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Champagne galoppen 
- - -og bomberne 

Birte Nørregaard Pedersen hor i Ullerslev på 
Fyn, men hun er en rigtig Rønna-pibel, der er 
meget fortrolig med sin hjemøs dialekt. Hun 
har skrevet adskillige erindrende artikler og på 
målet en komedie, der blev opført på Rønne 
Theater i 1986. Det mest personlige, hun har 
skrevet, turde dog være denne beretning, der 
er tænkt som et vidnesbyrd om bornholmske 
landboeres storslåede hjælp til Nexø- og 

Rønne-boere under det russiske bombardement i 1945, men først og 
fremmest er artiklen en hyldest og tak til hendes og hendesforældres 
evakueringsværter på Møllegård i Nyker. 

I AUGUST 1942 begyndte jeg som elev 
i 1. mellem på Rønne Statsskole. 
Blandt mine nye klassekammerater 
var en pige, som hed Else-Marie En
gell, datter af gårdejer Anker Engell 
og hustru Ellen, Møllegård i Nyker. 

Det viste sig lynhurtigt, at Else-Marie 
og jeg overhovedet ikke kunne for
drage hinanden. Der var åbenlys krig 
mellem os. Vore mødre ville med ga
ranti have fået e t slagtilfælde, hvis de 
havde hørt de grimme ord, vi smed i 
hovedet på hinanden. Men hvordan 
det så end gik til , kom vi efter nogen 
tid på talefod, og da vi i august 1944 
startede i 3. mellem, var vi hje rteven
inder. I frikvartererne hang vi sam
men som ærtehalm, og megen fritid 
tilbragte vi sammen i vore respektive 
hjem. 

KONFIRMATION 
- OG BOMBER 
I det tidlige forår 1945 skulle Else-Ma
rie konfirmeres, og mine forældre og 
jeg blev inviteret med. Det var vore 
forældres første møde. 

Selv om krigens onde spøgelse 
hang truende over vore hoveder, blev 
det en smuk og værdig fest, hvor a lle 
glædede sig med Else-Marie, samtidig 
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med at stærke nationale følelser og 
håb for fremtiden kom klart til udtryk. 

En måneds tid senere oplevede vi så 
den 4. maj. Hvilken glæde - - -som kun 
fik lov at vare til mandag den 7. maj, da 
russiske bomber regnede ned over 
øen, først i Nexø, s iden i Rønne. 

Sent på eftermiddagen nåede fru 
Engell efter store besværligheder 
igennem til os pr. telefon og invite
rede os til at overnatte på Møllegård, 
men i de t samme kørte en højttaler
vogn forbi ude på gaden og forkyndte, 
at det he le var en stor fejltagelse. Alle 
skulle bare forholde sig roligt. Der 
ville ikke ske mere! 

Min mor, der tog dette udsagn for 
dets pålydende, takkede naturligvis 
fru Engell hjerteligt for hendes venlige 
invitation, men mente ikke, at en over
natning blev aktue l. For øvrigt skulle 
min far, der var bagermester, jo også 
op og begynde i bageriet senest klok
ken fire om morgenen. Det ville blive 
alt for besværligt for ham at cykle den 
lange vej på en gebrækkelig gammel 
skærveknuser med elendige dæk. 

TIL MØLLEGÅRD 
Men der kom endnu et bombarde
ment samme aften, og i nattens løb 

blev der nedkastet flyveblade, som be
budede nye bombardementer, hvor
for alle skulle være ude af byen senest 
klokken ni den følgende morgen. Så
ledes gik det til, at mine forældre og 
jeg, ti rsdag den 8. maj, klokken syv om 
morgenen, i et vidunderligt solskins
vejr, trak vore tungt lastede cykle r ind 
gennem porten til Møllegård. 

Hr. Engell, der i det samme kom ud 
fra en af gårdens længer med en spand 
i hånden, stirrede fuldkommen lam
met på os; men da han havde hørt vore 
usammenhængende forklaringer, fat
tede han sig hurtigt og fik os ind i 
stuehuset, hvor resten af familien, 
d.v.s. fru Engell, Else-Marie og hendes 
tre yngre brødre, var ved at komme på 
højkant. 

Fru Engell og husassistenten, Tove, 
fik lynhurtigt stablet et morgenmåltid 
på benene, og da vores ret beherskede 
sult var stillet, oplevede jeg noget, der 
tydeligere end mange ord understre
gede situationens alvor. Mine foræl
dre og hr. og fru Engell drak hver en 
snaps! jeg selv ville sandsynligvis også 
have haft godt af bare en mundsmag, 
men det var der nu ingen, der tænkte 
på. 

Derefter kunne vi så bare vente på, 
at klokken blev ti, det tidspunkt hvor 
bomberne, ifølge flyvebladene, skulle 
falde. Men inden da dukkede først To
ves far op og bad om husly, og lidt 
senere kom en familie Bomann bestå
ende af en gammel mor, to sønner, to 
svigerdøtre og en stor hund van
drende ind på gårdspladsen. De var 
blevet henvist til Møllegård af de offi
cielle evakueringsmyndigheder. De 
blev også gæstfrit modtaget og bevær
tet med morgenmad. 

Efterhånden var klokken blevet halv 
ti. Jeg selv, Else-Marie og hendes bror 
Hans-Anker sad ude på brønddæksler i 



gården og prøvede at snakke naturligt 
sammen, men det blev kun til løsrevne 
sætninger uden mening, medens vi 
hele tiden skævede til uret. 

Klokken haner i ti begyndte det. 
»Nu!« r~bte Else-Marie, og som på tæl
ling for vi ind i folkestuen, hvor alle de 
andre, inklusive gårdens to tjeneste
karle, var forsamlede - og hele den 
følgende time kan kun beskrives som 
et inferno af larm og en knugende, 
altdomine rende følelse af angst. 

Jeg ved ikke, hvor lang tid der gik, 
før det gik op for os, at der var blevet 

stille - - - måske kun få minutter, men 
mig forekommer det som timer. Så 
rejste fru Engell sig og sagde: »Det er 
slut. Vi må he llere se at få lidt frokost 
på bordet,« og medens hun og de 
andre damer gik ud i køkkenet, gik hr. 
Engell og karlene ud til dyrene. 

LUMBYEIANGSTENSSTUN D 
Jeg formoder, at vi rent faktisk fik fro
kost, når nu fru Engell havde sagt så
dan, men jeg husker det overhovedet 
ikke. Jeg kom først rigtig til mig selv 
ved 14-tiden, da jeg fandt mig selv sid-

Else-Marie Engell, der - trods alt - blev Birte Nørregaard Pedersens gode veninde, og som 
ved sin konfinnation i det tidlige forår 1945 havde bl.a. Birte og hendes forældre som 
gæster. Det var forældrenesførste møde med folkene på Møllegård. Siden blev det nok så 
tæ t -på grund af russer-bombardementerne. 

dende ved klaveret inde i den lille spi
sestue. Et klaver var for mig et fast hol
depunkt i tilværelsen. Derfor var det 
helt naturligt for mig at søge derhen i 
farens og nødens stund. Jeg spillede 
ikke rigtigt, sad blot og slog nogle ak
korder an på må og få, medens jeg 
spekulerede på, hvad der var blevet af 
resten af min familie. Var de i live? 
Havde jeg endnu et hjem? Hvor skulle 
vi flygte hen, hvis også Møllegård blev 
bombet? For første gang i mit liv gik 
det op for mig, hvor isolerede og hjæl
peløse vi var på den ø, der altid havde 
været mit hjem. 

Så kom Else-Marie ind i stuen. 
Længe travede hun frem og tilbage 
uden at sige et ord, medens hun vred 
sine hænder i det røde forklæde, hun 
havde på. Så kom hun hen til mig og 
sagde: "Ryk dig lidt, så jeg kan sidde 
hos.« Altså rykkede jeg mig så meget, 
at vi begge to kunne være på klaversto
len. »Lad mig spille med,« sagde hun. 
»Hvad skal vi spille?« spurgte jeg. 
»Aner det ikke,« svarede hun med dir
rende stemme, »du s idde r nærmest 
ved noderne.« 

Ingen af os ville have været i stand 
til at rejse sig og gå hen til nodereolen, 
der stod ved enden af klaveret, men 
jeg kunne lige nå at række en arm hen 
og få fat i det nodehefte, der lå øverst. 
Det var tilfældigvis H. C. Lumbye's 
Champagnegaloppen, udsat for fire 
hænder. 

»Den ta'r vi,« e rklærede Else-Marie, 
bramfrit, og sådan gik det til, at Mølle
gård, et par timer efter de mest choke
rende begivenheder i Bornholms ny
e re historie, kom til at genlyde af 
dansk musikhistories vel nok festligste 
og gladeste toner. Men jeg må nok e r
kende, at salig Lumbye sikkert har ro
teret i sin grav, sådan som vi maltrakte
rede et af hans hovedværker. Og det er 
mig stadig en gåde, at de voksne ikke 
standsede os. Men måske har de er
kendt, at så længe vi spillede, vidste de 
i hvert fald, hvor de havde os. 

PLUDSELIG VAR DER 40 
MENNESKER 
Else-Marie og jeg nåede aldrig til ende 
med Champagnegaloppen. Faktisk fik 
vi kun spillet en snes takter, før der lød 

JUL PÅ BORNHOLM 3 



nye, voldsomme eksplosioner, som i 
bogstaveligste forstand fik klaveret til 
at hoppe, medens Else-Marie og jeg 
klamrede os til hinanden. 

Ganske kort tid efter blev vi op
mærksomme på, at tyske soldater 
havde travlt med et eller andet på mar
ken ovre på den anden side af vejen. 
En af de voksne fremsatte den formod
ning, at de nok var ved at etablere en 
forsvarsstilling. 

Det fik hr. Engell til at føre os alle
sammen ud i stalden, hvor han viste os 
et indvendigt rum uden vinduer. Det 
var, efter hans vurdering, gårdens sik
reste rum, og her skulle vi øjeblikkelig 
søge hen, hvis vi så »et e ller andet« 
dale ned fra luften. Jeg formoder, ae 
han tænkte på faldskærmsstyrker. 

Efter kort tids forløb indstillede de 
tyske soldater imidlertid deres aktivi
teter og forsvandt fra marken, medens 
vi alle åndede lettet op. 

I stedet kom så nye problemer til. 
Hen på eftermiddagen, da fru Engell 
og de andre damer var begyndt ae 
snakke om varm mad til aften, ringede 
telefonen, der ellers havde været sten
død hele dagen. En eller anden »myn
dighed« meddelte kort og godt, at 22 
mand fra CBU-kolonnen i Rønne 
skulle indkvarteres på gården og be
spises med varm mad. 

I betragtning af, at Møllegårds dag
lige husstand på ni personer alle rede 
var udvidet med ni fortumlede flygt
ninge, kunne man med rette have for
ventet et mindre sammenbrud hos fru 
Engell ved meddele lsen om 22 perso
ner mere, men hun tog det i stiv arm! 
»Gudskelov, at vi for nylig har slagtet,« 
var hendes eneste kommentar, hvoref
ter alle damerne forsvandt ud i køk
kenregionerne, medens Else-Marie og 
jeg dækkede bord til 40 personer. 

SKADERNE 
Jeg kan med sikker overbevisning 
hævde, at næppe mange mennesker 
har været ventet med så stor nysgerrig
hed som disse 22 CBU-folk, og da de 
endelig ved halvsekstiden, dødtrætte, 
chokerede, sultne og snavsede kørte 
ind på gårdspladsen, blev de bestor
met med ængste lige spørgsmål. Var 
nogen blevet dræbt? Stod vore huse 
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endnu? Ville der komme nye bombar
dementer? Hvad foretog tyskerne sig? 

De 22 mand havde alle været be
skæftiget med rednings- og opryd
ningsarbejde i kvarterer i Rønne, som 
ikke direkte vedrørte os tilstedevæ
rende Rønneboer, men de vidste, at 
Snellemark og Nygade (nu den øsclig
ste ende af Snellemark), hvor min far
far havde sin score bageriejendom, var 
meget hårdt ramt, og at der var ud
brudt en stor brand. Og da mit hjem i 
Scoregade lå temmelig nær ved både 
Snellemark og Nygade, måtte man for
mode, at der også hos os var sket stor 
skade. 

Det var sandelig ikke opløftende 
nyt. Bomannfamilie.n derimod kunne 
ånde nogenlunde lettet op. De boede 
på Haslevej, og der var intet alvorligt 
sker. Samme besked fik Toves far, der 
boede i Bagergade. 

Om nogen var blevet dræbt eller 
såret, udover de ni som omkom dagen 
før, vidste CBU-folkene ikke, og 
spørgsmålet om nye bombardemen
ter lod de stå åbent - men der var ikke 
så farligt meget mere at bombe i 
Rønne. Tyskerne havde placeret de res 
antiluftskyts i byens snævre gader og 
gårde, hvor de udgjorde et fortræffe
ligt bombemål for russerne. 

OMKRIN G RADIOEN 
Da alle mændene havde fået vasket det 
værste snavs af sig ude på gårdsplad
sen, gik man til bords. Så vidt jeg hu
sker bestod menuen af stegt flæsk med 
løgsovs og kartofler og kærnemælks
suppe til efterret. 

Måltidet var næppe til ende, før det 
blev tid til radioavis, og alle samledes 
omkring radioen i den lille spisestue. 
Nu måtte vi da omsider få at vide, hvad 
der egentlig foregik, hvordan vi skulle 
forholde os, og hvornår der kom 
hjæ lp. 

Med tilbageholdt åndedræt lyttede 
vi til speakerens endeløse beretning 
om sejrsjubel og store festligheder i 
København og andre dele af riget - - -
me n ikke e t ord om Bornholm! 

Da hr. Engell slukkede for radioen, 
herskede der længe dyb tavshed i 
stuen. Hver eneste af os, tror jeg, følte 
sig på det skændigs te glemt og forrådt. 

Det blev en ganske ung CBU-mand, 
der brød tavsheden, da han stilfærdigt 
bad om lov til at låne en pen. Så ville 
han næste dag forsøge at få en skriftlig 
besked om, at han stadig var i live, 
igennem til sin kone. 

Den unge mand fik både pen og 
papir, og alle vi andre gik i gang med 
opvasken. Og så dukkede et nyt pro
blem op. 

EKS PEDITION TIL RØNNE 
CBU-folkene, som tidligt næste mor
gen skulle køre tilbage til oprydnings
arbejdet i Rønne, skulle forsynes med 
hver en madpakke - og der var ikke 
brød tilbage på gården. 

En hastig opringning til bageren i 
Nyker bragte ingen hjæ lp. Han ejede 
ikke en krumme. 

»Jamen,« sagde min far, »da vi for
lod hus og hjem, lå der på en hylde i 
; 1ores butik en meget stor portion ny
bagt rugbrød dækket af e t klæde. Hvis 
vores hus stadig står nogenlunde op
rejst, og hvis det brød er ubeskadiget, 
og vi e llers kan komme ind efter det, 
så - - -?« 

CBU-folkenes leder ringede til en 
overordnet og fik tilladelse til at sende 
en vogn med 2 mand plus min far til 
Rønne. 

Bleg, men fattet, steg min far til 
vogns og kørte ud af porten, medens 
min mor og jeg stod tilbage, overbe
viste om at vi aldrig mere fik ham at se. 

Efter et par timers ulidelig ventetid 
kom de tilbage, min far hvidere i an
sigtet end det mel, der var hans ar
bejdsmateriale. Men brødet var med. 
Hele vognen fuld. 

Nu skulle der smøres madpakker. 
Det foregik ved det store bord i folke
stuen. Fra sine forrådskamre hentede 
fru Engell metervis af den helt eventyr
ligt dejlige spegepølse, der var hendes 
specialitet, og store glas med henkogt 
leverpostej. 

Det blev mit arbejde at smøre smør 
på brødet, og da jeg jo var fuldt på det 
rene med, at det var strengt ratione
rede varer, jeg arbejdede med, var jeg 
mildest talt meget sparsommelig. Det 
foranledigede fru Engell, der nu var 
he lt grå i ansigtet af træthed, til at give 
mig en venlig påmindelse om, at det 
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fo r 

Sejersgaard pr. Rønne , den /; .Maj 191+5. 

Der skulle passerseddel til for at komme ind i Rønne de bevægede majdage i 1945. 

var hårdtarbejdende mænd, de r skulle 
spise de madpakker, så der skulle 
være ordentligt med smør på brødet. 

Sent på aftenen var alle madpak
kerne færdige og anbragt i fadeburet. 
Så kom problemet med at få os alle 
sammen anbragt for natten. 

Efte rsom mine forældre og jeg var 
specielt inviterede, personlige gæster, 
skulle vi sove i ægteparret Engells so
veværelse, hævdede fru Engell med 
en bestemthed, der ikke tålte modsi
gelse; og sådan blev det. 

Hr. og fru Engell klemte sig sam
men i »kontrolkammeret«, d.v.s. det 
lille værelse, som altid stod parat til 
overnatning for kontrolassistenten, og 
Toves far blev vistnok anbragt i sin dat
ters værelse e ller ude hos karlene i 
»drengehuset«, medens familien Bo
mann gik til ro sammen med CBU-fol
kene ude i halmen. 

Pyh ha, s ikke en dag. Jeg var he lt 
væk næsten i samme øjeblik, jeg havde 
lagt mig mellem mine forældre i hr. og 
fru Engells dobbeltseng. Det sidste, jeg 
opfattede, var, at min far, hen over ho
vedet på mig, fortalte min mor, at min 
farfars ejendom i Nygade stod i flam
mer. 

RUSSERNE 
Næste dag, onsdag den 9. maj, blev en 
meget lang dag. CBU-folkene var borte 
allerede ved 6-tiden om morgenen. Vi 
andre s læbte os gennem endeløse ti
mer i bekymring og uvished, medens 
vi i fællesskab, under fru Engells le
delse, fik husho ldningen til at fungere. 

Else-Marie og jeg havde fået streng 
ordre til ikke at bevæge os mere end 

allerhøjst ti skridt bort fra husets ind
gangsdøre, så det siger sig selv, at vi 
følte os som løver i et bur. Uendelige 
tider tilbragte vi ved vinduet ud mod 
vejen, hvor der med timers mellem
rum tril lede en enkelt lægebil, med et 
dannebrogsflag udspændt over taget, 
forbi. De biler var dagen igennem vor 
eneste føling med omverdenen. 

Sidst på eftermiddagen kom så 
CBU-folkene tilbage, denne gang med 
lidt mere udførlige oplysninger om, 
hvad der var sket hvor i byen. Det var 
helt igennem rystende nyt, men det 
mest alarmerende var nok nyheden 
om, at russerne nu var gået i land. 

Det var 40 meget fåmælte menne
sker, der sad rundt om bordene og 
spiste middagsmad den aften. Den 
eneste smule samtale, jeg husker, be
stod i, at fru Engell forsigtigt spurgte, 
om en af os kunne undvære et sukker
mærke. Ak ja, også rationeringsproble
merne skulle hun slås med. Men selv
fø lgelig fik hun sit sukkermærke, og vi 
fik en dejlig sødsuppe med henkogte 
frugter i til efterret. Forretten husker 
jeg ikke, men der er uden tvivl blevet 
hentet et eller andet op af det uvurder
lige saltekar. 

Igen hørte vi radioavis, denne gang 
med omtale af russernes landgang, og 
igen var stemningen meget trykket, da 
der blev slukket for radioen. Ville der 
mon nu opstå kampe mellem tyskerne 
og russerne? Og ville tyskerne oprette 
en forsvarsstilling på marken over for 
Møllegård, således at vi kom i ildli
nien? 

Fru Engell afbrød alle videre mis
trøstige spekulationer ved at sætte os 

til at rydde bordene og vaske op, og 
derefter skulle der igen smøres mad
pakker. 

I FRU ENGELLS VARETÆGT 
Torsdag den 10. maj bragte lidt mere 
afveksling, i hvert fald for nogle af os. 
Så vidt jeg husker, var det den dag, at 
alle , der var beskæftiget ""led livsnød
vendigt arbejde som f.eks. levneds
middelfabrikation, fik lov til at komme 
ind i Rønne i to timer for at se til deres 
virksomheder. 

Straks efter frokost cyklede mine 
forældre af sted.Jeg måtte til min store 
fortrydelse ikke komme med. 

Jeg var nok temmelig sur over det, 
men da fru Engell havde forklaret mig, 
at mine forældre naturligvis ikke for 
alt i verden ville udsætte mig for den 
mindste risiko og derfor efterlod mig i 
hendes varetægt, blev jeg noget for
mildet, men ikke just beroliget. 

Derefter blev jeg sat til at støvsuge 
over hele huset, medens Else-Marie 
støvede af. Men hele tiden skævede jeg 
til uret og kunne til sidst slet ikke 
holde ventetiden ud. Samtidig gik jeg 
og humpede på det ene ben, fordi jeg 
havde fået en stor vabel på hælen, 
fremkaldt af et par alt for tykke sokker 
i et par alt for snævre sko. 

Fru Engell, der havde et øje på hver 
finger, lagde mærke til min e lendig
hed og kommanderede mig op på 
bryggersbordet, hvor hun hev min sok 
af, klippede hul på vablen og smurte 
noget på, der skulle lindre. Derefter 
lånte hun mig et par tyndere sokker og 
et par sko uden hælkappe - - - og så fik 
jeg i øvrigt en ordentlig stribe forma
ninger om ikke at plage mine forældre 
med alt for mange spørgsmål, når de 
nu snart vendte tilbage, sandsynligvis 
meget chokerede og kede af det. 

Det lovede jeg naturligvis beredvil
ligt, men et er at love , noget ganske 
andet at holde. Da tiden for mine fo r
ældres ti lbagevenden nærmede sig, 
cirkulerede jeg utålmodigt rundt ude 
på gårdspladsen, og aldrig så snart var 
de drejet ind i porten, før jeg bombar
derede dem med spørgsmål. Nogle af 
svarene var nogenlunde trøsterige, 
andre dybt bedrøvelige. 

Efter at vi alle 40 igen havde fået to 
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retter varm mad, blev der hørt radio
avis, og denne gang må oplysningerne 
om tyskernes definitive kapitulation 
og russernes fredelige hensigter have 
virket så overbevisende, at de fik fru 
Engell til at foreslå, at Else-Marie og jeg 
s lap for opvask og madpakker og i ste
det fik lov til at cykle en lille tur op i 
Nyker stationsby. 

Mine totalt udmattede forældre gav 
lov til højst en times udgang, og så 
strøg vi to piger af sted alt, hvad vi 
kunne trampe i pedale rne. Hvilken 
næsten euforisk oplevelse det dog var 
at slippe ud b landt andre mennesker 
og oven i købet møde skolekammera
ter, der var evakueret fra Rønne! 

TRYGGE MØLLEGÅRD 
Fredag den 11. maj tog vi, så vidt jeg 
husker, afsked med CBU-folkene. jeg 
ved ikke, om de simpelt hen flyttede 
hjem til ruinerne af deres huse, e ller 
om de fik anden indkvartering nær
mere Rønne. Men i hvert fald betød 
det, at vi nu »kun « var 18 personer 
tilbage til tre daglige måltider, og selv 
om det nu var sunket kraftigt i fru En
gells forråd, klarede hun stadig - med 
snilde og opfindsomhed - at fodre os 
allesammen af. 

Efter frokost skulle mine forældre 
igen ind til Rønne, hvor opholdet -

ligesom dagen før - højst måtte vare to 
timer. 

]eg plagede voldsomt om lov til at 
komme med, og til sidst gav min mor 
sig. »Men du får et chok,« advarede 
hun. 

Ved Sejersgård fik vi passersedler, 
hvorefter vi trillede ind til byen - og 
jeg fik et chok! 

Ved aftenstid føltes det vidunderl igt 
trygt at vende tilbage til Møllegård og 
fru Engell, og jeg var slet ikke glad 
over, at vi inde i byen havde fået op
lyst, at vi næste dag ikke bare måtte, 
men skulle flytte hjem og få bageriet i 
gang. 

Fru Engell tilbød, at jeg kunne blive 
på Møllegård så længe, det skulle 
være, men mine forældre mente med 
rette, at vi alle rede havde trukket så 
store veksler på familien Engells gæst
frihed, venlighed og støtte, at det nu 
måtte have ende. 

DET UTROLIGE 
Lørdag den 12. maj, lige efter frokost, 
forsynede fru Engell os med en kæ m
pemæssig madpakke, så vi havde lidt 
at tære på, og så slog afskedens time. 

I fem dramatiske dage havde ægte-

parret Engell ydet os en fantastisk 
gæstfrihed, og fru Engell havde ydet 
en indsats, som kan få selv den mest 
erfarne og robuste husmor til at 
blegne. Det forekommer mig i dag 
ufatteligt, hvordan hun fandt styrke til 
uforanderligt sindsligevægtig og ven
lig at klare denne kæmpeopgave, som 
hun så pludseligt fik trukket ned over 
hovedet. 

Det var os helt umuligt at give fu ld
gyldigt udtryk for vor taknemmelig
hed, og at betale i kroner og øre kunne 
vi s let ikke få lov til. Men efter lang tids 
parlamenteren frem og ti lbage g ik fru 
Engell endelig med til at modtage det 
latterligt lille beløb, der fra evaku
eringsmyndighedernes side var fastsat 
som kostpris pr. pe rson pr. dag. 

Og så kørte vi derfra med en klar 
erkendelse af, at vi hele livet ville stå i 
en ubetalelig gæld til ægteparret En
gell. 

Else-Marie og jeg vedblev at være 
nære veninder lige til den frygtelige 
efterårsdag i 1955, da hun døde efter 
ko rt tids sygdom. 

Vore forældre opbyggede efter de 
dramatiske evakueringsdage et nært 
og fortroligt venskab, som varede livet 
ud. 

Aløllegård ligger på Kirkebyæj i Nyker. Den ejes i dag af en søn til ægteparret Engell, som ai1iklen bl.a. fo11æller om. Her er den 
fotograferet i dag -fra gårdsiden og fra baæsiden. Foto: B-d. 
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Maleri med historie 
Det var ikke kun gode billeder, den 
gamle Slettegårdsbonde William Ha
rild havde på sine vægge. Der var ofte 
knyttet en god historie til dem, og han 
kunne fortælle den med den underfun
dighed, der var særegen for ham. Nu er 
den tid forbi. Men den melder sig imel
lem. 

