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Kom ind og få en "smagsprøve" 
på årets fantastiske musiknyhed 
hos dit Bang & Olufsen Center: 

BeoSound Century. Et ultra kom
pakt musiksystem, der alligevel 
når det ultimative mål, nemlig ren , 
autentisk og kraftfuld lyd. Værs'go: 

BeoSound Century ... 
her får du alt i et! 
Sæt stikket i kontakten - og du er 
spilleklar med radio, CD-afspiller, 
kassettebåndoptager og 2 aktive 
højttalere med indbygget for
stærker. 

Stort format med små mål... 
Her er det lyden, der fylder - ikke 
musiksystemet. Vægt: 12 ki lo. 
Dybde: 10 centimeter. 

På væggen, i reolen, 
på gulvet eller i hånden. 
Mulighedernes musiksystem. 
Specielt vægbeslag samt bæregreb 
med antenne fås som ekstraudstyr. 

Betjening efter ønske. 
Manuel betjening direkte på musik
systemet - eller fjernbetjening med 
Beolink 1000 terminalen. 

Frit valg - 4 farver. 
Vælg mellem mørkegrøn, bordeaux, 
mørkeblå og grå. 

Kr. 9.995,
rhl s-ysTEM 
t__=tJ LAN 
Pr. md. kr. 326,- v. 48 mdr. 

Sommer Radio & TV 
~ Bang & Olufsen Center 

St. Torvegade 49·3700 Rønne·Tlf. 56 95 09 16 
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SADAN FIK VORES FAR 

et Oluf Høst-billede 
Søren Koch i Gudhjem - skibsfører, restauratø1~ 
turistfører og amtsrådsmedlem - har i sit hjem 
et nydeligt Oluf Hø,st-billede hængende. Det fore
stiller Øster/ars Kirke, og det er en gengivelse 

heraf, der pryder dette års Jul på Bornholm-forside. 
Men billedet har tillige en fornøjelig hisrorie, der 
fortæller lidt om, hvordan Oluf Høst kunne være 
over for gamle venner. 
Han forærede billedet til Andreas Koch - Søren 
Kochs far - og det var nærmest en slags bestilling, 
men læs selv: 

I foråret 1936 henvendte min mor sig 
til Oluf Høst for at købe et afhans bil
leder. Billedet skulle være en gave t il 
vores far, Andreas Koch, der fyldte 50 
år i marts 1936. 

Oluf Høst og vores far var ung
domsvenner fra tiden til søs og blev 
nære venner, da H øst flyttede til 
Gudhjem. 

Oluf H øst spiste meget ofte i vort 
hjem, da vi fik fisk flere af ugens 
dage, og det var noget H øst også ger
ne ville have. 

Ofte, på vej til havnen, stak han 
hovedet indenfor, for at forhøre sig 
om, hvad vi skulle have til middag 
den dag. 

Jo, der var nære forbindelser. 
Trods dette forhold, var det ikke 

ligetil for min mor at fa lov til at købe 
et billede, og vores far fik da heller 
ikke billedet til sin fødselsdag. 

I sommeren 1936 fiskedes der sild 
som sædvanligt, og det skete ved, at 
fiskerne tog i vrag, fiskede med driv
garn om natten, hvor silden kom op i 
vandet . 

Man kom tilbage ved 5-6-t iden, og 
så var det om at fa pillet sildene ud af 
garnene, så man kunne komme i gang 
i røgerierne. 

Garnene blev så skyllet og lagt til 
tørre på bredebanerne. Så gik koner
ne i røgerierne, og mændene gik hjem 
til en velfortjent søvn. 
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Vort hus, der lå i L økkegade, var ind
rettet med en kælderlej lighed og en 
ovenpå. Vi boede i kælderlej ligheden 
om sommeren og havde soveværelse 
ud til gården . 

Denne dag, hvor hele historien 
udspillede sig, var en ret varm dag, og 
vindu et stod på klem. 

Pludselig blev vinduet afhaspet og 
åbnet helt. Vores far vågnede derved 
og blev endnu mere vågen, da Oluf 
Høst smed en rulle ind i sengen og 
råbte samtidig: »Her har du 50 kro
ner, Andreas«! 

Det viste sig at være et billede af 
Østerlars Kirke, og det var signeret 
på forsiden. 

Det blev så en forsinket fødse ls
dagshilsen, og billedet hang i vores 
hjem i mange år, hvorefter det faldt i 
min lod at blive ejer af det. 

Vi - og især jeg - har været og er 
meget glad for denne ra ritet. 



STENBRUD og 
0 

STENBRUDSGARD 
Stenbrudsgården i Nexø er et akwelt og imeressant 
emne, og redaktionen gik ikke forgæves til 
tidligere ledende skoleinspektør Poul Harild med 
en anmodning om at få hans beskrivelse af den 
gamle gård og baggrunden for et så stilrent byggeri. 
Det var simpelt hen kongens interesse for sandstenen 
fra Nexø, der førte til gårdens opførelse og 
etableringen af Det kongelige Frederiks Stenbrud. 

Ved den nordre indkørsel til Nexø lig
ger en gammel, fin bygning, omgivet 
af høje elmetræer. En smuk, hvidkal
ket længe i et stort haveanlæg. 

For tiden er håndværkere beskæfti
get med at restaurere vægge, døre og 
vinduer, og store skilte forkynder, at 
det er Statens Bygningsfrednings
fond, der restaurerer Frederik V 
Stenbrudsgård fra 1759. 

FREDERIKSSTADEN 
Beretningen om stenbruddet og går
den er en historie om mænd, der hav
Je store planer, som de med dygtig
hed og energi prøvede at føre ud i 
livet, men også om modgang og skuf
felser. 

Frederiks Stenbrud har sit navn 
efter kong Frederik V. 

Landet havde gode tider, og den 
unge konge vi lle manifestere konge
husets magtfulde stilling, både over 
for undersåtterne og over for andre 
landes regenter. 

Han fandt en passende anledning 
til at vise majestætens ophøjede posi
tion i samfundet, da det oldenborg
ske kongehus i 1749 kunne fejre sit 
300 års jubilæum. 

Efter at området ved Kongens Ny
torv var udbygget , fattede kongen og 
hans arkitekter og ingeniører en plan 
om at anlægge et helt nyt kvarter nord 
for den gamle bydel. Det skulle bære 

navnet Frederiksstaden, et område vi 
i dag kender med de fine palæer om 
Amalienborg slotsplads. I den stort 
anlagte plan indgik en kirkebygning. 
Den skulle hedde Frederikskirken. 
Grundstenen blev nedlagt af kongen 
under store festligheder den 30. okto
ber 1749. 

Her kommer den bornholmske sand
sten ind i billedet. 

Fra gammel tid hentede folk i Nexø 
sandsten til svinetrug, møllekværne, 
dørtrin o.lign. ved Ferskesø og nord 
for byen. Sandstenen ligger i vandret
te lag og er forholdsvis let at bryde. 
Mange huse i byen er opført af den 
smukke og bekvemme stenart. 

EN STENHUGGER 
VENDER HJEM 
I 1751 kom en ung nexøbo Peder 
Mogensen hjem til sin fødeby. Han 
havde lært som stenhugger i Køben
havn og derefter rejst i udlandet på 
sin profession. Bl.a. havde han i Riga 
som sten- og billedhugger været med 
til at udsmykke kirkebygninger. 

H an ejede kunstneriske anlæg og 
så i den lokale stenart gode mulighe
der for at udfolde sig. Han satte sig i 
forbi ndelse med den velhavende 
Sanne-slægt og fik til opgave at hugge 
ligsten til familiens gravsteder. Tak
ket være forskud blev han i stand til a t 
antage et par medarbejdere, og sam-

men arbejdede de sig et godt stykke 
ned i stenlagene. H er fandt de sand
sten, der var velegnet til kunstnerisk 
udsmykning. 

Peder Mogensen vidste, at man i 
København var i gang med store byg
gearbejder og sendte prøver af Nexø
stenen til den kongelige bygmester, 
generalmajor Laurids de Thurah, der 
forestod opførelsen af statens pompø
se barok-bygninger. 

Bygmesteren fandt, at sandstenen 
kunne være et brugeligt materiale til 
den planlagte kirke, men for at være 
sikker, sendte han stenhuggermester 
Jacob Fortlinger til Nexø, for at han 
på stedet kunne undersøge, om kvali
teten var god nok, og om stenen kun
ne hentes op i så store mængder, at 
der var tilst rækkeligt til en hel kirke. 

Fortlingers vurdering af sandste
nen var positiv. Resu ltatet af hans 
besøg i Nexø blev, at der i 1754 anlag
des et stenbrud for kongelig regning 
Det kongelige Frederiks Stenbrud, 
men det oprindelige projekt med at 
bygge den nye kirke i sandsten blev 
aldrig ført ud i livet. I 1756 ændrede 
man planen. Kirken sku lle opføres af 
norsk marmor - med passende an
vendelse af bornholmsk sandsten. 

De gode tider for landet varede ikke 
evigt. Det viste sig, at pragtbyggeriet 
blev alt for dyrt, og i 1770 bestemte 
Struensee, at byggeriet sku lle stand
ses. I den forbindelse gav han den 
besked til Nexø, at »værke t i alle 
måder efter høi kongelig allernådig
ste skulle blive drevet på det aller
langsomste, som muligt er «. 

Antallet af arbejdere blev så nedsat 
fra 50 til 20! 

SANDSTEN I HOVEDSTADEN 
I over hundrede år stod Marmorkir
ken - for den var det - som en male
risk ruin . Murene var nåe t op i en 
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Sådan så Frederiks Stenbrud ud omkring 1918. Det hele ser noget rodet ud, men der er trods alt nok system i sagerne. Møllen 
oppe til venstre må være den, der med sine fire pumpestænger bragte vandet op til dagen, som det hed. Billedet er fra Olaj Han
sens samling. 

halv snes meters højde, men vejr og 
vind sled på murværket, og lav og 
mos groede vildt på den norske 
marmor. 

Først da C. F. Tietgen kunne lægge 
de fornødne penge på bordet, kom 
byggeriet i gang igen, og kirken kun
ne indvies i 1894. 

Byggepladsen med den påbegynd
te kirke lå i lange tider hen som en op
lagsplads for byggematerialer, ikke 
mindst N exø-sandsten, og selv om 
det ikke blev Frederikskirken, der 
skulle fremvise stenen med den 
smukke rødlige farvetone, kom den 
alligevel til at præge mange offentlige 
bygninger i hovedstaden. 

Man kan stadig glæde sig over at se 
sandstenen på Kirurgisk Akademis 
facade i Bredgade, og - mest kendt -
Frihedsstøtten på Vesterbrogade. 

Ulykkerne brød ind over Køben
havn. I 1795 stor ildebrand og i 1807 
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det engelske bombardement. Begge 
begivenhed er ødelagde hele kvarte
rer, og store genopbygningsarbejder 
måtte sættes i gang. Bestillinger ind
løb ti l Frederiks Stenbrud og var med 
t il at skaffe nye arbejdspladser på den 
skranten de virksomhed. Der blev 
afskibet store mængder sandsten til 
brug ved genopbygningen af rådhu
set, F rue Kirke og Christiansborg. 

Også i nyere t id er Nexø-sten en 
anvendt til kendte bygninger og 
m onumenter i hovedstaden: E liaskir
ken, soklen til genforeningsmonu
mentet ved indgangen ti l Fælledpar
ken samt mange større gravminder på 
Vestre Kirkegård. 

NIELS BIRCH 
- OG BEDRE HAVN 
Stenbruddet fik en god start, takket 
være en dygtig og energisk leder: 
Niels Birch. Han var opvokset i Allin-

ge som søn af by- og herredsskrive
ren. 30 år gammel blev han udnævnt 
ti l inspektør. 

I løbet af kort tid fik han antaget 
den nødvendige arbejdskraft, og 
trods den tids primitive redskaber -
hakker, jernstænger og skovle - gik 
det rask i dybden af stenlagene. Især i 
den nordlige del af bruddet bragte 
m an kompakte lag af smuk sandsten 
for dagen, men udskibningen af de 
store mængder sten var besværlig. 
Havnen i Nexø var meget lavvandet 
og bestod af et par moler, som kun 
ydede læ fo r ganske små fartøjer. 

M yndighederne i København fik 
henvendelse fra Birch om støtte t il at 
ra bedre forhold til afsendelsen af de 
bestilte stenmængder. Anmodningen 
b lev imødekommet, og i 1758 skæn
kede kongen byen 400 rigsdaler til 
udbedring af havnen. 

I 1771 var der fjernet så store 



Stenbrudsgården, som den ligger i det meget krumme landevejssving, der indimef!em har overrasket både lokale og f remmede 
bilister. Bemærk det elegante gærde af N exø-skaffer. B if!edet er taget af Dam Johansen i Gudhjem og tilhører Nexø Museum. 

mængder sten, at grubens bund lå 
syv en halv meter under havets nor
male vandstand. Det fik den initiativ
rige inspektør til at fremsætte et 
opsigtsvækkende forslag: Man burde 
indrette en helt ny havn i Stenbruds
kulen. Derved slap man for proble
merne med den lave vandstand i den 
gamle havn. Han udarbejdede nogle 
planer, som af senere fagfolk er blevet 
betegnet som løse og for lidt gennem
arbejdede, men han var så forudseen
de, at han i sine skitser til anlægget 
tegnede en tørdok. 

Nexø fik sin tørdok i 1892, ganske 
vist et andet sted, men udhugget i 
sandstenen, og i vor tid har sejl
sportsfolket syslet med tanken om at 
bygge en lystbådehavn i Stenbruds
søen . 

Næsten 40 år stod Niels Birch for 
ledelsen af stenbruddet. Han opleve
de gode tider, hvor foretagendet gav 

overskud, men i det lange løb måtte 
han erkende, at det var umuligt at 
gøre bruddet rentabelt. 

SlDRE PROBLEMER 
MED HAVET 
Arbejdet blev gang på gang sinket af 
vand, der trængte ind og gjorde det 
umuligt fo r arbejderne at opholde sig 
i gruben. 

På jordstykket mellem havet og 
stenbruddet blev der bygget en mølle 
med en pumpe, der skulle fjerne van
det. Men ved vindstille kunne der på 
et par dage samle sig en favn vand, og 
da behøvede man dagligt 20-30 mand 
til pumpning, nemlig otte mand ad 
gangen, dag og nat. En stor udgifts
post. 

Selv om Birch stod som leder af 
værket, var det Rentekammeret i 
København, der var ansvarlig for 
regnskabet. Her fastsattes timeløn-

nen for daglejerne, betalingen til de 
skippere, der sejlede sten til Køben
havn og lignende. Sagsbehandlingen 
i Rentekammeret var sendrægtig, og i 
Nexø havde man det indtryk, at 
embedsmændene i København 
manglede fors tåelse af de vi rkelige 
forhold i stenbruddet . 

Produktionen var svingende, og 
regnskaberne, der i en årrække havde 
vist et lille overskud, så i Birchs sidste 
år ikke godt ud. 

Niels Birch døde i 1793, og heller 
ikke hans efterfølgere formåede at 
gøre arbejdet lønsomt. Vi kender 
deres navne og ved, at de hver for sig 
gjorde en solid indsats for at holde 
stenbruddet i gang: Søren Ravnkilde 
(1793-1797), Jørgen Frederik Egede 
(1797-1807), Lars Gram (1807-
1808), Henning Petersen (1808-1846). 

En medvirkende årsag til de dårli
ge regnskaber var, at man i 1819 var 
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"~. 
Dette billede er gengivet efter et postkort fra Peter Alstrups Kunstforlag. Det tilhører Nexø Museum. 

begyndt at bryde granit ved Rønne. 
Denne stenart blev ofte foretrukket. 

I takt med den faldende produktion 
svandt antallet af arbejdere. Ved prins 
Christian Frederiks besøg i 1824 hav
de kun seks mand beskæftigelse, fire i 
bruddet og to ved tilhugning. 

STENBRU DSGÅRDEN 
I de første år af stenbruddets virk
somhed voksede tilliden til, at staten 
havde fundet en solid leverandør af 
byggemateriale og samtidig erhver
vet en god og lønsom virksomhed. 
1759-1760 opførtes den bygning, 
som skulle rumme boliger for de tre 
ledende ansatte: Inspektøren, sten
huggermesteren og smedemesteren. 

Det blev en bygning, som markant 
skilte sig ud fra almindelige borger
huse. Stuehuset var ca. 44 meter 
langt og ca. 10 meter bredt og inde
holdt tre lejligheder. Til de solide 
mure anvendtes tilhuggede sand
stensblokke, og taget var af tegl. 

Et par udlænger blev der ikke gjort 
så meget ud af. Her nøjedes man med 
»brokker« - tiloversblevne stenflager 
fra bruddet. Her lagde man også det 
traditionelle - og billigere - stråtag. 

Døre og vinduer udførtes af de bed
ste træsorter, og hængsler og beslag 
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var håndsmedede. Som noget ukendt 
på egnen sattes skodder for vinduer
ne, og forbipasserende undrede sig 
højlydt over dørhamrene af smukt 
smedejernsarbejde. 

Foran stuehuset plantedes elme- og 
kastanjetræer, og et haveanlæg på syv 
hektarer omgav boligerne. Niels 
Birch var en dygtig havemand og dyr
kede bl.a. humle og kommen, og da 
muldlaget på stedet var tyndt, var det 
nødvendigt at vande meget. Derfor 
anlagde man et par brønde i haven. 
Til brøndkarm brugtes naturligvis 
sandsten. 

Der blev altså ikke sparet på mate
rialerne, og da man dengang ikke 
havde faglærte håndværkere på Born
holm, indforskrev man to køben
havnske murersvende til byggeriet. 

De blev i øvrigt boende i byen og 
påtog sig forskelligt arbejde, bl.a. da 
Nexø Kirkes nordfløj blev opført i 
1760. 

De tre embedsmænd havde fri 
bolig og en mindre fast løn. De skulle 
bære uniform, i hvert fald ved offici
elle lejligheder. Særlig skal inspektø
ren i sin guldgallonerede uniform 
med trekantet hat og lang kårde have 
virket imponerende. 

Der kom liv i de nye boliger. In-

spektør Birch og hans kone havde 
efterhånden fem børn, og til hjælp i 
hus og have var ansat tre karle og to 
piger. I alt havde 22 personer adresse 
på Stenbrudsgården i 1787. 

STATEN SÆLGER 
Virksomheden blev med årene en 
større underskudsforretning, og 
stenbrud og bolig blev sat til salg ved 
auktion i 1851. Køberen var køb
mand Mathias Exsteen Hjorth, der i 
1860 solgte gården og bruddet til 
Otto Hansen, hvis familie skulle blive 
de sidste private ejere. 

Otto Hansen gik i 1866 i kompag
niskab med stenværksejerne 0. E. 
Sanne og Peter Sode, og alt så ud til at 
gå mod lysere tider, indtil stormflo
den den 13. november 1872 brød 
dæmningen ned og fyldte kulen med 
vand. Ødelæggelsen var så voldsom, 
at næsten alt arbejde i stenbruddet lå 
sti lle i 50 år. 

DE SIDSTE STEN 
HENTES OP 
I et halvt århundrede lå Stenbruds
søen som en idyl med kraftig bevoks
ning rundt om. 

Først da De forenede Granitbrud, 
Sandstensbrud og Stenhuggerier paa 



Da prins Christian Frederik i 1824 besøgte Bornholm (der findes en interessant dagbog derfra), medbragte han en illustrator, 
maleren Jens Peter Møller. Han udførte bl.a. denne tegning, der gengiver det forsvundne stenbrudsmiljø på en måde, der får 
både maleriske og poetiske toner til at klinge med en sart sprødhed. 

Blandt maleren Jens Peter Møllers skitseringer af Bornholm i forbindelse med prinsebesøget i 1824 er også denne tegning med 
et andet af det gamle sandstensbruds eksteriører. Man ser i midten en fyrtårn slignende bygning strække sig over bruddets kant. 
Det er virksomhedens arbe;dsklokke, der meldte om arbejdsdagens begyndelse og dens afslutning. På dæmningen til højre ses 
prinsen og en del af hans følge. 
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Der er unægtelig mere idyl over landevejsstemningen med Stenbrudsgården på dette postkort, og den er jo at foretrække, fremfor 
vore dages hurtige landevejsprofil, men mod teknikken og dens forandringer kæmper vi som bekendt alle forgæves. Bag på kor
tet er skrevet en hilsen til frk. Karen Pedersen, Listed pr. Svaneke, og ud fra skriften går det måske an at fastslå, at kortet er 
fra slutningen af tyverne. Tilhører forfaueren. 

Bornholm med støtte fra staten i 1922 
overtog stenbruddet, blev der bygget 
en solid dæmning mod Østersøen, og 
arbejdet kom igen i gang. 

Da det gamle stenbrud var tømt for 
vand og igen blevet en solid arbejds
plads, blev alle de bedste lag udnyttet 
til bygningsmaterialer, trappesten, 
gravminder m .m. 

Efter godt 30 års sprængninger og 
afrømning af det solideste materiale 
måtte man se i øjnene, at den dag 
nærmede sig, hvor det ikke længere 
var lønsomt at holde bruddet i gang. 

Det skete i 1957, og et nyt sand
stensbrud blev anlagt bag Konserves
fabrikken. 

Buske og træer fik fred til at vokse 
og kunne igen spejle sig i det stille 
vand. 

STATEN GREB IND 
I mange år har den gamle Stenbruds
gård været udlejet til boliger. Ejeren 
boede i New York og var ikke interes
seret i at vedligeholde bygningerne, 
der mere og mere gik i forfald. 

Nexø Kommune har flere gange 
forhandlet med ejeren om at overtage 
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gården med tilliggende, men nåede 
aldrig til et tilfredsstillende resultat. 

D en smukke beliggenhed har fri
stet arkitekter og turistfolk til at udar
bejde planer for den historiske byg
nmg. 

Et københavnsk konsortium frem
kom i 1988 med et storslået projekt. 
Der skulle på grunden opføres et 
internationalt storhotel med 200 
værelser, og i Stenbrudsgården skulle 
indrettes en elegant restaurant. 
Stenbrudssøen skulle udbygges til 
lystbådehavn. 

De gigantiske planer nåede aldrig 
længere end til tegnebrættet, og 
imens kom den gamle, smukke byg
ning mere og mere til at ligne en ruin. 

I 1989 modtog ejeren meddelelse 
om, at Stenbrudsgården skulle fredes 
på grund af sine arkitektoniske og 
kulturelle kvaliteter. Han ankede 
afgørelsen til Miljøministeriet, men 
her blev fredningen stadfæstet. 

D a ejeren stadig ikke gjorde anstal
ter til at gå i gang med den yderst 
påkrævede istandsættelse, og pålæg 
om vedligeholdelse blev overhørt, 
gik staten ind i billedet. Statens Byg-

ningsfredningsfond overtog bygnin
gen i 1992, og foreløbig har man afsat 
to millioner kroner til det mest nød
vendige arbejde med at sætte tagkon
struktion, vægge, vinduer og døre i 
forsvarlig stand. 

FREMTIDEN 
Når den gamle, men forsømte byg
ning er ført tilbage til fordums noble 
stand, skal den naturligvis ikke stå 
tom. Forskellige muligheder har 
været drøftet. Der kan indrettes lejlig
heder, som der har været i mere end 
200 år, men husets fremtræden med 
det store haveanlæg og den smukke 
beliggenhed over for søen indbyder 
til at skabe et sted, hvor besøger,Je 
kan fa et indtryk af gamle tiders virke. 

