejste unde r anden verdenskrig 
som følge af arbejdsløshed på Born
holm til Th isted, hvor de fik arbejde på 
Vestvolden. De deltog i illegalt arbejde 
og blev »Stukket« af en Gestapo-hånd
langer ved navn Friedrich Heinrich 
Hansen. De kom iflg. de skriftlige op
lysninger med i den første gruppede
portation fra Danmark til Neuen-

Knud Børge Kqfoed, fodt i Vestermarie den 
24. august 1919, døde af dyse111eri, under
em cering og følgerne af 111isba11dling i KZ

iejren Neuengamme ued Hamborg den 28. 
ja1111ar 1945. Hansjordiske rester er aldrig 
fundet og tra nsporteret tilbage til Dan
mark. 
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Suend Aage Ha 11sen, fod! på Balka i Bodil
sker den 1. december 19 17, omkom ued en 
sabotageaktion den 19 november 1944, 
da en bjemmelaL•el bombe sprang i hånden 
på /Jam. Billederjic:1 /Jans a/ljening cif uær
neplig l vise1; a l ban bar gjo1t ljenes1e såue/ 
på kaserneskibe! "F_)'en " som 0111 bord i ar
tilleriskibet •Niels juel«. 

garnrne. De n bestod af 13 personer, 
men de r er kun nævnt navne på de 11. 
Blandt disse 11 navne findes følgende, 
der blev sendt af sted den 20. oktober 
1944: 

Fange nr. 60.799 Viggo Christian 
Kofoed og 
fange nr. 60.800 Knud Børge Ko
foed . 

Denne skriftlige kilde oplyser videre, 
at i tidsrummet fra 15. november 1944 
til 16. marts 1945 var 132 danske fan
ger fra Neuengamme på udkom
mando i Meppen - \tersen-lejren , hvor 
de udfø rte hårdt og usundt arbejde. 
Selv om de danske fa nger var fys isk 
stærke mænd og i god sundhedstil
stand - i modsætning ti l de stakkels 
forhutlede fanger, der kom fra de tysk
besatte østområder samt jøderne - så 
steg dødeligheden grusomt også 
blandt danskerne på grund af sult, 
kulde, smitsomme sygdomme og mis
hand ling. 

Den 28. januar 1945 døde Knud 
Børge Kofoed kun 25 år gammel af 

36 JUL. !'li BORN/-10/.J\/ 

dysenteri. Hans jordiske rester er ikke 
kommet hjem. Broderen, Viggo Ch ri
stian Kofoed, overlevede ræds lerne i 
KZ-lejre ne og kom e fte r kr igen hjem 
til Bornholm, men måtte betegnes 
som såvel fysisk som psykisk nedbrudt 
efter s lag i rvggen, dysenteri og under
ernæring. 

Bornholmeren Knud Børge Kofoed 
med data som nævnt ovenfor er ikke 
opført på Davidstatuens sokkel, og 
man leder forgæves efter hans navn i 
Mindelunden i Ryvangen. Han er hel
ler ikke nævnt i det på Gyldendals For
lag af Frihedskampens Veteraner ud
givne meget interessante værk Faldne 
i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 
Dog er de to brødres navne nævnt i 
Jørgen H. Barfods bog Helvede har 
mange Navne, som omhandler danske 
personer i tyske KZ-iejre og fængsler. 

Der kan - set med undertegnedes 
øjne - ikke herske tvivl o m, at Knud 
Børge Kofoeds navn burde fi ndes ikke 
blot i Mindelunden i Ryvangen, men 
også på Davidstatuens sokkel. 

SVEND AAGE HANSEN 
Om Svend Aage Hansen er der også 
siden fremkomsten af notitsen i Jul 
paa Bornholm 1988, siderne 32-33, på 
forskellig vis opnået yderligere såvel 
skriftlige som mundtlige oplysninger. 

I Bornholms-udgaven til det illegale 
blad »Studenternes Efterretningstje
neste«, dateret 28. november 1944, 
side 4, læses følgende: 

»Første bornho lmske Patriot faldet. 
Søndag den 19. Nov. blev Fisker 

Svend Hansen, Nexø, dræbt af en 
Bombe, der var tiltænkt Nazisten By
ders Forretning i Byen. 

Man kan diskutere Værdien af den 
Sabotage, som Svend Hansen havde i 
Sinde at foretage, men eet er s ikkert, at 
denne unge Mand er den første paa 
Bornholm, der er faldet i en Kamp, 
som omspænder he le Lande t, Dag og 
Nat, i hver e n Time. 

Han vil blive mindet. 
I Dagene efter den tragiske Begi

venhed, blev der nedlagt Kranse og 
Dannebrogsflag paa det Sted, hvor 
Svend Hansen faldt, og Følget, der 
fulgte ham til det s idste Hvi lested, var 

meget stort, et smukt Udtryk for den 
Agtelse for den døde og Medfølelse 
for dem, der m istede et kært Menne
ske. 

Før Jordpaakastelsen sænkedes 
Dannebrog over hans Grav.« 

I det illegale blad »Bornholms Ku
rer«, nr. 7 af1. december 1944, omta
les episoden på s ide 2 på fø lgende vis: 

»20.11. blev den 25-aa rige Fisker 
Svend Hansen sprængt i Stykker af en 
hjemmelavet Bombe, som han var paa 

. \-lUJcl"t:~;~·IW/i1i;, e 1.ib~1:a ... ~,l 
1~la;11,~1~.<~"l1~,·l>t~tntl!t1.tJ:~I . . . "; , .. 

----Som del ses, er der endnu plads på David-
slatuens sokkel til navnene på de persone1; 
der mistede lioel som følge af besæ11else11 
og deltagelse i modstandskampen, men 
som ble1 • glemt eller ouerset i årene u mid
delbar/ ejier 1945 
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Som det ses af ouenstående var 11ykteknikke11 bag de illegale blade ofte meget primitiv. Fotokopieringsmaskinen var ikke opfundet, og 
de duplikatorer, som modstandefolkene »lånte•, var ofte ret ringe og blev brugt af ukyndig! personel. 

Vej med til Købmand Byders Butik i 
Nexø. Byder er kendt som Stikker og 
Pengeafpresser.« 

Svend Aage Hansen gik i Bodilsker 
søndre Skole og kom efte r sko legan
gen ud at sejle. Han havde hyre med 
flere mindre fartøjer og bl.a. med den 
fra besætte lsestidens illegale flygt
ninge- og våbentransporter legendari
ske skipper Hans Peter Bendtsen om 
bord i jagten »Villig« af Neksø. Han 
aftjente sin værnepligt i marinen, og 
senere fiskede han fra Snogebæk sam
men med en svoger. 

Hvad det illegale arbejde ang ik, til
hørte han en gruppe på 10-12 perso
ner under modstandsbevægelsen i 
Neksø. Gruppen fremstillede bomber 
samt trykte og forde lte bladet »Frit 
Danmark«. Det menes dog ikke, at 
Svend Aage Hansen deltog i bladarbej
det. Efter lodtrækning i gruppen blev 
det Svend Aage Hansen, der skulle ka
ste bomben ind i marskandiser Byders 
forretni ng for at give denne tyskven
lige forretningsindehaver en ganske 
alvorlig advarsel. Den aftalte aften 
kom der hindringer i vejen for Svend 
Aage Hansen, men den næste aften in
sisterede han på at gennemføre det, 
han havde lovet, skønt loddet denne 
aften var faldet på et andet gruppe
medlem. Af ukendte årsager sprang 
bomben vist nok i hånden på ham, 
medens han stod og klargjorde den i 
det svage lys fra den gaslygte, der stod 
nærmest marskandiserbutikken. Alle 
øjenvidnebere tninger går ud på, at 
den dræbtes legeme blev frygteligt til
redt og aldeles splittet ad. Efter den 

tragiske hændelse fik gruppen ordre 
til at indstille den ne form for sabota
gevirksomhed. 

Det skal her bemærkes, at Svend 
Aage Hansen var født den l. dec. 1917 
og ikke 1. dec. 1918, som det tidligere 
er blevet oplyst over for underteg
nede. Endvidere er et antal Neksø-bor
geres meddelelse om, at sandstenen 
med nogle ret uforståelige skrifttegn i 
sandstensgærdet tæt ved ktydset Bro
gade-B1yggeristræde skulle være sat 
over Svend Aage Hansen ukorrekt. 
"Mindestenen« er lavet med tilfældigt 
værktøj ganske spontant i en frokost
pause nogle ganske få måneder senere 
og vist nok før bombardementerne. I 
stenen står »Ph. D«, hvilket e r et mo
nogram for Philip Dam, der nu er at
omfysiker og bosat i Schweiz. Mono
grammet er designet af maskinkon
struktør Svend Lemvig, der allerede i 
sin ungdom havde en god åre for teg
ning og tegnede monogrammer til 
sine venner og skolekammerater. 

Svend Aage Hansen blev - som med
delt i Bornholms-udgaven af Studen
ternes Efterretningstjeneste dateret 28. 
nov. 1944 - begravet den 24. nov. 1944 
på Set. Bodils Kirkegård under stor 
deltagelse. Graven er nylig sløjfet, men 
selve gravstenen er bevaret - og bør 
bevares. 

* 
Faldne med svagere tilknytning til 
Bornholm. 

I værket »Faldne i Danmarks Fri
hedskamp 1940-45« er nævnt et antal 
faldne elle r omkomne, der i kortere 
e lle r længere tid havde ophold på e l-

ler anden form for tilknytning til Born
holm. Nogle var ansat på Bornholm i 
en årrække, andre havde tjenstlig til
knytning til Bornholm i et antal må.ne
der, og atter andre rejste over til slægt 
og venner her, når jorden begyndte at 
brænde under deres fødder i det øv
rige land, elle r de havde noget illegalt, 
der skulle ordnes. De skal her nævnes 
i alfabetisk rækkefølge med en kort 
beskrivelse af deres livsbane. 

KORDEGN EINAR RUDOLF ASBO 
Han var født i København 30/9 1885, 
og faderen var sten- og b illedhugger 
Niels Kristian Nielsen. Han fik lærer
eksamen fra Silkeborg Seminarium i 
1910 og ansattes derefter som lærer i 
Neksø. I 1918 søgte og fik han et frisko
le lærerembede i Mellerup ved Ran
ders. Efter 1921 var han kordegn ved 
Helligåndskirken i København, hvor 
han udførte et stort socialt betonet 
men ighedsarbejde. Han var også med
arbejder ved Kofoeds Skole. I juli 1944 
blev han afhørt af Gestapo, og den 21. 
ju li 1944 blev han dræbt af tyske ter
rorister. 

Der findes en mindesten for ham 
ved frimenighedskirken i Mellerup, 
hvor han var ansat i tre år. 

BANKASSISTENT 
TORBEN HALKIER 
Han var født 13/9 1920 på Frederiks
berg. Han b lev allerede i 1943 involve
ret i mangeartet illegalt arbejde. I maj 
1944 blev hans o rganisation revet op 
af Gestapo, men Torben Halkier und
gik at b live arreste ret, selv om han var 
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såret. Han fortsatte med at deltage i 
sabotager samt i den polsk-engelske 
efterre tningstjenestes arbejde. Han 
»gik under jorden « og opholdt sig på 
Bornholm hos familie. Da han troede, 
at banen var klar ige n, rog han flyveren 
fra Rø nne Lufthavn til Kastrup, men 
her stod det tyske politi fo r at arrestere 
ham. Der opstod ildkamp, og han blev 
på ny såret. Han førtes til Vestre Fæng
sel og derfra videre til Frøslev og så til 
Neuengamme, hvor han døde den 911 
1945. 

Der er rejst mindestene for ham på 
Hylkedam pr. Gelsted på Fyn samt på 
der, der dengang hed Fodfolkets Kor
ner- og Løjtnantskole og senere bereg
nedes som Fodfolke ts Sergentskole på 
Kronborg. 

DYKK ER OG STENFISKER 
SOFUS JOHANN ES HANS EN 
Med sit stenfiskerfartøj »Ib« af Nak
skov sejlede han flygtninge til Sverige, 
Den l. dec. 1944 transponerede han 

!11dskr{fte11 på sandstenen i gærdet i Bro
gade tæt æd bjornet til B1yggeristræde i 
Nexo i jul paa Bornbolm 1988 lignede en 
rebus. ti/an spfi!jder f orgæues efter noget, 
der kan tolkes som forbogstaverne i navnet 
Svend Aage Hansen. Det, der er indbugget 
i stenen, er slet og ret det monogram, som 
senere maski11ko11str11ktor Svend Lemvig 
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11 politifolk i sikkerhed over Øre
sund, men på hjemvejen skete et e ller 
andet. »Ib« blev rime ligvis opbragt af 
tyskerne med kamp til følge. Medhjæl
perens lig drev i land i Sverige med 
mærker af skudsår, og Sofus Johannes 
Hansens lig drev så sene som den 1. 
juli 1945 i land ved Frydenlund nord 
for Rø nne (omtalt i Bornholms Ti
dende den 2. og 3. juli 1945). Efter 
legalt ligsyn og mindeord ved provst 
Matthiesen i kapellet i Rø nne ledsa
gede Marineforeningen kisten til rute
b åden »Sverige«. 