Da der ved påsketid 1990 hang bille
der i privateje på Bornholms Kunstmu
seum af bornholmermalere, var der 
som et point de vue på endevæggen i 
den store kunstsal et stort billede af 
Niels Macholm. Et fabulerende Gud
hjem-landskab med en munter, 
varm tone og et eventyragtigt skær, 
der dristigt sætter kirken nærmest 
på hovedet som hos Chagall - og 
dertil nogle af de der små fortrolige 
attributter til familielivet, som er 
det centrale i Macholms meget 
nærværende billedstil. 

Jeg oplevede b illedet første gang 
på Slettegård i 1959. Et stort skrum
mel, der bare var hængt i gårdens 
forstue, fordi man nu engang havde 
fået den inden for døren -og lidt irri
terende at have hængende, kom
menterede William Harild, for jeg 
ved sgutte, hvem der har malet det! 

Men næste gang, altså mere end 
30 år efter, var det et helt andet bil
lede for mig. Det blinkede af den 
lille by og af Bokul-bjerget og Mac
ho lm og alle hans rumsteringer. 

Billedet hedder Mødet, og det 
blev udstille t sammen med andre 
lignende fantastiske billeder fra 
Gudhjem-årene på Trefoldigheden 
i 1949, hvo r Macholm havde sin før
ste separatudstilling. 

Det blev ikke solgt. Det vendte 
tilbage til Bornholm, hvor Mac
holm meget havde sin gang i de 
unge år - gift med Ilse Kure, en dat
ter fra Kjeldsebygård i Østerlars -

og en dag kom de t i den tyske 
kunstsamler von Garvens samling 
på Abildgård i Sandkås. På den må
de at Macholm fik et lille Claus Jo
hansen-billede i stede t. 

Da så von Garvens døde, var bil
ledet et af dem, der blev solgt på 
auktionen på marken foran Abild
gård - som malet af en ukendt! Kø
beren var William Harild, der syn
tes, han skulle have noget med 
hjem fra auktionen, og han lagde 
de t på taget af sin høje gamle Ford
bil og d rog af, men da han kom 
hjem til Slettegård, var billedet væk. 
Blæst af. Han blev senere på dagen 

ringet op af en mand, der kunne 
meddele , at han havde fundet et 
maleri inde på sin mark, og det var 
nok tabt af Harild, for en af karlene 
havde været i marken og havde be
mærket, at Harild var kommet kø
rende. Da karlen gik ind til middag, 
tog han det med sig, og hvis det er 
dit, kan du hente det, når du vil, 
sagde den anden bonde til Harild. 

Efter dennes død i 1987 kom bil
ledet til Birthe Kjølby i Allinge. Der
fra har det endnu engang været på 
udstilling i Rønne. Da museet fej
rede Macholms 75 års fødselsdag. 

B-d. 
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Her går vi alle køkkenvejen 
Sommeren 1957 bad en populær københavnsk avis mig finde 
»Sommerbornholmere« med noget på hjerte. jeg nærmest styrtede til 
Vagtbodgade i Svaneke, hvor Ida-Merete Erlandsen og William 
Friden'cia havde bygget hus vinteren 1937-38. De kom hver sommer 
og arbejdede flittigt, og ligesom de fulgte et fast mønster, blev det lige 
så selv/ ølgeligt, at jeg kikkede ind, og langsomt blev det til et venskab. 
Sommeren 1980 var Ida-Merete der ikke. William gik i køkkenet og 
flyttede karkluden fra bord til komfur og tilbage igen. Han virkede 
uvant tillukket, og Ida-Merete viste sig ikke. -Hun er død, sagde han 
endelig. Men der er mange gode minder. Dem fortæller han i denne 
artikel. B-d. 

\Villiam Fridericia fotograferet på Koloristernes udstilling 8. januar 1989 af Ebbe Wraae. 
Fridericia var dengang sammenslutningens formand. 

DET GIK OS, som det er gået mange 
ovrefra efter mødet med Bornholm. Vi 
fik en bacille i os, som vi ikke kunne 
blive kvit. Vi måtte komme igen og 
igen. 

Hvad skyldes nu det? Mon ikke at vi 
kommer fra en verden fuld af uro, 
hvor vi e r mange mennesker stablet 
oven på hinanden, og hvor alt er ble
vet så kunstigt og forjaget, at vi er ble
vet miljøskadede og opdager, at den 
sindsro, vi savner, kan vi finde herude 
i Østersøen? 

STIEN VAR RØD 
Ida-Merete og jeg var i starten af vort 
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fællesliv, da vi i sommeren 1937 indlo
gerede os privat i nordre kvarter i Sva
neke, hvor vi befandt os godt. 

Jeg malede motiver i omgivelserne 
og blev som malere før mig overrasket 
over, at her var teorier om, hvordan 
farver påvirker hinanden , den rene og 
skære virkelighed. En grussti, der 
krydser gennem grønt græs, vil teore
tisk slå over i modfarven rødt. Det vid
ste jeg, men havde ikke oplevet det så 
præcist ovre, hvor luften er uren og 
sløret. Her fik jeg syn for sagn: Stien 
var rød. 

Der er to faktorer på Bornholm, der 
gør undere med farverne. Det er den 

klare luft og lysets refleks fra havet, der 
alle steder er nærværende. At den 
rene luft også er balsamisk for vejr
trækningen , vil enhver fly-rejsende fra 
Kastrup sande ved landing i Rønne. 
Hvorfor ikke notere det som en attrak
tion i turistbrochurer? 

VÆLGE OG BYGGE- OG DOG 
En dag fik jeg tømrer- og snedkerme
ster Adolf Larsen til at skære en ramme 
til er billede. Ikke længe efter dukkede 
vi op hos ham igen, denne gang med 
besti ll ing på et hus til et stykke ud
mark, vi erhvervede os mellem Kristi
ansens Løkke og skanseterrænet. 

Det kunne man dengang: Vælge sit 
sted og bygge sit hus. 

Det blev vinterbyggeri. Adolf tøm
rede og Sinius Funch murede. Den 
følgende sommer rykkede vi ind i eget 
hus. 

Vi gav selv udkast til det så enkelt 
som muligt og var kun i tvivl om, hvor 
vi skulle få plads til en entre, indtil 
Adolfs Olga kom med det forløsende 
ord: 

- Hvad vil I med en entre? Her går vi 
alle køkkenvejen! 

Huset var ikke stort, men godt og 
tilstrækkeligt til vort behov og tog be
hørigt hensyn til den omgivende lave 
bebyggelse. Der skulle ikke være no
get at udsætte på det. Mente vi. 

Men det var der alligevel, kunne en 
ven fortælle, der besøgte os den som
mer. Han havde spurgt rutebilchauffø
ren om, hvor i Svaneke han kunne 
finde vores hus. Det lod til, at chauffø
ren vidste det, for han svarede 
prompte: »Det er inte e t hus, det er en 
bungalow!« Nøjagtigheden skyldtes ta
gets lave rejsning. Sådan ser huse ikke 
ud. 

At vi slog os ned i nordre kvarter, 
var der åbenbart også noget galt ved - i 
visses øjne. 

Nogle måneder forinden havde jeg 
været i Svaneke for at fø lge byggeriets 
gang og indtog min morgenmad på 
Hotel Østersøen, hvor vi tidligere 



havde boet, og hilste på hotellets fru 
Westh. 

Ved at hø re om mit ærinde trak hun 
sin pelle rine tættere om skuldrene 
som om hun gøs og e rklærede: »Det 
er mange år siden, jeg har været i det 
kvarter!« 

Men dog - skelnede man sådan i 
Svaneke? 

AMMUNITION - BRANDSPRØJTE 
For os var det afgørende, at herude 
nord for Storegade åndede alt fred. 
Her var ikke megen trafik udover den 
nødvendige mellem havnen og røge
riet i morgentimerne, når fiskerne 
med deres trillebøre kørte garn herud 
til tørre ved spredning på skanseter
rænet. 

Vor genbo ammunitionshuset og al
mealleen langs dets havside udgjorde 
en monumental enhed og var fredet, 
som hele skanseområdet var det. 

Dette bygningsværk af kampesten, 
magtfuldt som et græsk tempel, e r 
med rette genstand for alminde lig be
undring. Engang kom jeg til at over
være en ordveksling me llem et par tu-

rister, der ved synet af de t flotte støbe
je rnsskilt over porren løb lidt sur i det 
historiske og romertallet i Chr. VIII , da 
de imponerede udbrød: »1841 - det 
må være et meget gammelt hus!« »Ja, 
e r du tosset, det er mindst fra Chr. IV 
tid!« 

* 
Bygningen har en inte ressant historie i 
sin krop, der er bredt og solidt forank
ret i fundamentet med mure, der hæl
der indad op til taget, en gammel byg
geskik, der sikrer stabiliteten for mere 
skrøbelige bindingsværkshuse. For en 
bygning af granit skulle det ikke være 
nødvendigt. Men sådan byggede man 
uden loddesnor og uden waterpas. 
Man havde erfaringen og horisonten 
at rette sig efter. 

Ammunitionshuset var blevet til 
sprøjtehus - husende byens hånd
drevne brandsprøjte, en kuriøs sag, 
hvis funktion blev afprøvet en pas
sende sommerdag, hvor man kombi
nerede det nyttige med det fornøjelige 
ved at lade sprøjteøvelsen foregå mel
lem kolonihave rne i Kristiansens 
Løkke, der således blev vande t, mens 

kvarterets børn henrykt sprang om
kring i vandstrålerne. 

For mig blev kampestensbygningen 
med almealleens skovstore trækroner 
og sorte søjlestammer en virknings
fuld forgrund til alt det vandrette helt 
ud til havhorisonten, som jeg arbej
dede med som motiv i mange billeder. 

INDGREB I SÆ RPRÆ GET 
Man kunne undres over, hvad hensig
ten har været med en alle på dette 
sted . Næppe trafikalt, for den førte in
gen steder hen. 

Mit bud e r, at den oprinde lig må 
være tænkt som camouflage af bygnin
gen ud mod havet, hvorfra en fjende 
kunne ventes. 

Den indgik i beboernes fredelige 
liv, når de tørrede storvask på snore 
spændt ud mellem stammerne. Det så 
flot ud. Børnene havde hule i en !akse
kasse stemmet op i en trækrone; og en 
gynge havde de også ophængt i en 
kraftig vandret gren. På hede sommer
dage søgte gamle mænd ind i den kø
lige skygge under træerne. 

Den skovstore a lmealle langs ammunitionshusets havside i a l sin herlighed. Et motiv som jeg malede igen og igen igennem 20 år med de 
lodrette søjlestammer som kontrast til a lt det vandrette helt ud til havhorisonten. Her fotograferet fra mit atelier i 1939. 
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Al den herlighed gik tabt en som
merdag på et øjeblik, da nogen for
greb sig på træerne og fældede dem. 

De var fredede, men alligevel var 
det forgæves, jeg umagede mig til 
fredningsdommeren i Nexø og talte 
deres sag. Han gav mig ret, men gjorde 
mig klart, at jeg var op imod stærkere 
kræfter, og det var fiskere, der nu ikke 
længere ville finde sig i efterårsløvfal
det i deres garn. 

Magtesløse kunne vi ikke, mens 
mordet på træerne gik for sig, foretage 
os andet end sorgfuldt og forstemt 
være vidne til ødelæggelsen, alt mens 
de ivrige træfældere lystigt tilråbte os, 
at de gjorde vores udsigt smukkere. 

Ak nej, de tog særpræget af stedet, 
gjorde de. Da det var overstået, så her 
ud som så mange steder på Bornholm. 

For at føje spot til skade var ødelæg
gelsen allerede året efter omsonst og 
overflødig, for da var man i fiskeriet 
gået over til nylongarn, der ikke behø
ver at spredes for at tørre! 

Almealleens træer danner gotiske bueåbninger som i en domkirke med udblik til havet. 
Billedet taget dagen før de faldt for Karoldus' motorsav en dejlig sommerdag i 1959 og 
dermed var væk for altid. 

Begivenheden rystede os. Det var jo 
netop særpræget ved Svaneke, som 
kunne spærre øjnene op på os, der 
kommer udefra, så nogen af lutter be
tagelse havde oprettet foreningen Sva
nekes Venner. Det var velment, men 
har mildt sagt ikke været påskønnet ret 

meget fra stedligt hold, hvor man 
kendte sit værd i forvejen. Nej, hvem 
ønsker egentlig at blive elsket og om
klamret imod sin vilje? 

Begge parter holder af stedet ud fra 
hver sit behov: Sommergæsten som 
den uforpligtede, sværmeriske betrag
ter og nyder - og den fastboende, bru
geren, der med sit udkomme her året 

Byens hånddrevne brandsprøjte i 1938 trukket ud af sprøjtehuset, som ammunitionshuset 
deif or benævntes. Sprøjten, som senere blev udskiftet med en lille motorsprøjte, eksisterer 
endnu -på Teknisk Museum ved Helsingør. 
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rundt meget nøgternt kender stedet på 
godtog ondt. 

LEFLEN FOR TRAFIKKEN 
Strømmen af sommergæster tog til 
med årene, og den voksende biltrafik 
blev et problem. For »byen med de 
mange hjørner« er ikke opstået langs 
planlagte gader, men sådan som man 
fandt for godt at anbringe husene med 
deres haver. Passage imellem dem 
måtte så rette sig efter tilfældigheder. 
Det gik udmærket, så længe man var 
sig selv. 

Alene Storegade kunne gå for at 
være en færdselsåre som fortsættelse 
af Rønnevejen gennem byen. Men den 
var ikke rigtig egnet til den nye trafik. 
Der var nogle problemer for gennem
kørsel i nutidig forstand. Således 
måtte de kørende slå en krølle ude
nom den gamle rådstue, der ugenert 
tronede på en klippeknold mide i kø
rebanen og var i vejen. Så den måtte 
væk - og væk kom den med klippe og 
det hele. 

Det blev et tab for bybilledet. I far
ten ofrede man en husrække, som er
stattedes af en benzintank - så avance
ret! Nye tider var godt i gang med at 
fjerne de ejendommeligheder, som 
var at opleve. 

Man manglede nu blot at få udvidet 



indsnævringen i Storegade, hvor Pihls 
manufakturforretning trængte sig 
frem over for Gænget, så man uden 
forhindringer ville kunne jage fra 
Rønne lige lukt ned i havnebassinet. 

At det blev opgivet, markerer det 
øjeblik, da trafikpolitikken tog den lyk
kelige vending, at snarere end at be
fordre trafikken, burde man vanskelig
gøre den ud fra devisen: smuk lille 
by, kør forsigtigt, så du kan nå at op
leve den. Ja egentlig burde man vel 
konsekvent lade skiltet i Gænget: 
»Gænget er alene for gående«, gælde 
for hele byen som en fodgængerby. 
Hvorfor ikke? Inden udviklingen ud
sletter den helt. 

DRIFTIG - DENGANG 
Det blev vor s idste borgmester Emil 
Andersens store fortjeneste, at bybeva
ring derefter blev den nye kurs for 
Svaneke. Hans fremsynethed blev se
nere belønnet med Europaguldme
daljen for bybevaring. 

Svaneke med sine 1100 indbyggere, 
da vi kom hertil i 1937, var en driftig 
selvforsynende by med lige så mange 
købmænd, som her var religiøse sek
ter - og det var ret mange. Så godt som 
alle håndværk var repræsenteret. Her 
var elektricitetsværk og også e t velfun
gerende sygehus, som jeg for ikke 
mange år siden fik lejlighed til at 
kende indefra, da jeg med en knust 
skulder efter et styrt på cyklen i den 
vanskelige trafik måtte lade mig ind
lægge ude af stand til at klare mig 
enarmet og alene i mit hjem, efter at 
have mistet Ida-Merete. 

Sygehusopholdet skaffede mig bl.a. 
den belæring, at jeg ikke som jeg tro
ede forstod bornholmsk. For det 
sprog, patienterne talte indbyrdes ved 
spisebordet, kunne for mig lige så 
godt være kinesisk. Jeg forstod ikke en 
pind. Det gik da op for mig, at når jeg 
mente at forstå sproget, var det fordi 
folk, der talte direkte til mig, gjorde sig 
umage med rigsdanske gloser. 

Sproget, der jo hverken e r dansk el
ler svensk, kan godt give spekulationer 
over oprindelsen. Jeg skyder på en 
hjemmelavet teori om, at det er et 
oprindeligt dansk, der har overlevet 
isoleret herude i Østersøen. Skulle det 

Et sommertivoli har slået sig ned på »Gruset« med karrusellens heste og løver springende 
foran havet. Fot. 1946 

mon være et østersømål i sin tid om
fattende også Sydskåne, inden det gik 
tabt og blev forsvensket, og Amager, 
hvor der i Dragør findes gamle men
nesker, der taler en bornholmsk di
alekt uden at være bornholmere? 

VAND OG ASFALT M.M. 
Det var held i uheld, at sygehuset 
kunne hjælpe mig, for året efter blev 
det nedlagt af sparehensyn som så 
mange andre lokale sygehuse. En 
mærkelig negativ udvikling, der også 
gik ud over forretningslivet, der 
skrumpede ind, og håndværk der 
døde ud med deres udøvere. 

Men udviklingen var ikke kun nega
tiv. Således fik vi vandværk i Svaneke, 
hvad ingen havde troet muligt med 
klippen tæt under overfladen overalt. 
»Her sprænges« - bum! lød det det år, 
mens arbejdet stod på, og gaderne for
vandledes til klippeslugter. 

Herefter, med vandhane i køkkenet, 
skulle vi og andre ikke mere hente 
vand i spande fra den åbne fælles sal
teribrønd ved den lille skanse med ri
siko for »kvartersyge«, hvis man ikke 
kogte vandet. Hvilket fremskridt! Og 
hvorfor ikke benytte lejligheden til at 
få udskiftet dasset med WC med træk 
og slip? 

Som tænkt så gjort. 
Den næste sommer var det samtale-

emne i byen, hvorvidt man skulle an
skaffe sig sådan et vidunder. Også hos 
bager Pihl på torvet, hvor Ida-Merete 
blev spurgt: »Skal De have maskinlo
kum?« »Nej«, svarede hun, »jeg skal 
have et franskbrød og fire boller ... «. 

I 1950 fik Svaneke vandværk. Den sommer 
genlød gaderne af sprængninger, der for
vandlede dem til klippeslugter for at give 
plads til rørledningerne. Urfjeldet her på 
gravens rand i den yderste ende af Oluf 
Høsts Gade. 
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Svaneke var kommet ind i en udvik
lingsperiode, og nu gik det rask. At alle 
gader blev belagt med asfalt var nyt
tigt. Men det ændrede rigtignok hele 
byens bundfarve, der fra tidernes mor
gen havde været præget af det rødlige 
Årsdalegrus. 

Gadenavne var også nyt udover de 
gængse Store-, Nørre-, Sønder-, Øster
og Vestergade, og bragte straks nogen 
forvirring. For hvem boede nu hvor? 
Og der blev indført organiseret offent
lig renovation med bortkørsel af alt 
affald til forbrændingsanstalt. Dermed 
løstes problemet med byens losse
plads, og det var godt, for den var et 
ildelugtende bosted for rotter, der 
blev holdt i live med køkkenaffald på 
en skrænt over Møllerebugten bag ved 
røgeriet. 

Her havnede alt som tænkes kunne, 
og kapaciteten regulerede snildt sig 
selv ved, at størstedelen forsvandt i ha
vet under vinterstorme. 

LOSSEPLADSENS DIAMANTER 
Under mine nødvendige ekspeditio
ner herud fangedes mit blik af masser 
af kulørte potteskår, der bød sig til 
med en rigdom af farver midt i hæslig-

!da-Merete gør forretning med mælkejor
bandler Tolvte Jensen ved bans vogn. Den 
var forspændt med en mælkebvid best, der 
gerne kvitterede med hestepærer til vores 
rosenbed. 1943. 

heden. Det faldt mig ind, at dette upå
agtede materiale måtte kunne udnyt
tes i billeder. Jeg samlede, gik aldrig 
tomgang tilbage, og gav mig til at eks
perimentere. Mosaikbilleder blev til 
og farvede skulpturer, hvor skårenes 

krumninger kunne følge formen. Far
ved skulptur! Skulpturen i alle tidlige 
kulturer var farvede. 

]eg var virkelig blevet rig med dette 
kostelige materiale, som byen så gav
mildt forsynede mig med uden ende. 
Der var da noget, der var rigeligt af i 
besættelsens knappe år... 

Efte rhånden kunne andre se, at der 
var mening med galskaben. En kvinde
skulptur udført som svendestykke for 
at demonstrere, at intet var tilfældigt 
men alt under min kontrol, har fået 
blivende plads i foyeren til Tivolis 
koncertsal. Og en sommer udførte jeg 
på bestilling min Chr. IV figur som 
Christianshavns grundlægger. Den 
ejes nu af Københavns Kommune. 

Lossepladsen kunne være en ud
vekslingscentral: Hvad den ene kasse
rede, kunne andre finde nytte i. 

En dag faldt jeg i snak med en anden 
med ærinde herude. Da jeg ironise
rede over svanekebos ødselhed med 
potteskårene, udbrød han: »Ødsle, ja 
det må jeg s ige de er. Engang fandt jeg 
et helt nyt cykelstel herude og tog det 
med hjem i kælderen. Da der var gået 
nogle år, ville jeg se til mit cykelstel, og 
da var de t ganske rustent, og da smed 

Trav/bed på havnen i den årle morgen med at pille sildene af gamene opbængt på trillebørenes båndgreb. I det første år for den tyske 
besættelse af Danmark 1940. 
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Af fiskernes liv på Vagtbodnakke 1942. Fi
sker Jørgensen ifærer garn i en stor jern
gryde. 

jeg det ærlig talt ud! « Det kan man vist 
kalde et slags kredsløb. 

Mø llerebugten er nu renset for min
delser fra fortiden og er blevet et 
smukt sted, hvortil man går aftentur og 
nyder solne dgangen. 

DÆKKESERVIETTER 
Som Svaneke med sin specielle gav
mildhed bragte mig på afveje og fik 
indflydelse på min fremtid, fik den 
også Ida-Me rete ud på en sidevej fra 
guldsmedefaget, som hun var uddan
net i, da damer i b yen ved 400 års 
købstadsjubilæet i 1955 opfordrede 
hende til at tegne motiver fra Svaneke 
som forlæg til broderier på en kaffe
dug til tronfølgerparret, der sammen 
med de tre prinsesser havde anmeldt 
deltagelse i jubilæumsfestlighederne . 
En kaffedug blev det nu ikke til, men 
dækkeservie tter til kongeskibet »Dan
nebrog«, som ønsket lød ved henven
de lse til hoffet. 

Overrækkelsen fandt sted under 
modtagelsen af de kongelige på torvet, 
og kronprins Frederik udbragte op
rømt et leve for Svaneke med ønsket 
om at byen måtte vokse sig stor og 
stærk 

Det har den så beflittet sig på siden, 
og vi ved nu, hvad der kom ud af det -
kommunesammenlægningen med 
Nexø. 

Alle havde lagt sig i selen for at fejre 
jubilæet. Også jeg, der påtog mig op
gaven at fremstille omslaget til lektor 
Th. Linds værk: Svaneke Bys historie, 

udgivet af fo reningen Svanekes Ven
ne r. Jeg gjorde det i festens ånd og i 
pågående farvevalg med kirkens ka
rakteristiske spir på forside n og med 
byvåbnets svane på bagsiden i tre for
ske ll ige samme nkompone rede udga
ver fra 1500, 1600 og 1700 tallet. Ikke 
så ringe, mente jeg selv, men noget 
anderledes i tonen end Linds lid t 
tørre, sandhedssøgende forskning i ar
kivalier, som jeg ikke havde kendskab 
til på forhånd. 

HONNINGKAGE-SVANERNE 
Jeg havde også fundet på alle tiders 
turistvare til anledningen og ud i al 
fremtid: Honningkagesvaner med 
hvidt sukkerovertræk, som bager Pihl 
gik ind på at udføre. 

Da jeg blev præsenteret for et eks
emplar - helt på højde med mine in
tentioner - beordrede han mig: Smag. 
Jeg blev helt overrumplet, for normalt 
spiser man da ikke et kunstværk, men 
brækkede alligevel halsen på svanen. 
Den smagte godt, så Pih1 levede op til 
sin andel af vort fælles værk. Emballe
ret på staniolbeklædt pap i flotte farver 
og med guldpapirkrone om halsen 
blev et eksemplar overrakt hver af de 
tre prinsesser. 

I samme udstyr pyntede svanerne 
op i bagerbutikken. Dagen derpå var 
de udsolgt. Aviserne bragte billeder af 
prinsesserne med deres svaner, og be
stillinger på svaner indløb fra hele lan
det. Successen var hjemme. Da ud
brød bager Pihl: »Ved De, hvor meget 
jeg har tjent? 1400 kr! Nu kan det være 
nok! « Og det var det. Produktionen 
fortsatte ikke, og honningkagesva
nerne fik ingen fremtid. 

IDA-MERETES KORSSTING 
Pressens bevågenhed for jubilæet var 
ud over alle bredder. Der gik også ry 
af Ida-Meretes bymotiver, hvad der fik 
en bogforlægger til at foreslå hende at 
dække hele Bornholm ind med kors
stingsmotiver til en bog. Dermed var 
hendes nye fremtid beseglet. Bogen 
slog an og fulgtes i årenes løb af andre 
om Danske Slotte Og Herregårde, om 
Tivoli og fra den store verden om 
Rom, Paris og Balkan. Ida-Meretes spe
cielle evner i denne genre blev udnyt-

tet, og det var ikke uden beundring, 
jeg overværede alt det blive foldet ud 
med talent og utrolig flid. Al tsammen 
affødt af de små bymotiver fra Sva
neke. 

I 1980 under forberedelse til endnu 
en bog modtog hun indbydelse til at 
udstille s it værk, som det efterhånden 
havde udviklet sig til, foruden guld
smedearbejder, på Gudhjem Museum. 

