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Hl'ad Bornholms billedkunst i 1992 angå1~ blev der budt på en 
udstilling på museet i Gudhjem af maleren Poul Hauch-Fausbøll, 
Rønne - se jul på Bornholm 1986. Han døde den 7. oktober 
1990, og udstillingen i Gudl:ijem mindede os bl.a. om hans store 
kærligbed til denne plads betl fra ungdomsårene. Gudl:ijem var i 
et og alt bans kunstneriske tumleplads, og da De frie Værksteder 
lukkede, og ban ikke så længe efter mistede sit atelier i Gudbjem, 
gik meget faktisk i stykker far bam. Hans billede liften over Byen, 
1979-82, er l'algt til årets jul på Bornbolmforside i anledning af 
udstillingen pd Gudbjem Museum. 
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En turistgrav på 
Svaneke Kirkegård 

Nonnalt bidrager redaktøren ikke nied egne 
produkter til årets j ul på Bornholm - men jeg 
er f ascineret cif kirkegårde. Det er et af de 
nieget få steder i vor efterhånden nieget 
selvnwdsigende verden, hvor der stadig er 
fredeligt. Og så spejler kirkegårde livet i en by 
på en kontinuerlig måde, der ikke lader sig ret 
meget forstyrre af menneskers påfund. 
Gravstenene fortæller om, enkelte mennesker, 

og årstallene røber ligesom lidt af deres livsforløb. En af de mange 
sten på kirkegården i Svaneke bar efterhånden beskæftiget mig over 
en del år. En sten med to navne - to ikke helt atm.indelige turister. 

PÅ SYANEKES SIRLIGE KIRKEGÅRD 
fangedes opmærksomheden af en flot 
sten med to indhuggede navne trukket 
op i sort: 

EGILL ROSTRUP 
1876 . 1940 

ELLEN ROYSING 
1889 . 1960 

Det var dengang. I trediverne og fyr
rerne. 

Vi krøb sammen om radioen og lyt
tede til Familien Hansen. Statsradio
foniens søn dags-fornøjelse til lytter
nes aftenkaffe. Et kvarter, vi så hen til. 
Fra kl. 19.30 til 1945. Der var altid luk
ket op lidt før. Speakeren meddelte: 
Familien Hansen. Aage Hansen Aage 
Schmidt. Gerda, hans kone: Ellen Rov
s ing. Jeg har de res stemmer kørende i 
hovedet, som var det i.går. 

Siden var det Rostrup-navnet, der 
tog plads i ens bevidsthed - en anden 
og langt mere alvorlig, et engagement 
i teater og kunst. Familien Hansen for
svandt desuden af programmet. 

Det blev altså Egill Rostrup frem for 
hans kone, Elle n Rovsing. Han var te
aterme nnesket, de r stod om i avisen, 
men så korn jeg ti l Bornholm , og så 
blev det pludselig et digt, han skrev 
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om denne mærkelige og både besnæ
rende og voldtagende ø. 

SOMMER PÅ RANDKLØYE 
I den gamle udgave af Dansk biogra
fisk Leksikon står o m Egill Rostrup, at 
han er født i København, død i Rønne -
men begravet i Svaneke. Det b lev El
len Rovsing også, da hun døde i 1960, 
men den ædle vandreblok var blevet 
sat på graven alle rede ved hans død i 
1940. 

Men hvad ligger bag' 
Egi ll Rostrup holdt meget af Born

holm. Han boede på Hotel Randkløve, 
oven for det berømte klippeparti , 
sommer efter sommer. Også somme
ren 1940 - da Danmark lige var blevet 
besat af tyskerne. Han og hans kone 
var her i august. Men pludselig b lev 
han syg, fik hø j feber og smerter i lem
merne. Han blev indlagt på - som det 
dengang hed - Bornholms Amtssyge
hus i Rønne, og en uges tid senere -
efter et p inefuldt sygeleje - døde han 
natten til den 3. august 1940. 

Diagnosen på sygehuset lød på lun
gebetændelse, men det var Weils Syg
dom. Det vil sige den sygdom , der 
overføres til me nnesker fra rotter, for 
eksempe l via vand fra brønde, der får 
lov at skøtte sig selv for meget. Det er 

ikke nogen udbredt sygdom, slet ikke i 
dag, me n den forekom, og det e r givet, 
at Egill Rostrup ikke har været vant til 
den tids brøndvand på Randkløve
gård. Han har dermed været lidet 
modstandsdygtig over for sygdom
men. 

Tragisk var det. Hans efterladte 
kone kom aldrig over det. Og fru 
Schou, værtinden på hotellet, var ulyk
kelig. 

Efter begravelsen gik følget ned på 
Hote l Østersøen og drak champagne. 

TEATERKARRIEREN 
Egill Rostrup var skuesp iller, scenein
struktør, teaterhistoriker. I hans tidlige 
ungdom vågnede en nærmest fanatisk 
interesse for teatret, men hans far -der 
var både snedkermester og overrets
sagfører - forlangte , at han fik et al
ment, akademisk grundlag, før han 
startede den sceniske uddannelse, 
som teaterinte ressen tog retning efter. 
Det krav klarede han ved at tage stu
dentereksamen efterfulgt af filosofi
kum, men han modtog e n skoling, der 
blev af største betydning for hans 
kunstneriske og videnskabe lige ind
sats. 

Han startede på Dagmarteatret 
1895, kom på Det kgl. Teaters e lev
skole og fik sin debut i 1899 som 
Fje ldbo i De unges Forbund. Siden 
kom der engagernencer på Folke
teatret, Casino og igen Dagmarteatret, 
hvor han begyndte at instruere. 

Der var et langt spring mellem ung
dommens ideale r og det repertoire, 
han korn til at bestride i sin første 
skuespillertid. Krasse, drøje folkeko
medie r var altoverskyggende, men 
han var intelligent og iagttagende og 
skaffede sig scenisk rutine og dygtig
hed san'lt kendskab til alle et teaters 
tekniske virkemidle r. 

Det var dog ikke som skuespiller, 
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EU.lLL ROSTRUP 
1876 l':''lo 

LLLEl~ RJ)VSlNG 
J~.l~? . i'll..r) 

Den born/Jol111ske natursten med navne, der kan f ortælle historie, på kirkegården i Svaneke. Stenen står foran et bb-ketræ, der efterbånden 
er blevet lidt bedaget og en. dag må væk - ikke mindstfordi rødderne er begyndt af jjilde lidt for meget i de øverste jordlag, og dermed kan 
der snart sket det, at stenen vil vælte. 
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Et bus med bistorie om mennesker og ting bar altid et eller andet sted, som kan udpeges som stedet, bvor den eller den sad og skrev det 
eller det. Sådan også Randkløvegård, lwor det var træterrassenfora11 stuehusets midterstue. Her sad Egill Rostrup og skrev sin fantasifulde 
ode til Bombolms pris. 

han skulle gøre sig bedst. Dertil var 
der for kort til grænsen for hans evner, 
fasts lår Dansk biografisk Leksikon, 
»Han havde ikke den fødte Kunstners 
skabende Sind og frod ige Fantasi; 
hans Skuespillergerning var først og 
fremmest villiesbetonet, præget mere 
af klog Indsigt e nd umiddelbar Med
leven.« 

Af langt større betydning blev hans 
virksomhed som scene instruktør. 
hans forestillinger kunne muligt 
mangle den helt forløsende fantasi
fylde og totale frigjorthed i ud trykket. 
Til gengæld var de båret af en ubøn
hø rlig sanddruhed, klog beregning og 
myndighed og fasthed i form og op
bygning. Altid på vagt mod det tekni
ske virtouseri, og det er overmåde be
regnende, ar han sammen med Ellen 
Rovsing udarbejdede en fortræffelig 
fordanskn ing af Stanislavkijs russiske 
udgave af En Skuespillers Arbejde 
med sig Selv. De tte skete på grundlag 
af hendes kundskaber i russisk. 

Me n sin betyde ligste og mest per
sonligt prægede indsats ydede Ro
strup inden for den teaterhistoriske 
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forskning. Der blev til adskillige teater
historiske afhandlinger med intelli
gens og nidkærhed som grund lag for 
en klar fremstil Jingsform p ræget af 
friskhed og dristighed i synspunk
terne, fasts lår det biografiske leksikon. 

BO RNHO LMS 
SKABELSESBERET NING 
Og for netop Randkløve med kl ippe
massiver i forskellige afskygninger kan 
Rostrup have haft en specie l forkærlig
hed. Der står nemlig også i det leksi
kon : »Han var e n ivrig Tindebestiger 
og skrev adskillige Afhandlinger om 
denne Sport. « Har han mon nogen 
sinde skrevet Offl Randkløve? Eiler ta
ger springer over klippeslugten? Så 
vild var han vist heller ikke - som Hol
ger Drachmann, der skrev: »]eg gjorde 
igaar et frygteligt Spring fra et Klippe
stykke til er andet nede ved det bru
sende Hav.« 

Men skåret fascinerede også Ro
strup, der skrev d igt om, hvordan Vor
herre skabte jorden: Han slyngede en 
klode i rummet ud, en dråbe af ur-

tågens dis, arbejdsstof til det store for
søg at skabe Edens Have, et paradis. 

Der var bulder og brag, ursumpene 
kogte, vulkanerne sprængtes, og stor
mene satte på plads, men af drømmen 
skabte Herren der syn, der rumsterede 
i hans kloge hoved. Og d igteren an
bragte Bornholm centralt, som var 
den paradiset. Med fire hug skabte 
Vorherre Bornholm og plantede sin 
have der. Den halve mil fra Saltuna til 
Ypnasted fødtes af Herrens smil, og 
Han var tilfreds og signede sit værk 
ved på sjettedagen at sætte sin økse i 
Randkløveskår. Digtet blev af Rostrup 
ført ind i Randkløve-hotellets gæste
bog og er dateret den 22. juni 1937. 
Men hvor er gæstebogen blevet af? 

DIGTET 
Det vi lle være muligt ae gengive det 
rostrup-ske Bornholmdigt in facsimile 
ved denne artikel, men d igtet er siden 
dengang i 1937 trykt så mange gange 
forskellige steder, at læsning af det i 
sin helhed e r muligt for den interesse
rede. 



.... ' 
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Randkløveskåret kan opleves både nedefra og oppefra, og der er mange, der beskæftiger sig med ranken om ar springe over, men. lad være. 
Der er mindst 15 meter ar falde. Foto: Frede Kjøller. 

Den første mangfoldiggørelse fandt 
sted i nærværende publikations 1945-
årgang, og i 1953 blev det udsendt af 
Bornholms Tidende som nytårspubli
katio n i to udgaver, en i facsimile-gen
givelse direkte fra gæstebogen og en 
engelsk udgave, hvo r digtet var over
sat af en anden af Randkløvekystens 
entusiaster, den engelske lektor, stats-

radifoniens omhyggelige sproglærer, 
C. Campbell-McCallum. 

Endelig tog Bornholms Tidende 
digtet frem igen i 1984 og udsendte 
digtets både danske og engelske ud
gave i en publikation. 

Der blev også i slutningen af 
1950-erne gjort et forsøg på at over
sætte digtet til det bornholmske mål af 

en af dialektens få beherskere på tryk, 
N. C. Stangegård, men det gik ikke. I 
stedet lavede han en genfortælling af 
digtet i bornholmsk prosa. Den findes 
sammen med digtet i hjemstavnsbla
det Klippeøens julenummer 1962. 

Hvor mange bornho lmske udfol
delser har opnået en så stor udbre
delse på tiyk? De færreste! 
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E.r_:il Rostrup, 1876-1940, sk11espille1; sce
neinstruktor, fm/aller. 

!!/len llenriette Marie ROL'Si11g, I 889-1960. 
Biografieme ejier /Jende næl'ne1; at b1111 
bCfl•de stor succes på Dagma11eatret som 
Stol'let-Katbrine, men senere blei• b1111 
kendt i meget vide kredse ge1111e111 radioen 
som Gerda i Fa111ilie11 /-fa11se11. 

SKUESPILLERE FILMFOLK ILDEBRAND 
Det står ikke klart for nogen i dag, 
hvornår Randkløvegård begyndte at 
modtage ferierende pensionærer, 
men skyttekredsen var allerede i slut
ningen af forrige århundrede i virk
somhed på Randkløve. I kredsens pro
tokol nævnes Randkløvegård som ho
tel i 1902, men der kom først rigtig 
gang i sagerne, da famil ien Schou ryk
kede ind. Det skete i 1906, da A. V Ol
sen. og Lars Peter Scbou byttede gårde. 
Schou var født på Lindholmsgård. Den 
fik så Olsen, mens Schou fremtidigt 
tog sig af Randkløvegård og drev den 
til sin død den 18. januar 1931, 56 år. 
Han var svagelig på grund af et sygt 
hjerte. Da Scho u døde, skrev Born
ho lms Tidende bl.a., at han tilbyttede 
sig Randkløvegård og »Oparbejdede 
den Hotelvirksomhed, som Forgæn
geren havde paabegyndt. " Efter hans 
død drev fru Helga Schou stedet vi
dere til 1946, hvor en søn, Ole Schou, 
overtog det, og hun købte så hus i 
Bølshavn og boede der til sin død i 
1961 , 76 år. I 1976 gik hotellet ud af 
familien ved salg. 

ROMANTISK SPÆNDING 
Det e r meget karakteristisk, at Rand
kløve blev meget søgt af skuespillere 
og filmfolk Der var ofte så mange, at 
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de slet ikke kunne være på gården og 
derfor måtte indlogeres på nabo
gårde. Filmfolkene havde sans for 
både romantikken og dramatikken i 
den gamle gårds bygninger og omgi
velsernes egenart med klippeparti
erne mod havet, og i den første halv
del af 1920-erne kom de med skuespil
le re og optage re, og så lavede de film 

med kærlighed og spænding og jalou
s imord. Nordisk Film taltes blandt sel
skaberne. Det optog en film, der hed 
Stamherren. Den gik kun en dag. Et 
andet selskab, Klio-Film med NS Foto
rama som rettighedshaver, optog en 
fi lm , der hed Hendes Naade Drago
nen. Den havde en grevinde 
M. Scheell blandt de hovedrolleha-

Randkløægård, som Egill Rostrup må baæ opleL•et den, da ban begpnclte at bolde ferie på 
Bor11bolm. En rigtig j i'rlæ nget bornbolmergård 111ed stråtag og adskilte bygninger med 
slråtag og bindingsL>ærk og kalkede tal'I. Bi/ledet erji-a 1920, laget af en kl'indelig koben
bal'nskfotograj; der i mange årferierede på gården, der i sin oprindelige Jann blel' op/art 
7 860 og 1868. 



Pinselordag 1935, den 8.juni, 1•ed 13-liden ble11 en brand · den gamle, smukke Hotelgaards Endelig!•, som der slod i Bornholms Tidende 
samme dag Brandslukningen l'arproblemalisk,fordi man ikke kunne komme til gårdens brønd, der uar placere/ midt på de11 af flammer 
omspæ11d1e gårdsplads. liden opstod i s/uebustaget mellem de to skorstene. Alle længer uar tækket med strå. Men allerede å ret efter lå der 
et 1~1·t bote/ - blot ikke i en arkitektw; der tilnærmelsesuis kunne måle sig med den gamle bombolmske byggeskik. 

vende. Del navn siger mig ikke noget, 
men der gør andre af de medvirkende. 
For eksempel Rasmus Cbristiansen, 
Agnes Rebni~ Knud Almar og Sigu re! 
Langberg Der var et lystspil i seks ak
ter af Palle Rosenkrcmtz, der både var 
baron, jurist og forfatter med evinde
lig inspiration i en prikken til samfun
dets mindre retfærdige sider og ikke 
mindst doms-, rets- og politi-uretfær
digheder , som han kendte til fra sin 
praksis som jurist. 

Hans navn bør i øvrigt sige en Born
holm-interesserer noget. Det var ham, 
der skrev Mordet i Vestermarie, der 
blev erklæret for at være hans mesr 
kendte bog - og smukkeste, som der 
også står i litteraturhistorien om dette 
værk, der med omhu og sand psyko
logi klarlægger er justitsmord. Han 
ble\· rost af sin samtid. Dansk biogra
fisk Leksikon hævede ham over trivial
litteraturen med bl.a. denne tlotte 
salve: 

»R.s Agt og Holdning har altid været 
dikteret af Medfølelse og Retfærdig
hedssans og i lige Grad af Afsmag for 
Polit iterror som af Frygt for Indblan
ding af juridisk ukaldede.« 

Ja, det var så noget af det, der kom ud 
af at gå en tilfældig tur på k irkegården 
i Svaneke en sommerdag for mange år 
siden - et møde med en gravsten, hvis 
navne uy kkede på nogle knapper der
oppe i hjernens forunderlige spinde-

maskine.Jeg håber aldrig, den sten b li
ver fjernet fra gravstedet! 

Jens Locbers Familien /-lansen uar en sejli1 1et su cces i radioen, da man baude bare et eneste 
program, og udsendelserne ble11 sendt direkte )i'a studiet. I ler er Aage og Gerda - benbo/ds-
1•is Aage Schmidt og Ellen Rousing 
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Stenbrud og 
tørdok 

Nexøs flittige historiker, Poul Harild, sender 
denne hilsen til sin hjemby - en lille minde
rune i anledning af 100-året for etablerin
gen af en tørdok i havnen. Dokken er stadig i 
brug, men også på det felt bar tiderne ændret 
sig, som det fremgår af aitiklerz. 

Den 25. november 1892 var flagene 
hejst i Nexø, ikke mindst på havnen. 
Det var en festdag. Den nye tørdok 
skulle indvies. 

Godt en halv snes år tidligere - i 
1879 - havde Nexø kunnet tage s in nye 
havn i brug, men glæden ved den sto
re udvide lse varede kun kort. Havnen 
var ikke dyb nok, og vandet i bassinet 
var uroligt ved østenstorm. 

Ingeniør Hans Zahrtmann, der 
havde stået for arbejdet med den nye 
havn, gik straks i gang med nye planer 
fo r at forbedre forholdene. Bl.a. med 
længere ydermoler og en stormport . 

.. 

I forb indelse med denne nye plan
lægning lavede han tegninger til en 
tørdok nord for den nye havn. Her var 
sandstenslagene så faste, at man ved 
bortsprængning af sten kunne skabe 
e t bassin med solide vægge. 

Arbejdet stod på et par års tid, og 
hele området havde mest af alt lignet 
e t stenbrud. Dynamitten blev brugt 
fl ittigt, og redskaberne var skovl, hak
ke og trillebør. 

Dokporten kom man ret billigt til. 
Jernstøber Christian Strand og smede
mester Mathias Skovgaard påtog sig 
o pgaven med at tegne og bygge por-

ten. De svære jernplader stammede 
fra den engelske damper »Newbattle «, 
der i 1890 var s trandet ved Malkværn 
nord for byen. 

Det var solidt arbejde, de to hånd
værksmestre leverede. Po rten brugtes 
i næsten 100 år, men i 1985 var den så 
tæret af slid og rust, at den måtte ud
skiftes. Den nye port er bygget på Aal
borg Værft og e r s tort set af samme 
konstruktion som den gamle. 

Første skib i den nye dok var øst
bornholmskes »M. Davidsen«. Heref
te r fi k »Østbornholmerne« det årlige 
eftersyn af lokale håndværkere. 

For at skabe reklame for den nye 
dok blev der på havnen opsat et me
te rhøjt træskilt med ordet DRYDOCK. 
Det kunne læses ude fra søen. 

Gennem hundrede år er tusinder af 
skibe blevet efte rset og repareret i 
dokken. Det har givet god beskæftigel
se og indtjening til havnens fo lk og 
byens håndværke re. 

Dokken er stadig i brug og opfylder 
alle krav til sikkerhed for arbejderne, 
men har i de sene re år ofte stået tom i 
lange perioder. Det skyldes til de ls, at 
fartøjerne nu b liver e fte rset på den 
nye skibselevator, der kan tage skibe 
op til 500 tons. 

-

- --Bi/ledet er fra de dage, da mennesker endnu kunne imponeres 01,1er en så snild indretning som en tørdok. Det 1•ides ikke, bue111 personerne 
på billedet er - og de er såmæ nd bel/er ikke til at skelne fra binanden - men så meget kan man da iag11age - at nogle af dem er trukket i 
søndagstøjet. 
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Han valgte gård 
efter alsidighed 

Denne artikel har Thomas Jensen, Rø -
tidligere Dyndalegård -skrevet på redaktørens 
opfordring. Skriv om din far, Aksel Jensen, 
sagde jeg. Han var et menneske, der havde 
mange interesser, samtidig med at han drev 
Rågelundsgård med dyr og jord, og alt hvad 
der hørte til et traditionelt landbrug. Men ved 
siden af var han også et meget vidende 
naturmenneske, der dyrkede skov og have og 

samlede mange sjældne planter på gården og ikke mindst i den 
tilhørende Dyndaleskov, som han i øvrigt ændrede fra at være 
gammeldags bornholmsk »Urskov« til at være en moderne, driftig 
skov. jeg hm-mange gange gået med ham i Dyndalen, og jeg husker 
også, han bavde en særlig mani. Han talte morbærtræer, når han 
drog rundt på øen. 

DEN 17. FEBRUAR 1916 g ik Rø-boerne 
på auktion. Hele tre på samme dag. Rø 
Plantage satte brænde og gavntræ un
der hammeren. På Nørregård var det 
kreature r. Og endelig skulle Råge
lundsgård på tvangsauktion. 

Alt træet i skoven blev solgt, hvilket 
man ikke var vant til . Nørregården fik 
også solgt s ine kreature r, og en ung 
mand, Aksel ]en.sen fra sydlandet, fik 
hammerslag på Rågelundsgård på et 
bud på 56.000 krone r. 

HERLIG HEDSV Æ RD IER 
Det var min far. Han kom fra Agård i 
Pedersker og havde en god landbrugs
uddannelse. Han har fortalt, at der i 
1916 var mange af de ret store gårde ti l 
salg, og de lå a lle i Nordre Herred. 
Dengang var der langt mellem Peders
ker og Rø, og man blev næsten slettet 
af fami lien, nå r man flyttede langt 
hjemmefra. Vi børn spurgte ham, 
hvorfor han valgte Rågelundsgård. 
Den var så alsidig - mark og eng, skov, 
havet og stranden og et kuperet ter
ræn. De fem læ nger var i bindings
værk og tække t med strå. Stuehuset, 
en meget lang, ligeledes strålagt byg-

ning, havde store stuer og en sal og 
mange værelser. I mange år var der 
blevet drevet pensionatsvirksomhed. 
Det var en smuk stue længe, men des
værre brændte alt i 1931. 

MED PÅ DET NYE 
Far tog fat på at modernisere gården. 
1921 blev den gamle kostald revet 
ned, og der blev bygget en ny til både 
kreaturer og svin , en moderne byg
ning med betonloft for at sikre mod 
brand, fliser på gangen samt selwan
ding, og far gik med i den nystartede 
kontrolforening. Som årene gik, gen
nemførte han også dræning af al avls
jorden, og det bevirkede b landt andet, 
at en del engjord blev brugelig som 
avlsjord. 