MØBE LARKITEKT 
EJLER FRE DERIK HURTIGKARL 
Efter uddannelse som snedker og mø
belarkitekt blev han indkaldt til aftje
n ing af værnepligt i CBU. Han var først 
på Bernstorff Slo t, me n gjo rde så i 13 
måneder tjeneste ved CBU-ko lonnen i 
Sandvig, hvilket må have været i 
1941-42. Han var som våbeninstruktør 
og lærer i nærkamp dybt involveret i 

tegnede til sin uen og skolekammerat, nu 
atonifi•s1kere11 Philip Dam. 

Da stenen nogle få måneder efter ulyk
ken pludselig I& på gærdet tæt ved det sted, 
bl'or Suend Aage Hansen faldt, er den ble
l'el betragtet so111 et primitil't minde for den 
omkomne. Suend Lemuig bar /Jer rekon
strueret monogrammet. 

modstandsarbejde. I januar 1945 søgte 
Ejler Hurtigkarl sammen med sin far, 
der var portner på Gentofte Amtssyge
hus, og endvidere sammen med sin 
mor ( !) og to andre modstandsfolk at 
befri fra Hipo en såret modstands
mand, der var blevet indbragt på ho
spitalet. Under den ildkamp, der op
stod, blev Ejler Hurtigkarl og en af 
Hipo-folkene dræbt. 

Der er mindeplader fo r Ejler Frede
rik Hurtigkarl på Det tekniske Selskabs 
Skoler, på Gentofte Skole samt på 
Gentofte Amtssygehus. Han er begra
vet i Mindelunden i Ryvangen. 

POLITIBETJ ENT 
JOHANN ES J ENS EN 
Han var født i Borris, Jylland, den 
12/11 1918. Efter aftjening af værne
pligten i Livgarden, hvorfra han blev 
hjemsendt som korporal, b lev han an
sat i Rigspolitiet. Han gjorde i 1942-43 
tjeneste ved kystbevogtningen i Neksø. 
Herfra blev han forsat til tjeneste i 
Struer, hvor han blev pioner i mod
standsarbejdet og ledede såvel våben
modtagn ing som sabotagearbejde. 
Han blev den 14/6 1944 arresteret af 
Gestapo, og så gik vejen over Aarhus, 
København og Frøslev til Neuen
gamme og derfra videre til Pona West
falica, hvor han døde de n 2111 1945. 

Følgende mindesmærker er sat for 
Johannes Jensen: 

Mindesten på Borris Kirkegård, 
m indeplade på Borris kirkemur, min
deplade på Struer Rådhus, minde
plade på Politigården i København og 
mindeplade i Ryvangen. 

HANDELSGYMNASIEE LEV 
PETER BOGSTAD MANDE L 
Han var født den 9/5 1924 på Frede
riksberg. Faderen, kontorchef Carl Le
onhardt Bogstad Mandel, var lærersøn 
fra Christiansø. Peter Bogstad Mandel 
opholdt sig under en del af krigen på 
Østbornholm, hvor han i 1944 deltog i 
organiseringen af flugten til Sverige 
fo r e n af de amerikanske flyverbesæt
ninger, der nødlandede på Bornholm. 
Han var senere med til på Sjælland at 
fratage tyskerne betydelige våbenlagre 
samt at modtage våbennedkastninger. 
Under en af d isse operationer blev 



,-----De fire, der døde for friheden-------·---

Den anden bornholmer blev 
dræbt ved maskingeværsalve 

Vilife opholde en gestapopatrulje, så en eftersøgt kunne 
rtå at forsvinde, Inden tys~erne trængte ind i huset 

Den anden inskription på del 

mindesmærke, der den 27. ds. afslø

res i Almindingen til minde om de 

fire bornholmere, der satte livet til 

un~'ci- frihedskampen, bærer navnet 

Carl Edvard Nielsen. Han blev myr

det af gestapo i Thorslunde. 

Ca'rl Edvard Nielsen, der er fØdt 
den 10. august 1909 i Knudsker som 
sØn ·at brænder OskaT Nielsen og 
hustru, Harbohusene, var uddannet 
som landbrugsmedhjælper. 

H a n forlod Bornholm i 1926 og 
erhvervede sig senere en lille e jen
dom, •Karlsminde«, i Thorslunde 
på Sjælland. ut1der krigen var han 
en overgång vagtmand på K øben
havns vandforsyning i Thorslunde, 
• Thorsbroværket«, hvor han var 
vellidt og afholdt på grund af sit 
stilfærdige og rolige væsen. Som 
vagtmand k om han i .forbindelse 
merl frihedsbt>vc:bgdscii. Han deltog 
i nrbejdet med udgivelsen af illega
le blade, og desuden gav han husly 
lit m af gestapo effersØ"gt kommu
nist, som fik lov til at bo på fØ"rste
salen i hans ejendom. 

.En aften kom en patrulje på 4-5 
gestapomænd forbi »Karlsminde«, 
og da de så, at der var lys inden for, 
bankede de på i håb om at træffe 

Carl Edvard. Nielsen 

kommunisten hjemnie, hvad de. 
liavde fået et fin gerpeg om. Det var 
Nielsen, der lukkede op, men da 
han sa, hvem der stod udenfor, 
sm æ kkede han dØren i for derved 
at give kommunisten lejlighed til at 
forsvinde. Tyskerne fyrede imid
lertid e n maskingeværsalve ind 
gennem· den lukkede dør og ramte 
Nielsen, der døde og nu ligger be
gravet i Ryv'angen. 

Karl Edl'ard Nielsen, lwis navn står på Davidstatuens sokkel, var født i Rønne, men voksede 
op i Vestermarie. Senere j7y1tede forældrene til Harbobusene i Knudsker. Han forlod Bom
bo/111 i 1926 og bosalle sig i Tborshmde på Sjælland. Han blev skudt under en Gestapo-ak
tion 3. nov. 1944 og ligger begravet i Mindelunden i Ryvangen. Karl Edvard Nielsen var 
en meget stille mand, der ikke gik til fotografen, så selv bans søskende ejer ikke billeder af 
ham. Ovenstående billede er de1f or en sjældenbed. Ifølge kirkebogen stavedes /:Jans for
navn med · K" og ikke med .c .. 

han hårdt såret under ildkamp, taget 
til fange og døde under uopklarede 
omstændigheder på det tyske lazaret 
på Nyelandsvej på Frederiksberg den 
25/21945. 

Der er opsat mindeplader for Peter 
Bogstad Mandel på Duevejens Skole, 

på Fuglevangsvejens Skole, på Metro
politanskolen og på Købmandsskolen 
i København. 

EJENDOMSMÆGLER 
KAY HELGE SVENDSEN 
Han var født den 11111 1918 i Køben-

havn. Han deltog meget aktivt i de ille
gale flygtningetransporter over Øre
sund. Efte rhånden tog man våben med 
tilbage, og det opgives, at båden M/S 
»Samson« tillige benyttedes ved forsy
ning af modstandsbevægelsen på 
Bornholm med våben og sabotageud
styr. Hen på efteråret 1944 blev båden 
tilbageholdt af tyskerne i Frihavnen, 
og Kay Helge Svendsen deporteredes 
til Neuengamme. Mod krigens slut
ning overførtes han til Sverige med 
»De hvide Busser«, men efter kapitu
lationen døde han på Blegdamshospi
talet som følge af eftervirkninger af o p
holdet i koncentrationslejren. 

Der e r sat en mindeplade for ham 
på Bryggervangens Skole. 

TIL EFTERTANKE: 
Ved at gennemlæse ovenstående for
tegnelse over navne på dels bornhol
mere og dels på personer med tilknyt
ning til Bornholm, som på en eller 
anden måde mistede livet under eller i 
forbindelse med modstandskampen, 
er der noget, der falder i øjnene. I det 
øvrige Danmark har man efter befriel
sen været langt ivrigere til at sætte 
mindesmærker for de omkomne, end 
de tilsyneladende nøgterne bornhol
mere har været. 

På Bornholm er hele to personer -
nævnt i alfabetisk rækkefølge Svend 
Aage Hansen og Knud Børge Kofoed -
helt blevet glemt, medens man i det 
øvrige land kan se, at hvis en udvan
dret bornholmer færdedes på en loka
litet eller var tilknyttet en institution 
såsom skole eller læreanstalt måske 
blot op til et halvt år, så er der opsat en 
mindeplade for ham. 

Det er et stille håb, at denne artikel 
kan sætte tanker og initiativer i gang 
hos historisk interesserede menne
sker her på Bornholm, så nogle kede
lige forglemmelser kan blive gjort no
genlunde gode igen. Det må huskes, at 
Bornholm trods alt blev ganske kraf
tigt berørt i visse perioder under an
den verdenskrig og især ved dens af
slutning. 
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Siden 
sidst 

Det er med landmænd, som med tu
ristfolk. Når deres respektive sæson 
begynder, er der intet så dårligt, som 
netop det, de beskæftiger sig med. 

Aviserne er flinke til at gengive, 
hvad de tænker, og vi andre, der hver
ken har forstand på det ene eller det 
andet, undres - og tror til sidst ikke på, 
hvad de siger. 

Sådan er det blevet med Danmark, 
og sådan er det blevet med Bornholm. 

Sådan må man tænke, når man igen 
sidder med et helt års aviser og skal 
plukke nogle sider sammen til den år
lige SIDEN SIDST-rubrik. 

* 
Hvad er det, der er galt? Mangler vi 
moral, etik, ansvarsfølelse - samfunds
sind? Det er, som om ingen tror på 
hinanden mere! 

Men sådan set har vi det jo godt der
ude i de mange cirkler og celler, som 
det bornholmske samfund med dets 
ca. 47.000 indbyggere består af. Det er, 
når samfundet kommer under luppen, 
der er ting, der er underlige, og sym
patien stod omkring borgmester Arne 
Hansen, da han ved indvielsen - om 
formiddagen mandag den 24. oktober 
1988 - af første fjernvarme-etape 
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Rønne e rkendte, at fjernvarmen havde 
været en gyser, tilmed i mange akter. 
Amtsborgmester Jens Brandt lukkede 
op for varmen med et smil. Lad os -på 
de betalendes vegne - håbe, det hol
der. 

Rønne Privatskole fejrede den 1. no
vember 1988 sin 100 årsdag. En sådan 
sjældenhed i det bornholmske under
visningsmiljø var værd at fejre, syntes 
både skole, e lever og forældre, og det 
blev gjort med fest fra morgen til nat 
same gaver, bl.a. i form af en stenskulp
tur af Ole Christensen, Olsker. 

Et andet jubilæum i de dage, nær
mere betegnet fredag den 11 . novem
ber, måtte nøjes med 25 år. Det var 
66-flagskibet »Bornholm«s transport 
af 192 beboere fra den vulkanramte ø 
Tristan da Cunha tilbage til deres ø 
efter co års eksil i England. 

Skolelivet e r anderledes nu om 
dage. Man kan lukke skolerne! Den 
lange diskussion om skolen i Knuds
ker var belastende, men mandag den 
12. december 1988 stemte et flertal i 
kommunalbestyrelsen for lukning af 
skolen af besparelseshensyn, og det 
var lige, så beplarnningen i cement
kummen foran skolen kom til at se 
endnu mere lidende ud derved. Men -
skulle det vise sig - det sidste ord i den 
sag er alligevel ikke sagt endnu. 

Statsminister Poul Schlliter havde 
fo rståelse for Bornholms problemer, 
da han op ti l jul i 1988 tog turen til 

Bornholm, men han havde ikke noget 
at have den i. Han snakkede pænt til 
os, men der er ikke noget at gøre. 

En kone af fiskeriets folk gjorde 
samtidig opmærksom på de kvaler, 
netop det erhverv har. Det kan der 
heller ikke rigtig gøres noget ved, men 
i Rønne kom der en af de første dage i 
januar 1989 et russisk fryseskib og los
sede omkring 850 tons torsk. Og den 
slags blev ikke en engangs-foreteelse. 

Om eftermiddagen tirsdag den 27. 
december 1988 døde på to forskellige 
hospitaler i Århus fo rfatteren, over
bibliotekar Christian Stub-Jørgensen 
og hans kone Elisabeth. Med kun to 
timers mellemrum. Fru Stub-Jørgen
sen var fyldt 90 i august og han 91 i 
september. 