De n uventede påskønnelse kom 
som opmuntring så meget me re tilpas, 
som hun på det tidspunkt havde måt
tet lade sig indlægge akut, hje rtesyg, 
på Centralsygehuset i Rønne, hvor hun 
nu blev optaget af at drøfte og plan
lægge, hvordan den udstilling, som 
hun glædede sig til, kunne gribes an. 

Men hun skulle ikke selv se sit livs
værk foldet ud, sygdommen sluttede 
få dage senere hendes virksomme liv. 

Mindeudstillingen det følgende år 
husker mange som vidtspændende, 
frodig og overdådig. Ikke alene med 
forstudier og broderede forlæg til alt i 
hendes korsstingsbøger men også til 
udgivelsen »Sy og væv med perler« 
(kulørte glasperler), som var blevet 
bestseller - specielt i Frankrig, hvor 
den også var udkommet. Og ikke 
mindst hendes forarbejder til en bog 
om knipling. Ikke fine tønderkniplin
ger, som alle kender, men knipling 
med grov tråd og i farver. Det var nyt, 
ikke set før. Og det var en skam, at 
bogen ikke nåede at blive til virkelig
hed. Ida-Merete havde forestillet sig, at 
sådan som hun havde udtænkt det, 
ville knipling kunne anvendes som 
god beskæftigelsesterapi, fordi man 
kunne finde på egne mønstre og farve
kombinationer og hurtigt nå et resul
tat. 

Denne udstilling blev for mig en 
kærkommen mulighe d for at gøre lidt 
gengæld for, hvad Ida-Merete har be
tydet for vort fællesliv. 

For os begge blev det ikke den lige 
på forhånd afstukne udvikling, vi gen
nemløb, men helt uventet. 

Var det mon sket uden Svanekes 
mellemkomst? Næppe! 
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For neutralitet 
og frie have 

Lederen af Bornholms Museum, 
museumsinspektør, mag art. Henrik Vensild 
lod sig f ængste af et billede i et Bruun 
Rasmussen-katalog Det var et maleri af en 
bornholmsk maler med et interessant motiv af 
den dansk-russiske flåde for fulde sejl gennem 
Østersøen. 
Det er et historisk interessant billede, der har 
været inspireret af alliancen mellem 

Danmark og det czaristiske Rusland og den krigif are, der herskede 
mod et lille land som Danmark i et Europa med stormagter ikke så 
langt væk. 
Det danner tilsammen et vældigt politisk skisma, og det er det, Vensild 
gør rede for med billedet som baggrund. 

FOR ET PAR ÅR SIDEN kunne man på 
en københavnsk auktion se et billede, 
en gouache, med en flådestyrke: Tre 
store linieskibe og syv fregatter, der 
for god vind sejler kampklare på linie. 
Under billedet stod: Den Russiske og 
Danske combinerede Flaade i Aaret 
1788 krydsende mellem Carlscrone og 
Bornholm, under Commando af den 
Russiske Vice Admiral von Dessen og 
den Danske Contre Admiral Krieger. 
Fo rfærdiget af H.H. Koefoed.« 

Dette billede har bornho lmsk inter
esse. Først fordi det er malet af Born
holms første akademiuddannede 
kunstner Herman Hansen Koefoed. 
Han var født i Rønne i 1743, som søn af 
maler Hans Poulsen Koefoed og Anna 
Cathrine K. Som 19-årig kom han på 
kunstakademiet i København, hvor 
han udmærkede sig ved at vise stor 
tegnefærdighed. Han boede hos male
ren C. G. Piia, som han stod meget 
nær. 
Senere blev han ate liermedhjælper 
for en anden af tidens kendte malere 
jensjuel, som han også omgikkes pri
vat. En ret usædvanlig løbebane for en 
ung bornholmer vil man nok mene. 
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TØR-
MEN DYGTIG 
Herman H. Koefoed malede mest por
trætter af tidens kendte personer som 
Arveprins Frederik, Andreas Peter 
Bernstoiff, landets statsminister, med 
flere. I Weilbacks Kunstnerlexikon ka
rakteriseres han således: 

"Han formåede ikke at øve nogen 
selvstændig indsats som kunstner, 
hans portrætter er habile personskil
dringer, men uden dybere indhold og 
med en tør kolorit. Hans dygtighed 
som tegner kom ham imidlertid til 
gode i hans egenskab af Atelierkunst
ner og kopist. Han havde titel af Kam
merassessor.« 

På Bornho lm er der s ikkert ikke 
mange af Herman H. Koefoeds bille
der. På Bornholms Museum hænger et 
enkelt portræt af Grev Hofstein, 1782, 
som kan ses i Brødrene La.nges fine 
kunstsamling. 

I de seneste år har der yderligere 
været to portrætter til salg på auktion. 
Det ene, af en ung pige, Anna Ca
thrine Hansen, eller Collin, kunne 
godt have passet i museets samling. 

KLAR TIL KAMP 
Flådebilledet er også interessant, fordi 
det viser den dansk-russiske flåde mel
lem Bornholm og Karlskrona: Ti stolte 
orlogsskibe bestående af tre linie
skibe, de største krigsskibe man 
havde, og syv fregatter samt fire min
dre brigger og en jagt i forgrunden. De 
store skibe sejler på linie, klar til 
kamp. Først er der tre danske fregatter 
med hver ca. 50 kanoner fordelt på et 
åbent og et lukket kanondæk. Derefter 
et linieskib med 70-80 kanoner fordelt 
på tre kanondæk. Igen en fregat og 
endelig kommer det russiske admiral
skib, et linieskib, med kommandofla
ger øverst på formasten. Så igen ro fre
gatter, et linieskib og sidst en fregat. 

De sidste skibe har alle råsejlene 
oppe, på de forreste er kun nogle af 
sejlene hejst. Vinden kommer ind ag
ten for tværs. Det giver billeder et 
stole og faretruende syn, fint regner 
og maler med mange fine detaljer. 

UDENRIGSPOLITIK 
Hvad skulle denne frygtindgydende 
flåde i Østersøen 1788? Det handler 
om vor udenrigspolitik, der i århun
dreder havde været præget af modsæt
ningsforholdet til vor nærmeste nabo, 
Sverige. I både 15-, 16- og 1700-årene 
var vi i krig med dem. Vi havde stadig 
tabt mere og mere land: Gotland og 
Øsel, Trondhjem- og Herjedalenslen, 
Skåne, Halland og Blekinge til s idst. 

Men stadig bestod landet dog af 
Danmark, Norge og Slesvig-Holsten. 
Grænserne gik fra Elben i syd til Nord
kap og Kirkenæs i Nord. Et langt smalt 
land, der var svært at forsvare og et 
land, der havde meget vand omkring 
sig, og som derfor måtte have en stor 
flåde. 

Et ømtåleligt problem var arverets
spørgsmålet til Slesvig-Holsten. Både 
Sverige og Rusland gjorde deres ret 
gældende. Der var overhængende fa
re for krig med ,Rusland i 1762. Faren 
drev over, om man indgik i 1773 en 
defensiv alliance, og Rusland afskrev 
sin arveret til Slesvig-Holsten. 

Et problem var løst, men hvad med 
Sverige? Den unge kong Gustav den 
Tredie ville sikre lander mod at blive 
omklamret af Danmark-Norge-Rus-



Den pompøse kakkelovn i Erichsens Gård, Rønne, der erindrer den fredssøgende statsmini
ster A. P. Bernstorff. Foto: Jesper Høm. Museets billedarkiv. 

land. Finland hørte dengang med til 
Sverige. 

Danmarks ypperlige statsminister, 
Bernstorff, søgte hele tiden at holde 
landet uden for konflikter, således at 
søfart og handel kunne blomstre. 

SEJLE I FRED 
Det generede ikke, at andre lande var i 
konflikt, som f.eks. England og Frank
rig under kolonikrigen i Amerika. Det 
gavnede kun de neutrale landes søfart 
og handel. Blot man kunne sejle i fred 
og eventuelt handle med begge parter. 

Fo r at beskytte handelsskibene ud
rustede man konvojer, hvor orlogs
skibe ledsagede flere handelsskibe, så 
de kunne sejle i fred for kapere og 
andre landes krigsskibe. 

Ideer om fri passage på havene for 
neutrale landes skibe og beskyttelse af 
varer om bord på neutrale skibe var 
Bernstorffs politik. Inspirationen kom 
fra den kendte folkeretslærde Martin 
Hubners arbejde om neutral handel 
og søfart fra 1759. Han var født i Ham
burg, men levede det meste af sit liv i 
København. 

Problemet var de danske farvande, 
især Østersøen, hvor Sverige siden 
1680 havde opbygget en stærk flåde
base i Karlskrona. 

TEATER-UNIFORMER 
Gustav den Tredie ville gerne udvide 
sit rige, men måtte ikke begynde en 
angrebskrig uden den svenske rege
rings samtykke. Derfor var det belejligt 
at der skete et fingeret angreb på en 
finsk grænsepost, godt nok var angri
berne såkaldte kosakker, iklædt uni
former fra Stockholms Teater, men 
Sverige var nu truet, og måtte forsvare 
sig. Rusland kom hermed i krig med 
Sverige. Danmark måtte derfor hjælpe 
til. 

Man udrustede flåden, som vi ser på 
billedet. Nogen egentlige træfninger 
blev det vist ikke til i Østersøen, men 
den russiske flåde fulgte med til Øre
sund, hvad der bestemt ikke huede 
den danske regering. Den russiske 
flåde angreb tilmed det lille fiskerleje 
Raa syd for Helsingborg og brændte 
det af. Og Danmark så sig nødsaget til 
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at yde erstatning til de skadelidre fi
skere. 

I Norge udrustede man en hær på 
12.000 mand, der trods dårligt udsryr 
og materie l og dårlig træning kæm
pede sig hastigt og sejrrigt ned gen
nem Bohuslen. Da man ville gå mod 
Goteborg, og dermed kunne vinde 
store dele af Sverige, blev det for me
get for Stormagten England. En udsige 
til, at Danmark igen skulle blive he rrer 
på begge sider af Øresund, kunne man 
ikke acceptere. Derfor blandede man 
sig og stoppede de danske fremryk
ninger. 

Sverige havde ikke fremgang på den 
finske front, og efterhånden ebbede 
krigen ud, for til s idst at slutte med 
fred i 1790. 

Problemerne var løst for en cid, og 
handelen kunne igen b lomstre. 

En anden væsentlig grund til , at 
det var vigtige for Danmark at have 
fred netop i denne tid, var he le land
brugets omformning med stavns
båndsløsningen, udskiftningen, ud
flytningen , ja meget mere, hvor grun-

den blev lagt ti l den demokrarisering 
af vort land, der skete i der næste år
hundrede. For ar gennemfø re disse 
meger væsentlige reformer var dec 
bydende nødvendige, ar der var fred i 
landet, og det vidste A. P. Bernstorff, 
så udviklingen også he r kunne blom
stre. 

KAKKELOVNEN 
Danmark byggede flere store o rlogs
skibe for ae beskytte sin neutralitet og 
dermed sine handelsskibe. Men så 
kom Napoleonskrigene og England og 
Frankrig kom i krig på europæisk jord, 
og Danmark blev hvirvlet ind i krigen i 
1801og1807-14 med angreb og bom
bardement af København, tabet af flå
den, vor nationale stolthed, og tabet af 
Norge. 

Bernstorff søgte gennem hele sin 
statsministe rtid, han døde i 1794, at 
holde Danmark-Norge uden for kon
flikterne, og taknemlige borgere lod i 
1793 slå en medalje til hans ære. Den 
bærer hans portræt og en kompasrose 
med omskriften Uden Misvisning. 

Samme motiver blev ko rt efter brugt 
på støbte kakkelovne fra et Norskjern
værk. En sådan kakkelovn kan ses i 
Erichsens Gård i Rønne. Den stammer 
fra den gamle borgersko le, hvor eje
ren af Erichsens Gård, landmåler Hen
ning Pedersen havde sin første tegne
skole . 

Lektor Davidsen sørgede for, at ov
nen ved skolens ophør kom til ar stå på 
salen i Erichsens Gård, vel for at 
minde om tegneskolen og Henning 
Pedersens arbejde r, men i denne hi
storie minder den os om A. P. Bern
storff, som søgte at holde landet uden 
for konflikter i sidste del af 
1700-årene, og det er vigtigt. 

H. 11. Koefoeds billede af Den russiske og Danske combinerede Flaade i Aaret 1788. K1ydsende imellem Carlscrone og 80111/Jo/m, under 
Commando af den Russiske Vice Admiral von Dessen og den Danske Contre Admiral Kn'eger. Bi/ledet måler 32,2 gange 66,3 centimeter. 
Vurde1inge11 æd auktionen november 1988 var 20.000-25.000 kr. Bi/ledet, der er 11dfø11 som gouacbe, fik /:Jammers/ag 1•ed 19 .000 kr. 
Bi/ledet blev ikke købt til Bombolms Museum af flere grunde, særlig økonomien. 
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En røverhistorie 
med 
stednavn 
Her er en bornholmsk fortælling, skrevet over en virkelig begivenhed, 
der er foregået i Rutsker for ca. 100 år siden. 
Navnene er ganske vist opdigtede, hvad gårde og personer angår, og 
slutningen er fri fantast, men hovedpersonerne er ngtige. 
Den er skrevet af K Anker Madsen, der var lærer i Knudsker (død 
1977), og den blev bragt i Bornholms Tidendes julenummer 1943. 
i'{avnet Kaja Månsa Hol! optræder flere steder i den bornholmske 
litteratur, men jeg har aldrig set historien blive udbredt som her. 
Hulen skal ligge i Ringeskrænten som man kommer til fra Vangs 
sydside, forbi vandmøllen og op i daien. jeg har nu aldrig kunnet 
finde hulen. Det hele er nok en skrøne, men god er den. 

HAN HED Måns Persson, og det kunde 
han heddet hele sit Liv, om ikke hans 
Hidsighed var løbet af med ham hin 
ulykkelige Aften, der tvang ham til at 
tage Bolig mellem »Kajarna«, som 
Bornholmerne kalder Allikkerne. 

»Svenska Måns« var som ung kom
met her til Øen og havde haft Plads paa 
flere Gaarde, og man var godt tilfreds 
med ham, stor og stærk som han var. 
Men han var hidsig, og naar han tog til 
Kniven, og Øjnene lynede, flyttede 
Folk sig! - Men han havde aldrig gjort 
nogen Fortræd. 

Nu tjente han hos Kasper Mortensen 
på K.rakgaarden, og en Aften hans Hus
bond var til Gilde paa Kaasby, skulde 
han hente ham, da Kasper regnede 
med at blive lidt paa Støvlerne, inden 
han skulde hjem. 

Da han kom til Gildesgaarden, blev 
han budt ind paa en Forfriskning. Inde 
var Stemningen høj, og de, der talte frit 
ellers, var uforskammede nu. 

»Er det dig, din svenska Jævel! « 
raabte store Niels Marker. »Du har vel 
smidt din beskidte Kniv, nu du er i 
ordentlige Folks Selskab.« 

Måns blev straks rød i Hovedet og 
flyttede uroligt paa Stolen. 

Lad ham i Fred, sagde Kasper fred
sommeligt, men Niels var i Krigshu
mør. 

Har du smidt Kniven, ellers skal jeg 
»ta' mig Fan« plukke den fra dig! 

Niels gik hen mod ham. Måns fo'r 
op og trak Kniven. 

De andre tumlede nærmere, men 
inden de naaede at lægge sig imellem, 
langede Nie ls sin store Næve ud og traf 
Måns i Brystet. 

Måns vaklede, men fo'r saa frem i et 
Spring med Kniven blinkende i Haan
den. Niels stod lidt, men faldt saa plud
selig om med Blodet løbende fra sig. 

Måns gloede vildt paa ham, men fo'r 
saa ud af Døren og forsvandt i Mørket. 

Otte Dage efter blev Niels Marker 
begravet fra Ruts Kirke med stort 
Følge. 

Sagen var straks blevet meldt til Po
litiet, men al Eftersøgning var forgæ
ves. 

Somme mente, Måns var rømt til 
Sverige, men heller ikke her lykkedes 
det at opspore ham. 
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- Og saa gik Efteraaret paa Hæld. Det 
uhyggelige Drama var ved at glide 
over i Glemsel, maaske noget paa 
Grund af de mange Tyverier, der var 
begaaet i den senere Tid. 

Man forhørte Sognets tvivlsomme 
Personer, men alle nægtede at have 
haft noget med Tyverierne at gøre, og 
der kunde ingen Beviser skaffes. 

- Saa var det en Aften, at Karlen paa 
Bakkegaarden kom sent hjem og hørte 
lJro i Hønsehuset. Han gik ind, fik en 
Lygte tændt og listede de r hen, men 
idet han kom hen til Døren, gik denne 
op, og ved Synet af Tyven tabte han 
Lygten og stod som naglet til Pletten. 

Det var - - - »svenska Måns!« 
Selv om han var bange for at angive 

ham, kom det dog frem, og nu blev 
Egnen igen grundigt gennemsøgt. 

Men Måns var igen sporløst forsvun
det. 

I den følgende Tid mødte mange 
om Aftenen en mystisk, skummelt ud
seende Person paa Vejen; men ingen 
havde Mod e ller Held til at gribe ham. 
Mange af Historierne var naturligvis 
Fantasi. 

En Aften var Rasmus Nielsen kom
met lidt sent fra Købmanden i Vang, og 
da han var oven for Bakken ved det 
lille Krat, b lev han pludselig tiltalt af 
en Mand, de r bød ham at stille Kurven 
og forsvinde. Da han betænkte sig lidt, 
hø rte han en Do lk rasle i Skeden og 
var nu ikke i Tvivl om, hvem det var. 
Som om en vis Mand var i Hælene paa 
ham, satte han over Grøften og løb for 
Livet til det nærmeste Hus, hvor han 
hvid i Ansigtet og rystende over hele 
Kroppen fortalte om sit Møde - - -. 

Vinteren var komme t, og med den 
kom Sneen en Dag, dryssende saa 
blødt og hyggeligt. 

Men en var der, som i høj Grad fandt 
Sneen uvelkommen. Det var Kaja
Måns. 

I sin Hule paa den stejle Skrænt i 
Ringedalen havde han indtil nu opret
ho ldt Livet, i Selskab med »Kajarna«, 
som rugede her i store Mængder, og 
som til Tider, maatte bidrage til hans 
Maaltider. 

Nu vilde Sporene i Sneen røbe hans 
Opholdssted, naar han skulde ud og 
proviantere. 
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I fjorten Dage holdt han sig hjemme 
og spiste af det samlede Forraad, men 
en Dag slap det op. 

Kulden var ogsaa slem, nu han in
gen Bevægelse kunde faa; og Sneen 
laa de r stadig, vilde ikke forsvinde ... 

En Nat vovede han s ig saa ud igen. 
Det kneb med at klatre op ad 

Skrænten, hvor Sneen var tøet og fros
set til Is igen. 

Indbruddet lykkedes, og han begav 
sig paa Vej hjem igen, haabende paa 
nyfalden Sne, der kunde slette Sporet. 

Næste Dag blev Tyveriet opdaget og 
meldt til Politiet , og med en stor Styrke 
skred Lovens Haandhævere ned mod 
Ringedalen følgende Sporet i Sneen. 

Man saa dem forsvinde ned ad den 
stejle Skrænt, hvor de prøvede at faa 
Forbrydere n frem ved fagre Løfter og 
onde Trusle r ; men intet hjalp. 

Saa blev en sendt e fter et Tov, mens 
de andre holdt Vagt. 

Med synlige Tegn paa A.ngst sænke
des saa Politimanden i Dybet med en 
Pistol i Haanden. 

»Holdt«, tordnede han og kigede 
forundret ind i en tom, halmforet 
Rede. Det var tydeligt, at et Menneske 
indtil fornylig havde haft sit Tilhold 
her. 

Fuglen var altsaa fløjet - lige for Næ
sen af dem! 

Men fra den Dag hørte Indbrud
dene og Tyverierne op. 

Om Foraare t fandt nogle Drenge 
Måns' Lig nede i Dalen, lige under det 
Sted, hvor Hulen var -. 

Hulen kan ses endnu, og Fo lk kal
der den stadig for » Kaja-Månsa Ho ll «. 



Sommermalerne 
i Gudhjem 

Hvert år er der på forsiden af jul på Bornholm 
en gengivelse if arver af et bornholmermaleri. 
Dertil har redaktøren gerne valgt et billede af 
en af de malere, kunsthiston·en har taget til 
sig Denne gang vover vi at bryde traditionen 
med et noget anderledes billede, malt af Aksel 
Hansen, der levede fra 1896 til 1936 og ofte 
kom og malte klipper og hav og røgerier. 
Det er et af den slags billeder, som 

kunsthistorien vil henregne under genren skilderi. Det kan ikke klare 
den prøve, som den fordybende kunstbetragter helt selvfølgeligt 
udsætter billeder for: Har maleren bearbejdet synsindtrykket til det, 
der gør et billede evigt? Har han forløst kunstens almene krav om, at 
ikke motivet dominerer, men oplevelsen af sceneriet? 
Men det er et pænt og hyggeligt billede, der et øjeblik afleverer den 
stemning, som vi - der har fået lov til at blive gamle nok - kan huske 
tydeligt, og det er dette selvoplevede, pastor Arne Madsen beskriver i 
sin lille artikel herefter: 

SILDENE Plll.ES AF GARNENE er et af ikke blev benævnt turister, men 
de malerier, der viser et eksempel på, 
hvad der lokkede som motiv for en af 
de kunstmalere, som fiskerbyen fik be
søg af om sommeren. Siden G.E. Li
bert og andre med ham havde anbragt 
staffeli og lærred foran maleriske mo
tiver på klippeøen, var nordlandet ble
vet gæstet af ikke så få malere, der 
gjorde det samme. I undertegnedes 
barndom gjaldt det ikke mindst Gud
hjem. 

Gudhjem er i kunsthistorien vel
kendt ved navne som Oluf Høst og 
Niels Lergaard. Men Gudhjems belig
genhed under Bokul med Brøddan og 
de andre hyggelige gader, byens 
kønne huse og de mange silderøge
rier, havnene og livet der, det legenda
riske figentræ, den store mølle og 
omegnens særprægede natur gjorde 
deres til, at så mange nød sommeren 
der, hvor sommergæsterne normalt 

» Kjøwenhavnere«. 
Som feriehorra i sin fødeby hos en 

onkel og moster fæstnede man sig 
ikke ved, hvad de sommergæstende 
kunstmalere hed. De hørte med i bil
ledet som Aksel Hansen, der har malt 
forside-billedet. Kunstmalerne var et 
hverdagssyn. 

Billedet er for mig et godt eksempel 
på, hvad man som Gudhjembo havde 
mulighed for at udsmykke hjemmet 
med, selv om krisetider sætter deres 
mærke. Motivet var så kendt. Det gik 
igen dag efter dag sommeren over. Et 
motiv, der afløstes af et nyt: Travlhe
den ved røgerierne, og dem var der 
mange af i drift i Gudhjem i de år. Et 
silderøgeri var et godt motiv for en 
sommermale r. Når silden blev gjælad 
å bånad, når bærijnana blev fyldt op, 
og når den ægte bornholmer blev rø
get. 

Motiverne lokkede også, når dam
peren stod havnen ind, lagde til kaj og 
lastedes med sildekasser, som på tril
lebør blev kørt ned på havnen. Jeg 
havde jo selv været beskæftiget med at 
tømre dem sammen, en rar syssel for 
ejn feriehorra, der blev sat til at være 
med i arbejdet. Og så fik man endda to 
øre for hver sammentømret kasse, der 
kom fra hånden. Det kunne godt løbe 
op, når den ene røgning afløstes af den 
næste -og den næste igen! 

Aksel Hansens maleri viser travlhe
den på havnen, når bådene kom ind. 
En af fruerne i Gudhjem, den davæ
rende postmesterfrue, Ninna Schjør
ring, har beskrevet det i bl.a. følgende 
strofer: »Og der bliver travlt, når vi 
kommer i land; I thi silden skal pilles 
og gøres i stand, I når koner og piger 
de møder i flok. I Ja, da er der glæde 
og arbejde nok!« 

KAPSEJLADSERNE 
Krævede arbejdet med silden sit til 
daglig, var det en festlig dag at se frem 
til , når fiskerbådene i Gudhjem stod 
havnen ud i en anden anledning, kap
sejladsen! En og anden ældre læser vil 
formentlig kunne erindre, hvordan 
denne med så stor forventning imøde
sete dag formede sig - for de mange, 
der var direkte engageret i den, og 
dem, der bare mødte op og med 
spændt opmærksomhed fulgte det 
maleriske syn, når alle de mange fi
skerbåde under farverige sejl lagde fra 
kaj. 

I en lejlighedssang, der blev skrevet 
under mærket W.N. i anledning af kap
sejladsen i Gudhjem søndag den 9. juli 
1922, hedder det malende: »Til ædel 
kappestrid i dag I nu ung og gammel 
stævner. I Det er for dem en æressag I 
at vise, hvad de evner. I For fulde sejl 
med flag i stavn I de styrer ud af Gud
hjems havn. I Nu gælder det at sejre!« 

Synet af de mange fiskerbåde på 
stribe var naturligt nok også et lok
kende motiv for den sommergæst, der 
var kommet til klippeøen med staffeli 
og malerkasse i bagagen. 
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På den anden side 
- et essay 

Hans Reusch beskæftiger sig med datalogi i 
• København, men hans hjemstavn er Allinge, 

og den vender han glad tilbage til på ferier -
og af og til i skrift, specielt i digte, men hans 
litterære interesser rækker videre til andres 
værker, måske særlig til nordiske digtere. 
I dette essay kommer der også et par stykker: 
Proletarforfatteren Martin Andersen Nexø og 
hans absolutte modstykke, den svenske 

forfatter Frank Heller, pseudonym for Gunnar Serner, der tilbragte 
mange sommeruger i Allinge, Gasa Collina, og optrådte som den 
tennisspillende elegantier, forvænt med det mondæne liv i Menton 
på den franske reviera, hvor han gerne tilbragte vintermånederne 
sammen med sin hustru Annie Semer, der stammede fra Sorø. Men 
ellers handler Reuschs essay lige så meget om ham selv: Erindringen 
af barndomsøen. 
Illustrationerne er to kultegninger udført af Inge Reusch. 