I svinestalden blev de r opstillet e t 
kartoffelkogeanlæg - man mente, det 
var godt og økonomisk at fodre svi
nene med kartofler, men det varede 
nu ikke længe, før far opgav som kar
toffelkoger. Det var alligevel bedst og 
nemmest at fede svin op med korn. Far 
prøvede også det, man kaldte for en 
svinemoder, som jeg nærmest husker 
som en slags Storm P.-opfindelse. 

Soen kunne anbringes i en bås med en 
fløj til hver side til grisene. Fløjene vip
pede ned, når soen lagde sig og fødte, 
og så kunne grisene søge ud i fløjene, 
så de undgik at blive ligget ihjel. 

Tanken var, at man skulle redde 
samtlige grise, og det var også udmær
ket, men det var meget besværligt at få 
soen ind i monstrumet, og stod hun 
der for længe, fik hun forstoppelse og 
måtte tages ud og røres. Så den blev vi 
hurtigt kede af. 

SELVKRA VLEREN 
Men der var andet nyt, der var godt. I 
mange år havde vi brugt aflæggerma
skine til at meje korn med, men far 
købte en selvbinder. Den var god - og 
meget arbejdsbesparende. 

Tærskningen foregik ved hjælp af et 
transportabelt tærskeværk, som nogle 
landmænd havde indkøbt i fællesskab. 
Vi kalde det »selvkravleren«. Det var 
nemlig en dampmaskine, der kunne 
køre fra sted til sted ved egen damp
kraft, og det var en fordel, for e llers 
blev tærskeværket transporteret ved 

Aksel Jensen var født 1. februar 1888, søn 
af Orto Julius Jensen og Margrethe, f Jen
sen, Ågård, Pedersker. Han fik sin første 
ind/ øring i landbruget på gården, videre
uddannedes efter folkeskolen på Frederiks
borg Højskole, derefter var ban medl<iælper 
p& Tune La.ndbrugsskole, siden ni måneder 
som elev. Før ban slog sig ned på bjemøen, 
bavde ban plads pd landbrug i jylland. I 
1963 tildeltes ban Granelifondens æres
pn:s. Han nåede også at blive æresmedlem 
q/ Bombolms Skovdyrke1forening. Han 
døde i 1971. 
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Selvbinderen Activ med tre dejlige belgiere forpå Rågelundsgård sommeren 1941. 

hjælp af fem-seks heste, der ofte blev 
skrækslagne, når værket rullede på 
skærvevejene, og med deres jernhjul 
lavede de et forfærdeligt spektakel. 

Der sku lle også bruges meget brænde 
og vand for at ho lde dampe n oppe, og 
arbejdet skulle foregå et stykke fra 
bygningerne af hensyn til den brand-

fare, sådan et maskineri var e nsbety
dende med , og det var et stort frem
skridt, da vi fik perroleumsmotorerne. 

13 BLEV HJEMLØS E 
Det var netop gnister fra dampmaski
nen, der bevirkede gårdens brand den 
10. september 1931. Tærskearbejdet 
var afsluttet, og nu skulle der fyres 
godt under kedlen, før der var kraft 
nok til ar komme til er nyt sted. Gn i
sterne stod op gen nem skorstenen, og 
alle samlede sig om dampmaskinen 
og fandt ikke ud af, ar der var gået ild i 
tager, før der var brændt et stort hul. 
Det blæste en del, og flammerne 
havde le t ved at få godt fat , og der blev 
ikke meget ti lbage. Stuehuset havde 
fået skifertag på den ene side, men der 
var stadig strå på den anden. Østre 
læ nge havde paptag, mens ko- og svi
nestalde n havde pandeplader, og den 
brændte ikke. 

13 me nnesker var uden rag over ho
vedet, men sandemanden kom og fik 

Risbræ nde, pjaskbræ nde eller k1•asbrt:e11c/e mr en god ting p å gårdene i de dag e, da 111a11 barde /.!0111jiir på gårdene, 111i>11 di>t mr, so111 d i>! 
.fi'e111går af de/fe billede ji-a 1941, en n oget 0111stæ 11delig cl}}'æ re a t f å det gjo11 k o111ji1rklart. 
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alle anhragr i det store stuehus p:1 na
hog:irden, Ki l desg~'\rd , hos Andrea og 
Godtfred i'vlogensen. Det \'a r mange 
Ll\·enrede g;escer ar fr°l, og dec var ikke 
hare for naue n. Vi blev der i 10 m~ine

der. 
Der ,·ar b leYet reddet nogle senge 

og sengelinned, me n ikke nok til alle, 
og i situatione n gjaldt mere det prakti
ske end almindelig høflighed og re
spekt. Far og mor med deres fem børn 
fik salen til soveværelse, ro af børnene 
ble,· sendt til familie i Åker. Tjenestepi
gen kom til ar dele seng og værelse 
med pigen på gården , og Kildesgårds 
to karle fik ogs~'\ hver e n sengekamme
rat. Vores forkarl var forlover og skulle 
bare giftes hurtigst muligt. På den 
måde blev det klaret. 

MAN KLAREDE SIG 
Dee var selvfølgelig besværligt - men 
det fungerede. Hver familie stod for 
maden hver anden dag. Vi var 15 om 
border ved hvert måltid. 

]eg ved ikke, om naboen fik noget 
for al den ulejlighed og gæstfrihed.Jeg 
tror det næppe. Brandforsikringen var 
ikke særlig rundhåndet dengang. Der 
var he ller ikke forsikringspenge nok 
til genopbygningen af gården. Oveni 
korn, at afsætningsforholdene var be
sværlige. Der var ikke penge at hente 
på noget som helst, hverken i stalde 
eller på marker. Der var e llers he ld 
med svinene, 20 grise pr. årsso, men 
der blev !avec alc for mange svin i Dan
mark, og der var ingen eksport som i 
dag. Med kreaturerne scod det også 
slet til. Der var ingen priser på kød 
eller mælk. Afregningerne var så dår
lige, ae foderstofregningerne ikke var 
til at betale. Og for eksempel oliekager 
skulle der til for i det he le taget at få 
lidt mælk af køerne. 

Jeg har mange gange siden tænkt: 
Hvordan klarede han det dog? 

EN LÆSENDE MAND 
Far havde siden sin ungdom haft lyst 
til at læse og følge med. Han holdt 
skrifter om landbrug, skovbrug, have
brug og andet, og hans interesse for 
træer udmø ntedes i e t medlemskab 
i Dendrologisk Fore ning. Dermed 
havde den forening to medlemmer på 

Under krigen k111111e alt i de bornholmske sko1•e bruges - men bagefter skulle der plantes 
1~pl. Her er en plantning af nye graner ji"a foråret 1941. 

Bornholm. Det andet var skovrider 
JA. Nie lsen, Rømersdal, og da han var 
blevet uddannet som kontrolassistent 
på Tune, fik han startet en kontrolfor
ening i sognet. En årrække var han 
dens formand. 

Det var almindeligt, at vi havde går
dens tyr på skuet inde i Almindingen, 
men foruden rejste far til dyrskuerne i 
Roskilde og på Bellahøj. Han cyklede 
til Gudhjem og tog Østbornho lmeren, 
der først skulle lægge ind i Allinge og 
Hasle, før de n kunne stryge af sted til 
København. 

Han skaffede sig læsestof mange ste
der fra. For eksempel var han med til 
at starte en bogklub med udlån i præ
stegården, men den blev nedlagt, da 
der kom biblio teksforening, som igen 
b lev erstattet af bibliotek på skolen. 

SKOVEN OG TRÆARTERNE 
Der hørte meget skov til Rågelunds
gård dengang, og under krigen var 
den en god indtægtskilde. Alt kunne 
bruges til brændsel, selv skrynerne og 
kvaset blev brugt, mens selve træet 
blev brugt ti l gavntræ. Det kneb dog 
med afsætningen herovre. Derfor blev 
skovdyrkerfo reningen startet i 1935. 
Far kom med i bestyrelsen. Der blev 
ansat e n skovrider til at vejlede skov
eje rne, vise ud, måle op og sørge for at 
få tø mmeret solgt bedst muligt. Far 

solgte meget træ i den tid, men deref
ter skulle der jo også plantes, og så 
lavede han s in egen planteskole, der 
først og fremmest klarede gårdens be
hov for planter, men der opstod også 
via Dendrologisk Forening et samar
bejde med bl.a. lederen af arboretet i 
Hørsholm, d r. agro C. Syrach-Larsen. 
De to byttede træarter og stiklinger og 
podekviste. Far deltog altid i Dendro
logisk Fo renings ekskursioner og blev 
et kendt ansigt i disse forsamlinger og 
hjembragte altid et e ller andet sjæl
dent til at p lante, når han kom hjem. På 
den måde fik han mange forskellige 
s lags arter træer i Dyndaleskoven, og 
når foreningen holdt ekskursion på 
Bornholm, var det altid skovrideren 
og far, der arrangerede og ledede. 

SOM HAVEN SÅ BONDEN 
Far var også havemenneske livet igen
nem, og der blev efterhånden stor 
have til gården - mere e lle r mindre 
nødtvunget for resten. I 1935 måtte 
han acceptere, at der blev anbragt høj
spændingsledninger uden for stuehu
set. Det var ikke pænt, men for i hvert 
fald ikke at genere avlsjorden flyttedes 
havegærdet ud til masterne. Haven 
voksede på den måde med ca. en 
tønde land. Her plantede far æble
træer, og det første år havde vi kartof
ler og jordbær mellem rækkerne. Ho-
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tel Helligdommen blev en stor aftager 
af kartofler, jordbær, ribs, solbær - for
uden slagtede kyll inger, høns og æn
der. 

l alt var der et samlet frugttræs-areal 
på gården på tre tønder land, og 
arealet med grøntsager var også meget 
stort, ikke mindst i forhold ti l i dag. 

Men far var et virksomt menneske, 
der ho ldt fast på, at man hele tiden 
skulle finde på noget nyt at dyrke, og 
jo flere, vi var om arbejdet, jo sjovere, 
syntes han, det var. Og alt skulle være i 
orden hos ham. Man sagde dengang, at 
man kunne se på en gårds have, hvor
dan bonden var. 

]eg husker nu ikke haven som e n 
»særlig have«, og jeg kan heller ikke 
erindre nogen orden som sådan i 
p lantningerne, men der var mange 
forskellige slags planter·, og far havde 
det med at huske de tatinske navne. 
Det havde han sat s ig ind i, og det 
pyntede gevaldigt, når han kunne 
komme med det lærde udttyk, når han 
havde gæster. 

Det blev til en del i årenes løb. Østif
ternes Haveselskab, Bornholms Have
selskab, som man vist sagde dengang, 
var en af hans interesser, og far kom i 
bestyrelsen og blev formand i mange 
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år.Jeg husker, vi havde mange af have
selskabets ekskursioner henlagt til Rå
gelundsgård, og det var ikke nok for 
far, at de skulle se haven, og hvad der 
ellers var. De skulle også have e fter
middagskaffe - med flere s lags b rød. 
Det gav travlh ed for mor og pigerne i 
køkkenet, for der kunne godt komme 
60-70 mennesker. 

SALG TIL NATURFO NDEN 
I 1970 ko m Danmarks Naturfrednings
forening og spurgte, om Danmarks 
Naturfond kunne købe Dyndalen, som 
er e n fælles betegnelse for Dyndale
gårds og Rågelundsgårds skove, der 
ligger samme n i dalstrøget mod havet. 
Far var ikke så glad for det, for så vidste 
han, at meget af hans livsarbejde var 
spildt - arbejdet med at få en virkelig 
god skov op at stå på jorder, hvor der 
før havde været kalveløkker og natur
skov med birketræer. 

Men enden på det blev, at det store 
skovareal blev solgt ti l naturfonden, 
og dermed var d et ude af privat eje -
efter 146 år. Det var gode år for sko
vene, de blev godt passet, og det har 
side n vist sig at være noget af landets 
bedste skov. 

Men jeg synes, far fik ret i sin skuf-

felse. Det er ikke godt, når filfældige, 
skiftende folk skal prøve af pleje natu
re n. Det magter de ikke re nt praktisk. 
Der snakkes meget, men der skal også 
være interesse og et personligt enga
gement, før det lykkes at videreføre 
noget fra grunden vel anlagt. 

I 1920 giftede Aksel Jensen sig med Elisa
betb, datter cif Margretbe og Ludl'ig Han
sen, Hjulmagergård, Åker. Hun l'ar født 
16. december 1890 og døde i 1965. I ægte
skabet kom der ni bmn. I dag er der ~'l' 
tilbage, som a//e lever /Jer på øen. 



Et hjem i Rønne 
- et liv som maler 

Lene Watt Boolsen har udarbejdet denne 
artikel om sin far, tandlæge Johannes 
Frederiksen, der for mange år siden havde 
praksis i Storegade 23, Rønne. Han var ved 
siden cif et n'leget tegnende og malende 
menneske, der nærmest synes at have taget 
fast ophold på Bornholm - og siden på 
Christiansø -fordi der var så godt at arbejde 
med de gode interesser herovre. Først og 

}i"enunest var han akvarelmaler, og det er sådan, at Bornholms 
Museum har fået fire afhans bornholmske akvareller. For år tilbage, 
da han ville være fyldt 100 år, holdt Bornholms Kunst.forening en 
udstilling af hans ting på Bornholms Centralbibliotek. 

MIT BARNDOMSHJEM adskiller sig fra 
de omkringliggende huse ved at have 
to e tager, bygget ud til ni læ nger af en 
sejlmager, d er skulle have loftsplads. 
Mange år efter, i 1911, lejede den 
28-årige tandlæge Johannes Peter Fre
deriksen huset og flyttede ind med sin 
kone og deres lille datter. Her var der 
plads ti l klinik og tandteknik, bo lig til 
familien - og et a telier til at male i. Det 
gik så godt, at familien købte huset 
fire-fem år efter. 

KUNSTFERIER 
Johannes Frederiksen var stationsfor
stande rsøn fra Jylland, ud af en børne
flok på syv. Han viste tidligt anlæg for 
tegning og mus ik, læ rte at spille kla
ver, men en dte dog alligevel med, ef
ter præliminæ reksamen, at blive je rn
banemand i Århus - med arbejde om 
natten og musikstudier om dagen hos 
j. D. Bondesen, der s iden startede og 
ledede Århus Musikkonservatorium. 

familie n nogle gode ferier i udlandet, 
af og til med de ltage lse i tandlægekur-

ser og mange interessante kunstudstil
linger i de store byer, Amsterdam, Ber
lin og Paris, me n først og fremmest 
kom.Johannes Frederiksen til at ho lde 
af Bornholm som stedet, de r gav ham 
rig lejlighed til at dyrke interessen og 
evnerne for kunst og inspirerende 
samvær med me nnesker herovre, ikke 
mindst male re fik de n stø rste betyd
ning for ham. 

MOTIVER OG MALERVE NN ER 
En dag fik fam ilien også bil. Dermed 
gik det le ttere med at kommer rundt 
til male rvennerne i Gudhje m, Oluf 
[Jøst, Hans Peter Haagensen og Niels 
lergaard og de kunstnere, der ho ldt 
til i byen i sommertiden - og selvfølge
lig til yndede naturområder, der afgav 
gode motiver og kunne tilfredsstille 
hans produktivitet og kritiske indstil
ling til sit arbejde som maler. 

Efterhånden fandt hans b illeder vej 
til udstillinger, men skulle man den
gang se på billeder, fo regik det i Kø
benhavn, ogJo hannes Frederiksen be
gyndte at udstille på Kunstnernes Ef-

Men det blev h verken je rnbaner el
ler musik. Han tog i 1908 til Køben
havn og læste til tandlæge. Efter eksa
men og vikartjen este var det, han star
tede praksis i Rø nne. Det gik godt. Der 
kom både klinikassiste nt og tandlæge
assistent, og imellem ho ldt tand læge-

Oluf Høst sender skælmske blikke til kanon/ otografen ved Unter den linden i Berlin ca. 
1930. Tandlæge Frederiksen ser velvilligt til. Til højre fruerne Frederiksen og Høst. 
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Ge11rud Hjortb, den senere sd bekendte keramiker med efternavnet Vasegaard, præsemerer 
sin karakteristiske profil under leg med a11 i kl ens f 01fatter. 

terårsudstilling og andre stede r. Des
uden vistes hans billeder i Sverige 
sammen med andre bornholmerma
lere. Først og fremmest med malerier, 
men efterhånden udelukkende akva
reller, som viste sig at være en teknik, 
der passede gode for hans tempera
ment. 

TA NDIÆGE I RICHSHUSET 
Alligevel gik turen ti l København 
1931. Med tandlægeklinik i der nybyg
gede Richshusec på Rådhuspladsen -
og sommerbolig på Christiansø, som 
var er seed, Johannes Frederiksen for
ståe lige nok havde rager til sig i sin tid 
på Bornholm. Og kontakten til øen 
blev opretholdt på det nydeligste, for 
klinikken i København blev simpelt 
hen lukke t i sommertiden, hvilket mu
liggjorde lange ferier på Bornholm og 
Christiansø i den lyse ti_d. Om vinteren 
fandt flere af bornholmer-patienterne 
vej ti l Richshuset, ikke mindst maler
vennerne, der også søgte det nye hjem 
på Frederiksberg, når de skulle til. ho
vedstaden for at vise deres billeder. 

Netop i disse år syntes Johannes Fre
de riksens arbejde med at male at lyk
kes for ham. Han var b levet mere sik
ker og malede på liver løs. En udstil
ling i 1944 viste for første gang udeluk-
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kende akvareller, 75, der for de fire 
femtedeles vedkommende var malet 
inden for det sidste år. Og de blev 
værdsat og solgt, og kunstkritikken i 
København udtalre, at han videreførte 
de høje idealer, som for denne ø var 
blevet grundlagt af Isakson og Weie. 
Otto Gelsted, digteren og kenderen, 
sluttede en anmeldelse sådan: »Fuld
endt håndværk og ægte kunst«. 

CHRISTIANSØ FAST 
En dag endte det, som det måtte ende 
med et menneske, der var så engage
ret og så målbevidst arbejdende. Tand
lægepraksisen i København blev opgi
ver. Han var da knap 60 år, og i seedet 
flyttede han med sin kone til Christi
ansø og rykkede ind i Ravelinen. Og 
det blev seedet, hvor Inger og Johan
nes Frederiksen i de næste otte-ni år 
have deres bolig, mens København 
kun besøgtes, når der skulle udstilles, 
eller udstillinger skulle beses. Kun på 
grund af sygdom forlod Frederiksen 
Christiansø og flyttede til Gentofte, 
hvor han døde i 1956. 

SYDFRANKRIG 
I er par længere perioder havde Jo
hannes Frederiksen opholdt sig i Syd
frankrig, og i et brev til vennen Kaj 

Senstius - organ ist ved Rønne ki rke, 
siden Set. Knuds ki rke i Odense - skrev 
han i 1951: 

»] eg synes i al beskedenhed at have 
gjort nogle små skridt nærmere de 
stjerner, vi som bekendt aldrig når. I 
hvert fald er jeg blevet mig mere be
vidst i arbejdet, og nu vil jeg altså for
søge at s lå et gevaldigt slag, og jeg rej
ser om kort tid på en 4 måneders stu
die rejse til Pyrenæerne (Frankrig og 
måske Span ien)«. 

Kunsthistorikeren Knud Voss, gen
nem mange år d irektør for Skagen 
Museum, skrev, at dernede fandt han 
et ekstra lilskud til det, der var her
hjemme: »Det mærkes tydeligt i 
mange af Johannes Frederiksens se
nere billeder, at fransk kultur e r blevet 
en del af hans personlighed som 
kunstner. Og deri adskiller han sig 
ikke fra andre Bornholme r-malere." 

...... 
Ca/løkken bar altid l'æret god for - som det 
bed dengang - spadsereture. Det 11ar det 
også for Inger Frederiksen, og bømene Jør
gen og Lene. 



DET ANDET Æ RGRER BARE 
Der ligger mange pæne anmeldelser 
og artikler efcerJohannes Frederiksen, 
og det er klart, at betegnelsen den ma
lende tandlæge lå snublende nær for 
mange popularitetssøgende journali
ster, men både naturen som det inspi
rerende kraftfelt og billederne var al
vor for ham, hele hans liv, og Born
holms Tidende kunne da også slutte 
en anmeldelse af hans udsti lling i Den 
Permanente med denne lille karakteri
sering: 

"Vor anmelder vekslede i går på ud
sti Ilingen nogle ord med Johannes 
Frederiksen, der sagde: Lad nu være 
med at skrive om mig og om tandlæ
gen og alt det, som de derovre kender 
ud og ind. Skriv om mine billeder, hvis 
De synes det. Det ærgrer mig bare alt 
det andet.« 

HVOR KAN DE SES' 
Rundt om i forskellige hjem hænger 
der billeder af Johannes Frederiksen, 

Haven fotograferet op imod buset i Sto1-egade og med det store gråpæretræ i midten af 
bi/fedet. Det er der ikke mere. 

Et yndefuldt billede - ligefrem i impressionistisk]. P. Jacobsen Sommer-var-Det-stil - er det ældste billede fra familien frederlksens tid i 
Storegade 23. Vi ser Inger og Johannes Frederiksen med datteren Gunver - set mod vest med lystbuset nederst i baven. 
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og det er også sådan, ae der på kobber
stiksamlingen på Statens Museum for 
Kunst befinder s ig 12 store og mellem
store akvareller og tegninger samt et 
album med ca. 30 små akvareller fra 
Christiansø. Disse billeder kan ved be
søg rekvireres til gennemsyn på sam
lingens studiesal. Bornholms Kunst
museum er desuden ejer af fire af hans 
akvareller, og de t er sådan, ae der nu er 
ved ae blive lavet en bog med gengivel
ser af godt 25 udvalgte akvareller og 
sepiategninger tilføjet en tekst, der op
lyser om Johannes Frede riksens liv og 
stræben efter stadig større dygtighed, 
ligesom påvirkningen af Bornholmer
maleriet og fransk ku ltur udsættes for 
en vurdering. 

..... 

" -

"'-
"" 

Sådan kan man endnu opleve tegnende eller malende mennesker i klipperne på Christi
ansø. Her er det Johannes Frederiksen, der sidder og tegner med Frederiksøs karakteristiske 
Lilletåni i baggrunden. Del rummer i dag øernes museum . 

-. 

En af de mange karakteristiske tegninger (sepia), som Johannes Frederiksen bar efterladt sig. 
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At læse og at skrive 
Pastor Arne Madsen har bladet i gamle 
kollegiehæfter og fundet enkle tanker og 
citater, so1n de er nedskrevet over niange år af 
en forlængstaf død Gudhjem-kone, der var gift 
med en skibskaptajn af en af byens 
ganunelkendte fmnilier. Han bringer stumper 
af hendes optegnelser og præsenterer ligeledes 
ægteparret nærmere. 

MARTHA KOCH var glad for at ned
skrive tanker og citater , som de nu 
meldte sig i dagens liv. En dag skrev 
hun: 

»]eg l igger og lytter i ensomhed, lyt
ter efter det evige sus fra havet. Vin
duet står åbent, luften svaler min hede 
pande. Jeg ånder dybt og drøm
mer.« Hun skrev også tanker, som 
de meldte sig under læsning af bøger. 

