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Maleren uden navn 
Forsidebilledet til årets jul på Bornholm er udført af maleren Sigurd Christensen, der i en 
menneskealder holdt til i Vtmg, hvor hans kone, den norskfødte væverske Aslaug Christensen 
stadig Lever. 
Billedet danner baggrund for denne historie, som er lavet af den unge reklamefotograf Lennart 
Søgaard, der stammer fra Sandvig, men nu arbejder i København. 
Sigurd Christensen er ikke en maler, der blev optaget »i kredsen«, men han var nu alligevel en 
god kolorist, og Lennart Søgaards interesse for ham stammerfra et billede med norsk motiv, 
som han havde for øje i sit barndomshjem. Nu har han det selv i København, og han er gået i 
gang med at registrere og fotografere samtlige malerens billeder - og har sågar taget turen til 
Torsnes i Hardangerjjorden, hvor Sigurd Christensen havde sin vinterhavn. Det er den tur, 
han beretter om her. B-d. 

Over tre dage har min gode motor
cykel ført os frem gennem D an
mark. D e sidste timer har vi tilbragt 
på færgen til Norge. N u er den på 
vej. N u nærmer den sig det stor
slåede fjeldland . Vi glæder os. 

På klingende norsk byder en 
stemme passagererne gøre sig klar t il 
at køre i land. 

- Vær snil l, beder den. Det sprog! 
Solen hænger lavt. Det er sen 

eftermiddag. Farverne er stærke, 
vandet blinker kulørt, og derinde 
ligger byen. Færgen krydser mellem 
de brune kl ippeøer. Husene ligger 
derinde som farve på en palet. Bag 
dem rejser det sorte fjeld sig som en 
hvalfisk. 

Det er flot, og jeg tænker på det 
blå maleri derhjemme, Vinterkvell i 
Fjeldet. Nu fornemmer jeg stærkere, 

hvad det var, Sigurd Christensen så, 
da han overvældedes af lysten til at 
male det N orge, der er hans kones 
hjemland. 

FRISKHED 
Vi ruller gennem den lille by. D et 
går opad . D er er mange sving og en 
bro med en brusende elv under. De 
røde huse forsvi nder. Vi er i fjeldver
denen. Skov og friskhed. 

Vi skal o pleve noget. N aturen og 
mennesken e. Vi skal også nå frem til 
et lille sted , der hedder Torsnes oppe 
ved Hardangerfjorden. Her holdt 
Sigurd C hristensen og hans kone og 
deres lille datter til om vinteren i 
mange år - og så på Bornholm om 
sommeren, nærmere betegnet 
Vang. 

Jeg vil se de landskaber, jeg er ble-

Her er han med sin motorcykel - reklamefotografen, der har sat sig for at fotogra
fere og registrere samtlige Sigurd Christensen-malerier. 
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vet så glad for igennem hans vinter
billeder. H ans vinterhavn når Born
h olms ofte våde vintermørke blev 
for tungt. 

FARVERNE 
Det er en lang rur på motorcykel. Vi 
kører i dagevis, mens vi gør os for
trolige med landskabet, det store 
Telemark Fylke, der byder på skove, 
dale, fjelde og bygder. Vi vover os 
ind på de små grusveje over fjeld
massiverne, væk fra de gængse færd
selsårer. Her er nogle imponerende 
udsigter. Kun nogle få huse spred t i 
landskabet er vore følgesvende, men 
hele tiden er det farverne, der fasci
nerer. De mange grøn ne nuancer i 
træerne og den lave vegetation, og 
over det hele hviler lysende blå far
ver, der sprænges af kridhvide skyer. 

Der er et væld af farver i det hele. 
Jeg genfinder dem i Sigurd Chri
stensens billeder. H an så farverne i 
det lys, der kom imod ham. Det er 
jo netop det, der er fælles for Born
holm og Norge: Lyset, der kommer 
væltende imod en og gør farverne så 
klare. D et er det, jeg har fu ndet 
hans billeder fra Bornholm . 