Et museum med primitive maski
ner og værktøj, der kunne give en 
forestilling om, hvordan fortidens 
håndværkere kunne fremsti lle deres 
gedigne produkter? 

Tiden vil vise det. 



Fra den ene varmezone 
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til den anden 
Denne forenklede udgave af Bornholms nye kunstmuseum er tegnet af maleren Erik Ortvad, som er bosat i Sverige. Han beseg
le museet i sommer for at aftale en udstilling af sine billeder på museet. Han kom som elgtyren fra de store, svenske skove og 
indtog museet med åbent sind. Tankerne måtte gå på langfart og følge associationerne til 1001 nats fjerne riger. Man ser den 
ensomme borg glitrende i ørkensandet og forestiller sig elgen, der stiler mod oplevelse og tilfredsstillelse af den billedhunger, alle 
mennesker mere eller mindre føler i en verden, der både er forunderlig og ikke til at finde ud af Det er samtidig en vandring 
op igennem epoker, der byder på afstikkere til gamle kulturer, og vi ender efterhånden i landene, der har kyster ud til middelha
vet. Det drejer sig om århundreder, om årtusinder - borgene og fæstningerne og deres torve og markeder - og mennesker, der 
befolker alt dette. 

Og før eller siden vandrer det op igennem Europa og må uvilkårlige ende ved borgruinen Hammershus, der jo er et sammen
surium af alt, hvad der udvikledes undervejs - ikke mindst af krigeriske grunde. Her ligger kærnen til den form, vore moderne 
kunstmuseum har fået i en helt, helt anden tid. Århundreders praktik - æstetisk og brugsmæssige - ligger i de gamle byggerier, 
lige fra Hammershus til rundkirkerne og såmænd helt frem til vort århundredes stationsbygninger på Gudhjembanen. 

Alt dette og mere til er gemt i det nye kunstmuseum. Det er jo det bedste i alt det gamle, der ligger til grund for arkitekternes 
udformning af denne nye bygning til en ny tid, til en helt anden slags mennesker med helt andre vilkår som basis for deres tilvæ
relse i en tid, der hele tiden er fremtid. 

Kunne Erik Ortved mon ikke formås til at lade sig inspirere til at lave en lignende tegning af Hammershus? 
Dee hele hænger jo sammen. Bd. 

Bornholms Kunstmuseum i Rø skal have en hilsen 
i årets Jul på Bornholm - selvfølgelig. Den er på 
redaktionens opfordring skrevet af en bornholmer i 
København, Hans Reusch, der stammer fra Allinge. 
Men han er her hver sommer, og en dag i ferien tog 
han cyklen og kørte cif Rø for ae inspicere 
fænomenet. Hans Reusch har ofte skrevet i Jul på 
Bornholm - om sin hjemøs historie og kunst, 
som han følger nøje derovre fra hovedstaden, og han 
er begejstret for kunstmuseet, men også kritisk. 
Dee er, som det skal være. 

Ind imellem har det unægteligt sine 
fordele at være født og opvokset på 
Bornholm, men ikke at være fastbo
ende i sin voksne alder. At det så også 
kan have nogle bagdele er en anden 
sag! 

Som nu, hvor jeg skal fortælle om 

min oplevelse af kunstmuseet. N a
turligvis har jeg både læst og hørt om 
de lidenskabelige udbrud hele pro
jektet medførte, men med min bedste 
vilje har jeg aldrig kunnet fatte den 
negativitet, der var så fremhersken
de, og som kunne have endt så tra-

gisk. At byggeriet var blevet droppet! 
Hvor er en lige så indædt uvil je 

mod f.eks. en Øresundsbro ? 
I sidste ende kommer pengene det 

samme sted fra. 

FREMTIDENS LYS 
Men nu står bygningen der, og jeg er 
overbevist om, at fort idens ulyst vi l 
blive fremtidens lyst. Resultaterne og 
økonomien vil vise, ar det var en god 
ide. 

En blæsende dag i sidste halve! af 
juli cyklede jeg fra Sandkås til muse
et. Store, for revne skyklumper blæste 
over himlen, vekslende med skarpe 
drøn af sollys. Med mellemrum føg 
en byge over landskabet. Denne natu
rens indbyggede dramatik gjorde det 
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Foto: Jens Erik Larsen 

Bornholms Kunstmuseum er stærk arkitektur placeret i stærk natur, præget af en kunstnerisk decailbehandling, som v idner 
om, hvordan former og materialer er overvejet nøje, inden de er blevet sluppet løs på byggepladsen. Ingen forsøg på at efterligne 
naturen, men en konsekvent artistisk behandling af mulighederne. Bygningerne er et aktiv, der i kraft af fantasi og vovemod 
og evne til at føre gode traditioner og gennemprøvede teknikker ind i en ny tid med forandringer, der kun vil øge oplevelsen. 

Men det var forkert at male facaderne hvide, og totalt fejlslagen er skibsbroen fra enden af bygningen og ned mod havet. Der 
er kun en skovbræmme at se. Det vil museet råde bod på ved at forsøge at få lov til at hugge et åbent bælte i den del af skoven, 
der ligger i vejen for udsynet. Altså man bryder skoven m ed en smal tarm af kejserens nye klæder. Det giver selvfølgelig udsyn, 

men man fremkalder også en tilstand lige så unaturlig som broen. En hortonom sagde: H vorfor ikke tynde kraftigt ud i skov
arealet og skabe kik mellem kraftige træstammer ud til det berømmede hav. Det er nemlig ikke anderledes med udsigter, end 
at det kan være en f remhævelse af det tilsigtede, at synet brydes af stoppunkter undervejs. Man indrammer oplevelsen. Det for-
stærker den kun, gør den mere nuanceret, mere overskuelig for det menneskelige øje. Foto: Tommy K ofoed. Bd. 

I 0 JUi . PA BORNHOLM 
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Lars Hansen slæber de første sten til Bornholms Kunstmuseum, skriver Hans 
Reusch til denne tegning, som maleren udførte på kunstmuseet. På Bornholms 
Museum findes et forlæg med følgende påskrift: Tegningen, hvort1'/ dette er Contu
ren, blev af Thorvaldsen tilkjendt den store Medalie og forsvares på Kunstacadem i
et i Kjøbenhavn. 

til en ideel dag at opleve museet før
ste gang, samtidig med at det slørede 
indtrykket af, at bygningen netop var 
blevet færdig. Det var naturen der 
krævede ens opmærksomhed, og 

sådan skal det være. Naturen først, 
derefter kulturen. 

Lys og skygge var fremherskende 
uden for, og det er faktisk også mit 
indtryk af museets indre. En gen-

nemgående lyskilde ned gennem 
bygningen, reflekteret ganske svagt i 
den frembragte helligkildes umærke
lige strømmen gennem samme. Og 
de douce farveholdninger i hver af 
siderummene giver også denne vek
selvirkning, man går fra en varmezo
ne til en anden. I det store og hele 
godt korresponderende med den 
aktuelle ophængning. 

UFÆRDIG OPHÆNGNING 
Ophængningen! 

Jeg ved, hvordan det er at skulle 
vælge, især når pladsen trods alt er 
begrænset (jeg spurgte mig selv: 
Skulle museet have været større, end 
det blev?). Ikke desto mindre er der 
nogle værker, nogle kunstnere jeg 
undrer mig over er repræsenteret, når 
der nu er andre, der med lige så stor 
ret kunne have været vist. Det gælder 
både de levende og døde. Der er altid 
nogen, der kommer i klemme, sådan 
er vilkårene, hvor beklageligt det end 
er. Kommende særudstillinger vil 
kunne bøde på sådanne forhold, hvad 
der måske også er tænkt på i museets 
udstillingspolitik. 

Jeg vil nu alligevel nævne et eksem
pel: Efter min mening, og det har jeg 
tidligere givet udtryk for i dette fo
rum, var Gustaf Munch-Petersen en 
strålende forfatter, men han var en 
dårlig billedkunstner. Hans billeder 
ville være uomgængelige i en særud
stilling omkring tiden og miljøet, 
men at de hænger i en permanent 
udstilling, mener jeg er diskutabelt. 

Med tiden håber jeg også, at oplys
ninger om, og tilgangen til museets 
øvrige materiale bliver mere åbent og 
ukompliceret, men alt kan jo ikke 
være på plads med det samme. 

Jeg glæder mig til at besøge kunst
museet igen, ikke mindst om et par 
år, når de landskabelige omgivelser 
tilfulde har faet sin part tilbage af den 
omliggende byggeplads. Når et 
smukt arkitektonisk resultat bliver 
forenet med sine overordnede ele
menter, så himmel, jord og hav går i 
et. Hvad kan man så ellers ønske sig? 
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Højskoleliv i 100-året 
- i de korte kursers tegn 

Bornholms Højskole har ligget i Almindingen i 100 år. Dens historie er skrevet af en 
af øens egne, højskolelærer Svend Aage Møller, født og opvokset på landet - men 
uddannet som mekaniker, Det var dog højskolen, der trak, og efter et par højskole
ophold blev han uddannet som lærer på Den frie L ærerskole i Ol!erup. Nyuddannet 
derfra kom han til Bornholms Højskole 1. august 1967. Han har således været med 
i 26 år, og i den tid er der sket et og andet med højskolebevæge/sen på Bornholm, 
hvor den første start fandt sted i 1856. Siden blev det Sandvig, derefter Pæregård i 
Øster/ars, og endelig blev der i en snes år drevet højskole fra Østermarie, hvorefter 
det fra 3. november 1893 blev til skolen ved Ekkodalen. Det er ændringerne her de seneste 
år, der er emner for hans artikel. 

Fra langt tilbage i 1800-tallet var 
mønstret for højskole-virksomhed det 
velkendte: fem måneders skole for 
unge mænd om vinteren og tre måne
ders skole for unge piger om somme
ren. Allerede tidligt i vort århundre
de kom der imidlertid noget nyt til. 
Det skete i 1911, da det første korte 
kursus, »Otte dage på Højskole«, blev 
arrangeret på Frederiksborg Høj
skole. 

I årene derefter blev det alminde
ligt på adskillige hø jskoler, at man i 
august måned havde et eller flere af 
disse korte kurser. Fra begyndelsen 
havde man især ungdommen i byer
ne i tankerne, men kurserne viste sig 
hurtigt at tiltrække folk i alle alders
klasser, og på gamle billeder ses det, 
at de lidt ældre årgang var de fleste. 

Det var dog selvsagt kun en lille del 
af virksomheden, og for de fleste høj
skoler var det absolut en bit ing. Ho
vedsagen var de to lange kurser, som 
ret tidligt også blev lovfæstet som 
betingelse for at få tilskud. 

Allerede i løbet af l 950'erne skete 
der dog for Bornholms Højskole det, 
at denne biting af økonomisk nødven
dighed begyndte at fylde mere. 

I de første knap 60 år af skolens 
vi rksomhed var det naturligt nok i 
hovedsagen unge bornholmere, der 
kom på skolen som elever. I løbet af 
l 930'erne begyndte det imidlertid at 
tage af, men ved en kraftig indsats -
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især ved modernisering - lykkedes det 
at få tallet noget op i begyndelsen og 
omkring slutningen af krigsårene 
1940- 45. 

Så ventede man blot på, at de onde 
år sku lle blive forbi, så man rigtig 
kunne komme i gang igen. Sådan 
skulle det blot ikke komme til at gå. 
Antallet af bornholmske elever faldt 
meget kraftigt, for efterhånden 
næsten at ophøre. De måtte der for 
erstattes af andre elever »ovrefra«, 
hvis skolen skulle fortsætte. Det lyk
kedes i et vist omfang, men dog ikke 
nær nok til en bæredygtig økonomi. 
Netop d erfor kom de korte sommer
kurser ind som et væsentligt supple
ment. I 1951 begyndte man foruden 
de otte dage også at holde kursus på 
14 dage. Snart fik man som et fast 
indslag i sommert iden op til 6-7 af 
disse kurser. 

SYGEPLEJEFORSKOLE 
Som en sidste best ræbelse på at gøre 
skolen levedygtig med u nge elever i 
længere tid blev der i 1959 oprettet 
en sygeplejeforskole - hvorti l der i 
øvrigt blev gennemført et ret omfat
tende b yggeri. Dens succes lod ven
te lidt på sig, men i nogle få år lyk
kedes det at komme op på over 30 ele
ver i denne afdeling, hvorimod det 
fortsat kneb med antallet af højsko
leelever. For om muligt at afhjælpe 
det indførte man - da en ny forstan-

der, S vend Aage B iilow, blev ansat i 
1964 - tre såkaldte liniefag, hvor man 
i en del timer koncentrerede sig om 
et bestemt fag eller fagområde: Kunst, 
i hovedsagen som praktisk, kreativt 
fag, engelsk og naturfag. Det sidste var 
nærmest en forberedelse til sygeple
jeforskolen. I de år, man havde den
ne, blev antallet af sommerku rser 
reduceret, og et par enkelte år havde 
man slet ingen. 

Det var situationen, da jeg blev 
ansat i 196 7. Der var to hold syge
plejeelever om året, forår og efterår, 
og af praktiske grunde havde man 
også året før flyttet de almindelige 
højskolekurser til to gange fire måne
der i disse perioder. 

NYE PROBLEMER 
Den 1. august 1967 begyndte 22 
sygeplejeelever, og 1. september kom 
20 højskoleelever. I januar lå skolen 
stille, men til 1. februar 1968 kom 14 
sygeplejeelever og ikke færre end 42 
højskoleelever. Der var derfor opti
misme over hele linien, men de gode 
forhåbninger skulle snart vise sig at 
blive beskæmmet. Det var i det så
kaldte ungdomsoprørs højdepunkt, 
men havde det endda bare været det. 
Der var også mange belastede unge 
mennesker imellem - alkohol, narko
tika eller andre sociale eller menne
skelige problemer. Kommunerne var 
kommet på den ide at sende en del 



af deres problembørn på højskole 
uden at underrette højskolerne om 
det. Det blev der reageret kraftigt 
imod, og siden kom der et rimeligt 
samarbejde med kommunerne i 
stand. Disse problemer skulle imid
lertid sætte sig meget lange og dybe 
spor i hø jskolernes nyere historie, og 
selv om det er blevet betydeligt bedre 
i de senere år, gør de sig til dels sta
dig gældende. 

Der var nu også dengang i 1968 
mange udmærkede elever imellem, 
bl.a. havde jeg et ret stort hold i dansk 
og litteratur, hvor jeg følte, undervis
ningen fik et frugtbart forløb. Imel
lem var også en pige fra det nordjy
ske, som et par år senere blev min 
kone! 

Sygeplejeforskolen var en udpræ
get fagskole med ganske strenge eks
amenskrav og kunne derfor forekom
me ikke at have ret meget med høj
skole at gøre. Det må derfor betragtes 
som en naturlig udvikling, at sygehu
sene på den tid begyndte at oprette 
deres egne forskoler. Det resultere
de i, at der til efterårskurset 1968 kun 
meldte sig seks elever. Derfor måtte 

denne del af virksomheden ned
lægges. 

Der viste sig ydermere en tendens 
til , at højskoleeleverne helst kom om 
foråret. Samme efterår blev det kun 
til 14 elever. Fra året efter nøjedes 
vi derfor med at holde et langt kur
sus på fem måneder, fra nytår til sidst 
i maj. I denne tid stod vi således i en 
ny situation, hvor der nødvendigvis 
måtte ske noget. 

KURSUS FOR ÆLDRE 
Som en videreudvikling af de korte 
sommerkurser var der nogle fa år før 
sket det, at man var begyndt at arran
gere kurser for pensionister, eller æld
re, som man hurtigt foretrak at kal
de dem. Før jeg blev ansat, havde der 
også været nogle af disse på skolen, 
og i 1968 havde vi fire af dem . For 
mange høj skolefolk var det dog sta
dig sådan, at korte kurser ikke blev 
regnet for rigtig højskole. De betrag
tedes som noget, man blot lavede for 
at fa lidt penge i kassen. 

For mig var det imidlertid ander
ledes. Nogle år før havde jeg delta
get i et 14 dages sommerkursus på 

Idrætshøjskolen i Sønderborg og hav
de oplevet det som noget meget vær
difuldt og givende. Derfor har jeg helt 
fra begyndelsen af min højskolelærer
tid været meget positivt indstillet over 
fo r de korte kurser. 

I den nye situation kunne ingen af 
os se anden udvej end, så vidt det lod 
sig gøre, at fylde hele sommeren med 
disse kurser for ældre. Sådan blev det 
da også. Siden da har de udgjort den 
absolu t væsentligste del af skolens 
virksomhed om sommeren. I 1970 
kom der en ny højskolelov, hvor de 
blev ligestillet med de lange med hen
syn til tilskud, og som følge af det har 
de her på stedet en stor del af tiden 
indbragt op til ca. tre fjerdedele af 
den samlede indtjening. 

I lang tid var det blandt mange 
almindeligt, at der blev trukket lidt 
overbærende på smilebåndet, når 
ordet pensionistkursus blev nævnt. 
Mange ældre har da også fo rtalt, at 
de tøvede noget med at tage af sted, 
»for sæt nu at jeg ikke kunne følge 
med«, som en del sagde . Andre for
talte, at de skam havde købt pennal
hus og det hele. 

Bornholms Højskoles ældste del som den tog sig udfra indkørslen ved landevejen indtil 1986. Den laveste del er den tidligere 
spisesal, som blev bygget til i 1952. 
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På travetur oven for Ekkodalen med nogle af vinterholdet 1982. Vi har lige forladt det klippeplateau, som på de gamle kort 
kaldes Heksenes Danseplads. 

Det kan vist uden videre slås fast, 
at alt dette i høj grad skyldtes ukend
skab til, hvad højskole egentlig er. 
Ifølge højskolens tradition og hele 
særpræg er det naturligvis ikke sko
legang i traditionel forstand, vi laver 
på disse kurser. 

LIVSOPL YSNING 
I sit indhold har undervisningen 
væsentligst noget med begreberne 
livsoplysning eller folkelig oplysning at 
gøre. Det er emner om kulturhisto
rie, livsanskuelse, litteratur, sam
fundsforhold o.lign. , som alle sigter 
mod, at man kan blive lidt klogere på 
sig selv og sin omverden. Og det bli
ver mennesker aldrig for gamle til at 
beskæftige sig med. Til en sådan 
undervisning er det tværtimod en stor 
fordel at have mennesker med en stor 
livserfaring som elever. 

Foruden disse t ing kommer aktivi
teter som sang og musik, som vi sø
ger at give en god plads, samt så vidt 
muligt en enkelt praktisk disciplin på 
hvert kursus. 
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Grundstrukturen på kurserne har 
hele tiden været, at der er undervis
ning i de omtalte emner om formid
dagene - i form af et enkelt foredrag 
og nogle valgfrie emnegrupper. En 
stor del af eftermiddagene er der deri
mod udflugter rundt på øen. Disse 
ture er ikke ban: adspredelse i forlø
bet. Vi betragter dem som en fuld
gyldig del af undervisn ingen. Man 
kan sige, at denne i stedet for i et loka
le på skolen blot er lagt ud i terræ
net, enten vi så er i bus eller på tra
vetur i Almindingen. Således får kur
sisterne foruden orienteringen om de 
forskellige ting også oplevelsen af sel
ve de pågældende steder, noget der, 
i hvert fald når det gælder undervis
ning om historiske forhold, kan være 
meget givende. 

De dage, hvor der ikke er udflug
ter, er der også foredrag eller noget 
andet om eftermiddagen, ligesom der 
er et arrangement de fleste aftener. 

Disse ældrekurser har både med 
hensyn til antallet af deltagere og 
deres almindelige forløb vist sig at 

være en god succes. I de første par 
år, hvor vi søgte at tage mange ind 
af dem, kneb det ganske vist lidt, når 
vi kom uden for den egentlige høj
sæson. Men inden længe kunne vi 
nogenlunde fylde syv kurser hver 
sommer. Det ottende, hvor vi kom 
ind i oktober, kneb det dog med. 
Senere flyttede vi det lange vinterkur
sus tilbage til tiden fra november til 
marts. Derved blev der mere tid i 
sommert iden, og efterhånden kom vi 
op på 12 gange 14 dages sommerkur
sus, hvoraf en periode i de senere år 
har været to ugekurser. 

KURSUS FOR BLINDE 
OG T EMAKURSER 
Seks gange i min tid har vi desuden 
haft kursus for Dansk Blindesam
fund, hver gang en anstrengende, 
men også på flere måder en meget 
givende oplevelse. I sidste del af pe
rioden har vi også arrangeret tema
kurser, hvor vi i princippet he nven
der os til fo lk i alle aldersgrupper. 
Efter mit personlige skøn har disse 



Skolens vestfløj som blev opført i 1959 i forbindelse med oprettelsen af sygeplejeforskolen. I den forhøjede del er der undervis-
11i11gs/okale, længst ude mod træerne en lejlighed til sygeplejeforstanderinden, og i den anden ende til højre en del af en ny forstan
derbolig. I underetagen er der i alt ni dobbeltværelser til elever. 

været bedst, når vi lod temaet have 
noget med Bornholm at gøre. Nogle 
af netop disse blev arrangeret som 
ugekurser, og det blev i nogle tilfæl
de til, at vi arrangerede sådanne for 
en bestemt gruppe. En gang var det 
således en forening for pensionerede 
sygeplejersker, som holdt deres års
møde i forbindelse med et sådant kur
sus. Et andet år havde vi et tilsvaren
de kursus for medlemmer af to 
grundtvigske frimenigheder fra Fyn. 

Disse kurser har naturligvis fået 
deres særlige præg, tilpasset efter de 
behov og ønsker, de pågældende 
grupper havde, men grundstrukturen 
og selve karakteren af højskolekursus 
har hele tiden været den samme. 

VANDREKURSUS 
I de seneste seks år har vi desuden 
haft en helt ny type kursus som et fast 
indslag i sommerprogrammet. Det er 
kurser, som for en væsent lig del 
består af vandreture i Bornholms 
natur. Ideen stammer fra Uldum 
Højskole, hvorfra skolens nuværen-

de forstander, Karsten Thorborg, kom. 
Der havde man gennem nogle år lavet 
kurser med vandringer langs hærvej
en i Jylland. Ideen lå meget tæt på, 
hvad jeg gennem en del år havde 
drømt om, at vi kunne lave, så jeg gik 
med det samme ind i arbejdet med 
dem. Disse kurser har nu gennem de 
forløbne år været en udmærket 
afveksling mellem de mange ældre
kurser. 

MENNESKER HAR 
PASSERET REVY 
Jeg har ikke gjort op, hvor mange 
enkelte kurser, vi har haft i min tid, 
eller hvor mange deltagere, der har 
været. Løseligt anslået må det dog 
dreje sig om ca. 220 kurser med et 
samlet deltagerantal på godt 15.000, 
heraf omkring 80 procent kvinder. 

Det er mange, der således har pas
seret revy, og det siger sig selv, at det 
kun er et fåtal, man får et lidt nærme
re forho ld til. Som årene er gået, kan 
det da også knibe med at kende folk, 

når de kommer igen - det er der ikke 
så få, der gør. 

For Bornholms Højskole må disse 
mange korte kurser betegnes som den 
største forandring, der er sket i virk
somheden, og som tidligere nævnt 
har de i mange år udgjort den væsent
ligste indtægtskilde. Sådan er det 
også for 12-13 andre af landets godt 
100 højskoler, heriblandt naturligvis 
de fire deciderede ældrehøjskoler. 
Men på langt de fleste af de resteren
de ca. 90 skoler er de korte sommer
kurser efterhånden også blevet en 
ganske fremtrædende del af aktivite
ten. Dermed er de lidt efter lidt ved at 
blive accepteret som rigtig højskole. 