Navne som Marcus Aurelius, Hostrup, 
Oscar Wilde, Sommerset Maugbam, 
Tbit Jensen - for nu ae nævne nogle af 
forfatterne, hun yndede. Hun elskede 
ae læse, hvad følgende citat vidner gan
ske godt om. »Når jeg har læse en bog 
første gang, er det for mig, som har jeg 
fundet en ven. Når jeg læser den igen -
en bog, som jeg kender - så er det, som 
jeg har truffet en gammel ven, en god, 
gammel ven!« 

Jl/a11ha Oline Rasmussen, født i Rønne 
den 4. september 1895, var datter af 
sømand Hans Peter Rasmussen og hu
stru Ma11ba Petrea føde West. 

Hun blev således opkaldt efter sin 
mor, der b lev enke i 12 år. Trods en 
scor børneflok og små kår kunne 
Martha i mindet om sine forældre be
rette om g læde og »jublende sang, 
indtil skæbnen rørte med sin hånd.« 
Hun føjer til: »for at forstå må man 
prøves. Man må lutres.« 

»Tænk stille og gode tanker,« skri
ver hun ec sted i dagbogen. »De kom
mer et menneske til gode.« Et andet 
sted i samme bog noteres: »Jeg kan 
lide mennesker med et rent sind - for 
de dejlige lys, de tænder!« Og takken 
går opad. »Tak, kære Gud, fordi du 
giver mig lyse stunder! I mange år , når 
jeg gik til ro , bad jeg min bøn. Når jeg 

Den impon erende L•i/la i C11dbjem, som bed Hcwets l øn - i dag er det Holmabodda - som ægteparret Kocb købte omkring 1930-31. 
Ægtepct1ret bar åbenbart tyske gæster på billedet,for bagpå står: uon recbts Werner Scbulz, A11ur I felt, Kapitd n Kocb, Gertrud 1Ho/1111e1; Fra11 

Kocb, \Villi Alollmer. 
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* /l/ai1ba Kocb - kendte glæden ved at læse 
og ti!/i·edsheden ued at notere ned af da
gens 1a11ker. 

kom til velsigne lsen, fald t der altid ro 
over mig. « 

Men hun erke ndte også: »Vi må alle 
nu og da have medgang. Vi må alle
samme n have noge n, der tror på os, og 
som man nære r ubetinget ti llid til. Det 
er tro, der gør me nneske t stærkt, de n 
tillid, de r står bag en person og gi'r 
slagkraft og bringer sejr!« Det hændte 
også, at pegefingeren b lev løftet. »Smi
ger er som parfume. Du skal lugte til 
den. Den skal ikke tages ind!« 

* 
»De bedste gerninger gør man altid 
ubemæ rket,« skriver hun , »uden at 
tænke over de m og som komme r lige 
fra hjerte t. « Og så føjer hun til: »Jeg er 
ikke sikke r på, om vi ved, hvordan der 
ser ud i vort eget hje rte. Jeg e r ikke 
sikker på, om vi forstår, hvad de r fore
går i andres!« Men det ligger til den 
enke lte at handle. Rammes et hje rte af 
sorgen, må man »forstå at bæ re sin 
sorg i ensomhed. Da lister freden sig 
ind i ens sind e n skø nne dag!« 

* 
Den 5. december 1915 viedes Martha 
Oline Rasmussen til j obannes An-
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dreas Matbias Koch, født i Gudhjem 
12. septe mbe r 1888, søn af fisker Jo
han Andreasen Koch og hustru jo
banne Andersen, og som så mange an
d re, kom han tidligt ud at sejle som 
14-åi-ig med kvasen »Haabet« af Gud
hjem . Senere var han med NVS »Ga
briel «, skonnerten »Hans Pete r« samt 
med tyske, engelske og amerikanske 
sejlskibe. l årene op til verdenskrigen 
1912 var han kvartermester i den ame
rikanske mangemillionær, sukke rkon
gen ] olm D. Sprechels 700 tons store 
lystyacht. Ad den vej mødte han nogle 
af den tids store berømte navne, b l.a. 
præs ident William Taft. 

MenJo hannes Koch ven dte hjem til 
sin fødeø , tog fiskeskippereksamen og 
blev fører af den tidligere nævnte 
skonnert »Hans Peter«, med hvilket 
skæb nen v ille, at han forliste i 1916. I 
1920 tog han styrmandseksamen og 10 
år sene re skibsførereksamen, hvilket 
indebar, at han sejlede som styrmand i 
NVS »Mogens Koch« af Rønne, de rpå 
med dampskibsselskabet »Torm « og 
senere igen som fø rer af S/S »Thyra S« 
og andre skibe som »Hilda«, »Tekla« 
og »Herd is«. 

Ægteparret boede i Rønne, derpå i 
København for omkring 1930-31 at 
flytte til Gudhjem , hvor de købte Ha
vets Løn . 

Som de gæstfri menneske r, de 
begge var, blev Havets Lø n e n slags 
»Bakkeh us« såvel i overført som i bog
stavelig betydning, for den kreds af 
venner, »som alle kendte« for at ud
tty kke det sådan, hvo r det e r fristende 
at n ævne navne. Var kaptajnen ude at 
sejle , og rute n gik forbi klippeøen, var 
det et trad itionelt syn at se fartøje t gå 
ind unde r land, mens flaget blev hejst 
ved Havets Løn, og der blev vinket fli t
tigt såvel fra kysten som ude fra søen. 

* 
Det hændte, at fruen fulgte sin gemal 
på d enne e ller hin re jse, og så skrev 
hun: 

Til sammen har vi sejlet 
til mange fre mmede lande. 
Tilsammen har vi set 
det stille hav og de oprø rte vande. 

Og når det i e r andet lille stemnings
dig t hedder: 

Jeg se lv har stået på skibets dæk, 
har lyttet efter den mindste lyd , der 
kom, 
kom til mig så stille og sagte og 
hviskede tyst: 
Lille pige, hvorfor ser du dig ikke 
om ... 

så kunne hun virkelig svare, om så var, 
at de t gjorde hun! 

* 
Dagbogen berette r o m rejser, de r gik 
til Antwe rpen, Alexandria ( i 1935), Li
banon, Beirut, Hajfa, Te l Aviv. Fra "lan
det, hvor kilde rne sprang« kan dagbo 
gen da også fortælle, at »Vi har set 
Bethlehe msstjerne n! « 

Og da Martha sad hje mme i Gud
hjem , kunne hun berette om, hvordan 
kirkeklokkerne ringede derhjemme 
og me ldte bud om samme stjerne, e l
ler hvad der' ligger gemt i billedet af 
den. 

Kirkeklokke! Du sender dine milde 
toner 
ud over jord! 
Har I lyttet, alle brødre og søstre 
til de ns ord? 
Jeg hørte dine toner ... 
Send dem ret ofte på min vej ... 

* 
Som julen omtales også pinsen. Det 
sker dog ud fra den gam le traditio n 
pinsemorgen at tage ture n op til »Slot
ted « på Nordbornholm. 

»Her sidder jeg,« skriver hun den 2. 
juni 1974 kl. 8 mo rgen, da var hun nær 
de 80: »Du fø le r ensomheden gnave 
omkring dig, Martha! Du e r hje mme 
hos dig selv. Da tænke r jeg på de unge 
år, da Hans Qohannes) og jeg stod op 
p insemorgen, cyklede i flok og følge 
med styrmandselever til Hamme ren, 
hvor vi havde mad og drikke med. Ja, 
det var tider! Vi var unge og glade, 
sang og trallede altid. Vi nød det alle. 
Ja, alla i håp! « 

»Og nu! Jeg skulle vande mine 
blomster i går og magtede ikke en
gang e n lille vand kande til potteplan

ten . . "' 
Havde Martha Koch sine potteplan

ter i tanke, gjaldt det ikke mindre ha
ven. »Det dejligste sted på jorden,« 
skriver hun. »At nyde haven, e n god 
kop kaffe, en cigar, at få lov at leve i 
fred.« He r fandt hun også de mange 



firk løvere, der pø om pø fik en plads i 
dagbogen. 

»Med varmen i stuen, blomsterne i 
vinduer er jeg så glad. Da finder sol
glimt i stuen vej til mit indre som læge
dom!« 

* 
Var ægtefællen på langfart eller sej
lede i de hjemlige farvande, kom dog 
dagen, hvor der måtte lægges til kaj for 
sidste gang. En medvirkende årsag var 
en hjercesygdom , som Koch havde på
draget sig under sejlads i troperne. 
Han gik i land i 1939 og fik ansættelse i 
sparekassen i Gudhjem og blev efter 
nogle år direktør for denne. Efter en 
række gode år, de kunne dele sam
men, døde han i begyndelsen af fe
bruar 1954 og b lev begravet 9. februar 
ved daværende sognepræst C. Nepper
Cbristensen. 

* 
Mange af Martha Kochs optegnelser 
blev til i de efter følgende år . Højt op i 
årene skriver hun: »Gud være lovet al 

jeg endnu kan se at læse, selv om mine 
øjne begynder ae svigte!« Minderne 
svigtede ikke. »j eg tænker på dem alle
sammen og på dengang man samlede 
søskende-børnene! Det kan jeg ikke 
mere, Nej, Martha! D ine kræfter er ud
tømte. Du arbejder på d ine ressour
cer!« 

De var ikke så ringe endda. Det 
gode, frejdige humør var ikke bon e. 
»Nu gælder det om at nyde det, man 
har, i stedet for at længes efter det, 
man måske h111ne få,« skriver hun - for 
at fortsætte frejdigt og rammende: 
»Trangen ti l at anskaffe sig ting er i 
virkeligheden et virus, der tapper sjæ
len for tilfredshed. En mand tjener al
drig nok, en kvinde er aldrig smuk 
nok, huset aldrig møbleret nok, mo
den aldrig spændende nok! Den ene
ste redning er at springe af den rul
lende trappe og sige: Så er det nok!" 

* 
Med glæde tænker hun tilbage på min
derne. De var blevet hende nok. Der 

G11dbje111 bai'l1 tir 1911 - som kaptajn Koch mti bave oplevet den i sin ungdom. 

var så mange ae øse af. Derfor kunne 
hun også dedicere et sæt af dem så
dan: »Læs dem, Gulla, at de må være 
dig til g læde, som de har været det for 
mig!« 

* 
Ægtefællerne var barnløse, men de 
havde taget en søsterdatter af Johan
nes Koch til sig, da den 14-årige Gullas 
mor døde. Det er uddrag af d isse erin
dringer, der er benyttet her suppleret 
op med tilsvarende optegnelser, dedi
ceret Ebba, en anden af Martha Kochs 
gode kendinge. Det var med i glæden, 
når der linnedes på døren af gamle 
kendinge og gode venner. Så gik dø
ren på lette hængsler . Og den gik 
længe, livsdagen rakte til den 6. fe
bruar 1985 efter sygeleje på Amtssyge
huset i Rønne. 
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Brave vævekoner 
og en enkelt 
(syndig) vævemand 

Arkitekt Ann Vibeke Knudsen har nied sans for 
de kvindelige sysler i hjemmene i by og på 
land i gamle dage fremdraget indt1yk af for 
eksempel arbejdet med uld og garn, og i 
denne artikel fortæller hun om vævningens 
tilstand og har fundet frem til nogle personer, 
som a7-hejdede solidt og støt ved væven, men 
også om en mand, der nok var dygtig ved 
væveri, men ellers var, hvad man må have lov 

til at betegne som en sand bedrager. 

BORNHOLM ER EN Ø, hvor kvinde
husfliden i århundreder har været 
markant, og hvor vævningen - vel en af 
de mest komplicerede husflidsdisci
pliner - forblev kvindearbejde, lige så 
længe som der overhovedet var basis 
for et hjemmevæveri, det vil sige frem 
til årene omkring første verdenskrig. 

BORNHOLMS PROBLEM 
Også andre afsides egne af Danmark 
har på samme måde haft et kvindedo
mine ret væveri - at den mandlige 
håndværksvæver var et ukendt be
greb. Tilsvarende er tilfældet i Sverige 
og især i Skåne, som specielt bornhol
me rne kan sammenligne sig med. Går 
man læ ngere tilbage, ti I 1600-1700-tal
let og tidligere, synes vævningen imid
lertid at have været kvindearbe jde 
overalt i Danmark. 

Om man i de manglende håndvær
kerlaug dermed kan se en forklaring 
på, at den mandlige håndværksvæver, 
ligesom til dels den professionelle fa r
ver, aldrig fik ordentligt fodfæste på 
Bornholm, får stå hen. 

At vævning på Bornholm, i hvert 
fa ld siden 1600-talle t, har været et ud
præget kvindeerhverv, bekræftes af 
mange gamle kilder. Allerede i 1671 
fortælles om de bornho lmske kvin
der, at de var særdeles kyndige i væv
ningen samt mange andre håndar
bejdsdiscipliner. Op gennem 17- og 
1800-årene får man gang på gang be
kræftet kvindernes færdigheder. I skif
ter (boopgørelser), som på Bornholm 
kendes fra 1680-erne og frem, o mtales 
hyppigt væve i dødsboer efter kvin
der. I 1789 døde en mo r i barselsseng 
fra en li lle datter på 13 uger. Den li lle 
pige arvede sin mors »væv med tilbe
hør« og andre ting, som hun skulle 
modtage »in natura«, når hun blev 16 
år gammel. 

På Bornholm havde man 
1700-1800-årene et problem. Man 
manglede organiseret laugsvæsen. 
Håndværk som fx urmageriet og pot
temageriet havde vanskeligheder, 
fordi man manglede ordentlige, orga
niserede forho ld, der både kunne 
sikre kvalitet og afsætningsmulighe
der. 

Bombolmsk væverske ved sin væv. Foto A. Kjøller o. 1900. I baggrunden ser man senge
bulle! med - sikke11 - et blåstribet omhæng, som bun vel også selv bar vævet. 
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BORNHOLMSKE VÆVE 
1 de sene 1600-tals skifter kaldes væ
vene for »Lin e ller Linnedvæve«, hvil
ket er betegnelsen på den vævrype, 
som blev enerådende gennem hele 
17- og 1800-talle t, en væv med vand
retliggende tre nd. Væsentligt lavere 
vurderet kan man i de æ ldste skifter 
finde fx »en bondevæv med tilbehør« 

Tegning af den bornholmske •linnedvæv« med udskårne · bagstynere•. Væven, 
som nu befinder sig på Bornholms Museum, har tilhørt Anine Westh, bosat i 
Almindingen. Tegning N.-H. Larsen, 1985. 

e ller »en gammel uldvæv«. Det er en 
he lt anden vævrype, vi her står over
for, nemlig den gamle opretstående 
væv, som bl.a. kendes fra forhistoriske 
udgravninger. Den var især velegnet 
til uldvævning, det eneste tekstile ma
teriale, alminde lige mennesker havde, 
før det at dyrke og bearbejde hør i 
løbet af 1600-tallet blev almindelig 

kunnen. Linvæven havde med sin kon
struktion en større trækstyrke, hvilket 
var en nødvendighed fo r hørmateri
alet. Linvæven, som vi kender i dag, er 
konstrueret som de vesteuropæiske 
væve og er vel ad uransagelige veje og 
med enkelte håndværksvævere nået 
frem til Bornholm løbet af 
1600-årene. 

JUL PÅ BORNH OLM 21 



J ·:~· 

:·, .I . .' ; '. ~ 

.:.~. .':-/, 

· .. I 

i::o.'·; 
. '· 
' ' .:.; 

Store J(jzt~111Jaard,.RaAcr S<;>g11 ,a.18fo. 

Ø.slermarle So3n.. 

BovnliolmsÆe Bcude-"llæve. 

........... " ... ~ ..... "~'"..-".....,·-· ... • ... • ...... r -------..ir"· 

~ ~!· 
!o 

~ 

Råmt~ I "/.,.uk 'S'l.b 

-{.C-
-""-~ 

Tegning af K Thorsen, 1920. ·Brudevæve« bar ban romantisk kaldt sin samling af vævenes udskåme gavle. De minder /Jelt om ældre 
bindingsværksbygningers udskåme hjømestolper. Vævene er så godt som aldrig daterede, men synes, ligesom bygningerne med ud>kårne 
l~jørnestolper, at være fra 1700-årene. 

DE VÆVEDE STOFFER 
De gamle booptegnelser, skifterne, 
er også værdifulde, når vi vil finde ud 
af, hvad disse kvinder vævede i 16- og 
1700-tallet og det tid! ige 1800-tal. 

Foruden de enkle dragtstoffer som 
vadmel, helt af uld, fifskaft, et finere, 
mere kompliceret vævet uldstof samt 
hvergarn af hør og uld, så har man 
vævet rent hørlærred .til beklædning, 
sengetøj, duge m.m., dynestoffer, ol
merdug i uld og hør og bolster i ren 
hør samt kunstfæ rdige arbejder til bo
ligens indretning. I 1600-tallet og det 
tidlige 1700-tal finder man samme 
spraglede og mønstrede udstyr, fx age
hynder, senge- og bordtæpper, bæn
kedyner m.v., som vi i dag kan se så 
meget af i Skåne og på de sydsvenske 
museer. 
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KVINOEVÆVN f NG TIL EKSPORT 

OG EGET BRUG 
Først i årene efter store nordiske krigs 
op hør i 1720 synes de bornholmske 
kvinder at have begyndt at væve også 
til eksport. Ikke det komplicerede, 
mønstrede bolig udstyr, men enkle og 
»hurtige« stoffer. I 1745 skrev den 
bornho lmske amtmand Urne, ar der 
da eksporteredes » ullen og li nned
tøj ", dvs. hvergarn, samt lidt hørlær
red. Ifølge gamle toldbøger udskibede 
man i 1700-årene op mod gennem
snitlig 7.500 ale n stof om året. Dertil 
korn, hvad toldvæsenet ikke fik under
retning om. Vi ved, at en kvinde kunne 
væve og afsætte ca. 600 alen om året. 
Når der i 1700-tal let var kommet så 
god gang i eksporten af hjernrnevæ
vede stoffer og andre, lokalt fremstil-

lede produkter (bl.a. ure og pottema
gerarbejder), skyldtes det den vok
sende flåde af mindre se jlskibe, som 
genne m hele 1700-tallet og langt op i 
1800-årene drev en omfattende han
del fra Bornholm. 

I 1800-årene steg ekspo rten afhjem
mevævede stoffer, og den synes at 

have toppet i midten af 1830-erne med 
et registreret kvantum på ca. 15.000 
ale n hvergarn og lærred. Fra 1850 fa ldt 
eksporten jævnt. I 1880-erne stoppede 
den he lt, udkonkurreret af fabriks
fremsti llede reksti le r. 

Man regner med, ar der i 1700-taller 
var knap 2.000 væve på øe n til en be
folkn ing på ca. 17-18.000 mennesker, 
det vil sige omtrent en væv i hver an
den husstand. I 1838 registreredes i alt 
1.724 væve på he le øen, og da boede 



der i alt 24.000 mennesker på Born
ho lm. 

I 1800-årene vævede man storr set 
de samme dyne- og klædestoffer som i 
1700-tallet. Hvergarnstøjet af hør og 
uld var det mest almindelige. I løber af 
1800-taller kom bomuldssLOfferne til. 
Samtid ig vævedes der meget mere 
hø1' lærred, drejl og lignende til hånd
k læder, duge og serv ietter. 

Hvad man ikke kan læse ud af arki
valerne er , at fa1vetonen ændredes 
mod det mere dystre, jo længere man 
kom op i 1800-årene - måske under 
påvirkning af de religiøse sekters krav 
om beskeden og enkel livsførelse. 

NAVNGIVNE VÆVEKONER 
Kvinder fremstår kun yderst sjældent 
som selvstændige væsener i de gamle 
arkivaler. Ad arkivalsk vej kan man kun 
finde ganske lidt om væveprofessio
nen. Man kan finde lidt om væver
skerne i skifterne, og man kan - når det 
gælder de ugifte kvinder - finde dem 
omtalt i fo lketællingerne. Forklarin
gen på kvindernes fravær i arkivalerne 
skal vi søge i lovgivningen. Bortset fra 
enker var alle kvinder umyndige i for
mueforhold. 

I sidste halvdel af 1800-årene kan vi 
gennem de bornholmske aviser støde 
på enkelte navngivne vævekoner. Nog
leganske fåeraf forskelligegrunde ble
vet fotograferet. I folkelivsoptegnelser 
kan vi også være heldige at finde lidt 
om de gamle, flittige væversker, og 
ganske lidt m ateriale er sikret i muse
erne. Endnu i vor tid er det dog sådan, 
at man i mange bornholmske familier 
kan fortælle om bedste- og olde
mødre, der mestrede vævekunsten og 
tjente rundt om på gårdene som »væv
piger« eller arbejdede som væveko
ner i deres egne hjem. Omkring første 
verdenskrig blev så godt som alle 
væve gemt af vejen på lofterne eller 
ligefrem skåret op ti l brænde. 

VÆVEKONEN MARGRETHE 
KIRSTINE BID STRU P 
Ud af denne skare af næsten anonyme 
kvinder vi l jeg prøve at komme tættere 
på en af dem - en som mestrede den 
vanskel ige drejlsvævning, Margrethe 
Kirstine Bidstrup. I 1881 vandt hun en 

bronzemedalje for sine hjemmevæ
vede stoffer på en industriudstilling i 
Nexø. 

Hun var født i Bodilsker i 1820 som 
datter af et husmandspar, og efter kon
firmationen kom hun ud at tjene på 
Langedebygård. 1861, 41 år gammel, 
købte hun et lille fire-fags hus i Stette-

stræde i l{ønne og boede og arbejdede 
der ti l sin død. Hun vævede til salg. 
Folk bestilte duge, håndklæder, finere 
kjo lestoffer og lignende. Til at hjælpe 
sig havde hun unge piger, som hun 
samtidig oplærte i den svære drejlsvæ
verkunst. Som forudsætning krævede 
hun, at de kunne »Væve enkelt tØj«, 

For hundrede år siden var næsten en trediedel af Bombolm dækket af lyng, ene og klipper: 
Højlyngen. Fra midten af 1800-tallet begyndte man at udstykke disse magre egne. De 
fattigste slog sig ned ber, og bete familien mdtte bjælpe til for at få til dagen og vejen. En 
kvinde, der også kunne væve, kunne bidrage væsentligt til husboldningen. Kirstine Marie 
Andersen, væversken på billedet, bosatte sig sammen med sin mand på Stensvang i Højijm
gen i 1860-eme. Foto A. Kjøller o. 1900. 
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som jo var almindelig kvindekund
skab på Bornho lm dengang, ligesom 
de skulle »have lyst til at væve drejl«. 
Hun averterede flere gange i aviserne 
efter e lever, og navnene på dem kan vi 
finde i tyendeprotokollerne. 

November 1874 ansatte Kirstine 
Bidstrup den unge Dorothea Kirstine 
Sanne fra Pedersker. Hun blev hos sin 
vævelæ rer i næsten to et halvt år. Hun 
blev s iden en anerkendt væver, som 
selv underviste andre piger i drejls
vævning. Hun flyttede i 1877 til Års
dale og blev gift med en skrædder Ko
foed. 