UDRAMATISK OG PRUNKLØST for
tælles det, at den eneste gang Martin 
Andersen Nexø mødte sin svenske ko l
lega Frank Heller, var en sommermor
gen i trediverne, da de begge var om 
bord på dampskibet »Nordborn
holm «. Skibet forlod København afte
nen i forvejen, anløb Hasle tidligt på 
morgenen og er nu på vej mod Al
linge, hvor de begge vil gå fra borde. 
De e r ikke set i samtale, de står i hver 
sin ende af skibet. Nexø står på kom
mandobroen og ser i morgendisen 
ind mod land. Vi kan forestille os, at 
det er Hammerens granitmassiver der 
bevæger sig forbi hans øjne. På sol
dækket, agter, står Frank Heller og stir
rer ud i uendeligheden, han har i 
mange år levet i exil og af helt andre 
grunde end dem Nexø engang vil be
tragte som nødvendige. 

Umiddelbart er det svært at fore
stille sig mere forskellige forfattere 
end ne top disse to. Og når jeg tænker 
på dette billede af dem, forestiller jeg 
mig, at det må være ridset op i 1933. 
lad det så være et tilfæ lde, at Hellers 
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roman Du Dåre, i denna Natt blev 
udgivet i Prag samme år. 

Tak Hellig Aand 
For din Bistand 
Giør Ordet Frugtbar, som 
Udaf min Mund nu kom 

(Øster-Lars Kierke, 1756) 

Den 26. juni blev Nexø 64 år. Af sine 
venner Hedevig og Holger Colberg, 
Hotel Finnedalen på Hammeren, 
havde han fået sendt er par dampskibs
billetter, og Nexø og hans hustru 
kunne i dagens an ledning tilbringe e t 
par rolige dage på hotellet. De ankom 
den 27. juni og rejste hjem igen den 1. 

juli. Den 4. juli sendte Nexø en af sine 
bøger med følgende dedikation til 
Colberg's: 

Blaa Himmel over Finnens Top, 
en Søvn gjort sød af Nattergalen, 
om Dagen kræs for Sjæl og Krop -
slig levermanpaa »Finnedalen«! 

Uanset hvor forskellige folk nu kan 
være, er der som oftest en sentimenta
litet, en banal barndomserindring, el
ler hvad det nu måtte være, som 
kunne forene dem. Og netop tonen i 



Nexøs elendige rimeri får mig til at 
tænke på Hellers skitse Det ar Solsken 
på min Sommaro fra samme tid og 
samme sted. »Så många naktergalar 
som på min sommaro finns det ingen 
annarstans. I Paradisdalen bakom den 
gamla fåstningsruinen, en hemlighets
full dald med forvridna trad, mur
grona och kaprifolium, bor det sakert 
femtio. Nar solen sjunker, strbmmar 
det de mest jublande, de mest snyf
tande toner ur alla busknar i dalen, 
toner mera gyllne an Carusos, toner 
som rymma all jordisk karleks vallyst 
och ve.« Som antydet, havde de to 
næppe udvekslet noget som helst med 
hinanden, og så vidt jeg kan se, så har 
Nexø aldrig nævnt Heller i breve e ller 
artikler. I den sandsynligvis sidst trykte 
artikel fra Hellers levende hånd Bur
gundernas holme år 1947 har han 
netop fortalt om den tyske senneps
gas, der bliver skyllet op på de born
holmske strande, og han fortsætter: 
»Sjukhuset i Nexo har de flesta patien
terna. Stackers Nexo! Det har inte stor 
gladje av att ha fott Martin Andersen 
med extranamnet Nexo. For två år se-

dan bombades det av hans adoptivfo
sterland, nu serveras det senapsgas 
från samma håll. Till råga på allt har 
den stora diktaren i en utsand forkla
ring avsagt sig all andlig slaktskap med 
staden, e ller med Bornholms invånare 
på det hela taget. Det ar en krass och 
materialistisk ras, forklarar han och 
tillfogar åtskilliga andra, annu mindre 
flatterande adjektiver.« 

Men hvad var det Nexø havde sagt, 
og hvorfor? 

Byen Nexø havde i 1946 sit 600 års 
jubilæum, og i den anledning ville 
man dels udnævne forfatteren til æres.
borger, dels opkalde hans barndoms
gade efter ham. Nexø var i denne ind
ledende fase syg og irritabel og udtalte 
i e t interview til Bornholms Social-De
mokrat bl.a. : »Det er en hyggelig lille 
By med en jævnt rørig Befolkning, der 
er stærkt optaget af sig selv, og betrag
ter Byen som Verdens Navle. Men jeg 
vil jo ærligt sige, at Plads til noget 
større Spræl, det er der saa sandelig 
ikke. Menneskene der - og paa Bo rn
holm iøvrigt - er efte r min Mening 
trangsynede og smaatskaarne, og det 

præger Øens Forhold i ret vid Ud
strækning. Men Naturen er der ikke 
noget i Vejen med!« 

Den sidste sætning var i det store og 
hele nok det eneste Nexø og Heller 
kunne blive enige om. 

Alligevel synes jeg det e r et smukt 
og meget s igende billede af de to for
fattere, ja næsten to samfund, der såle
des i al evighed krydser Hammervan
det, stirrende mod hver sin horisont. 

Og på det helt personlige, det helt 
lokale plan, set fra min barndom, så 
var det som Lille-Ejner som af og til 
kom i min fars forretning: Kunst for 
varer uden omsvøb. Sådan ser barnet 
ham, en bums, en spritter. Han malede 
for e t behov. Senere b lev han den ma
ler der i Stubs novelle Den malede Vej 
går ind i sit billede, forsvinder i sin 
form for stilhed og skønhed af e t mo
delleret lærred, uforståelig for sin 
samtid. Men sådan valgte han sin vej. 
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I mosekonens 
bryggeri 

Flemming Kofoed, 35-årig journalist ved 
Bornholms Tidende, har skrevet denne 
stemningsfulde rapport fra natlige timer i 
Almindingens dyb. Siden 1975 har han været, 
hvad han kalder »aktiv amatør-ornitolog«. 
Han var i begyndelsen af firserne meget 
optaget af en debat om jagt og var i den 
forbindelse med til at lave en udstilling på 
Bornholms Centralbibliotek. 

Siden har han især beskæftiget sig med observationer og 
undersøgelser af rovfugle på Bornholm. Har udfærdiget rapporter 
om fuglenes ynglestatus her og en rapport i 1984 om fuglelivet i 
Almindingens moser på grundlag af en tre-årig undersøgelse. Han 
har desuden skrevet artikler til Bornholms naturhistoriske Forenings 
skrzjt Fjælstaunijn. I 1988 blev han tilknyttet Dansk ornitologisk 
Forening i København if orbindelse med udarbejdelse af et 
mediespeciale på sidste del af journalistuddanne/sen. På det sidste 
har golf- og ikke mindst kvinder - optaget ham meget. Som han selv 
ynder at udtrykke det. 

DEN VAR GODT NOK BARSK, den gy
ser, som TV viste om aftenen. Da jeg 
stod i skoven først på natten, var de r 
lidt eftervirkninger af voodoo og dæ
moner under min hud. De tynde tåge
banker, vindens raslen med de tusind
vis af blade, og de mørke, udflydende 
træstammer havde da også lidt stem
ning til gysen. 

Ved Vættemose fik skovdæmonen 
tag i mig.Jeg var netop hoppet ned fra 
en af stenene i mosens østlige ende, da 
en hæslig og skinger latter flåede mig i 
øret. Frygt og afventen karakteriserede 
spændt min krop. Og så sejrede for
nuften over dæmonen, som jeg allige
vel kendte skoven for godt til at frygte. 

Det var båndoptageren i rygsækken, 
der var gået i gang med at spole tilbage 
og afspille samtidig, da jeg hoppede 
ned fra stenen. Jeg pakkede roligt alle 
mine ting sammen i rygsækken igen 
og sendte et par flove blikke ud i det 
omgivende mørke. De vidste jo godt 
allesammen, at jeg var der. 
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INTENS NAT 
Natten i sommerskoven er betrådt af 
frygtens fodtrin, men den er uendelig 
meget mere. Den er intens. Alene ud-

rustet med spændte sanser kan man få 
alt fra urdimensionerede reflektioner 
til et ganske o rdinært fuglefløjt. Almin
dingen og dens 26 moser, kær, søer, 
myr og huller er Disneyland for natur
folk. Skoven er stor, moserne er spise
kamre, og om natten koncentreres li
vet derinde omkring vandet. 

Ved Pyggekullekær skar skovhor
nuglens silhuet i en brøkdel af et se
kund gennem månens stråler på van
det. Dens flugt er lige så lydløs som 
dens b lik. Den kommer fra natten og 
flyver bort med natten. Som en data
styret drage farer den ind mellem træ
stammerne. Musene venter derinde, 
og de er naturligvis stamretter på me
nukortet. 

En halv time senere kaldte uglen. 
Ikke som man forventer af en ugle, 
men med et svagt »hOO«, der mere 
lyder som et suk. Skovhornuglen må 
have stået langt nede på listen , da der 
var uddeling af stemmer til ugler. 
Dens nære slægtning natuglen har 
den stemme, som ugler skal have. Den 
findes til gengæld hverken i Almindin
gen eller på Bornholm. 

MOSE N 
FORVANDLES 
Venus var faldet blinkende til rette på 
sin hylde i universet. Mosekonen var i 
gang med at blande ingredienserne til 
nattens og den tidlige morgens bryg, 



og i Bastemose tog transsubstantionen 
fat. 

Træerne flød ud - krogede grenene 
en smule mere og sladrede med løvet. 
Rørsangerne kværnede uophørligt 
løs, mens vandriksen-slyngede sit »gri
sehyl" op fra rørskoven. Ved mosens 
bred afslørede en svag krusning i van
det, at snogen også var inviterer af nat
ten. 

Gøgen kukkede 63 gange i træk den 
nat. Det var afslutningen på er inferno 
af en gøgedialog, som varede i mange 
minutter. Hvor mange ved kun sko
ven, men måske varede det årtusin
der? 

Men kukker gøgen virkelig om nat
ten, vil mange måske spørge? Hvorfor 
gør den det, kunne man fortsætte, og 
der sidste opgivende spørgsmål i en 
lang række for at vriste skovens hem
melighed fra den kunne så være: Kan 
den spises? 

GØGE 
BØVSENDE 
Jo vist kukkede de. Fo r de var flere, og 
de bøvsede, grinte, vrinskede og jog 
ind og ud mellem træerne og buskene 
i rørskoven. Bastemose var ikke den 
mose, jeg kendte fra dagen. Da det 
hele var overstået, genlød mosen sta
dig af ekko - e ller var det mit hoved? -
lang tid efter.Jeg følte, at jeg havde fået 
lov at opleve endnu en flig af mosens 
sjæl. 

Inden for ornitologiens verden er 
der ikke en rigtig god forklaring på, 
hvorfor gøgene ter sig så voldsomt. 
Man mener, de kommer i affekt, men 
om det er slåskamp, parringsspil eller 
hannernes kamp om en hun, er der 
ingen forklaring på i fuglebøgerne. 

GILDE 
I SKOVEN 
I alle skovens andre moser var der 
også gilde - lige fra det ædelige til det 
glædelige. Alene mosernes navne er 
med til at beskrive naturens puls og 
forskellighed herinde, og den bevæ
ger sig fra f.eks . Sortemose og Røver
kær til Rundemose og Rappekær. 

Nattens favntag begyndte at blive 
mindre bestemt, og mosekonen havde 
fyret ivrigt op i gryden. Disen lå i 

lange, tynde banker på tværs af Are
myr, og nogle steder snoede den sig 
op til trætoppene. 

De første vandnymfer blafrede side
læns over åkanderne. Fuglene istemte 
de morgenfriske melodier, og efter
hånden opsendte skoven kaskader af 
myldrende liv. Det var som en aftalt 
jubelflirt, og derfor også alt for idyl
lisk. 

IDYLLEN 
BRYDES 
I periferien fornemmede man et var
sel om anmassende ondskab. Lidt se
nere brummede og hylede et frem
medlegeme gennem naturen. Svinebi
len med sin last af skrigende skæbner 
var på vej mod sin endestation. 

Nattens intensitet og dagens vaneac
cellererende dagligliv stod på kontra
stens spids i nogle sekunder. Efter 
flere timers besøg i en gæstfri skov 
virkede det voldsomt at blive konfron
teret med livet på asfalten igen. Det var 
som en mare var redet gennem natten 
efter en drejebog over grusomhedens 
paradokser. Publikum var uforstå
ende, og under alle omstændigheder 
led skoven et tab af svundne dimen
sioner. 

STÆRENE LETTER 
Oppe i Svinemose kunne stærene ikke 
holde sig længere. Dagen var kommet 
for at blive, og den opstigende sol 
skubbede skyggerne tættere sammen. 

Som ved et startskud begyndte rør
skoven at knage og blafre, og i en larm 
fra tusindvis af små struber lettede 
stærene på en gang. I et kort øjeblik 
formørkedes solen af den kompakte 
fuglemasse, og så spredte de sig ud 
over Almindingen for at fylde de fje
rede vomme op. I løbet af aftenen ville 
alle de unge stære vende tilbage til 
rørskoven igen for at finde nattely. 

Uglen var for længst borte med nat
ten, og i stedet gik de behændige rør
høge på jagt i mosen. Der var mere liv 
nu end om natten, men også på en helt 
anden måde. 

Intensiteten var blevet afløst af en 
Marx Brorhers-lignende stemning. 
Harpo 's legende harpe kunne tydeligt 
høres i mosen. Halemejsernes sam
menkomst i birken kunne godt lede 
tanken hen på en dialog a la Chico i 
oplagt humør. Og så var den oppu
stede blishøne en herlig imitation af 
Groucho -den manglede kun cigaren. 
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På Tingsted, i Ringsted 
og andre stedangivelser 

Når jeg er i tvivl om det bornholmske, 
henvender jeg mig trygt til en gammel 
Rønne-horra, lektor H. A. Koefoed i Odense. 
Han er bornholmer og har studeret dialekten 
på dens videnskabelige præmisser. På 
grundlag af nogle spekulationer, jeg ofte har 
gjort mig over nogle ejendommelige 
talemåder i både rigsda,nsk og bornholmsk, 
har han fulgt en opfordring til at skrive denne 

artikel med interessanteformuleringer. 
I en note, der fulgte manuskriptet, gør han opmærksom på følgende: 
Af praktiske grunde, efter de benyttede skriftlige kilder og hensynet til 
ikke-bornholmske læsere, er de omtalte stednavne anført i rigsda,nsk 
form. j eg beklager selv, som bornholmer, dette forhold. 

I EN KENDT middelalderlig folkevise 
står der: 
Dronning Dagmar ligger udi Ribe syg, 
til Ringsted lader hun sig vente. 
Og med omkvædet: 
(Ud)i Ringsted hviler dronning Dag
mar! 

Præpositionen (forholdsordet) i bru
ger man om tilstedeværelse inden for 
et afgrænset område, et rum, som fx 
en by. Til angiver bevægelse e ller ret
ning henimod, som det illustreres af 
visens ord. 

DRILAGTIGT 
Men hvorfor siger man så på born
holmsk på Tingsted og ikke i? Jo, for 
præpositionen på anvendes, hvor der 
er tale om en flade, et fladt område, 
e ller placering på en bakke e ller høj
dedrag: På Galløkken, på Bornholm, 
på Daubjær (Duebjerg), på Klint osv. 
Og Tingsted har sit navn af, at der i 
oldtiden og tidlig middelalder blev 
holdt herredsting for Vestre Herred på 
et den gang (formentlig) ubebygget 
område. Da der senere opstod en be
byggelse af spredte huse og gårde, lo-
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kaliserede man dem ved betegnelsen 
på Tinjsta. Endnu i dag er bebyggel
sen ikke så tæt, at den bereniger brug 
af præpositionen i, som er naturlig i 
forbindelse med fx iMulaby, i Kjærby 
og ved egentlige bynavne som Rønne, 
Neksø osv. Og altså Ringsted på Sjæl
land. 

Brug af præposition i forbindelse 
med stednavne kan i det hele taget 
være drilagtig. Som lige skrevet, hed
der det på Sjælland, fordi der er tale 
om en ø, men i England som en selv
stændig stat. Tidligere sagde man på 
Island, men efter selvstændiggørelsen 
hedder det i Island, selv om det lyder 
akavet med de to i'er lige efter hinan
den. Samme problem gælder Grøn
land, hvor man kan se både i og på 
Grønland. 

I børnesangen står der: 

Der bor en bager på Nørregade, 
han bager kringler og julekage, 
etc. 

men ellers siger man i vore dage: NN 
bor i Nørregade, selv om det hedder: 
Jeg mødte ham på gaden. - På ved ga-

denavne er gammelt københavnsk; 
der sagde man også på Østergade (en 
del af Strøget), men i Rønne hedder 
det i Østergade. Det har noget at gøre 
med, at husene i en gade med deres 
sammenhængende facader danner en 
hulning eller et rum, hvor i falder na
turligt. Men befinder man sig uden for 
husene på gadebelægningen er det ri
meligt at bruge på, ligesom det hed
der på Østerbro, Nørrebro og Vester -
bro. 

Men hvorfor hedder det så på 
Søndre Alle, på Strandvejen? Måske 
fordi bebyggelsen på en alle eller vej 
er mere spredt? Men sådan hedder det 
bare. 

GÅRD NAVNENE 
For nu at vende tilbage til Bornholm 
og de bornholmske stednavne, gør 
der sig det særlige forhold gældende, 
at man i ældre tid havde mange ek
sempler på, at præpositionerne var 
groet fast til navnet, så hvor man i dag 
siger fx Blemmelyng, Klinten, Sose, 
hed det i gamle dage På Blemmelyng, 
eller bare I Blemme, På eller Under 
Klint og Ved Klinten, I Sose. Det er 
levn af en meget gammel navneskik, 
der kendes fra Norge og Island i oldtid 
og middelalder, bevidnet i skriftlige 
kilder. Man kan på Bornholm endnu 
finde enkelte ældre, der bruger de 
gamle betegnelser, ligesom de be
kræftes af gamle bøger, skrifter og op
tegnelser, fx af amtmand Urne fra 
1700-tallet. 

Ifølge ældre kilder og undersøgel
ser (se fx Gunnar Knudsen: »Præposi
tioner i bornholmske bebyggelses
navne« i Studier tilegnede Verner 
Dahlerup (1934) og Bornholms Sted
navne (1951)) er det præpositionerne 
i , på, under og ved, som dominerer i 
de bornholmske stednavne. Der er så-



ledes 74 eksempler på navne med i ( I 
Blemme, I Krakken, I Skrubbe, I 
Slamre m.fl.), 38 eksempler med på 
(På Borre, På Klint, På Torpe, På Vallen 
m.fl.), 17 eksempler med ved (Ved 
Halle, Ved Broe n, Ved Myren) og kun 
6 med under (Under Klint, Under 
Lensbjerg, Under Hø jen). 

I nyere tid blev mange af de gamle 
præpositionsnavne afløst af de »fi
nere« gårdsbetegnelser som I 
Blemme blev til Blemmegård, I 
Skrubbe til Skrubbegård, På Borre til 
Borregård, På Duebjerg til Duebjerg
gård, Under Lensbjerg til Lensbjerg
gård, Ved Broen til Brogård, osv. 

MED LANGT I 
Som bekendt går de samme navne ofte 
igen i fle re sogne. Således forekom
mer Klint, Klinten både i Vester-Marie 
(omtalt i jul på Bornholm i 1988 af fhv. 
gårdejer Poul Jørgensen, Almegård), 
Nylars, Åker, Olsker, Rø, Ibsker. Ordet 
betegner en høj bakke, der på den ene 
side afgrænses af en stejl klippeskrænt 
(Bornholms Stednavne s. XVI). Det 
udtales klint med langt i, eller ældre 
klinjt. Hvilken præposition der anven
des i forbindelse med navnet kan være 
forskellig de forskellige stede r og er 
afhængig af synsvinklen, om man bor 
eller anskuer lokaliteten ovenfra (på 
K.) eller nedenfra (under K.) e ller fra 
siden, i nærheden: Ved Klinten, i be
stemt form, hvor ordet er ved at miste 
karakteren af et egentligt navn, lige
som Ved Broen, Ved Kirken, Ved Møl
len. 

At den gamle sprogbrug med fast 
præposition ved stednavne endnu 
ikke er helt uddød på Bornholm ses af 
nyere gade- og vejnavne i Rønne, som 
Ved Brønden og Ved Lunden. Det sid
ste ikke at forveksle med det gamle 
navn (hos Urne og Thurah) på Ypper
negård i Nyker, nemlig også Ved Lun-. 
den. - Gadenavnet sigter til den gamle 
lund i udkanten af Rønne, der også 
skjuler sig bag navnet på det nu længst 
forsvundne forlystelsessted Lundens 
Minde. 

Retsdrama 
i Svaneke 

... 
Otto Fabricius. Foto 1933 

Overretssagfø rer Otto Fabricius, 
Odense kom i årene mellem første 
og anden verdenskrig til at arbejde 
meget for dansk mejeribrug. Her
igennem knyttedes han nært til 
Bornholm og kom til at løse adskil
lige opgaver for folk her. Han døde 
i 1954 71 år. Februar 1989 udkom 
hans erindringer hos C. A. Reitzel. 
Deri er et i hve rt fald underholden
de bornholmsk afsnit. 

"Bestyrelsen for Øs termarie 
Brugsforening havde praktisk talt 
kørt foreningen i sænk, og en ny 
bestyrelse var derfor blevet valgt. 
Den henvendte sig til mig med an
modning om at anlægge erstat
ningssag mod den gamle bestyrel
se, og i den anledning blev der be
rammet en stor vidneførsel i Svane
ke. Dommeren - lad hans navn for
blive unævnt - var i al almindelig
hed rundt på gulvet og olamerede 
sig på det frygteligste under denne 
vidneførsel. Han skulle protokolle
re det pågældende vidnes forkla
ring, og så dikterede han ganske 
urigtigt til protokollen. Min mod
part, overretssagfører Ellis Henri
ques, protesterede, men blev afvist, 

hvorefter jeg sagde til ham: »Når vi 
kommer op i landsretten, skal jeg 
nok anerkende, at vidnet har forkla
ret sådan og sådan,« og denne be
mærkning bragte dommeren ud i 
et raseri af formidable dimensio
ner. Han himlede op om krænkelse 
af rettens værdighed og guderne 
må vide hvad , hvortil jeg ganske 
tørt svarede ham, at jeg måne bede 
ham vise mig den paragraf i retsple
jeloven, der kunne hindre mig i at 
anerkende, hvad der passede mig. 
Hvortil han med et brag erklærede 
frokostpause. 

Efter frokostpausen var han så 
nogenlunde kommet til sine fulde 
fem - skønt han jo måtte tilbagelæg
ge et langt stykke vej, før han nåede 
så vidt - og resten af dagen forløb 
uden dramatiske episoder. At Ellis 
Henriques og jeg bagefter tog os et 
billigt grin og spis1'e en god ·midOå:g 
sammen, nævner jeg kun for fuld
stændighedens skyld.« 

Fabricius vandt sagen. Østre 
Landsret dømte den tidligere besty
relse til in solidum at betale 
7.326,55 kr. + plus renter og om
kostninger. 
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Anden verdenskrig og dens minder og mindesmærker på Bornholm 

Sovjetfolkets 30 sjæle 

Siden major H. V Jørgensen startede denne 
artikelsen'e i 1985 har der -hvor mærkeligt det 
end lyder -fundet en videreudvikling sted på 
den sovjetrussiske begravelsesplads vest for 
Allinge Kirkegård, idet yderligere et stort og 
markant monumentkompleks er blevet opført. 
Monumentet er nærmest formet som en 
mindemur, hvortil er anvendt blokke af en 
rødlig, storkomet stenart, ført hertil fra 

Sovjetunionen, efter sigende fra egnen omkring Moskva. Det hele 
udgør en spændende historie, som H. V Jørgensen fortæ ller her. 

DENNE MINDEMUR med de omkom
nes navne og militære grad var nok 
undervejs i over ti år.Jeg var involveret 
i arbejdet og planlægningen - mere 
eller mindre - så godt som hele tiden. 
Nedenstående beretning indeholder 
derfor en række kendsgerninger, der 
ikke tidligere er beskrevet noget sted. 

Ideen blev fremsat i midten af 
1970-erne over for de sovjetrussiske 
officerer, der var herovre omkring 
den 9. maj det pågældende år for at 
nedlægge en krans ved mindeobeli
sken: 

Under receptionen efter højtidelig
heden nævnede jeg over for de sovjet-

russiske officerer, at jeg fandt det ejen
dommeligt, at der på sejrherrens be
gravelsesplads vest for Allinge Kirke
gård ikke fandtes et navn på de om
komne, som dog alle er begravet uger, 
ja, måneder efter krigshandlingernes 
afslutning, medens der på de besejre
des grave på den tyske krigskirkegård i 
østenden af Allinge Kirkegård findes 
navne, data og militær status på de fle
ste af de omkomne, selv om de ankom 
til Bornholm under forfærdelige for
hold under direkte krigshandlinger og 
i frygte lig lemlæstet tilstand. Jeg un
drede mig over, at sejrherren, Sovjet
unionen, ikke havde kunnet admini
strere begravelsestjenesten, medens 
den sønderslagne modstander, de t na
zistiske Tyskland, havde kunnet styre 
registre ringen lige til sidste øjeblik. 
Hertil svarede de sovjetrussiske office
rer, at man i ambassaden havde forteg-

Et af de meget få billede1~ der findes af den sovjetrussiske begravelsesplads, f ør området blev rigtigt anlagt, hvilket skete i løbet af sommeren 
og efteråret 1946. Bi/ledet må være fra sensommeren 1945. Der ses et antal begravelser med monumente1· op ad kirkegårdens vestgærde. 
Ifølge pastor Langhoff blev begravelserne i første omgang kun aftnærkede med en pind med navn samt et billede af den af døde. 
Foto: Bendt Fqøller, Allinge. 
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nelse over samtlige her på Bornholm 
begravede sovjetrussere. Jeg bad så 
om en fortegnelse, og den kom efter 
nogle måneders forløb. 