MULIGHED FOR 
DYBEREGÅENDE 
OPLEVELSER 
Som tiden er gået, er det - til dels på 
grund af større specialisering på det 
traditionelle vinterkursus - faldet i 
min lod at have hovedparten af min 
undervisning på sommerholdene. 
Det turde vist være klart, at det på 
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Et hold kursister på et af sommertidens mange ældrekurser spiser middagsmad i den nye spisesal, som blev påbegyndt i juni 
1986 og taget i brug til sommerkurserne 1987. 

Højskolens nye »ansigt« udadtil med det gamle bygningskompleks ti/venstre, den 
nye hovedindgang i midten, og en del af den nye køkken- og spisesals/løj til højre. 
Uden fo r venter nogle kursister på et vandrekursus 1989 på at tage af sted på tur, 
først med bus og derefter på vandring i nogle af de mange interessante områder på 
øen. 
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den måde har været noget anderledes 
at være højskolelærer, end det var før, 
og de mange sommerhold var be
stemt ikke noget, jeg havde regnet 
med på forhånd. Men trods visse 
ulemper med de hurtigt skiftende 
hold er det ikke noget, jeg beklager. 

Tvæ rt imod har jeg været meget 
glad ved denne del af arbejdet. En 
væsentlig del af det har i sagens natur 
været at arrangere ekskursioner og 
fortælle om alle øens herligheder. 
Som bornholmer og efterhånden 
godt kendt med øens historie og for
hold i øvrigt har jeg befundet mig 
vældig godt med netop dette. 

Er det end kun kort tid, et enkelt 
kursus strækker sig over, ved jeg af 
egen erfaring, at det kan være meget 
udbytterigt. Det åbner mulighed for, 
at m ennesker kan fa en dyberegående 
vplevelse af et og andet. Deri ligger 
deres egent lige berettige lse. 



GODE MINDER 
fra et Sandvig-hjem med klaver 

Sommerferie i den ellers fjerne families skød 
og regnvejrsdage baner ofte vejen til skufferne i den 
gamle kommode. Der ligger de gamle familie
fotografier, og de er morsomme - pudsigt nok mere 
og mere jo ældre man bliver. 
Jeg følte lidt af stemningen, da jeg besøgte 
den efterhånden 76-årige Rose K øie i Gudhjem, 
en eftemiddag midt i juh~ da sommerregnen 
silede, og turisterne fyldte den lille by med biler. 
For det var en eftermiddag med gamle fotografier. 
Og Rose K øie fortalte: 

M in far og mor var uddannet som 
skolelærere, Niels Kristian H enrik
sen og Ingeborg Elise. Mor fik nu 
aldrig brugt sin eksamen, hvilket der 
kan være mange grunde til, men far 
brugte den - det var simpel t hen en 
livsopgave for ham at bruge sm 
uddannelse så godt som muligt. 

Min mor fik i øvrigt sin uddannel
se hos N. P. Jensen på højskolen, og i 
den tid, hun opholdt sig der, blev 
hun nærmest optaget som medlem af 
familien og behandledes som søster 
til familien Jensens egne børn. D et 
var en god tid for hende, har hun 
fas tslået mange gange. 

FRIPLADS I NEXØ DENGANG KUNNE MAN 
SPADSERE 

Far rej ste t il København og fik sin 
uddannelse ved Blågårds Semina-

rium, og da han havde faet sin eks
amen, blev han hjælpelærer på real
skolen i Åkirkeby, hos lærer H am
mer, der en dag sagde: I aften skal vi 
ud og besøge lærer Køie, og så spad
serede de til Smørenge Skole, hvor 
Valdemar Køie havde sit virke. Her 
oplevede min far musikken, som den 
kunne udfolde sig i små, snævre kred
se dengang. Køie var udøvende musi
ker, der også skrev melodier u d i flere 
stemmer, og så kom der folk fra nær 
og fjern med deres instrumenter og 
spillede sammen med Køie. 

På den måde traf han Inge og Ernst 
Køie, der siden kom til at bo i mange 
år i Melsted. Ernst Køie var kunst
maler og grafiker, og hans ting kan vi 
jo stadig opleve mange steder. H an 
var meget optaget af naturen, og det 
gav sig udslag i et utal affine raderin
ger af planter og naturdetaljer i 
øvrigt. Jeg husker også fra tiden sene
re, da fa r og mor boede i Sandvig, at 
ægteparret Køie kunne dukke op en 

Far var født i 1875 i Nexø, søn af 
urmager Bengt Henriksen og hans 
kone, der var svensk, og det var 
beskedne folk, som ikke havde særlig 
meget at rutte med, men far fik en 
god skolegang. Jeg har et brev fra 
Nexø H åndværker- og Industrifor
ening, dateret den 6. juli 1892, stilet 
til »Hr. Realskolediscipel Kr. H enrik
sen, Nexø.« Bestyrelsen meddeler 
ham, »At De har erholdt fuld Fri
plads paa Haandværkerforeningens 
Realskole for næste Skoleaar er det 
mig en Glæde herved at kunne med
dele Dem.« 

Vi legede godt sammen Ole og jeg, sagde Rose Køie til dette billede, der viser Ole og 
hende i Gudhjem. Lige midt imellem dem skimtes Gudhjem Mølle. 

(Det vil altså sige, at der er andre, 
der har hjulpet far, og han opnåede 
da også at tage præliminæreksamen 
fra skolen - forresten hos den meget 
beundrede og begavede forstander N. 
P. Jensen (1854-1928). Ham omtalte 
far med glæde som en god pædagog 
og en ypperlig fortæller, der byggede 
på Grundtvigs tanker om skolen for 
livet, og han arbejdede selv efter de 
samme tanker ved den lille skole i 
Sandvig. 
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I Ekkodalen rejstes en mindescenfor forstander N. ?Jensen (1854-1928) ved seedet, hvor han i sine velmagtsdage holde adskilli
ge foredrag som højskolemand. Dee var gamle elever, der fik rejse den syv tons tunge sten, og dec var også gamle elever, der i 
1954 fik den flyccec til højskolens have, ind mod Almindingen, Bi/ledet er cagec ved afsløringen af scenen, og man ser bl.a. søn
nen, realskoleforstander A. Jensen som nummer fire fra venstre. Drengen til højre for stenen er en søn, Ole Klindc-Jensen, der 
blev en berømmet arkæolog og bl.a. leder af Moesgård-museet ved Å rlzus. Damen med klokkehat og lys frakke, forrest til højre, 
er Rose Køies mor. 

N. P Jensen bestyrede Nexø Realskole 1886-1893. Siden genrejste han den bornholmske folkehøjskole ved Ekkodalen, efter 
at den var kørt fast i Østermarie og var skolens forstander 1893-1900. Han blev derefter forstander for Hindholm Højskole, 
men vendte tilbage til Bornholm som bestyrer ved Aakirkeby Realskole. 

søndag eftermiddag, spadserende fra 
Melsted til Sandvig, og ganske uan
meldt forresten, for der var jo ikke 
dengang telefon i skolelærerhjemmet 

SÆLG IKKE MINE BØGER 
Jeg husker den tid som meget roman
tisk og poetisk - ikke fordi den var 
bedre end vore tider, måske tvært
imod, for der var megen elendighed 
og nød rundt omkring - men jeg hu
sker mit hjem som trygt og godt for 
mig og min fem år ældre bror, 
Mogens Henriksen, der i dag bor i 
Snekkersten. 

Mine forældre havde en stor og 
interessant bekendtskabskreds, og 
det var mennesker, som var meget 
optaget af musik og sang og digte. De 
kunne citere efter bøgerne på en 
måde, som man slet ikke oplever i 

18 .JUL PÅ RORN/101.M 

dag, og alt det, de læste betød meget 
for dem. Mor var også et godt stykke 
af en læsehest, men efterhånden, som 
årene gik, levede hun næsten mest i 
bøgernes verden - mere end i sin egen 
virkelighed. 

Selvfølgelig var det også et hjem 
med klaver, men min far var ikke selv 
udøvende. Han kunne hverken synge 
eller spille. Derimod var han meget 
optaget af den tids litteratur, og han 
var en rigtig læsehest, som købte og 
købte og læste og læste, så snart der 
var ro til det. Jeg husker det, som om 
der var bøger alle vegne. Det må der 
også have været, for far anbragte dem 
også på hylden i spisekammeret. Da 
greb mor ind og sagde, at nu kunne 
det være nok. Han var glad for sine 
bøger, og da han var gammel og syg 
og følte, hvor det bar hen, sagde han 

til mig: Du må ikke sælge mine bøger. 
Det har jeg heller ikke gjort. Jeg 

har givet nogle af dem væk, men det 
tror jeg kun ville have glædet ham. 

NOGET TIL KNAPHULLET? 
Som voksen har jeg ofte tænkt, at det 
er underligt, han aldrig har skrevet 
noget selv. Det er en skam, han ikke 
brugte sin store viden og hele sit 
engagement i det lille samfund på 
den måde, men det lå altså ikke for 
ham, og hans tid gik jo med skolen og 
alle de små og store gøremål, som 
lærergerningen helt naturl igt måtte 
medføre i et lille samfund. Han var 
udgået fra små kår i et meget re ligiøst 
hjem, der dog med årene blev mere 
og mere frittænkende, men han følte 
altid, at hans opgave altid var at hjæl
pe andre, hvor han kunne. Han tog 



Her er Gastaræjnjan ved Hammeren, 
på vej op til Hammerodde, fotograferet 
af Ingeborg Petersen omkring 1930. 
Dengang var renden et noget mere 
kendt og søgt sted, end den er i dag, hvor 
den også er noget mere tilgroet end på 
billedet, der blev sendt som en fødsels
dagshilsen til Rose Køies mor. 

Forfatterinden Ingeborg Petersen i en 
romantisk attitude. 

Skolen i Sandvig- i dag Hammershusvej 15 - var Rose Køies barndomshjem, bygget i 1855 som den første teglstensmurede byg
ning i byen - og uden bindingsværk. Der var skole i den fjerne ende og lærerbolig i den nærmere. 
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Højskolemanden og realskolebestyrer 
N. P. Jensens familie: Nederst til ven
stre Wilmer. Over ham Alfred J ensen. 
Derefter Valborg. Yderst til højre Hans 
Peter og Bodil - og midt i det hele mode
ren, Sara Marie Charloue Lea Jensen, 
født Wulff Den mest beke11dte af bør
nene som voksne blev A lf red, der blev en 
kendt skolemand og bornholmsk forfat
ter. Han var i mange år forstander for 
Nexø private Realskole og udfoldede e11 
rig liuerær virksomhed lige f ra lokalhi
storie til små, rammende ritorneller. 
Han skrev som regel altid under mær
ket A. J., og heru11der vil ma11 bl.a.fin
de hans meget poetiske ritorneller fra 
Bornholm. 

Skolemanden ogfo1faueren Alfred Jen
sen var meget fortrolig med såvel Born
holms historie som natur, og var der en 
arkæologisk udgravning i gang, måue 
han også ud og være med der. Mon det 
er arkæologsønnen Ole KlindtJensen, 
der har vendt hele sin krop så totalt mod 
fotografen . Billedet må være fra 
omkring 1940. 



Vidste man ikke andet, kunne man let tro, at det var Ernst Køie, der havde udført 
denne blyantstegning af lærer Henriksen, men Rose Køie bedyrer, at den er udført 
af en studiekammerat på seminariet. Men den karakteriserer ham godt, siger hun. 

ud og læste op mange steder, han var 
formand for biblioteket og børnevær
net og fængselshjælpens repræsen
tant på stedet - og så passede han sin 
skole punktligt og præcist og travede 
ud med børnene og andre unge i 
Hammerbakkerne. Hver dag, når 
han kom hjem fra skolen, fik han sin 
eftermiddagskaffe, og derefter rejste 
han sig og gik ud og ordnede sine små 
hverv. 

En dag bankede en herre på døren, 
og da han var blevet budt inden for og 
havde sat sig og havde faet en cigar, 
spurgte han, om far kunne tænke sig 
at fa noget i knaphullet.Nej, tak, sva
rede han straks. Det var ikke derfor, 
jeg gjorde det. 

Og så blev der altså ikke nogen dan
nebrogsmand aflærer Henriksenden 
gang, eller siden. 

Far og mor købte i 1920 hus i Gud-

hjem ved Holkarenden. Det fungere
de i mange år som sommerhus, men i 
1943 flyttede han fra Sandvig for at 
bo i Gudhjem hele året. De sidste par 
år af sit liv var han meget syg, og han 
døde i 1955, næsten 80 år. H ans gam
le avis gjorde ham nu død en måneds 
tid, før han virkelig døde, og dagen 
efter kom posten som sædvanlig, og 
så sagde han: Nå, så døde da Henrik
sen. Nej, sagde jeg forskrækket, far er 
ikke død endnu. Nå, svarede posten 
så, jeg tænkte det nok, for møblerne 
står jo, som de plejer! 

ET KNIKS FOR 
ANDERSEN NEXØ 
Nogle afbjemmets meget trofaste ven
ner var K.A. Petersen (1855-1 929) og 
hans kone fra Nexø, som mine foræld
re også tit besøgte. Fra et besøg i deres 
hjem husker jeg, at Martin Andersen 

Den gamle redaktionssekretær K. A. 
Petersen og hans kone, Karoline, for
ældre til forfatterne Elna Schøne og 
Ingeborg Petersen. Sidstnævnte var i en 
menneskealder lotterikollektrice i 
Nexø, men hendes lidenskab var at 
skrive. 

Nexø og hans datter Dit te også var på 
besøg. Da afleverede jeg mit fineste 
kniks. Far havde fortalt, at Andersen 
Nexø var en stor digter. 

Jeg var meget optaget af disse men
nesker, men der var selvfølgelig også 
imellem folk, som jeg var lidt utryg 
ved. F.eks. lærer Karl M . Kofoed 
(1863-1941). Han var en meget alvor
lig herre, og når han viste sig, fik jeg 
besked på, at nu skulle jeg være 
meget artig og meget stille. Han vir
kede meget tungsindig, og jeg har 
siden læst om ham, at han måtte gå på 
pension som lærer allerede, da han 
var 49 år, og at han var tynget af et 
svagt helbred og store personlige sor
ger, men efter at han var blevet pensi
onist, blev han en flittig skribent, og 
han nåede at skrive en halv snes bøger 
og et utal af afhandlinger med born
holmske emner. 
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Lærer H enriksen i v isitkort1otografi 
taget af Kjøller i Allinge. En elegant, 
velsoigneret herre. H ele livet kendeteg
nede det ham, at han y ndede at klæde 
sig smukt og omhyggeligt. 

SKRIVENDE MENNESKER 
K.A.- som han kaldtes i daglig ta le -
var egentlig stenhugger, men han fik 
en vinter på højskolen i Østermarie, 
og det fik stor betydning for hans 
senere liv. I nogle år var han sten
værksbestyrer i Allinge, men så brød 
han ud og blev regnskabsfører og 
redaktionssekretær ved Bornholms 
Tidende i Rønne. Han brød dog end
nu en gang ud og vendte tilbage til 
Nexø og stenhuggeriet. Han var nu 
overbevist socialdemokrat, og da 
Bornholms Social-Demokrat starte
de, blev han dens Nexø-meddeler og 
udnyttede her sit engagement over 
for de mennesker, som skæbnen ikke 
behandlede særlig godt. Jeg husker, 
at min far var en stor beundrer af K. 
A.s sociale engagement og i øvrigt af 
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Nexø Haandværker- og Industri

forenings Bestyrelse, 

c.f/a} deu 6//5 

( 

hans store optagethed af at skrive og 
meddele sig på skrift. K. A. var også 
poetisk begavet og skrev sange og dig
te på bornholmsk. Alt det gik videre 
til hans datter, Ingeborg Petersen 
(1878-1962), som i høj grad blev et 
skrivende menneske og i lige så høj 
grad var meget romant isk. H un skrev 
digtsamlinger, der priste naturen og 
den blomsterverden, hun holdt 
meget af. Man mærker det næsten på 
titlen til en af hendes d igt samlinger. 
Ildrose og andre Digte. Hun skrev 
også romaner. En af dem hed En Sep
temberdrøm. Det var så poetisk alt
sammen. 

Når hun besøgte far og mor - og det 
g jorde hun tit - gik hun og far tur i 
Hammerbakkerne, og jeg fik altid lov 
til at komme med, mens mor der-

isui, , 

imod blev hjemme for - som den 
gode og korrekte værtinde - hun var, 
at sørge for mad og hygge, til de kom 

· tilbage og Den anden Ingeborg, som 
hun selv kaldte sig i forhold til mor, 
der jo også hed Ingeborg, var vores 
gæst. 

E ngang, da vi nærmede os Gasta
ræj njan overraskede jeg hende, som 
den stump tøsebarn, jeg var, ved at 
citere af hendes dejlige digt om 
renden : 

Den ene væg var med sølverly s, 
den anden med skygge cjældet. 



EN BORNHOLMER 

i skyttegravene 
Pastor A rne Madsen har fundet billeder og 
optegnelser om en Gudhjem-bo, der - som så 
mange andre - lod sig friste af drømmen 
om rigdom i Amerika, men endte sine dage 
i de franske skyttegrave. 

Det var ikke blot Lasse Karlsson fra 
Tomelilla i Ystad-trakten, der i tanken . 
så frem til Bornholm som et forjættet 
land. Det gjorde Morten J ensen også. 
Han var også en fattig karl fra den 
besværlige jord, der jo ligger lige ovre 
på den anden side afvandet - ikke så 
forfærdeligt langt fra Bornholm, der i 
de store udvandringstider ofte blev 
betragtet som et springbræt for folk, 
der ville til Amerika. H er spiste man 
nemlig sukker på fedtebrødet. Her 
måtte man kunne tjene til rejsen. 

HORRA Å PIBLA 
Da far Lasse med sønnen Pelle var 
kommet i land i Rønne, jog en sort 
mand og to halsende hunde en for
skrækkelse i livet på den lille Pelle, 
som der står i Martin Andersen 
Nexøs roman. En og anden læser vil 
forment lig mindes gallionsfiguren 
med den li lle mand og de to hunde på 
havnen i Rønne. 

Men da romanen blev filmatiseret, 
var det Gudhjem, udvandrerne fra 
Tomelilla kom til, og det var da også 
Gudhjem, der skulle blive Morten 
Jensens kommende hjemsted. Han 
fik sit hus ved Holka, og her voksede 
Morten og Karolines børneflok op. 

Arbejdsmand Morten Jensen og 
hustru havde nok at tage vare på, for 
der kom stadig horra og pibla til. 
Kyndelmissedag, den 2. februar 
1894, da Karoline var 38 år, blev søn-

nen født, og forældrene lod ham 
hjemmedøbe en måned senere og 
fremstille i kirken den 22. marts. Det 
var i den nye kirke i Gudhjem. Godt 
et halvt år tidligere var den blevet 
indviet, efter at man havde nedrevet 
det gamle kapel. 

Drengen kom til at hedde Ha ns 
Andreas Jensen. 

14 år senere knyttes navnet på ny til 
Gudhjem Kirke. 

H er blev han konfirme ret den 12. 
april af provst Rasmussen . En 
anmærkning i kirkebogen fortæller 
tillige, at den unge konfirmand på det 
tidspunkt gjorde sit til at tjene til 
dagen og vejen. Som så mange andre 
borijnholmska horra indebar konfir
mationsalderen, at tiden var inde til 
at komme ud at sejle eller ud at tjene. 
Derfor notatet om, at Hans Andreas 
gik vognmand Martin Madsen til 
hånde i 1908. 

Martin Madsen havde et par år for
inden overtaget en landbrugsejen
dom i Gudhjem efter sin fade rs død. 
Den ligger ved foden af den stejle 
Gudhjemgade, Brøddan. Det betød, 
at vogterdrengen Hans Andreas på 
den tid af året, hvor kreaturerne stod 
på græs, to gange dagligt måtte drive 
den halve snes køer, der hørte gården 
til, op og ned ad Brøddan for at de 
kunne komme på græs i vangen oven 
for byen. Ikke mindre krævende var 
det at transportere gødningen op ad 

der: stejle bakke for ikke at tale om at· 
køre høsten i hus. Da måtte der læg
ges en slæde under det ene bagh jul 
som bremse, når hjemturen fra Van
gen gik ned ad bakken. 

DET FORJÆTTEDE LAND 
Andreas lærte sin hjemby at kende. 
Men trangen ti l at udvide synskred
sen kom til, voksede og medførte, at 
han den 25. maj i 1912 satte pennen 
til papiret og fra det fo rjættede land, 
der da var blevet hans, sendte en hil
sen fra San Francisco hjem til fami
lien i Gudhjem. Da sad han selv med 
et brev i hænde fra sin yngre broder 
Kristian og undredes over, at der 
intet stod at læse i broderens brev om 
de hilsner, han havde sendt fra turen 
over »dammen « fra Kristiania, som 

Provst Axel Rasmussen, Østerfars
Gudhjem, der konfirmerede Hans 
Andreas J ensen i den nye nye kirke i 
Gudhjem. 
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Huset i Holka, hvor Morten og Karoline Jensen opdrog deres børneflok. 

Oslo hed dengang, og fra New York. 
Andreas kunne meddele familien 
de~hjemme i Gudhjem, at han var 
nået vel frem og dagligt så ind til tante 
Line. Det var betryggende, at et med
lem af familien i forvejen havde slået 
sig ned i det fremmede. Mindre 
betryggende var det, at han var 
arbejdsløs. Ganske vist havde en dan
sker, der havde et spisehus, haft ham 
i arbejde som tallerkenopvasker en 
kortere periode, men aflønningen var 
mindre end en tredjedel af, hvad tal
lerkenopvaskere i andre spisehuse 
fik, så Andreas sagde fra og gjorde det 
i håb om at komme i arbejde, hvor 
dette ville kaste mere af sig, ellers var 
der den udvej at rejse ud på landet. 

»Men her er det ikke som hjemme,« 
bemærkede han . »Her er ikke land
post!« H avde man arbejde på landet, 
måtte man selv tage til byen og hente 
post. Det ville måske kun ske en gang 
om måneden. Og han længtes efter at 
høre hjemmefra! 

D et fremgår også af et andet af de fa 
breve, der er bevaret. Han havde faet 
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·meddelelse om, at en tante var død 
derhjemme. »Så tænker I vel på at 
sælge hus og ko, « skriver han. Selv 
var han kommet i arbejde og lod da 
også en bemærkning i brevet falde 
om, at han ville være glad for at give 
broderen Kristian en skærv til hjælp 
under uddannelsen som maskinist. 
Brevet lader læseren ane, at Andreas 
havde godt arbejde i modsætning til 
så mange andre, der var rejst ud fra 
h jemlig kyst for at søge lykken i det 
fremmede. »Men man skal næsten 
være bange for at have penge på sig, 
når man går ud, « skriver han. »For 
ikke at risikere at blive holdt op med 
en bøsse for næsen!« 

VAR IKKE SÅ FORJÆTTET 
ENDDA 
Hans Andreas Jensen blev dog ikke 
»holdt op« eller fik »en bøsse for 
næsen «. Men da verdenskrigen var en 
kendsgerning, der rykkede utallige 
amerikanere op med rode fra deres 
hjem og arbejde som følge af USA's 
krigserklæring i 1917, skulle den tid-

!igere Gudhjem-bo også være en af de 
soldater, der måtte friste skæbnen og 
sætte livet ind i skyttegravenes trø
stesløshed. Han blev indrulleret i 
hæren under Company K.3 63 Infan
try 9. division, kom med kompagniet 
til Frankrig, hvor en oktoberdag skul
le blive hans sidste. Det var den 2. 
oktober 1918, altså godt en måneds 
tid inden verdenskrigens afslutning. 