Fra væveeleven Dorothea Kofoeds 
hånd har vi en li lle håndskrevet bog 
med bindingsmønstre. Det e r uden al 
tvivl hendes notater fra årene hos Ki r
stine Bidstrup. I det lille hæfte findes i 
alt 48 forskellige vævni nger. Bagest i 
bogen er der skemaer med angivelse 
af garnforbrug osv. til trend af forske l
lig bredde og længde. Det er ikke en 
almindelig bornholmsk beregnings
metode; det er en professio ne l bereg
ningsmetode, som Dorothea Bidstrup 
har lært fra hos Kirstine Bidstrup. 

Vi e r også så he ldige, at der på Born
ho lms Museum er bevaret enkelte 
stofprøver fra Kirstine Bidstrups hånd. 
Det e r ikke drejlsvævninger, men lette 
kamgarns, kippervævede kjolestoffer. 
Fra eleven, Dorothea Kofoeds hånd 
har vi derimod e n del duge, håndklæ
der og servietter i ternet og stribet 
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drejl, ting hun har lært at væve i Stet
testræde i Rønne. 

DREJLSVÆVEREN 
OG HANS KONE 
Nu må man så spørge, hvor har Kir
stine Bidstrup lært at væve det vanske
lige drejl? I 1842 blev hun, kun 22 år 
gammel gift med enke mand og væver 
Christopher Jørgensen Bidstrup. Han 
var da 35 år. En mandlig væver var 
noget usædvanligt på Bornholm, og 
Christophe r Bidstrups skæbne er da -
he ldigvis - ikke blandt de mest almin
delige. 

I 1826 b lev den kun 18 år gamle 
Christopher Bidstrup indsat i Tugt-, 
Rasp- og Fo rbedringshuset på Christi
anshavn. Han var blevet dømt skyldig i 
ar have fremstillet falske sølvdalere. To 
år senere blev han løsladt. I fængslet 
havde han lært at væve sejldug og blev 
ved løsladelsen betegnet som en dyg
tig væver. Tilbage på Bornholm an
lagde Bidstrup 1830 et sejldugsvæveri 
i Nexø, tog borgerskab som sejldugs
væver 1834 og blev samme år gift med 
en velhavende kvinde. Hun døde 
im idlertid i barselsseng. Hurtigt efter 
synes han at være kommet i økonomi
ske vanskeligheder. Han forfalskede 
en obligatio n, og i 1835 blev han igen 
indsat i forbed ringshuset. 

Nu måtte han sidde der i fire år. I 
den tid lærte han at væve drej l. Ved 
løsladelsen blev han igen rost for s ine 

evner og for sin mekaniske snilde. I 
1840 vendte han tilbage til øen og ind
rettede væveri i et lejet hus på Syd
bornholm. Det synes at gå godt, og 
han flyttede til Rønne og etablerede et 
større drejlsvæveri. 

1842, 35 år gammel, giftede han sig 
med vor væverske Margrethe Kirstine 
Jacobsen fra Bodilsker. De fik en søn 
sammen i 1843. Vævning var alminde
lig kvindefærd ighed på Bornholm 
dengang, og Kirstine Bidstrup har 
uden al tvivl været bekendt med al
mindelig vævning, da hun blev gift 
med Christopher Bidstrup. Hun har 
sikkert straks været nødt til at hjælpe 
til i væveriet, og vi ved, at hun havde 
ung pige i huset til at tage s ig af sin lille 
søn og det almindelige husholdnings
arbejde. 

Christopher Bidstrup blev flere 
gange rosende omtalt for s it drej lsvæ
veri og for s it mekaniske snilde. Han 
havde selv fremstillet vævene på væve
riet - men økonom isk kunne han ikke 
få det til at løbe rundt. For tredie gang 
gik det galt. Han blev anholdt i 1844, 
tilsyneladende som hovedmanden 
bag trykni ng af falske pengesedler, 
og for tredie gang idømtes han forbed
ringshusstraf, denne gang på » Kon-

Dorotbea Kirstine Kofoed, 1850-1944. 
Stammede fra et busmandsl:Jjem i Peders
ker, blev oplæ11 i drej/svævning bos Kirstine 
Bidstrup i Rønne. Blev siden gift med 
skrædder Kofoed i Årsdafe og underviste 
unge piger i vævning. 



gens Nåde«, dvs. for livstid. I 1848 
døde han i fængslet. 

Kirstine Bidstrup var kun 24 år gam
me l, da hendes mand blev anho ldt. 
De res lille søn et år. Hun blev kun 
omtalt en gang under den meget lange 
sag imod Christophe r Bidstrup, og her 
omtalte forsvareren hende som »syg 
og sindsforvirret«. Hun lod sig hurtigt 
separere fra Christopher Bidstrup, der 
skulle betale en stor del af o mkostnin
gerne i falskmøntnersagen. Forhå
bentlig har skilsmissen betydet, at hun 
ikke stod helt ude n midler. I 1849, tre 
måneder efter Christopher Bidstrups 
død, averterede en bror to af hans 
»Dreilsvæve med tilhøre nde Maskine
rie tilsalgs til en billig Priis«. 

VÆVELÆREREN KIRSTINE 
BIDSTRUP 
Kirstine Bidstrups sene re skæbne ken-

der vi allerede. I-lyn synes ar have fort
sat mandens drejlsvæveri et par år. 
Indtil hun i 1861 købre eget hus, bo
ede hun til leje fo rskellige steder i 
Rønne. Hun levede hele tiden af at 
væve for andre og giftede sig aldrig 
igen! 

* 
Kirstine Bidstrups skæbne var ikke al
mindelig. Men ofte er det vel ualmin
delige skæbner og tilfæ ldigheder, der 
former udviklingen. I små 50 år ud
lærte Kirstine Bidstrup unge piger i 
den drejlsvævning, hun selv havde 
lært af s in mand - og som han igen 
havde lært under et af sine fængsels
ophold i København. 

Mange af hendes e lever lærte atter 
deres viden fra sig. På den måde 
spredtes, næsten som ringe i vandet, 
en viden, som stammede fra håndvær
kerkredse i Kø benhavn, ud i det lille 

bornholmske lokalsamfund. Ja, måske 
endnu videre. For en af hendes væve
piger udvandrede til Amerika 1882. 

Man kan læse mere om bornholm
ske vævere og om. falskmønte ren Chri
stopher Bidstrup i f ølgende artikler: 
Bodil Tornehave mfl.: Bornholmske 

Kvinderes husflid, Bornholms Mu
sewn og Bornholms Histonske 
Samfund 1985. 

Poul Kallmoes: Falskinøntnersagen 
på Bomhobn, Bornholmske Sam
linger !! række bd. 2. 

V Svendsen: Falske sølvdalere på 
Bornholm 1826 og 1832, Born
holmske Samlinger li række bd. 5. 

Denne artikel er tidligere publiceret i 
Nordisk Symposium om tekstile 
Teknikker, Herning 1989. 

Dette billede af den lille, spinkle drejlsvæverske Margrethe Kirstine Bidstrup (1820-1906) viser hende ved sin væv i huset i Stettestræde i 
Rønne. En af hendes vævepiger fik det som minde om sin lærer engang i 1880-erne. Hun sidder ved den ·Drei/svæv med tilbømnde 
Maskinerie", som hun formentlig bar fået med sig ud af ægteskabet med Christopher Bidstrup. I buset i Rønne kunne kan så sent som i 
1980-erne se slidspor i gulvet efter væven. 
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Stammehække 
trærækker 

- og drilagtige breve 
I 15 år stod gartner Knud Wil~)' Johansen for 
Rønne Konununes park- og anlægsområder, 
og so1n ga1"tner og ikke 111,indst i det særlige 
arbejde nied at gøre byen pæn, hvad blomster, 
buske, træer og den slags angår, bemærkede 
han sig nogle af de stamniehække - det vil sige 
opstammede træer - der klæder foran enkelte 
cif byens gamle huse. 
De klæder husene, hvor de står, og samtidig -

hvilket var vigtigt i gamle dage i hvertfald - spærrede de for den 
ska1pe sommersol, så Rønne/ruernes gardiner og møbler ikke bleu 
falmede. Men træerne gav også Knud Willy Johansen diverse 
oplevelser med vores gamle, elskværdige provst, og det er om træerne 
og provsten samt lidt andet, han skriver i denne artikel. 

VOR STORE EVENTYRDIGTER H . C. 
Andersen. kunne få blomster og træer 
til at høre og se og tale i sine uover
trufne fortællinger. 

Vor meget afholdte og savnede 
provst Viggo Nielsen, der i en årrække 
boede på Sdr. Alle i Rønne, kunne i 
venlig korrespondance med under
tegnede beskrive alt det, hans hænge
birk og de canadiske syrenbuske fra 
forhaven kunne se og følge på den 
stærkt befærdede vej. 

En mørk novemberaften blev vi 
gode venner. Fra gadedøren ud over 
vejen ind i det kommunale anlæg 
kaldte jeg: - Viggo, Viggo! 

Straks dukker provsten frem på for
tovet. Med hænderne på ryggen styrer 
han hen imod mig og beder o m en 
forklaring. 

Men det var jo blot min sorte hankat 
Viggo, det drejede sig om. 

Vi begynd te at skrive sammen. Put
tede breve i hinandens postkasser. 
Provsten skrev om de forbipasse-
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rende, der hilste på hans hængebirk. 
Jeg om min guldhængepil med den 
brede krone og de lange, sørgmod ige 
hængeskud stående over for vejsvin
get ned til vandrerhjemmet, kirke
gårdskapellet, arsenale t og til den dej
lige skov med strand . 

Alt dette blev p rovsten for meget af 
det gode. Svaret korn omgående. No
get på vers: 

Du kære træ med der fine navn, går 
du væk, bli 'r det et savn. Siger tak for 
det pæne brev, du for nylig ti l mig 
skrev. - Osv. Jeg skrev tilbage om de 
nøgne kendsgerninger. Om mine la
bradorhvalpe opkaldte efter træarter i 
den nærliggende Frelsens Hær-skov 
ved kas tellet. Endda på Latin. Betu la, 
Picea, Acer, Quercus, Salix, Sorbus, 
Ilex, Sambucus og Tilia, der alle 
sendte en hilsen med til provstens 
cockerspaniel Alvilda, der både var 
overvægtig og sendrægtig og ikke næ r 
på højde med min sidstnævnte, der 
kun havde tendens til evnesvaghed. 

Ved et festligt samvær blev vi enige 
om at hæve niveauet og bevæge os ind 
i bykernen - til de gamle træer og især 
dem, der stod i rækker. I mit første 
bidrag så jeg mig nødsaget til at orien
tere provsten om de danske søfolks 
iagttagelser i fremmede lande for over 
to hundrede år siden. Om disse folks 
øje for havearkitektu r og dennes ud
vikling, og at de dermed var med til at 

præge en del af den kul tur i Danmark, 
vi er så stalte af at have i nyere tid. 

* 
Gode eksempler har vi i vore slots- og 
herregårdsparker med klippede hæk
former, hvor stammehækkene - bestå
ende af stammede træer, hvis kroner 
er formede som en sammenhængende 
kasse med lige vægge og fladt tag med 
en flad bund - blev de n1est alminde
lige. 

Disse originale beplantninger kan i 
København ses ud for Bornholmstra
fikkens anløbsplads, ved Det kgl. Bib
liotek, Nationalbanken, Christians
bo rg Slotsplads, Kgs. Nytorv med den 
runde Krinsen bestående af elme
træer (Ulmus carpinifolia). Og natu r
ligt blev det andre danske søfartsbyer, 
der indførte denne form for klipning. 
Eksempelvis Ringkøbing, Mariager, 
Ærøskøbing, Odense, Køge, Hel
singør, Dragør fo ruden vor egen 
gamle Rønne by. 

Hovedvagtens stammehæk var og 
blev provstens foretrukne. Han kunne 
i breve fortælle om de gamle kæmpers 
oplevelser, og at de i stor ærbødighed 
bøjede deres hoveder for de heste
trukne rustvogne på vej fra afdødes 
hjem ud til kirkegården. Især sørgeto
get med ofrene fra det russiske bom-



bardement den 7. maj 1945 blev fulgt 
af de spæde bladskud sammen med 
de mange mennesker, der havde taget 
opstil! ing på de nærliggende arealer. 

Men også om glade dage når Born
holms Væb ning fra St. To rv drog forb i 
på vej ud ti l Gal løkken med fuld musik 
til akko mpagnement af hestetramp og 
ved fo lks bevågenhed. Det var som om 
stammerne, grenene, kvistene og 
knopperne blev rankere og endnu 
mere vågne ved denne lejlighed -
skrev e n venlig og interesseret provst. 
Undertiden kunne det være svært at 
være provstens modspille r. Sarkasme 
og ironi måtte tages i brug. Flette ind 
at døden nærmede sig for de gamle 
lindetræer. At kun e t tyndt lag råddent 
ved og en skrøbelig bark holdt de hule 
stamme r oprejst, og at ulykker ved 
eventuelle påkørsler kunne forårsage 
det værste, der kun ne ske et me nne
ske. 

Og når derti l korn, at der med tiden 
blev færre blade på grenene, samt at 

ny bygningsfredn ingslov anfører, ar i 
det omfang, en bygn ings umiddelbare 
omgivelser er en del af den samlede 
beskyttelsesværdige helhed, kan fred
ningen omfatte omgivende areal. Ho
vedvagtens 11 lindetræer havde levet 
deres frie liv uden underkastelse af 
love af den ene e ller anden art. I deres 
mange år havde de været sig selv på 
he lt egne betingelser. 

For at kede provstens yderligere 
måne jeg varsle den forestående døds
proces. De 200 år gamle træer skulle 
eksekveres. En årringtæller havde talt 
de mange år, måneder og dage. Disse 
markante parklind (Tilia europaea) 
havde eksisteret længe nok med deres 
store grenvinkle r og rige evner til at 
danne nye skud fra de sovende øjne 
efter de årligt tilbagevendende beskæ
ringer. 

Provsten vendte tilbage til menne
sket i forho ldet ti l de levende træer. I 
vers og vend inger fordybede han s ig i 
skomageren fra Vestermarie, der fik et 

ufrivilligt opho ld i Hovedvagtens ar
rest for 150 år siden, og hvis liv blev 
berøvet på så dramatisk vis. I drengen 
Pelle fra Tomelilla, der via Nexø korn i 
lære som skomager ikke langt fra 
samme bygning, og som senere blev 
verdensberømt. Begge ro - mente 
provsten - må de have tænkt deres og 
undret sig tillige over, hvilken kultur 
denne by havde taget til s ig. 

* 
Dagbladet Bornholmerens stamme
hæk blev plantet samme år som Ho
vedvagtens - 1781. Arten den samme, 
antal træer fem. Ingen ved , hvem der 
ejede dem fra begyndelsen, men sko
vens folk foretog beskæringe r, indtil 
de ko mmunale gartnere satte skik på 
dem før anden verdenskrig - e ller ret
tere forsøgte på, idet tid ligere tiders 
hårde nedskæringer gav ujævne og ad
skilte kroner til følge. Da Rønne Kom
mune fældede træerne, var en epoke 
slut i den sekshundredeogfemti år 
gamle købstad. 
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Betydningsfulde ejendomme i Røn
ne med respekt for sig selv havde før
hen sin egen række af ensartede og 
frodige træer langs med fortovet. De 
gav skygge og kunne være til nytte som 
vold imod gnister og anden mulig 
brandfare, der kunne antænde raget. 
Ældre bornholmere erindrer den har
moniske trærække foran Ole Peter 
Raschs købmandsgård på St. Torv. I 
1939 blev træerne fældet, inden den 
gamle Rønne Bio flyttede fra St. Torve
gade til dette matrikel-nummer. 

Som på St. Torv viser gamle bykort 
også randbeplantninger langs fortove 
på Ll. Torv. Eksempelvis havde køb
mand Ancher foran sin gård midt i 
1800-rallet 12 lindetræer - mellem El
lekongstræde og Stålegade. Af forskel
lige årsager blev de gradvis fældet - de 
sidste tre i vinteren 1939-40. 

* 
Betydningsfulde gader og alleer i 
Rønne var stolte over deres træræk-

llll~~~~~~~~!;!~S::""''""''""-~- -~- _.:_~~:_r:_"-~;~:--;·.:'~ 
Bornbolms Social Demokrats stammebæk (parklind) 1781-1982 måtte døje med tilfældige 
nedskæringer. 

/ 
11 
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ker. Ny Østergade og Vestergade over 
deres med lind (Tilia spectabilis) og 
Sdr. Alle over deres med kastanier 
(Aesculus hippocastanum). Nu er de 
ikke mere. En forårsmorgen 1946, ef
ter ar isen var smelter, mødres ivrige 
mænd ved Legatboligen på Sdr. Alle 
med økser og skovsave samt lånt stige
vogn fra elværket i Ll. Madsegade. På 
første side i ordrebogen stod noteret 
rydning af 40 kastanier i bedste alder 
og i sydlig retning. Sagen var behand
let i Rønne byråd med overmåde føl
somhed i over tre år. Og forsiderne på 
de tre bornholmske dagblade lod intet 
ti lbage med beskrivelser og billeder -
på lige fod med grusgravning og fiske
kvoter i nyere tid. En fantastisk ind- og 
udfaldsvej til en by måtte vige. 

Rønne borgerrepræsentation brug
te mindre end tre år i 1858 ti l at kas
sere et forslag om at gennemføre en 
15 alen bred alle midt gennem St. 
Torv, idet et flertal hurtigt bestemte sig 
for ar droppe denne ide, da der var 
grønt nok langs fortovene - blev der 
sagt. 

Skal der plantes for de næste to bundrede år? Denne gang af ai1en Tilia americana Nom. 

Konsekvent fornyelse var nøgleor
det for Rønne Kommune, efter ar de ro 
gamle stammehække i Søndergade og (Foto: Algot Lindau). 
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Storegade var væk. Nu ti ~1 r efter den 
totale rydning er afsavnet vel til at 
bære, og det var ikke større, end at 
provst Viggo Nielsen i vor breweks
ling så lyst på de nye træers fremtid -
uden skomagere, men med glade 
børn og alvorsfulde mæ nd på vej til 
Galløkken med faner og musik foran 
sig. Også selv om arten er ændret til 
Tilia americana Nova - begge steder. 

En smuk stammehæk - skænket af 
Rønne Byforening i 1963 -befinder sig 
godt ti lpas på hjørnet af Tornegade og 
Nellikegade. Stedet e r måske beske
dent, men formningen har de arkitek
toniske fo rde le, og på det begrænsede 
område virker beplantningen (Tilia 
europaea) som en he lhed, der ikke 
optager ret meget plads - og ikke me
get lys fra omgivelserne. 

En mindre fremtrædende plads i El
lekongstrædes nordre del er tildelt 

seks småbladede lindetræer (Tilia cor
data). He r er virke lig udnyttet et lille, 
men stærkt trafikeret område med 
gode muligheder for at præsentere en 
stammehæk af høj format - plantet 
1978. 

* 
Mens provsten gik op i o rdvalget mel
lem de otte parklinde (Tilia europaea) 
og de glade unge mennesker placeret 
rundt om springvandet på St. Torv, 
skrev jeg ti lbage om de oprinde lige 16 
træer - foreslået 1908 af maleren Kri
stian Zahrtmann - og om et fors lag ud
arbejdet under anden verdenskrig af 
havearkitekt C. Th. Sørensen, der men
te, at hvert andet træ sku lle ryddes af 
vejen. Især ved bevaring af de 16 ville 
der være den bedste mulighed for at 
formklippe en stammehæk af virkelig 
klasse. Vor egen Krinsen som på Kgs. 
Nytorv. 

Uden for bykernen nåede vi aldrig i 
vore d rilagtige breve. Ikke længere 
end til trærækkerne af li nd på Borg
mester Nielsens Vej og havneområ
derne, hvor de 30 parklinde mellem 
den fint istandsatte havnesmedie og 
det nye havnekontor med tiden vi l 
kunne formklippes til en seværdig 
stammehæk. Til ahornrækkerne på Sa
gavej og i Møllegade. Elmene ved 
Rønne Svømmehal. Rønnebærtræ
erne i Knappestræde og på Nordre 
Kystvej over for det nye velkomstcen
ter. Kastanierne i Pingels Alle og de 
japanske kirsebærtræer på Galløkke
vej, Bellmansvej og Nordre Ringvej. 

* 
Som mellem træerne blev der også 
længere mellem brevene. Niveauet 
kom ned på det jævne. Iblandet sorg, 
provsten måtte leve med, lyste det op, 
at et brev berettede om unge dage, da 
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provsten i en sommerle jr - afholdt af 
KFUM - fejlagtigt afleverer bolden til 
en modspiller i e n fodboldkamp, og 
hvor en tilskuer fra sidelinien råber 
.. ... idiot, og nu på de ældre dage må 
e rindre tilbage på samme person - der 
nåede at blive en habil missionær i 
Kina. 

Det blev at mæ rke , provsten skulle 
forlade Sdr. Alle. Fandt tilbage ti l s in 
hængebirk og de canadiske. Poetise
rede: Jme llem havens blomster så jeg 
en forgle mmigej, der hilste mig fra 
himle ns blå med et Gud signe dig. 
Osv. Fra egen have beretning o m mit 
normannsgramræ og mine ju letræer 
kaldet rødgran, der sh1lle ho lde for 
ved kommende julefester. 

Hermed var lagt op til provst Viggo 
Nielsen. Med alvorsfulde breve skre
vet på vers endte vor ko rrespondance. 

* 
Fra en af hovedvagtens 11 træstammer 
fik jeg skåret e n skive, der en gang 
ime lle m minde r mig om vor store 
eventyrdigter og vor atl1oldte og sav
nede provst. 
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Hertil 
- og ikke længere 

Flere gange undervejs med nye årgange af jul 
på Bornholm, har jeg spurgt en 1nand som, 
Olaf Hansen i Nexø - Bornholms Historiske 
Samfunds niangeårigeformand - om han ikke 
havde noget på hjerte fra sine mange år'S 
historiske interesse - og så kom denne a11ikel, 
der fortæller 01n de ejendommelige pilte -
stenbunkerne på højlyngen - som han har 
interesseret sig for, siden han uar dreng 

I VEJEN GENNEM BJERGENE, en af 
den for ikke så længe siden afdøde 
forfatter Knud H . Thomsens fantasti
ske romaner, fortælles om en løjtnant 
og en korporal, der er kommet bort 
fra deres regime nt i et uvejsomt indisk 
bjergterræn. På ture n får de af og til en 
indfødt fører. Sammen med en af disse 
kommer de til en stenvarde, og deres 
fører fortæller, at nu går han ikke med 
længere . 

Da en af d em spørger, hvorfor den 
varde står der, fortæller han, at her 
mødes man og snakker sammen, afgør 
handler, aftaler bryllupper, og to, der 
godt kan lide hinanden, sidder her og 
kissemisser. Og her starter og afslutter 
man krige. 

GAVE TI L GUDERNE 
Deres fører tager afsked med dem, 
men inden han går, lægger han en sten 
på varden. Da man spørger ham hvor
for, svarer han, at det var en gave til 
guderne og betød he ld for den, der 
skulle ud på en rejse. Inden de selv 
går, finder korporalen en passende 
sten og placerer den på toppen af var
den, hvorefter løjtnanten også lægger 
en sten. 