M OD VEST 
Vi skynder os ikke. Der er ikke 
noget at jage efter. Der er heller ikke 
lagt nogen bestemt rute. Vi kører 
bare. På bagsædet sidder Anne
Karin. Vi kan hele tiden kommuni
kere verbal t med hinanden via et 
fortræffel igt samtaleanlæg. Jeg snak
ker hele tiden om min Sigurd Chri
stensen. Hvor meget hun hø rer efter 
er et stort spørgsmål. Hun sidder 
med kortet, og nu meddeler hun, at 



Sådan ligger den lille bygd Torsnes lige ud til Hardangerfjorden. Et smukt sted, men der er sikkert ikke de store eksistens
muligheder med de krav, nutidsmennesker stiller. 

der ligger en lille by mod vest. 
Skulle vi ikke kikke lidt på den? 

Hun har set rigtigt. Der er hygge
ligt, og vi finder både købmand og 
souvenirbutik med træhåndværk og 
dejlige norske sweaters. Der er min
sandten også en kro i god, norsk 
bjælkehytte-tradition. Vi kan oven i 
købet få serveret varm mad. Der er 
varmt og godt i krostuen, der helt er 
af træ. Varmen fra pejsen stråler 
imod os. Hvordan mon her er, når 
sneen i vintertiden lægger sig uden 
for vinduerne i store dyner? Fra 
væggen kikker et vældigt elghoved 
ned på os. Mistænksomt og med 
store, sørgmodige øjne. Hvorfor 
skulle den også lade livet? 

FRISTELSER 
Vi spiser frokost og har det godt og 
lytter til en stille mumlen fra et af de 
andre borde. Det er lokale håndvær
kere, der holder pause, og da. Vi er 
ellers ved at vænne os ti l, at den 
eftertragtede fornemmelse af at leve 
som zigøjnere - eller samer - har ind
fundet sig, da vi kommer til et vej
kryds, som jeg vil kalde sært. Det 

var som at løbe ind i en stemning af 
markedsliv. Samerne havde slået 
boder op med flotte håndarbejder, 
og der var masser af mennesker. Vi 
stoppede også op, og jeg så på knive, 
der lå i kasser på række og smækket 
op på en stor træbjælke. Jeg kunne 
godt tænke mig sådan en flot kniv 
og kikkede interesseret på dem alle
sammen - men hvad skulle jeg bruge 
den til? 

I stedet brændte jeg varm på et 
flot rensdyrskind til et par hundrede 
kroner. Jeg søgte Anne-Karins blik 
for at fo rnemme, hvad hun mente. 
Du må være åndssvag, sagde hun. 
Synes du ikke, vi har nok at slæbe 
på? 

Det var et tykt og dej ligt skind i 
varme, grå farver, og selvfølgelig 
gjorde det ikke besværet med baga
gen mindre, men vi kan da sidde på 
det, foreslog jeg og begyndte at 
udbrede mig om, hvordan berejste 
mennesker med bløde hjerter havde 
fortalt om, hvor behageligt det er at 
sidde på et skind , når man kører 
motorcykel. 

Men først da jeg lagde det over 

motorcyklens sæder, og det så virke
lig flot ud, blev hun overbevist. Selv
sagt havde hun derefter ikke spor 
besvær med at overbevise mig om, at 
hun absolut måtte have en af de 
norske trøjer. 

HARDANGERVIDDA 
Vi nærmede os Hardangervidda, et 
kæmpe-højplateau i det sydvestlige 
Norge. Det virker meget uberørt og 
byder på højder, hvor der er meget 
åbent og ikke ret mange vækster har 
mulighed for at trives. Vi andre bry
der os heller ikke om det, selv om 
her er højt og flot, men det blæser 
og der driver tunge sludbyger over 
os. 

Vi vælger at køre på den sydlige 
kant af Hardangervidda ned mod 
den store og dybe H ardangerfjord. 
Det regner. Det blæser. Temperatu
ren er sikkert ikke meget over nul, 
skønt det er august. Ustandseligt 
overhales vi af biler, der slynger kas
kader af vand over os, men vi måtte 
stoppe og sidde og glo på landska
berne. Kan man tale om storhed i 
naturen, var der en hel masse af det 
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her. En skiften uden lige. Vold
somme fjeldformarioner, bløde kup
ler og små søer og vidder næsren 
uden vegeration, men så pludselig 
fremstod sumpede skovområder 
med forluøblede birketræer mellem 
klippefremspring. 