YENSKABSFORBINDELSE 
I de samme år opstod ideen om eta
blering af en venskabsforbindelse 
mellem Rønne og en by i den nord
vestlige del af Sovjetunionen. (Det kan 
i parentes oplyses, at jeg var forbindel
sesofficer til den sovjetrussiske ambas
sadør Nikolai}egorytchev, da han i maj 
1975 under en høflighedsvisit på Røn
nes borgmesterkontor i Pistolstræde 
foreslog borgmester Johannes Schou 
en venskabsforbindelse med Tallin i 
Estland. Borgmesteren svarede, at han 
ville hellere have en kontakt med en 
by i »det rigtige Rusland.« Det blev det 
så, og jeg ved også, hvem der foreslog 
byen). Min ide bag forslaget om en 
plade med navne på begravelsesplad
sen i Allinge var, at det kunne blive et 
turistaktiv for Bornholm, dersom et 
mindesmærke med navne på de om
komne sovjetrussere fandtes her, så 
pårørende kunne besøge stedet. 

Ideen om et mindesmærke modne
des efterhånden i den sovjetrussiske 
ambassade i København. Ambassadør 

Her ses en ganske særlig begravelse, som fandt sted medio august 1945. Liget af en soijet
russisk soldat var fundet stærkt lemlæstet primo august i en vejgrøft i nærheden af Hasle. 
Sagen blev fra sovjetrussisk side betragtet som en mordsag, og en navngiven bornholmer 
stod i længere tid anklaget, men han blev sluttelig fnkendt. Til stede ved begravelsen ses to 
ordensbetjente samt rimeligvis den kriminalbetjent, der havde sagen. Manden med hat må 
form odes at være tolken, der havde placeret sig mellem dansk- og russisktalende. (Se P. 
Chr. von Stemann: En dansk Embedsmands Odysse, 2. bind, side 232). Da gravearbejdet 
blev overvåget af politiet, gravede kommandoet ned i den reglementerede dybde. Ifølge 
pastor Langhoff var arbejdsstyrken ellers tilbøjelig til at slække væsentligt af på dybden. 
Foto: Bendt Kjøller, Allinge. 

Lev. I. Mendeljevitch skrev en ansøg
ning om tilladelse til at opsætte et ret 
stort mindesmærke af en fra Sovjetuni
onen importeret stenart. Rimeligvis 
sendte ambassaden ansøgningen til 
udenrigsministeriet, som - da sagen 
drejede sig om begravelser - sendte 
den videre til kirkeministeriet, som så 
igen sendte den videre til de kirkelige 
myndigheder i Allinge, hvor den hav
nede hos menighedsrådet. Rådets for
mand har betroet mig, at man behand
lede sagen, men konkluderede, at da 
den sovjetrussiske begravelsesplads 
ligger uden for kirkegården, var sagen 
rådet uvedkommende, og den blev 
henlagt. Hverken ministeriet eller 
kommunen blev holdt orienterede. 

Den bøje, slanke, sovjetrussiske officer, der ledede begravelsen af den medio august 1945 
dræbte soldat, passerer her den tJbne grav for at sikre sig, at alt er gtJet korrekt til. Billedet 
viser også, at bele strækningen langs kirkegårdsgærdet er fyldt med begravelser, og der er 
tre, måske fire, begravelser i en ny række. Dette viser også, at det var i pen.oden fra 9. maj 
til medio august 1945, at de sovjetrussiske styrker på Bornholm bavde de mange dødsfald. 
Pastor Langbo.ff nævner, at de første ni blev begravet i det sydlige bjørne, i spidsen af 
tre.luinten, primo juni. Foto: Bendt Kjøller, Allinge. 

STILSTAND 
I den sovjetrussiske ambassade i Kø
benhavn hørte man naturligvis intet, 
og man vidste ikke, hvor man skulle 
rykke for svar. Ambassadør Mendelje-
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I løbet af apn'f og de første dage af maj 1986 ankom to store lastvogne fra Sovjetntsland til Bomholm med elementerne til mindemuren. 
Selve opstillingen af monumentet blev ledet af ingeniør Hans-Aage Steenberg, Disker. Afsløringen af monumentetfandt sted den 9. maj 
1986, hvor ambassadør Boris N. Pastukhov ledsaget af forsvarsattacheen, oberst Serbin, var til stede. Endvidere deltog kaptajnen og et 
antal besætningsmedlemmer fra et sovjetrussisk køleskib, der lå i Rønne havn. 

vitch havde gjort dette mindesmærke 
til en prestigesag, som han ville have 
bragt i orden, før han skulle forlade 
sin tjeneste i Danmark. Ambassaderåd 
Sergei E. Zhoravljev, ambassadens 
dygtige næstkommanderende, rin
gede til mig og meddelte, at alt var 
gået i stå og bad mig slet og ret om at 
hjælpe. 

Jeg foreslog ambassadør Mendelje
vitch at komme en tur til Bornholm. 
Det gjorde han, og han blev gæstfrit 
modtaget i Amtmandsgården af amt
mand Johan Erichsen. Jeg formidlede 
et møde mellem ambassadøren og 
borgmester Harald Kjøller på borg
mesterkontoret i Tejn den 26. marts 
1986. Forhandlingerne endte lidt i en 
blindgade, idet borgmesteren følte, at 
han ikke havde kompetence til at til
lade import af flere tons sten til et mo
nument i Allinge. For at komme i gang 
igen rådede jeg ambassadøren til at 
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skrive en helt ny ansøgning og så bede 
udenrigsministeriet om at videre
sende den til indenrigsministeriet, 
idet jeg vidste, at den sovjetrussiske 
begravelsesplads lige siden primo juni 
1945 ejendommeligt nok var blevet 
administreret under dette ministe
rium, og nu kom der fart i tingene, og 
Allinge-Gudhjem Kommune var ind
forstået. Jeg var nok en form for kata
lysator i hele denne sag. 

Under sit besøg på Bornholm den 
26. og 27. marts 1986 bekendtgjorde 
ambassadør Mendeljevitch det af ham 
forfattede direktiv, at enhver ny sovjet
russisk ambassadør i Danmark som sit 
første besøg ude i landet skulle be
søge »de 30 sjæle«, som sovjetfolket 
har liggende i Allinge, og det sidste 
tjenstlige besøg i den danske provins 
skal også gælde disse »30 sjæle«. 
Ifølge tolken brugte han udtrykket 
»Sjæle«. Den 27. marts nedlagde han 

som sin sidste officielle handling uden 
for København en krans ved minde
obelisken. Det blev hans efterfølger, 
ambassadør Boris N. Pastukhov, der 
den 9. maj 1986 som sin første hand
ling i den danske provins kom til at 
lægge krans ved og derved indvie det 
nye mindesmærke i Allinge under stor 
opmærksomhed. 

Mindemuren bærer navn og grad på 
de samme 30 personer, som står 
nævnt i ambassadens fortegnelse fra 
midten af 1970-erne. At der angives 30 
omkomne personer er i uoverens
stemmelse med flere notater og oplys
ninger hos institutioner her på Born
holm. Således oplyste politikommis
sær Johannes Hansen i en tjenstlig for
tegnelse pr. 1. september 1962, at der 
er begravet 29 sovjetrussiske om
komne på begravelsespladsen. Sogne
præsten i Allinge i 1945-46, pastor ).N. 
Langhoff, skrev i et notat dateret 24. 



januar 1953 ligeledes, at der er jordet 
29 sovjetrussere vest for kirkegården, 
hvoraf en marinesoldat uden identifi
katio n drev i land på ydermolen i 

Rønne og blev begravet af pastor Lang
hoff efter den danske folkekirkes ritual 
den 27. april 1946, d.v.s. godt tre uger 
efter, at de sovje trussiske tropper 

" ·~· " .~ #. ·~ 1-

Denne »mindesten« fandt Jynnester jens Jørgen Thaanum Carlsen, Hammerodde Fyr, un
der en spadseretur i den skønne natur. Han fik stenen slæbt hjem til fyret og rejst på 
højkant. 
Under den f emtakkede stjerne står i det kyn"//iske alf abet først den russiskeforkorte/se for 
premierløjtnant og derefter navnet Erastob, N.E. samt årstallene 19 18 og 1945. 

havde forladt Bornholm den 5. apri l. 
Endelig har kommunegartner Hans 
Jørgensen, der passede anlægget med 
krigergravene gennem mange år, op
lyst, at der er begravet 29 sovjetrus
siske borgere, og at der er plantet et 
træ for hver begravelse, og der står 
også 29 træer! 

Som allerede antydet i j ul paa Born
holm 1985, siderne 27 og 28, er det lidt 
af en gåde, at det par navne på om
komne, vi kender til fra indberetnin
ger i 1945, ikke genfindes på ambassa
dens fortegnelse. I 1989 blev der imid
lertid gjort et fund, som giver svar på 
et enkelt lille spørgsmål. Til gengæld 
rejses flere andre. 

SOVJET-MINDESTE N PÅ 
HAMMEREN 
En dag under en af s ine ture på Ham
meren bemærkede fyrmesterjens Jør
gen Tbaanum Carlsen, Hammerodde 
Fyr, en langstrakt sten i græsset. Han 
syntes, at den så ud til at være tildannet 
af menneskehænder. Han tænkte, det 
måske var en bauta- eller runesten, 
men da han betragtede den nøjere, fik 
han øje på en femtakket stjerne, der 
var indhugget i stenen sammen med 
nogle tal og bogstaver i det kyrilliske 
alfabet. Han fik stenen bragt hjem til 
fyret og stillet på højkant. 

Under stjernen står der navnet Era
stov, N.E., samt den russiske forkor
telse for premierløjtnant, og nederst 
står årstallene 1918-1945. Ved at sam
menligne finder man, at denne person 
figurerer som nummer seks på den 
sovjetrussiske ambassades navneliste 
Oul paa Bornholm 1985, side 27). Der 
er flere ubesvarede spørgsmål/gåder i 
denne sag. Mistede premierløjtnant 
N. E. Erasov livet i den sovjetrussiske 
bivuaklejr på Hammeren i 1945? Hvad 
var årsag til, at denne unge officer på 
27 år mistede livet? 

Nu står denne særprægede minde
sten rejst ved spadserestien tæt ved 
Hammerodde Fyr, og Bornholm har 
fået endnu et minde fra anden ver
denskrig og endnu en seværdighed. 
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Strandvejen 
- teknik og penge 
miljø og konflikt 

I sidste års jul på Bornholm f ottalte gårdejer 
Thomas Jensen, Døndalegård, Rø, om 
arbejdet med en del af Strandvejen i 1935-36, 
da han var en stor dreng Han oplevede det 
fra Rågelundsgård, hvorfra der blev stillet 
arbejdskraft ogjord til rådighed. Her er det en 
mand fra den anden side af bordet, der 
fortæller -om baggrunden for det forholdsvis 
store vejkompleks, det politiske og 

administrative, en spændende historie, der røber, hvordan 
Bornholms Amtsråd med betydeligt held lagdeforskellige muligheder 
sammen og på den måde fik arbejdet gennemført finansielt, uden at 
Bornholms økonomi blev belastet og tillige på en måde, der afhjalp 
en del af de dages store arbejdsløshed. Forfatteren er amtets 
nuværendeforvaltningschef, civilingeniør Ib Andersen, der kom 
tilbage til Bornholm (han er opvokset i Rønne) i 1959 som souschef 
ved Bornholms Amtsvejinspektorat. 

HVIS MAN på vore bedsteforældres tid 
vi lle færdes ad landevej mellem Nexø 
og Allinge, var man henvist til at køre 
godt ind i landet over Ibs Kirke, Øster-
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marie og Østerlars og videre ad den 
gamle »Østre landevej« fra Rø til 01-
sker. Vejene langs østkysten var smalle 
og snoede sogneveje, som kun skulle 

tjene som adgang for de ejendomme, 
som lå der. På hele strækningen mel
lem Gudhjem og Rø fandtes der endda 
slet ingen vej parallelt med kysten. 

DYRT FOR SOGNERÅDENE MED 
BILISMENS VÆKST 
Men med b ilismens fremvækst blev 
der mere og mere færdsel ad de 
smalle sogneveje, som trods alt fand
tes; der er da også mange attraktioner 
ved den bornholmske østkyst: 
Randkløveskåret, Helligdomsklip
perne og Stammershalle, stranden ved 
Salene, Bornholmerpladsen o.s.v. 

Det sled på de lokale veje, og i 1931 
syntes sognerådene, det var nok. De 
havde for store udgifter til at vedlige
holde vejbelægningerne. 

Amtsrådet var da også villig til at 
overtage de i alt ca. 21 km vej mellem 
Allinge og Rø og mellem Gud hjem og 
Svaneke som landeveje, men det var 
på vilkår, at amtsrådet ikke fik udgifter 



til ombygning og udvidelse af de 
gamle veje; de skulle betales af stats til
skud og af kommunerne, og kommu
nerne skulle også godtgø re amtet e n 
fjerdedel af de årlige vedligeholdel
sesudgifte r . 

Datidens vejudgifter blev normalt 
dækket dels ved skatteudskrivning og 
dels ved , at staten overlod amterne og 
kommunerne en andel af de moto raf
gifter, som kom ind i form af vægtaf
gift, indreg istreringsafgift o .s.v. Herud
over kunne man opnå tilskud til sær
lige arbejder efter ansøgning forud. 

I 1930'erne var der stor arbejdsløs
hed, og staten ville d erfor gerne have 
sat vejarbejder i gang. Det var imidler
tid et problem, at motorafgiften blev 
beregnet p å en sådan måde, at hvis 
man satte e kstraordinære vejarbejder i 
gang, kunne det vare op til seks år, før 
man modtog den tilsvarende motoraf-

gift. Derfor oprettede staten nogle 
fonde, hvor man kunne hente penge 
til vejarbejder, hvis de b lev sat i gang 
med det samme. I 1930'erne fik man 
efterhånden både e n 10 mio.-, en 12 
mio.- og en 16 mio. fond; herudover 
kunne man få tilskud fra Arbejdsmini
steriet til arbejdernes timeløn. 

Hvis man kunne finde ud af det, var 
der mulighed for at få finansieret den 
alle rstø rste del af e t vejarbejde ved at 
lægge disse forskellige muligheder 
sammen, og det gjorde amtsrådet med 
betydeligt he ld, anført af amtmand P. 
Chr. von Stemann. 

UNDERVURDEREDE 
UDGIFTER 
Uheldigvis opstod der nogle proble
mer, da det viste sig, at de oprindelige 
overslag over anlægsudgifterne for de 
to strandvejsstrækninger var for små. 

Oprindelig var det anslået, at strand
vejen Allinge-Gudhjem skulle koste 
320.000 kr. og strandvejen Gudhjem
Svaneke 380.000 kr, eller i alt 700.000 
kr. for de 21 km, svarende til 30-35.000 
kr.pr. km. 

Selv i betragtning af at pengene den
gang var meget mere værd end nu og 
lønningerne meget lavere -en arbejds
mand fik ca. 1,20 kr. i timen - lyder det 
billigt, og det viste sig i øvrigt også 
hurtigt, at udgifterne var stærkt under
vurderet. 

Det skyldtes nok især, at opgaven 
var for stor for den daværende amts
vej inspektør, som var sergent af ud
dannelse og kun havde en kontor
dame til hjælp. Derfor antog amtsrådet 
en teknisk konsulent, nemlig driftsbe
styre r C. Milner fra De Bornholmske 
Jernbaner, som mod et honorar, der i 
dag lyder særdeles beskedent, påtog 

Der er ikke noget at sige til, at diskussionen blandt Gudhjem-boerne fortsatte, også efter at vejarbejdet Gudhjem-Rø ioar startet. Det så nok 
så dramatisk ud. Billedet er taget ued Holka. Fot.: Kaare Rasmussen. 
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Tipl'Ognssporene lagde sig oær Bokul, og imellem kom der der fint besøg fra Rønne. Det er amtmand P. Cbr. mn Stemann, der sidder ned 
foffest til ænstre. Bag /Jam står den mand, der stod for bele æjarbejdets planlægning og udførelse, cil'ilingeniør C. Milner. 

sig også at stå for strandvejenes gen
nemførelse. Fra 1939 overtog han i øv
rigt stillingen som amtsvejinspektør. 

Nye overslag i 1935 viste, at Allinge
Rø-vejen ville koste 815.000 kr. og 
Gudhjem-Svaneke-strækningen 
945.000 kr. Det kom til at passe. 

H OLKA OG BOKUL 
Allerede i 1933 henvendte en række 
foreninger og sammenslutninger m.v. 
i Gudhjem sig til amtsrådet om at få 
udført strandvejen mellem Hellig
dommen og Gudhjem samtidig med 
strandvejene Allinge-Helligdommen 
og Gudhje m-Svaneke. Der blev peget 
på vejens betydning for turismen og 
turismens betydning for byens bor
gere og næringsdrivende. 

Det blev til et afslag i fø rste omgang; 
men i 1937 begyndte amtsrådet pro
jekteringen af Gudhjem-Rø-vejen. 
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Vejanlægningen kom her og der til meget direkte at berøre nogle ejendomme. En af dem 
var Almely pd Allinge-Rø-strækningen. Bi/ledet er taget, lige f ør den totale nedrivning af 
buset er en kendsgerning. 



Projektet stødte på en del modstand 
fra beboere i Gudhjem, fordi man ville 
føre vejen over Holkadalen og tæt ved 
Bokul. Der blev rejst en fredningssag, 
men Fredningsnævnet tillod vejanlæg
get i 1939, og Overfredningsnævnet 
stadfæstede kendelsen i 1940. 

Anden verdenskrig satte en forelø
big stopper for projektet; men i 1949 
tog amtsrådet fat igen. De gamle og 
nogle nye modstandere af vejen over 
Holkadalen og Bokul meldte sig. I au
gust 1950 slog de til. De henvendte sig 
til Ministeriet for Offentlige Arbejder 
om »at foranledige en anden fornufti
gere og for byens skønne naturområ
der mindre ødelæggende vejføring 
gennemført«. Samtidig rettede de 
henvendelse til statsministeren for at 
få området fredet i den daværende til
stand. 

Modstanderne førte en større styrke 
i felten. Først 200 gudhjemborgere, 
som havde skrevet sig på en protestad
resse, dernæst »50 danske kunstnere«, 
som lige ledes havde underskrevet, og 
endelig en række personer, som bo
ede uden for Bornholm. 

Der var fem kendte geologer, som 
var bekymrede ved det formodede 
indgreb i geologien på stedet, Natio
nalmuseets direktør, som gjorde op
mærksom på en oldtidsgravplads i 
nærheden, og som i øvrigt var » forfær
det«, og Landsrådet for Bykultur, som 
dermed udvidede sit normale arbejds
område til det åbne land. Og selveste 
Generalinspektøren for Artilleriet 
fremkom i sagens anledning med en 
advarende udtalelse om broers til
trækningskraft på bombeangreb. 

Det svære skyts var imidlertid Dan
marks Tekniske Højskoles professor i 
byplanlægning, H. H. Bendtsen, med 
et responsum, hvori han systematisk 
vurderede samtlige hidtil forelig
gende forslag til linieføring og tilfø
jede et nyt forslag, udarbejdet af ham 
selv, som forløb helt uden om Bokul 
og Holkadalen. 

ARBEJDERNE SAGDE: NONSENS 
Hvis man troede, at man kunne lamme 
amtsrådet med dette masseopbud, tog 
man fejl. Amtsvejinspektøren arbej
dede sig energisk i et langt notat igen-

nem modstandernes argumenter, kri
tiserede professorens forslag, fordi ve
jen ville b live for stejl, og gav genera
len et ord med på vejen: Risikoen for 
bombeangreb mod broer havde ikke 
afholdt staten fra at opføre Lillebælts
broen og mange andre broer eller fra 
at nedsætte en kommission, der se
riøst skulle undersøge mulighederne 
for en Storebæltsbro - interessant læs
ning nu 40 år efter. 

Over for de »50 danske kunstnere« 
blev der henvist til Oluf Høst og Olaf 
Rude, som tidligere havde udtalt deres 
sympati for den nye vej. 

Og så tilføjede han den noget pri
vate bemærkning, at problemerne 
især skyldtes, at modstanderne havde 
fået tilslutning af en københavnsk for
retningsmand, som, efter at Frednings
nævnet havde afsagt sin kendelse, der 
tillod vejanlægget, havde opført et 
stort hus i naturområdet på Bokulskrå
ningen. 

Amtsrådet svarede ministeriet ved 
at fremsende amtsvejinspektørens ud
talelse. Amtmanden tilføjede en sam
menfattende vurdering af modstan-

Det ber billede l•iser jordarbejde ved Helligdommen. Det var anderledes maskinelle bjælpemidle1: man baL•de til rådighed - og de gode, 
gammeldags bestekræfter kunne stadig bruges. 
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dernes forslag: »Det gode, som er deri , 
er ikke nyt, og det nye er mildt sagt 
ikkegodt. « 

Også amtsrådet havde sine støtter: 
Sognerådet og det stedlige arbejds
mandsforbund - sidstnævnte udtrykte 
sin harme over modstanderne i et 
brev, hvori de betegnede disses argu
menter som »nonsens«. 

NY FREDNINGSSAG 
Amtsrådets anstrengelser for vejpro
jektet bar frugt. Overfredningsnævnet 
meddelte i november 1950, at man 
ikke ville genoptage fredningssagen til 
ny behandling, og Ministeriet for Of
fentlige Arbejder godkendte projekt
planerne. 

Men i maj 1951 blev amtmanden og 
amtsvejinspektøren indbudt til et 
møde hos Ministeren for Offentlige 
Arbe jder, arrangeret på foranledning 
af Danmarks Naturfredningsforening, 
som var til stede med hele bestyrelsen, 
ligesom Overfredningsnævnet og Na
turfredningsrådet. 

Naturfredningsforeningen hæv-
dede, at der forelå en helt ny situation, 
ford i »hele den geologiske viden
skab« nu udtalte sig imod anlægget, og 
tillige mente man, at der var begået en 
fejl ved fredningssagens behandling i 
1939-40: Sagen var ikke blevet forelagt 
for Naturfredningsrådet. 

Overfredningsnævnets formand 

I 7 \_,, 

Såda11 så det ud, da man uar klar til at indlede det store støbearbejde, der skulle komme til 
at danne den siden så berømmede bro oær Holkadalen. 

mente nok, at sagen kunne rejses igen 
på dette grundlag. 

Og Naturfredningsforeningen rejste 
sag. Fredningspåstanden var ledsaget 
af en udtalelse fra de samme geologer, 
som tidligere havde støttet vejens 
modstandere. De argumenterede 
med, at Holkadalen n1åske nok ikke er 
den eneste interessante sprækkedal på 
Bornholm, men den var den eneste, 
som ikke var tilgroet, og den eneste 

der havde en så udmærket beliggen
hed um iddelbart ved og endda til dels 
i en by, således at den var let tilgænge
lig til undervisnings- og studiebrug. 

De danske geologer stivede deres 
argumenter af med en udtalelse fra 21 
nordiske geologer og en enkelt ameri
kansk, som havde været forsamlet i 
Danmark til møde i anden anledning. 

På dette tidspunkt var tilsynela
dende hele Gudhjems befolkning ble-

Den dag i dag eksisterer der stadig en stump af den gamle, smalle strandvej. Man kcm finde den udfor 19 kilometerstenen ved Saltuna. 
Den løber fra Strandvejen og stejlt opad et lille stykke bag den ~11e vej og løber derefter ned for atter at munde ud i Strandvejen. Der ligger 
en række buse på landsiden af vejen. Billedet er sa.mmensat af to negativer og viser Strandvejens løb til bver side af den gamle vej, bvo1fra 
det er taget. 
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Her bindes jern til broens jernbetonfortov. 

vet inddraget i debatten om vejanlæg
get over Holka og Bokul. Over for de 
200 underskrifter, som modstanderne 
havde skaffet, lå nu en liste med navne 
på 482 beboere i Allinge-Gudhjem, 
der protesterede mod forsøgene på at 
hindre vej anlægget. 

KONTANTER TIL MILJØET 
Men imens arbejdede Naturfrednings
rådet, en lille forsamling af velan
skrevne naturvidenskabsmænd, hver 
med sit speciale, der har til opgave at 
rådgive fredningsmyndighederne om 
videnskabelige forhold i forbindelse 
med fredninger. fredningsnævnet 
havde ikke denne gang overset lovens 
bestemmelser om høring af Natur
fredningsrådet, men bedt om en udta
lelse, og den forelå i august 1951. 

Naturfredningsrådet konstaterede, 
at de geologisk interessante overflade
former på Bokul ikke berøres afvejen, 
og at broen ikke vil gøre væsentlig 
skade på Holkadalen. Og så fortalte 
rådet med en vis sarkasme, at man 
havde bemærket, at den for sin skøn
hed højt besungne Holkadal delvis 
blev anvendt som losseplads og i øv
rigt blev gennemløbet af en stærkt for
urenet bæk. 

På den baggrund opgav Naturfred-

ningsforeningen sit krav om fredning. 
fredningsnævnet afsluttede sagen for
melt ved at afvise fredningspåstanden 
og ved at tilkende amtsrådet 500 kr. 
som symbolsk erstatning for de udgif
ter, amtet havde haft som følge af den 
ikke gennemførte fredningssag. 

Nogle måneder senere modtog 
amtstuen (en nu ophævet institution, 
som tidligere fungerede som kasse
kontor for staten) besked om at udbe
tale amtsfonden 500,- kr. af statskassen. 
Ifølge naturfredningsloven skulle 
fredningserstatninger imidlertid bæ
res af staten med to trediedele og am
tet med en trediedel, og amtstuen fik 
derfor samtidig besked om at modtage 
166,67 kr. fra amtsfonden. 