Dette får mig til at mindes Midterpil
ten oppe i Paradisbakkerne, der årligt 
passeres af mange mennesker. Ordet 

mindre kegleformet stenhob, altså det 
samme som en varde. Midterpilt var 
vel oprindelig ca. en meter høj, men så 
begyndte piltene at vokse. Rygtet for
talte, at hver forbipasserende skulle 
lægge en sten. Dette ville give lykke 
eller i alle tilfælde bevare en for alle 
ulykker. Og vi lagde alle troskyldigt en 

sten, selv om det var svært at finde en 
passende mindre sten i Paradisbak
kerne, men pilten voksede sig meget 
stor, hvorfor også engang den ene side 
skred ud. Nu lægges der ikke flere 
ste n! 

Hvem der fandt på dette e ller hvor
når vides ikke, men skikken minder 
stærkt om gammel overtro med offer
kast og er kendt fra mange steder i 
verden. Det er således i 1951 fortalt, at 
ved indrejse til Tibet skulle alle tage 
hatten af og bukke dybt, hvorpå der 
skulle udstedes et gjaldende råb, og 
endelig skulle man samle e n sten op 
og kaste denne hen på en stendynge, 
der efterhånden gennem mange år 
havde opnået en anselig størrelse. Ti
betanerne mente, at e t bjergpas var 
hjemstedet for onde ånder, men når 
man råbte og kastede sten, skræmte 
man disse bon. 

Noget af det samme er fortalt om 
muhamedanerne, når d isse kommer 
til Arabien på valfart til Mekka. Så ka
ster man også sten på en stor dynge. 

RUDOLF OG ELNA 
Også fra Danmark kendes skikke n 

pilt e r på bornholmsk navnet på en Lille Mikkel. Bodilsker lløjlyng. Fot.: Olaf Hansen 1950. 
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Døvrepilt. Bodilsker I Iøi(J111g Fat.: Olaf Hansen 1950. 

med stenkastning. I Vissenbjerg sogn 
på Fyn l igger Set. Knuds Sten, hvorom 
i 1840 fortælles: »Omkring denne sten 
ligger en mængde småsten, som tid 
efter anden er kastede af rejsende, 
især kræmmere og håndværkssvende, 
som rejste ti l marked i Odense, og 
som mente herved at skaffe sig lykke 
til deres forretninger.« 

Om navnet Midterpil t siger bogen 
Bornholmske Stednavne så at sige in
tet. Kun at navner er indberettet i 1922. 

Men der er en anden forklari ng, og 
her må vi Lil sagnet fra dengang, da 
pesten rasede på Bornholm, og hele 
befolkningen døde. Sagnet fortæller, 
at kun to overlevede, nemlig den unge 
mand Rudo(/ og pigen Elna. De van
drede hver for sig øen rundt og rin
gede med kirkeklokkerne og forven
tede svar fra en anden, der havde over
levet. B. S. Ingemann fortæller herom 
i sin roman De Underjord iske, at Elna 
vandrede fra kirke til ki rke, og hvert 
sted ringede hun med kirkeklokkerne, 
men ingen hørte det, og ingen svarede 
eller kom hende i møde. 
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Men endelig hørte hun genklang fra 
nabokirken. H un steg hurtigt ned fra 
tårnet og gik tværs over marken ad en 
gangsti til den såkaldte Paradisbakke. 
Da hun kom midtvejs, kom hun til en 
dejlig dal, og her kom en yngling 
hende i møde. På dette mødested b lev 
rejst en pilt, og denne kaldes Midter
pilt. 

Trækker man en linie fra Ibs kirke 
t il Bodils kirke, vil linien omtrent 
ramme Midterpilt. Midtvejs er det ikke 
ganske, så man må formode, at Elna 
kom fra Ibs kirke og havde ca. en km 
mindre at gå end Rudolf, førend de 
mødtes. 

Det var eventyrer eller sagnet om 
Elna og Rudolf. Og ejendommeligt er 
det, ar midten af linien mellem de to 
kirker omtrent er Midterp ilt. 

* 
Men der er andre pilte både i Paradis
bakkerne og på den østlige halvdel af 
Bornho lm. Vest for Midterpilr på den 
anden side af Majdalen ligger Aarsdale 
Ret. Navnet skal stamme fra, at det var 
her, at beboerne i Aarsdale havde ret 

til at rive lyng. Lyngen blev brugt til 
tagdækning, til kreaturfoder i nødstil
fælde, til brændsel og ti l underlag i 
sengene. Derfor er interessant sted ar 
knytte til et fiskerleje. Nord herfor lig
ger en smuk pilt ved kanten af Dynde
dal , nok kendt som Vesterpilt. Og ikke 
langt fra denne i sydlig retning en lille 
pilt stablet på en klippeb lok. Øst for 
Midterpilt ligger Østerp il t, og syd for 
denne, godt gemt, har vi Søndre Pilt. 
Disse pilte er alle i Paradisbakkerne 
eller Ibsker Høj lyng. 

I Bodilsker Høj lyng viser Geodætisk 
kort navne på fire pilte, nemlig Døvre 
Pilt, Tornepil t, Lille Mikkel og Sæve
pilt. Navner Sævepilt er tydet som Siv
pilt. Tornepilt skal være er ældre navn 
for det senere Tørvepilt og henviser til 
den nord for liggende Mourits Han
sens eng, hvor der nok engang er gra
vet tø1v. Heroppe blev i midten af 1890 
anlagt en række fiskedamme, og om 
Tø1vepil t har min gamle lærer, real
sko leforstander Alfred Jensen fortalt, 
at en gammel kæl ling skulle henrettes 
ved Tørvepil ten eller kulen. På vej til 
retterstedet sad hun i en vogn og strik
kede på en strømpe. Folk hastede 
forbi. Men hun sagde til dem, ar de 
kunne tage den med ro, der ville intet 
blive af, før hun kom til stede. 

Dol'l"epilt. Bodi lsker /-!0}(1•11g Fol.: Olaf 
I lansen 1953. 



I Bodilsker Hø jlyng er e ller har væ
ret yderligere tre pilte, som ikke er 
angivet på noget kort. Disse er Brød
løse Pilt, Store Mikkel og Ridderpilten. 
Lærer]. A. jorgensen har i sit antikva
riske kort over Bodilsker sogn fra 1875 
angivet Ridde rpi lten på et bestemt 
sted. Men på det angivne sted er ingen 
pilt! Navnet Ridderpilt kan måske være 
identisk med Ridderjomfruen, hvor
om et sagn fortæ ller, ar det var her, at 
tre søstre blev d ræbt af deres brødre. 
Pigerne blev begravet her, medens 
b rødrene blev begravet i Varperne. 

* 
I Povlsker Højlyng e r på kortet ikke 
angivet nogen pilte. Men jeg kender to, 
nemlig An høj Pilt og Stabel Pilt. En tre
die, Hasledalspilten, kender jeg ikke. 

På kortet findes heller ingen pilte i 
Østermarie Højlyng. jeg kender Asa
pilten, hvorimod Dals lunde pilt for 
længst skal være forsvundet. 

Fra Aaker Høj lyng kendes navne på 
otte pilte, hvoraf kun fire er angivet på 
kortet. Disse e r Varperne, der består af 
tre pilte samt Klokkerpil. 

SAGNET OM SØSTRENE 
OG BRØDRENE 
Fra Varperne kendes sagne t o m bryl
luppet på Siegaard i Aaker, hvor en 
gammel kone spåede bruden, at 

Asa Pilt. Øs1emwrie Højlyn.g Fol.: Olaf Hansen 1953. 

denne ville føde først tre sønner og 
derpå tre døtre, og sønne rne ville slå 
deres søstre ihje l, som ovenfor nævnt. 
Det skete som spået, og sønnerne blev 
sendt sydpå til familie hos Venderne, 
hvor de blandt andet lærte sørøveri. 
En søndag morgen kørte de tre søstre 
til messe i Østermarie Kirke , men inde 

på højlyngen blev de overfaldet af tre 
mænd, der røvede deres smykker og 
dræbte dem. På stedet blev de tre p ilte, 
Varperne, rejst. De tre mænd var deres 
brødre, og spådommen gik i opfyl
delse! Søstrenes kusk flygtede, men 
b lev indhentet og dræbt. Han var jo 
vidne til det skete. Stedet, hvo r drabet 

Vaipeme. Pedersker Høi(J'ng. Fol .: Olaf lfansen 1953 . 
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skete, er pilten Knægten i Aaker Høj
lyng. 

Til minde om denne begivenhed 
bliver Varperne pyntet med grønne 
grene om foråret, og der er stadig folk, 
som standser for at lægge en blomst 
eller en grøn gren. 

Men sagnet om Varperne er ikke 
specielt bornholmsk. Det er et uhi
storisk vandresagn, som kendes fra 
mange andre steder. Nævnes kan Hor
belev ki rke på Falster, men se herom 
side 22-23 i Rawert og Garlieb »Born
holm beskrevet paa en Rejse i Aaret 
1815«. Også fra Omberget i Ostergot
land i Sverige kendes et lignende sagn. 
Men her er det ikke tre pilte, men tre 
kilder. 

De øvrige p ilte, som ikke er på no
get kort, er: Faarepilt, Harepilt, Muld
bakkepilt og Sildepilt. 

Fra Aaker Højlyng kendes kun en 
pilt, Knægten, som er omtalt i forbin
delse med sagnet om Varperne. 

I Rø Plantage er Stenvarpen den 
eneste pilt, der kendes på den vestlige 
del af Bornholm. Navnet hentyder til , 
at sten er varpet (kastet) sammen til en 
pilt. 

I ovenstående er nævnt 28 pilte. 
Nogle er kendt andre ukendte. Nogle 
er i tidens løb forsvundet, og stenene 
kan være brugt til vejmateriale i sko
vene. Og nogle kan, som kært barn , 
være kendt under flere navne. 

Afdøde snedker Hans Hansen fra 
Østerlars fortalte mig engang om Nør
regaard i Østermarie, at gården tidli
gere hed Tre Pælegaard. Men det er 
forkert. Han var overbevist om, at nav
net skulle være Tre Pil tegaard, og han 
havde set en stenbunke, hvor stenene 
skulle være fra de tre p il te. Fortalt lød 
historien god, men er nok ikke hold
bar! 

TIL VEJFARENDES HJÆLP ? 
Men hvilken funktion har p iltene haft, 
og hvilken rolle har de mon spillet? 
He r er ikke startet og afsluttet krige 
eller andet som i Indien. Men der har 
været fle re fortolkninger og gæt. En 
sandsynlig forklaring kan være, at pil
tene har været saml ingsmærker, hvor 
man om efteråret indsamlede det løs
gående kvæg i højlyngen. Men den 
mest sandsynlige forklaring er, at pi l
tene kan være rejst til hjælp for vejfa-

rende eller vandrere over højlyngen , 
som man kender det i Norges og Sveri
ges fjeldverden. Nogle af pil tene er 
rejst oven på røser, små gravhøje fra 
bronzealderen og tidlig jernalder, for 
at syne mere i landskabet. 

Efter piltenes placering er det svært 
at tegne nogle bestemte ruter. Kun i 
Paradisbakkerne er der e n mulighed, 
idet man kan tænke sig vejfarende fra 
K.lintebygårdene på vej til deres sog
nekirke e r gået op ti l Skotteklinten , 
derfra forbi Søndre Pilt og Østre Pilt. 
Og så burde der være e n pilt på højde
draget vest for Gamle Dam, men den 
er der bare ikkel Men så var Ibs kirke i 
syne. Nævnes skal også, at der mellem 
de to pilte i Varperne ses en meget 
gammel vej. 

Hvornår piltene er rejst, ved vi ikke. 
Ligesom vi he ller ikke ved, hvem der 
har samlet stenene til dette byggeri. 

Og vi får det heller ald rig at vide. 
Men på vore ture i den bornholmske 
højlyng skal vi glæde os over mødet 
med disse minder fra fo rtiden. 

Pilt l'ed Dyndedal. lbsker f-loj~vng. Personen w er Ernst Iqæ1gaard og 0 110 Rohmann. Fol.: Olaf !-lansen 1954. 
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Der var engang 
en skolekomedie 

Carl H. Kibsgaard, lektor, cand.mag., 
erindrer i denne artikel om en mindeværdig 
periode i Rønne Statsskoles nyere historie -
skolekoniedierne, der optog så mange uden 
for skolens kreds. Han kom til Rønne lige 
netop, da epoken var pænt startet, og han blev 
- som musiker og dekorationsnialer - selv 

1 involveret i det store arbejde, der gikf01'udfo1-
læseprøverne, og til forestillingen stod fuldt 

færdig på Rønne Theaters ærvæi-dige scene. Hans første medvirken 
faldt i Holger Drachmanns Der var Engang, og det er specielt den, 
han fortæller om. 

DER VAR ENGANG, hvor man kunne 
spille Drachmanns nationale skuespil, 
Der var Engang, som skolekomedie 
for Rønne Statsskole på der dej lige, 
gamle Rø nne Thearer. 

Som nyansat ved statsskolen i 1953 
dumpede jeg lige ned i denne guldal
der for skolekomedierne og blev beta
get af atmosfæren i teatre t og engage
mentet hos alle de de ltagende i pro
jektet. 

Mange heldige fak'lorer samvirkede 
t il ar skabe denne usædvanligt aktive 
periode. 

ALLE KUNNE VÆRE MED 
l årene efter besætte lsen og krigen var 
s tatsskolens gymnasieafdeling kun på 
ca. 60-70 elever fo rdelt på seks klasser, 
tre sproglige og tre matematiske. Tra
ditionen var, at skolekomedien blev 
spillet i 2. G. Der var altså ca. 20 e lever, 
der skulle besætte rollerne og lave alt 
arbejdet bag scenen. Al le kunne på 
den måde få noge t af virke med, og 
skolekomedien fik en social funktion 
ved at sætte de sproglige og matemati
ske e lever sammen. I dag, hvor der er 
ca. 200 e lever på hvert klassetrin, kan 
den slags projektet desværre ikke lade 

dengang - i langt højere grad end i dag 
- kunne få e leverne til at blive til prø
ver efter skoletid hver dag i op til en 
måned før forestillingen. I dag lægger 
jo b og foreningsliv en hindring for 
denslags. 

Der var også en tid før TV-under
holdningen. Det betød, at amatør-

teater og anden underholdning af lo
kale kræfter havde større tiltrækn ing 
end nu. Skolekomedien var en af vin
terens teaterbegivenheder i Rønne. 

I 1949 var den årlige sko lekomedie 
flyttet fra Industriens lille, primitive 
scene til det gamle teater, Danmarks 
ældste fungerende. Den første forestil
ling på teatret var Ho lbergs Jean de 
France, iscenesat af adjunkt P. Holst
jensen. Am1osfæren på den gamle 
scene bidrog givet til , at e leverne slap 
deres talenter løs, så skolekomedien 
blev næsten »rigtigt« teater. 

Hvorfor blev det så Der var Engang, 
dette romantiske skuespil, som vel er 
den eneste rigtige konkurrent til El
verhøj som repræsentant for vores na
tionale drømme om den ærlige, dan
ske idyl? Men det var vel er træk i tiden, 
at vi i Danmark endnu i 1953 levede i 
en slags efterdønning fra besættelses
tidens nationale vækkelse. 

Den s idste, men ikke mindste faktor 
var den unge dansklærer, adjunkt Pe
ter Eliasen, der var blevet ansat 1949. 
Som ovenfor nævnt var forudsætnin
gerne for en større udfoldelse b levet 
skabt af adjunkt Holst-Jensen ved flyt
ningen til teatret, men kun e n meget 
ung - og samtidig kyndig - instruktør 
ville både turde binde an med og sam-

sig gøre. Instruktøren Peter V Eliasen mellem bouedpersoneme, prinsessen af Il~wien og prinsen cif 
En anden positiv faktor var, at man Dcmmark. 
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tidig klare at gennemføre så uhyrl ig er 
projekt. 

Der var Engang spiller i fem akter, 
der i alc består af ni scenebilleder. Det 
bestød fremstilling af ni store bagtæp
per - foruden en mængde sætstykker, 
møbler og dragter. Stykket foregår 
dels i Danmark, i et renæssancemiljø, 
dels i eventyrlandet Jllyrien , hvor air 
er yndefuld rokoko. 

DEN FORKÆLEDE PRINSES SE 
Et stort p roblem var det også at få eta
bleret er orkester, der kunne spille 
Lange-Midlers dejlige, men teknisk 
ganske krævende musik. 

Drachmann skrev Der var Engang i 
1885, mens han var i ud landet, og han 
skruede den romantiske hand
ling sammen med lån fra mange even
tyr. 

Prinsen af Danmark forelsker sig i et 
billede af prinsessen af lllyr ien. Han 
rejser derfor med sin følgesvend, Kas
par Røghat, til Illyrien fo r at deltage i 
en bejlerkonkurrence om prinsessens 
hånd. Den forkælede prinsesse afviser 
alle frierne, men fork lædt som sigøj
ner får han lister sig ti l at være i prin
sessens sovegemak som betaling for et 
spændende stykke legetøj. (Svine
drengemotivet). Den planlagte afslø
ring skandaliserer prinsessen, der bli
ver jager ud af kongeriget sammen 
med sigøjneren (prinsen). De drager 
til Danmark, og der starter opdragel
sen af den forkælede prinsesse gen
nem prøvelser og hårdt arbejde, så 
hun udvikler sig til en kærlig og op
ofrende hustru (Trold kan tæmmes), 
og komedien kan slutte med, at prin
sen giver sig til kende, hvorefter der 
kan holdes bryllup. 

Denne indviklede historie gav rige
ligt arbejde til alle eleverne i 2. G. Der 
var faktisk flere roller end skuespil
lere, så en del af de optrædende måtte 
dækl<e flere småroller. 

DRAGTER OG DEKORATIONER 
Drageerne blev fremstiller på skolens 
egen systue, der blev indrecret i hånd
gerningslokaler, hvor Sigrid Eliasen 
som »d irektrice« havde et hele ho ld af 
piger i arbejde ved symaskinerne. Til
svarende blev kulisserne tilvirker i 
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sløjd lokalet, men de ni bagtæpper var 
så store, m de måtte males, mens de lå 
på gulvet i p igernes gymnastiksal. Lo
kalerne til håndgerning, tegning og 
sløjd havde vi dengang, fordi vi havde 
mel lemskoleafdelingen. 

Udkastene til dekorationerne blev 
skabt af maleren Niels Østergaard, der 
var blevet ansat som timelærer i fager 
tegning i august 1953. 2. G-eren Jør
gen Heinø, der havde professionel 
rygdækning som søn af malermester 
Aage Heinø, var "formand« på maler
salen og havde bl.a. ansvar for blan
dingen af farverne. 

I orkestergraven blev der samlet et 
orkester på 16 medlemmer. En musik
begavet elev, Ebbe Frigaard, d irige
rede. Medlemmerne af orkestret var 
dels elever, dels lærere og endelig et 
par hjælpere udefra. 1. vio lin blev spi I
let af vores rektor .Erik Bruun. l øvrigt 
spillede adjunkt H olst-Jensen også vio
lin, lektor Arne Larsen cello og fru Da
vidsen, gift med lektor Davidsen, spil
lede bratsch. Jeg stod for pianoer, et 
garnmele opretstående monstrum, som 
stadig o pbevares i teatrets magasiner. 
j eg havde scor fornøjelse af at opleve, 
hvor fikst vores d irigent kunne korri
gere sine lærere, når en indsats var for 
tidlig e ller sen, eller når en node blev 
spillet anderledes, end den var noce
rec. 

Dragterne blev fremstillet med me
gen opfindsomhed. Det er ikke så lige 
til at lave rokokodragter til det illyriske 
ho f af tøjrester og metervare-restkupo
ner købt på udsalg. Til herredragterne 
blev der brug for flere par lange un
derbukser. De blev indfarvet i forskel
lige elegante nuancer og illuderede 
så udm ærker som renæssancehoser 
bl.a. på prinsen af Danmark. Rollen 
blev spillet af H enning Eriksen, der 
var ec lys levende billede af en blond, 
dansk drømmeprins. Han blev almin
deligt beundret af skolens piger ved 
foresti llingerne, men det havde nok 
dæmper den romantiske stemning 
nede i teatersalen , hvis pigerne havde 
ane t, at den ømme bejler gennemførte 
rollen iført Eliasens vinterunderbuk
ser! 

Sko til både damer og herrer burde 
selvfølgelig være forsynet med sølv-

spænder, men det blev klaret med 
spænder af bronzeret pap, som blev 
fastgjort med en elastik under svangen 
på almindelige snøresko. Kun de fine 
rokokoparykker og nogle en
kelte drageer var det nødvendigt at leje 
i København. 

Fordelen ved hjemmefremstillet cøj 
va r bl.a" ae de sidste almindelige prø
ver kunne gennemføres med kostu
mer. l kke mindst for amatører er det 
en hjælp til ae blive er med rol len. Men 
lejer tøj kommer af hensyn til omkost
ningerne først frem til generalprøven. 

KRUSET VAR DER IKKE 
De mange rekvisitter krævede, ar en af 
eleverne fik rollen som rekvisitør eller 
regissør. Dee var en kæmpeopgave at 
sørge for, ae alle ting var til seede på 
scenen på det tidspunkt og det sted , 
hvor de skulle fungere i forestill ingen. 
Ved en af de sidste prøver var der en 
særl ig komisk smuccer. Regisøren, Ole 
førgensen, der gik så meget op i sin 
rolle i den usle brændehuggerh~'tte , 

hvor prinsen, fork lædt som skovarbej
der, er ved at lære prinsessen ydmyg
hed. l scenen kommer p rinsen fa
rende ind i hynen. Prinsessen skal tro, 
ae han forgæves har søge ae skaffe mad 
t i l huse ved krybskytteri. Han bagatel
liserer sagen med rep likken: »Kilde
vand har vi endnu i behold, den drik 
er lige så klar som kold« og griber 
samtidig ud efter kruser. En engel gik 
gennem stuen er øjeblik, for der var jo 
ikke noget krus - men så blev scenen 
helt grotesk, da regissøren, der var 
blevet klar over sin fatale forsøm
melse, kom farende ind på scenen 
med det ulyksal ige krus i hånden, 
mens ki tlen stod vandret ud i I uften 
efter ham. 

Kongen af Illyrien, der b lev spillet af 
Mogens Dam, skulle i bej lerscenen 
spise frokost med sin prinsessedatter, 
Anne Bruun, mens de stadig blev af
brudt af de skiftende bejlere. Han sco
rede mange points på en repl ik, der 
ikke står hos Drachmann, men som 
gav en bornholmsk lokalkolorit. Idet 
han gik til bords, synede han kri tisk 
opdækningen og udbrød: »Øv - sild 
igen.« 



Orkestret i graæn. Dirigen1e11 er Ebbe frigaard, der 1•ar elel' i 2. G. Strygernes første række er fra ænstre rektor Erik Bruun, derefter e11 
e/ec, adjunkt I lolst:fensen og endnu e11 e/e1\ /\Jariemne Kallmoes, der gik i 3. mellem. Yderst til bujre sidderji·u Dauidsen, der uar lærer på 
Primtskole11 r og i 01·1igt gift med lektor Dal'idsen). 2. række udgøres af fire elever. De to første fra venstre er Ib Koltboff Nielsen (fra 3. 
mellem) og Estber Blacbe f-10 1111 (/i-a 4. mellem). Yderst til venstre helt i baggrunden sidder Anders Larsen (fra 4. mellem), og celloen til 
lx4re passes cif bansfC1de1; lektor Arne Larsen Bassisten baude 1•i lånt, vist nok fra Bom bol ms Musikamatører. jeg sidder ved klaveret, der 
anes iforgrunden, men er ikke med i bi//ecifeltet. 