Chr. Stub-Jørgensen var fra Allinge 
og en af de sjældne få som beskriver af 
barndom mens land, og hans Elisabeth 
støttede ham bravt deri i e t ægteskab 
af usædvan lig langt åremål. Han kæm-



pede sig til et liv blandt bøger ad snoe
de veje. Efter studentereksamen i Røn
ne i 1914 blev han elev i Allinge Spare
kasse, men han ville skrive. Han fik en 
novelle i Bornho lms Social Demokrat, 
men det blad kunne de højborgerlige 
sparekassefolk ikke acceptere, og så 
var det ud. I stedet blev det postvæse
net. Bl.a. i Skanderborg, hvor han fik 
forbindelse med statsbiblioteket i År
hus, og så var vejen endelig fundet. 
Her kom han ind , men skulle det blive 
til noget, måtte han studere. Det gjor
de han, og han blev magister. 

Han havde sind og temperament for 
at læse. Af åndelig trang og som øvelse 
for hjerne og fantasi. Og så skrev han 
meget, mest om Bornholm. Han ville 
nok gerne række ud over det lokale, 
men det var her, hjertet var, og så blev 
det først og fremmest til historiske 
skildringer og digte, der priste de 
hjemlige strande. Stub-Jørgensen var 
også i nogle år - mellem Th. Lind og 
Frede Kjøller - redaktør af Jul på Born
holm. 

* 
Det er forbundet med nervøsitet at 

gå på de skrå brædder - men hvor er 
det også spændende, og der må være 
andre end aktørerne, der synes det, 
for den bornholmske vinter byder på 
forskellige komedier, der altid ender 
lykkeligt. De sam ler mange tilskuere. 
Rutsker Aktørerne lagde ud i januar 
1989 med skovfoged Yald. Seiers Al
mijnsfolk. Den bygger på stof, som Se
ier havde læst sig til eller fået fortalt af 
æ ldre skovarbejdere. 

Der e r også nye stykker på dialek
ten. En flittig skriver er Eyv. L. Lind i 
Klemensker. Til den nye sæson arbej-

der han på Gjevtaramål ver nytænninj , 
der bliver hans 25. stykke. 

Er det ansvarsløshed e ller bare tan
keløshed, når Securitas i sin årsberet
ning den 26. januar 1989 kunne for
tælle, at vægterne måtte gribe ind i 
5.424 tilfælde? Som f.eks. låse 1.351 
døre, 166 branddøre og 293 porte. 
Lukke 627 vinduer. Slukke 2.013 
tændte lamper, 150 kopimaskiner, 599 
kaffemaskiner, 24 arbejdende maski
ner, 118 loddekolber, 11 kogeplader 
og 110 dataskærme. 

Alle blev vist lidt mere end alminde
ligt forskrækkede, da avisen den 30. 
januar 1989 fortalte om en 75-årig 
mand, der var blevet forbrændt i sin 

beskyttede bolig på Lundensvej i 
Rønne. Han opholdt sig i køkkenet, da 
det begyndte at brænde i stuen. Som 
følge af en brændende cigaretstump 
tabt i en sofa. Manden flygtede ud af 
lejligheden, der udbrændte. 

Kunstigt lys over 
Hammershus ruiner 

Der skete noget med Hammershus 
om aftenen torsdag den 7. februar 
1989 - aldrig sket før i ruinens 
1000-årige histo rie. CF-kolonnen hav
de fået tilladelse til at sætte sit lysma
skineri op, og pludselig lå de bedage
de mure badet i e t blændende lys, der 
projicerede fæstningen op imod en 
sort nattehimmel. Imponerende! Al
drig set før! Om det skulle være per
manent? Nej! Det ville også blive kost
bart. For CF var det da også en øvelse 
med mulighed for at præstere en sam
let lysstyrke på 13.000 watt. 

Næste morgen vågnede hele øen op 
til strømafbrydelse - men det skyldtes 
kabe lfejl i Skåne. 
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Det ydmyge 
menneske 
-den 
gode fortæller 

Overlærer Frede Kjø ller, Østermarie, 
døde den 23. marts 1988, skærtorsdag 
formiddag. jeg kom til at kende ham, 
da jeg som ung journalist kom til 
Bornholms Tidende i 1958. Han var 
vores meddeler i Østermarie, med
delte stort og småt fra lokalsamfundet 
i mange år. Men han havde noget mere 
på hjerte. Det blev til artikler om histo
rie og natur, specielt det sidste emne 
udviklede han og formidlede på en 
måde, der blev en ny side af hans læ
rergerning. Han vidste meget om na
turen og dens steder herovre, og han 
var meget optaget af at bringe oplys
ning og viden ud fra den evige kends
gerning, at kun ved at lægge tingene 
ud fremmes målet om at skabe forstå
else og omhu for det, der er vigtigt. 
For ham var naturen grundlaget, og 
omkring den tanke opbyggede han sit 
eget defensorat, fordi den ikke selv 
kan tale og altid er den svage del i et 
kompliceret samfund, der bygger på 
det rationelle og kun tæller de timer, 
der giver penge. 

Frede Kjøller sagde det ikke sådan 
selv - det var han for ydmyg ti l - men 
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han lagde tingene frem, sådan som 
han oplevede dem og samtidig på et 
grundlag af dyb indsigt og den kloge 
erfaring, som kun årene kan give. På 
den måde blev han overbevisende i 
både skrift og tale. Han hjalp, når man 
spurgte, og han samlede et materiale, 
som det var hans ønske at stille til rå
dighed for formidlingen. Samtidig fo
tograferede han. Det var en nødven
dighed for den indsamling af stof, han 
fandt vigtig, men han udviklede den 
også til en kunst, og den store samling 
afbilleder, han efterlader sig, rummer 
optagelser - ikke mindst af landskaber 
- der er dybe kik ind i Bornholms 
sande karakter som naturens egen ø. 

Det var ikke de store håndbevægel
ser, han betjente sig af. Han bevægede 
sig i livet, som når han bevægede sig 
ude i naturen. Her skal der være ro. 
Ellers ser man ingenting - endsige for
står det mindste. Han galpede ikke, 
som en hund, der e r alene hjemme det 
meste af dagen. Hans metode var den 
stilfærdige - kun ved at søge at være 
eksemplet skaber man resultatet. 

Med venlig hånd - og personligt 
nærmest selvudslettende -var han pæ
dagogen, den gode fortæller, den 
fængslende formidler, der virkede ved 
sin g læde og begejstring. I alle de ting, 
han arbejdede med, var han et omhyg
geligt, søgende menneske, der vidste, 
at uden tilegnelse, uden den evinde
lige søgen svar på spørgsmålene, vid
ste man for lidt i det lange løb. Sådan 
var han som lærer, som menneske og 
som naturvej leder. 

Han var også redaktør af nærvæ
rende publikation fra 1968 til 1987 -
sobert og i den gode, folkelige ånd 
samlede han sit stof og gjorde vedbli
vende hæftet til den sikre, årligt tilba
gevendende bornholmske julegave -
selv om det ikke har meget med jul at 
gøre. 

Kostbart uheld -
en ny fugl Phønix 
Den stille uge, siger man om påskeda
gene. Det holdt ikke helt i Rønne Luft
havn. En Boeing-n1askine fra Maersk 

Air kørte af banen om eftermiddagen 
langfredag og sank ned i den bløde 
jord, men der skete ikke noget med de 
63 passagerer og fire besætningsmed
lemmer. Derimod blev maskinen ikke 
så lidt molesteret, men hvad skulle 
den også derude efter? Det var brem
sesystemerne, der svigtede. Da den 
blev sat ned på banen, mærkede p ilo
ten med det samme, at det var bare 
som at stille en barnevogn på en bak-



ketop. Motorbremsen virkede ikke, 
heller ikke hju lbremserne. Dermed 
løb maskinen videre ud ad banen, og 
havde piloten ikke kastet den ud i »ra
batten", kunne der være sket det aller
værste. 

Det gik godt. Passagererne var - ef
ter hvad flyveselskabet oplyste den
gang - ude af maskinen på 30 sekun
der. Den blev overdænget med skum 
under hensyn til , at der var en risiko 
for en altødelæggende eksplosio n. 

Bagefter fandt havarikommissionen 
ud af, at det var et ventilbrud i det 
såkaldte A-system, der havde medført 
den ekstra køretur på 450 meter på 
den 2.000 me ter lange bane. 

Sådan en maskine skønnedes at 
have en handelsværdi på 110-120 mil!. 
kr., og under hensyn til , i forhold til 
skaderne, nåede forsikringsfolk, flyve
selskab og eksperter fra fabrikken i 
Amerika frem til, at den skulle repare
res - for et halvt hundrede mil!. kr. 
Det foregik i lufthavnen, i en stor han
gar opført ti l lejligheden. 30-35 ameri
kanske teknikere tog fat og fik virkelig 
en flyvefærdig maskine ud af det. Fin 
og funklende gik den i luften på ny 
torsdag den 29. juni, men en prøvetur 
viste, at der manglede lid t endnu, og 
først lørdag den 1. juli var maskinen 
aner tilbage i den faste fartplan . Lad os 
håbe, den er god nok. 

Mens det flotte forår udviklede s ig, 
var der p ludselig en o lieboreplatform 
at se i horisonten fra Bornholms vest
lige højder. Norsk Hydro kunne efter 
lange forberede lser endelig indlede 
boring efter o lie ca. 30 ki lometer syd
vest for Rønne. Platformen havde sine 
tre ben i havbunden 44 mete r nede, og 
det var noget mærkeligt noget at få 
halet ind på synsafstand ved hjælp af 

kikkerten. Skulle Bornholm nu være 
en olieø? Det skulle den ikke - ikke i 
denne omgang. Efter flere måneders 
boring stoppede arbejdet, uden at 
olien sprang, men der blev sat en prop 
i hullet for det tilfælde, at man skulle 
finde på at vende tilbage til stedet. 

Det var en af de gode nyheder i avi
serne, da de kunne berette om, hvor
dan der skete noget andet usædvanligt 
på havet i disse dage. Mandag den 8. 
maj pilede en katamaranbåd mod 
Rønne fra København, den norske ka
tamaranbåd »Sunnho rd land«, der ind
ledte en fast besejling af Rønne på ini
tiativ af direktør Henrik Espersen. 
Hvordan mom det ville spænde at? 

Det må konstateres, ar denne nye 
form for sejlads og konkurrence til de 
traditionelle transportformer blev et 
velkomment indslag i forbindelses
mulighederne. Samtidig skulle det 
vise sig, at denne rute førte til en for
øgelse af besøgende på Bornholm, og 
det er vel heller ikke anderledes, end 
at alle vi andre mere e lle r mindre har 
taget en ekstra tur på grund af denne 
meget mere ukomplicerede rejsemu
lighed. 

Ellers e r der nok af små daglige slag 
lige i ansigtet i det, aviserne kan be
rette fra Bornholms hverdag. Bare en 
dag som fredag den 19. maj får vi at 
vide, at Anders Nyborg opgiver sit Na
turama-projekt. Af andre overskrifter 
fra samme dag kan nævnes: Sygehuset 
ikke velfungerende. Politikerne på 
Christiansborg ødelægger Bornholms 
erhvervsliv. 

Mens politikerne snakkede, lagde 
landmændene op til et dyrskue, der 

også denne gang fik et flor forløb, men 
det var også en kendsgerning, at mar
kerne srod med afgrøder, der havde 
tabt pusten efter mange og lange dage 
med sol og ingen regn. Med andre 
ord: Dårlige høstudsigter, men da så 
de store maskiner endelig begyndte at 
drøne i august, kom der alligevel en 
hel masse i posen - og kan man godt 
lide at køre gennem det bornholmske 
landskab uden ar blive forpestet af rø
gen fra afbrændt halm, var det rart at 
konstatere, ar halmafbrændingen er i 
kraftig aftagen. En almindelig anta
gelse er, at den via lovgivningen for
svinder næste år. Det gør den ikke. 
Loven byder på undtagelser. Den 
landmand, der vedblivende har lyst til 
at se sine marker i flammer, kan fort
sætte med henvisning ti l, at det er nød
vendigt for ukrudtsbekæmpelsen. Lad 
os håbe, han tænker fornuftigt og giver 
s ig til at behandle jorden i stedet for. 
Så vil vi andre forstå ham meget bedre! 