Nu var erstatningsbeløbet jo sym
bolsk, og symbolske e rstatninger ple
jer man at skænke til et aller andet 
ædelt formål. Det gjorde amtsrådet 
også. Man sendte de 333,33 kr. til 
Østertars-Gudhjem sogneråd, som bi
drag til oprydning i Holkadalen, såle
des at den kunne blive bragt i sømme
lig stand. 

BROERNE 
Strandvejen Gudhjem-Helligdom
men, og dermed sidste etape af det 
samlede strandvejsprojekt, b lev fær-

digt i 1957. Som ingeniørarbejde er 
det nok den mest interessante stræk
ning, med de tre broer over dybe slug
ter, som nok var hovedårsagen til, at 
strækningen ikke blev udført allerede 
i 1930-erne sammen med de øvrige. 

Der blev gjort meget for, at broerne 
skulle passe så godt ind i den omgi
vende natur, som det nu engang er 
muligt for tekniske konstruktioner. 
Bropladen over Holkadalen hviler på 
høje slanke betonsøjler uden tværaf
stivning; søjlerne passede godt til Hol
kadalens højstammede store træer. I 
øvrigt var Holkabroen, indtil Svend
borgsundbroen stod færdig nogle år 
senere, den største søjlebro i Dan
mark. 

De to andre kløfter, Bobbeådalen 
og Stevelen, er så relativt smalle, at det 
var muligt at spænde over dem med 
hver en enkelt betonbue. Arkitekt M. A. 
A. Villy Hansen, som forestod arkitekt
hjælpen ved Rønnes genopbygning ef
ter anden verdenskrig, blev taget med 
på råd ved valget af brotype og ved 
den nærmere udformning af kon
struktionerne. 

EN VEJ - EN OPLEVELSE 
Nu kan vi så køre på »Strandvej« lige 
fra Nexø til Allinge. Bornholms østkyst 
er blevet kortere i tid, og man kan 
komme fra Bornholms sydspids til 
nordspidsen på under en time - uden 
at overtræde hastighedsbegrænsnin
gerne. 

Det er nu nok ikke det væsentligste 
af de t, der er opnået med anlægget af 
strandvejene. Det har skaffet hele be
folkningen adgang til de meget natur
skønne, afvekslende områder på 
Bornholms øst- og nordøst-side, som 
tidligere kun var vanskeligt tilgænge
lige. For dem, som har tiden til det, e r 
køreturen en lang kæde at oplevelser 
med særpræget bornholmsk natur og 
bymiljøer. Man må tænke med tak
nemmelighed på de forfædre, som 
målbevidst gennemførte dette projekt 
over de mange år efter at have over
vundet både tekniske problemer og 
økonomiske og andre vanskeligheder. 
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I ti/slutning til 
Ib Andersens 
Strandvejsartikel har 
pressefotograf Algot 
lindau fundet disse 
billeder frem. Han var 
den enestepressefotograf 
på Bombolm i de dage, og 
bifledeme viser 
Bobbebroen under 
bygning og 1færdig stand. 
Sprækkeme l'ed Bobbeåen 
og Steve/en er ikke 
bredere, end at 
forbindelsen kunne klares 
med bygning Cif en enkelt 
brobue. 



Nu falder taget ! 
Et stilehæfte fra Gudhjem fortæller om kapellets nedrivning 

GUDH)EMBOERNE var ikke flinke 
ved deres gamle kirke. Hvorfor var 
det gamle Set. Annas Kapel ikke godt 
nok? Hvorfor skulle man følge mode
fænomenerne fra andre dele af øen 
og opføre den bastante bygning, der i 
dag er kirken i Gudhjem? 

Forfatteren Palle Lauring skriver i 
sin bog om Bornholm, at den nye 
kirke »Var færdig til brug i 1893, og 
da stod Sankt Anna Kapel stadig 
ukrænket ved siden af. Men hvad 
skulle man bruge det gamle kapel ti l, 
det skulle jo holdes ved magt på tag 
og fag. En part af borgerne ville bru
ge det som ligkapel, andre ville ha 
det gamle stads revet ned. Det siges, 
at præst og degn var i spidsen for de 
sidste, og så fortælles historien ikke 
ens rundt om i byen, antagelig efter
som man e r barn af det ene e ller det 
andet parti« . 

Kapellets modstandere begyndte at 
brække kirkehuset ned, men venner 
af det gik til Nationalmuseet, "· .. og 
der kom ordre om, at nedbræknin
gen skulle standse, til en mand kom 
over og så på huset og fik snakket 
med bystyret. Det var for dybt kræn
kende for den bornholmske friheds
følelse. Det gamle hus fik et skud 
krudt og sprang i luften. Sagen var 
forbi diskussion, da manden fra Kø
benhavn nåede frem ... Tilbage stod 
det nederste af kapellet, henved et 
par alen af murene hele vejen rundt. 
Det blev så fredet af københavner
manden«. 

Det er den forklaring, der gives de 
fleste steder (den officielle historie
skrivning, Danmarks Kirker, giver slet 
ingen), men som antydet har den 
nogle nuancer, og dem fik jeg noteret 
ned under et besøg hos fru Lucia 
Møller i Gudhjem i november 1959. 
Den dengang 81-årige dame var ble
vet døbt i kapellet, og hun var med 
på det første hold, der blev konfirme-

ret i den nye kirke. Siden kom hun til 
at arbejde i København - og søndag 
før jul i 1895 fik hun brev hjemmefra. 
Hendes mor skrev udførligt om ned
rivningen, bl.a. dette: Børnene kom
mer netop ind og råber, at nu falder 
taget! 

Men var der ingen, der protestere
de mod nedrivningen? Det var der, 
svarede fru Møller, men det var be
stemt. Det var nu også sådan, at ka
peller var for lille til de mange men
nesker, der kom der, føjede hun til. 

Fisker og maler med mere H. P. 
Haagensen huskede fra sin drengetid, 
at beboerne havde været samlet til et 
møde. Den eneste, der protesterede 
mod kapelnedrivningen, var hans far. 

Lucia Møller havde et stilehæfte 
med nogle optegnelser om kapellet. 
Der gik en særlig kirkesti til kapellet. 
Den lø b gennem en sluge til kirke
gårdslågen. Endnu i hendes barndom 

kunne man se på klipperne til ven
stre for den nuværende kirkesti til 
den gamle kirke, at der var foretaget 
sprængninger for, at der kunne blive 
gennemgang. Den gamle sti blev sta
dig brugt af folk, der skulle til Åsen. 
Da nedrivningen af kape llet begynd
te, fyldtes slugten med det gamle 
murværk. Nederst i dybet, med Åsen 
til den ene side og kirkebakken til 
den anden, blev der af store sten
blokke fra væggene lavet en mur, så 
der fremkom et svælg. Heri styrtede 
man alc, hvad der fremkom ved ka
pelle ts nedrivning. 

Stilehæftet fortæller også, at der 
blev holdt auktion over træværk og 
diverse løsøre. Foden til døbefonten 
havde Lucia Møller siden set under et 
havebord. Den var dog kun af træ. 
Selve dåbsfadet forsvandt også. Det 
hedder sig dog, at et dåbsfad af mes
sing blev afleveret til Bornholms Mu
seum, men det kan ikke med sikker
hed identificeres som stammende fra 
Gudhjem. 

Værdifuldere dele kom til museet. 
Bl.a. den sengotiske, trefløjede alter
tavle. Den blev i 1954 nystafferet af 
maleren Paul Høm og sat op i den 
nye kirke. B-d-. 
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På denne konne ejendom i Saltuna er der kun sket mindre æn
dringer. Stråtaget er udskijiet med en. mere praktisk tagbeklæd
ning, der er bygget »k1 1ist •, ligesom ejendommen bar fået en. ekstra 
ladebygning. Og det er dryligt at se kreaturer på græs. De er beller 
ikke mere en selufølgeligbed i vores landskab. Men det kan komme 
igen! 

Vort hjemsøgte bondeland 
I det materiale, jeg overtog ved nu af døde 
overlærer Frede J<;jøllers fratræden som redaktør af 
jul på Bornholm, var der en artikel om 
forandringerne i det bornholmske bondeland 
vedlagt nogle dejlige billeder. Ud fra den 
aktualitet, materialet stadig har, har jeg valgt at 
bruge det i denne årgang 
Overlærer Frede Jqøller peger på de 
bygn ingsændringer, der allerede er sket. Det kan 
vi jamre over -eller bruge som erfaringer i retning 
af at tilpasse os naturen og landskabet og ikke kun 
lade produktlonshensyn være bestemmende. 
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DET BORNHOLMSKE BONDEIANDSKAB har i løbet af de 
sidste 30-40 år ændret sig meget. Det er særlig gårdene, 
som jo e r e t væsentligt indslag i de tte landskab, der har 
været genstand for forandringen. Knap så påfaldende er det 
- i hvert fald ikke for ikke-landmanden - at også dyrkn ings
me tode r og afgrøder har ændret sig ganske væsentligt. En 
forudsætning for, at man med egne øjne kan se disse foran
dringer, e r naturligvis, at man kan huske tide n fø r anden 
verdenskrig. 

Kø rte man i tred iverne og fyrrerne ud ad de bornho lm
ske landeveje, passerede man den ene fire længede gård 
efte r den anden. Visse store gårde havde e n ekstra længe 
bygget til elle r to - men næsten altid indgik gårdens bygnin-



ger i en harmonisk helhed. I dag er denne helhed brudt 
ved mange gårde og ikke mindst ved de gårde, der har den 
mest intensive drift. Her har det gamle firelængede anlæg 
fået tilbygget store, nye staldlænger og maskinlænger, der 
fu ldstændig sprænger billedet af det gamle anlæg. Hertil 
kommer også, at der e r opført høje og meget iøjnefaldende 
siloer. 

Ikke alene er stilen i de nye bygninger en anden end i de 
gamle; men på grund af deres størrelse og udstrækning 
b1yder de også helheden i det gamle anlæg. 

Mange steder ser man nu ved gårde med moderne avls
bygninger og driftsanlæg en gammel stuelænge stå i sit 
kønne bindingsværk omgivet af moderne avlsbygninger. I 
mine øjne ser det lidt mærkeligt ud, selv om man samtidig 
kan glæde sig over, at det gamle og smukke stuehus har 
kunnet tilpasses den nye tid. 

Industrialismen har sat sit præg på de bornholmske går
de såvel som på gårde alle andre steder i Danmark. Og som 
gårdene så ud i trediverne, får vi dem ikke at se mere. 
Svundne tider kommer aldrig igen! 

Men mindet om de gamle gårde bør vi bevare, og heldig
vis har vi billeder af mange af dem, sådan som de så ud før 
landbrugets industrialisering. I det følgende vises billeder 
af en række bornholmske ejendomme, der enten er for
svundet ved brand elle r nedrivning eller helt forandret ved 
ombygning. 

Fodermester/Jus ved Lindbolmgå rd, Øsrermarie, 1950. Huset faldt 
sammen efterbån den. Det satte ellers karakter på landskabet. 

Det komplette f o1fald. Her bar engang boet mennesker, der bar 
baft buset som kerne i tilværelsen. Billedet er fra lisegå rd, fbsker, 
og det er taget i 1954. 
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Når man færdes i det bornholmsk~ landskab, bemærker 
man, at gårdene ofte ligger på bakkehæld. I så fald frem
kommer et andet typisk træk: Den høje fodmur i den ene af 
stuehusets gavle, den, der vender mod havet. Her er god 
kælderplads. Over kælderen har vi Sålinj - også noget, der 
er specielt for den bornholmske gård. Det var gårdens 
festsal. På Vestbornholm vender den mod vest, på Østborn
holm vender den mod øst. 

Ved mange bornholmske kyster følger gårdene kystlin
jen. Cirka en halv kilometer inde kan man følge dem i en 
lang række for eksempel i Aaker, Poulsker og Ibsker. Andre 
steder ligger gårdene i flugt med en sprækkedal. Eksempel: 
Østermarie-gårde ved Kelse Å 

Studerer man Bornholms-kortet, vil man se, at mange 
gårde ligger i flugt med den gamle højlyng for eksempel i 
Østermarie. Det var praktisk, for derved fik man ad en 
udmarksgade en let adgang til Høj lyngens græsningsmulig
heder. 

Den typiske bornholmske gård var ved indgangen til 
dette århundrede firelænget. Længerne var almindeligvis 

sammenbyggede, og kun stuelængen lå frit. Sådan har det 
ikke altid været. For 200 år siden var der flere to- og tre-læn
gede gårde end fire-længede. 

I de gamle bornholmske gårde var tømmeret almindelig
vis af eg. Egetræ har man altså haft nok af. Mange særlige 
træk kan fremdrages ved den gamle bornholmske gård. 
Det er ikke opgaven her. Kun skal det bemærkes, at de 
fleste er meget gamle, dog ikke i det udseende de har nu 
naturligvis. Men de har ligget på deres sted undergivet de 
forandringer, tiderne har medført, i hundreder af år. Fra 
Knytlingesaga (ca. 1260) kender vi navne på flere born
holmske gårde. De ligger der endnu og med samme navn 
som dengang. Mange andre må formodes at have samme 
alder. På den baggrund er det trist at fastslå, at der i løbet af 
et enkelt slægtled, nemlig vort, er forsvundet eller nedlagt, 
så bygningerne kun står som en tom skal uden jordtillig
gende, en hel række af gårde, der har været hjemsted for 
jordbrugende bornholmere i 700 år. 

Stuebus til den gamle Brunsgård i Østennarie 1950. Det faldt eflerbånden belt sammen. 
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Damaskegård i Øster/ars 
blev den bornholmske 

gård på Frilandsmuseet i 
Kgs. Lyngby. Bi/ledet 

viser stuehuset på den 
oprindelige plads i 

1972. 

Munkegård i Olsker lå i 
meget smukke 
naturomgive/ser. 
Gt'lrden blev i 1972-73 
købt af staten, 
tilliggendet blev fredet og 
naturområdenie 
offentlig tilgængelige. 
Kort efter blev 
bygningerne nedbrudt, 
da man ikke fandt 
anvendelse for dem. 
Fat. apn'/ 1975. 

Udlænger til Almegård i 
Nyker i 1946 Den totale 
afgræsning helt ind til 
murene fremhæver 
bygningernes karakter 
ogfastslår med bvilken 
udsøgt 
proportionsfornemmelse, 
de gamle byggede. Der 
ligger ligefrem et godt 
Oluf Høst-motiv skjult i 
billedet. Samtlige 
billeder til artiklen 
skyldes Frede Kjøller. 
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Gadebillede, Gudhjem 
»]eg har gjort mig umage for at undgå andre opslagsværker end 
Højskolesangbogen«. 
Så flot afslutter kunsthistorikeren Hans Edvard Nørregård-Nielsen 
forordet til sin bog Danske Kyster, som Danmarks 
Naturfredningsforening udsendte i 1986. Det er tekster til malerier af 
danske landskaber, suppleret med nutidige fotografier af stederne, 
hvor malerne har arbejdet. I alt det passer forfatterens smagfor den 
danske sang- og salmetunge fornemt ind og røber, at han har noget 
på hjerte. 
Der er flere bornholmske kapitler. Gadebillede, Gudhjem omhandler 
et Oluf Høst-billede fra 19 32, en pendant til det, der var på forsiden af 
jul på Bornholm 1989. 
jeg synes, teksten er værd at give en større udbredelse på Bornholm 
end den, der kan forventes via bogen og skrev til Nørregård-Nielsen 
om tilladelse til gengivelse her. Tillade/sen kom prompte. 
Hans Edvard Nørregård-Nielsen har skrevet meget om dansk kunst 
igennem mange år og er meget optaget af studier af maleren Christen 
Købke, en interesse, der også har ført ham til Bornholm, hvor en 
broder til Købke var præst. 
Nørregård-Nielsens seneste bog kom i efteråret og danner en 
charmerende beretning omkring de tegninger, J-J. C. Andersen lavede 
under sine rejser. Nørregård-Nielsen er tidligere direktør for 
Glyptoteket og i dag Ny Carlsbergfondets direktør. B-d. 

Som Jylland behøvede Bornholm hel
digvis ikke lade sig henvise til kun at 
blive registreret af folk udefra. Den 
unge Oluf Høst fra Svaneke så de frem-
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mede malere, men han foretrak i første 
omgang at gå til søs. Som samtidig den 
svenske visekunster Evert Taube fik 
han som dæksdreng hurtigt nok af sø-

mandslivet, af den sure tilværelse om 
bord, men begges arbejde har beholdt 
en frisk em af saltvand. 

Høst fik forbindelse med Isakson, 
han prøvede at få udbytte af et ophold 
på Kunstakademiet i København, men 
kunne allerede meget bedre selv og 
uden vejledninger. Man kan se en til
knytning til Isaksans lutrede, sordin
prægede farver, men der er samtidig 
frisk vind og vejr i et ungdomsbillede 
af en skonnert, der rask er på vej gen
nem havet. Hele friskheden er indly
sende og velgørende, Høst tilegnede 
sig farver, der som Cezannes lyste af 
en indre afklaring, men endte som 
skandinav i en kolorit, der u lmende 
står frem af mørket og fastholder selv 
de mest banale hverdagsting i et my
stisk, som mytisk lys. 

Den mindste ildebrand kan komme 
til at ligne selve Dommedag, grise
slageningen får beruset af farver en 
næsten rituel karakter, og der er en 
andagt i mesterens fremstilling af de 
gyldne, nyrøgede sild. Høst under
lagde sig hele Bornholm, rundkir
kerne var hans, også stjernehimlen 
ovenover, men efter begyndelsen i 
Svaneke valgte Høst som hovedparten 
af de andre bornholmermalere at slå 
sig ned i Gudhjem, hvor han ikke bare 

Oluf Høst bavdefra sit 
atelier-vindue udsigt over 
den del af Gudl'.!fems 
bavn, der hej æstes af 
silderøgeriet. Her er 
udsigten, som kunstneren 
oplevede den en sen 
juniajien i 1932, med lyset 
på vej fra øst, før den 
sidste i vest er væk. 



ejede den lille gård, Bognemark over 
Gudhjem, men desuden ned mod hav
nen i flere omgange udvidede sit hjem 
»Norresån«. Både placeringen inde i 
landet, med den fortættede stemning 
omkring en bondegård, der ligger 
som alene i ve rden, under årstidernes 
skiften, med de vekslende lyde og 
lugte samt det fr ie udsyn over havet, 
indgår i Høsts kunst, som hver sin 
halvdel af en he lhed. »Man kan ikke 
bare male uendeligheden, man må 
have det jordiske med,« hedder det i 
en af kunstnerens utallige slagkraftige 
afroismer. 

Der e r billeder, man ikke ville tro på 
som virkelighedsskildringer uden selv 
at have set noget !igenende. Således 
solnedgangen over Gudhjem, der er 
så storslået, at kun den danske humor 

formår at afbalancere situationen ved 
at udstrække oplevelsen til også at 
dække en mad med friskrøget sild, æg
geblomme og et kraftigt skvæt purløg. 
Naturl igvis om sommeren, men ikke i 
mindre grad om vinteren, hvor de 
kridtede pastelfarver over den luk
kede og slukkede by skaber en egen 
stemning, de fortættede indttyk af 
kulde, som kun så sjældent optræder i 
dansk kunst. Fra sit atelier havde Høst 
sommer og vinter, dag og nat udsigt til 
naturen, og i hans bedste billeder er 
dens flygtige øjeblikke fastholdt med 
et nærvær, der både rummer præcise 
iagttagelser og en vældig romantisk 
oplevelse af ånden i naturen, kolori
stisk forener modsætninger som de 
franske male res sans for duftfulde, 
samstemte nuancer samt den ger-

mansk/skandinaviske ekspressionis
mes næsten brutale farvekraft. 

Således lukke r et gadebillede, der 
endda foresti ller noget så overskueligt 
som silderøgeriet i Gudhjem, sig om 
en næsten uvirkelig solnedgangsstem
ning, den 7. juni 1932, hvor jorden 
nedsænkes i mø rket, over brunt og ok
ker er på vej mod natten, men i østen 
stiger solen op. 

Koloristisk er maleriet samlet om 
røgeriets rødlige kalkflade, jordklum
pen der gennem en skorsten er for
bundet med solnedgangen og brun
lige småskyer, der hastigt henad him
len drager. To fiskerbåde er på vej 
over det blåsorte hav, og man kan 
netop skelne nogle fyraftenstrætte 
folk, der mellem gadens bratte mure 
er på vej hjem til hver deres. 
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En oprørsk student 
DET ER NU to år siden, forfatteren, 
overbibliotekar Christian Stub-Jør
gensen og hans kone Elisabeth døde 
på. to forskellige hospitaler i Århus 
med få dages mellemrum. Det skrev 
jeg selvfølgelig om, og siden kom der 
brev med billede fra en dame i Virum, 
fru Helga Suurballe, der blev student i 
Rønne i 1914 sammen med Stub. De er 
begge født i 1897, hun i august og han i 
september. Hun fortæller, at de fulgtes 
sammen fra skole hver dag og var 
gode kammerater. Ellers var der ikke 
noget der, betoner den nu 93-årige 
dame med både smil og alvor i stem
men. 

Der var den 10. august 1897, hun 
blev født i Rønne, og Christian Stub
Jørgensen fødtes i Allinge den 4. sep
tember samme år. De mødtes ved op
tagelsesprøve på Rønne Statsskole for 
at fortsætte skolegangen med mellem
skole og gymnasium med henblik på 
studentereksamen. Da skolen be
gyndte, flyttede Christian fra Allinge til 
Rønne, og vi blev næsten naboer. På 
den måde kom vi til at følges ad fra og 
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til skole i syv år, et ret langt styklce vej, 
og det gav anledning til samtaler, jeg 
altid har været glad for. Christian og 
jeg snakkede gode sammen. 

Han var en god fortæller og tillige 
vittig. Allerede dengang var han op
fyldt af drømme om at skrive, men v~

jen blev lang for ham. 
Tide n gik så godt, og vi gik til stu

dentereksamen og kom godt igennem 
den , men så kom den dag, hvor vi alle 
skulle samles med rektor Koefoed, og 
alt det var Christian nu ikke så meget 
for. Han ville ikke ligne en nybagt stu
dent. Derfor var han også den sidste, 
der ankom - roligt slentrende hen 
imod os andre, der stod parat. Han 
havde barberet sine kraftige, mørke 
øjenbryn væk og var helt forandret. 
Yderligere havde han sørget for, at stu
denterhuen ikke mere så ny ud. Jeg 

tror, han havde ligger med den i sen
gen om narren. 

Han ville heller ikke fotograferes, 
men han gik dog med til det, og det er 
jeg glad for nu, jeg genser billeder, 
men jeg rænker også på, hvordan de 
allesammen er væk efterhånden. Jeg 
tror, jeg er den sidste af hele holdet. 
Jeg mistede ret hurtigt forbindelsen 
med Bornholm. Jeg rejste til Køben
havn for at studere, men i 1920 blev jeg 
dyrlægekone i Sønderjylland. 

Stub:Jørgensen var den, jeg havde 
forbindelse med længst. Jeg har be
søge ham og hans kone flere gange, og 
der er klart, ar jeg altid har læst det, når 
jeg fandt noget i avisen om ham. Han 
sendte mig også af og til sine bøger, og 
der har været som ar stå på Bornholm 
igen at læse dem. B-d. 

Studenterholdet fra Rønne 1914. Bagest fra venstre: Willy Larsen. Poul Bostrup. Robmann. 
Valdemar Bidstrup. Chr. Stub-Jørgensen. Gregers Petersen. Chr. Møller. Frits Larsen. Hen
n'k Hermansen. Georg Westh. Forrest: Sigfred Borch. Nina Rendtorff. Vera Dii-cks. Helga 
Rasmussen (Suurballe). Johannes Lund. Bodil Kure. Svend Edv. Kofoed. 
Den person, som den unge student Helga har indsat i det øverste højre hjørne, forestiller 
prinsesse Margrethe af Bourbon-Parma, der blev student samme år. 



Folk vi husker 
Portrætter af fødte og førde bornholmere 
afgået ved døden det sidste år 

Redaktion: Eyvind L. Lind, Smedegade 6, 3782 Klemensker 

.llai{l'e Andersen, Son<lergade ~- Kle
mensker. Husmoder. Formand for Kle
mensker Pensionistforen ing. 
8.8. 1909·2.1. 1990. 

.\largretbe Do/I, Saltuna. Malerinde. 
1 6. 11.1897·23.~. 1990. 

Kli,tia11 Fi1111e, Strandgade 7, 3790 
I l:L,Je. Fisker. 
2~ .0 1. 1923·8.8. 1990. 

Sl'end Holger Anie A11de1sen, Gusta,· 
~løllers\'ej I I. 3730 Nexø. folketings· 
medlem, forskell ige rillidsh"e'"· 
26. 1. 1929-14.5. 1990. 

Kai Enge/lje11Sen, Søvang 27, Hørs
holm. Dir. En række tillidsp" bl.a. 
næstform. i Lloyds reg" form. f. Damp
skibsselsk. Torm.Jernets Arbejdsg.f" 0 . 
d. Stålvalseværk, Handelsb. rpr.skab. 
RO. 26. ll.1925-25.1.1990. 

_,; 

Poul E1ik Frol1111d, Christiansø. Lærer. 
25 11. 1947-7.6. 1990 

Hed1•ig Blocb, Curdtslund 2, 3700 Røn
ne. O"erlærer. 
20.7. 1898-22.7. 1990. 

Mi1111a L Fagerlund, S\'aneke\'ej 17, 
3700 Rønne. Husmoder. Mege1 aktiv i 
Sa. Georgesgilder. 
18.09. 19 18-19.1. 1990. 

O!-e FundJ, Damgade I , 3700 Rønne. 
Tømrer. Kreds· og afdelingsformand, 
I igningskommissionen, skatterådet. 
11 .3. 1903-14.10. 1989. 

Bemt 0Jr. A11de1se11, Torneværksvej 
45, 3700 Rønne. Toldkomrollor. 
IO. I. 1912-26.1.1990. 