V I ELSKER VORT LAND 
Lange Mi.il lers sange kræver egentlig 
skolede stemmer. Til den berømte se
renade Natten er svanger med vellugt 
Fin .. " der synges uden for prinses
sens vinduer i sovekammerscenen, 
havde vi fået hjælp af Vagn CbristqfJer
sens smukke tenor, men ellers klarede 
eleverne sangene forbløffende godt. 

.Jeppe Funcb sang med appel Den 
første gang da jeg stod brud - fedlen 
ud i den store markedsscene i rollen 
som Kaspar Røghat, og også pigerne 
stod sig pænt, selv om man ikke den
gang rådede over trådløse mikrofoner 
eller andre af de hundekunster, som i 
dag gør det muligt at synge en hel sal 
op med en lille badeværelsesstemme. 
Kaspar Røghats kæreste, fadeburster
nen, der sp illedes af Kirsten Hansen, 

sang med humør i dansevisen i køk
kenscenen Min fader var fra Flandrens 
by, fra Flandren var min Broder, og 
Kirsten Bentbin var en yndefuld ro
koko-hofdame med hyrdevisen Hvem 
driver der langs bakkens Kam. Heldig
vis forstod hun ikke rokokoens seksu
alsymbolik i den sødmefulde historie 
om hyrden Daphnis, der spiller på sin 
fløjte for hyrdinden Chloe for at få 
hendes sløjfe. Eilers var instruktøren 
måske rendt ind i censureringsproble
mer. Og det havde været synd for den 
dejlige, lille sang. D rachmann var jo en 
saftig herre og har ganske givet nydt at 
kunne skrive lidt frækt besh.·yttet af den 
hisror iske form. Til gengæld ramte 
han åbenbart en alment forståelig 
dansk grundtone med sangen, der 
slutter skuespillet, og som i vores op-

sætning blev sunget som fællessang 
med hele personalet på scenen: Vi el
sker von land ... 

* 

Denne forestilling fu lgtes - som det 
kan ses af oversigten - af en række per
ler i de følgende år. Der er gået så 
mange år, at det kunne være interes
sant at samle minderne om denne pe
riode, som nu er et afsluttet kapitel i 
skolens historie. Der kunne gøres dels 
i opfølgende artikler i Jul på Born
holm, dels ved indsamling af arkivma
teriale - tekst såvel som billeder - til 
det lokalh istoriske arkiv på bibliote
ket.] eg vi I derfor blive meget glad for 
at få kontakt med gamle elever fra 
Statsskolen, der har oplysn inger om 
disse faresti 11 i nger. 
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Skolekomedier på 
Rønne Theater og på 
Statsskolens scene 
1949: 25.-26. februar. Holberg:Jean de France. Adjunkt 

Holst :Jensen. 
1950: 17.-18. februar. Sheridan: Bagtalelsens Skole. Adjunkt 

Holst-Jensen. 
1951 : 2.-3. februar. Holberg: Den Stundesløse. Adjunkt 

Eliasen. 
1952: 23. februar. Hostrup: Feriegæsterne. Adjunkt Pors. 
1953: 13.-14. februar. Moliere: Scapins Skalkestykker. 

Adjunkt Eliasen og Adjunkt Ho lst-Jensen. 
15. februar . Ekstraopførelse for Hollandshjælpen 
(334 kr. !). 

1954: 25.-26. februar. Dracbrnann: Der var engang. Adjunkt 
Eliasen. Sko leorkestret. 

1955: 18.-19. februar. Anoui lh: Tyveballet. Adjunkt Eliasen. 
1956: 10.-11. februar. Holberg: Den politiske Kandestøbe1-. 

Adjunkt Eliasen. 
1957: 1.-2. marts. Rene Fauchois: Pas på Malingen. Rektor 

Bruun. 
3. marts. Ekstraopførelse for Ungarnshjælpen. 

1958: Finn Merhling: Den kinesiske Æske. Adjunkt 
Eliasen/Østergaard, Kibsgaard. 

1959: 19.-20. februar. M. Pagnol: Topaze. Adjunkt Eliasen og 
rektor Bruun/Niels Østergaard og P. B. Christiansen, 
dekor. adjunkt Kibsgaard, musik 111. skoleorkester. 

1960: 26.-27. februar. Holberg: Den Stundesløse. Adjunkt 
Eliasen, musik lektor Larsen og to gymnasieelever. 

1961: 16.-17. marts.Ju les Romains: Doktor Knock. Adjunkt 
Eliasen, tekn. og musik P. Christiansen, Kibsgaard, 
Nørgaard. 

1962: l.-3. marts.Jean Anouilh: Antigone. Adjunkt Eliasen, 
teknik lektor Nørgaard og adjunkt Kibsgaard. 

Kaspar Rog/Jat, Jeppe Funcb, i borgestuen på prinsen C!f Danmarks 
slot, buor en bissekræmmer uiser bam billedet af prinsessen af ll()JJ'i
en. Kaspar er i en renæssancedragt ejier model af Scbweizergar
dens uniform. Udkastet til bagtæppet bænger i dag (1992) i Rønne 
Tbeaters korridor ud mod Tbeaterstræde. Det er en akuarel, malet 
cif Niels Ostergaard. Forbilledet er tydeligt et af rummene på bor
gen Glim111ingeb11s ved Simrisba111n (bemærk bl.a. ildstedet). 
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frieme præsenterer sig ued det i/(priske boj Fra 1•e11stre (set fra 
tilslwenw11111et) prinsessen, A1111e Bruun, kongen, Mogens Dam, 
bo/damer og kcwallerer. Frieren iforgmnden , Anders Kjalke, ses i 
nærbillede pd billede nr. 17. 

1963: 20.-22. februar. Max Frisch: Biedermann og 
Brandstifterne. Adjunkt Eliasen, teknik Nørgaard, 
Kibsgaard og elever, sceneopbygning pedel 
Tb.Jørgensen. 

1964: 26.-28. februar. Kjeld Abell: Melodien, der blev Væk. 
Rektor Bruun og adjunkt Eliasen, teknik Nørgaard, 
musik Kibsgaard, dekor. Kibsgaard, lektor 
Ho lst:Jensen kostumer, sminkning pedel Jørgensen 
og frue. 

1965: 12.-14. marts.Jean Anouilh : Tyveballet. Adjunkt 
Eliasen og lektor Ho lst-Jensen, teknik, dekor" musik 
Nørgaard og Kibsgaard , sminke Tb.Jørgensen og 
frue. 

1966: 17.-19. marts. OscarWilde: Bunbury. 
Eliasen/Kibsgaard, ku lisser og sminke Jørgensen og 
frue. 

1967: 16.-18. feb ruar. Ernst Bruun O lsen: Men 
boghandleren kan ikke Sove. Rektor Bjørn Henriksen 
og Eliasen/K.ibsgaard, Nørgaard, kulisser og sminke 
Tb.Jørgensen og frue. 

1968: 4" 5. og 8. april. Fr. Di.'1rrenrnatt: Romu lus d. Store. 
Adjunkt Stokho lm/Kibsgaard og Nørgaard. 

1969: 25.-27. marts. ]. Anouilh: Lærken. Eliasen/dekor m.m. 
Kibsgaard. 

1970: 20.-22. januar. Di.irrenmatt: DonJuan eller 
kærligheden ri ! Geometrien. Adjunkt 
Stokho lm/kulisser, sceneopbygning Kibsgaard. 

1971: 3.-5. februar. Kaufman og Hart: Du kan ikke tage det 
med Dig. Rektor B. Henriksen/adj. Butzbach og lektor 
Kibsgaard. 

1972: 24.-26. februar. Strindberg: Et Drømmespil. Stud.mag. 
Knud Petersen (årsvikar i dansk). 

1973: 24.-26. januar. Brecht: Svejk i 2. Verdenskrig. Alan 
Lowry. 

1974: 20.-22. marts. Rifbjerg: Svaret blæser i Vinden. Merete 
Munk. 

1974: 5.-7. december. Tobiæ Komed ie. Merete Munk. 
1976: 4.-6. februar. Brecht: Laser og Pjalter. Ole Hartelius. 
1977: 23.-25. marts. Di.irrenmatt: Den gamle dame besøger 

Byen. Elevernes egen opsætning og instruktion. 
1978: 30. marts. Kjeld Abell: Eva aftjener sin Barnepligt.Jens 

Højmark. 



Frokostbordet l'ed det ilfrriske bof Ved bordet sidder kongen med 
sin prinsessedatter. Bag bordel bofda111e111e. Bi/ledet, der i dag 
bænger i stor gengil'else i garderoben til Bom/Jo/ms A111tsgy111na
si11ms festsal, er taget ued en prøue, bui/kel fork/are1; at pa1ykkeme 
ikke sidder helt godt endnu. 

Den il~vriske slotsbaæ - i rokokostil med pavillon og bassin, !JVor 
prinsessen leger med sine bofda111er. Foran bcwemurenfra l'enstre 
Kaspar Røgbal forklædt som ga111mel sigøjnerkælling og prinsen., 
der skal i//11dere som en ung sigøjner for at lokke damerne til at 
kobe noget af sil spændende legetøj mod passende modydelser. 

Prinsessen bar "købt• en Bi/bouquet af den formodede sigøjner 
111od løfte 0111, at ban må sove i bene/es nærhed på gulvet i hendes 
souegemak. En Bi/bouquet er et legetøj, der kendes fra fransk mid
delalder. Den består C!f en skdl på toppen af en lille stang Med 
sktllen skal man opfange en bold, der er fastgjort til håndtaget 
med en snor. 

fra markedsscenen. Den fo11Jenværende prinsesse sælger le1potter 
(der mr kasserede ting fra en af uirksombedeme i Rønne, vistnok 
Søbolm). Piger fra det danske bqf står i baggrunden. Bagtæppet 
1•iser en dansk by med bindingsværkshuse og en renæssancegavl. 

,IJarkedsscenen. Kaspar Røgbat, der står til uenstre i sin stribede 
renæssancedragt, er ved al synge en vise. 

Køkkenet i den. danske prins' slot. Køkkenpigeme bar travlt med 
madlavningen til det forestdende b1yllup. Til venstre ses den meget 
slanke Tove Eriksen, der var stoppet ud for al illudere som en over
kokkepige på mindst 100 kg (Hun. ses i nærbillede pd billede nr. 
12). I fo1·grunden til bøjre ses Kaspar Røgbats kæreste, Kirsten 
Hansen, sammen med prinsessen, der bar fået et job som ekstra
hjælp i køkkenet. 
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Senere i sa111111e scene. J.:a~par Rogbal er ko111111e1 ned i kokkene! 
med ordre.fra prinsen 0111 atJi"nde en stand-in, der kan passe den 
bmdef.;jole, der er ~yet til pri11sesse11, idet bmde11 se/1• er bleL•et for
bindret l\aspars maltagning bar udpeget bjælpepige11. den faktiske 
prinsesse. der 1111 pa sine knæ beder om at blit •e fri. Foran fra 
1·enstre prinsen op, J.:mpar med sit måleband. 

Den store slutscene, Iwar prins og prinsesse hilses a:f det danske 
folk, og bL'Or midsommervisen synges. Bagtæppet viser et dansk 
landskab med prinsens borg i baggrunden. Delle billede findes i 
stor gengi11e/se i garderoben til Bornbol111s Amtsgymnasiums f est
sal. 

Pigerne fra det danske kongeslots kokken. 
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Overkokkepigen, Toue Eriksen, i al sin udstoppede legem$fylde. 

To af de danske jægere. 



Nærbillede af den i/lyriske konge, Mogens Dam. 

Bjørnetrækkeren ji-a markedsscenen, Andrew Becb. Hvem der op
træder som bjø111 er uvist. 

Bissekræmmeren fra scene 1 i borgestuen på prinsens slot. (Se bil
lede n r. J). 

En af de 11/Jeldige bej lere til prinsessens bånd, den sehoglade krigs-
111a11d, Anders fVa/ke. (Se billede nr. 2). 
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Sådan bevægede de to 
robbefangere sig 

Bornholmske Samlinger er udgangspunktet 
for denne artikel af Hans Reusch, bornholmsk 
københavner, men sandelig sin hjemø tro. 
Han f erierer derhjemme i Allinge-Sandvig, og 
han søger og higer i bornholmske bøger og 
skrifter, og med denne interesse som baggrund 
læste han med glæde en artikel i samlingerne 
om et par rohhefangere. Hvad lavede de i 
1848? spørger a1'tiklen i samlingente. Det er 

det, Hans Reusch giver svar på her -på grundlag af f amilieskah med 
en af de forlængst svundne rohhefanger-skippere. 

BORNHOLMSKE SAMLINGER, III rk" 
1. bind (1987) indeholder en særdeles 
spændende og læseværdig artike l af 
P. Piscber Jørgensen: Fra britisk Or
logsbrig til Bornholmsk Robbefanger 
(p. 9-42). Det drejer s ig om den briti
ske o rlogsbrig HMS »The Ticke r«. I 
1808-krigen med englændrne blev ski
bet erobret af danskerne og indgik 
selvsagt i den danske flåde under 
samme navn indtil 1815. 

Herefter blev briggen solgt som 
fragtskib og skiftede da navn til »Fre
derikke Louise«. I 1842 blev skibet 
solgt som fragtskib til Bornho lm. Det 
var, som så ofte på den tid, et interes
sentskab, der stod bag købet, med 
skipper j. j. Tborsen som hovedreder. 
Briggen blev af skibsbygger S. P. Becb 
omdannet til robbefanger, og som så
dan fungerede det, indtil det i e fteråret 
1851 blev hugget op. 

Mit ærinde i forbinde lse med Fis
cher Jørgensens redegørelse er e t 
spørgsmål, han sti ller om, hvor de to 
robbefangere - sælfangst i Ishavet -
»Frederikke Louise« og »Cecillie« var 
på verdenshavene i 1848. 

ISVINTER- ING EN SEJLADS 

men omkring 1. marts kunneJulius og 
Det Gode Haab afsejle til lshavet. Næ
sten tre uge r senere afgik Frederikke 
Louise og Cecilie, men ... med lad
ning til København. Avisen forklarer 
ikke den sene afrejse, og de to skibe 
nævnes ikke før omkring 1. oktober, 
da det - uden kommentarer - oplystes, 
at de var hjemkommet fra København 
i ballast. 

Alt taget i betragtning vil det antage
lig sige, at Rønnes to største robbefan
gere ikke var i Ishavet 1848, men for
mentlig i fragtfart, selv om den - med 

tanke på s idste års sto re udbytte -
næppe kunne ventes at være så ind
bringende som robbefangst. Hvad var 
da grunden, og hvorfor bemærkede 
avisen intet om det brud på hidtidig 
praksis, som må have ramt mange 
menneskers beskæftigelse?« 
Grunden til , at jeg kan svare på spørgs
målet, er dels, ae skipperen på »Frede
rikke Louise« på detce cidspunkc er Pe
der Jensen Lercbe, dels ae jeg de sidsce 
par år har beskæftiget mig en del med 
Den Færøske Handel, og dec vil i prak
sis også være Den kgl. Grønlandske 
Handel, det var indtil 1856 to sider af 
samme sag. 

En af mine tipoldefædre var skipper 
Jørgen Jensen Lerche (1815-1897), 
en bror til Peder Jensen Lercbe 
(1812-1891). De var begge født i Nexø 
som børn af fisker j ens Pedersen Ler
che (med borgerskab der i 1814) og 
Gertrud Jørgensdatter Due. Peder rej
ste i 1829 til København for at søge 
hyre. Jørgen flyttede cil Rø nne af 
samme grund; i 1847 giftede han s ig 
med Karen Kirstine Lund(l82l -190l ). 

"1848 begyndte med isvinte r, som en 
overgang hindrede al sejlads (Chri
stian 8.s død 20. januar blev de rfor 
først kendt på Bornholm 16. februar), 

-· - -...._.. ~--
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»Frederikke Louise« af Rønne, kaptajn P. Lercbe 1853 Det vil sige, at det er den nybyggede 
bark. Bi/ledet er stillet til rådigbed af Handels- og Sø/artsmuseet på Kronborg, kopieret ejier 
original i/arver af ukendt opbausmand. 



En tredie bror, Lars Jensen Lercbe, flyt
tede også til Rønne, hvor han blev 
dampskibsfører. 

Brødrene Peder ogJørgen har ellers 
haft mulighed for både at møde hinan
den og konkurrere med hinanden, 
idet de i 1840'erne og 50'erne begge 
var kaptajner på robbefangere. 

Peder ]. Lerche fik borgerskab i 
1842. I 1842 og 1843 var han kaptajn på 
»Julius«. Den senere glarmester Johan 
Hansen sejlede i 1843 med robbefan
geren "Det gode Haab«, og i sine erin
dringer skriver han: »Den 20de (april) 
var det en Højtidsdag for os. Vi kom 
nemlig sammen med Skonne rten »Ju
lius", Kapt. Lerche, af Rø nne . Vi var 
sammen fra Kl. 4 til Aften, og dette var 
en behageligAfVexling i vor e llers ens
formige Tilværelse.« 

At de så til fornøje lse for mig sene re 
i deres liv skulle komme i familieskab, 
krydrer kun historier af denne slags, 
idet Jørgens datter Jensine Petrea 
(1848-1922) giftede sig med Jørgen. 
Peter Jen.sen Pibl (1848-1917), denne 
havde nogle gene rat io ne r tidligere 
fælles ophav medJohan Hansen. 

I 1844 overtog Peder]. Lerche »Fre-

derikke Lou ise« efter kpt.J. A. List fra 
Rømø, sandsynligvis indtil skibet blev 
ophugget i 1851. Derefter var han 
medinte ressent og skibsfører på den 
nybyggede bark af samme navn. 

Ifølge K. Thorsen skulle Jørgen 
]. Lerche have været skipper på »Ju
lius« fra 1842 ti l midt i 50'erne, sand
synligvis har han dog først overtaget 
skibet efter sin bror i 1844. 

DET HELE FALDT PÅ PLADS 
Me n for at vende tilbage til Den Grøn
landske Handel, så læste jeg på e t tids
punkt R. Tving: "Træk af grønlandsfar
tens historie«, 1944. Her indgår et af
snit »Skibsinspektør V. Tho rsens op
tegnelser« om hande le ns skibe og 
skibsførere gennem tiderne, her anfø
res for foråret 1848 på s ide 89: 

»Briggen »Cecilie«, fragtet samme 
Aar til Godthaab og Sukkertoppen, af
sejlede fra Kø benhavn 28. April og 
hjemko m 15. September. Den førtes af 
Kapt. 0. Munck. 

»Frederikke Lovise« var ogsaa et i 
1848 fragtet Skib, der afsejlede den 15. 
Maj til Rite nbe nk og hjemkom de n 9. 
Septembe r. Føreren var en Mand ved 

Navn Lerche . Der findes ellers intet i 
Waterschoutprotokollen for nævnte 
Aar.« 

Tidspunkterne for de to skibes be
vægelser stemmer jo glimrende med 
de oplysninger, Fischer Jørgensen 
meddele r. 

Tilbage stod så en kontrol i Landsar
kivets Waterschout 1848. Naturligvis 
faldt det he le på plads, idet der stod 
noteret, at brig »Cecilie« med kpt. A. 

Munk går ti l Grønland, besætningen 
forhyres den 15. april og afmønstrer 
den 23. september; - og at brig »Frede
rikke Louise« går til Grø nland med 
kpt. P. ]. Lerche, he r forhyres besæt
ningen den 3. maj, og de afmønstrer 
den 16. september. 

LITTERATUR: 
P. FischerJørgensen: Fra Britisk orlogsbrig 

ti l bornholmsk robbefanger, BS III rk. 1. 
bd. , 1987. 

Johan Hansen: En bornholmsk 
Haandværkers Erindringer, 1934. 

K. Thorsen: Rønne Safans Historie, 1939. 
R. Tving: Træk af Grønlandsfartens 

H istorie, 1944. 
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På fire hjul med Andreas 
Birte Nørregaard Pedersen i Ullerslev på Fyn 
får meget ud af at granske i sin bo1'nholmske 
familie. I jul på Bornholm 1990 og 1991 
skrev hun kvikt om dens foretagsomhed i 
Rønne, og denne gang vender hun tilbage til 
en af de gamleforfædre, Andreas på 
Fredensborg, der pludselig ville være 
vognmand - og blev det. Hendes 
kildeniateriale er /Jans efterladte regnskabe1~ 

der rummere et overdådigt væld af persona/historiske oplysninger -
mange flere enrj der har kunnet blive plads til i a11iklen. 

HANS ANDREAS ALFRED PETERSEN 
var hans fu lde navn, født i Vestermarie 
15. juni 1873, død i Rønne 21. august 
1957. Ved begravelseskaffen blev det i 
adskillige taler fremhævet, hvor be
slutsom og målrettet, han havde ud
nyttet sine 84 leveår. 

Og det må indrømmes: Han var et i 
en sjælden grad foretagsomt og iderigt 
menneske med sans for forretning. 
Han var min morfar. 

Da mor og jeg siden tømte hans 
skrivebord, stødte vi på en regnskabs
bog i stift brun-gråt spegepølsemøn
stret papbind. 

-Åh, kæreste, udbrød min mor med 
tårer i øjnene. Det er hans kørebog. 
Den kan vi umuligt smide væk. 

I dag er jeg den lykkelige ejer af 
dette klenodium. Når man blader i 
den - og ellers kan tyde skrift, stave
måde og forkortelser i de godt 2.000 
noteringer - åbenbarer sig en guld
grube af informationer om turister, 
embedsmænd, handelsrejsende og 
rønneboeres gøren og laden i en fjern 
fortid. 

DER SKULLE BI L TIL 
Af profession var Andreas bager og 
drev i en årrække to bagerier i Rønne. 
Derefter overtog han ejendommen 
Knorrenborg, som omgående blev 
omdøbt til Fredensborg. Her drev han 
landbrug, hotelpension og et 

rede ejendomshandeler, men de 
gjorde ham til en efter datidens måle
stak holden mand. 

I begyndelsen af 1920-erne var bi
lerne så småt ved at tage de bornholm
ske landeveje i bes iddelse. Andreas 
mente, at en sådan indretning ville 
være anvendelig, når der skulle hentes 
gæster ved damperen t il Fredensbo rg, 
og n år samme gæster skulle køres på 
udflugt i det bornholmske landskab - -
- og så var der jo spændingen! Altså 
drog han i hestevogn ind til automo
bilforhandler Ferd. Jørgensen og 
købte bil med kaleche, der kunne slås 
ned. 31. marts 1923 betalte han ti kr. 
for lægeattest, det samme for billeder, 

men 30 kr. for et »kørebrev«. Da han 
forlod poli tistationen, spurgte betjen
ten: 

- For resten Petersen, kan De køre 
sådan en tingest? 

- Ork ja, svarede Andreas. Jeg var 
ude at køre et par rimer med Ferdi
nand i går eftermiddags. 