JYDEN 
Det er smukt altsammen, men aHi
gevel: Hvad vil vi her? Ja, jeg er som 
sagt betaget af Sigurd Christensens 
billeder, og jeg vil møde hans farver 
og motiver, når han ikke var på 
Bornholm. 

Jeg interesserer mig for hans histo
rie. Han døde i 1978, ikke mere end 
63 år. En stærk, lide firskåren jyde, 
har jeg fået at vide. Født i Herning. 
H ans far var arbejder og socialdemo
luat og nåede at blive skatterådsfor
mand. H an fik også sønnen sar i 
lære som snedker, men han ville 
male og havde lyst ti l ar rejse med 
malervenner rundt i Danmark og i 
udlandet. I Norge, i den lille bygd 
Torsnes, rraf han sin kone Aslaug, 
der var en dygtig væver, og de flyt
tede til Bornholm, nærmere beteg-

net til Vang, hvor han malede og 
hun arbejdede videre med sin væv 
og igennem årene har undervist i de 
forskellige væveformer. 

UDENFOR 
Sigurd Chrisrensen havde et 
følsomt, koloristisk talent, og han 
holdt meget af at male både på 
Bornholm og i Norge. H ans billeder 
var yndede hos øens rurister og 
mange lokale folk. 

Før han kom til Bornholm var 
han medlem af sammenslumingen 
Caravellen, men på Bornholm pla
cerede han sig ildce på den måde" . 

Han traf det valg at være sig selv, 
ligesom han heller ikke brød sig om 
kunsthandlere og i det hele taget 
havde en oprigrig mening om tin
gene, hvilket måske ikke altid var 
lige populært, men sådan er der jo 
altid nogle, der ikke forstår den gode 
me111ng. 

NAVNLØS 
Gennem mange år udstillede han 
alrid på D ams Hotel, i malerisalen 
henne ad gangen, og der var det ene-

ste, man udadtil hørte til ham. Jeg 
har fået det indtryk, at han opfat
tede kunstnermaleriet på Bornholm 
som forbeholdt en klike, der ikke 
ønskede at få ham med, og det tog 
han så til efterretning. 

D a han døde, var det nærmest 
som en navnløs i det bornholmske 
kunstmiljø, men han var jo bornhol
mermaleren, der var kendt af alle 
bornholmere. H an har mange bille
der hængende rundt om på øen - ja, 
i hele Danmark og i udlandet - Sve
rige. Norge. Finland. Tyskland. Hol
land. Amerika. 

Jeg fo rstår iklce helt det klikeagt ige 
spil, der åbenbart udfoldede sig den
gang - og jeg finder det uretfærdigt 
og foresætter trøstigt min færd ind i 
Sigurd C hristensens norske landska
ber. 

TORSNES 
Og pludselig er de der. Dernede den 
dybe fjord og fjeldene på den mod
satte side, så langt væk, at de føles 
uvirkelige. H øjderne langt væk 
byder på sne året rundt, og hernede, 
hvor vi kører, står der borde ved 

Et kik ind mod den lille bygd med Aslaug Christensens families hus Lige i forgrunden. Huset har egen anløbsbro. Det var en 
god ting, for engang var det jo sådan, at alt blev sejlet fra og til stedet. 
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Torsnes-dobbeltjjeldet, som Sigurd Christensen var så optaget i vintertiden, hvor det tog sig helt anderledes ud. 

vejen med bakker med kirsebær til 
salg. Det er egnens specialafgrøde. 
Så langt vi kan se ned ad skrånin
gerne står der kirsebærtræer. 

Og så er vi i Torsnes - en halv snes 
huse og et lille kajanlæg, hvor dam
peren, der forbandt byen med alt 
det langt borte lagde til i gamle 
dage. 

Større er Torsnes ikke. Jeg kan 
godt fornemme, hvad det sted må 
have betydet for Sigurd Christensen. 

Der ligger fjeldmassivet fra bille
det. Den todelte bjergkam, som jeg 
genkender. Både flot og frygtindgy
dende. En elv styrter sig frygtløst ud 
over fjeldkanten. Som en flod, der 
har forladt sit leje for at danne nye 
strømme. 

Det er lidt underligt for mig. Jeg 
ser jo sommerfarver, og billedet der
hjemme er vinterblåt og mørkt og 
knuget i frost. 