Familien i Gudhjem fik ved en 
skrivelse af I.december samme år fra 
det amerikanske Røde Kors efterret
ningen om den tragiske begivenhed. 
Meddelelsen om hans død var udfor
met i erkendelse af kendsgernin5cn 
og på nænsomste måde. Familien fik 
ligeledes underretning ved andre 
skrivelser om krigsforsikringen. 

ARGONNE-ANGREBET 
Kompagniet, som infanterist Hans 
Andreas Jensen tilhørte, deltog i 
Argonne-angrebet, der var begyndt 
den 28. september. Det havde været i 
forreste linie og havde trukket sig til
bage for at hvile. Som den skytte-



gravskrig krigen var - hvor koldt og 
fugtigt det end var, havde soldaterne 
gravet fordybninger og skulle over
natte i disse. Kompagniets køkken 
havde sørget for middagsmaden, 
posten var ankommet og forde lt. 
Klokken var godt 2 om eftermidda
gen. Der var tre mand i den skytte
grav, Andreas havde sat sig til hvile i 
sammen med to sergenter. En granat 
ramte et træ oven for fordybningen, 
eksploderede og dræbte de tre mand 
øjeblikkeligt. De blev begravet i en 
lige kastet grav sammen med endnu 
et par dræbte soldater. 

Argonne-angrebet fortsatte ti l den 
11 . november, hvor den tyske rege
ring indså sit nederlag og overgav sig 
og antog de allieredes våbensti l
standsbetingelser. 

G ranateksplosionen, der medførte 
den unge bornholmske emigrants 
bratte død, fandt sted ved landsbyen 
Espinenville, der ligger omtrent 25 
engelske mil nordvest for Verdun. 

Flere år senere, i august 1923, 
modtog familien i Gudhjem fra War 
D epartment Office, Washington, en 
skrivelse om, at en flytning af de ved 
E spinenville begravede, faldne solda
ter var sket til en af de amerikanske 
militære kirkegårde i Frankrig, 
Meuse-Argonne-kirkegården, med 
angivelse af grav, række og bloknum
mer samt med oplysningen om, at 
graven, der var permanent, ville blive 
markeret med en gravsten af hvidt 
m armor forsynet med navn, rang, 
division, organisation, soldatens 
dødsdag og hjemsted. 

S elvfølgelig skulle soldaten fotografe
res, og billedet blev sendt hjem til fami
lien i Gudhjem. 
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En forgældet 

RØNNEBO 
Nye tider giver som bekendt både skidt og godt 
fra sig, men ingen kan vel være uenig med lektor, 
dr. phil. Ebbe Gert Rasmussen z~ at for hans 
historiske interesser var det et stort gode, at alt 
det kommunistiske i øst fik et verdensomvæltende 
spark. Det åbnede i hvert fald for østtyske arkiver 
- f.eks. i Lubeck, der i 1500-tallet havde så »gode 
forbindelser« til Bornholm. Og EGR tog derned 
og fandt et og andet historisk-videnskabeligt, som 
han har skrevet om i B ornholmske Samlinger -
men han fandt også følgende historie om en borger 
med en rent ud sagt forbandet gæld: Købmand 
og skipper Anders Ipsen af Rønne. 

"· .. Om ssaa sckede au fysckeriitt migh 
fulde /rov att iegh hannom ey bettalle 
Kand, Loffuer iegh hannomb, och till
ssiger ham ... « (Anders lpsens gælds
brev 1546). 

I middelalderen - det vil her på øen 
sige tiden frem til ophøret af det liib
ske pant (1525-76)- er det mere und
tagelsen end reglen, at bornholmere 
af kød og blod træder frem af histo
riens mørke. Normalt nævnes perso
ner kun som blotte navne i forbinde!-

se med diverse handlinger, gerne af 
retlig karakter. Fra det senmiddelal
derlige sildeeventyr ved vore kyster1> 

kender vi så at sige ingen bornholm
ske deltagere, det være sig fiskere 
såvelsom købmænd. 

ÅBENT BREV 
Det kan derfor føles helt befriende, 
når dette mønster endelig brydes. 
Under studieophold i Liibeck 6.-14. 
april 19922

> indtraf et af disse sjæld-

ne øjeblikke. Under min travle gen
nemsøgning af et arkivlæg med 
spredte, løse sager under den liibske 
bornholmsadministration, stoppede 
jeg brat op ved synet af et velbevaret 
orginalbrev i normalt format. Det var 
beskrevet med en smuk, ensartet 
håndskrift og nederst forsynet med et 
ligeledes godt beholdent segl. Min 
nysgerrighed var straks vakt. 

I det åbne brev gør udstederen, røn
neborgeren Anders Ipsen, vitterligt, 
at »Erliigh och fornunftige Suend«, 
Sueriges af Liibeck 1546 nogen tid 
efter påske lånte og undsatte ham 
»utti myn nød och Trangh« med 4 
daler i rent sølv til at betale en gam
mel gæld med. Til gengæld pantsæt
ter han kreditor »thenn Westre myn 
bod«, som denne må nyde og bruge 
til Michaelis (29/9) eller efter næste 
fiskeri, ligesom han forpligter sig til 
samtidig at tilbagebetale det skyldige 
beløb. Som yderligere sikkerhed stil
ler Ipsen den forpligtelse, at den liib
ske borger, hvis fiskeriet skulle svigte 
for hans eget vedkommende, således 
at han ikke selv kunne betale, må sæt
te nævnte handelsbod i pant til anden 
side, indtil han igen kan indløse den 
og betale det skyldige beløb. 

Ordlyden efterlader ingen tvivl 
om, at vor rønnedebitor har været i en 
særdeles vanskelig situation, som den 
isolerede sag i sig selv i øvrigt ikke 
giver os baggrunden for. Lånevilkåre
ne har været hårde. For at opnå 
gældfrihed over for sine tidligere kre-

De sidste linjer af Anders Ipsens gældsbrev (AHL. Stadtarchiv Lubeck Paket 4286, Nr.17159, Fas. 11). I seglet anes i midten 
indehavers bomærke omgivet af hans navn. 
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Lz'ibeck. Stik i Valkenier: Danemerken en Norwegen, Amsterdam 1656. På gengivelsen af hansestaden, set her fra nord, bemær
kes længst til højre den gotiske domkirke med tvillingetårnene. Den lavere bebyggelse neden for denne - auer til højre - rummer 
i dag Archiv der Hansestadt Liibeck, der stadig opbevarer Anders Ipsens gældsbrev. 

ditorer, har vor rønneborger godt nok 
opnået den store likvide kapital på 4 
sølvdalere - sikkert de gode !Ubske, 
næppe de dårligere danske1l - men 
mod at give afkald på sin handelsbod. 
Denne måtte dog være et væsentligt 
aktiv for ham netop i det kommende 
»fiskje«, som han synes at have sat sin 
store lid til. 

ALLES KAMP MOD ALLE 
H vad der siden skete i sagen, står hen 
i det uvisse. Den nuværende arkive
ring - aldeles løsrevet i sammenhæn
gen - tyder dog nærmest på, at kredi
toren Sueriges har indleveret dette 
gældsbevis til sikker forvaring på 
Hammershus, hvor det siden har 
befundet sig i Jensadministrationens 
arkiv, der med pantets ophør overfør-

tes til Liibeck. Er denne tolkning rig
tig, må heraf følge den logiske slut
ning, at heller ikke den gældsplagede 
Anders lpsens forventninger til den 
kommende fiskesæson blev indfriet. 

Tiderne var også vanskelige her 
ved midten af det 16.århundrede. Nu 
gav den foregående periodes over
fiskeri og sildens vandring mod nord
vest sig udtryk i fiskekvoter og en 
alles kamp mod alle om de sparsom
mere fangster. ~ l Under disse forhold 
med tilbagegang selv for mere kapi
talstærke tyske hansekøbmænd, kun
ne det være vanskeligt nok for de min
dre velsituerede bornholmske at hol
de skindet på næsen. 

En ny ulykke havde vist sig i køl
vandet på de tidligere! 