Sagen var i o rden, og Andreas en
trede sit nye køretøj. Hvilken her lig 
ting. Hvilken berusende oplevelse at 
sidde højt t il vejrs med hænderne i et 
fast greb om rattet, mens man med 
fødderne betjente speeder, lavgear og 
højgear. Vognen for over stok og sten 
med 30 kilometer i timen. 

OTIUM OG VOGNMAND 
Omtrent samtidig besluttede Andreas, 
der nu var 50 år gammel , at blive ren
tier. Han solgte Fredensborg og byg
gede en pæn villa på Søndre Alle 51. 
Men selvfølgelig kom han til at kede 
sig, og hvad var så mere naturligt, end 
at gøre bilen til erhverv? 30. juli 1924 
meddeler politimesteren i Rønne 
»gæstgiver Hans Andreas Alfred Peter
sen borgerskab som vognmand i 
Rønne Købstad«, og fra da skete der 
igen noget. Kørebogen beretter om 
hver eneste kørsel fra og med 1. apri l 

lergravningsforetagende, samlid ig 
med at han jonglerede med komplice-

Den - for111e11tlig - fø rste bil, indkøbt 111a 11s 1923. Fabrikat ukendt. Andreas æd rattet. 
Datteren Ellen, gifi Big um, pci bagsædet. 
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Andreas i »l'inrerunifonn•, dl'S. kasket, stortrøje og Holmens-benklæder. Billedet er taget senest 1926 Fra venstre Andreas, bans svige1for
ældre Andrea og jens Peter Hansen, Aaker. Midt bag dem ses deres søn Anton Hansen, og yderst til højre står Andreas' datter Ellen. 

1926, og her åbe nbarer sig et spæn
dende, kalejdoskopisk billede af livet i 
Rønne og ude på øen he lt fre m til 9. 
juli 1940. 

PÅ SPORET 
25. juli 1926 bliver overbetjent Nielsen 
transporteret til Vasahøj i Nexø, 24. 
september til Po ulsker Højlyng. Ugen 
før havde frøken Eriksen, Laxegade, 
også været i Poulsker. 18. december 
samme år må statspolitiet til Bøgesko
ven i Rø. Denne gang kender vi anled
ningen. Ildløs, har Andreas noteret. 

I første halvår af 1927 træffer vi fort
sat statspolitiet i skikkelse af overbe
tjent Nie lsen på en længere turne. 
Bjørnemølle 27. januar, Allinge 28. ja
nuar, Nexø 3" 9. og 10. marts og Skovs
bo 21. marts. 26. maj går turen til Sæ
ne-Sandvig-Sæne-Allinge, i alt 68 km. 
Hvad har der dog været på færde? 31. 
maj drøne r Andreas med den utrætte
lige overbetjent til Hasle. I juni er der 
ærinder til Hasle, Bækkegård, Melsted, 
Gudhjem, Aspesgård og Kaggård. 

Et kapitel for sig er den hærskare af 
handelsrejsende, som med Andreas 
ved rattet rejser øen rundt og sælger 
gummi, damekjoler, træ, cigarer, ma
lervarer, piber, annoncer, Cingalla 
The, Singer symaskiner og manufak
turvare r, eller - med ikke angivne vare
prøver - besøger frisørinder, skræd
dere, bogbindere, mejerier, læger, 
dyrlæger, sygehuse og urmagere. En 
særligt ihærdig sælger synes at have 
været en grosserer Bertelsen, som i 
årene 1929-1932 dukker op igen og 
igen. 

Imellem de handelsrejsende møder 
vi også en broget flok af ti lrejsende 
gæster med de mest forske lligartede 
ærinde r. I flæng kan nævnes Apostoli
ske Søstre, forstanderen for Blindein
stituttet, udvandreragenter, katolske 
præster, Nationalmuseet repræsente
ret ved fru Mygdal, Brinkmann-krigs
invalider, studeprangere, invalidefor
sikringsrådet, tyske officerer - hvad 
skulle de på Hammeren og i Rø 22. 
august 1929~ 

TURISTER 
19.-20. juni 1936 er Andreas chauffør 
for et selskab af »Jernbanefolk fra 
Struer«. Der forlyder intet om, hvor de 
bliver kørt hen, men den samlede reg
ning e r på 35 kroner. Man må uvæger
ligt spørge sig selv, hvorfor de ikke tog 
med De bornholmske Jernbaner? Men 
en ting er sikker. De, såvel som det 
brogede mylder af navngivne og 
unavngivne turister, man i øvrigt mø
der i kørebogen, har umuligt kunnet 
få en bedre fører end Andreas. Han 
vidste besked om snart sagt alt og var 
en fortræffelig fortæller. 

12. august 1931 kørte han en privat 
lysttur med mine forældre til Sandvig. 
De ville se det fashionable krydstogt
skib »Viceroy of India«, som skulle 
ankre op ud for Sandvig, hvorefter det 
celebre selskab af luksusturister - der
iblandt den netop afsatte spanske 
konge Alfonsoden 13. - skulle sættes i 
land i små både. 

Andreas rullede ind på kajen med 
sin hyrevogn, netop som kong Alfonso 
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og hans følge steg i land. Før Andreas 
fik set sig om, havde han »tjans«. Mine 
forældre blev derfor verfet ud, lworef
ter Andreas trillede af med Alfonso ti l 
Hammeren og videre via Marevad ti l 
Hasle og retur til Sandvig. Turen ind
b ragte 20 kroner. Det var dog, så vidt 
vides, ikke se lveste hans detronise
rede majestæt, Andreas havde fået 
med, men antagelig personer fra maje
stætens fø lge. 

20. ju li 1938 drog han af med en 
engelsk lord til Jons Kapel, Hamme
ren, Blanch's Ho tel, Rø, Gudhjem og 
Almindingen. Den tur indbragte 25 
kroner - - - sådan da. En stilfærdig no
tits »minus 2,50 kr.« antyder diskret, at 
portieren på !ordens hotel allerede 
dengang havde opfundet begrebet 
" re turkommission« 

TRAVLE RØNNE-BORGERE 
Ge nnem alle kørebogens sider møder 
vi en sand vrimmel af travle Rønne
boer på farten i embeds medfør. Den 
unge pastor Viggo Nielsen farte r gen
nem årene utrætteligt rundt til forskel
lige destinationer ude n for Rønne. 
Den unge sagfører Thorkil Lund og 
hans æ ldre kollega, sagfører Hans Ko
foed har også æ rinder rundt på øen. 
Ke ndte navne i Rønnes forretningsver
de n som Hintze, Glistrup, Krusell, 
Hjo rth og Bidstrup m.fl. dukker gen
tagne gange op. Og 18. maj 1928 er 
d irektør Milner på vej til Svaneke. 

4. august 1930 går der åbenbart 
koks i systemet hos bager Kure på Søn
de rgade. Man skal levere en større o r
dre på brød til Almindingen, men 
transportmid lerne er brudt sammen. 
Andreas bringer brødet frem. Det kom 
ti l at koste bager Kure ni kr. Dermed 
røg nok he le hans fortjeneste på den 
leverance. 

30. oktober kører borgmester Niel
sen bytur me d aldersre nteudvalget, og 
Andreas uds teder kvittering for de to 
kr" turen koster. 22. februar 1931 begi
ver borgmesteren sig til Allinge. Reg
ningen på 14 kroner skal sendes til 
Socialdemokratisk Fore ning. 

Redaktør Holge r Srenbæk, Born
ho lms Tidende, antræffes i Ekkodalen 
26. juli 1927, fem dage senere i Almin
d ingen. 15. juli åre t efter møder vi re-

46 JUL PÅ BORNHOLJ\J 

daktør Jespersen på Hammeren og i 
Al linge, og 3. august ses »Pressen « i 
Almindingen. 1. august 1928 tilkaldes 
Andreas til Socialdemokraten, hvorfra 
»Fru Nie lsen « begiver sig ud på 
odysse øen rundt. 11. august årer efter 
er Redaktør Rasmussen i Hasle og 
Skovly. 4. september 1937 foregår der 
et e ller andet på O lsker Forsamlings
hus, som journalist Harry Hansen, So
cialen efter al sandsynlighed refererer 
dagen efter. Nytårsaften samme år flin 
trer Andreas og Harry Hansen til Sva
neke i anledni ng af »Jonitas Fo rlis« . 

27. august 1939 køres redaktør Kjødt, 
Bornho lms Avis, til Brændesgårdsha
ven formedelst 16 kroner, men »ikke 
betalt« står der i en parentes. En se
nere overstregning viser, at Andreas et 
par dage efter fik sine 16 kroner. 

GLÆD ER OG SORGER 
Kørebogen g iver os også et indblik i 
Rønneboernes g læder og sorger. 26. 
december 1928 transporteres brygger 
Gad til bryllup, og 31. juli 1931 kø re r 
sadelmager Nielsen også bryllupstur. 
Den navnkundige Tis på Torvet fester 
ved en konfirmation i Nexø 3. april 
1932, og 9. august er der biy llup på 
Pæ regård, hvor Andreas' naboe r, Hans 
og Hansine Rø mer, skal med. 

21. august samme år begiver »Kol
ling og e n svensker« sig til skydeba
nen i Vestermarie. 

7. april 1937 skal Larsen, Seir. Alle, til 
guldb1y llup (på Kty kkegård, står der 
vist nok). 20. juli samme år tager Lar
sen på udflugt til Sale ne, Gudhjem , 
Østermarie m.m. Fire dage senere går 
turen ti l Munkegård. 25. septembe r 
træ ffer vi Larsen igen, i anledning af en 
konfirmation. 3. oktober se r vi e l-in
stallatør A,-xel Sørensen på kirke tur, 
b ryllup. 

Men så e r det også s lut med fornø
je lserne , i hvert fald for en tid . 24. no
vember 1937 må Mads Nie lsen, Fry
cle nlund til Østerlars for ar deltage i en 
begravelse. Dagen efter farer han til 
Øste rlars, ø lgilde. Ser man det! 

29. november deltager Thor Flygen
ring i en begravelse i Nexø, og alle
rede 1. dece mbe r møde r vi igen A,-xel 
Sørensen, denne gang som de ltager i 
A. Laus begravelse i Rø nne. 

Dagen e fte r drager adjunkt K.ruc
kenberg, Sdr. Alle 63, på ud flugt til 
Jons Kapel, så nu ser det da ud til ar gå 
mod lystigere tider. Men nej . Næste år 
18. april må Thor Flygenring på ny til 
begravelse. Først kører Andreas solo
tur til kirkegården med kranse. Deref
te r bringes Thor Flygenring selv derud 
til begravelsesceremonien. Det lyder 
som en hård dag. 

22. juni spenderer bestyrer Peter
sen, Øernes Pakhus 25 kr. på en som
merudflugt til Jons Kapel, Hammeren, 
Rø, Gudhjem og Almindingen. 

27. november møder vi igen den 
omkringfarende Larsen, Sdr. Alle. 
Denne gang skal han til Bekkers biy l
lup i Nexø. Dagen efter drager frøk
nerne Hansen fra Vangeled (side n kal
det Flaskehuset), Søndre Alle, til sølv
bryllup i Ibsker. 

Men så s lår lynet ned! 17. januar 
1939 er der i kørebogen noteret Thor 
Flygenring, begravelse og køn med 
kranse. Er der da slet ingen ende på 
Tho r Flygenrings sorger, 

POLITIK OG SOGNEVEJE 
En af Andreas ' trofaste kunde r, og må
ske den han ho ldt allermest af ae kø re 
fo r, var den socialdemo kratiske folke
tingsmand , fra 1933 fo rmand for Fol
ketinget, Hans Rasmussen. Vi træffer 
ham fø rste gang i kø rebogen 11. au
gust 1929, hvor redaktør Rasmussen 
har ærinde i Hasle og Skovly. Og der
efter dukke r han op igen og igen . Der 
e r ikke tal på de gange, Andreas har 
transporterer Rasmussen mellem 
dampere n og hjemmet på Søndre Alle 
23 , ikke langt fra Andreas' eger hjem. 
Fru Rasmussen og fam iliens børn ud
foldede lige ledes en livlig rejseaktivi
rer, der krævede kørsel til og fra dam
peren, og Andreas var på pletten hver 
gang. 

Men der, Andreas satte virkelig stor 
pris på, var de ofte meget lange og seje 
ture rundt på øen til po li tiske møder 
og lignende aktiviteter. Rasmussen har 
været en utrolig energis k mand, og det 
er næsten umuligt at komme i tanker 
om en destination, hvor han ikke har 
været. At det ikke altid var lutter lag
kage, ser vi 27. juni 1937, da Rasmus
sen og Andreas rakke r ti l Vallensgårcl, 



Så venter man. bare pd, at chaufføren, Andreas, skal blive færdig med at smile til fotogra
fen. 

Ekkodalen, Blemmelyng, Klint og Bol
sterbjerg. Hele vejen sognevej har An
dreas lidt fortrydeligt noterer i marge
nen. Med kendskab til de datidige sog
nevejes beskaffenhed forstår man 
hans opstød. 

Hvor mange steder Rasmussen har 
skullet holde tale, ved jeg ikke, men 
24. marts 1937 befandt han s ig i Nyker 
Forsamlingshus, 1. maj 1938 i Olsker 
Forsamlingshus, og 19. marts 1939 gik 
turen til Åkirkeby, hvor Socialdemo
kratisk Forening betalte regningen. 

] eg kan levende se for mig den stok
konservative Andreas overvære sean
cerne fra en diskret plads i baggrun
den for derefter på hjemvejen i klare 
og utvetydige vendinger ar kommen
tere de af Rasmussen udviklede ideer. 

Hans Rasmussen tog sig trods alt 
også tid til ar puste lidt ud sammen 
med fam ilie og gæster. 19. juli 1936 
fortæller kørebogen om en bytur fra 
damperen. 21. juli hentet to damer ved 
damperen. 22. juli Hasle og Skovly. 26. 
juli Almindingen. 27. juli hentede han 
datteren ved damperen. 28. juli kørte 
han svenske damer til damperen. 

Men 1. august er der begravelse i 
Rutsker, og Rasmussen møder op for 
at vise afdøde den sidste ære. Var det 
mon en partifælle? Allerede 6. septem
ber er der igen begravelse, denne 
gang i Allinge. Her benytter Rasmus-

sen lejligheden til en smuttur til Ham
meren. 

2. juli 1937 lyder kørebogen på Al
mindingen, dyrskue. Det var dog her
ligt. Var der noget, Andreas elskede, 
var det dyrskuer - - - og når man så 
oven i købet blev betalt for ar køre 
dertil! 

14. august 1937 er tydeligvis en stor 
dag. Rasmussen skal til kongemodta
gelse! Andreas har med garanti båret 
en skinnende hvid, nystivet kasket den 
dag. Man vidste vel, hvad der anstod 
sig, når man nød den ære at være 
chauffør for den mand, der beklædte 
landets højeste politiske embede! 

PLANKEN UD! 
Som bilist havde Andreas helt s in egen 
stil. Som antydet var vejene ikke særlig 
gode, og indbød ikke til at køre stærkt, 
bilerne kunne he ller ikke præstere 
særlig høje hastigheder. Desuden 
skulle Andreas undervejs have tid til at 
observere, registrere, udpege og for
tælle. Nogen fartbølle var han ikke! 
Men når man har indrømmet ham 
denne uomtvistelige dyd, må man nok 
konstatere, at han e llers var en i alle 
måder nærmest hårrejsende frygtløs 
bilist. Stillet over for hindringer, som 
ville have fået mere besindige chauffø-

rer til straks at vende kareten og søge 
mere farbare færdselsårer, handlede 
Andreas ufortøvet efter devisen: Hvor 
der er en vilje, er der også en vej' 

Der går endnu frasagn 0111 en tur til 
Rø, hvor Andreas skulle hente en hun
dehvalp i et lille, noget afsides belig
gende hus, hvor han aldrig før havde 
haft ærinde. Efter den instruks, han 
havde modtaget i telefonen, mente 
han nu nok at vide, hvad vej han skulle. 
Vel ankommet til Rø fandt han i over
ensstemmelse med køreinstruksen 
frem til en skowej, som i begyndelsen 
så ganske lovende ud. Men et par kilo
meter inde endte vejen brat ved kan
ten af en ro-tre meter bred og cirka 
halvanden meter dyb slugt - måske et 
udtørret åløb. Andreas koblede ud og 
gloede bistert på to smalle planker, 
som i cirka akselbredde var lagt over 
slugten. Så rettede han på kasketten , 
vendte skråen en halv omgang og 
trådte på speederen , medens de 
skrækslagne passagerer skyndsomt 
lukkede øjnene og så i øvrigt holdt 
godt fast på hat og briller.Jeg ved det, 
fordi jeg selv sad på bagsædet. Men 
overkom vi! 

FINALE 
Andreas kørte sin sidste tur som vogn
mand 9. juli 1940, da kaptajn Hansen 
fra det gode skib »Freja« blev samlet 
op i klubben og kørt til Rø og Allinge. 
Derefter blev bilen på grund af krig, 
besættelse og benzinmangel klodset 
op og senere solgt. 

Men efter krigen, da bilerne atter 
kom på vejene, påtog Andreas sig i 
nogle år med største glæde jobbet 
som chauffør for min far, der var ba
germester. Tre-fire dage om ugen fut
tede Andreas energisk rundt til brød
udsalg, dampere, hoteller og restau
ranter med læssevis af brød. 

Omkring 1951, da Andreas var 78 år 
gammel, indså han med dyb bekla
gelse, at hans reaktio nsevne ikke mere 
kunne hamle op med den stigende tra
fik og hastighed. Derfor lagde han 
med sorg sit kø rebrev i skuffen for be
standig - - - efter næsten 30 alt andet 
end kedelige år på fire hjul! 
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Folk vi husker 
Portrætter affødte og før de bornholmere afgået ved 
døden det sidste år 
Redaktion: Eyvind L. Lind, Sm edegade 6, 3782 Klemensker 

Edle Andersen. Medindehaver af Col
bergs Boghandel, Rønne. 
Født I. marts 1903 i Ejby, Sjælland. 
Død 2. maj 1992 i Rønne. 
Edle Andersen fulgte i mere end 60 år 
interesseret med i alt, hvad der ved
rørte Colbergs Boghande l. Hun var 
aktivt med, da nærværende årsskrift 
blev grundlagt af hendes afdøde 
mand , boghandler Edm. Andersen i 
1933. og hun har fulgt skriftet med 
største interesse gennem alle årene og 
kunne vende tilbage til artikler, som 
hun huskede [ra nyere og ældre ~rgan
ge, ligesom hun særdeles flittigt del
tog i forre tningens styring og admini
stration næsten lige til sin død. Jeg hu
sker hende også som et venligt og be
tænksomt menneske, som det alt id 
var e n glæde at møde - både i forret
ningen og inde i det lille kontor under 
trappen op til privaten samt ikke 
mindst sammen med yngre generatio
ner ved selskabelighed hos sønnen, 
Mogens Andersen, og svigerdatteren, 
Hallie Andersen, som hun satte stor 
P~~- B~ 

Lene Andersen , Langelinie 31 , Røn
ne. Overassistent , kend t og dygtig 
håndboldspiller. 
19. december 1944-5. juni 1992. 

Emil Andersen, Vestergade 20, Svane
ke. Fhv. borgmester i Svaneke. 
20. maj 1913-22. mans 1992. 

Herluf Andersen, Rie mandsgård, 
Kobbcvej I , Østerlars. 
5. juli 1903-1. juni 1992. 

Michael Andersen, L ille Torv 16, Røn
ne. Fabrikant. 
11. august 1898-28. november 1991. 

'l 

Esther Andersen, Turisthotellet , Al
linge. Hotele jer. 
26. december 1923- 12. maj 1992. 

Jens Andersen, Stavsdalvej 27, Østcr
lars. Distriktsforstander. 
15. september 1906-15. marts 1992. 

Henning Bendtsen, Dyndevej 19, 
Østermarie. 
13. oktober 1928- 16. februar 1992. 

Henry Oskar Andersen, Byledsgade 
64, Rønne. Ekspeditør i" 1886«. Kon
gens fortjenstmedalje i guld. 
24. august 1901-15. februa r 1992. 

Karl Anker, Østergade 30, Hasle. Fa
brikant. 
15. april 1897-23. februar 1992. 

Gunnar W. R. Buc/1/10/dt, Byvangen 
2 , Rønne . Regnskabsfører, skydein
struktør. 
4. februar 1911-22. april 1992. 



Niels Chr. Br111111-Sc/1111id1, Nordlyst 
16. Rønne. Isenkræmme r. 
19. nov. 1923-8.scpt.1991. 

Esther Eleonora Ragnhild Dam, Ade l
gade 19, Præstø . Husm. igangsætter. 
28. okt. 1901-5. no v. 1991. 

Egon Htlldrup, Sejersvej 26, Rønne. 
Sektionsleder. instruk tør, formand 
for. Allinge-Gudhjem Samaritterne, 
samaritte r-a mtsformand m.m. 
28. fe bruar 1935-23. juli 1992 . 

• 
Gunnar 111111 Nansen, LI . Mad se gade 
24, Rønne. tidl. St. Smørengegård . 
G årdejer, oldermand i Vestermarie 
tvende Gildeslaug , hjemmeværnet. 
22. april 19 18-4. marts 1992. 

Gynther Briig111tl11n, Karolincvej 12 , 
Rønne. Oversergent , Dansk Bue
skytte Forbund. 
26. dec. 1948-19. august 1992. 

Philip Jesper Dam, Strandgade 43, 
Helsingør. Arkitekt , medl. Helsingør 
byråd , medl. Frederiksborg amtsr" 
hovedstadsr. medejer af Dams på 
Bakken , visefo rfatter. 
7. juni 1928-4. februar 1992. 

Andreas Hansen, Kolding. Landpost
bud. 
11. maj 1899-20. november 1991. 

Poul Hansen. Dyrendalsvcj I, Åkir
keby. Karetmager. fo rmand fo r Ka
retmager- og Karosseribyggerne på 
Bornho lm . 
21. november 1927-4 . janua r 1992. 

Carl Christiansen, Rødager Alle 11 7. 
Rødovre . Monumenthugger. aktiv i 
B 1910og modstandsbevægelsen. for
mand for boksesporten på Bornholm 
12. nov. 1909-27.sept. 1990. 

Frederik Folkmmm, Møllevangen 53, 
Rønne . Gdr" tidl. Strandbygård , 
forskellige bestyrelser. 
18. juli 1909-16. september 1991. 

Carl Hansen, Svanekevej 53, Rønne. 
Ejendomshandler. 
24. august 1900-27. nov. 1991. 

Poul Hamen , Vejlesøparkcn 9 , Ho lte . 
Sparekassedirektør, konsul , ncrc til
lidshverv. 
5. maj 19 16-24. januar 1992. 

Bem Christophersen. Vang 79, Hasle. 
Advokat . 
5. juni 1921-3. oktober 1991. 

Niels Peder Fimch, Zahrtmannsvej 8, 
Rønne. Keramiker. 
25. juli 1919-14. maj 1992. 

Carl Axel Hansen , Thorkildsvej 39. 
Rønne. Bogholde r. 
18. juni 1917-19. decembe r 1991. 