KØBMANDSHANDELEN 
Vi kikker på fjo rden fra molen, går 
lidt rundt mellem husene, der ligger 
m ed passende afstande fra hinanden 
og med hver sin farve. Imellem er 
der græs og blomster. En gul kat
temor opdrager legende sine tre kil
linger. Aslaugs hjemsted. Sigurds 
vinterhavn. I mange, mange år har 

familien drevet købmandshandel. 
Det må være det gule hus derhenne 
- med postkassen, for købmanden er 
også postmester. 

Vi vover at træde nærmere. En 
lille handelsbod, sådan som den vel 
skal se ud på et lille sted . Ingen 
større ændringer, så længe nogen 
kan huske. Hylder langs væggene fra 
gulv til loft, fulde af varer. 

En venlig kone, midaldrende, og 
med et varmt smil kommer frem og 
byder velkommen. 

- Besøg fra Danmark, siger hun 
indbydende. Ja, det havde vi ventet. 
Aslaug har fo rberedt os. 

TREENKER 
Det er Aslaugs søster. Hun inviterer 
os ind i stuen bag butikken. Der 
møder vi endnu en søster. D e to dri
ver købmandshandelen, og endelig 
er der en gammel mor, hun er 94. 
De viser billeder af Sigurd Christen
sen. Der er et af huset i Vang, med 
to legende piger. Den ene er datte
ren. Det billede holder de meget af 
Der kommer en mand og læsser kar
tofler af To sække. Han kommer 
også ind i stuen og laver lidt fis med 
kvinderne. Det hygger de sig ved. 
De er alle tre enker, men vi fo rstår 
ingenting af der, de siger. Sproget er 

en slags Hardanger-dialekt. Men der 
er ingen tvivl om, at de har det 
muntert alle fi re. 

KOM IGEN 
D er er ikke den rigtige årstid, vi er 
der på, siger kvinderne til os. Kom 
om foråret, så er her vidunderligt. 
Alle kirsebærtræerne blomstrer. Et 
syn uden lige. Det lover vi, men 
denne gang må vi videre. Afskeden 
er hjertel ig. Vi skal også tage deres 
hilsener med til Bornholm. 

Den gamle frue lader sig inspirere 
af snakken om kirsebærtræerne. 
Hun synger en gammel norsk sang 
om foråret, kirsebærtræernes blom
string og de unge men nesker, der 
bliver så kærlige i den lyse nat. 

Vi kører mellem kirsebærtræerne 
og tænker på de tre søde damer, der 
sidder tilbage med deres uforander
lige tilværelse. Jeg er glad fo r, at vi 
nåede Torsnes. D er er jo der, jeg vil -
registrere og fotografere Sigurd 
Christensen-billeder, hvor de end 
befinder sig. 
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Operationen 
lykkedes - men. • • 

Når historikere sætter sig i de dybe, stiile rum på arkiverne, fli.r de ikke sjældent fat i ting, der 
ikke just berører deres emne, men ailigevel på en eller anden måde relaterer til det, de er ude 
efter. De fleste jager vel videre efter det, der er deres egentlige mål, men en historiker som Lektor, 
dr. phil. Ebbe Gert Rasmussen har åbenbart gjort sig til vane at tage kopier af det uvedkom
mende. Der kunne jo blive brugfor det på en eiler anden måde. 
Resultatet e1; at hos ham kan man finde enkeltstående historier, som er så korte, at de egner sig 
til nærværende publikation. Sådan har han også denne gang fimdet et højest kuriøst emne, 
Nexøbarberen Johan Graff, der huserede i 1600-tallet. Fra ham lå der pludselig i arkiverne et 
par regninger. Hvad Ebbe Gert Rasmussen kan berette ud .fa dem danner en god historie. 