Noter: 
I) For den seneste oversigt over dette se 
Ebbe Gert Rasmussen: I vor købstad 
Rønne (Bornholmske Samlinger, Rønne 
1992, III. 6, pp. 57fl). 
2) Se herom sm.: Bornholmsk historie
forskning i udlandet (Bornholmske Sam
linger 1992, III . 6, pp. 81 ff.). 
3) Om forholdet mellem dansk og lubsk 
mønt i perioden se Sv. Aakjær: Maal, 
vægt og takster i Danmark i Nordisk Kul
tur - Maal og Vægt, Kbhvn" Oslo og 
Stckhlm. 1936, pp. 255 f. 
4) For tilbagegangen i østersøfiskeriet se 
det i note 1 anf. a. pp. 64 ff. 

~~~(~~ 
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Ud og ind i 

THALIAS TEMPEL 
Eyvind L. Lind i Klemensker har en fortid i politiet, men det er først og fremmest den 
bornholmske dialekt og brugen af den, der har givet ham berøring med et meget stort udsnit 
af den bornholmske befolkning og i det hele taget har skabt grundlaget for en travl 
pensionisttilværelse. Ha n laver hjemstavnsbladet Klippeøen og skriver i aviser, men han 
har også igennem mange år syslet med at lave bornholmske komedier - og det bliver 
han ved med. Det er blevet til ikke mindre end 34 i den brede, jævne stil, som er og skal 
være det karakteristiske ved den bornholmske dialekt-komedie, men her foruden har 
han også forsøgt sig i hørespil-genren, hvor det foreløbig er blevet til syv stk. Det er også 
sådan, at han - bistået af sin kone - hjælper komedierne på vej over scenen, og det er alt det, 
han skriver om i denne artikel. 

Der var Ellen Jørgensen, stifteren af 
Bornholms H jemstavnsforening af 
1942, og forfatter til bl.a. bornholm
ske komedier, der pustede liv i min 
teatralske åre. Hun bad mig om ar 
måtte gennemlæse og vurdere min 
første bornholmske komedie på dia
lekten Fiskarahorrinj. 

Som instruktør for hjemstavnsfor
eningens dygtige aktører stod hun i 
begreb med ar sætte et stykke op på 
hjemstavnsscenen i København, der 
dengang havde til huse i Linnesgade, 
hvor der var fortræffelige scenefor
hold. 

Da hun undervejs havde hørt, ar 
jeg havde skrevet noget på born
holmsk, spurgte hun om ar måtte fa 
det til gennemlæsning. Det fik hun. 
Det blev antaget, sat i scene og opført 
ved flere forestillinger og er spillet 
mange steder siden. 

PRØVER LYKKEN 
Forinden havde jeg prøvet såvel 
dansk som svensk radio med flere 
hørespil, men jeg fik dem i hovedet 
efter fem-seks ugers lagring. Man 
skulle tro, at den slags institutioner 
har serieskrivelser liggende parate, 
når en afgørelse skal foreligge. 

»Ved gennemlæsning af Deres 
manuskript, som vi finder udmær
ker, må vi desværre beklage, at reper
toiret er lagt for denne og kommen
de sæson,« eller »vi ser os ikke i 
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stand til at anvende det til brug i vore 
udsendelser osv.« 

AT SKRIVE 
Af de til dato skrevne 34 komedier 
hovedsageligt på dialekt, skal i det 
efterfølgende fremdrages forskellige 
episoder, der kan bevidne, at det at 
skrive, er at holde dommedag over sig 
selv. 

Jeg er tit blevet spurgt om, hvor jeg 
far ideerne fra. Det sker vel gennem 
ihærdige studier og læsning - og vel
sagtens også ved selvoplevelser, eller 
spændende fortællinger, sagn, humo
ristiske indslag og meget andet. 

Men ideerne skal modnes, før de 
kan virkeliggøres. 

Dispositionen lægges. Skal der 
være en, fire eller fem akter - eller 
måske flere »billeder« . Man skaber så 
handlingen efter de personer, som 
man har til rådighed. 

STOFFET GENNEMARBEJDES 
Ofte tager det flere måneder at danne 
et stykke. Det bliver endevendt og 
vurderet, omskrevet, rettet og replik
ker tilføjet mange gange. 

En komedie på ca. halvanden til to 
timers spilletid tager som sagt 
månedsvis at skrive, og så må man vel 
indrømme, at når så rollehefterne bli
ver udleveret, og der tages fat på læse
prøverne, så må der tit luges. 

T it har jeg været i den situation 

ikke at kunne finde en t ilfredsstillen
de slutning. Normalt giver jeg hver 
akt et navn, således at akten i sig selv 
bliver en selvstændig »bedda«, som 
faktisk godt kan spilles enkeltvis. Det 
har jeg gjort flere gange, når der spør
ges efter en komedie på en halv time 
eller tre kvarter. 

Jeg må indrømme, at når jeg skal 
gøre stoffet levende inden for den lag
te ramme og ide, er jeg nu og da kom
met i bekneb. Jeg har så ladet det hvi
le en tid, og hvad sker så? Pludselig 
har man i drømme faet forærende den 
tænkte handling og slutning. Så er 
det op af sengen i en fart, hen til 
maskinen og arbejde, og så opdager 
man pludselig, at helheden er blevet, 
som man kunne tænke sig. 

En kendt radiomand, som i øvrigt 
var meget interesseret i mine skue
spil, sagde en gang til mig, da han 
havde overværet prøverne med det 
for øje at optage stykket til radioen: 
- Jeg syn's, det er en halvdød slut
ning! Må jeg blande mig! 

Jeg lyttede. 
- H vorfor gør du ikke sådan eller 

sådan. Det skete bl.a. i Stormvejrs
nætter, hvor hans vejledning skabte 
den rette effekt. 

ET NYT STYKKE 
En forening på Bornholm ringede 
mig op og bad om to-tre stykker ti l 
gennemlæsning. Man ønskede at 



En tætpakket sal ved hjemstavnsforeningen af 1942's premiere på Fiskarahorrin;; i Foreningen af 1860's lokaler på Nørrevold 
i København. 

spille et af mine stykker, efter anmod
ning fra deres amatørgruppe. 

Jeg sendte tre komedier til vedkom
mende, der så - sandsynligvis i sam
råd med bestyrelsen og aktørerne -
skulle vurdere stoffets egnethed. 

Da der var gået nogen tid, kom 
»samlingen« tilbage. Kort og godt var 
der skrevet med ubehjælpsom skrift: 
- Vi kan ikke bruge dine komedier -
men kan du ikke skrive et nyt og sen
de os? Til orientering kan jeg oplyse, 
at andre aktører spillede stykket. Jeg 
havde den fornøjelse, at en af de kas
serede komedier blev opført for sam
me forening, men da var der også sat 
en anden vurdering på. 

GJÆSTABODD 
Min mest vanskelige opgave var, da 
jeg skrev Gjæstabodd om Frederik 
den Syvendes ægteskab med Louise 
Rasmussen. 

Det tog mig flere år at forberede og 
fuldende værket. Det var tænkt som 
et bornholmsk Elverhøj, og da man 
samtidig i de bornholmske dagblade 
efterlyste emner til underholdning i 
forbindelse med året for Rønne bys 
650 års jubilæum, sendte jeg skue
spillet til en kendt Rønne-personlig
hed, som bl.a. havde indblik i musik. 

Gjæstabodd kom - foruden teksten 
- til at omfatte jægerkor, signaler, bal
let, danse, viser og sange, samt afslut
tende med en polonaise. 

Ovennævnte person godkendte 
stykket, men måtte desværre beklage, 
at han var ikke i den komite, der skul
le foretage udvælgelsen af indsendte 
fo rslag. Jeg blev derfor henvist til et 
af komitemedlemmerne, der dog bad 
mig kontakte en tredje person, som 
beskæftigede sig med teater, og som 
kunne læse dialekten. 

Efter kort tids forløb kom stykket 
tilbage med den påtegning, at ved
kommende synes, at der var enkelte 
passager, han skønnede skulle rettes 
og omskrives. Det skete. 

Og da jeg havde skrevet musik til 
nogle tekster til opførelse ved en kon
cert i Rønne Kirke lod jeg borgmes
ter Johannes Schou fa manuskriptet. 

Han antog det og henviste til, at en 
kendt amatørgruppe i Rønne skulle 
opføre stykket som jubilæumsfore
stilling på Rønne Theater, eventuelt 
i forbindelse med dronning Margre
thes besøg. Visse omstændigheder 
var medvirkende til, at denne ama
tørgruppe ikke kunne optage stykket. 
De var selv i gang med noget! Det gik 
altså i vasken. 

Da jeg fik afslaget, meddelte jeg 
borgmesteren det. Han anmodede 
mig derfor om at fa Rutsker-aktører
ne til at opføre det. 

DET LYKKEDES 
Da min musik blev opført i kirken, 

sad jeg bagefter alene tilbage og glæ-

dede mig over den smukke måde, Bir
git Thulin havde fortolket mine 
melodier på. 

Pludselig blev jeg overrasket i mine 
drømme ved, at der var nogen, der 
prikkede mig på skulderen. Det var 
Rutsker-aktørernes formand, Erik 
Fait og deres instruktør, skoleinspek
tør Kurt Espensen. 

- Vi kommer bare for at sige dig, at 
vi har besluttet at spille Gjæstabodd 
med visse modereringer på grund af 
sceneforholdene. 

Dagen efter ringede jeg til Schou 
og meddelte ham udfaldet. Han tak
kede og sagde, han ville leje Rønne 
Theater til tre forestillinger under 
kommunens auspicier. 

Stykket blev instrueret af Kurt 
Espensen og fik urpremiere på Røn
ne Theater efteråret 1979. Det var 
meget vellykket, og det var mig en 
stor glæde og opmuntring, at vice
borgmester Gregersen, der repræsen
terede Rønne Kommune og borgme
steren, der var forhindret, tage plads 
ved min side på første række i det 
gamle teater. 

Da scenetæppet gik for en del frem
kaldelser, sagde han glædestrålende: 

- Det var virkelig en dejl ig oplevel
se. Det må også være morsomt og til
fredsstillende at se sine personer 
blive levende og agere omkring i 
kostumer og gennem replikkerne 
udtrykke handling, sådan som du har 
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Kjærkenissanj kommer på besøjggj. Fra venstre: Christine Kofoed, Irene Steerup, Kristine Hansen, Aksel Kure, Kent Ingvor
sen, Jim lngvorsen og Silvia Madsen. 

Rutsker-aktørerne efter tæppefald i Knarragårs-Piblana. Fra venstre: Iris Pedersen: Elna, Erik Fait: Pær, måsækkara, Anne 
Maria Skovgaard: Elsebæt, Benr Pedersen: H åns, Pær's vinn, Anita Skovgaard: Aneh~ Bent Jensen: Torkjel, Ingeborg Niel
sen: Hånsina, Leif Finne: Jins, ajara å Knarragårinj og Birthe Pedersen: Frida. 
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Scenebillede fra Jyj/n på Lanned. Nissana danser rumpedansinj. 

skabt det hele bag et skrivebord! 
Skæbnens veje er uransagelige. Det 
at gå ud og ind i Thalias tempel kræ
ver sin pris. 

FORSAMLINGSH US
KOMEDIER 
Når man har en amatørgruppe at 
skrive til, er det logisk, at der ikke er 
midler til at leje en teaterscene aften 
efter aften for der at prøve og tilrette
lægge scenegangen. Nævnte gruppe 
havde den mulighed at kunne øve på 
Rutsker Forsamlingshus, men ellers 
foregår opbygning og instruktion i 
private hj em - for vort vedkommende 
hos min kone og mig, da der så samti
dig var mulighed for at lære og ind
øve sangene. 

Det kan gå i begyndelsen, men på 
et tidspunkt skal scenegangen ske på 
de skrå brædder for at fa kulisser, 
kostumer og det ti ltænkte miljø til at 
fungere. 

Jeg har i den forbindelse haft den 

glæde, at mine komedier er set af 
mange mennesker. Forsamlingshuse, 
gymnastiksale og plejeh jem har altid 
været stoppet med interesserede. 

T ILBAGEBLIK 
Da vi i sin tid skulle opføre Fiskara
horrinj for h jemstavnsforeningen i 
Hillerød, må jeg indrømme, at facili
teterne var unde::r al kritik. Det var 
særlig grelt, hvor mandfolkene skulle 
sminkes og foretage omklædning". 
Det skete i et misligholdt badevæ
relse! 

En af de medvirkende, nu afdøde 
Karl Regnersen, dygtig amatørskue
spiller, kom til at dreje på en hane, 
som han troede var til håndvasken . 
Pludselig styrtede vandet ned over 
ham fra en bruser i loftet! Han blev 
godt våd - og årsag til, at forestillin
gen blev forsinket. Men min kone og 
jeg har tit moret os over episoden 
siden. 

I samme forbindelse skal jeg fortæl-

le en pudsig episode, fra Rønne 
T hcater. Efter anmodning fra davæ
rende formand, Palle Kristensen, 
skulle vi opføre tre forestillinger med 
Høstagji lled. 

I truppen var der fem unge musik
studerende fra musik-konservatoriet i 
København. Min søn, T horkil, hav
de instrumenteret musikken, der 
omfattede ouverture, mellemaktsmu
sik, balletscene, sange og dans. Til 
foresti ll ingen havde Palle Kristensen 
arrangeret bornholmske fo lkedansere 
til at medvirke. Sammensætningen af 
orkestret var nok lidt blandet: Trom
pet, klaver, kla rinet, trombone og 
tuba. Tubaspilleren så at sige »levede 
og boede« i en stor rejsekuffert, men 
det anede jeg ikke, før vi efter en 
stormfuld rejse fra København nåede 
Rønne. 

Da vi gik op ad havnebakken, kun
ne jeg ikke forstå, hvad to af aktørerne 
kom slæbende med. Det var kuffer
ten, og senere på teatret åbnede jeg 
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Fra forberedelserne til Arragos e Narragos. Birthe Pedersen og Let/ Finne drøfter manuskriptet. 

den - og fandr foruden rubaen er kjo
lesæt, skjorter, slips og overtøj ligge 
hulter ri! bulter. 

Kufferten havde tilhørt prins Vig
go. Tubaspilleren h avde købe den på 
en auktion 

INSTRUKTØR MED NYKKER 
Ved samme forestilling, som opførtes 
af hjemsravnsravnsamarørerne blev 
insrrukrøren (en dame) p ludselig sur. 

Da forestillingen skulle begynde 
lørdag afren, kom hun og en medspil
lende og sagde, ar »nu vi lle de blæse 
på forestillingen og gå deres vej.cc De 
begyndte ar rage overtøj på, men da 
de nåede udgangsdøren mellem sce-

32 JUL PÅ BORNHOI.M 

nen og sidegangen havde daværende 
scenemester stiller sig foran den, og 
da de anmodede om ar mårre komme 
ud, svarede han besremr og kontant: 

- Er det dig, der er insrrukrør, kan 
du ikke forlade senen, før forestillin
gen er forbi . Du kan gode hænge dir 
tøj igen. Så længe jeg skal passe sce
nen her, kommer ingen ud.« 

Instruktøren og hendes medløber 
luskede tilbage, og de øvrige rre fore
stillinger forløb uden episoder. 

MUSIKKEN 
Når der har værer anmeldelser af 
mine komedier, er der gerne helhe
den i handlingen og replikkernes 

værdi, der omtales; sjældent benytter 
man lejligheden ri! ar anmelde 
musikken, men ri! næsren hvert ene
ste skuespil er der komponerer fem
seks sange, foruden musikken ri! de 
større stykker. 

Mange af mine melodier (ri! hvilke 
jeg også selv skriver reksr) har hafr ri! 
formål ar akkompagnere og accentue
re de forskellige spils handling og 
understrege nuanceringen af de for
skellige personer. 

H vad musikken betyder for mig 
som skrivende, kan jeg sige på denne 
måde: Den har været med ri! ar inspi
rere mig ri! er srykkes videre forløb. 
F.eks. ril Høstagji jlled, der havde 



urpremiere på Rønne Theater i 1970, 
var det en lille beskeden melodi, der 
gav tilskyndelse til hele stykkets ner
ve. Melodistumpen blev gennemført 
som det vægtige tema i bl.a. ouvertu
ren, mellemaktsmusikken og slut
ningsmusikken. 

Jeg skrev indledningsvis, at jeg fin
der, at det at skrive er som at holde 
dommedag over sig selv, men der er 
også en vis spænding over en, når 
man en varm sommerdag eller mørk 
vinteraften sidder og kikker idefor
ladt ud i haven. 

Men pludselig ruller gardinet op. 
Det myldrer frem, inspirationen er 
over en, og man begynder hastigt at 
prente tankerne ned på papiret. Så er 
det, at tanken bliver levende og for
tællende, og det er det første prik på 
skulderen, tankespillet begynder at 
gå ud og ind i Thalias tempel. 

FRA IDE TIL VIRKELIG HED 
Men der er tit en nærmest uoverskue
lig kløft fra ide til virkelighed. Ofte 
kommer replikkerne lette og elegan
te, men de kan sandelig også, som 
man sige~ på bornholmsk: Krada saj 
enjhellu, dæmme! 

Når teksten er nogenlunde - jeg 
har min kone til at være en skånsels
løs kritiker, og det er jeg meget glad 
for - og sangene er placeret i de for
skellige akter, skal der drøftes interiø
rer, kulisser, kostumer, sminkning og 
rekvisitter. 

Det sidste giver tit hovedbrud, for
di likvide midler mangler til anskaf
felsen, men ved fælles hjælp og venli
ge menneskers imødekommenhed, 
lykkes det gerne, men det kan være 
problematisk. F.eks. er gåsen Peter en 
slags hovedperson i Gjevtaramål ver 
Nytænninj. Det er den dulgte perso
nage, der i dyreskikkelse udløser 
spændingen i handlingen. Men hvor 
skulle vi fa den fra? 

Jeg henvendte mig til Jydsk Senge
tøjslager, hvis annoncer præges af 
slig en fugl. Men desværre. 

Det kgl. Teaters rekvisitafdeling 
kunne klare opgaven - mod et kæm
pestort garantibeløb, forsikring og 
ublu lejeudgifter pr. døgn. 

Men så en dag kom skolens pedel 
med løsningen. Han udlånte gene
røst en svane fra skolens naturhisto
riesamling! 

Scenebillede fra Jyjlaautan på Tijlesgårinj. Jyjlalanjtan diskuteres. Af Anja Han
sen og Dan Hansen. 

SAMSPIL 
Det er af stor betydning, at der i en 
amatørgruppe er sammenhold og 
lyst til samarbejde. Det er en helhed, 
hvor hver enkelt er afhængig af hin
anden. 

D et er instruktøren, der bestem
mer, og med forståelse, venlighed og 
tålmodighed løses opgaverne. 

Gennem årene har min kone været 
suffiøse - en af skuespilkunstens 
uundværlige roller. 

Hovedparten af komedierne er ble
vet instruerede under private for
hold, men det kan have sine vanske
ligheder, efterhånden som spillet 

udvikler sig. Selvfølgelig kan storme 
veksle med havblik, men når man ser 
tilbage, tør jeg godt sige, at i ensom
me stunder kan vi leve højt på at have 
kunnet gå ud og ind i Thalias tempel. 
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En bogorm 
SNAKKER OVER SIG 

Det er en dejlig bog, udbrød den seks-årige Amalie betaget, da hun havde fået det første 
halve hundrede sider af en børnebibel læst op af farmor. Det slog mig: H vor er det dog sjældent 
at høre en sådan bemærkning - både blandt børn og voksne. Men bogorme af den gamle 
slags, derafstøver bogant ikvariaternes hylder for gode sager findes stadig. En af de meget 
lidenskabelige er boghandler Jens Sørensen, der forlod Colbergs Boghandel i foråret til fordel 
for bl.a. en tilværelse i kvistvære/set øverst i villaen på Haslevej med bl.a. bornholmsk 
litteratur og alt, hvad Martin A. Hansen har skrevet. Han skriver her om sin mani for bøger. 

En ngtlg god dag i København 
begynder for mig ofte med at søge 
bort fra gadens liv og larm ind i en 
antikvarboghandels lune og hyggeli
ge halvmørke. Duften af gamle bøger 
- synet afudstrakte reoler på langs og 
tværs med tusinder af bogrygge på 
række og geled bidrager til en stem
ning, der for nogle lykkelige timer 
udelukker alverdens bekymringer og 
fortrædeligheder. 

MAN FÅR BÅDE OG 
Man tager en bog ud og er snart ind
fanget i en anden verden. Først er der 
det rent ydre og håndværksmæssige -
hvor og hvornår er den trykt? - med 
hvilken typografi? - hvor megen 
omhu har bogtrykkeren ofret sit 
arbejde? - papirkvaliteten - fortæller 
den noget? - bogbinderarbejdet - et 
fint gammelt kunsthåndværk - hvor
dan er det udført, og hvilke materia
ler er anvendt? hvad findes der af 
ejermærker, initialer, navnetræk eller 
ex libris, der kan bringe bud og hilsen 
fra en svunden tids mennesker. Det 
sidste kan somme tider føde en ny 
tankerække og kræve opslag i en bio
grafisk håndbog. 

Endelig når man til indholdet, og 
frugten af et medmenneskes måske 
årelange flid og intense tankevirk
somhed lukker sig op og giver ofte 
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udtryk for en filosofi og livsholdning, 
der ligger langt fra vore dages opfat
telse. Man kan komme fortiden nær 
ved at læse ældre litteratur. Bøger har 
deres egen tilværelse, og er så langt 
vort vigtigste bindeled til forfædre
nes verden, og vore antikvarboghand
lere er det nødvendige mellemled. De 
tager hånd om bogsamlinger, som 
ejeren har forladt for evigt og sørger 
for, at bøgerne vandrer videre til nye 
læsere og brugere. Samles og spredes 
- og derpå indgå i nye samlinger og 
sammenhænge, det bør være de 
sjældne gamle bøgers skæbne. 

Antikvarboghandlere er i alminde
lighed ikke verdensfjerne, støvede 
gamlinge. De er tværtimod vidende 
og intelligente mennesker, der sande
lig også følger og deltager i dagens 
debat og tit ved de før andre iagttage
re, hvor udviklingen i øjeblikket er på 
vej hen. 

I min ungdoms København - for 
de alt for mange årtier siden - var jeg 
så heldig at komme på lidt nærmere 
hold afnogle af fagets bedste datidige 
udøvere. lad mig nævne: R ichard Le
v in i Dannebrogsgade, Gustav Strand 
i Skt. Pedersstræde og Simonsen hos 
Arnold Busck i Fiolstræde. 

PRISERNE HER OG DER 
Der er stor forskel på det københavn-

ske og det bornholmske bogmiljø, 
men den bornholmske bogverden har 
så sandelig sine kvaliteter og højest 
interessante emner. Bøger har nemlig 
også deres særlige forhold til geogra
fien, og det har en hel del at gøre med 
det ømtålelige emne - prisdannelsen 
på antikvariske bøger. Hvis til eksem
pel en ældre bog om lokalhisto
rie/topografi har forvildet sig for 
langt bort fra sin hjemegn vil det 
næsten altid påvirke prisen i stærkt 
nedadgående retning. 

Ofte kom jeg i mit daglige arbejde 
ud for, at begejstrede kunder fortalte 
om ret sjældne bornholmske bøger 
fundet i fynske eller jyske antikvaria
ters rodekasser og erhvervet for gan
ske små penge. Selv i København kan 
man være heldig - især ude på Broer
ne. For år tilbage stødte jeg på Thu
rah 's Bornholm og Christiansø fra 
1756, et fint eksemplar med alle de 
kobberstukne plancher. Prisen var 
rimelig, og efter interesseret spørgen 
fik jeg historien om en ung mand, der 
havde set den i en bogkasse i Amster
dam og købt den for en slik uden rig
tigt at vide, hvad det var. Jeg tror 
såmænd heller ikke, antikvaren i 
København var helt klar over, hvad et 
så smukt eksemplar kunne indbringe 
på Bornholm. 

Således kan priser på bøger være en 



Et idealiseret, romantisk landskab, som kan siges at være typisk for tiden, hvorpå Laurids de Thurah skrev sin bog om Born
holm. Men der er jo ikke meget Bornholm i billedet. Det var dog ikke det vigtigste for Thurah, det var oplysning om Bornholm. 
Til forklaring skal oplyses, at de Thurah aldrig havde været på Bornholm. Han skrev og tilrettelagde sin bog på grundlag af 
indberetninger fra øens præsteskaber. 

sag, der kan føre til misforståelser -
e ller endog vrede. Selv om det i mine 
øjne burde være så enkelt - antikva
ren bestemmer prisen, og jeg/kunden 
afgør, om jeg vil købe eller ikke. 

DEN FØRSTE BOG: 
GULDGUBBERNE 
Den bornholmske litteratur begyn
der med værker om historie og topo
grafi, og den allerførste trykte bog, 
der behandler noget bornholmsk, er 
på mærkværdig vis blevet meget 
aktuel i disse år. Den fortæller nemlig 
om de berømte såkaldte guldgubber. 
Den er skrevet og trykt på latin: 

Iacobi a Melie: Commentatiuncula 
de Simulachris Aureis, Quæ in 
Boringholmia, Maris Balthici Insula 
Agris Eruuntur. Lubecae (Liibeck) 
1725 Typis Io. Nicolai Thynii. 

Det vil på dansk sige: Lille studie i 
de guldbilleder der pløjes op af mar
kerne på Bornholm - en ø i Det balti
ske Hav. Samme år, 1725, forelå en 
udgave på tysk, trykt i Hamburg hos 
.'fohan Georg Piscator. Den var lige
som den latinske udstyret med en 
enkelt kobberstukket planche med 20 
forskellige gengivelser af de små 
guldblikbilleder. 

Siden fulgte i løbet af det 18. og 19. 
århundrede rækken af de nu klassiske 
og sjældne bøger om Bornholm. 

Først den allerede nævnte Thurah: 
Beskrivelse over Bornholm og den ei 
langt derfra anlagde Fæstning Chri