En krank skæbne 
- et tappert 
menneske 
Nogle mennesker træder ud af vrim
melen, når vi tænker tilbage, og det er 
ikke altid berømthederne, men ofte en 
af de anonyme, og jeg mindes en li lle 
indskrumpet kvinde, som jeg for 
mange år siden af og til så komme 
kørende i rullestol, da jeg i sommer fik 
et brev fra Agnete Jensen i Store Hed
dinge, der bl.a. skrev: 

Fra familien på Bornholm har jeg fået 
oplysninger om, at Merete Malling er 
død i Vejle. Dermed er et liv fyldt med 
sygdom og lidelse blevet afsluttet. Få 
har vel haft så krank en skæbne som 
Merete, og endnu færre har båret den 
så tappert som hun. 
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Merete var dyrlægedatter fra Hasle . 
Om sin fødsel har hun selv fortalt, at 
der var glæde og fo rventning i dyrlæ
geboligen, hvor man nu ø nskede sig 
en dreng. Efter en kompliceret fødsel 
var det en lille, svag pige, der kom til 
verden, en spastiker. Med forældrenes 
hjælp lærte hun at gå, da hun var fem 
år. Men det var et nederlag for hende, 
da hun skulle lære at cykle, og der blev 
til en trehjulet cykel. 

I hjemmet og den nærmeste kreds 
accepterede man hendes handicap, 
men uden for disse rammer mødte 
hun utidig nysgerrighed og sårende 
bemærkninger. 

15 år gammel mistede Merete plud
selig sin far: En augustmorgen i 1936 
skulle dyrlæge Malling som sædvanlig 
ud i praksis, men i en jernbaneover
skæring kolliderede han med toget og 
døde få timer efter, men moderen og 
Merete blev boende sammen og ople
vede alligevel nogle rige år. Merete 
fandt trøst og hentede åndelige kræf
ter i Pinsebevægelsen. Hun kunne 
ikke ud.fylde sin plads i erhvervslivet, 
men der var andre måder. De gamle, 
de ensomme, de svage og ulykkelige 
blev hendes liv. Hun kørte rundt på 
sin trehjulede cykel, ordnede byærin
der og trøstede og opmuntrede. Jeg 
lærte Merete at kende, da vi begge var 
elever på Bornholms Højskole som
meren 1940. Vi var 28 elever, ganske 
unge, og vi forstod vel ikke fuldt ud 
Meretes vanskelige stilling, men vi be
undrede hende. Hun fulgte troligt un
dervisningen og løste de skriftlige op
gaver ved møjsommeligt at taste dem 
på s in skrivemaskine med en finger. 

44 JUL PÅ BORNHO!.J\11 

Vore veje skiltes, men ved vort 40 
års højskolejubilæum i 1980 sendte 
hun et brev med afsenderadressen 
Sortedamsdosseringen i København. 
Der besøgte jeg hende nogle gange, 
og der var gode oplevelser. Fysisk var 
hun blevet svagere og endnu mere 
handikappet, men psykisk vokset i 
styrke og beviste, at hun i sin lille lej
lighed i Frimurernes ejendom kunne 
klare s ig med en hjemmehjælp en 
gang om ugen. På sin trehjulede cykel 
kørte hun rundt i den københavnske 
trafik, besøgte igen mennesker, der 
trængte til hjælp , deltog i Pinsemenig
hedens møder og købte selv ind. Jeg 
oplevede, hvordan en ensom gammel 
dame ringede til hende og bad om 
trøst og opmuntring. En dag kom en 
ung mand, 16-17 år, og bad om hjælp -
han havde det svært med sine foræl
dre. 

Det mest imponerende var hendes 
korrespondance . Hendes entre var 
fyldt med breve, og selv sendte hun 
breve og pakker året rundt, men især 
til jul. Hun begyn dte tidligt om foråret 
med sine pakker, og på gulvet i hendes 
sovevære lse hobede de sig op. Jeg har 
set de s tore stabler, og de fyldte flere 
postsække. I november 1987 skrev 
hun: »Nu har jeg fyldt otte postsække«. 
Med de forkrøblede hænder må det 
have koster hende uhyre anstrengelser 
ar skrive de mange breve og lave de 
mange pakker. I flere år fik jeg også 
julep akke fra Merete. Der kunne være 
op til en halv snes forskellige ting i 
sådan en pakke, og i hvert eneste brev 
i årets lø b var der små gaver: Kort, 
blade, servietter etc. 

Egne problemer talte hun nødigt 
om, men efterhånden blev jeg klar 
over, at Merete var blevet angrebet af 
kræft. Hun flyttede fra Sorredamsdos
seringen til Elims ejendom i Kronprin
sessegade, og hver dag kom en syge
plejerske og behandlede hendes åbne 
sår. Hun fik også besøg af sin elskede 
niece fra Vejle, skrev hun. Denne 
niece havde tilbudt, at Merete måtte 
komme ri! Vejle, for at være hos hende 
den sidste tid. Merete skrev åbent om 
sin død. For hende var det at komme 
hjem til Gud. 

En god 
turistchef 

Og der kom endnu et dødsfald, der 
gjorde indtryk. 

Søndag den 16. juli døde Born
holms tidligere turistchef Jørgen Finn 
Nielsen, 60 år. Han var e t dynamisk 
menneske og en begejstret turist
mand, der arbe jdede professionelt og 
i sine bedste år var en nyttig og driftig 
arbejdskraft i den mærkelige branche, 
der hedder turisme. 

Han kom til Bornholm foråret 1956 
fra Odense, hvor han var uddannet på 
Albani-bryggerierne. De driftige turist
folk i Allinge-Sandvig Turist- og Er
hvervssammenslutning vovede at 
hente en fynbo hertil. Han viste sig 
hurtigt at være i besiddelse af sans for 
seriøs turisme og evne til at udvikle 
den i forvejen gode organisering af tu
rismen nordpå. Han opnåede gode re
sultater på Nordbornholm, og samti
dig manifesterede han s ig blandt kol
legerne landet over og var med til at 
oprette Foreningen af danske Turist
og Erhvervschefer. Her var en inter
esse, der var en særlig side af hans lyst 
til at arbejde alvorligt med tingene, at 
gøre arbejdet som turistmand til et fag 
og udvikle begrebet service og give 
det indhold, der kunne mærkes af tu
risten og ikke blot være noget, der 
kunne få lokalområdernes tegnebøger 
til at strutte. 

Siden blev hele Bornholm hans ar-



bejdsområde - som marketingchef i 
Samvirkende bornholmske Turistfor
eninger, lige en stilling for hans ide
rige kapacitet, me n skal Bornholm gø
res til den eftertragtede turistø - Nord
europas ferieø par excellence, som 
den havde og endnu har kvali teter til -
koster det penge. De var vel til stede, 
hvis viljen havde været der til at yde i 
samme mål som i andre store turist
områder. Det var den ikke, og på det 
punkt faldt Jørgen Finn Nielsen. Den 
kreative virksomhed i bornholmsk tu
risme fik dermed et skud fo r boven, 
som erhvervet endnu ikke har forvun
det. Med andre ord: Jørgen Finn Niel
sen blev sat på gaden. Men han kunne 
selv. Februar 1977 startede han konsu
lent-virksomhed for turismen. Det var 
der aldrig nogen, der havde fundet på 
før. Han arrangerede opho ld på Born
holm for selskaber og kongresser. Det 
g ik godt og førte andre ting med sig 
inden for det, man kalder public rela
tion, og det blev såmænd også til et 
formandskab for Rønne Handels
standsforening i en kon periode. 

* 
Bag murene, uden for turisterne inter
essesfære, snakkede man videre. I 
amtsrådet kom det til en-ø-en-kom
mune-debat, helt uden for dagsorde
nen, og den socia ldemokratiske grup
peformand følte s ig foranlediget til at 
meddele: I røvrender os i aften! Det 
var der også en hel del, der mente 
med hensyn til placeringen af et kunst
museum på Bornholm. Museet selv 
gik ind for Rønne som stedet, men si
den fik amtsborgmester Jens Brandt 
en vedtagelse igennem om, at man 
skal købe Hotel Helligdommen til 
kunstmuseum. Det e r et godt sted -
men det bliver dyrt. 

Trods alle forudsige lser var somme
ren fuld af turister - i en sådan 
mængde at det også må have været 
godt i år. 

Da sæsonen i realiteten var slut, fik 
turistfolket besøg af Jørgen Bertelsen, 
der er direktør for Turismens Fælles
råd. Han sagde, turismen herovre min
der om en opera: Skr ig og skrål, dår
ligt samspil mellem scene og o rkester
grav, bytten om på kulisserne og ad
skillige, der synger:Jeg dør, jeg dør! 

Midt i det skete der i Østermarie 
noget, der kunne få snakken i gang. 
Weekenden 26.-27. august oplyste en 
seddel ved døgnboksen, at den ikke 
var i funktion. Kunder, der ville afle
vere penge, skulle i stedet kaste boks
kassetterne ind gennem brevspræk
ken. Det var der så mange handlende, 
der gjorde, at det blev til hen ved et 
par hundrede tusinde kroner - og de 
blev i løbet af weekenden hentet af en 
indbrudstyv - der nogen tid efter blev 
fanget og straffet. 

Sådanne penge kan siges at være 
rare for den, der står og mangler dem. 
F.eks. Bornholms Stemme i Østerlars, 
der stod lige foran lukning på grund af 
mangel på driftskapital, men man 
gjorde klogeligt noget andet og mere 
tiltalende. Man lavede indsamling og 
loppemarked, og se om der ikke ind
kom et beløb af lignende størrelse 
som det, der nogen tid forinden var 
forsvundet fra Østermarie-sparekas
sen. 

Ellers går indbyggertallet konstant 
tilbage herovre. Bliver det ved, kan 
den dag forudses, hvor diskussionen 
om en ø en kommune bliver overflø
dig. Det kommer simpelt hen af sig 
selv. Men fortrøstningsfuldt opstillede 
de forskellige partier - selv et par »løs
rivningslister« fik vi - til amts- og kom
munevalgene. Alt det var der ikke no
get sindsoprivende i. Det sindsopri
vende kom af den kendsgerning, at ge
nerationsskiftet i Venstre ikke mere 
kunne udsættes. Det snakkede man 
meget om både i partiet og b landt »de 
andre«. Resultatet blev langt om 
længe, at borgmester Knud Andersen, 
Hasle, blev Venstres topkandidat, og 
amtsborgmester Jens Brandt trak sig 
tilbage - efter mere end 15 år på den 
post. 

I Te jn var der samlet mange menne
sker lørdag den 16. september ved et 
lille, nyt anlæg, der er blevet indrettet 
på havnen og er tænkt som en minde
p lads for dem, der blev derude. I mid
ten af det lille anlæg er lagt et gammelt 
skibsanker, fisket op fra havet, og pa
stor Peter Aage Bak foretog selve ind
vielsen af anlægget i en kort tale, hvo r 
han gik ud fra den gamle sandhed om, 
at havet både tager og giver. 

Et nyt håb 
Det var så, hvad jeg havde valgt at 
bringe denne gang i årets store udvalg 
af småt og stort. Mest småt vil en og 
anden måske konstatere, men der sker 
såmænd ikke så mange ting på Born
holm, når man sådan går aviserne ef
ter i sømmene. De store visioner med 
de originale ideer hænger ikke på træ
erne her. Måske ligger der mulighed 
for en tiltrængt udvikling menneske
ligt og kulturelt i den nye ånd østpå. 
Der konstateres en åbning derovre, 
som herovre har fremkaldt ideer o m 
opnåelse af kontakt til en e ller flere af 
disse »nabostater«. 

Sådan noget er nok svært, men det 
er i hvert fald en kendsgerning, at en 
fiskeskipper herovrefra skal arbejde 
sammen med lettiske fiskere. Det er 
der noget opløftende i - mulighed for 
at få sprængt nogle nicher i de traditio
ne lle bånd vestpå og måske en tilbage
venden til de kontakter østpå, som 
Bornholms historie har en hel del in
teressante eksempler på. B-d. 

JUL PA BORNllOLJ\l 4 5 
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Kai A11de1se11, Ringergården 3, 
2400 NV. ~ lekaniker, "Aut0cen1ralen•, 
3700 Rønne. Form. f. Bh. MtSp. 
20.9 1903-11.11 . 1988. 

Sigfred Clausen, Ves1ergade 7, 
3770All inge. Gårdejer. 
22.10. 1902-1 7.2. 1989. 

Karl Georg Folk111a1111,, g~rd, 
rs2 Klemensker. G~rdeier. Lægds
mand. - fm. f. \ '. - fm. f. Klemensker 
Grow.- Foderstoff. · fm. f. Bjornelbl 
,\lcjeri, medl. afsogncdclet m.m. 
9. 1. 189+.~ 1.7. 1989. 

Jl/a1ie Louise Andreasen, Gudhj. Pleje
hj. Overlærer. 1\<ledl. af Gudhj. mhr. 
9 .12. 1907-31.10. 1988. 

Bodil Cofberg, Alsvej, Hørsholm. 
Husmoder . 
18. 11.1903·9.7. 1989. 