Alfred OJ1islia11se11, Bondegård, Rø. 
Læge. sprogmand, radioama1or m.m. 
Medlem af skolekommissionen 
Østermarie. 
6.3. 1922-4.11. 1989. 

11.... 
fe/IS H. Fassel, Egeløkken 7. 3700 Røn
ne. Sognepræst. 
30.12. 19 15-26.7. 1990. 

Aksel Hansen, Østervang 14, 3700 Røn
ne. Fhv. hotelejer, næs1fm. i Gudhjem 
Turistforening. 
9.9. 1920-22.12. 1989. 



Egon Hansen, SkO\m øllevej 43, Århus. 
~luseumsassistent, deltaget i udgrav
ninger i ind· og udland. 
~ .8. 1922-29.9. 1989. 

Rudolf Hasbild, Sdr . Villa,·ej 3. 3700 
Ronne. Seniorsergent. 
21.9. 1910·5.9. 1990. 

Alfred Haage11Se11, Møllegade 2, 3700 
Ronne. Tarmmester, akt i\· i modstands
be-·ægelsen, dronningens fon jenstme
dalje. 
" .8. 19 18-8.1.1990. 

Karl EdmrdJe11sen, Rosenørnsalle 19, 
3751 Østermarie. Prædikant, Østerma
rie skolekommission. 
2~.s. 1916-25.4. 1990. 

Emil Nansen, Gudhjemvej 9. 3760 
Gudhjem. Fh\'. borgmester. forsk. til· 
lidsh\'., æresmedlem af Ø -G Venstre· 
forening. 
6.5. 1912-19.5. 1990. 

Aage Heino, Nørregade 24, 3700 Røn
ne. Malermester. 
4.3. 1905· 18.2. 1990. 

Sænd Helt lpsen, Præstegård, Kirke-•ej 
21, Nylars. Gårdejer. Nylars sogneråd. 
2.7. 1922-12.12. 1989. 

\'ViUJel111 Andreas Jensen, Strand Løk· 
ke,3770Sandvig. Murermester. 
18.2. 1908-26.S. 1989. 

Frank Hansen, Bækken 14, 3700 Røn
ne. Musiker. 
6.12. 1905-22.11. 1989. 

Niels A Hilligsøe, Bellmansvej 1, 3700 
Rønne. Po litiassistent. 
30.10. 1910-21.8. 1990. 

Klaus Erik Jacobsen, Jens Koefoeds Vej 
22, 3790 Hasle. Oberstløjtnant. I. vice
borgm" forsk. tillidshverv. RD af I. 
grad. 
5. 7. 1929-31.12. 1989. 

Carl Jorgensen, Pingels Alle 48, 3700 
Rønne. Forretningsfører. 
12.11. 1898-2.1. 1990. 

Viggo Hansen, Ferskesøstræde 20. 
3 730 Nexø. Viceskoleinspek'lør. 
24.6. 1901-2.9. 1990. 

El(r Holm, Vestergade IO, 3790 Hasle. 
Kommunekasserer. 
18.10. 1915-13.7. 1990. 

Helmer Jensen, Blykobbevej 32. 3700 
Rønne. Typograf, musiker. 
1.6. 1934·19.9. 1990. 

Hans Oluf Jørgensen, Gudhjemvej 1, 
3760 Gudhjem. Bygmester, vurde· 
ringsmand for Alm. Brand. 
29.4. 1906-16.7. 1990. 



tn11gard Jorgensen, l-lammershusvej 
18. 3770 Allinge. Ar\'idsens Condi1ori. 
I 0.3. 1913·6.5. 1990. 

/Ians Peter Lc11se11, Præs1egårdsvejen 
13. \'es1ermarie. Mink:l\'ler, flere 1i llids
poS1er. 
13.; . 1931 ·30.5. 1990. 

.foba1111es lund, l-ledegårds\'ej 3. 3720 
Åkirkeby. Ho1elejer. Højskolehjemmet. 
lt!.2. 1909·25.3. 1990. 

1\n11a F1igat1rd Mogensen, Gig1pleje
hjemme1. Rønne. Overlærer. 
29.11. 1889·27.7. 1990. 

Robe11 Jørgensen , Åkirkeby. Kommu· 
naldirek'tør. 
14.8. 1916·9.9. 1989. 

Kaj la1se11, Gan ne"•angen 84, s1" 3700 
Rønne. Fhv. skibsfører. 
27.2. 1921-9.8. 1990. 

Herluf Lundberg, l-larbO\'ej 28. 3700 
Rønne. Maskinchef i Bornholms1rafik· 
ken. 
17.8. 1931 ·24.9. 1989. 

Palle MundJjellsen , Snellemark 19, 
3700 Rønne. Maskinmes1er ( Born
holms1rafikken). 
4.6. 1934-29.8. 1990. 

jarl Ei1ikur KLl/dan, Vimmelskaftel 24, 
3700 Rønne. Overlæge, bl.a. Born
holms Cemralsvgehus. 
13.8. 1914-20.9. 1990 

Mat)' Larsen, S1randvejen 38, 3770 Al· 
linge. Damefrisør og pensionatejer 
(Mary). 
13.7. 1923-16.5. 1989. 

Carlo Lundtoft, Skovfogedengen 76 A, 
3300 Frederiksværk. Fhv. stationschef 
ved Falck og Zonen. 
28.4. 1913-8.6. 1990. 

KL/11 Mogensen J\/1111d1, Lindevej 6, 
3782 Klemensker. Gårdejer, K~·kke· 

gård. Sandemand. formand for brug
sen, vurderingsmand m.m. 
3.12. 1911-26.2. 1990 

Rid1ard A. Kofoed, Storegade 14, 3740 
Svaneke. Fhv. sparekassedirektør. 
11.5. 1911·12.3. 1990. 

Orla Rasd; Lau, Dr. Kabells\·ej 4. Ma
lermester, form. for Bornholms Fa"·e
handlerforening. 
12.9. 1896·29.JO. 1989. 

H. E. Madsen, De gamles Hjem, 3700 
Rønne. Di rektør. Fhv. hollandsk kon
sul, Orangeorden, RO, l-låndværksrå
de1s fonjens1medalje. 
13.10. 1891·2.12. 1989. 

Knud Mø//e1; Snellemark 12, 3700 
Rønne. Lektor. Lærer på Teknisk skole 
i Rønne, medarbejder cemralbibli0te
kets lokalhistoriske arkiv. 
22.6. 1907-14.12. 1989. 



AmeNielse11, Christ iansø. Fabrikant. 
2.12.1 9 16-1-11 2. 1989. 

lise Olse11, Ege,·ang. 3700 Rønne. I lus
moder. kontaktperson Mother Teresa 
Bornholm. 
-1.-i. 1922-2-18 1990. 

Be111 Riis, Slomrabjergvej 22. 3751 
Østermar ie. Dyrlæge. Censor ' 'ed Kli 
nik for mindre husd\T, Landbohøjsko
len. m.m. 
11 .8. 193-1- 12.6. 1990 

Tage Stemp, Hans Rømersvej 22. 3720 
Aki rkeby. Skovfoged. 
1-1.6.1910-29 6. 1990. 

Sænd Nielsen, Vo ldgade 16, 3 700 Røn
ne. Faktor på Bornholmeren. formand 
for sygekassen. 
14.12. 1899-1.8. 1990. 

.I/arie Pelle, Pluggegårdsvej 5, Nyker. 
Husmoder. Aktiv i Røde Kors, husm. f. , 
Hollands Børnehjælp m.m. 
13.3. 1911·3.9 1990. 

Knud Rottensten, Emmas,·ej 19, 2820 
Gentofte. Forstander. dr. phil. , profes
sor. 
U l.1903-13.1.1990. 

Meta Søndergård, Ll. Madsegade 14, 
3700 Rønne. Fhv. manufakturhandler. 
22.11. 1889-4. 1. 1990 

Jacob Viggo Nielsen, Plejeh jemmet 
Lunden, 3700 Rønne. Provst, forf. re
daktør, form. f. KFUM og K, amtsfm. f. 
DKUm.m. 
8.5. 1894-12.1. 1990. 

Peter j. Petersen, Fælled1•ej 16, 3 790 
Hasle. Kystbetjent, regnskabsfører. 
brænder. 
27.4. 1918-8.11.1989. 

Ru tb Anker Sjøberg, Violstræde 9. 3700 
Rønne. Korrektør, Bornholms Tiden
de. Bridgespiller. 
22.2. 1913-22.2. 1990 

jobs. G.Dj. Sørensen, Buen 9, 3700 
Rønne. Reda.ktør , speaker, oplæser af 
frihedsbudskabet fra BBC 4. maj. forf.. 
oversæuer, m.m. Modtaget legat fra Kaj 
Munks Mindef. 
10.11.1908-14 121989. 

Albe11 Olsen, Syrenvej 15. 3 700 Rønne. 
Radio/lV-forhandler. 
29.12 1904-6.1 2. 1989 

jorgen Pinbolt, Malmøvej 9. 3700 Røn
ne. Fuld1mcgtig. 
25.5 1921 -48. 1990 

01'e Sko1"gaard-So1111e, Møllebakken 
24. 3740 Svaneke. Skovfoged, trælast
forvalter. 
8.6. 1918-9 6 1990. 

Jo/Janne nJaaisilmd, Storegade 17, 
3700 Rønne. Pianist, akt iv i louekorp
set. Rønne Børneasyl. Bornh. Tidendes 
best. m.m. 
6.2. 1913-4.2. 1990. 



Bjame 'fl1rge-Nielse11, Smedel'ej 4 , 

} 760Gudhjem. Direk1or. 
8.5. 1947- 15. 11. 1989. 

Skat \Vest, Åsen 20, 3730 Nexø. Cykel · 
handler, kass. i Cykelhf. Bornholm. 

Jakob Vind, Møllebakken 20, 3740 5,·a
neke. Viceskoleinspe~,ør, form. For
eningen Norden. 

Ed1v:ll'd Aagesen, Alg:1de 2, 5683 Hårby. 
Bog1rykker. I bes1. f. DB & P. 
14.7. 1915-18.5. 1990. 4.8. 1910-8.4. 1990. 

14.2. 1910-10.1. 1990. 

Hun hentede ham og han hende 

Lydia og William langt ovre i det 
jyske fejrede g uldbryllup foråret 
1989. Hun e r bornholmer, og en
gang i slutningen af de tredivere, 
der fik den engelske premiermini
ster Neville Chamberlain til at sige 
de berømte ord om ikke mere krig 
i vor tid, tog den da 15-årige Lydia 
med sin mor og søste r på famili
ebesøg i Midtjylland. Hun traf Willi
am, der var fem år æ ldre. De kikke
de på h inanden, som unge gør, og 
de snakkede og skrev i årevis, før 
det blev til noget med dem. 

Da tog Will iam mod til sig og fæ
stede sig som karl på en gård ved 
Vordingborg. Det var lidt nærmere 
Bornho lm. 

Han regnede ud, at det kunne la
de s ig gøre at cykle til København 
på mind re e nd en dag og om afte
nen tage båden til Rø nne og derfra 
cykle til Olsker, hvor pigen boede. 

Fra havne n i Rø nne udgik mange 
landeveje, hvilken gik til Olsker? 
Der stod en mand og lænede sig op 
ad sin cyke l. Han så tilforladelig ud, 
og William spurgte ham. 

- Denne vej, sagde manden og 
pegede til venstre. Jeg skal samme 
vej. Vi kan fø lges ad, men hvor kom
mer du fra? Du ta ler så underligt. 

William talte jysk. Det syntes han 
ikke var unde rl igt. Og manden med 
cyklen talte bornholmsk, hvilket 
han ikke syntes var underligt. 

De cyklede af sted med hver sin 
undren over det sprog, den anden 
talte, men de nåede da Olsker, og 
manden sagde: 

- Nu skal jeg ikke længere. 

- Nej, sagde William - og syntes 
pludselig, han var meget langt væk 
hjemmefra. 

- Har du lyst til at gå med ind og 
få noget at spise? spurgte manden 
så. 

Det havde William, og hvem stod 
der i stuen og havde maden p4rat ti l 
s in far? Lydia. B-d. 

JUL PÅ BORNHOl.M 49 



Bornholmiana 1990 

Listen omfatter kun alment tilgængelige bombolnzske bøger udkommet i 1990. 

Aa Kirche Bornholm. Turistfører. Tysk udg. Ill. delvis i farver. 
A5. 8-sidet folder .................................................................................................. 6,00 

Aa kirke Bornho lm. Turistfører. Ill. delvis i farver. 
A5. 8-sidet fo lder ................................ ....................................... ......................... 6,00 

Bornho lm 1990 i billeder. 
Ca. 56s. Will. DamsBogh ...... : ............................................................... Pris ikkefastsat 

Bornholmsk keramik Michael Andersen. Ill. 32 s. 
Bornholms Museum ........................................................... .. .......................... 45,00 

Bornholmske Samlinger 111 3. Red.: Per Thule Hansen. Ill. 1S7 s. 
Udgive1 af Bornholms H istoriske Samfund..................................................... I S0,00 

Bøggild, Hansaage: Arbejdsgiverne på Bornholm 191 S-1990. 
Jubi læumsskrift. Udgivet i anledning af Bornholms 
Arbejdsgiverforenings 7S års jubilæum den 16. martS 1990. 
Ill.: Fotos, portr. A4. 32 upagn. s. Bornholms Arbejdsgiverforening .......... 8S,OO 

Erichsens gård 1 Rønne. Red.: Ann Vibeke Knudsen. Ill. delvis i farver. 
A4.48s. Bornholms Museum ............................................................................ 70,00 

Fors, Georg: Sandsjobor. (sv.). Om Johan Prinizenskolds 
224 dagarpå Bo rnholm. Ill. 160s. 150,00 .............................................. Indb. 2SO,OO 

Fra Bornholms Museum 1987-1988. Red.: Ann Vibeke Knudsen. 
Ill. 136 s. ................................................................................................................. 85,00 

Gjerkaas, Eigil: Bestefarsl<lokker. 
Norsk. 112 s. C. Huitfeldt Forlag. Indb ........................................................ ca. 32S,OO 

Gudinden fra H olkadalen. Lisbet Munch-Pecersen. 
Red.: Lars Kærulf Møller. Uds1illingskaralog. 
Ill. delvis i farver. 48 s. Bornholms Kunstmuseum......................................... 6S,OO 

Henriksen, Leif: Bornho lmsk ordiøj. Ordsprog - talemåder - leveregler -
ud1ryksformer. ca. 100s. Will. Dams Bogh...................................................... 148,00 

Henriksen, Leif: Register til Jul på Bornholm 1973-1987. 
A4. 58 s. Udgivet af Bornho lms Lokalhiscoriske Arkiv ................................... S0,00 

Huse i Aakirkeby. Fra bindingsværk til bedre byggeskik. 
Ill. Stort fo rmat. 332 s. Miljøministeriet, Planstyrelsen, 
Aakirkeby Kommune.......................................................................................... 200,00 

Hvas, Brita: Karl lsakson ett liv i konst. Signum. ................................................. 447,00 
Jensen, Kim Foss: Akut beslægtet. Digte. 

68 s. Det schønbergske Forlag........................................................................... 148,00 
Johansen, Knud Willy: Rønne Badminton Klub 1940-1990. 

Jubilæumsskrift. Ill.: Fotos, portr. AS. 48s. .......................... ............................ 20,00 
Jørgensen, j ens Riis: Huse i Sandvig gennem 200 år . 

Rigt ill. med focos, kort, grundplaner m.v. A4. 224 s. 
Bornholms Museum ........................................................................................... 200,00 

Jørgensen, Lars: Bækkegård and Glasergård. 
Two cemeteries from the L.ate l ron Age on Bornholm. 
Arkæologiske studier vo l. VI li, 1990. 176 s. Akademisk Forlag ................... 244,00 

Jørgensen, Lars: Kongeriget i Østersøen. 
Artikel. Ill. 8 s. SKALK nr. 4, 1990 

Jørgensen, Paul: Drømma. Nonna borringholmska dikt. 
Omslagstegning: Arne Madsen. I komm.: Colbergs Boghandel NS. .. 98,00 

Kendte bornholmeres bedste madopskrifter. Ill. A5. 3S s. 
Udgivet af • 10. a Aaker Skole• . Eget forlag .......... ,........................................... 30,00 

Kjølbv, Vilh. Wulffsen: Lidt om Bornholm. 
(Aftikler -samling af avisudklip). Ill. A4. 116 fot.kop. s. Eget forlag ............ 120,00 

Kommuneatlas Rønne. Bevaringsværdier i byer og bygninger 1990. 
A3. 56 s. Mljøministeriet/Planstyrelsen ............................................................ 300,00 

Kutter-Indeks for Bornholm og Christiansø ·90. 
A5. 44 s. Bornho lmerens Forlag ........................................................................ 44 ,00 

Rosenquist, Ulla: Kulturguide Rønne-Dueodde. 
Ill.: Farvefotos og kort. 14-sidet folder. 
Tegnestu en Rosenquist, Møllebakken 7, 3760Gudhjem ............................. 10,00 
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Bornholms litteratur 

Red.: jens Sorensen. - Colbergs Bogbandel. 

Andersen, Emil: Oluf Høst - æresborger i Svaneke. 
N)<årspub likation. I ll. AS. 62 s. Bornholmerens Forlag .................. . 

Andersen, Gert: Jul og andre tildragelser fra 2o·rnes Bornholm .......... . 
Andersen, 0.: Tyske befæstningsanlæg på Bornholm ............................ . 
Barfoed, Jørgen H.: Et cemrum i periferien -

modstandsbevægelsen på Bornholm ................................................... . 
Bjørn, Claus: Markus Peter Blem·s l iv og virke 1848-19 15. 

Landmand. Kreditforeningsmand. Andelsmand og f o lketingsmand. 
Ill. 136 sider. Nyboder Boghandel. Heft ................. ................ ........ ................ . 

Blang, Levv: Et tidsbillede fra svundne tider.... . .......... ............. . . 
Bohn. Herluf: Erindringer. 

Ill. AS. 118 s. Bornholmerens Forlag. I komm.: Colbergs Boghandel ...... . 
Bornholm i Billeder 1824. 

20 skitser fra det kongelige besøg i 1824, tegnet af en af prins 
Christians følgesvende. A4. 20 plancher i mappe. 
Bornholmerens Forlag ............................................................................ . 

Bornholms Fugleskydningsselskab gennem I 00 år. 44. s. Gornitzka ... . 
Bornholms Geologi 1-fV. Tidsskriftet VARV ...................................................... a 
Bornho lms landbrug gennem tiderne. Bornholmske Samlinger 

Ill. række. 2. bind. Ill. 271 s. Bornho lms Hiscoriske Samfund .................... . 
Bornho lms militære domiciler. , 

Red .. Jesper Gram-Andersen. HovedforFatter: H. F.. Skaarup. III A4. 
458 s Østre Landsdelskommando. Forsvarsmuseet på Bornho lm .. 

Bornho lmsk 1-lumor. Dæmmeså. 1.-6. samling. 
En Samling bornholmske Anekdoter ved H. Sonne Kofoed og 
N. C. Stangegård. Tegninger af Sigvard. 
Første gang udgivet 1943-1953 på Bornholms Tidendes Forlag. 
Uændret optryk 64 s. Forlaget Cicero ............................................................ il 

Bornholmske kvinders husnid. 
Særtryk af Bornholmske Samlinger li. række, 18. bind. 
Ill. 100 s. Bornholms Museum og Bornholms 
Hiscoriske Samfund. Heft . ............................................. .......................... . 

Bornholmske naturbilleder. Bornholms Naturhiscoriske 
Forening 50 år. 96 s ............................................................................. . 

Bornholmske Samlinger. Il. række. 19. bind. 
Kruse, Wilhelm: Bornholm som Lvbæks Jensbesiddelse 
1525 til I S76. (Oversat fra tvsk af Erik Strøb,·). 
224 s. Bornho lms H iscoriske.Samfund ............. .' ..... .................................... . 

Bornholmske Samlinger 111. række. I. bind. 
Red.: Per Thule Hansen. Ill. 179 s. Bornholms Historiske Samfund .......... . 

Bro, Margrethe: Slægten Hansen fra Nexø ..... ...... ... ....... ........ ........................... . 
Bøggild, Hansaage: Bornholm. 

Oplevet og beskrevet af Hansaage Bøggild. Med kort og 
leksikon. Gennemillustreret i sort/hvid og farve. 268 s. 
Gyldendal. Løssalg. Indb. i rødt hel fablea ...................................................... . 
Indgår som 4. bind i serien: Danmark 1-10. Pr. bind i 
subskription indb. i blå helfablea ................. ........................ .......................... . 

Bøggild, Hansaage: Breve fra mester O luf. 38 s ............................................... . 
Bøggi ld, Hansaage: Christiansø under besænelse og bombar

dementer. Særtryk af fem interviews med tidligere f)•rmester 
og forvalter J. P.Jakobsen. 22 s .......................................................................... . 

Bøggild , Hansaage ogj.j. Sabber: De kommer nok engang. 38 s ................... . 
Bøggild, Hansaage: Hverdagskost og Højtidsmad. 

Året rundt i det gamle bornholmske køkken. 
Erindringer - Mennesker - Opskri fter. Ill. Tegninger 
og papirk lip: Sabber. 128 s. Colbergs Boghandel. .................. ........ " ..... . 

Bøggild, Hansaage: Tonen fra Bornholm. 
Erik Sjøberg fra skomager til kongel ig kammersanger. 
A4. 72 s. Bornholms Tidende ............................................................................ . 

Bøggild, Hansaage: Varm Granit. Essays oganikler. 64 s ................................. . 
Bøggild, Hansaage: Vinden blæser sin blå trompet. 

Bornholmske billeder. M·tvr. 56 s ............................................................. . 
Bøggild, Hansaage: Vimerrejse til Bornholm. 

Ill. med farvekridnegninger af Sven Havsteen-Mikkelsen. 
Tilrettelægning: Erik Ellegaard Frederiksen IOD. Format: 27X21 
tværformat. 88 s. 1985. Bornholms Tidendes Forlag. 
l kommission: Colbergs Boghandel. Indbunden og i kassette .............. . 
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Chrisio ffersen, Vagn: Teaierm inder. !11. 102 s. Bornho lmerens Forlag ........ . 
Ellehøj, Poul: Hård t som sten. 

Moseløkken, arbejdende Stenbrudsmuseum. Ill. 46 s ......................... ........ . 
Gamle huse i Rønne 1761-1967. Kildesamling: Roben Egevang. 

Viggo Petersen Rønne Byforening. 1967. 156 s ........................... ................. . 
Gensbøl, Bennv.: Bornholm rundt. 

- Skan• narurguide. Il l. 8 fan•eplancher. 168 s. Skarv-Høst & Søn ........... . 
Hammer,A.: En aandel ig Klage-Vi ise. 28 upagn. s ............................................. . 
Hansen, Finn: På tur i Bornholms natur. 

Ill . med kon og fotos i fan•er. AS. 128 s. Samvirkende 
Bornholmske Turistforeninger og Bornholms Amtskommune ................ . 

Hansen, Finn: Bornho lm. Radwandern und Wandern durch Natur 
und Kultur. Tysk udg. af ovenstående ............................................................. . 

Hansen.Jakob: Universaldirken og andre fonællinger. 
Udvalg og indledning ved Sven Møller Kristensen. 
Noveller. 176 s. Fremad ............. ............................. . 

Hansen, Werner: De ho ldt fanen højt. 
Arbejdernes Fællesorganisation på Bornholm gennem 90 år. 
III.AS. 75 s. I komm.: Colbergs Boghandel ..................................................... . 

Hansen, Viggo: År og dag i skoven. 55 s . ........... .................................................. . 
Harild, Poul: I Pelles fodspor. 

I ll. 32 s. Bo rnho lms T idendes Forlag. .............................................................. . 
Harild, Poul: Nexø før og nu 

Bi lleder fradet gamle Nexø. 2. samling. 111 s. Gornitzkas Trykkeri ......... . 
I lenriksen. Leif: Bornholmsk sp rogquiz 

Tegninger afTorben Bjørn. 64 s. Wi lliam Dams Bogh .............. ""." .. " ...... . 
J-loumann, Børge: Man in Andersen Nexø og hans samtid 1919-19S4. 

1-11 1. 111. Nu komple1. Gyldendal "" ... "". . ......... " " .. " " " "" .. """"""""" " " . 
Historiske huse i Aarsdale Fiskerleje. 192 s ............................ """"""" .... " ... " " .. 
Høst. Niels: Norresån. ( Om maleren Oluf Høst). Ill. 96s. Kan ................ . 

lpsen. Arne: Sangeren fra I lasle. 
Folkebog om Vi lhelm Herold og hans barndomsby " .................................. . 

lpsen, Arne og Ew ind L Lind: Bøndernes by. 
Sagaen om avlsbrugerne og deres bygårde i Hasle. AS. 96 s ... """""" .. " .. ". 

lpsen, Arne og Ewind L. und: Folket i fiskerlejerne. 
Forsidetegning: Bem Kaas. 8S s . . """"".. . ...................... . 

lpsen, Arne og Ew ind L. Lind: Kulb ryderne ved Hasle. 
III.AS. 80 s. Bornho lmerens Forlag """ ..... . 

lpsen. Arne og Ewind L. Lind: Livet i sogne!. 
Il l. A5. 96 s. Bornho lmerens Forlag. 
I komm.: Colbergs Boghandel."""........... . .......... " " """ ... "."" ... " ... . 

lpsen, Arne og Eyvind L Lind: Sogn og seværdighed. 
Nl'ker - Sonhat - Muleb1· i fon id og nut id. Ill. 
A5. 136 s. Bornholmerens Forlag. 
I komm.: Colbergs Boghandel .. "" ................... . 

lpsen. Karl Ejner: Nexø i vo r Bællatid 
(Ca. 1920-1950). Ill. med fot0s. S7 s. Gornirzkas Trykkeri. Nexø"" .... "" ..... 

Jensen, Alfred og Arne Madsen: N.,.xø i tekst og tegning. 72 s. " ......... . 
Jensen, Niels:j ernbaner i:iå Lolland-Falster og Bornholm ........ """ ...... . 
Jeppesen, Karen: EvencYrøen . Din rejsebog om Bornholm. 