stiansøe 1756. Erik Pontoppidan: 
Danske Atlas Bd 3 Om Bornholms 
Amt 1767, Peter Nikolai Skougaard: 
Beskrivelse over Bornholm 1804, der 
var så frimodigt skrevet, at den vakte 
myndighedernes mishag. D ens 21-
årige forfatter blev idømt 14 dages 
fængsel på vand og brød for gennem 
en ufordelagtig omtale afFrederik III 
og Christian IV's forhold til Born
holm at have fornærmet majestætens 
(Christian VII) højsalige forfædre . 
Yderligere blev der meddelt ham 
trykforbud, så næste og sidste bog fra 
Skougaards hånd udkom først 30 år 
senere i 1834, og da med tryktilladel
se underskrevet af Aalborgs politidi
rektør på titelbladet. 

HER STÅR TID EN STILLE 
Endvidere kan noteres: Amtmand F 
Thaarup: Kort Oversigt over Born
holms Amt 1810 og sammes Born
holms Amt og Christiansø 1839, I. S. 
N. Panum: Beskrivelse over Born
holm 1830, J .R .Hubertz: Aktstykker 
." 1852, amtmand E. Vedel: Born
holms Oldtidsminder og Oldsager 
1886 og 1897. Alle bøger er det en 
oplevelse at fa i hænde og forhåbent
lig fa formidlet videre til den helt rig-

tige næste ejer. Deri findes glæden 
ved handelen med de gode, brugte 
bøger. 

0. J. Rawert og P. J. G. J. Garlieb: 
Bornholm beskreven paa en Reise i 
Aaret 1815 (udgivet 1819) blev for 
mig årsag til en morsom oplevelse, 
der fortæller noget om, at tiden kan 
stå næsten stille i de gamle bøgers 
mikrokosmos. I et eksemplar der kom 
mig i hænde lå et lille, trykt brev fra 
udgiveren, hofboghandler J . H . 
Schubothe, der kort fortalte, at en af 
bogens tavler (et yderst fantasifuldt 
xylografi med H ammershus) desvær
re ikke var blevet færdigt til værkets 
udgivelsesdag; men senere ville kun
ne erholdes gratis ved forevisning af 
nærværende skrivelse i butikken hos 
bogbindermester H . B. Lynge. Jeg 
stillede ved første lejlighed i Lynges 
Antikvariat, Løvstræde, med brevet i 
hånden - og minsandten om ikke tav
lerne lå der endnu ca. 160 år efter 
bogens udgivelse og i et antal af 
omkring 90 eksemplarer, som alle 
blev købt og hjembragt til Bornholm 
til glæde for kunderne i Colbergs 
Antikvariat. 

BORNHOLMS FØRSTE 
FORTÆLLER 
Jens Peter Poulsen Møller, urmager i 
Allinge blev den første på Bornholm, 
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Sådan tager Hammershus sig ud i en 1700-tals gengivelse. På det tidspunkt var Hammershus i højgrad allerede ved at smuldre. 

Rawert & Garlieb's Bornholm beskreven paa en Reise i Aaret 1815 udkom i 1819 med »et geognostisk Kort og et Landskab« 
- og her er så landskabet dvs. Hammershus Slot. En tegning gengivet i xylografi. Det virkelighedstro er det dog temmelig småt 
med. 
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Adskillige af de gamle bøger om bornholmske emner er ualmindelig flot illustrerede. Et fornemt eksempel er arkitekten Laurids 
de Thurahs beskrivelse af Bornholm og Christiansø fra 1756 (genudgivet i offset 1968), der er illustreret med tegninger i kobber
tryk. En af de første i bogen er denne højtragende gengivelse af Bornholm. Ikke så lidt overdrevet i formen, men man får da 
i hvert fald et tydeligt indtryk af, at Bornholm er en horst. 

der indsamlede og nedskrev folke
sagn og andet legendestof. Han var 
en god fortæller med øre for a~ekdo
ten, og i 1867 udgav han bogen: Fol
kesagn og andre mundtlige Minder 
fra Bornholm, genudgivet i 1980 af 
Colbergs Antikvariat. 

Mærkeligt nok synes unikt materi
ale som breve og originalmanuskrip
ter ikke at interessere de mange sam
lere af bornholmiana. I hvert fald 
varede det temmelig længe, før folio
afskriften fra 1700-tallets slutning af 
provsten Hans Pontoppidans komiske 
digt udi fem sange Helten Jens Koe
foed - eller den bornholmske Op
stand fandt sin køber. Det lange, for
tællende digt blev i 1963 udgivet af 
Viggo Sanne, Rådhuskiosken i et 
meget smukt udstyr med illustra
tioner af Oluf Høst og forord af Chr. 
Stub-Jørgensen. 

Skønlitteratur skrevet over born
holmske motiver af fødte ogførde for
fattere spænder over hele feltet af lit
terære genrer: Lyrik, skuespil, novel
ler, romaner og børnebøger - og det 
vil føre alt for vidt her at omtale blot 
et udvalg af disse flere hundrede tit
ler - kun dette: Claus Andresen: Poeti
ske Forsøg 1786 blev Bornholmer
litteraturens første egentlige skønlit
terære bog. Forfatteren fungerede 

som degn på Christiansø fra 1787 og 
senere fra 1790 i Østerlars-Gudhjem, 
hvor han døde 1816. Og så skal det 
med, at Bornholm har fostret en af 
dette århundredes store forfattere, 
som nåede langt ud over Danmarks 
grænser: Martin Andersen Nexø. 
Ligesom også J N. Madvig og Vil
helm Grønbeck inden for deres viden
skab fik stor betydning, også gennem 
det de skrev for det noget bredere 
publikum. 

OLSEN OG COLBERG 
Også i nyere tid er der udkommet 
bøger på Bornholm, der er blevet 
ganske svære at anskaffe. Her skal 
blot anføres tre titler: Bornholm 
besat, bombet, befriet, der med god 
sans for det absolut aktuelle udkom 
allerede i sommeren 1945. Året efter 
fulgte i samme udstyr og lige så aktu
el Russerne og Bornholm, begge 
udgivet af boghandler Ernst G. 
Olsen, der havde åbnet sin forretning 
i maj 1943. 

Det russiske bombardement blev 
da indirekte årsag til to pæne forlags
succeser. Samtidig blev boghandelen 
i Snellemark hårdt ramt og ødelagt, 
men derved blev grunden lagt til 
antikvarboghandel på Bornholm. 
Ernst G . Olsen gav sig nemlig til at 

sælge sine - efter russerbesøget - ikke 
ganske kurante bøger til nedsatte pri
ser og fortsatte siden handelen med 
brugte bøger, til forretningen blev 
solgt i december 1977. Videre blev 
det så anledningen til, at Colbergs 
Boghandel oprettede en afdeling for 
antikvariske bøger. 

I 1950 udgav Ernst G. Olsen den 
kendte såkaldte Sladrebog, hvis rigti
ge titel lyder: Bornholms Historie 
Landbruget og dets Biografier. Den 
er i vore dage også blevet en temmelig 
kostbar sag. 

Endelig er en del bornholmske 
bøger udgivet anonymt eller under 
pseudonym - et spændende emne at 
dykke ned i. Artige overraskelser ven
ter den, som ihærdigt higer og søger. 

}UL p;f BORNHOLM 3 7 



EN DIGTER 
vender hjem 

Henrik Klindt-Jensen bor i Århus, men har absolut aner på Bornholm. Hans far var 
professor, dr. phil. Ole Klindt-Jensen, leder af Moesgårdsmuseet og før den tid meget aktiv på 
Bornholm som arkæolog - ikke mindst huskes de store udgravninger ved Slusegård i 
Pedersker. Ole Klindt-Jensens far var realskoleforstander Alfred Jensen i Nexø, og det er 
om denne, at barnebarnet Henrik Klindt-Jensen her skriver. Alfred Jensen var et begavet 
menneske med en fin sans for Bornholms mange naturkvaliteter, allerede fra den pure ungdom, 
og han omsatte denne interesse i digte og ritorneller som på en fin og meget indfølt måde 
tegner billeder af bornholmske naturstemninger. 

I 1886 kom en ny forstander til Nexø 
Håndværker-forenings private Real
skole. Niels Peter Jensen havde allere
de været forstander for en tilsvarende 
realskole i Løgstør. Med sig bragte 
han sin familie. Hustruen Charlotte 
var af den jødiske slægt Wulff Børne
ne var Valborg, Bodil, Alfred, Hans 
Peter og Vilmer. Familien måtte først 
flytte ind på den kolde stenbrudsgård 
- den eneste lejebolig i Nexø. Til start 
var der sygdom blandt børnene, men 
alle faldt til i den hyggelige by. Som 
forstander fik N . P. Jensen rejst real
skolen efter en vanskelig start. 

* 
Især var det Alfred, som sugede til 
sig. Både af folkeliv, sprog og den 
omkringliggende natur. Mange år 
senere skulle han vende tilbage til 
Nexø som forstander for selvsamme 
realskole. Og her skulle han finde sit 
livs egentlige hjem. Hvad der for 
faderen blot var et skridt på en lang 
livsvandring, skulle for sønnen blive 
livsro, livsfylde, fuldendelse. Men 
netop årene i Nexø kom til at betinge, 
at Jens Alfred Vilhelm Jensen (1879-
194 7) siden kunne vende til bage til 
Bornholm, hjem til Nexø. 

TÆRING PÅ FAMILIELIVET 
Det næste skridt på N.P.Jensens livs
vandring blev genrejsningen af en 
bornholmsk folkehøjskole i 1893. 
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Den gamle i Østermarie var lukket. 
Der var interesse for at starte en ny i 
Ekkodalen . Man tilkaldte så forstan
deren fra Nexø Realskole, som endnu 
en gang fik genrejst en skole. Fami
lien flytter så ud i træbygningen 
under primitive forhold. Altid havde 
den klaret sig med lidt, især i 
Løgstør-tiden. Men nu blev der tæret 
på selve familielivet som ikke før. 

Når der var overbelægning på sko
len, måtte børnene ud at sove på lof
tet. Skoleliv og familieliv sammen
blandes i det hele taget - eleverne 
trådte ind som en slags børn af for
standeren, især pigerne; men hustru
en faldt aldrig til som højskolemor, 
og børnene følte et vist tab af faderen 
- især døtrene. For N. P. Jensen selv 
blev det livsvandringens bedste tid. 
Det gik godt, på en måde for godt: 
Han blev løftet op afbeundring, men 
det gav ham kun følelse af hjemløs
hed. Han måtte væk - måtte videre. 

På højskolen oprettedes en børne
skole, bl.a. med henblik på forstande
rens egne børn. Det gik fint, men 
moderen ønskede, at Alfred skulle på 
»latinskole«, altså gymnasiet. Fade
ren var imod, han var jordbunden 
med baggrund i højskole, men allige
vel besluttedes det, at den opvakte 
dreng skulle på Rønne lærde Skole. 
Dog var det klart, at der forinden 
måtte en ekstra forberedelse til. 

Samtidig ønskede Alfred at gense 
sin tidlige barndoms Løgstør. I Løg
stør var faderen kommet til at kende 
en jernstøber Mosbech, hvis bror 
eller fætter var lærer på Storvorde 
Skole syd for Limfjorden halvvejs 
mellem Ålborg og Kattegat. Han 
blev kontaktet, og sognets præst ku n
ne supplere med undervisning i latin 
og græsk. 

PÅ CYKELTUR 
I foråret 1896 drager Alfred så af sted 
med sin cykel til Jylland, til Himmer
land, hvor han kommer til at bo hos 
dette lærerpar i Storvorde sammen 
med en anden kostelev, Andreas, som 
vist nok er fulgt med fra Bornholm. 
Begge følger mellemskoleundervis
ningen, men far vist også særunder
visning af lærer Mosbech, som efter 
A lfreds mening er tilfreds med dem. 
Men de har åbenbart en vis særsta
tus; de kan i hvert tilfælde gøre en 
stor tur til Vendsyssel midt i skoleti
den, i juni. De sejler med cykler over 
Limfjorden ved Ålborg og kommer 
til Nørresundby, Hjørring, Børglum 
Kloster, Vesterhavet, hvis kolde bøl
ger de kaster sig i. De kan ikke bo i 
Storvorde igen, før efter skoleferiens 
start den 1. august, så turen til Løg
stør lægges i ti dage i slutningen af 
juli. Andreas følger med. De kører til 
Ålborg og sejler til Løgstør længere 
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Alfred Jensen, tegnet i Silkeborg 1919 af malerinden Gudrun Kruse Larsen 
(1895-ca. 1950), som udstillede på bl.a. Charlottenborg. 

oppe ad Limfjorden med damper. 
Cyklerne har de med, så de kan kom
me rundt i byen og omkring den. Al
fred har svært ved at kende byen igen, 
men han opsøger med omhu alle 
familiens venner og bekendte, først 
naturligvis jernstøberen, som jo var 
kontakten til det nordj yske. Alle bli
ver glade for det aldeles overraskende 
besøg. 

AT SØGE HJEM 
Dengang var det usædvanligt at kom
me så meget omkring i landet. N. P. 
J ensen bevarede altid skriftlig kon
takt med venner, bekendte og familie 

fra tidligere skridt på livsvejen. Han 
har været i Høve med familien, nok 
på rejsen fra Løgstør til Nexø, og 
ellers vendte han selv kun tilbage en 
gang, til sin mors begravelse i Høve i 
1895. For Alfred Jensen skulle det 
derimod blive et livstema at søge til
bage, at søge slægt, rødder - at søge 
hjem . M en »hjemme« er dog Born
holm. Det bliver han mindet om i 
Storvorde på en morsom måde. H an 
præsenteres for en karl på en af gårde
ne - en rigtig bornholmer, som end
nu taler bornholmsk! Karlen har haft 
en søster på højskolen hjemme i 
Ekkodalen, viser det sig! 

EN MORS INDFLYDELSE 
Alfred tager så hjem til højskolen, 
hvor han imidlertid knapt når at hilse 
på sin fa r, som er på ve j til Køben
havn. Det var han ofte mod sensom
meren, men dennegang skulle han 
videre på en større studierejse ti l 
England. Dette er nu den umiddelba
re grund til, at det er hans mor, som 
må indskrive ham på Rønne lærde 
Skole og sørge for indkvartering i 
Rønne. Faderen var jo nok oprindelig 
imod dette, men da det først var 
besluttet, støtter han det helhjertet. 

Alfreds ophold i Nordjylland har 
kostet ham en del, præsten skulle 
have særskilt honorar osv. Alligevel 
må vi sige, at uden sin markante og 
stærke mor ville Alfred ikke have faet 
sin klassisksproglige studentereksa
men fra Rønne i 1899. I det hele taget 
skal Alfred Jensen forstås som en for
ening af forældrenes noget forskellige 
karaktertræk. Og moderen har klart 
set træk hos sønnen fra sin egen slægt 
- træk, som faderen ikke umiddelbart 
ville kunne kende. Faderen værdsæt
ter snart Alfreds dygtighed og bruger 
ham som timelærer på højskolen til 
den mere kundskabsorienterede un
dervisning. 

Alfreds hjem er stadigvæk Born
holms Folkehøjskole, men Rønne bli
ver også et nyt hjem for ham. Konkret 
indlogeres han hos bygmester Otto 
Bidstrup. Her møder han et tradi
tionsrigt hjem med gammel, fin 
Rønne-kultur. 

Alfred finder dog også en støtte i 
idrætslivet, han bliver cykelrytter, 
gymnast, og han bliver optaget i gym
nasiets forening Veset. Altsammen 
står netop meget i 1890'ernes tegn. 
Alfred Jensens sind kommer således 
også til at forene højskolen og frilufts
livet med bykulturen. 

HAN SLÅR BØRNENE 
Skolestarten blev lykkelig. H an far 
straks et fint forhold til alle lærerne -
bortset fra den unge adjunkt M. C. 
K ofoed, som er søn af rektor C. G. 
Kofoed, og som skal undervise i græsk 
og latin. Allerede en uge efter skriver 
Alfred til sin far, som endnu er i 
København på vej til England: 

Han slaaer Børnene - for den 
mindste Forseelse! 

40 år senere skulle Alfred Jensen 
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som forstander for Nexø Realskole 
eksaminere sin yngste søn i latin med 
den nu gamle »unge« Kofoed som 
censor. Jørn Klindt husker endnu det 
skræmmende ved hans personlighed. 

Alfred Jensen bliver siden selv en 
myndig lærer, men hans autoritet 
bygger aldrig på prygl, og skræm
mende bliver han aldrig - han for
bliver ung, åben i sindet - medens 
»unge« Kofoed i grunden var gammel 
i sindet allerede som fysisk ung. 

Efterhånden bliver M. C. Kofoed 
dog en afgørende støtte for gymnasie
elev Alfred. Han viser sig nemlig 
også at være både hjælpsom og dyg
tig. I 1903 bliver han selv rektor for 
skolen; fra starten af Bornholmske 
Samlinger i 1906 er han til sin død i 
1939 hovedkraft i redaktionen. Og 
netop her kommer Alfred Jensen 
siden til at arbejde sammen med 
ham. 

DIGTERSPIRER 
Veset var skabt i den nordiske, senro
mantiske ånd, som Alfred kendte så 
godt fra sin fars taler i Ekkodalen, og 
som han i grunden efterhånden gør 
op med - foreningen var opkaldt efter 
den bornholmske høvding i Jomsvi
kingesagaen. 

Men i Veset møder han en mere fri 
samværsform med andre unge mænd 
med litterære interesser. Især træffer 
han Janus eller Jens Djurhuus, som 
skulle blive en af Færøernes kendte 
digtere. Ganske vist er der noget over
drevent ved hans måde at gebærde sig 
på - men de store armbevægelser er 
funderet i et klippefast, selvgroet fær
øsk sind. Djurhuus føler sig aldrig 
pinlig, i perioder er han referent, og 
melder sig ud, når han føler sig mod
gået, men snart efter melder han sig 
ind igen - med de kendte store fakter. 
Men Alfred er alligevel betaget af 
denne selvberorende personlighed; 
de skal siden digte om klippeøer beg
ge og genkender noget hos hinanden. 

Karakteristisk nok indleverer de 
sammen et forslag om, at der skal 
optages »damer« i foreningen. For 
Alfred er det naturligt; hans far 
underviste piger og drenge sammen i 
Løgstør, hvad der dengang var helt 
uhørt. Også i Nexø og på højskolen 
har N. P. Jensen nfællesundervis
ning«, som det hed. M en så avancere-
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Alfred Jenens militære løbebane var flot: Menig dragon i Næstved 613 1902, befa
lingsmandselev 2/111902, underkorporal 2016 1903, korporal 13191905; f ra 218 
1915 var han sekondløjtnant og blev overflyttet fra Næstved til B ornholms Væb
nings Eskadron 16141921 (nemlig straks efterat han selv var flyttet: 7/4flytter han 
ind på pensionatetJomsborg). Den 1111923 slettes han af rullen. Han deltog i man
ge længerevarende øvelser, også på Bornholm. 

de er de ikke i Veset. Forslaget forka
stes - uden at de to kommende digtere 
af den grund melder sig ud. 

LATINSKOLELIV 
Både Vesets egne medlemmer og ind
budte notabiliteter holder foredrag i 
foreningen. Men de færreste formår 
helt at fastholde den store interesse 
blandt de unge, selvbevidste gymna-

siaster. Alfred Jensen taler om den 
store svenske troubadour C. M. Bell
mann, vinens besynger. Referent 
Djurhuus er ikke tilfreds, og en hånd
fuld tilhørere forlader hurtigst mu
ligt salen for at komme ud til »en god 
Whist«. 

Alfred Jensen bliver aldrig en 
beundret taler som sin far. N. P. Jen
sen taler netop imodvinen, og far suc-



ces. Dog ikke hos sønnen, forstår vi: 
Møderne i Veset slutter i reglen med, 
at man tager ud til »Villa Nova« for at 
drikke på foreningens sundhed; på 
det årlige julesold dyrkes vinens gud 
og prises i talløse til lejligheden 
skrevne sange. Alligevel har Alfred 
Jensens foredrag måske gjort indtryk, 
for på det følgende julesold i 1898 i 
Lundens Minde udnævnes en ama
tørsanger som »Bellmann Nr. 2«. 
Næsten alle taler, der er en høj stem
ning, der danses på verandaen. En 
enkelt har faet lidt rigeligt og må 
hjælpes hjem. Ikke alt behøver Alfred 
vel referere hjemme på højskolen. 

Alfred Jensen skal siden sætte pris 
på et godt glas vin og en god cigar til 
en fest. Men umådeholden bliver han 
aldrig. 

Som gymnasiast lever han nu hel
ler ikke udskejende i Rønne. Hos 
Bidstrup'erne far han vel god mad. 
Han far megen motion på cykelture -
også som cykelrytter, på landevejene 
og på banen ved Stampen. 

GYMNAST 
Alfred bliver medlem af Rønne Gym
nastikforening, som var grundlagt 
1867, men som allerede to år senere 
blev organiseret som Første Kreds af 
den nyoprettede »Bornholms Amts 
Skytteforening«. I sommeren 1897 
afholder denne et gymnastikstævne 
på Christianshøj . Der kommer delta
gere fra de forskellige kredse, og fra 
Rønne møder vi således Alfred Jen
sen. Han far åbenbart turen hjem fra 
Rønne ved kredsens fællestur fra 
Rønne til Almindingen - i heste
vogn, begribeligvis. Hele Alfreds 
familie kommer til, bortset fra fade
ren, som atter er i København. Igen 
skal han videre på studietur, denne
gang helt til Amerika - til almindelig 
bekymring, forståeligt nok. 

Der er individuelle præmier for 
deltagerne. Alfreds søster Bodil skri
ver til faderen, at Alfred præsterede 
nydelig gymnastik »han sprang saa 
let og behersket«. Måske også et stil
træk ved A. J.'s senere digtning. Selv 
skriver Alfred mere stilfærdigt til 
faderen: »Det blev altsaa alligevel 
Første Præmie, en Kuffert, som de 
alle ere meget optagne af undtagen 
jeg selv.« 

Jo, de var meget begejstrede, ikke 

bare for kufferten, men også for den 
ærefulde præstation. 

TILBAGE TIL RØDDERNE 
Kufferten var nok ikke så praktisk til 
Alfreds mange ture rundt på Born
holm. Han kommer jo også »over«, 
og hver gang et medlem af familien er 
i hovedstaden besøges bedstemor 
altid. Hermed menes Alfreds mor
mor, som bor på den jødiske stiftelse 
bag synagogen i Krystalgade. Som lil
le har han åbenbart også truffet sin 
anden bedstemor, Bodil Jensdatter. 
Hun er imidlertid død år 1895 i 
Høve, som er faderens hjemsogn: I 
sommeren 1898 tager Alfred på en 
tur til Høve i det sydvestlige Sjæl
land. Igen er det afgørende, at fade
ren har beholdt kontakter til sin fami
lie, gamle venner fra tidligere livs
skridt, kolleger, og livet igennem hol
der han også kontakt med gamle ele
ver. Der kanderforudstikkes en rute 
for en cykeltur over Sjælland, hvor 
Alfred f.eks . kan bo på Vallekilde Høj
skole. Ligesom i Løgstør far han med 
sig en alenlang liste med adresser på 
familiemedlemmer, på venner og 
bekendte af faderen. 

Høve Sogn ligger næsten ud mod 
Skelskør. Alfred ankommer forvent
ningsfuld dertil . En Jørgen Jensen har 
ham boende, så længe han vil - han 
kan altid vende tilbage dertil efter 
lange, sene ture også rundt i nabosog
nene. Hans faster Kirsten er blevet 
gift i hjemsognet. Onklen, Ole J en
sen, er klokker; alle tre går på kirke
gården til farmoderens grav. Her står 
de så over for hendes sidste hvilested. 
Fred har hun faet efter et langt livs 
slid og slæb på husmandsbruget. 
Hendes mand, Jens Hansen, døde tid
ligt (l 858) og efterlod hende alene 
med tre børn, sønnen Niels Peter var 
bare fire år. En ny mand fik hun så. 
Børnene kom ud at tjene i konfirma
tionsalderen. Niels Peter, den eneste 
søn, forlod hende helt allerede som 
15-årig. Lærer Jørgensen fik jo skaffet 
ham den friplads på Hindholm Høj
skole, som han så gerne ville have. Og 
siden måtte han kæmpe sit eget livs 
kamp. Alfred ser ud over Høves mar
ker. Her vogtede hans far gæs og far 
som dreng. 

Alfreds faster Maren er blevet gift i 
nabosognet mod nord, Flakkebjerg, 

Alfred Jensen og Laura Marie Klindt 
var forlovede 1906-08. Allerede i semi
narietiden skrev han digte til sin udkår
ne, sågar i timerne på Vordingborg 
S em inarium, hvor de var klassekam
merater. Det var forelskelse i stor og 
romantisk stil, hvor Alfred spillede på 
sin sydlandske charme. M en det var 
samtidig en smertelig tid; Laura Marie 
var meget syg, kom på sanatorium i 
England 1907 og var først helt rask, da 
brylluppet fa ndt sted sommeren 1908. I 
1909 flyttede de sammen som lærere i 
Næstved. 

og hedder Petersen. Alfred cykler ud 
en lørdag, og vender tilbage om søn
dagen, for så kan han fa deres børn at 
se - alle er de ude at tjene: Kusinerne 
Nikoline - med kæreste - og Bodil, og 
fætteren som også hedder Alfred, 
boende i Fuglbjerg. Alfred Jensen 
har jo også en søster Bodil, hun er for 
tiden i Slagelse, hvor han besøger 
hende. Hele tiden vender han tilbage 
til Jørgen Jensen i Høve, som har 
aftensmad og seng parat. 

Nogle gange kender man straks 
Alfred, andre gange ikke. Det kunne 
tyde på, at han har været på egnen før 
- måske da familien rejste fra Løgstør 
til Nexø. 

Men Alfred far set meget til Sjæl
land også på vej til og fra Høve. Mod 
på livet har han. Han stikker lige over 
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Grundstenen til højskolen i Ekkodalen blev lagt den 16. juli~ og allerede i oktober
november 1893 kunne den tages i brug. Den enkle træbygning var nødvendig, den 