Ner111a11 fridolj; Alb. \Volfaensgade 23. 
r -10 Svaneke. Grosserer. 
26. 10. 1906-20. 12. 1988. 

Dag1~1 · Bendtsen, Ha,·negade 35. 
3730 Nexø. Cemralbestnerincle. 
24.9. 1897-27.4. 1989. . 

Ejnar Dam, Harbovej 26, 3700 Rønne. 
Købmand. 
5.3.1919-1 7.2. 1989. 

Jacob Siuelx ek Cejlsbjerg, Amager Eel
led \'ej 28. 2300 Kb. S. Pra-•st. 
28. 12. 1911-12.11. 1988. 

A\·ef Bucbardt, Æblestien 9, 
3700 Rønne. Skibsfører. 
24.1. 1933-22.1. 1989. 

A11lmr Damgaard, Nørregade 70, 3730 
Nexø. Biografdir. Form. f. Nexø me
n igh .r. Østre provsti. Nexo Turistf. 
25.6. 1918-5.4. 1989. 

j obc111 ale111 CmnbedJ. St. ~lyregard, 
Nybrs. G;lrdejer. Form. f. plamea\'I i 
13.LF. 
10.6. 19 13-8. 1. 1989. 



---Emil I la11sen, KJo,•erm:trken 3, 
3730 Nexo. Isenkræmmer. 
22. 11. 1905-20.10. 1988. 

Are/ Hjonb, Hinzegård. UlngedebyYej 
9. 3730 Nexo. Frugtplamor. For. f. Bh. 
Højsk best., Østi f. Ha\'eselskab, Bh. 
afd . Starcec Gasa i K 
27.9. 1899· 1o.7. 1989. 

Borge Hogb, SandflugtS\·ej 32. 
3700 Rønne. Distrikts!. v. DR-Born· 
ho lm. ~Iodstandsmand . 

2; .4_ 1920-27.4. 1989. 

Aksel Mndt•ig Jorge11se11, F:lregdn-. "· 
3770 Allinge. Avlsbruger. amtsvej
mand. Olsker sgr" fm. Olsker menig· 
hedsr:ld. 
13.3. 1898·23.6. 1989. 

Irene llt 111se11, Virkelyst 15, 
3 700 Ronne. Leder af feriebornsarbej
det. 
• .3. 1938-26. J I. 1988 

Carl Ed1'ard Ho/111, Nakskowej 59. 
2500 Valbv. Skrædder. 
I.•. 1900-i6.2. 1989. 

Jolx11111es M. Jensen, Pedersker Ho
,·edgade 5 I , 3720 Åkirkeby. Snedker, 
best. f. Pedersker Samlingshus. 
5.9. 1902-4 2 1989. 

Jolx11111es Veilgaard Jo1gemen, Son
dergadc 39. 3700 Ronne. Assurandor. 
Form. f. Ronne Tennisklub . 
4.5. 1906- 17.8. 1989. 

Karl He111ik Hanse11 
Gårdejer, Scrandbvg:\rd i Østerlars. 
Ø -G sogneråd. fm. f. ,·ejudv. 
~.JO. 190+5 7. 1989. 

Ole Holm, Norrek:\sgade 2, 
3700 Ronne. Vognmand. Fm. f. Bh. 
Vognmandsforening. 
19.3. 19 12-23.8 1989 

Aage Jensen, Lynggård, 3720 Åkirkeby. 
Gårdejer. Dommer v. dyrsk. 
27. 1. 1928-10.8. 1989. 

Marie Jorgense11, ~ lågevangen 11 . 
Sandkås. 3770 Allinge. Bornholms ækl· 
ste. 
J;.q, 1886-27.6. 1989. 

Je11s Hee1fonlt, Sondergde 7. 
3770All. Læge. 
25.5. I 9•2-27.9. I 988. 

\. 

Helge Hdcke11, Oles\'ej 11 . l..obbæk. 
3720 Åk. Vognmaler. Forsvarsmuseet · 
Foreningen • Kastellets Venner•. 
4.2.1918·6. I. 1989. 

Si'end Erik Jol1ansen, Byleclsgade 59, 
3700 Ronne. Kontorassistem. Fodbold
leder, i BBUs best. 
27.10. 1922-25.3. 1989. 

Osrald}o1gense11, Honnevej 32, 
3770 Allinge. Dvrlæge. 
4.I.19 19· 15.9. 1988. 



Ib 80111e111t11111 Knrl<;e11, Storegade 18. 
3' 00 Ronne. l.:mclsretsf. Auktionsleder. 
bekl. flere tillid5h. 
3.9. 1926- 12.5. 1989. 

.fa11 Larsen. Almeg:1de 28.. 3-00 Ronne. 
Telefonisl. fm. f. Dansk Blindesf.s t:in
demklub. 
2-.- . 193,· '.2. 1989. 

Aage .llndse11, Borg. :-0:. \ 'ej 86. 
3-00 Ronne. Isenkræmmer. F. f. Ronne 
.Jagts. 
l-1.1.1916·<;6. 1989. 

AngeNielse11. Degncbo. O lsker, 
r-o All. ~linkader. fm. f. Bh. Pelsdyr
adf. 
29.9. 1909-26. 12. 1988. 

/le111ik l\jm-, .Julegode 6. 3-90 I-Jask. 
Smedemesier. 
2.4. 191 1-2·1. I I. 1988. 

Po11/ 10-1s1ia11 /,nrse11. Balka. Ejer :if B:il
ka Cementstubcri. 
15.8. 1908·6. I 0. 1988. 

Lo11is ,\Jogense11. Gl. Posl\·ej 3. 
r~O Nexo. Smed. form. f. smedene i 
:-O:exo . 
Z-9. 1918·26. I 1989. 

To1•eRasmusse11. Skan'il'\'t: i 8. 
r.lO :"\exu. 0 1·erl:cr"'r. 
.•. - . 1936-29. 11 1988. 

1'011/ Edl'Ord KOl'foed. Po·tgade 15. 
r -10 51-:meke. C.1mping og turbtchef. 
3.-. 191825.9. 1988. 

Sigurd Lnrse11, Lundensminden~j 2. 
roo Ronne. Anlægsganncr. musiker. 
19.•. 1917-30.11. 1988. 

l\jeld 13etiJ Nielsen, Svinget•. 
37'10 Svaneke. ~lalennester. prædikant 
i L\I. fm. f. l.1\l -lejren. fm. f. L\l -S1·:111eke. 
medl. :if L\ls afd bes1. 
16.0 1. 1928- 10.1 0. 1988 

,\!fiwl Son11e, Suirc·gade 5- . 
:P90 I las le. ,\lurermester. 
13.8. 19 10-12.5. 1989. 

Gl!Ol'R lm~en, 1.ille Ton· I. r oo Jlunne. 
lscnkr~cmmer. 

26. 10. 1900-26.-1. 1989. 

Sre11 Ane/Jer .\lntl~e11. Os1crled ~2. 

r20Ak l.:erer. p1~t:tlik:111t. 

12.8. 1938.·- 12. 1•)88. 

J.01U:' Peter Nielseu, Storegade..· 1 1. 

r•O S1·:111eke. ~lurermester. brand ~ 

mand. ka."erer. i he~1. f. 11:\m h·:c rkcrf.. 
b~1t~t:t e11 del huse i hjemsca,·nsb~·en. 

16.10. 19 18-12.-. 1988. 

S1 ·eJu/ f;1111d Stange, Set. Pedl'r~g;ide 

1 B. r oo Ronne. Ko rdegn. Ronne me
nighr. 
26.2. 1926 j .6. 1989 



Poul Anker Sændsen, Birkemosevej 
11, 3400 Hill. G~rdejer. ~ledl. lbsker 
menighr. og Ev. Luth. 1\-lissionsf. 
10.8. 1912·29.1.1989. 

Frode n10mgree11, 3120 Dronning
mølle. Lærer, redalnør, prædikant, for
fatter m.m. 
17.5. 1906·15.4. 1989. 

Harald \'lles1/J, Lindeskovvej I . 
3760 Gudhjem. Skomagermester. 
Brandfoged · komm. revisor, i besl. f. 
skomagerm. og skotøjshandlerne på 
Bornh. 
8.9. 1907-1.8. 1989. 

Robe/1 Genb Sændsen, Torneværks,·ej 
22, 3700 Rønne. Vicebrandinspektor, 
dekorations/billedhugger, form. f. 
brandmndsf. 
5.5. 1925·31.5. 1989. 

R11dolfn10111se11, Brøndshøj 7, 
3700 Rønne. Urmager. 
25.11. 1909-6.S. 1989. 

Ha n )' \fibe, Nordmarksvej 85, Kastrup. 
Maskinmester. 
16.9. 1905·8.3. 1989. 

lmmcmuel Sorensen, Almindingsvej 
36, 3720 Åkb. Købmand. 
lgs. af Knudsker Frysehus, nævning, 
kaffebrænder. 
7.12. l 9 16-S.6. 1989. 

Ki1s1en nJUesen, Haslevej 66, 
3700 Rønne. Lægesekretær, forret· 
ningsbesryrer. 
29.8. 1907-20.8. 1989. 

He1111a11 P. \'llolffsen, Kulsvierparken 
153, 2800 Lyngby. Seminarielektor , 
regnskabsfører, medst. af Værlose 1-li
scoriske Forening. 
20.1.1902-1.5. 1989. 

Ha11sjacobSore11se11, Landlyse, Vester· 
marie. Gårdejer, form. f. ~le jer iet Cen· 
tral, form. f. Vescermarie menigheds· 
råd. 
3.4. 1907·5. IO. 1988. 

Karl \'ileslerdabl, Borrelyngsvej 26, 
3790 Hasle. Stenhugger. Best.m. Vang 
Brugsf. . Vang Vand,"ærk . Krakken 
Transformerforening. 
26.4. 1916-24.4. 1989. 

Ruben Jensen, Nexø. Fotograf. Born
holms Tidende. Bornholmeren. 
23.7. 1932·8.7.1989. 



Bomholmiana 1989 
listen 0111fc11ter kun a lment tilgængelige /Jornbo/111ske boger udkommet i 1989. 

Bornholm 1989 i billeder. 
56s. William DamsBogh ....... """"" ................. " .................................... " Pris ikke farsm 

Bornholmsk Humor. Dæmmeså. 5. samling. 
Ved H. Sanne Kofoed og N. C. Srangegård. Tegninger af Sit,>vard. 
Første gang udgivet i 19·17 på Bornholms Tidendes Forlag. 
Uændret optrYk. 6.J s. Forlager Cicero. ............................ "" .... "....................... 49,50 

Bornholmsk I lumor. Dæmmeså. 6. samling. 
Ved H. Sanne Kofoed og N. C. Stangegård. Tegninger af Sigvard. 
Første gang udgivet i 1953 på Bornholms Tidendes l'orlag. 
Uændrer opnYk. 6.J s. l'orlager Cicero ... ...... ""."........... .................... ..f9.50 

Gabriel, Srephan: 13o rnholm. Die malerische Ostsee-lnsel. 
Tysk og dansk teksr. l'arveforos. 72 s. Ancolor \lerlag. Kan. ........... 179.00 

Gensbøl. Bennv: Bornho lm runclr. 
-Skarv narurguide. Ill. 8 farveplancher. 168s. Skarv- Høst& Son 122,00 

Hansen, Jakob: Universaldirken og andre fonæll inger. 
Udvalg og ind ledning ved Sven ~ laller Krisrensen. No\"eller. 
176s. Fremad ............ ... " .... " ... " .. "" .... ". 188,00 

I larild, Poul: I Pelles fodspor. 
111. 32 s. Bornholms Tidendes Forlag .................... .............. ""........ 30,00 

Henriksen, Leif: Bornholmsk sprogquiz. 
TegningerafTorben Bjorn. 64 s. Will iam Dams Bogh . .... " ............... " .... ca. 60,00 

I lvo r og hvem i den olTemlige sekto r. Bornholms Amr 1989. 
Anuskommunal informations-og indkobsbog. AS. 48 s .. ""....... 48.80 

I Pelle Erobrerens fodspor på Bornholm - med guide. 
Ill.: l'an•efotos. 21 x 2 1. 8 upagn. s. Bornho lms Amts Trafikselskab ......... " 3.00 

jorgensen, Jens Riis: Huse i Sandvig gennem 200 år. 
Ill. ca. l76 s. All inge-Gudhjem Kommune. Uclk. dec. 1989 ............... .. Pris ikke fats:ir 

Koefoed, l-1. A.: Vemesal - en bornholmsk hånd,·ærkers rejsedagbog 
fra 1907. Bornholms Tidendes n~-r:\rspub likation 1989-90. 
(Om bi lled~kærer Christian Koefoed). 111...."" ..................... " ................ ". ca. I 00,00 

l\ofoed-Olsen. O le: Sejlturen går ri l Østdanmark. 
Bornholm og Christiansø s. 120-1+1. 14.J s. Polirikens Forlag ...... l 29,00 

KUTTER-INDEKS for no rnholm og Chrisrianso "89. 
AS. 112 s. Bornho lmerens l'or lag ............. " .... "." .. ""." ........... ""... 40.00 

Lille ø - lwa· nu> Erl1'"er\"sdebat i Bornholms Tidende. 
56 s ........... ... " ..... . 20,00 

Loland. 01"e: De gronne planrer. 
Ill. 5- s. Gjellerup ... "." ...... ....... " .. """" ............ " .............. " .. ""."" ... . 