» . .. Huilchen Schade, som alt for
bemelt ieg Nest Guds hielp paa han
nem Jnd och V dwortis haffe Citre
ret ... « 

D et er kendt, hvorledes sygdom og 
død i ældre rid var langt større pla
ger end i vore dage. Sundhedstil
standen var længe rystende dårlig -
især for samfundets små - ligesom de 
ra universitetsuddan nede læger 
(medici) og de håndværksuddan
nede bartskærere (barberer) ofte stod 
magtesløse. Så var der naturligvis 
præsterne, der som universiretsud
dannede teologer længe repræsente
rede tidens fornemste lærdom, der 
jo byggede på kirkens lære, som den 
korn til udtryk i selve bibelen. Ende
lig skal vi ikke glem me de kloge 
kvinder og mænd, som - fo rdi de 

havde kendskab t il naturens egne 
kræfter i form af urter o.l. utvivl
som t har hjulpet mange nødlidende, 
men som - fo rdi de havde særlige 
evner - i det datidige samfund var 
sårbare over for beskyldninger om at 
stå i ledtog med den onde selv. 

INGEN OVERGIK GUD 
Virkeligh edsopfatteisen var klart 
magisk-religiøs, hvor Gud var t il
værelsens uanfægtede realitet, som 
hver enkelt måtte forholde sig til. 
Det kunne bedst gøres i et gudvelbe
hageligt liv. Vi ser da også, hvorledes 
statsmagten i det protestantiske 
Nordeuropa påbød egentl ige bede
og bodsdage som fo rebyggelse til 
gavn for hele samfundet. Sygdom og 
nød var selvforskyldt og udtryk for 

De sidste Linjer af den førstnævnte kvitterede ftegeregning fra Johan Graf! {RA. 
HL. 1657-58. Bifag). De to sidste Linjer før sidste underskrift er selve kvitterin
gen. Det ses, hvorledes barberen føjer det latinske »Chijrurgits« til sit navn og 
dermed reklamerer med sin håndværksuddanne/se. 
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syndig adfærd . Var uheldet ude, 
måtte der gøres bod, og så måtte 
man ellers håbe det bedste. Al hjælp 
kom i sidste ende fra Gud. 

Mange har derfor resigneret over 
for de store plager, der kunne 
ramme befolkningen i form af krig 
og sygdom. Vel også af den grund 
blev skaderne ofte rystende. Det 
illustreres her på øen måske klarest 
med de regelmæssigt indtræffende 
pestepidemier i det 17. århundrede, 
som de i flere kirker ophængte pest
dødsfaldslister er et rys tende vidnes
byrd om. 1 

Underligt er det derfor ikke, at de 
nye svenske magthavere i 1658 - i 
lyset af hurtigt opdukkende sygdom 
i Ham mershusgarnisonen - straks 
form ulerede ønsket om at blive for
synet med en fel tskær, da ingen 
sådan fand tes på øen. End ikke, da 
dødsfaldene ved midsommertide tog 
til , blev oberst Printzenskold hørt af 
sine foresatte.2 

lÆGEREGNINGER 
Kun kort tid før havde Bornholm 
imidlertid haft en uddannet barber, 
kirurgen Johan Graf!, der virkede i 
den lille by Nexø.3 Under den 26. 
april - kun tre dage før svenskernes 
ankomst - er bevaret to kvitterede 
regninger! - de tidl igst kendte 
sådanne på vor ø - der dokumente
rer hans virke. Det fandt sted under 
den danske flådes ophold på byens 
red den fo regående sensom mer 
under Første Karl Gustavkrig. 

I den første fortæller han, hvorle-
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Resens grundplan over Nexø fi·a hans Danslee Atlas, 1684 (KB. Uldall 186 fol. III) er det ældste, rimeligt sikkert daterede 
rids af den lille by, som den tilnærmelsesvis så ud, da Grajf virkede her i august 1657. 

des den unge mand Erik Jacobsen, 
»som war J t aldelis Elendigt och 
Meget Siugt Mennische« blev bragt i 
land fra kongens skib »DE 3 
LØVER« og behandler af ham for 
»J t Aposthema som var gandsche bul
net Saa Jeg deraff Been maatte 
V d rage«. Samtidig foretog G raff 
indgreb mod en gammel skade i 
hans ben, »Saa Jeg weed Tiuffue sto
ere och Smaa been deraff maarte 
V drage.« Under behandlingen, der 
var lykkedes "Nest Guds hielp" 
havde patienten opholdt sig hos 
lægen i 36 uger! 