Lejrsko lehæfte. Ill. 64 s. Bornho lms Tidendes Forlag .. """"""""""" . 
Jespersen, Dines Skafte: Tro ldepus ved Løvehovederne. 

Børnebog. !li. 80 s. Chr. Erichsens Forlag ..................... " .. " " .. """."" .. "."" ... . 
Jespersen, Henrik: Turforslag, geo logi og 

den le1•ende natur i sp rækkedalene. Ill. 64 s ..................... "."".""." .. ""." ..... . 
j ubilæumsbog Knudsker Idrætsforening 1963-1988. 111. AS. I 24 s ................ . 
j ørgensen,j. A.: Bornho lms Historie VII. 61 I s ............. """.""""""""""""" ... " 
Jørgensen, j ens Riis: Huse i Sandvig gennem 200 år. 

Ill. ca. 176 s. Allinge-Gudhjem Kommune ...................... " .".""""" ................ . 
Jørgensen, j ens Riis: Rådhusets bygmester. 

Landinspelnør Henning Pedersen i Rønne. Rønne Byforening 
19S9-1984. lll. 16X23,6. 96s. I komm.: Colbergs Boghandel ............ . 

Jørgensen, Kaj, Niels L. Meyer og Henning Pilgaard: Energiplan fo r 
en grøn ø. Projekt for vedvarende energi på Bornho lm. 88 s. Sorgen" ..... 

Kaufmann, Richard v. J. Klindt: Romantisk Skjønhed 
ogGrandiosSt0rhed. Bornho lm i 1871-72 ................. " ." ." .""""."""." ........ . 

Kirkegaard , Johs.: Se de brudte kysters land. 
Digte. A5. 48s. Go rnitzka ..... " ........ " ........................................... "." ... "." ... " ..... . 

Kjølby, Vi lhelm Wulffsen: Bornholmske skove og plamager. 
Lidt om skovenes, plantagernes og jagtens historie. Ill. A4. I 58 dup I. s ..... 

Kjølb~', Vilhelm: En biografi om J-lerman Fridolf 
født i Svaneke 1906. Om guldmedaljebyen og Bornholm 
med træk fra slægtens, b1·ensog øens liv ........................................ . "" .""" .. . 

Kjølb1-, Vi lhelm: Kuremøllen Øsrermarie 1861-1983. 
lll.A4. 72 s. Udgivet af Kuremøllens Venner.Svaneke ... """"""""""" ........ . 

Kjølb1-, Vilhelm Wulffsen: SIGI Svaneke-lbsker Grnmastik-
og idrætsforening i SO år. I ll. A4. 40 s ..................... : ................. " ...... " .. " .......... . 

Kjølb1-, Vilhelm: Vindmøller før og nu. BORNHOLM. 176 s ....... " ................... . 
Kjøller, Frede: Bornholms ukendte stier 1-1! 3 109s . ................. " ... """""""". a 
Klindt,jørn: D isse danske. 147 s ......... """ .. " .... " ....... "".""." .. " ..... "" .... """." ..... . 
Klindr-Jensen, Ole: Son e Muld. 

Bornholm for 1500 år siden. Ill. 20 s. Gornitzka .......................... " ..... . 
Knudsen, Ann Vibeke: Bornho lmske andelsmejerier 1886-1986. 

Mejeribrugets udvikling på Bornho lm. Ill. A4. 56 s. 
Bornho lms Museum .......................................................................... " ...... . 

Knudsen, Ann Vibeke: umdbrugsmuseet Melsredgård. Ill. 48s. """." ..... "."" 
Koefoed, H. A.: Erindringsbilleder fra en barndom. 

III.AS. 112 s. Bornho lmerens Forlag. I komm.: Co lbergs Boghandel ....... . 
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Koefoed, J-1. A.: Om Manin Andersen Nexø. 
Afhandlinger og anikler. A5. I 70 s. Odense Universitet .. " .. """"" ............. . 

Koefoed, H. A.: Vemesal · en bornholmsk håndværkers rejsedagbog 
fra 1907. Bornho lms Tidendes nytårspublikation 1989-90. 
(Om billedskærer Christian Koefoed). ll l .. . .. " "" ."" """ .. " ........ . 

Konbog over Bornho lm,80 s. Bornholms Tidende ................. """" ... . " "."" .. . 
Kure, Børge: En ø i krig. 

Bornho lms besærtelseshisro rie. Ill. med fotos. 
Ston format: 28 x40. 9S s. Bornholmerens Forlag. 
I komm.: Co lbergs Boghandel..."."." ........................................ " ............. " " ." .. 

Kø ie, Henning: CHRISTIANSØ • Udsigt fra et fyr. 
Tanker og tegninger af Henning Køie. Omslag i fan•euyk. 
88 s. Gorni tzkas Forlag Al l inge ApS. Heft .......................... """."""""" ........... . 

u1rsen, Arne: Bornholm med kikken og lup. 40 s . .. 
L1rsen, Arne: Bornholm durch Fernrohr und Lupe ........................... " .... . 

36 s. Bornho lms Tidende 
L1rsen,Arne: I.æså. 151 s. " " """."" ." .. " .... " ..... " ...... ........... " ...... " " " " """""" ..... . 
Lind, Th.: Svaneke Bvs Historie. 

Rigt i ll. bl.a. med ca. 80 fotos af fotograf Myhre. 
300 s. Udgivet af Svaneke Byforening .............................. """ ......................... . 

Loremzen, H. C: Sa . Nicolai fornvet 1982-83. 
Ill.: Fotos og regninger. A4. 20 upag. s. Rønne Menighedsråd" .. "" ......... "". 

Lund, Orro j.: Slidara. Roman om den bornholmske husmand 
-på bornholmsk. 104 s. Gonnitzka ................................... """ ......................... . 

Madsen, Arne: Doktor Boesen. Er ridsbillede fra Nexø. 
Bornholms Tidendes nytårspublikation 1987-88. Ill. S 1 s. " .. ""."" "." ... """ 

Madsen, Arne: Kald og kim. 
Bornho lmske kirkeklokker. (Bornholms Tidendes nytårspublikation 
1986-87). Ill. med tegninger af for faneren samt fotos. 
88 s. Bornho lms Tidendes Forlag ......................................................... . 

Mah ler , Ludvig: Bobbarækus Filiækus 
- med Krølle Bølle rundt på Bornho lm 34 s. 
Den bornho lmske billedbog. Dansk og rysk udgave 
Co lbergs Borhanclel ........... " .............................................................................. . 

Mahler, Ludvig: Krølle Bølle hopper af. 
Bi lledbog. Ill. med tegn. i farvetryk. A4-tvr. 
40 upagn. s. Bornholmerens Forlag. I komm.: Co lbergs Boghandel "."" .. 

Mahler, Ludvig: Krølle Bølle springt ab. 
Billedbog. Tysk tekst. Ill. med tegn. i farvetryk. A4-tvr. 
40 upagn. s. Bornholmerens Forlag. I komm.: Co lbergs Boghandel ........ . 

t>.'1ahler, Ludvig: Kærlighedssmeden. 20s. . ..... "." ". " " .. " " .............. . 
Munch, A.xel: Bornholmske fo lked ragter og gamle håndarbejder. 64 s ........ . 
Nielsen, Karl: Aarsdale Husho ldnings Forening gjennem 

I OOår 1879-1 979. lll.A4. 96s. Bornho lms Tidende .... " .... "" ........................ . 
Nielsen, Niels: En by vokser ti l. 33 1 s ." ............................................ "" .. "" .. " ...... . 
Nielsen, Viggo: Smuler. Andagisbog. 382 s. Bornho lms T idende .................. . 
Nordberg, Terje: Den Blå Jomfru I •Fiskmåsen•. 

Tegninger: Sabber. 11 2 s. GB"".""""""" .. """ .. " .. """" .. """""""" .""" ... 
Nordberg, Terje: Den Blå j omfru li •Blåku lla• . 

Tegninger: Sabber. 104 s. GB.~ . .. . . .. . . .. . ...................... " """ ........ . 
Nordberg, Terje: j ens går i båden. 

Ill.: Tegninger afSabber. 40 s. " .. "" .... 
Nordberg, Terje: j ens geht an Bord. 

Tysk udg. Ill.: Tegninger af Sabber. 40 s ... "" .... ".""""""""""""""""" .. " ..... "" 

Pedersen, Elsebeth og Karen Kristiansen: Bo liger i Rønne 
- b~·ggeskik , vedl igeho ldelse og forbedringsforslag. 
Ill. I 28 s. Rønne Kommune """"""""""""""."" . ..... ".""" ""."""""" ............. . 

Pedersen, Erik: Bornholmske Strandinger J-11. 
( 1830-1986). 111. med foras. I alt 432 s. 
Bo rpholmerens Forlag. I komm.: Colbergs Boghandel NS. Pr. bd."" ...... . 

Pedersen, Lisbeth: Bornholm i oldtiden. 
Oldtidsminder og deres kulturhisto riske baggrund. Ill. 80 s. " """ ............ . 

Pedersen, Rose Bech: Når dagen gryr. Digte og sk itser. 80 s. Gorni tzka ." .... . 
Pedersen, Svend Lund: Med dampen oppe. Rønne H-Sandvig. 

l ll.96s . ........................ " "".""."" ............................................................. ".""""" 
Pedersen, Svend Lund: På sporer af DBJ. Rønne H -Nexø. 

Ill . 78 s . .................................................................................. ".""." ...... "" .. " ........ . 
Rasmussen, Ebbe Gen : Bornho lm og Arveriget. 

(Append ix til dokrordisp. · Dette Gaveb rev•). 84 s. 
Eger for lag. I komm.: Colbergs Boghandel ............................. " ..... " ............. . 

Rasmussen, Ebbe Gen : Pasto r Lemvigs betænkning, 37 s ......... "" .. "" .. " ." .. 
Rasmussen, Ebbe Gen : 16S8-begivenhederne under 

Sveriges besiddelse af øen " " "."" ."""""" ."." " ... " """". " ". ".""" .. " " .. "." .. 
Rasmussen, Niels Erik: Bornholmsk spillemand og smed. 

Ejnar Mon ensen 1906-1977. Ill" noder. AS. 60 s. Bornholmerens Forlag 
Lvdbånd derti l ." .... "."." ... " ....... " ......... " .................................................. " ......... . 

Ravnsred-Larsen, Lis: Turforslag, geologi og 
den levende natur på Sydlandet. Ill. 64 s" " " ....... " """""""""" .. """"" ... " ..... . 

Rawens maleriske rejse til Bornholm 1809-1 821. 
Bornho lms Tidendes nytårspublikarion. 
Ill. son/hvid og farve. 21x21. 48s. """ .................... ................ " ... """"""""" .. 

Reusch, Hans: Øens slagskygge. 
Digte om Bornho lm. Il l. Tegn. af Inge Reusch. AS. 56 s. Gorni tzka ............ . 

Rostrup, Egill: BORNHOLM. 
Bornho lms Tidendes nytårspubl ikation 1984. 
Ill. Digt. (Originaltekst på dansk gengivet i faksimile). 
Suppleret med engelsk oversænelse ved C. Carnpbell-McCallum. 
2. udg. I . opl. ( I . udg. I 9S3 ). AS. 32 s. """" .. " .... "" .. " ..... """""""""" ..... " 
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Roswall, Samuel: En banebrvder. 
En bog om Chr. Mø ller · luthersk Missionsforenings første leder 
·og den histo rie han blev en del af. Ill. 166 s. 
Dansk luthersk Forlag. Heft ........................................................... ................... . 

Rotvit, Stig: Fortidens vidne. Roman. 174 s. Gyldendal ..................................... . 
Rotvit, Stig: Fugl Føniks. 

Roman. PB. 158 s. Cicero ................................................................ ................... . 
Rorvir, Stig: I venners vold. 

Råman, 166 sider. Chr. Erichsen 
Rotv it, Stig: Rigtige drenge græder ikke. 

Børnebog. Dingo-bøgerne. 133 s. Gyldendal... .... "" .............................. """. 
Rotvit, Stig: Sidste trækning. 

Roman. PB. 169 s. Cicero.~, ................................................................................. . 
Schau,Jens Michael: Far. mor og børn. 

Noveller. 112 s. Gddendal .... " ... " ............ ....................................... . 
Schwarrz. I lorst: • RJchtig reisen" Bornholm. 

Rigt il l. delvis i farver. AS. 236s. OuMont Buchverlag Kiiln ...... . 
Seier. Valdemar: De underjordiske på Bornholm. 

Ill. med papirklip af jens Jakob Sabber. A4. 104 s. Bornholms T idende ..... 
Sjællandske og bornholmske fiskevande inklusive Møn 

og Lolbnd·Falster. Ill. AS.% s. Tema ........... " ........................... . 
Skovgaard, P. N.: Beskrivelse over Bornholm 1804. 434 s .............. . 
Skaarup, H. E. og Lisbeth Pedersen: Bornholm i historisk tid. 

Forsvarsværker og deres poliriske baggrund. Turforslag og en 
korr beskrivelse af de gamle kystskanser. Ill. 64 s ......................................... . 

Skaarup, H. E.: E. P. Tscherning på Bornholm 1823. 
lll.A5·tvr. 56s. Udgivet af Fo rsvarsmuseer på"Bornholm ..... ............. " ... ".". 

Skaarup. H . E.: Kastellet i Rønne. 
Ill. 30s. ForS\'arsmuseet. ..................... . 

Skaarup, H. E.: Kasreller in Rønne. 
Vom Fesrungsturm zum Vehrmuseum. 
•Kastellet i Rønne" i !Ysk oversænelse.111. AS. 32 s. Forsvarsmuseer 

Skaarup, H. E. :Sværdetog murskeen. 39s . ........................... ........................... .. . 
Sreen. Eric: Fuglekasser og vindfløje på Ertholmene. 

2S charmerende regninger. 32 s. Colbergs Fo rlag ..................... ................... . 
Stenbæk. Holger: I.bornholmernes tjeneste. 19Ss ....................... .................... . 
Smb-Jorgensen, Christian: 

Barndoms grønne enge. Erindringer. 148 s ................................ ................... . 
Blade'af l !asies bog. l OOs ............ ...................................................................... . 
Bo rnholm· vandringer og perspektiver. 60s ............................................... . 
Bo rnholms Borg. I ! Os .......................... ........................................................... . 
Bre,·e fra lthaka ( 1980). 42 s .......................................................... .................... . 
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Det ringer tredje gang. 
Udgivet i anledning af Christian Stub-Jørgensens 90 årsdag. 40 s .. ..... . 
Det var dengang. 7 bornholmernoveller. 64 s. Gornitzka .................. . 
En bornholmer i Dyrehaven. Arboe Mahler ude og hjemme. 35 s . ........... . 
Hammeren. 2. udg. med ni1, afslunende k.apirel. Ill. 33 s . ........................... . 
Hellig Haagen. 31 s ................................................... .......................................... . 
Hjemlands 1-.-i•st. 68 s ................................................................................. . 
Justine. En livsfange på Bornholm. 31 s ............... ............................... . 
Kølvand. 24 s ............ ... ............................................................................ . 
Næsdjævlens rige. 27 s ................................................................................ . 
Soldyrkerne på Madsebakke. 38 s .................................................................... . 

Sørensen,K. Magleby: KFUM-KFUK Rønne 1894-1984. 111. med fotos. 16s .. . 
Teisr, Fr.: Og Hammerfyretsvandr i natten "".""" ... " .. """ ...... "" .. " .... " ... """ .... . 
Thoms.Johannes: Haverne i Rønne. 22 s ............................................................ . 
Tiemrorh, Perer: Malerinden Olga Lau. 

Dragør-Italien-Gudhjem 1875-1960. Ill. 4 farveplancher. 32 s. 
Bo rnholm erens Forlag. I komm.: Co lbergs Boghandel .... ... ........... ... ......... . 

Tiemroth, Peter : Paul I-løm. 
Tilrettelæggelse: Jesper Høm. Ill. ( mange farvegengivelser). 
Srort format. 136 s. Hernov. lndb ..................................................................... . 
200 nummererede og signerede eksemplarer ............................................. . 

Tiemroth, Peter og Pau l Høm: Årer omkring Gudhjem. 28s ........................... . 
Tornehave, Bodil : Bornho lmeruret. Ill. 192 s. NNF. indb ........................ . 
Tornehave, Bodil: Fra sise til moms. 

Træk af det bo rnholmske to ldvæsens historie. 
Ill. 40 s. Bornholms Tidende ............................................................................ . 

Turforslag,geologi og den levende natur på Hammeren. Ill. AS·t:vr. 64 s ..... . 
Vensild, Henrik: Jagten Urban af Svaneke. 

Skib , fører, kunstner og motiv. Ill. 
Bornholmerens Forlag. (I komm.: Colbergs Boghandel NS, 
Rø nne), ind. farvereproduktion, 35 x 53, papirmål 43 x 60 ..... 

Vestergaard, Evan Th. ogjohs. Kirkegaard: Kristus sange -Nye sange. 
Voss, Tage: Drengen og båden. Ill. 96 s. Hekla ........ ................. ...... .. ................. . . 
Voss, Tage: Fiskesnak fra skæret. lll. med fotos. 134 s .. ............................. . 
Wessel, Lauri ts: Sjyjl-Sjyjl. En bornholmsk komedie. 31 s ................................ . 
Østersøens Perle · Bornholmsplakat i farver med bilkon på bagsiden ........ . 
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JUL· PÅ BORNHOLM. Vi har endnu små restoplag af nogle ældre udga"er 
ligesom vorr antikvariat eventuelt kar\ hjælpe med udsolgte årgange. 

Mr. THUE 

gør din hverdag 

til fest 

I habit fra 

FALSE 

WEBMORE 
VAN GILS 

FALCON 

STEILMANN 



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 k laver . 
Fingrene skal lige glide hen over 
tangenterne:--Bare et e nkelt par 
akkorder for at høre klangen. 
Det er næsten et instinkt. 
Følg det! 
Få et klaver hjem til d ig selv 
e t ha lvt års tid og prøv for 
alvor. G le m a lt om nogen 
sinde at komme til at spille 
som Ingrid Haeble r , Glenn 
Gould , Arthur Rubinstein eller 
Kieth Jarret. 
Men prøv, hvor 01eget du fak tisk 
stad ig kan selv. Og hvor re la-
tivt nemt du få r det tabte tilbage. 
Og prøv a t se børnene, når 
de opdage r, at Prinsesse To-Ben , 
Torde nskjold og Mariehønen 
Evigglad er meget sjovere end 
Donkey Kong. Alene det vil 
nok være alle pengene værd . 
Vi ta ler ikke om formuer. 
Vi ta ler kun om ca. 300 kroner 
om må.neden 

Køb eller leje 
Vi er en ren piano/flygel
for re tning . 
Ingen trommer, ingen guitarer og 
slet ikke e l-orgler. 
Vi begræn ser udbudet til det, vi 
har virke lig god forstand på, 
me n har til gengæld været verden 
rundt for at finde pianoer, du 
kan være tjent med. 
Tro os, de r laves meget , som ikke 
er særligt fremragende . Me n til 
gengæld kan man også gøre nogle 
kup ude i den store verden . 
Og de t ha r vi gjort. Hos os ligger 
prislejet fra ca. 18.000 til ca. 50.QOO. 
Den reelle handelsværd i er nok 

3000 til 5000 høje re , 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 for tsat 
have gang i forretningen. 

Garanti på både mekanik 
og tone 
På samtlige pianoer giver vi 
10 års garanti på ramme, sang
bund, ja det hele inkl. meka
nikkens ca. 12.000 enkeltdele . 
Og for at den gode tone i hvert fald 
ikke skal kikse i starte n, sender 
vi en klaverstemmer gratis 
ud til dig efter nærmere 
aftale , når instrumentet er 
leveret - både ved køb og leje. 

Lej i starten. 
Det kan du gøre 
fra ca. 300 kr. om måneden 
Så længe du endnu ikke ved , om 
det skal være a lvor, 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 e ller 
mere, lige så længe du vil. 
Se, hvordan det udvikler 
sig, og vil 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 e t 
indtryk af kva litet og vellyd. 

Kom ind , se og prøv. 
Og vil du derefte r prøve derhjemme, 

kører vi et ud til dig og henter det 
igen efter den aftalte tid. 

PlAl'\'ORENT 

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

J UL PÅ BORNHOLM 5 3 



299; 

···• Le Chef 
Cuisine 24 cm 
Sauterpande 

399; 

Le Chef 
Cuisine 1,5 l 
kasserolle. 

239; 

På forkant med den internationale urmode 

TISSOT-ur 

i træ med et 
præcisions
Tissot urværk i 
høj Schweizer
kvalitet 

URE i alle 
prislag 

Autoriseret Omega & Seiko forhandler 

St. Torv 6 A. 3700 Rønne. Tlf. 56 95 37 06 

Tho?l!!!J%.~ffft r~ 
vi Kenn Lund l er;ntfflm) 

St. Torv 6 A . 3700 Rønne · Tlf. 53 95 37 06 
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Aktuelle tilbud fra Le Chef 
Moderne køkkenting 

Le Chef Ekspres-koger .. . Sparer tid 
og energi på en nem, praktisk og sikker 
måde. Kun 299,-

Le Chef Cui.Sine grydeserie . . . 
Gedigen kvalitet. Brugsrigtigt design. 
Fås med og uden original Suprabelæg
ning, der s ikrer bedste slipeffekt . 

1,5 l kasserolle - kun 239,-
24 cm Sauterpande - kun 399,-

e - o inspiration 
Andr. P. Bidstrup 

lille Torv 1- 3700 Rønne · Tlf. 53 95 01 11 

Johan Svendsen 
Jørn-Erik Pedersen 

Registrerede revisorer FRR 

• 
Store Torvegade 12, 3700 Rønne 

Tlf. 53 95 05 95 



TEN SON 
0 v.<JY cl w.ig 

Stort 
udvalg 

TENSON 
0 "'oy cl lv.ng 

En 
oplevelse 
rigere 

~-Alle slags DESSERT IS 

KRØLLE-BØLLE-EVENTYR IS 
- hører julen til 
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- hele øens aktive avis -

Bestil dig et abonnement nu og få de daglige 
nyheder fra ind- og udland, informa
tioner fra din egen kommune såvel 

som fra det øvrige Bornholm, 
øens bedste sportstillæg, 
TV-programmer, weekend-

tlllæg, firmaportrætter 
og meget, meget mere 

- med de mange 
spændende 
aktiviteter 

Snup telefonen og ring til 
Willy Mogensen på 53 95 25 26 lokal 32 
og få et tilbud, du ikke kan sige nej til 



Utrolig lV-luksus 
fra yderst til inderst. 

Danmarks smukkeste stereo 
farve-TV er blevet endnu bedre. 
Beovis ion LX er forberedt for 
fremtiden . Med F lat Square bil
ledrør, Tekst-TV med 4x50 si
ders hukommelse, Nicam/A2 
stereo-dekoder og Beolink 1000-
Gernbetjening. Kan indgå i in
tegreret link-system. 

Nyt elegant, højglanslakeret 
kabinet i hvid , grå og sort. Eller 
White Line og palisander. 

25"LX4500-kr. 12.995 
28" LX 5500 - kr. 13.995 
Motordrejefod- kr. 1.795 

SOMMER 
RADIO&lV 
Store Tofllegade 49 
3700 Rønne · Tii . 53 95 09 16 

Bang & Oluf sen 
Center 

rnans 
BLOMSTER 

ST. TORVEGADE 18 . 3700 RØNNE . TLF. 53 95 10 92 

" 
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Det 

sidste nye 

i briller 

finder 

Dei 

Store Torv 6a · 3700 Rønne ·Tlf. 53 95 05 72 
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Fald 
indenfor 
hos ... 

Spar op og 
vind op til 
2millioner < . 

hver m;\ned!, 
/ 

Alle kan oprette en Millionærkonto og vinde p E N G E I N s T I T U T T E R N E S 

måned. De får tildelt et lod fo r hver 100 kroner. - m 
end totusinde andre kontante præmier - hver . . . ,·· 

/ 

I 
De sparer op. Og uanset om De har vundet i en 

en førstepræmie på 2 millioner kroner og mere ~-

tidligere trækning, får Deres lodder automatisk 
nye vinderchancer i de efterfølgende trækninger. 

BORNHOLMERBANKEN 
". for din skyld 



Salg • Service • Tilbehør 
inden I or kontor og forretning 

Rank Xerox 
Kontormaskiner 

m TRIUMPH-ADLER 

ollvetH 
P ( Rl O N A. l 
COMP U H R 

111111111 

Skrivemaskiner 

Computere 
Skrivemaskiner 
aut. service
center 

kasseapparater 
kassesystemer 

C!'SIO 
kasseapparater 
kassesystemer 

Privat: 
Jørgen Falk 

P.o Svanekevej 66 
Cff 3700 Rønne 

J~ørgøn Falk 

Håndværkervej 2 
3700 Rønne 
Tlf. 53 95 26 48 
Servicetlf. 53 95 22 90 
T elefruc 53 95 86 17 

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 modejournaler 

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

piber og rygeartikler 

Snellemark 34 
Aut. tipsforhandler 

Telefon 53 95 07 66 
- står altid til Deres tjeneste! 

DIN f2CCO SHOP 

JUL PÅ BORNHOUl'I 59 



Indramning 
Kunsthandel 

Papirklip 
Plakater 

Kunstforlag 

cSolberg 
~mm er & (}af I eri 

BAGERGADE 13 . 3700 RØNNE . TLF. 53 95 04 54 

El-installationer Belysninger 

Industri
installationer 

EDB
installationer 

Proces
styringer 

Antenne-anlæg 

,,x EL Telefax 53950860 ~ 
~ AUT ELEKTROINSTALLATØR 

SNEL LEMA~9~7~ ~~ ~F~95Ys:g 

HOTEL 
HOFFMANN 

VED KYSTVEJEN 3700 RØNNE. TLF. 53 95 03 86 

60 J UL PÅ BORNNO/.JI/ 



HJORTHS 
STENTØJ 

~ 
Grundlagt 1859 

KRYSTALGADE 5. 3700 Rønne 
Telefon 53 95 01 60 
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