Lovegal, Elizaberh: Skonheclsmicller af mrurens m·erflod . 
Ill. med farvefocos. 80 s. Lademann"... . .................... . 

~ loller, L1rs Kærul f: 81'zaminske billeder. Per Kirkeb1·, Edvard Weie. 
Katalog. lldscilling 6. 10.-5.11. 1989. · 
Ill. fan•ecr\"k. A4. 16 s. Bornholms Kunsrmuseum ........ """"""." ...... "." .. " ... . 

Pedersen, Eisebech og Karen K.risciansen: Bo liger i Ronne 
- byggeskik, vedligeholdelse og forbedringsforslag. 
Ill. l28s. Ha nne Kommune ........ " ...... " ................... . 

Pedersen, s,·end Lund: 1\ led dampen oppe. Ronne H-Sand,·ig. 
lll.96s. P. L Gorniczkas Tn·kkeri.Nexo . . ........ " .""""" ........... "".ca. 

Pedersen. Svend Lund: P:\ sporec af D~I . Ronne 1-1-Nexo. 
Ill. 78 s. GorniLZkas r o r lag. Nexo"" ..... 

llmvic, Srig: Fugl Foniks. 
Roman. PB. I 58 s. Cicero .... .... ".".".... . ."."""""" ......................................... . 

lloc\"i!, Srig: Rigtige drenge græder ikke. 
Bornebng. Dingo·hogerne. I 33 s. Gyldendal 

Rot\"it. Stig: Sidste trækning. 
Roman. PB. 169 s. Cicero ..... "."" ..... " ........................... ..... ""." ............. . 

Ro Kirke 1888-1988. Kirken og sognet gennem hundrede ar. 
lll.A'i.-15s .... ... ....... ................. ........ " ......... " .. "."" ." ... . 

Torneha,·c. Btxlil: Bn rnho lmerurcr. 
III.delvis i fan·cr. 1-r6 s.1 NF ........................ "."." ..... ....... " ....... " .... . 

.I/ed f011Jebuld for pn:'te11dri11ger. 
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et udvalg 
af Bornholms litteratur 

Red.: _/ens Sore11se11. - Colbergs Bogba11del. 

Andersen, Emil: O luf Høst - æresborger i Svaneke. 
Nytårspublikarion. Ill. AS. 62 s. Bornho lmerens Forlag .......... " ."" ."" ... . 

Andersen, Gen:jul og andre tildragelser fra 20"rnes Bornholm ..... " .. 
Andersen, 0.: T~·ske befæstningsanlæg på Bornholm ............. ..................... . 
Barfoed , Jørgen H .: En centrum i periferien -

modscandsbevægelsen på Bornholm." ......... . ... " ........ " " .. 
Bjørn, Claus: Markus Pecer Blem 's liv og virke 1848-·1915. 

Landmand. Kreditforeningsmand. Andelsmand og Folketingsmand. 
111. J 36 sider. Nyboder Boghandel. Hefc .. "" ..... "." ... " .................................. . 

Blang, Levy: Er tidsbi llede fra svundne rider. ..... .. . 
Bohn. Herluf: Erindringer. 

III.AS. I 18 s. Bornholmerens Forlag. I komm : Colbergs Boghandel ....... . 
Bornho lm i Billeder 1824. 

20 skitser fra der kongel ige besog i 1824, cegnec af en af prins 
Christians følgesvende. A4. 20 plancher i mappe. 
Bornholmerens l'orlag ...... " ...... . .................... " .............. """." 

Bornho lms Fugleskydningsselskab gennem I 00 år. 44. s. Gornicz.ka ........... . 
Bornho lms Geologi I og li. Tidsskriftec VARV ........ " ........................................ a 
Bornholms landb rug gennem ciderne. Bornholmske samlinger 

Ill. række. 2. b ind. Ill. 271 s. Bornholms I liscoriske Samfund.""." .... 
Bornho lms militære domiciler. 

Red.: Jesper Gram-Andersen. H ovedforfatcer: 11. E. Skaarup. Ill. A4. 
458 s. Øsere Landsdelsko mmando. Forsvarsmuseet på Bornholm. 

Bornholmsk Humor. Dæmmeså. 1.-4. samling. 
En Samling bo rnholmske Anekdocer ved H. Sanne Kofoed og 

. C. Srangegård. Tegninger af Sigvard. 
Forste gang udgi'"er 1943- 1946 på Bo rnholms Tidendes Forlag. 
Uændretopr11·k 64 s. Forlaget Cicero ." ... """.. . ............... .... ..... a 

Bornholmske kvinders husflid. 
Sænryk af Bornholmske Samlinger 11. række, 18. bind. 
111. 100 s. Bornho lms Museum og Bornho lms 
Histo riske Samfund. Heft." .. " .............................................................. ..... . 

Bornho lmske narurbilleder. Bornholms Nacurh iscoriske 
l'orening 50 år. 96 s .. .......... " ................. """."." 

Bornho lmske Samlinger. 11. række. 19. b ind. 
Kruse, Wilhelm: Bornholm som !..\·bæks lensbesiddelse 
1525 til 1576. (Oversar fra C\·sk af .Erik Strob\•). 
224 s. Bornho lms Histor iske-Samfund"..... · 

Bornho lmske amlinger Il l. række. 1. bind. 
Red.: Per Thule I lansen. Ill. I 79 s. Bornho lms Historiske Samfund " ..... " .. 

13ro, Margrethe: Slægten Hansen fra exo ............... "." ............... " .. . " .. " .......... . 
Bøggild, Hansaage: Bornho lm. 

Oplevet og beskrevec af I lansaage BøR~ild . Med kon og 
leksikon. Gennemillustreret i son/ lwid og farve. 268 s. 
Gyldendal. Løssalg. Indb. i rode hel fablea ...................................................... . 
Indgår som 4. bind i serien: Danmark 1-10. Pr. bind i 
subskription indb. i bh\ helfablea .""" ... "."... . .................. . 

Bog_~i ld. Hans::iage: Bre1·e fra mescer O luf." ." ...... " ............. ...... "".""" ... . 
Boggild , Hansaage: Christianso under besænelse og bombar

dementer. Sæmyk af fem i111e1Yiews med cidligere fyrmester 
og fo rvalcer). P.Jakobsen. 22 s. " ..... ............. .......... ............... . 

Boggild . I la1miage ogJ J. Sabber: De kommer nok engang ... .. " .. " .. ""." 
Bo$!1ild. Hansaage: 1-1,·erdagskosc og I lo jtidsmacl. 

Aret rum;lc i clec gamle bornholmske kokken. 
Erindringer - ~ lennesker - Opskri frer. Ill. Tegninger 
og papirklip: Sabber. 128 s. Colbergs Boghandel. .. 

Boggikl. I l::insaage: Tonen fra Bornho lm. 
Eril't Sjoberg fra skom:1ger til kongelig kammersanger. 
A-1. - 2 s. Bornholms Tidende ....... ..... " .. " .. " .... .............................................. . 

ST. TORV· 3700 RØNNE · TLF. 53 95 16 17 
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Bøggild, Hansaage: Varm Gran ir. Essa~·s og anikler. 6-1 s." 
Boggild. Hansaage: Vinden blæser sin blå rrompet. 

Bornholmske bil leder." "".""."""".""""""""." ".""."".""". 
Boggild. Hansaage: Vinterrejse ti l Bornholm. 

Ill. med farvekridttegninger af $\·en I lm·steen-1\likkelsen. 
Tilrettelægning: Erik Ellegaard Frederiksen IOD. Format: 27X21 
t\-ærformat. 88 s. 1985. Bornholms Tidendes Forlag. 
I kommission: Colbergs Boghandel. Indbunden og i kassette"""." 

Chrisroffersen, Vagn: Temerminder. 111. l 02 s. Bornholmerens Forlag"""". 
Ellehoj, Pou l: 1 l~ rdt som sten. 

,\Joselokken, arbejdende Srenbrudsmuseum. Ill. -16 s""". """"""""""""" 
150 x Bornholm. 

Fora & Teksr: ~ logens Dam. Billedhæfte med far\'eforos. A-1. 
32 s. Wi lliam Dams Boghandel "."."""""""." "."".".".""".".""""". 

Gamle huse i Ronne ". """ .""."".""""" 

I lammer,A.: En aandelig Kbge-Viise" """""." """"".""""""""" . . """""" """. 
Hansen, Finn: P:l rur i Bornholms natur. 

Ill. med korr og foros i farver. A'i. 128 s. Sa1m·irkende 
Bornholmske Turistforeninger og Bornholms Anuskommune".". 

Hansen. \Verner: De holdr fanen hojr. 
Arbejdernes Fællesorganisation p:1 Bornholm gennem 90 år. 
III A5. 75 s. I komm.: Colbergs Boghandel """" """""."".".""."""""". 

Hansen, Viggo: År og dag i skoH:n ".""""""""""""".""""""."."".""" .. """" 
I lari ld. Poul: Nexø før og nu. 

Billeder fra det gamle Nexø. 2. samling. 111 s. Gorn itzkas Trykkeri 
I loum:mn. Borge: ~ larrin Andersen Nexo og hans samrid 19 19·195-i. 

1-111. 111. Nu komplet. Gddendal ."""""""".".".""""""""""."""""."""""."". 
His!Oriskt: huse i Aarsd::ile Fiskerleje""".""".""""""""""."."."""". 
I lost. Niels: Norresån. (Om maleren OlufHosr). 111. 96s. Kan". 

lpsen. Arne: Sangeren fr:1 I !asie. 
Folkebogom Vi lhelm l lerold og hans barndomsb\'""""""" 

lpsen, Arne og E)'\"ind L. Lind: !:!ondernes by. 
Sagaen om avlsbrugerne og deres byg:,rde i Hasle. A5. 96 s. """ 

lpsen. Arne og Ewind L Lind: folket i fiskerlejerne. 
Forsideregning: Bene Kaas. 85 s. ".""."""".""".""""".""."".".""".""""".".". 

lpsen. Arne og E)Yind L Lind: Kulbryderne ' 'ed Hasle. 
Ill. A5. 80 s. Bornholmerens For lag " """."" """""""""."""""."" 

lpsen, Arne og E)Yind L Lind: Li,·er i sogner. 
Ill. A5. 96 s. Bornholmerens Forlag. 
I komm.: Colbergs Boghandel..." ."" 

lpsen, Arne og E~'\'ind L Lind: Sogn og seværdighed. 
J\'\·ker - Sonhar - ~!u leby i forrid og nurid. Ill. 
A5. 136 s. Bornholmerens Forlag. 
I komm.: Colbergs Bogh:tndel...."""""" """"""."""."". " ."."" """"""""."". 

l psen. Karl Ejner: Nexo i , ·or Bællarid. 
(Ca. 1920· l 9~0). Ill. med foros. 57 s. Gornitzkas Trykkeri, Nexø"". 

Jensen. Alfred og Arne 1\ !adsen: Nexo i tekst og 1egning """"""".""". 
Jensen, I lugo: Ragede og spegede Bornholmere. 

lll.:SkitserafOlufllosr.80s """"""""".""".""""""""."".""". ".""""""""". 
Jensen. Niels: Jernbaner på Lolland-Falster og Bornholm."""."" "."."""""." 
Jeppesen, Karen: E,·emwoen. Din rejsebog om Bornholm. 

Lejrsko lehæfte. Ill. 18X25,8. 6-i s. Bornholms Tidendes Forlag """.""."". 
Jespersen. Dines Skafte: Troldepus ,·ed Loveho,·ederne. 