I den anden, der tilsvarende blev 
udskrevet i Jesu navn, drejede det sig 
om to mænd fra fartøjet »HANNI
BAL«, hvoraf den fø rste ved navn 
Haagen Kristensen var blevet stukket 
med en kniv gennem en arm og den 
anden - unavngivne - var stukket i 
armen ved skulderen, »Huilchen 
Schade Jeg maatte heffre tilsam
men.« 

Disse patienter var usædvanlig hel
dige, fo rdi de - som militært perso
nel - kom under kyndig behandling 

på statens bekostning. Men hvilke 
lidelser de - uden nævneværdig 
bedøvelse - har måttet udstå under 
de smertefulde operationer, kan vi 
kun gisne om. Bartskæren omtaler 
udtrykkelig, at især Erik Jacobsen -
med en eller anden form for feber
voldende absces (byld) - har været 
ilde tilredt. 

Regningerne på henholdsvis ti og 
seks slettedalere er nok store, men 
ikke ublu og blev da også betalt på 
kongens vegne af ridefogden jens 
Lauridsen Risom, som vi iøvrigt 
senere møder som deltager i opstan
den mod svenskerne. H vornår beta
lingen faldt, melder lægens efter
skrevne kvittering desværre intet 
om. Ej heller fortæller historien, 
hvorlænge og hvorledes patienterne 
senere levede. Eftertiden kan alene 
have sine anelser. 

Måske de tre mænd - hvis de over
hoveder overlevede de kommende 
krigsår - har henslæbt tilværelsen 
som mere eller mindre resignerende 
invalider, afhængige af ridens man
gelfulde omsorg. 

Men at vor gode kirurg i al fald var 
et barn af !:in tid, har vi i begge 
tilfælde hans egne o rd for. Thi netop 
han udtrykker som det fremgår af 
det indledende citat fra den første 
regning - netop den antikke grund
opfattelse, at nok kurerer lægen, 
men i sidste ende er der Gud, som 
helbreder. 

Endnu havde mennesket ikke 
gjorc sig til herre over liv og død. 

Nota: 
1. Sl/dn1111e er endnu bevnret far Ron11e (siden 
1915-18 i Bomholms Museum}, Nyke1; Olske1; 
Allinge, Klememke1; Pedersker og Bodilsker (111:1: 
ms. Jorgen Bo Rnmnmen: Peste11 og tnvlerne pi/ 
Bornholm. 1994, som også velvilligt hnr stillet si11 
faglige ekspertise til rådighed forf01fotteren). 
2. Ebbe Gert Rnsm11sse11: Bornholm 1658 (Born
holmske Snmlinge1: Ro1111e 1967. 11.3) pp. 56f 
3. Ibid. pp. 151og154 henh. noter 78 og 121. 
hvor derfimt er blevet gjort opmærksom på hnm 
virke j.fi: sen. A. Jensen og j. Klindt: Byen - lfl11-
det og hnvet, 197 l. p. I 58. 
4. 01:i RA. HL 1657-58. Bilng. 1111: 
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Dette udsnit af et gammelt kort danner en slående i!Lustration af hvordan der alene på Sydbornholm er s/cet en indskrænk
ning i arealerne med moser, enge og tørre overdrev på Bornholm. I 1861 udgjorde disse arealer for hele Bornholm 5.316 
hektarer. I 1950 var det indskrænket til 534 hektarer. Det er netop sådanne områder, der bærer store dele af floraen og fau
naen. 

Det begyndte med 
fodbold 

Finn Hansen er et navn, der på Bornholm kan forbindes med øens natur. Han har skrevet om 
denne interesse, holdt foredrag og fedet ekskursione1: Det lille skrift, Bornholms Natur, har 
hædret ham med Aboprisen. Han er biolog ved amtet. Her kan det ikke være anderledes, end at 
han i sit naturengagement - som den umælende naturs forsvarsadvokat - af og til må Løbe ind 
i dilemmaer af politisk karakter. 
M en politik, økonomi og andre ulykker nedbryder ikke naturengagementet, og hvordan det 
hele begyndte, fortæller han om i denne artikel. H an gor sig mange gode tanke1: 

Der var ikke meget biologi i mit 
barndomshjem. Mor viste dog i sin 
daglige husholdning, og det havde 
hun lært af sine forældre, at tingene 
skulle genbruges, og at det organiske 
husholdningsaffald kunne graves 
ned i madurtehaven til fo rbedring 
og gødning af jorden. Sådan havde 
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man jo gjort i tidligere generationer 
- dyrke t jorden økologisk. 