He1111ing Hjuler, Dreyersvej 30. Rung
sted Kyst. Journalist. presseofficer. 
fo rfatter. kaktussamler. 
22. juni 1915-8. marts 1992. 



~ 

Sofie He/111111, Havnegade 4, Nexø . 
Formand fo r Nexø Husmoderfo r
e ning. Jolle . 
17. januar 1915-14. novembe r 199 1. 

Einar Hnarby-Ha11se11, Stengade 84 , 
Helsingør . Oberst, slotsfv. , chef f. 
Hb. V. Ordn. Pro Utilitate Homi
num , I. Kr. 2! L.M. & L.3, lt.F. 3 
m.n. 
28. dec. 1904-28. oktober 1991. 

He1111i11g Jensen, Zahrtmannsvej 45, 
Rønne . Købmand, Nørregade 7. 
Rønne. 
7. juli 1914-1. januar 1992. 

Emil J11/Jlin, Øste rvoldgade 5 , Rønne. 
Salgschef. medl. af Odd Fe llov. 
25. dec. 191 6-23. sept. 1991 . 

Kn11d Holm. Nørregade 46, Rønne. 
Mekanikermester. 
7. januar 1916-16. juni 1992. 

Poul lng 11orsen, Toften 45, Brørup. 
Embeds-dyrlæge, formand for skatte
ankenævn. 
I . februar 1926-2. maj 1992. 

i 
L eif Jan11s Jensen, Nørre Løkke 24, 
Rønne. Bager, musiker. 
14. april 1926-24. maj 1992. 

Gert Helmer Jprgensen, Syrenvej 13, 
Rønne. Kaptajn , redaktionssekretær, 
pressefotograf. 
16. apri l 1934-13. august 1992. 

Gertmd Høst, Lillevang 11, Gudhjem. 
Skoleelev. 
4. april 1977-30. janua r 1992. 

Hans Ejnar Je1~m1 , Nørregade 72, Ne
xø. Skibstømrer , bådebygge r. 
3. oktober 1903-27. februar 1992. 

Karl Aage Jensen, Øste rgade 22, Åkir
keby. Landpostbud, havnefoged. 
18. marts 1927-12. juni 1992. 

Osvald Jørgensen, St. Hallegård. Ols
ker. Fhv. proprietær. 
20. juni 1905-24. december 1990. 

Gustav Høst. Løkkegade 35. 
hjem. Skoleelev. 
31. oktober 1973-30. januar 1992. 

Andreas Jensen , Buen 27. Rønne. 
Krea turhandler. 
30. oktober 19 13-2. oktober 1992. 

Vil/1elmlensen , Birkebakken 8, Allin
ge. Fhv. d riftsleder. 
13. september 1916- 10. maj 1992. 

Po11I Kjalke, Smallcsund 99 A , Røn
ne. Politimester , RD. pol. hæders
tegn, form f. huslejenævn. tilsynsrå
det for Sparekassen Bornholm m.m. 
3. februar 1909-24. oktober 1992. 



Margrethe Kjærgaard, Rønnevej 8, 
Nexø. I lusmoder, enke efter manu
fakturhandle r Ernst Kjærgaard. 
5. september 1907-17. maj 1992. 

Niels Blem Kofoed. Vestermarievej 
31. Rønne. Gårdejer. tidl. Ringeby
gård. Fo rmand for Vestermaric 
Brugsf" Vest. Sogne[" Vest Ridehal. 
stævningsm" fm. Bh. Brf. 
22. marts 1932-5. december I 992. 

Kaj Lm~·e11. Grevens Dal 19. Gud
hjem . Le ktor. 
11. november 1903- 19. februar 1992. 

Helga Margeriw L1111d, Æblestien 8, 
Rønne. Købmand . domsmand. Re
becca-Søster. 
6. marts 1919-10. juni 1992. 

Georg Kn11dse11, Edinsonsvej 5, Fre
deriksberg. Tandlæge, garnisonstand
læge ved Bh. Værn , marinetandlæge, 
formand for Bh. Tandlægeforening. 
19. november 1902-3. marts 1992. 

Peter Anker Krewzberg, Bavnehøj 34, 
Lyngby. Ingeniør. 
13. november 1920-1. juli 1992. 

Ove Larsen. Bjergegårdsvejen 3, Bo
dilsker. Regnskabsfører. kasserer i 
Bodilsker vandværks best. og Bodils
ker menighedsråd. 
3. maj 1936-10. september 1991. 

Henry Lwul. Nordvcstvej 5 D , Hol
bæk. Lektor. lærebogsforfatter. 
16. feb ruar 1906-11. august 1992. 

Else Kofoed, Nørrebækken I , Nexø . 
Bestyrer af Nexø Sømandshjem. 
16. august 1903-3. september 1991. 

Jem Kaas, Pile ly, Poulsker. Avlsbru
ger. 
14. a ugust 1906-2. december 1991. 

Peter Fomsgaard Larsen, Lyrsbyvej 4. 
Østermarie. Pedel. ti lLidspostcr i 
Evangelisk Luthersk Missionsfor" 
søndagsskoleleder, form. for Øster
mariekredsen. 
17. novembe.r 1921-9. april 1992. 

M. A . S. L11nd, Sejersvcj 24. Rønne. 
Brandinspektør, civilforsvarsleder. 
major. 
29. juli 1919-13. februar 1992. 

2. nove mber 1904-13. august 1992. 

Emil Larsen, Strandvejen 38, Allinge. 
Fiskehandler. pensionatsejer, æres
medlem i ASG og Marineforeningen. 
5. maj 1905-22. juli 199 1. 

Povl Lindsrrom. Nørregade 39. Røn
ne. Murermester. Rønne byråd , 
Bornholms amtsråd. 
14. august 1923-23. november 1991. 

Finn Ltmdt, Banevangen 11. Rønne. 
Kaptajn, våbenmester. 
29. april 1932-5. ju li 1992. 



Knj Madsen. Tejnevcj 75. Allinge. 
Hotelejer. 
9. januar 1910-1. februar 1992. 

Hans Chr. Trnnberg Mol/er, Lærkevej 
9. Rønne. Leder af Rønne Radio. 
29. november 1913-15. april 1992. 

Carl Edv. Pedersen, »Nyholm«, Pe
dersker. Avlsbruger, formand for Pe
dersker Husmandsfor" i best. Hus
mændenes Brandkasse for Danmark. 
26. december 1908-17. august 1991. 

Jørgen Pedersen, Bagergade 5 A , 
Rønne. Glarmester. 
2. september 1917-7. februar 1992. 

lom Olaf Maegaard, Bjergcgårdsvej 
8. Nexø. Gårdejer. chauffør. for
mand for BASG & I. 
4. april 1931-22. maj 1992. 

Erik Nielsen, Løkkegade 24, Gud
hjem. Fisker , i best. for Borholms og 
Christiansø Fiskeriforening, stations
leder i redningsvæsenet. 
19. april 1918-22. marts 1992. 

Erik Arne Pedersen, Rolighedsgade 
23, Rønne. Malersvend, forfatter , 
medarbejder Bornholms Museum. 
30. janu ar 1923-2. januar 1992. 

Carl Philipsen, Søborgstræde 6, Nexø. 
Afdelingsleder. 
20. sept ember 1916-21. oktober 1991. 

Christian Mide, Smallesund 108, Røn
ne. Vice-amtsskatteinspektør. 
4. september 1918-13. oktober 1991. 

Leo Malte Nielsen. Byvangen 14. Røn
ne. Maler. 
23. dec. 1916-12. sept. 1991. 

Ernst Borch Pedersen, Bogårdsvej 
341, Humlebæk. Forstander på Strø
byhus. 
28. juni 1925-8. august 1991. 

Carl Poggenborg, Bølshavn 19 , Svane
ke. Ingeniør. 
22. august 1922-8- juli 1992. 

Jolumnes B. Miiller. Nebbc Oddevej 
2. Rønne. Træskomager. 
5. april 1916-24. marts 1992. 

Henning Norregaard, Hullebakke 6. 
Svaneke. Kommunekasserer, i Sva
neke byråd. form. for Svaneke Bold
klub. 
28. august 1921-8. februar 1992. 

Henry Pedersen. Lobbæk Hovedgade 
35, Lobbæk. Vognmand, medstifter 
af Bornholms Lillebilforening, æres
medlem. 
4. april 1917-4. marts 1992. 

Ivar Rasmussen, Lærkevej 13. Øster
marie. Avlsbruger, Lyngholt. Øster
marie, i Østermarie sogneråd. 
12. april 1904-7. september 1991. 



. ' 
Erik 111111 Saksø. Højmarksvej 2. Å l-
borg. Ørelæge. 
20. januar 1907-30. januar 1992. 

Else Guldhammer Schmidt, Askeløk
ken 25, Rønne. L eder af Bornholms 
Amtscentral for Undervisningsmid
ler, kons. form" Folketings- og by
rådskandidat, form. for FO F. 
20. maj 1931-15. januar 1992. 

Ole Svart, Stadionvej 8, Nexø. Vod
binder, instruktør i Bornho lms Bil
l ard Union . 

Knud Thim, Tempelvej 1 C, Svaneke. 
Avlsbruger , medlem af Svaneke lig
ningskommission. 

27. juni 1947-23. maj 1992. 4. august 1913-10. april 1992. 

Bomholmiana 1992 
Red.: jens Sørensen - Colbergs Bogbandel 

Liste11 0111fat1er+:rm al111e111 tilgængelige bombolmske bøger udkommet i 1992. 

Bierbrauer, Gebhard: Die Personenschiffahrt von Bornholm und 
Kolberg. Ill. 52 s. \lerlag: Peter Janeke, Hamburg 

Bornholmske Samlinger Ill. række. - 5. bind. Red.: Per Thule Hansen. 
Ill. 183 s. Bornholms Historiske Samfund" ""."."""""""" 

Danske gårde i tekst og billeder. Bornholms Amt. 
Al linge-Gudh jem, Hasle, Nexø, Rønne og Åki rkebv kommuner. 
Il l. med fatos af gårde. A4. 305 s. Samlet og udgivet 
af Landbrugsforlaget. Sorø. Indb. røcVbrunt helfablea""". 

Høst, Oluf: Tanker fra en malerkasse. Forord af Per Arnoldi. 
Natater. Ill.: Delvist i farver. 64 s. William Dams Boghandel NS. Kart 

lpsen, Arne og Ewind L. Lind: Kystens helte. 
Redningsvæsenets histo r ie, Mennesker og miljøer på Bornholm og 
i Vestj\·lland. Ill. 124 s. Bornholm eren . (I komm . Colbergs Boghandel) 

lpsen, Karl Ejner: Bornho lmske træsmede. Jubilæumsskrift. 
Snedker- Tømrerforbundets 100 års jubilæum. Ill. 56 s. 
(I komm.: Colbergs Boghandel). " ""."."""" . . """"."""."""""". 

j agt på Bornholm gennem tiderne. Redaktion og lav-out: 
Helmer Hansen. Johannes Thoms og Henrik Vensild. Ill. 184 s. 
Udgivet af De bornholmske Jagtforeninger og Bornho lms Museum " 

Jensen, Erik: Den fordømte byfoged. Et bornho lmsk opgør om en 
særpræget embedsmand. Ill. Tegninger: Jens Hage. 64 s. 
Bornholms Tidendes Forlag 

Jørgensen, H. V.: Bornholms Amtsråd 1842-30. maj 1992. 
Rids af Bornho lms Amtsnlds Historie. 
Ill. 56 s. Udgiver: Bornholms Amtsråd. (Ikke i bogh.) ." 

Klippeøens sange. Red.: Ew ind L. Lind, Arne Madsen og Thomas E. Jensen. 
Titelbladsvignet: Orla Juul Nielsen · øvrige vignetter Arne Madsen. 
2. udvidede og ændrede udgave. 144 s. Bornholms Tidendes Forlag 

Khiche, Hans: Bornho lm. Goldstadt·Reisefiih rer Band 86. Ill. 304 s 
Knudsen, Ann Vibeke: Bornholmernes Mad · en ku lturh istor isk 

kogebog om madtraditioner på Bornho lm 1870-1950. 
Rigt ill. delvis i farver. 80s. Bornholms Museum """""" ... " "". "." . 

Knudsen, Ann Vibeke: Die Bornholmer Kiiche - ein kulturhistorisches 
Kochbuch iiber die Esstradit ionen auf Bornho lm 1870-1950. 
Rigt ill. delvis i farver. 80 s. Bornholms Museum " " 

Knudsen, Ann Vibeke: Keramikfabrikken Søholm. 
Ill. delvis i farver. 136 s. Bornholms Museum" 

Koefoed, H. A.: Rejsen til Bornholm. Om motiveringen for at 
etablere og opretholde en regelmæssig skibstrafik på Bornho lm siden 
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Lauge Sclw11, Pihls A lle 4, Klemens
ker. Smedemester. 
14. august 1921 -10. juni 1992. 

Poul Sclwu, K ong Gustafsve j 6, Ne
xø. Fhv. arbejdsformidler , formand 
for Nexø Bridgeklub, turneringsle
der , kasserer Nexø Pensionist for
ening. 
23. august 1921 -16. februar 1992. 

Herluf Wegener, Nyborg, brandin
sp ektør , oberstløjtnant , medlem af 
Rønne byråd, for skellige ordener. 
3. december 1904-6. m aj 1991. 

Ha1111y-Mary Wulff, L ottehaven 8 , 
Sorthat. Postbud, kasserer Socialde
mokratisk Kvindeudvalg på Born
holm. 
22. dec. 1945-20. dec 1991. 

begvndelsen af 1600-tallet af hensvn ri! postbefordringen. 
Ill. A4. 31 s. Bornholms Tidendes Forlag"" """"""""""""."."" ." 

Koefoed, H. A.: Auf Reisen nach Bornholm. Tvsk oversættelse af 
ovenstående. Ill. A4. 31 s. Bornholms Tidende \lerlag "".""" .""""""""""" 

Koefoed, H. A.: Bornholmske stednavne - 10 essavs. 
56s. Odense Universitetsforl~1g """""""" "".""" " · ""."""."""""."". " ""." 

Koefoed, H. A.: Småt og stort. Autobibliografi 1938-1992. 
32 s. Center for Nordiske Studier, Odense. 

Lauring, Ole: J-lammershus - borgen ved havet. 
!IL 60 s. Grafisk Forlag""""""" 

Ludvigsen, j acobsen: Bornholms sidste chance. 
Tillæg: Bornholm i det 3. årtusinde. Baltiske betragtninger fra 
Brændesmark. 95 s. Gornitzkas Forlag, Allinge""" ". """"" .. " ".". 

Nielsen, Svend Erik: Jomfrubjerget · Sommerhotel og Samlingssted 
lll.112s. Forlager Cicero. lndb""."" "."""""."""""".".""". 

O lsen, Flemming, Anna Tuxen og Bjarne Westerberg: Bornholm i centrum . 
Ill. 128s. Svstime """"""""" "". "" """""""""""" """"" 

Rasmussen, Grethe Solhverv: Digte fra min ø. 
Omslag og illustrationer afTonning Rasmussen. 48 s. Cicero 
Numm. og sign ekspl. ". .".""""""""".""" 

Saugmann, Svend Aage: Sterne und Sch iffe. Eine Deutung Bornho lmer 
Felsritzungen. •Ørvandils fod« (da. 1974). Obersetzt von Erhard Kaiser. 
Ill. 75s. Erhard KaiserVerlag. D-W-2300Altenhol z """"""""." " " """"". 

Seier , Valdemar : Die Unterirdischen auf Bornholm. Tvsk oversættelse af 
· De under jordiske". Ill. med papirklip af Jens Jacob Sabber. 
104 s. Bornholms Tidendes Forlag ". ""."""""" . 

Simonsen, Kjartan: Lejrskolen går til Bornholm. 
Ill. 40 s. Munksgaard 

Sørensen, Søren: Øerne i Østersøen - før og nu -
Ill. delvist i farver. Stort format. 227 s. Indb. i blåt helpluv 

Thoms, Johannes: Bornholms Centralsygehus 1892-1992. 
Ill. lOOs. Bornholms Amtsråd. (I komm.: Colbergs Boghandel) 
Tiemrod1, Peter: Gudhjem i 9000 år. 

Ill. 240s. Bornholmerens Forlag. (I komm. Colbergs Boghandel) 
Tøjner, Poul Erik: Museernes bedste billeder. 

Fra Skagen til Bornholm l -2. 
Gennemillustreret i farver. 125 + 122 s. Palle Fogtdal. indb . . 

Wedersøe, Erik: Danmark dejligst. 
Ill.: Farvefotos. 128 s. Danmarks Radio 

Årets Kaaserier '90/91 i Bornholms Tidende. Sati riske tegninger 
og tekster. A4-rvr. 75 s. Udgivet af Bornholms Tidende"" 

Med forbebold for p1isændringer 
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JUL PÅ BORNHOU\<1. Vi har endnu små restoplag af nogle ældre udgaver · ligesom 
von antikvariat eventuelt kan hjælpe med udsolgte årgange. 



Det ny EVA-TRIO porcelæn til bordet er et spæn
dende stel. Helt i hvidt. Enkelt at se på. Og lige så 
gennemtænkt som kogegrejet. Stellets grundide 
er spændingen mellem runde og mangekantede 
former og spillet mellem matte og blanke over
flader. Alt kan anvendes i ovn og microovn. 

e 6V o 
1ns}l_lrat1on 

Andr. P. Bidstrup 
lille Tarv l · 3700 Rønne · Tlf. 56 95 Ol 11 

På forkant med den internationale urmode 

TISSOT-ur 

i træ m ed et 
præcisions
Tissot urværk i 
høj Schweizer
kvalitet 

URE i alle 
prislag 

Autoriseret Omega-, Tissot-, Seiko
og Citizen-forhandler 

Tho~Z.'f!f:.,f!f!:;~ 
vi Kenn Lund f..J(Jni,i/iik) 

St. Torv 6 A · 3700 Rønne · Tlf. 56 95 37 06 
Butikken med eget værksted 
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Johan Svendsen 
Jørn-Erik Pedersen 

Registrerede revisorer FRR 

• 
Store T arvegade 12, 3700 Rønne 

Tlf. 56 95 05 95 



Alle slags DESSERT IS 

KRØLLE-BØLLE-EVENTYR IS 
- hører julen til 

Glædelig jul 

ønsker 
Bornholms Andelsmejeri 

Kom ind og se 

vort store udvalg i 

adventskranse, 
juledekorationer, 

gaver m.m. 

'Dans 
BLOMSTER 

vi ULLA KOFOED JENSEN OG JOHN ANDERSEN 

ST. TORVEGADE 18. 3700 RØNNE . TLF. 56 95 10 92 

JI 'f. H\ fJORN/-IOL\/ 5 7 



Det 
sidste nye 
i briller 
finder 
Dei 

THOMSEN2f!~ 
Store Torv 6 A · 3700 Rønne 
Tlf. 56 95 05 72 
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Fald 
indenfor 
hos ... 

Fn 
1siooo1r. 1 

m 
lO.OOOlr.· 
150.000lr. 

Fn 
I). 

30.000lr. 

Sæt ind når du vil. 
Hæv når du vil. 

Og bestem selv renten! 

Med Bikuben PrivatOpsparing kan du 
befri din opsparing for snærende opsi
gelsesfrister. Du kan hæve og sætte ind, 
når du vil. Og du får en virkelig høj ren
te. Renten bli'r oven i købet højere, jo 
mere du sparer op! 

8,50% p.a.• Så høj er renten for 
den del af dit indskud, der overstiger 
150.000 kr. 

6' 2 5 % p.a.* er renten for den 
del af dit indskud, der ligger mellem 
30.000 kr. og 150.000 kr. 

J ,5 0% p.a.* for indskud op til 
30.000 kr. 

Kom ind i Bikuben og hør nærmere. 
Du er selvfølgelig også velkommen, 
selvom du ikke er kunde i fo1vejen. 

'Re11tesatsp1: 2.1.1992. Vmiabel rente 

@Bikuben 

BOLIG· PEN S I ON • I NV E STERING 



Salg • Service • Tilbehør 
Inden for kontor og forretning 

Rank Xerox 
Kontormaskiner 

Alt i kontorartikler, 
tryksager og EDB-lister 

allveHI 
P( IUO N.i l 
CO H PV l fll 

111111111 autoriseret 
servicecenter 

III DAN FLEX® 
Kontor- & konferencemøbler 

C!\SIO 
kasseapparater 
kassesystemer 

Privat: 
Jørgen Falk 

Svanekevej66 
3700 Rønne 

HOftTOR 
& 

Håndværkervej 2 
3700 Rønne 
Servicetlf. 56 95 22 90 
Telefax 56 95 86 17 

Deres totalleverandør 

God jul 
og 
godt nytår 
ønsker 

Jule gaver ... 

enn~ 
SKO i Centrum 

SOFT 
Flere farver 
HR : 449,- DA: 399.-

Toppen af velvære 
Sort el. brun skind 
Herre og dame: 649.-

TIME 
Flere farver 
HR: 499.- DA: 499.-

Øens forende skoforretn1ng 

CentTumSko 
" To rvegade 6 3700 Ronne 

Telefon 56 95 22 44 

Dagblade 

* Ugeblade 

* Månedsblade 

* Alt i 
udenlandske aviser 
og tidsskrifter 

* Stort udvalg 
i modejournale r 

* Øens største 
udvalg i 
cigare r - cerutte r 
tobak, 
vin og spiriuosa 
Alt i 
piber og rygeartikler 

Snellemark 34 
Aut. tips- og lottoforhandler 

Telefon 56 95 07 66 

- står altid til Deres tjeneste! 

ØENS 
BOGBINDERI 
Brogade 10 B 
3782 Klemensker 
Tlf. 56 96 66 66 

Jl 'L PÅ IJORNHOL\l 5 9 



Indramning 
Kunsthandel 

Papirklip 
Plakater 

Kunstforlag 

cSolberg 
'J<!!,mmer & (]afferi 

BAGERGADE 13, VED HOVEDVAGTEN 
TLF. 56 95 04 54 

fEl:KØii) 

Belysninger El-installationer 

Industri
installationer 

Proces
styringer 

EDB- Antenne-anlæg 
installationer 

'A~EL Telefax56950860 ~ ~ AUT ELEKTROINSTALLATØR 

SNELLEMA~9~7~ ~~ ~F ~95Ys:9 

HOTEL 
HOFFMANN 

VED KYSTVEJEN 3700 RØNNE. TLF. 56 95 03 86 
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Nyt design i 
ALLIANCERINGE 

Håndlavede allianceringe i hvidguld med rødguldsfatning og med det 
antal brillanter De ønsker. Evt. egne brillanter kan isættes. 

Priseksempler: 

Carat 

0.03 
0.05 
0.10 

1 brillant 

2.975,-
3.525,-
4.650,-

Efterfølgende 
pr. stk. 

825,-
1.050,-
1.950,-

Ørestikker som halvereol: 
m/2 x 0.05 et. = 0.10 et. kr. 4.675,-

Denne måde at fatte brillanter på gør, at 
man ikke kun ser stenene fra oven, men 
også fra siden, hvilket giver et meget 
smukt helhedsindtryk. 

I samme serie findes også vedhæng og 
armring. 

Brillantkvalitet: Top WesseltonNVS 
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