Børnebog. Ill. 80s. Chr. Erichsens Forlag."".""""""""""."." 
Jespersen. Henrik: Turforslag, geologi og 

den levende natur i sprækkedalene. Ill. 6-i s """."""".""."".".". 
jubilæumsbog Knudsker Idrætsforening 1963-1988. Ill. A5. 12-1 s. 
Jurgensen.j. A.: Bornholms Historie VI! """."""""".".""""".".""""".".""""." 
Jorgensen, ~tj , Niels L. ~!e~·er og Henning Pilgaard: Energiplan for 

en gran u. Projek1 for ,·edrnrencle energi på Bornholm. 88 s. Borgen""". 
Kaufmann. l~ichard v. I. Klindr: Romantisk Skjønhed 

og Grandios S1orhed. Bornhol111 i 187 1 ·72 " """.""""".""". """""""""."". 
Kirkegaard, Johs.: Se de brud1e J-"\·sters land. 

Oig1e.A5. -18s. Gornirzka. " .".""."."."".""."" ".""."."."".""."."" "".""""."". 
Kjolby. \ 'ilhelrn. \X'ulffsen: Bornho lmske sko,·e og plamager. 

Lidi om sko,•enes, plamagernes og jagrens historie. Ill. A-1. 158 dup!. s "." 
Kjolb,-, Vi lhelm: En biografi om Herman Fridolf 

fodr i s,·aneke 1906. Om guldrnedaljeb\'en og Bornholm 
med rræk fra sl::cgrens, b,·en> og øens liv""""""""""""" 

Kjolb1·. Vilhelm: Kuremøllen Øs1ermarie 1861-1983. 
!ll.;\-1. "2 s. Udgivet afKuremollens Venner . Srnneke "."".". 

Kjolb,-, Vilhelm: \X'ulffsen: SIG! $\'aneke-lbsker G,·mnasrik-
og idrætsforening i 50år. lll. A-1. -10 5.""""""."""":"""""""."."." """".""."" 

Kjolb,·, \'il helm: Vindmøller for og nu. BORNHOL\I .. ".""""". 
Kjolb1-. \'il helm, ØSTERi\!ARJE BOGEN"""""".""".".".""."""""" . 
Kjoller, Frede: Bo rnholms ukendte stier 1-11. ." """""." ."""""". ". a 
Klind1,Jørn: Disse danske"".""."".""."."."" .. ""." .. """."."."".". 
Klindt-lensen. O le: Sone ~ lulcl. 

Bon~holm for 1500 år siden. Ill. 20s. Gornitzka" "." """."".""." 
Knudsen. i\nn Vibeke: Bornholmske :indelsmejerier 1886-1986. 

~lejeribrugets ud,•ikling på Bornholm. Ill. A-1. 56 s. 
Bornholms~ luseum ..... " ..... " ...... " ....... "" .... "." ..... " ...... " ........ " 

Knudsen, Ann Vibeke. L,ndbrugsmuseet ~le ls1edg:lrd. Ill. -18 s 
Koefoed. H. A.: Erindringsbilleder fra en barndom. 

lll. A5. I ! 2 s. Hornholmerens Forlag. I komm.: Colbergs Boghandel 
Koefoed, H. A.: Om ,\Jartin Andersen •exø. 

Afl1andlinger og artikler. AS. 17 0 s. Odense Uni\·ersi1e1 ."".""""""".""""" 

Kortbogo,·er Bornholm. 80 s. Bornholms Tidende""."."""""""" "."""".""" 

98,00 

118,00 

298,00 
88,00 

40,00 

-18,00 
-19.85 
2-1,00 

98,00 

88,00 
18.50 

! 19.00 

895,00 
158.00 
l -18,00 

36.00 

88,00 

78,00 

88,00 

98,00 

98,00 

100.00 

58,00 

98,00 
50,00 

32,50 

39,50 

-15,00 
80,00 

!65.00 

88,00 

2'1,00 

-18.00 

150,00 

125,00 

65.00 

65,00 
99,50 
51,25 
40,00 
42,75 

30.00 

-18,00 
50,00 

118,00 

65,00 

59.50 

Kure, Børge: En ø i krig. 
Bornholms besættelseshistorie. Ill. med fotos. 
Sron formae: 28X40. 95 s. Bornholmerens Forlag. 

I komm.: Colbergs Boghandel...""""""""""."""""""""" ""."."."""".""."". 
Koie, !-!enning: CHRISTIANSØ · Udsigt fra et fyr. 

Tanker og 1egninger af !-!enning Koie. Omslag i fan·erryk. 
88 s. Gornitzkas Forlag Allinge ApS. Heft""""."."".""" ."".".".""""""."".". 

K,,arsted, Tage. Hammershus .......................... " ............. ................ " ........... "." 
Larsen, Arne: Bornholm med kikkere og lup"""""""" "."".""" """."""". 
Larsen, Arne: L--eså .. " ................. "." ................... " ........ " .. .. " ... " .. " .. "." ..... " ....... " .. . 
Lind, Th.: s,·aneke Brs Hisrorie. 

Rig1 ill. hl.a_ med C:a. 80 foras af fotograf Myhre. 
300s. Udgiver afS,·aneke Byforening."" .. " ....... """ .. " . . "."." .. ""."."" .. " ... " .. 

Loremzen, H. C.: Ser. Nicolai fonwer 1982-83. 
Ill.: For os og regninger. A·1. 20 upag. s. Ronne ~ len igheclsdd . """".""""" 

Lund, 0110.J.: Lyngijn ~ Larkan """."""""""". """"".""""."".""""". 
Lund. Otto). : Slidara. Roman 0 111 clen bornholmske husm,1nd 

· p:' bornholmsk. I 0-1 s. Gormitzka """""""""""" ."" """."""""".""""""" 
1\ !adscn. Arne: Doktor BOC>en. Er 1idsbillede fra Nexø. 

13ornholms Tidendes ni11lrspublik:uion 1987-88. 111. 51 s."""""."""""".". 
,\ !adsen. Arne: K:ild og k im. 

Bornholmske kirkeklokker. (Bornholms Tidendes ny1årspublika1ion 
I 986-87). Ill. med tegn inger af forfatteren samt foras. 
! 7,3 x 1-1,5. 88s. Bornholms Tidendes Forlag"" ".""."""""""""." 

~l:lh ler, Ludvig: Bobbarækus Filiækus 
· med Krolle Bolle rundr på Bornholm. 
Den bornholmske billedbog. Dansk og tysk udgave. Colberg"""""""".". 

~l:th ler. Lud\'ig: Krolle Bolle hopper af. 
Billedbog. Ill. med regn. i fan·emk A+rn. 
-10 upagn. s. Bornholmerens Forlag. I komm. : Colbergs Boghandel"""" 

~ lahler, Ludvig: Krulle !:!olie springr ab. 
Hilledbog. Tysk reks1. Ill. med regn. i farvetryk. A4-rvr. 
-10 upagn. s. Bornholmerens Forlag. I komm. Colbergs Boghandel"" 

~ lahler, Luch·ig: Kærlighedssmeden ... " ... " ............ "." ... " ... " .. " ......... " .. ""." .. 
~lunch, Axel: Bornholmske folkedragter og gamle håndarbejder """.""".". 
Nielsen. Kar l: Aarsdale Husholdnings Forening gjennem 

IOOår 1879-lr9. lll.A-i. 96s. Bornholms Tidende"""""".""".""."""""". 
Nielsen, Niels: En b'·"okser ril "". """"""""""""""""""" """"""""" """" 
Nielsen, Viggo: S~IULER - en andagtsbog.""""""""" """"""""""."""""""" 
Nisted. Chrisrel ( f. 1950 i l~onne) : Hudens salmesang. Digre. Gyldendal 
Nordberg, Terje: Den Blå jomfru I · Fiskm;,sen•. 

Tegninger: Sabber. ! 12 s. GB"".""."".""""""""".".""."""""".""""""""".". 
Nordberg, Ter je: Den Blå j omfru li ·Blåku lla• . 

Tegninger :Sabber. I 0-1 s. GB""""""".""".""" 
Nordberg, Ter je: jens går i båden. 

Ill.: Tegninger af Sabber. -10 s. "". 
Nordberg. Ter je: Jen> gehr an Bord. 

Tysk udg. Ill.: Tegninger afSabber. 40s. 
Pedersen. Erik: Bornholmske Strandinger 1-11. 

( 1830- 1986). Ill. med foras. I air 432 s. 
Bornho lmerens Forlag. ! ko mm.: Colbergs Boghandel NS. Pr. bd."" 

Pedersen, Lisbeth: Bornholm i oldtiden. 
O ldridsminderog deres kulturhiswriske baggrund. 111. 80 s. """""""" 

Pedersen, Rose Bech: N~r dagen gryr. Digte og skitser. 80 s. Gornirl.ka ". 
Rasmussen, Ebbe Gen: Bornholm og An•erige1. 

(Appendix ril cloktordisp. " Dette Gm·ebrev" ). 8-i s. 
Eger forlag. I komm: Colbergs Boghandel""""""""". """.".""""""""". 

Rasmussen. Ebbe Gen: Pas1or Lcnn·igs betænkning ".""." "".".".""""""""". 
Rasmussen, Ebbe Gen: ! 658-begi\'enhederne under 

s,·eriges besiddelse af oen """."".""".""""""""."".""." """.".""" .. ".""""". 
Rasmussen. Niels Erik: l:lornholmsk spil lemand og smed. 

Ejnar ~ lonensen 1906-1977. Ill. , noder. A5. 60 s. Bornholmerens l'orlag 
L\·clb:,ncl dertil " ".""""""""" " " ."""""""""""". 
Ri1vns1ed-Larsen. Lis: Turforslag, geologi og 

den le,·ende narur på Syd lander. Ill. 6-i >."."."".".""""." """"."."""".". 
Ra"·ens maleriske rejse 1i l Bornho lm 1809-182 1. 

Bornholms Tidendes ni1årspublikarion. 
Ill. sort/lwid og fan·e. 21 X 21. -18 s "."."."""""."" "."".""."."""""."""" 

Reusch, Hans: Øeno ·slagskygge. 
Dig1e om Bornholm. I ll. Tegn. af Inge Reusch. A5. 56 s. Gornirzka."."" 

Ri>s jorgensen. jens: l~:klhusets bygmesrer. 
L.,nclinspek1or Henning Pedersen i Ronne. Ronne B\forening 
1959-198·1. lll. 16X23.6. 96s. I komm.:Colbergs l:!oghandel "."""""."".". 

RO>trup. Egill: BORNHOLJ\!. 
Bo rnholms Tidendes ni1årspublikation 198-1. 
Ill. DigL (Originalreksr på dansk gengi,·er i faksimile). 
Supplerer med engelsk oversættelse ,·ed C. Campbell-McCallum. 
2. udg. l. opl. ( I. udg. 1953 ). AS. 32 s. . """""""""""""""""" 

Roswall. Samuel: En banebn-der. 
En bog om Chr. ~ Joller · i.u1hersk 1\! issionsforenings forsre leder 
·og den h istorie han ble,· en del af. Ill. 166 s. 
Dansk Lurhersk Forlag. I !eft ... " ..... "" .... "." ... " .... " ................ " .. " .. " ........ "" .. "". 

ROl\'i t. rig: Fonidens ,·idne. Homan. 13.4 x 21,-1. 17-i s. Gyldendal ""."."""". 
Rorvir, Slig: I venners vold. 

Homan. l66sider. Chr. Erichsen " . " """"""""""". """.".""""" "" 
Schau, j ens ~!ichael : Himlen begynder ved jorden. 

Roman med baggrund i en bornholmsk mordsag. 170 s. Gyldendal ".""" 
Schau. Jens ~lichae l : Far, mor og børn. 

Noveller. 11 2 s. Gyldendal """"""" . . " " """""".""".""."."."""."""."".""""" 
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Schwartz. Horsr: • Richtig reisen• Bornho lm. 
Rigt ill. delvis i farver. AS. 236 s. DuMont Buclwerlag Kain .............. . 

Seier, Valdemar: De underjordiske på Bornho lm. 
Ill. med papirklip afj ensjakob Sabber. A4. 104 s. Bornho lms Tidende."" 

Sjællandske og bo rnholmske fiskevande inklusive Møn 
og Lolland-Falster. I ll. AS. 96 s. Tem a ......... " .......... .. ............. " .. 

Skovgaard, P. N. : Beskri,·etseo,·er Bornholm 1804 .............................. . 
Skaarup, H. E. og Lisbeth Pedersen: Bornho lm i historisk tid. 

Forsvarsværker og deres po litiske baggrund. Turforslag o g en 
kon beskrivelse af de gamle 1-.·ystskanser. Ill. 6; s .......... "." ........ " 

Skaarup, H. E.: E. P. Tscherning på Bornho lm 1823. 
Ill. A5·tvr. 56s. Udgivet afforsvarsmuseet på Bornholm""""". 

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

Skaarup . H . E. : Kasteller in Rønne. 
Vom Festungsturm zum Vehrmuseum. 
"Kastellet i Rønne• i rvsk oversættelse. 111. AS. 32 s. f o rsvarsmuseer 

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

D igte. G,·ldendal ... "."""" ....... "."." ...... " .......... "."" .. ". 
Steen, Eric: Fuglekasser og vindnoje p<i Enho lmene. 