FODBOLD 
Jeg må siges ar være et rypisk pro
dukt af den bornholmske middel
stand, håndværkere og fiskere og så 
lidr fra storbønderne sydpå. Jeg er 

B-d 

fra 1949, voksede op i Østerlars, 
hvor far siden 1947 har drevet byg
geforretning. Mor døde i 1987. Hun 
hjalp ril i virksomheden og stod for 
opdragelsen af mine to mindre 
brødre og mig. Vi var, synes jeg nu 
disse 40 år senere, en del overladt til 
os selv, men nær vort hjem lå Øster-



lars Boldklubs bane, og der rilbragte 
v i en sror del af riden . Jeg var glad 
for ar sparke ri l en bold og rænker 
med glæde rilbage på de gamle fod
boldvenner i Øsrerlars og de mange 
kampe for ØB. 

IKKE EGNET 
Jeg fulgte traditionen ved Østerlars 
Hovedskole om, at håndværker- og 
arbejderbørn ikke foresatte i skolen, 
og blev altså efter bogen erklæret for 
IKKE EGNET, da jeg havde ti lladt 
mig at antyde interessen i at 
foresætte i realskolen. Men ved et 
tilfælde blev far kort efter sløjdlærer 
ved den nyoprettede ottende klasse 
ved skolen, og så var jeg pludselig 
egnet til videre skolegang! 

D et blev til tre år ved Østermarie 
Folke- og Realskole, tre år på Rønne 
Statsskole og syv år på Københavns 
Universitet, hvor jeg juni 1976 blev 
færdig med den naturvidenskabelige 
embedseksamen i biologi med speci
ale i populationsbiologi. I otte år var 
jeg derefter lærer i det landskabeligt 
smukke Nordvestsjælland. 

Undervejs blev jeg gift med en 
pige fra Glostrup, og i 1986 fik vi et 
t ilbud om med vore fi re børn at 
»komme tilbage<< til Bornholm, hvor 
jeg fik arbejde i amter. Jeg kunne 
h erefter på heltid arbejde med den 
n atur, der havde min interesse. 

En sortspætte har fundet sig et godt 
sted i en udgået træstamme. Disse 
Jitgie er en af de gode grunde til ikke 
at fare frem mod udgåede træe1: 

Gravkøer og rigtige køer skal efterhånden være med til at genoprette den born
holmske natur, er Finn Hansens kommentar til dette biilede. 

TURE MED LÆREREN 
H vor kom den så fra, denne inrer
esse for øens natur? I Østermarie 
havde jeg Frede Kjøller i flere fag, 
bl.a. narurhisrorie. Han orkede ar 
tage os 14-15 års elever med på ture 
i den nære natur, der både var stor
artet, men også under forvan dling, 
og han illustrerede det på fo rbilled
lig vis ved eksempler fra sit eget livs
lange engagement i øens natur. Det 
var midt i DDT-æraen, selv så 
almindelig en fugl som gulspurven 
var ved at være en bornholmsk sjæl
denhed! 

Især fuglene fængede hos mig. Jeg 
meldte mig ind i Bornholms natur
historiske Forening og blev yngste 
deltager i geologiske og botaniske 
ekskursioner - bland t en skare 
»aldrende« mænd og kvinder. Jeg 
kom med i det nydannede »Udvalg 
til ornirologiske Undersøgelser på 
Bornholm« sammen med Kjøller, 
Anette Sonne, Jette Chrisroffersen, 
O ve Loland , Søren Sillehoved, Jens 
Christensen og under ledelse af fug
lemanden Benny Gensbøl. 

Srorc set al fritid blev viet fuglene. 
I weekends cyklede jeg i efterårs
månederne de 30 km til Dueodde 
for at se på efterårstræk, om fo råret 
foregik det samme ved Hamme
rodde. Fodboldkampene i ØB blev 
derned svigter. Det kunne man ikke 
rigrigt forstå hjemme i klubben, 
men interessen for de vingede skab
ninger havde sat sig fast, og arbejdet 
blev yderligere mål rerret i gymnasie
riden. 