fine murstensbygning i Øs termarie havde været for dyr. Der var dårlige forbindel
ser med de daglige posevogne. Af lyse og nød lærte familien sig snart cyklingens 
kunst, og den stærke søn Alfred kunne snart komme øen runde på denne måde. 

til Fyn, før han vender hjem til Born
holm. 

DEN SIDSTE VINTER 
Hjemme venter ham den sidste vin
ter i gymnasiet. Allerede ved tøbrud
det 1899 er han hjemme på højskolen 
til eksamenslæsning. Han få r dog 
også tid til at gå rundt i Ekkodalen. 
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Men nu er det, som om den velkendte 
gamle dal åbner sig for ham på en ny 
måde. Alle klippeformationerne -
Græderen, Præsten osv. taler til ham 
med ekko af hele den bornholmske 
folkesjæl. 

Han ved, at han skal forlade Born
holm for at læse videre. Men nu hol
der Bornholm pludselig fast på en 

helt ny måde. H an har tilegnet sig det 
bornholmske mål med alle grammati
ske spidsfindigheder og et utal af glo
ser, både alle de almindelige og et utal 
af helt specielle udtryk. Alt dette 
giver nu en helt ny klangbund i Al
fred Jensens sind. Han bliver viet ti l 
bornholmsk digter. Han inspireres til 
et langt, fortællende digt som starter 
med bornholmsk genklang af fade
rens mytologiske taler i Ekkodalen -
som dog altid var på rigsmålet. Ekko
dalen besynges - mon det er kæmper, 
som har pløjet den? 

Hår riser plojd din långa diva ræjna 
me risahors for plaujarns agja æigj -
jikj derfor di te bonn di bløda æjna 
å te din sia kløppans branta væigj. 

Det mytologiske perspektiv udfoldes 
i endnu et vers, men så kommer en 
henrivende skildring af det piblende 
tøbrud i Ekkodalen med fuglesang; 
digteren mindes, at han i sin barn
dom forgæves forsøgte at fange ged
der i åen: 

Der så ja oca gjæddan svøltan glana 
støt som ejn på! han lomsk i vanned lå, 
men hver gång ja på snøran ville ta na, 
ble pahfn pil å scæjnta arric å. 

Der er seks fine vers i alt. 

LYKKENS SOMMER 
Om sommeren her i 1899 bliver Al
fred Jensen så klassisksproglig stu
dent fra Rønne. Han bruger denne 
lykkens sommer til at cykle rundt, 
ikke i Nordjylland, ikke på Sjælland 
eller Fyn - men på Bornholm. Det 
havde han gjort så meget før, men nu 
er det som om Bornholm går op for 
ham. Kirker, ruiner, røser, klitter, 
skove, klipper - alt dette kender han 
for så vidt i forvejen. Men nu er de 
kommet ind i ham, han favner øen 
under et i sit næste store digt, »Bor
rijnholm«. Første vers lyder: 

Ja vedd en ø 
frå diva sjø 
han dokker 
szfn grajna krop 
som en åbo. 

Således færdiggør Alfred Jensen sit 
første kendte digt i 1899, endnu ikke 



Nexø Realskoles forstande;, Alfred Jensen, er færdig med skolen for i dag. Der venter en del forberedelse til i morgen og admini
stration af den private realskole. Dog bliver der lige tid til en tur i Paradisbakkerne. Dertil k ræves tre ting: Cigaren i munden, 
notesblokken i lommen og den kære cykel. Her starter han fra skolegården. Som i ungdommen tages turene altid alene. I bakker
ne skal han skrive et par ritorneller på bornholmsk. I de tidlige morgentimer, før skoletiden, skal han rette dem yderligere til. 
Få linier i dec færdige - men ec score arbejde undervejs, fo r sådan er dec at skrive. 
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Et af de få billeder, hvor Alfred Jensen (t.h.) muntrer sig. Men han er også sammen med sin yndlingsanke!, Hans Aron Wulff 
(t.v.), som han er jævnaldrende med. B egge er på besøg hos Alfreds søster, Ellen, nu gårdmandskone i Lellinge, Sydsjælland. 
Hun sidder netop til højre for Aron. Alfred prøver at vise sin datter Gudrun (på Arons skød), hvordan det er på landet. Hatten 
sidder omvendt, ryggen er strunk, armene vant til at tage fat. Gudrun synes nok ikke, at det er morsomt. Ca.1916. T il venstre 
for Alfred Ingrid, Arons hustru. 

20 år gammel. Senere neddæmper 
han »grajna« til blot at være »rujna«. 
(Det helt oprindelige udkast var: Ja 
ved en ø I frå diva sjø I deinj dokker op 
I sin friska krop I som en åbo). 

DEN ELSKEDES ØJE 
Student Jensen læser nu sprog på 
Universitetet, mest de klassiske: 
Græsk og latin. Sommeren efter er 
han hjemme på ferie; endnu virker 
hans far som forstander, men N.P. 
Jensen har faktisk selv købt Hind
holm Højskole, som dog ligger stille 
til næste sommer. Nu taler Bornholm 
til Alfred Jensen med en næsten 
smertelig nærhed - nu bliver det end 
ikke muligt for ham at komme hjem 
til Ekkodalen blot på ferie. (Dog over
tager faderen først ledelsen af sin 
egen højskole fra efteråret 1901), og 
Alfred cykler igen rundt på øen og 
står nu ved Kohullet i Almindingen. 
Han inspireres så til sit mest originale 
digt, som lød således i den oprindeli
ge udgave fra år 1900: 

Som min pijbels morkja iva 
krajnst å bryn å v ipper långa, 
e dit vann de dunkla, diva, 
me de sjylda sånga. 
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Stændigt klinger'ed om hejnje 
som /rå harpastræjna, 
derfor håller jå så å da1~ 
tæjnkjer jå så ota på daj. 

Digteren tænker så ofte - på ægte 
bornholmsk blufærdig vis - på Ko
hullet, fordi det minder ham om den 
elskedes øje. Siden ændredes »klin
ger« til »sjunger«. 

Disse ord kunne være blevet de sid
ste på bornholmsk af Alfred Jensen. 
Smukkere sted kunne han ikke have 
sluttet med. Men omtrent dobbelt så 
gammel kaldes han tilbage til Born
holm, hjem til Nexø, og det bliver 
også et kald tilbage til den digterger
ning, han var blevet viet til i Ekkoda
len den tøbrudsdag i 1899. 

RINGEN SLUTTES 
Som større dreng og helt ung mand 
øver Alfred Jensen sig i at vende 
hjem. I 1912 gæster han Bornholm 
kort, men i 1921 vender han hjem til 
sit livs egentlige hjem, Nexø. Han 
skal være forstander for Nexø Real
skole. 

Uden sine drenge- og ungdomsår 
på Bornholm kunne Alfred Jensen 
ikke være blevet bornholmsk digter. 

Men det ubegribelige er, at han alle
rede som 19-årig straks er så færdig. 

Alligevel arbejdede han som 
moden mand i det uendelige for at 
finde det mest slående udtryk i 
enhver sammenhæng! 

Han døde pludselig i 194 7, i 1948 
udsendte familien Digte af A.J., som 
kun rummer de digte, man umiddel
bart kunne se, at han havde færdig
gjort. Mangfoldige manuskripter 
vidner imidlertid sammen med de 
offentliggjorte digte om en digterisk 
virksomhed, som i grunden er lige så 
uudgrundelig dyb som selve Ko
hullet. 

* 
Tak til Jørn K /indt, Gudrun Kirke
gård, Hans Reusch, Svend Aage Møller 
fo r information, til Arne Madsen og 
Hansaage Bøggild for inspiration. E t 
vist forarbejde blev gjort af min far, Ole 
Klindt-Jensen (1918-80), som fik man
ge oplysninger af sin nu også afdøde 
kusine Sara H ermann: Tak til alle, 
som har støttet. 



En bedrøvelig 
historie 
fra 1801 

- men udgangen 
er lykkelig 

Denne historie er hentet fra en lille bog, der udkom i 1808 og skrevet af en skolemand og teolog ved navn Christopher Schrøder 
Andresen. Han var amtsforvaltersøn fra Rønne, født den 3. april 1760. I 1787 blev han både teologisk kandidat og magister 
i filologi. Samme år blev han rektor for latinskolen i Rønne, og han førte skolen frem til en ægte latinsk skole, således ae skolen 
efterhånden ikke mere kunne leve op til Rønne-borgernes krav om at have en »dansk skole«. Han udøvede præstevirksomhed 
ved siden af i Rønne og Knudsker, og i 1800 fik han titel af professor. Men han mistede interessen for Bornholm, lod sig i 1805 
forflytte til Vissenbjerg præstekald på Fyn. 1820 blev han sognepræst i Kerteminde og døde der 1832. Professor Schrøder Andre
sen var et følsomt gemyt, der i sin embedsperiode i Rønne oplevede englændernes huseren i farvandene omkring Bornholm i 
1801. Det skrev han om i Vissenbjerg - en rørende beretning, som her bringes i uddrag. 

For 185 år siden var der en præst ovre 
i det fynske, der havde lidt til overs 
for sine medmennesker, og da der så i 
1808 blev samlet ind i kirkerne til de 
krigsramte københavnere efter det 
engelske bombardement i 1807, fryg
tede han, at hans fynske menighed 
ikke havde ret meget at give af. Så han 
skrev en lille bog, hvis overskud skul
le tillægges den indsamlede sum. 

HÆVNEREN OG 
FORSVAREREN 
Præsten hed Christopher Schrøder 
Andresen, og han titulerer sig tillige 
som professor i bogen, der udkom i 
1808 og blev til 165 sider med taler og 
afhandlinger som væsentligste ind
hold. Bogen blev meget højtideligt 
ti legnet Frederik VI - »Danmarks og 
Norges retfærdige, tappre og fredeli
ge Konge« . . . ja, »det forurettede 
Fædrenelands Vældige Hævner og 
Forsvarer« . Og da pastor Schrøder 
Andresen havde haft præsteår i Røn
ne, har han medtaget den »Freds
Prædiken«, han holdt i Rønne den 
20. juni 1802. Men ikke nok med det. 
Læserne får også en skildring af 
»Bornholms Tilstand og lndvaaner
nes Stemning i Aaret 1801«. 

Er der nogen ø, der siden 1658 har 
nydt borgerlig frihed og lyksalighed, 
er det Bornholm, en ø med 17 .000 
indbyggere, men nu beherskes landet 
igen af krigstilstand, og så tyer born
holmerne til de underjordiske, kon
staterer præsten. I de første måneder 
af 1801 hørtes bestandigt den under
jordiske tromme - efter bøndernes 
beretning. Men det er rigtignok lidt 
sent, nisserne med de røde huer mel
der sig. Bedre var det, om de advare
de, før krigen kom, men: 

»En så gammel Overtroe, befæstet 
ved Ammestue Fortællinger og ind
drukket med Moders Mælk er van
skelig at udrødde blandt den lettroen
de Almue, der elsker gamle Vedtæg
ter og Fortælninger. Grundige 
Indvendinger imod samme opvække 
hos forstandige Mænd Tvivl og Efter
tanke. Allerede herved er noget vun
det, det Øvrige maae ventes af de 
Yngres bedre Oplysning og Opdra
gelse«. Ja, sådan talte en kirkens 
mand dengang - i dag lader man 
historierne være. De er blevet en del 
af det, vi bærer med os. 

ALARMTROMMEN GIK 
Kendsgerningerne talte da også for 

sig selv. Kanoners torden og bombers 
drønen hørtes selv på denne ø den 2. 
april 1801. Fra begyndelsen af april 
fordobledes vagterne, og dragonerne 
- kærnen af landets unge mandskab, 
som præsten skriver - holdt strand
vagt. Den 13.april sås de første engel
ske skibe, krigsskibet »Amazon«, 
kommanderet afkaptajn Sutton, nær
mede sig Bornholm og sendte en båd 
i land med brev til Bornholms kom
mandant med krav om proviant og 
vand - da englænderne for længst 
havde sluttet våbenstilstand med de 
danske, men kommandanten vidste 
ikke herom, og han afslog den engel
ske begæring. 

Om aftenen gik alarmtrommen i 
Rønne. Borgerne strømmede til deres 
pladser, og pastor, professor Schrø
der Andresen blandede sig i mæng
den - »men ikke mindste Tegn til 
Frygt eller Modløshed sporedes. Alle 
strømmede til deres Fahner, for som 
behjertede Mænd at kjæmpe for et 
Fødeland, der skjenkede · dem saa 
mange skjønne Fordele, der nødven
digvis maae binde Borgerens Hjerte 
til det Fødeland, hvor han føler sig 
glad, lykkelig og frie. 

Henimod Midnat, medens Mand-
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Mens præsten og skolemanden f ra R ønne, Christopher Schrøder Andresen, prædikede 1 Vissenbjerg, kom englænderne endnu 
en gang til Bornholm. Det var i 1808, og da var deres huseren i de bornholmske farvande ikke så lidt alvorligere end i 1801. 
Prospekttegningen her fra Christia11sø viser, hvorda11 englænderne - uden i øvrigt at have held med sig- bombarderede fæstnin
gen på Christiansø den 24. oktober 1808. 

skabet endnu var samlet, ankom en 
Stafette igiennem Skaane, som 
bekræftede Efterretningen om den 
med Britterne sluttede Vaabenstil
stand. De forsamlede Tropper fik da 
Forlov at vende tilbage til deres 
Huse, deres bekymrede Qvinder og 
Børn«. 

FORTØRNEDE ENGLÆNDERE 
Der ses vedblivende engelske skibe 
omkring Bornholm, og »Kjernen af 
Landets unge Mandskab« vedblev 
med stor iver at holde strandvagt. I 
begyndelsen af juni 1801 ville de ikke 
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tillade tre engelske officerer at nå 
fre m til kommandanten. Det fortør
nede englænderne meget, og kongen 
måtte nedsætte en kommission ti l 
undersøgelse af episoden, og derefter 
blev dragonerne dømt efter de mili
tære love. 

»Men denne Dom blev meget for
midlet af vor allernaadigste Konge, 
der saa nødig straffer, naar hans 
faderlige Hjerte kan tilgive. 

Omstændighederne vidnede tyde
lig om, at Dragonerne snarere af pa
triotisk Iver og Nidkjerhed end med 
Forsæt havde forløbet sig. Den for-

meente H ovedmand blev derfore 
benaadet med Slaverie paa Kongens 
Naade, men efter en kort Tids Slave
r ie friegivet; de øvrige slap med en 
Irettesættelse og en Penge-Mulkt. 

Kun den ædle, blide, fromme 
Old ing, Oberst Ammon, Landets 
Kommandant, blev et offer fo r disse 
Uroligheder, hans Hj erte var aldrig 
roligt siden den første Opstandsdag 
den 8. Juni. Sorg fortærede langsom 
hans L ivs Kræfter indtil den 25. 
December 1801, han forlod Verden 
elsket, agtet og æret af alle som kjend
te hans redelige og fromme Hjerte. 



Ak! den fromme Olding havde for
tjent en roligere Alderdom«. 

DYB BEKYMRING 
- OVERMODIG GLÆDE 
Englænderne var ikke så fredelige, 
som de skulle være. »En talrig Flaade 
omringede vore Kyster« - og præsten 
så bekymret til. 

Englænderne opmålte alle grunde 
og farvande og noterede sig nøje de 
steder, hvor landgang kunne lade sig 
gøre. Og dragonerne var hele tiden på 
vagt og jagede med englænderne, 
hvor de kunne. 

Præsten var bekymret. Uden for en 
mægtig og sejrsikker flåde, hjemme 
en modig, men selvrådig hær - men 
mod uden orden og manglende tillid 
til officererne. Indvortes urolighed 
på fastlandet voldte præsten mange 
bekymringer - »men ogsaa denne 
Gang styrede Forsynets Almagt og 
Godhed alting til det bedste«. De 
engelske skibe forlod Bornholm, et 
skønt syn. Stranden er herlig og frisk 
og byder på mange herlige og behage
lige afvekslinger. Ja, han bliver lige
frem oprømt, den gode præstemand, 
og sluttelig er han »overbeviist om, at 

den menige Mand paa Bornholm, vel 
anført af kjekke og raske Officerer 
have baade Mod og Lyst til at see en 
F jende under Øine. 

Det ville være en latterlig Fordom 
eller Overtroe at tænke, at en overle
gen fjendtlig magt jo skulde kunne 
erobre den«. 
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Lange Alfred 
eller 
Assessoren 
For mange år siden gik der en mand 
på de østbornholmske landeveje, som 
jeg meget gerne ville snakke med, og 
så skete det en formiddag, jeg kom 
kørende med nu afdøde fotograf 
R uben J ensen fra Nexø, at han pludse
lig bremsede op og nærmest skreg: 

- Der er han! 
Han stoppede vognen og for ud 

med fotografiapparatet og knipsede 
billeder af den mand - uden den 
mindste smule forberedelse. Manden 
skældte selvfølgelig ud - og jeg fik 
ikke snakket med ham. Naturligvis. 

Det var Assessoren. Vandrende 
handelsmand Alfred J ohannes Han
sen, som der pænt stod i avisen, efter 
hans død den lørdag den 18. januar 
1958. 

LILJEMÆLKSSÆBE 
Jeg var interesseret i at komme til at 
snakke med ham. Han havde gået på 
landevejen en menneskealder. Hvad 
havde han ikke at fortælle om den 
form for tilværelse? Men det blev alt
så aldrig til noget. 

Så her i efteråret stødte jeg på ham 
i en nylig udkommet bog, Bornhol
merhistorier, fortalt til Bornholms 
Sagnteater. En af denne bogs mange 
fortællere, Solveig Nielsen i Bodilsker, 
huskede ham fra sit barndomshjem, 
som var et af de mange steder, hvor 
Assessoren kom og åbenbarede sin 
taskes hemmeligheder. Det var som 
et pust fra en anden verden, fortæller 
hun til bogen. I tasken havde han for
skellige af den slags småting, som 
han vidste, folk altid kunne bruge. 
Knapper, snørebånd, kinesertråd, 
kamme, små mapper med brevpapir, 
så tjenestepigen på gården kunne 
skrive til kæresten, snørebånd, bar
berblade, men specielt husker Sol
veig Nielsen, at han også solgte lilje-
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Assessoren har inspireret Sabber til delte klip af den kendte handelsmand. Det er 
lavet til den nyligt udkomne bog Bornholmerhistorier. Og så er det /arresten fø rste 
gang, at et af Sabbers klip gengives i Jul på B ornholm. Det kan virke forbavsende 
i forhold til, hvor flittig og generøs han er. 

mælkssæbe. Jeg mener, jeg kan huske 
den slags sæbe fra min egen barndom 
som noget særlig fint for dame~. 

ALTID VELKOMMEN 
Det skete, man bød ham på en kop 
kaffe og et par stykker mad. Eller han 
fik ligefrem middagsmad, hvis det 
var nær ved den tid, hvor folk på lan
det indtog dagens største måltid. Det 
kunne også ske, at han fik lov til at 
overnatte hos folk, hvor han kom 
frem . Det skete altid i en afudbygnin
gerne, og hans leje var en bunke halm 
eller hø. Han ville aldrig finde på at 
bede om en seng, han havde vist hel
ler ikke særlig lyst til det, men vidste 
i øvrigt udmærket godt, hvor han 
hørte til, som han selv udtrykte det. 
Han var jo ikke ligefrem nypudset i 
stil og fremtoning, men han var et 
fredsommeligt menneske, der ikke 
gjorde en kat fortræd, og han havde 
mange faste steder på Østbornholm, 
hvortil han søgte med sin taske hæn
gende over den ene skulder. 

Han var altid velkommen. Kunne 
fortælle et og andet derudefra, når 
han havde faet sat sig, og varerne var 
blevet bredt ud på bordet. Søgte folk 
et eller andet, som han ikke havde, 
tog han bestillingen med sig, og han 

leverede prompte varen næste gang, 
han var på de kanter. 

Da han fejrede sine 25 år på lande
vejen den 3. november 1950, havde 
han sit faste logi hos avlsbruger Jens 
P. Hansen, Dalslunde! Østermarie. 
Han fejrede også sit 30 års jubilæum. 
Det skete hos avlsbruger Jens P. Han
sen, Lykkevang, Østermarie. Ved den 
lejlighed fortalte han i øvrigt avisen, 
at han aldrig havde ligget nogen til 
last økonomisk: 

Jeg har klaret mig selv, og det skal 
jeg nok blive ved med . 

Sommeren 1957 blev hans sidste. 
Da var der ikke meget tilbage. I 
november måtte han lade sig overtale 
til at lade sig indlægge på hvilehjem
met Klinte bo i Nexø. Her blev han 
syg efter et par måneder og døde på 
Nexø Sygehus. 

SKINNEBENSSÅR 
Jeg ville gerne vide mere og nævnte 
ham i en udsendelse i Bornholms 
Radio den 8.oktober 1993. Jeg fik fle
re gode opringninger, bl.a. fra dr. 
Boss i Svaneke, der som læge med til
knytning til Svaneke Sygehus havde 
haft assessoren under behandling 
mange gange. Af og til kom han og 
var lidt sølle, og så hjalp vi ham selv-



følgelig. Det var altid galt med hans 
ben. Han havde skinnebenssår. Det 
var ikke fri for, at der var gået spyfluer 
i sårene, og så kommer der som 
bekendt maddiker. Det er nu ikke det 
værste, der kan ske, for de holder i 
hvert fald såret rent, men selvfølgelig 
skal der gribes ind i tide, og der var 
dengang på Svaneke Sygehus en 
robust sygeplejerske, som tog sig af 
Assessoren. Hun lavede et par span
de med varmt sæbevand, og så et ben 
ned i hver spand. Det virkede 
udmærket, og så blev Assessoren lagt 
i seng og passet og plejet, til han igen 
var ovenpå. 

Videre husker dr. Boss, at det var 
ganske almindeligt at betragte ham 
som spritter, en sølle dranker, men 
det var han ikke, understregede dr. 
Boss. Det var først, efter at han havde 
holdt sit 30 års jubilæum som van
drende handelsmand. Der skete ulyk
keligvis det - skulle det vise sig - at 
de to store bryggerier forærede ham et 
års forbrug af bajersk øl. Det skete vel 
i en god mening, men det kunne 
Assessoren ikke klare. Han benyttede 
sig af det i rigeligt mål. Det var billigt 
og nemt at tygge for en gammel 
mand, der ikke havde kendt ret meget 
til almindelig tandpleje, og efter den 
tid blev han samlet op mange gange, 
når han var faldet for en rus. 

OMGÅENDE SVAR 
Det ligger dr. Boss på sinde at fa fast
slået, at han anså Assessoren for at 
være et fint menneske: 

- Ja, han gjorde et dybt indtryk på 
mig, men han var altså bjergtaget af 
landevejen og sin ukomplicerede 
leveform. Jeg har ofte mødt ham, når 
jeg kørte ud på lægebesøg. En forårs
dag sad han i en grøft ved Ibs Kirke. 
Jeg stoppede og stod ud og snakkede 
lidt. Da talte han om, hvor dragende 
landevejen kunne være, når solen tog 
fat. 

Der var også en gang, hvor vi havde 
ham på sygehuset. En kollega og jeg 
sad og sludrede på kontoret og rendte 
ind i et eller andet historisk, som vi 
ikke kunne fa rede på. Vi spørger 
Assessoren, og han svarede prompte 
på spørgsmålet. 

Jeg husker stadig hans små, smilen
de øjne og et dej ligt, uforfalsket born
holmsk. Vi var nok lidt imponerede 

Lange Alfred, eller A ssessoren, saue pris på, at han kunne gå i/red på vejene, og 
han blev gnaven, da fotograf Ruben Jensen sprang ud af bilen og vendte fotografiap
paratet imod ham. Det er tydeligt at se, at Assessoren er både besværet af at gå, og 
at fotografiapparatet generede ham. Men det må jo erkendes i dag, at havde Ruben 
J ensen ikke været så hurtig, havde eftertiden ikke de her anvendte billeder af ham. 
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Da Assessoren havde hvilet sig mod et af Svanekes gamle stengærder, fortsatte han sin vandring gennem de små gader. 

af hans omgående svar og gav udtryk 
for det. Så sagde han: 

- Jo, ser doktoren, en kan sin Dan
markshistorie! 

Det var jo også dengang, hvor Øst
bornholmske Dampskibsselskabs 
små dampere sejlede fra havn til havn 
kysten rundt. Assessoren tog ofte 
med for at komme rundt og handle 
nye steder. 

Dr. Boss husker hans begravelse fra 
Svaneke Kirke. 

- Jeg havde konsultation den efter
middag, og den skulle selvsagt pas
ses, men jeg tænkte: Mon ikke patien
terne vil bære over med mig, når jeg 
fortæller dem, at jeg er nødt til at gå 
til Assessorens begravelse. 

Det tror jeg, de gjorde, og jeg kom 
tilbage, så hurtigt jeg kunne. 

BEGRAVELSEN 
Bornholms Tidende skrev pænt om 
ham, da han døde i 1958. Vandrende 
handelsmand Alfred Johs. Hansen er 
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død næsten 72 år gammel, stod der. 
Der er i øvrigt flere artikler om ham, 
og navnet Assessoren nævnes, men 
dr. Boss føjer til, at han nu mest hus
ker ham under navnet Lange Alfred. 
Fra en anden kilde har jeg hørt nav
net Langsok - hans uldne, hjemme
strikkede strømper hang altid i ål! 

Han var født i Listed i 1886 og efter 
en noget usammenhængende skole
gang og konfirmation havde han 
pladser på landet - tjente bønder, 
som vi sagde, hvor jeg er fra, og vel 
også gjorde her - og da det ikke mere 
lod sig gøre, søgte han gårdene og 
tjente lidt mere ved det, samtidig 
med at han fik kosten og ofte også 
logi. 

Jeg ved ikke, om han var et lykke
ligt menneske. Misundelsesværdig 
mener jeg nu ikke, hans tilværelse har 
været. Mennesker, der vælger en 