25 charmerende regninger. 32 s. Colbergs Forlag 
Stenbæk, Holger: I bornholmernes tjeneste"."".""."" 
Stub:)o rgensen, Christian: 

Barndomsgronne enge. Erindringer " " """".""""" 
Blade af Hastes bog""".""""""""".""" """""""." .. ".""" ................... "." 
Bornholm· vandringer og perspektiver" .. . 
Bornholms Borg " .. " .. . ........ ""." .. . 
Breve fra l thaka ( 1980) ". " """ .. " .... " ... " .. " .... "." .. "".. .""."".""" .. 
Det r inger tredje gang. 
Udgi,·er i anledning af Christian Stub-Jørgensens 90 årsdag ........ . 
Det var dengang. 7 bornholmernm·eller. 6; s. Gornitzka ........ ".""" .......... . 
En bornholmer i dyrehaven. Arboe ~fab ler ude og hjemme .... . 
I lammeren. 2. udg. med n)1, afslunende kap itel. Ill. 44 s .... " ... "".""." .... "" 
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Hel! ig Haagen .. " .. " .. "" ........... " ....... " .................... "."." ... " .......... " .. " ............. " .. 
Hjemlands kyst " ... "."."." .. " ... " .. " ..... "" ..... " ... " ... "." ...... " .. "" ..... " ..... "." ...... "" 
Justine. En livsfange på Bornholm .""."."""""."""."""". """".""" .. " "."."" .. 
Kolvand." ........................ "." ........... " ..... ""." ... ".......... ." ..... " .... """." 
Næsdjævlens rige"." ." .. " "."."""""" ... ".""""."""".".". " """"""""." .. 
Soldyrkerne på Madsebakke """ """. " "" "."" """" "". """""""""" """ "" 

Sorensen, K. Magleb\': KFU~I-KFUK Rønne 189+1984. Ill. med fotos. 16s. " 
Teist, Fr.: Og I-Iammer~·ret S\':tndt i natten ."""""""""""""""""""""""""""". 
1110ms,Johannes: Haverne i Ronne"" """""""""""""""""."""""""."". 
Tiemr0th, Peter: ~ Ialerinden Olga L1u. 

D ragør-Italien-Gudhjem 1875·1960. Il l. 4 fan •eplancher. 32 s. 
Bornho lmerens f orlag. I komm.: Colbergs Boghandel "."".""."""". 

Tiemroth, Peter: Paul I Iøm. 
Tilreuelæggelse: jesper I lom. Ill. ( mange farvegengh·elser). 
Sto rtformar. 136s. Hernm-. Indb """"""""""""""" """""""""""" 
200 nummererede og signerede eksemplarer . . . " .. " " 

T1emroth, Peter og Paul Høm: Året omk11ng Gudhjem 
Torneha,·e, Bodil: Bo rnho lmeruret. I ll. 192 s. NNF. indb. " . 
To rneh:\\·e, Bodil: Fra sise til moms. 

Træk af de1 bornholmske toldvæsens hisio r ie. 
111. '!0s. Bo rnho lms Tidende".""" . """""".""""". """"""""."". 

Turforslag, geologi og den levende natur p~l 1 lammeren. 111. A5-cvr. 64 s 
\'ensi ld , Henrik: Jagten Urban af s,·aneke. 

Skib. forer, kunsi ner og motiv. Ill. 
Bornholmerens Forlag. (I komm.: Colbergs Boghandel AIS, 
Ronne), ind. fan•ereproduk<ion, 35 X53, papinm\l -i3 x 60 .""""" 

Vestergaard, E\'an Th. ogjohs. Kirkegaard: Kristus sange · Nye sange. 
Voss, Tage: D rengen og båden. I ll. 96s. Hekla ""." .. """"""".""""""". 
\ 'oss, Tage: Fiskesnak fra skæret. Ill. med foros. lj; s. ". """".""""". 
\Vessel, Lauriis: Sjyjl-S jyjl. En bornholmsk komedie""".""""""""""""".""." 
Østersoens Perle· Bornholmsplakat i fan·er med bi Ikon på bagsiden " 

.I/ed forbebold for prisæ11dri11ger. 

Øens største boglager 

BOGHANDEL AIS 

En gros-af deling 
Papirafdeling 
Lædervare af deling Cn111dlagt 1872 

Se uortjulegauebord med boger li/ gammeldags prL.;;er - alle under kr. 100, -. 

5 2 JUL PÅ BORNHOLll 

24,00 
35,00 
24,00 
30,00 
45,00 
45,00 
48,00 
51,95 
24,00 

36,00 

250,00 
350,00 
I 50,00 
298,00 

;8,80 
45,00 

65,00 
24,35 
85,00 

lJ0,00 
2; ,00 
19,85 



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 
tangenterile."Bare et enkelt par 
akkorder for a t høre klangen. 
Det er næsten et instinkt. 
Følg det! 
Få et klaver hjem til dig selv 
et ha lvt års tid og prøv for 
alvor. Glem a lt om nogen 
sinde at komme til at spi lle 
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 a lle pengene værd. 
Vi ta ler ikke o m formuer. 
Vi taler kun om ca. 300 kroner 
om måneden 

Køb eller leje 
Vi er en ren piano/flygel
for retning. 
Ingen trommer , ingen guitarer og 
sle t ikke el-orgler. 
Vi begrænser udbudet ti l 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 ti l 
gengæld kan man også gøre nogle 
kup ude i den s tore verden. 
Og det har vi gjort. Hos os ligger 
prislejet fra ca. 18.000 til ca. 50.000. 
Den reel le handelsværdi er 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 samtl ige pianoer giver vi 
10 års garanti på ramme, sang
bund, ja det hele inkl. meka
nikkens ca . 12.000 enkeltde le . 
Og for at den gode tone i hvert fa ld 
ikke skal kikse i starten, sender 
vi en klaverstemmer gratis 
ud til dig efter nærmere 
aftale , når instrumentet er 
leveret - både ved køb og leje. 

Lej i star ten. 
Det kan du gøre 
fra ca. 300 kr . om måneden 
Så længe du endnu ikke ved , om 
det skal være alvor, vil vi råde 
til at leje. Der er ingen grund til 

at ofre 18-20.000 kroner på noget, 
som måske bare er en dille . 

Lej for 6 måneder eller 
mere, lige som længe du vil. 
Se, hvordan det udvikler 
sig, og vi l du så købe, 

regner vi en pris ud , som 
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. 

PIAN0RE:\1T 

BOGHANDEL A/S 
3700 RØNNE 
TLF: •53 95 16 17 

} Ul PÅ BORNllOLM 5 3 



• 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 

Yrmagerffl?;J 
Thomsens-Ure z' nnnfr,.-J?\ 
vi Kenn Lund rAJ/Ut uJ/U 

St. Torv 6 A . 3700 Rønne · Tlf. 53 95 37 06 

5 4 JUL PÅ BORN/-10/.Jll 

Bornholins 
Rejsebureau 

IATA • DRF 

STORETORV5 
DK-3700 RØNNE 
TELEFON 53 95 40 10 
TELEX 48 141 
POSTKONT03130738 

IE1:KØBI 
-et symbol på styrke 

Johan Svendsen 
Jørn-Erik Pedersen 

Registrerede revisorer FAR 

• 
Store Torvegade 12, 3700 Rønne 

Tlf. 53 95 05 95 



JØRCENSEN A/s 

Sandemandsvej 1 . Rønne. Tlf. 53 95 02 50 

En sikker bilforbindelse 

~Alle slags DESSERT IS 

KRØLLE-BØLLE-EVENTYR IS 
- hører julen til 

.JUL PÅ BOl<N HO/.J\l 5 5 



~ 
Der er format 

over 
r----------------------::---------1 

Z)~ 

Bio r1n h1'11 l1m1e r1e n 

Snellemark 26I 
3700 Rønne 
Tit .53 95 25 261 

I 

365 mm 

L------------------------------J ~ 
ri- 265 mm ~ 

56 JUL PÅ BORNHOulf 



(Jviao!B S'b~ 1.J 
SOMMERFO-GL-E 

QlteZ) ~ 

iiiiiiiiiiii:l~ ·4 v-·".C t: "-, '" .-~ I 
; .! ~'.~\~~- iJ-~;;i.·, :w·\)' 

Der nye danske spise- og kaffestel tegner af I \ ~~"'1.~l:'!-''":..,,.,"l\~1;,>:~.". , ,tf~~. ' (: k..:4,:;;:{.' :. I 
Mads Stage. Start samlingen med er introduk· ~ 
tionstilbud p:i 4 smø rebrikker. Alle tiders I I 
gaveide til Dem selv eller andre. I INTRODUKTIONS I 

TILBUD 
I Få t:l S.'t.."f. med 4 c;morehnkkcr. I 
: ~=,~~1r;· kr. l98; : 

~~~~~~~~~~~~~~-------~ 

• @ 0 
1nsp__1rat1on 

Andr. P. Bidstrup 
lille Torv 1 · 3700 Rønne · Tlf. 53 95 01 11 

Det nye Bang & Olufsen er kommet 
Verden er fu ld af dejlig musik. Og hvis du vælger det nye 
Boesvstern 3500, er du strak5 klar på alle tangenter: Med 
både. radio/ forstærker, CD-afspiller, pladespiller og 
kassettebåndoptager. 

Sammen med de kun 8 cm dybe Beolab panelhøjttalere, 
med indbygget forstærker og displa\', er det er klassisk 
Bang & Olufaen musiksystem - i teknik, design og enkel 
betjening. 

Kom selv ind og prov - allerede i morgen vil du kunne 
spil le sek 

SOMMER 
RADIO&lV 
Si01e To"egade 49 
3700 Ronne · Tii. 53 95 09 16 

'Hans 
BLOMSTER 

ST. TORVE GADE 18 . 3700 RØNNE . TLF. 53 95 10 92 
- -- ,J 

/Ul PÅ BONN HOLM 5 7 



Det 

sidste nye 

i briller 

finder 

Dei 

THOMSEN2e!1~ 
Store Torv 6a · 3700 Rønne · Tlf. 53 95 05 72 

5 8 JUL PÅ BORNHOull 

Fald 
indenfor 
hos ... 

Så vil vi gerne ejes af dig! 
Vi vil nemlig gerne ejes af nogen, som går 
ind for os, der støtter det lokale erhvervsliv 
og dermed viser interesse for lokalsam
fundet i det hele taget. 
Til gengæld vil vi så gøre hvad vi kan, for at 

du får så meget som muligt ud af dit 
medejerskab-og af dine penge og frem
tiden i øvrigt. 
Kom ind og tal med en af os og tag en 
100-kroneseddel med. Så kan du få din 
medejerkonto med det samme. 

Vi vil gerne pleje dine penge ordentligt 

BORNHOLM:ERBANKEN 
." for din skyld 



Salg • Service • Tilbehør 
inden for kontor og forretning 

TOSHIBA 
kopimaskiner 

Ø ESSELTE SYSTEM 
Kontormaskiner 

• 
ADLER 

Tekstbehandling 
Skrivemaskiner 

ollvatll Salg af 

~~~s~u~~~ olivetti PC 
111111111 skrivema.skiner 

Aut. servicecenter 

kasseapparater 
kasseterminaler 

Aut. servicecenter 

C-ASIO 
kasseapparater/kasseterminaler 

53 95 26 48 
Håndværkervej 2, 3700 Rønne 

God jul 
og 
godt nytår 
ønsker 

ØENS 
BOGBINDERI 

Brogade 10 B 
3782 Klemensker 
Tlf. 53 96 66 66 

Dagblade 

* Ugeblade 

* Månedsblade 

* Alt i 
udenlandske aviser 
og tidsskrifter 

* Stort udvalg 
i modejournale r 

* Øens største 
udvalg i 
cigarer - cerutter 
tobak, 
vin og spiriuosa 
Alt i 
piber og rygeartikle r 

'/C,aa~liu.ski".sken 
Snellemark 34 

Aut. tipsforhandler 

Telefon 53 95 07 66 
_ stdr altid til Deres tjeneste! 

DIN ecco SHOP 

J UL PÅ BORNHO/.J\/ 59 



Indramning 
Kunsthandel 

P apirklip 
Plakate r 

Kunstforlag 

cSotberg 
7<!!,mmer & Qalleri 
BAGERGADE 13 . 3700 RØNNE . TLF. 53 95 04 54 

. . . Lægger BESLAG på hele Bornholm 

HOTEL 
HOFFMANN 

VED KYSTVEJEN 3700 RØNNE. TLF. 53 95 03 86 

60 JUL l'Å BORNl!Olill 