anden form for tilværelse, går ofte 
med et kors i sindet, og det nager og 
piner, men de er tavse herom og spil-

ler mere eller mindre den rolle, omgi
velserne helst ser. 

Men jeg tror, Assessoren var til
freds med de vilkår, der var givet ham 
under de forhold, hvorunder han 
foretrak at leve - og det var på lande
vejen . 

ASSESSORENS FAR 
Man kan ikke fastslå, at Lange Alfred 
havde det med handelslivet på lande
vejene efter fremmede. Hans far var 
også vandrende handelsmand, og 
ham kan man finde en lang, under
holdende beretning om i forlængst 
afdøde skolelærer Karl M . K ofoeds 
bog om bornholmske særlinge fra 
1934. Men han var - i hvert fald efter 
hvad lærer Kofoed fortæller, noget af 
en bisse, en miserabel mand i snavset 
tøj og med et mundtøj, der i hvert 
fald ikke kan have behaget den tids 
præster. 

Han var født i 1847 på Åkerlyngen 
og døde i Nylars i 1905. Han lærte 



aldrig at læse eller tale rent - eller i 
det hele taget at skikke sig ordentligt. 

Han fik da også en omtumlet skæb
ne, der ikke kun bød på fattigdom, 
men sandelig imellem også på vel
stand. Bl.a. havde han i nogle år et 
hus i Rønne. H erfra drev han en lille 
virksomhed, der behandlede hør for 
folk fra landet. En tid havde han også 
en lille vognmandsforretning. 

Men størstedelen af hans livsår var 
sølle. Folk gjorde også nar af ham -
og de ligefrem inviterede ham med til 
gilder, hvor de så drak ham fuld og 
havde deres ondartede morskab med 
ham. 

Men det syntes han nu ret godt om 
- for så fik han da i hvert fald både 
mad og drikke på en nem måde den 
dag. 

Og det er jo så et spørgsmål, hvem 
der fik mest ud af det? De folk, der 
ville gøre den gamle Assessor til bed
ste - eller Assessoren, som åd folks 
gode mad og dnik deres brændevin. 

EN KÆRESTE 
Lærer Kofoed påstår også i sin bog, at 
engang fik Assessoren sig en kæreste 
- og det gik hverken værre eller bed
re, end at de også fik et barn sammen. 

Da han ikke ville gifte sig - eller 
pigen ikke ville have ham - hvem 
ved? ja, så blev han idømt fængse l, 
men det viste sig, at det var nu slet 
ikke så ringe for den primitive mand. 

Han sagde i hvert fald bagefter, at 
han syntes udmærket om det at være 
far - for i fængslet fik han god mad, 
og han var fri for at bestille noget, og 
han tjente mere, end når han var ude 
at virke. 

SOLDAT 
Soldat nåede Assessoren også at blive 
- og der var hverken kammeraterne 
eller befalingsmænd og officerer for 
gode ved ham. 

En officer spurgte ham en dag, 
hvad han gjorde ved alle de lus, der 
rumsterede rundt i hans tøj. 

- Årh dem, svarede Assessoren. 
Dem tager jeg bare en ad gangen og 
tygger mellem tænderne. Det hjæl
per så godt på dem. 

- Smager de godt? spurgte office
ren drillende. 

Det benægtede Assessoren ikke. De 
smager såmænd lige så godt som en 

t 
Det bekrndtgøres herved, at 

fhv. handelsmand 

Alfred Johannes Hansen 

er a !gået ved døden, den 18. 
januar 1958. 

Borgmesteren i Svaneke 

Begravelsen finder sted ons· 
dag den 22. januar kl. 14 fra 
Svaneke kirke. 

Det er ikke enhver, der får sin dødsan
nonce i avisen, underskrevet af byens 
borgmester, men det gjorde Alfred 
Johannes Hansen. Borgmesteren må 
have været Emil Andersen. 

sild af den slags, vi far her, svarede 
Assessoren - og det var i grunden 
ganske godt svaret. 

PLANKER OG FERSKE SILD 
Faren var i sine unge dage trommesla
ger i Rønne - først og fremmest med 

den opgave at meddele, når fiskerne 
var kommet ind og havde ferske sild 
til salg. Da der så en gang var samlet 
så meget drivtømmer dernede, at det 
fyldte for meget, arrangerede strand
fogeden auktion, og den mente man 
godt, at Assessoren kunne give med
delelse om, men han kludrede selv
følgelig i det, og så digtede Born
holms Avis: 

Asæssarinj på tromman slo, 
hanj sto i diva tdnker: 
Fersk S1j/ på Norrekås, 
- ne;~ sluder, 
ded e gam/a planker. 

Stille og roligt og wngt og tydeligt gangbesværet gik Assessoren med sin taske på ryg
gen de sidste år. Hans lange vandring begyndte i 1925. 
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Folk vi husker 
Portrætter affødte og før de bornholmere 

afgået ved døden det sidste år 

Be111 Abildgaard, Sandflugtsvej 
19, 3700 R0nne. Præst, fst. f. Bh. 
Baptistmenighed 1969-84. 
28. nov. 1920- 11. nov. 1992. 

Søren Birkebæk, Jernbanegade 32, 
3720 Aakirkeby. Halinspek10r, 
idrætsdommer, dygt ig organisa
tor, initiativtager. 
13. jan . 1943- 19. aug. 1993. 
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Ved Eyvind L. Lind, Smedegade 6, 3782 Klemensker 

I 
Johan Andersen, Åsen 5, 3730 
Neim. Boghandler. 
22. juni 1910-25. august 1993. 

Jørgen Bojesen-Koefoed, Storegade 
67, 3700 Rønne. Landsretssagf., 
fhv. direk10r. 
31. okt. 191 9- 1. dec. 1992. 

Ellen Anker, Christiansø. Hus
moder. 
18. jan.1893-1. dec. 1992. 

Frede Anker Brandr, Ørnfeltvej 9, 
2., Odense. Pastor Emeritus. 
22.febr. 1919-1 1. aug. 1993. 

Find Asmund, Østergade 10, 3700 
R0n ne. Fhv. dommer. Fm. f. Røn
ne Byf., medl.afRotary, fm. f. vej
taksationskom., Naturfredningsn . 
4. juli 1903-1. okt. 1992. 

Hans Chrisrian Chris1offerse11, 
G udhjemvej 39, 3760 Gudhjem. 
Direk10r Lehnsbjerg Maskinstaci
on . I hest. f. Maskinstationsf. 
2 1. nov. 1925- 15. nov. 1992. 



Svend-Aage Fager/und, Mulebyvej 
29, 3700 Rønne. Idrætsleder. Fm. 
f. Handicap-Idræt Bornholm. 
30. juni 1936- 21. nov. 1992. 

Ove Willi Hamen, Købmagergade 
21 , 3730 Nex0. Blikkenslagerme
ster. 
Il.august 1912- 29.maj 1993. 

Jens Hecht-Jolransen, K0bmager
gade 57, 1150 København K. 
Journalist, mag. art. TV og Radio, 
Baltisk Medie Center. 
24. maj 1945-16. juli 1993. 

Ejner Jemen, Torvegade 11, 3 7 51 
Østermarie. Gårdejer, vurde
ringsm. i DLR, form.f.Ø.H, i slag
teriets best., form. f. Andelsslagt. 
25 . juni 1914- l. maj 1993. 

Anders Femholt, Mikkelegade 23, 
3770 Allinge. Civilingeniør. 
8. marts 1940-6. februar 1993. 

Peder Braarup Hansen, Havre
mark 3, 3770 Nexø. Viceskolein
spektør v. Nexø skole, fm. f. fælles
lærerrådet, instruktør. 
29. marts 1930-23. februar 1993. 

Jørgen Holm, Krystalgade 4, 3700 
Rønne. Fhv. skibsfører. 
25.sept. 1917-31.okt.1992. 

Helge Jensen, Stationsvej 9, Nyker, 
3700 Rønne. Slagtersvend, musi
ker. Nyker byorkester, Harmoni
kahorrana. 
li.juni 1931-13. august 1993. 

Carlo Thorkil Johs. Ha m en, Borre
lyngvej 43, 3770 Allinge. Indeha
ver afLyngholt Familie Camping. 
6 . sept.1924-17. sept.1993. 

N. C. Dahl Hansson, Nørrevej 17 
A, 3730 Nexø. Fhv. smedemester, 
best. af vandværket, vicevært på 
Stavnsklit. 
I. juni 1912- 2. april 1993. 

N iels Flemming H olm, Masten 62, 
3070 Snekkersten, brigadechef, 
RlafD., desuden en række inden
og udenlandske ordner. 
22 . marts 1930-2. august 1993. 

Karen Jensen, Sportsvænget 12, 
3760 Gudhjem. Pedel, form. f. sy
og husholdningsf., i Østerlars
Gudhjem sogneråd m.m. 
11. dec. 1904-24. jan. 1993 

Olaf Hansen, Stenbrudsvej 5 A, 
3730 Nexø. Fhv. bogholder. Fm. 
B.H.S., medl. menighedsr.i Nexø, 
fm. f. Valgmenigh. 
8. marts 1919-29.dec.1992. 

Poul Erik Harild, Kildebakkestræ
de 7, 3730 Nexø. Direktionssekre
tær i BAF. 
I.maj 1935- 19. april 1993. 

Charlotte Sofie (kaldet Lille) Haahr 
Jensen, Fælledvej 21 A, 3790 Has
le. Musiklærerinde, pensionatsin
dehaver. 
8. januar 1904-9. februar 1993. 

Paul Georg Jensen, Østerled 4, 
3700 Rønne. Automekaniker, 
musiker, civilfvl., vicebr. insp, 
medl. af ligningsk. i Nexø. 
4. april 1913-18. feb. 1993. 
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Preben Dam Jensen, T jørnevænget 
8, 3730 Nexø. Landpostbud, fm. 
f. Gangf. Bornholm, hæderstegn 
fra Hj.pol.komp. 
29.aug.1929-30. jan. 1993. 

El11a J epsen, Årsballeve j SO, 3700 
Rønne. Bogholder. 
12. maj 1923-24. juni 1993. 

Joltan Chr. Koefoed, Bygmarken 5, 
3730 Nexø. Gårdejer, tidl. Eges
gård, Bodilsker, Landøk. For" fm. 
f. Bornholmerbanken. 
23. marts 1922- 29. okt. 1992. 

Ham B o Larsen, Nørregade 8, 
3770 Allinge. Skoledirektør. 
13. febr.1956-29.okt.1992. 

54 JUL PA BORNHOLM 

Svend Aage Jensen, Bådsmands
stræde 3, 3730 Rønne. Fhv. køb
mand. 
3. januar 1912-27. april 1993. 

Poul Jørgensen, Æblest ien 15, 
3700 Rønne. Tandlæge. 
IS .sept.1919-26.nov.1992. 

Aage Kofod, H avnegade 32, 3770 
Allinge. Socialinsp., biografejer, 
best.medl. i ASTE, lokalhist. 
1. januar 1913-22. april 1993. 

Aksel Lund, født i Allinge. 
7. dec. 1907- 27. maj 1993. 

Thor Blem Jensen, Smørbygård, 
Almegårdsvej 14, 3700 Rønne. 
Gårdejer. 
6. januar 1922- 8. juni 1993. 

Qle Jørgensen, St. Krusegård, 
Aker, 3720 Åkirkeby. Gårdejer. 
23.januar 1929-30. marts 1993. 

Elna Dam K ofoed, E llebyvej 7, 
Nyker, 3700 Rønne. Husmoder, 
N yker sogneråd, socialudv., fm. f. 
Venstre i Nyker. 
13.aug.1 922- 3.aug . 1993. 

J ohannes Lund, Æblestien 8, 3700 
Rønne. Købmand, fm. f. Østre 
Vandværk, fm . i Låne og Diskonto
bank. 
26. fcbr. 1893-21. april 1993. 

Gunnar Jacobsen, Rønnevej 24, 
3770 Allinge. Gårdejer, Lunde
gård i Olsker, sandemand, medl. af 
brandbestyrelsen . 
12. ju li 1919- 8. august 1993. 

Vilhelm Kjolby, Madvigsgade 8, 
3740 Svaneke. Forstmand, forfat
ter, svampeekspert, meddeler t il 
Bornholms Tidende. 
3. maj 1917-22. juli 1993. 

Ole M11nc/1 Kofoed, Strandvejen 6, 
3790 Hasle. El-installatør, fm. f. 
El-installatørforen. på Bornholm. 
26. maj 1945-3. sept. 1993. 

Svmd Lund Petersen, Torvegade 
2 1, 3730 Nexø. Redaktør, forfa t
ter, stationsforstander m.m. Fm. f. 
Lynghøjens Legat. 
27. febr.1921-17 . sept.1993. 



Ham Jacob Madsen, Harbovej 36, 
3700 Rønne. Medarb. v. KTAS. 
I. maj 1912- 5. juli 1993. 

H ans Cltrisrian H olm Nielsen, Set. 
M ortensgade 43, 3700 Rønne. 
Malermester. Best. Bh.s Maler
laug, Stampens grundejerforen . 
14.okt. 1926-24.juli 1993. 

Knud Hjorth Pedersen, Smedeløk
ken 16, 3700 Rønne. Fhv. udryk
ningsleder i Falck. 
12. nov. 1919-1°6.april 1993. 

Jørgen Kofoed Romer, Sejersvej 14, 
3 700 Rønne. Gårdejer, Tyskegård 
i Rø. Vurderingsmand, doms
mand, repr. i Bornholmerbanken . 
l. april 1930-17. april 1993. 

Karin Mahler, Sletten 6, 3700 
Rønne. Korrespondent i tysk og 
engelsk, slægtsforskn ing m.m. 
7.aug. 1910-25.aug. 1992. 

Svend Nielsen, Borrelyngvej 3, 
3770 Allinge. Maler. 
18. aug. 1908-28. marts 1993. 

Tage Perersen, Stumpegade 2, 3700 
Rønne. Frugthandler. 
30. maj 1918-3.okt.1992. 

Else Sa 11dberg, Ro lighedsgade 7, 
3700 Rønne. Forstanderinde på 
Blykobbe Alderdomshjem. 
l i.maj 1911-15.dec. 1992. 

Andre M ogensen, Malkestien 18, 
3760 Gudhjem. Maskinmester. 
12. jan. 1934-1 3. aug. 1992. 

Paul Olsen, Skrehalle Mølle, 3751 
Østermarie. Mølleriejer, menig
hedsrådsformand i Østermarie 
Menighedsråd. 
17. fe br. 1923-23. marts 1993. 

Vilhelm Reker, Falkoner Alle 51, 
Kbh. F. Fhv. købmand, grossist, 
æresmedlem i Viking. 
27. aug. 1903-23. april 1993. 

Svend Ole Selmer, Toftevej 5, 3760 
Gudhjem. Læge. 
27. nov. 191 5-8. sept. 1993. 

Eskild M orrensen, Ahlstrandsvej 
2, 3700 Rønne. ingeniør, fhv. dir" 
lok.all. af Ingeniørsammensl" 
kass. i FDF. 
l. sept.1914-23.nov.1992. 

Hans Nørregaard Pedersen, Vagt· 
bodgade 5, 3740 Svaneke. Over
postbud, fm. f. Socialdem. i 
Østermarie-Svaneke. 
24. dec. 1924-24. juni 1993. 

Karl Rowold, København . Fhv. 
ambassadør, R. af Dbg., tolk, 
flygtningearbejde, forfat ter m .m. 
12. aug. 1911-17.april 1993. 

.,, 
Yo1111a Skaarup, Rosengade 19, 
3700 Rønne. Håndarbejdslærer, 
medh. af opbygning/igangsætning 
af forsva rsmuseet. 
14. marts 1920- 16. dec. 1992. 
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Carl 0110 Sonne, Smedegade 17, 
3720 Aakirkeby. Købmand. 
2. nov.1923-19. maj 1993. 

Einer Kristian Thorsen, Nørre
møllecentret, Søborgstræde 2, 
3730 Nexø. Vejformand i lbsker 
sogn. Æresmedl. i Østb. Sen.klub. 
6.marts 1904-3.jan. 1993. 

Svend Aage Vang Svendsen, Store
gade 46, 3790 Hasle. Fotograf, 
medl. af Hjv.kmp. Hasle, 40 års 
hæderstegn. 
3.nov. 1926-28.dec. 1992. 

Leif Thulin, Louisenhøj 33, 3700 
Rønne. Organist, pianostemmt:r, 
komponist Knudsker-revyen 
1980, Bornh.Amatørscene m.fl. 
15.sept. 1927-22. nov. 1992. 

Harald Juul Terkelsen, Højvangs
parken 2, 3700 Rønne. Handels
uddannet, regnskabsfører m.m. 
26. nov. 1945-22. sept. 1992. 

Johanne Weyhe, St. Torvegade 14, 
3700 Rønne. Bogholder. Fm. f. 
Konservative Kvinder, Rønne 
byråd, viceborgm. 
21.marts 1908-22.marts 1993. 

Tage Thomsen, Gammeltoft 36, 
3790 Hasle. Direktør. 
18. jan. 1911-27. juni 1993. 

0110 Peder Marius Aakjær, Æble
stien 14, 3700 Rønne. Skolebe
tjent, medl. H jv., medl. Forsvars
br., fm. f. Kom.arb.Forb. på Bh. 
3. dec. 1909-8. aug. 1993. 

BØGER OM BORNHOLM 1993 
Der udkommer stadig - trods bogkrise og pengemangel - et væld af 
bøger om Bornholm, og som sædvanlig har boghandler Jens Sørensen 
bladet i den store bunke og udvalgt følgende: 

Bornholm 1993 i billeder. 28. årg. Red.: Mogens Dam. 56 s. William 
Dams Boghandel. 

Bornholms Museumsforening 1893-1993. Red.: Ann Vibeke Knudsen. 
Ill. 192 s. Bornholms Museum. 

Bøggild, Hansaage: Bornholmer-hisrorier. 136 s. Bornholms Sagnteater. 
Carlsen, Jens Thaanum: Forblæsre lyngrouer. Digte. Fotos af Poul 
Præstgaard. 32 s. Dalhus Forlag, Struer. 

Cordua, Jeanne: Oprørers børn. Ungdomsbog. Tegn. af Herluf Skjer
ning Larsen. 127 s. Gornitzkas Forlag. 

Czerwenka, Rudi: Bornholm (tysk). Fotos von Erhard Pansegrau. 80 s. 
HinstorfT Verlag. 

Dagbogen 2. seprember - en dag i Danmark. 
Redigeret af Estrid Anker Olsen og Mette Skougaard. To bidrag fra 
Bornholm. 194 s. Nationalmuseet og Danmarks Radio. 

Edlev, Lasse: Lejrskole pd Bornholm. Ill. 48 s. Gyldendal. 

Egevang, Robert og Flemming Larsen: Svaneke. Guide til byens historie. 
Ill. 103 s. Byforeningen Svanekes Venner. 

Gerth, Roland: Immer wieder nach Bornholm. Mit Texten von Bergit 
Forchhammer. Ill. 144 s . Die bibliophilen Taschenbiicher in der 
Harenberg Edition, Dortmund. 

Haagensen, Erling: Bomholms Mysterium. På sporet af Tempelherrer
nes hemmelighed og den glemte videnskab. Ill. 208 s. Bogan. 

Harild, Poul: Nexø Havn. Historie og nutid. Ill.44 s.Nexø Kommune. 

Harteg, Peter Andreas: Troldmanden Pos fra Brændesmark. Papirklip af 
Sabber. 48 s. Forlaget Harteg Enterprise. 

Henriksen, Leif: 1000 bornholmske ord. Rigsdansk-bornholmsk. Born
holmsk-rigsdansk. Tegn. af Torben Bjørn. 54 s. William Dams Bog
handel. 
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Holm, Birger Reker: Eventyrer om prinsessen, der ikke ville giftes med 
hvem som helst! Ill. af Ane Aakerlund. 47 s. Birgers Bøger, Rønne. 

lpsen, Karl Ejner: H eleverdens vogterdreng- en bog om Martin Andersen 
Nexø. Tegn. af Arne Madsen. 75 s. Forlaget IKIB. 

Jensen, Hugo: Røgede og spegede Bornholmere. Kogebog. Skitser af Oluf 
Høst. 2. rev. udg. 80 s. William Dams Boghandel. 

J ensen, Hugo: Geriiucherre und Gesalzene Bomholmer. Die festliche 
Heringskiiche. 80 s. William Dams Buchhandlung. 

Knudsen, Ann Vibeke: Søholm. Bornholmer K eramik. Tysk. Ill. 136 s. 
Bornholms Museum. 

Kuuer-lndeks 93. 122 s. Bornholmerens Forlag. 

Kyststier pd B ornholm. 58 s. Bornholms Amt. Teknisk Forvaltning. 

M ahler, Ludvig: De bomholmske Jembaner 1900-1968. Ill . 208 s. Ole 
Mahler, Klemensker. 

Møller, Lars Kærulf: Bomholms Kunstmuseum. I nt roduktion til Born
holms kunsthistorie. Ill. med malerier i farvereproduktion. 71 s. Born
holms Kunstmuseum. 

Møller, Svend Aage: Bornholms lrøjsko/eliv. Højskolerne på Bornholm. 
Ill. 304 s. Bornholms Reklamebureau, Nexø. 

Olsen, Hans-Jørgen: Bomholms Folkemusiklaug. 34 s . Bornholms Fol
kemusiklaug. 

Pfeffer, Heidi: Hasle Klinker- og Chamouestensfabrik i 150 dr. Ill. 84 s. 
I komm. : Bornholms Museum. 

Skiber pd land. Gudhjem Kirke gennem tiderne. Tilrettelagt af K nud 
Henning Hansen. Ill. 48 s. Gudhjem Menighedsråd. 

Trudsø, Maja: Jagren pd prinsessen. Udgivet til Børnebogsu gen 1993. 
Ill. af Tore Bolshøj. 22 s. Hakon H olm Offset og William Dams Bog
handel. 

Arers K aaserier i Bornholms Tidende. 3.årg. Tegninger af Bent Kaas . 56 
s. Bornholms Tidende. 



ILSTED BECH 
Hos FOTO expert 
får du dine 
kvalitetsbilleder 
i en fart 

Fotografisk atelier 

Portrætfotografering 

Pasfoto 

Teknisk 

Reklame 

Illustration 

56 95 00 23 
Fotografmester B. llsted Bech 
Snellemark 25 · 3700 Rønne 

Vi fremkalder dine 
farvebilleder 

0 

Pa '"'-'~es 
. '\ \\_.,"," 

1 
time 

TORVETS FOTO 
_ St. Torv, Rønne . Telefon 56 95 54 54 

FOTO FOTO MAGASINET 
expert [ Snellemark 41, Rønne . Tlf. 56 95 05 52 

More Class · More Style · Webmore 

Mr. THUE 
gør din hverdag 
til fest 

- i en habit fra 

FALBE 
WEBMORE 
FALCON 
STEILMANN 

BAUMLER 
DAVINCI 

IIlTHUE~ 
lMtl St. Torvegade 1 •Tlf. 56 95 26 33 lMtl 
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På forkant med den internationale urmode 

TISSOT 
UR 
i træ med et 
præcisions
Tissot-urværk 
i høj 
Schweize r
kvalitet 

URE i 
alle pris lag 

Autoriseret Omega-, T issot·, Seiko- og 
Citizen-forhandler 

Tho~&Z~~~ 
vi Kenn Lund f.lulltr'fiflU 

St . Tor v 6 A . 3700 R ønne . Tlf. 56 95 37 06 

BUTIKKEN M ED EGET VÆRKSTED 

~.· 

Johan Svendsen 
Jørn-Erik Pedersen 

Registrerede revisorer FRR 

• 
Store Torvegade 12 · 3700 Rønne 

Tlf. 56 95 05 95 

e ·~- . . .-... ·. .; 
1nsj}_1rat10n ® 

nJulestjerneu 
Årets juleuro belagt 
med 24 karat guld 

265,-
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Andr. P. Bidstrup 
lille Torv 1 . 3700 Rønne . Tlf. 56 95 01 11 

Juleflaske 1993 
med dekoration af 
Jette Fr6hlich i guld, 
hvid og gron 

135,-



BOG 
FAN 

BOGHANDEL 
GRUNDLAGT 1872 ØENS STØRSTE BOGLAGER 

ST. TORV 9 · 3700 RØNNE · TELEFON 56 951617 

Besøg din BOG-FAN boghandler - Se alle de gode tilbud - Få altid 

et nyt katalog med hjem - Vi ved en hel del om bøger, som du ka' li ', 

og bøger, som du vil gi' ... 

Den gamle boghandel med snart 125 år på bagen, 
stedet, hvor man kan kigge i timevis og blive inspireret 

* * * * * * * * * * * * * * * * LÆDERVAREAFDELING 

Lædervareafdelingen byder på 
et stort udvalg i kvalitetsvarer -
vi har f.eks. tasker fra BON GOUT 
- et dansk mærke af international kvalitet 

**************** ANTIKVARIAT 

**************** 

**************** 

mornftolmsk litttratur købts og sælgts 
**************** PAPIRAFDELING **************** 

Stort og småt til fritid og job 
Kalendere, skrive- og tegneartikler - kort sagt: Alt til kontoret 

Medlem af lndkobsforeningen IFOKO 
f0r Bog- og Papirhandlere i Danmark 

}J :msrn;, 

"" 
~ 

l.:Ji,1 
-

-
~ 

**************** PAPIR EN GROS **************** 
Som totalleverandør til hoteller, pensionater og institutioner fører vi alt i 
papirvarer og rengøringsartikler. - Derudover et stort udvalg af postkort, 
souvenirs og kontorartikler etc. 

TRYKSAGER af individuel karakter til små 
priser med tryk på kvalitet. 

Kontakt os for uforpligtende 
konsulentbesøg! 
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Dagblade 

* 
Ugeblade 

* 
Månedsblade 

* 
Alt i udenlandske aviser 
og tidsskrifter 

* 
Stort udvalg i modejournaler 

* 
Øens største udvalg i 
cigarer, cerutter, tobak, vin og spirituosa 
Alt i piber og rygeartikler 

SNELLEMARK 34 

Aut. tips- og lottoforhandler 

Telefon 56 95 07 66 

- står altid til Deres t jeneste! 

Øens 
største 
dagblad 

~ornflolm~ tribenbe 
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Æstetisk og funktionelt 
inden for aftalte økonomiske 
rammer, - sådan arbejder vi. 
Udvalgte referencer: 

Grafisk design 
- Bornholms Kunstmuseum, 

grafisk identitetsprogram 
- Søholm A/S, brochurer, annoncer, 

logo og grafisk program 
- Stenhuggerlauget i Danmark, 

tidsskrifter 
- Bornholms Erhvervsråd, bomærke 
- Rønne Rådhus, skiltning 

Produktdesign 
- Magasin A/S, Magasin-lampen 
- Søholm A/S, Maya-serien i stentøj 
- Bofa, batteriindsamlingsbokse 
- De forenede Granitbrud A/S, 

bordserie i granit 
- Hasle Vindpark, møllehat 

Arkitektur I farvesætning 
- Skolen for Social- og Sundheds-

uddannelser 
- Pernille Bulow Glas 
- Glastorvet i Svaneke 
- Dueslaget, butik på Dueodde 

3D · DESIGN 
Arkitekter MAA+IDD 

Nørregade 18 · 3700 Rønne 
Tel 5695 1260 · Fax 5695 1460 



Alle slags DESSERT IS 

KRØLLE-BØLLE-EVENTYR IS 
- hører julen til 

Smukt og funktionelt 
dansk design i 

høj kvalitet. 

Gaveartikler, stel 
og boligbelysning 

i stentøj og fajance. 

Vist her: 
ÅBO-thestel 

Design: Per Rehfeldt 

SØHOLM A/S 
Lillevangsvej 6 · 3700 Rønne 
Nærmeste forhandler anvises 

på tlf. 5695 0057. 

Glædelig jul ønsker Bornholms Andelsmejeri 

--
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Indramning · Kunsthandel 
Papirklip · Plakater · Kunstforlag 

c3otberg 
'l(q,mmer & (]alleri 
BAGERGADE 13 - VED HOVEDVAGTEN 

TELEFON 56 95 04 54 

-en tand bedre 

Belysninger 
Industri-installationer 

EDB-installationer 
El-installationer 
Processtyringer 
Antenne-anlæg 

HOTEL 
HOFFMANN ApS 

VED KYSTVEJEN · 3700 RØNNE · TLF. 56 95 03 86 
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Det 
sidste 
nye 

briller 
finder 
De 

THOMSEN9e~~ 
Store Torv 6a . 3700 Rønne. Tl f. 56 95 05 7 2 

Fald 
indenfor 
hos ... 

''Jeg kan godt se det 
fornuftige i at starte en 

. . pens1onsopspar1ng. 
Men behøver det være 
lige nu ... ?,, 

Alle spørgsmål om pension - både opsparing og 
fors ikring - kræver gode svar. Spørg Bikubens 
Pensionsrådgiver, hvis du vil være helt sikker. 

@Bikuben 
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SALG · SERVICE · TILBEHØR 

RankXerox 
KONTORMASKINER 

Alt i kontorartikler, 
tryksager og EDB-lister 

..,,r.:Jr:'t Aut. 

...... L:lll~ servicecenter 

olivelli 
Aut. forhandler og servicecenter 

Kontor- og 
konferencemøbler 

KASSEAPPARATER 
KASSESYSTEM ER 

Privat: 
Jørgen Falk, 
Svanekevej 66, 
3700 Rønne 

JP"~ron 
i el;U:ll @111J tetJ11[1bf~fli!:[>. 
Håndværkervej 2 
3700 Rønne 
Servicetlf. 56 95 22 90 
Telefax 56 95 86 17 

Deres totalleverandør 

God jul 
og 
godt nytår 
ønsker 

64 JUL PA BORNHOLM 

Se efter P LUSS 1re
kan1erne. Det er 
her, du finder de 

1 

extra kvalitets
fo rdele i pas
form, udseende 

og materialer. 

La:kk~rc skind. 
Virkel ig megcc for 
pcng~nc . 

Damcscr.
399 

2 • 

Skindscovle rnccl 
snore. 

Oamcsrr. 3 99 
3 

Exrra lækken kalve
og lammeskind. 
Darncsrr. 599 

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



Nyt design i 
ALLIANCERINGE 

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

Priseksempler: 

Ca rat 

0.03 
'"1.05 

10 

1 brillant 

2.975,-
3.525,-
4.650,-

Efterfølgende 
pr. stk. 

825,-
1.050,-
1.950,-

"_ '"l<er som halvereol: 
.... x Li.-- -:t. = 0.1 O 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 Wesselton/VVS 

~ Guldhuset ~ 
JØRN-OLE THOMSEN . BORNHOLMERCENTRET 

DK-3700 RØNNE . TLF. 56 95 02 70 