Jeg havde Poul Nørgaard som bio
logilærer. H an gav os et godt biolo
gisk fundament at bygge videre på. 
Arne Larsen var godr nok på skolen 
frem til 1969, men havde forladt 
biologiundervisningen. Til gengæld 
kom jeg en del i hans hjem og fik et 
indblik i hans store indsats for 
naturhistorien på Bornholm. Bl.a. 
det enesrående herbarium over øens 
planter, som i dag kan opleves 
Bornholms lokalhisroriske arkiv. 

SORTSPÆTTERNE 
Min biologiske viden og erfaring har 
jeg forsøgr ar anvende i er forsvar for 
øens umælende natur. Først og 
fremmesr har sortspætten optaget en 
stor del af min tid. Den indvandrede 
ril Bornholm i begyndelsen af 
60'eme og etablerede sig som fast 
ynglefugl på øen. Den blev opfattet 
som en skadevolder, fordi den 
udmejslede huller i sommerhus
gavle. Flere spærrer blev skudt af den 
grund. Jeg synres, at det var him
melråbende uretfærdigt. 

D et har været meget spændende at 
udrede mysteriet om fuglens speci
elle adfærd, og det har givet mulig
hed for deltagelse i internationale 
kongresser og symposier herhjemme 
og i udlandet. 

Jeg fortsætter de populationsbiolo
giske undersøgelser, som tiden nu 
tillader der. Jeg vil f.eks. gerne have, 
at skovejerne får en forståelse for at 
bevare hulcræerne til gavn for sko
vens såkaldte diversitet, og bl.a. hul
due, perleugle og flagermus er nye 
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Det er ikke anderledes, end at der stadig er jordbesiddere på landet, der fylder 
vandhuller op med alt muligt uvedkommende, der hellere skulle kores på en los
seplads. 

indvandrere, efter at sortspætterne 
har banet vejen. 

KATASTROFER 
I et radiointerview i 1993 sagde 
lederen af Skov- og Natursryrelsens 
overvågningskontor, Peder Agger: 
»... hvis vi ser tilbage med et par 
århundreders synsvinkel, er der sket 
katast rofer i der danske landskab, 
intet mindre. Mere end ni tiende
dele af vådområderne er væk, og en 
lang række dyre- og plantegrupper 
er gået d rastisk tilbage, specielt 
mange insektgrupper. Problemet er 

bare, at det er forholdsvis svært at 
dokumentere og kunne sige h elt 
præcist , hvor meget og hvad, der er 
gået tilbage. D et vi bedst kan doku
mentere, der er udbredelsen af 
h vilke arealer, der er dyrket og 
hvilke, der ikke er dyrket.. . Al t 
a ndet l ige: H vis de dyrkede arealer 
e r gået tilbage med 90 per. , så er d en 
vi ld tlevend e flora og fauna nok også 
gjort d et«. 

DET TAVSE FORÅR 
I gym nasietiden blev jeg selv 
o pmærkso m på den begyndende til-

Foredrag og ekskursioner er blevet vigtige dele af Finn Hansens udadvendte virk
somhed oven i arbejdet som biolog ved Bornholms Amt. Her er det i forsomme
ren i en eng under stærk tilgroning. Men den vilde kørvel er jo smuk i den tid -
Jorresten den mest udbredte plante i vore groftekanter. 
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bagegang af løvfrøerne og deres 
damme i omegnen af Øsrerlars. D er 
gav en fornemmelse af sandhederne 
i Rachel Carsons »D et tavse Forår«, 
men alt var tilladt. Blo t man havde 
et skøde på sin besiddelse, havde 
man en grundlovssikret ret til ar 
gøre med sin ejendom, hvad m an 
fandt gunstigt for en selv. Om det så 
gjald t fj ernelse af tidligere tid ers 
m øjsomm eligt opstablede stengær
der, tørlægning og opdyrkning af 
blo msterrige orkide-enge eller sløjf
ning af paddernes yngledamm e. 
Ejendomsretten var ukrænkelig, og 
resultater blev derefter. 

Vi skulle helt frem ril 1978, inden 
Folketinget fik ved taget en lov til 
beskyttelse af dyre- og plantelivet i 
landets søer og dam me, men kun 
dem med arealer på over 1000 m 2. 
Øens vigtige paddedamme var sjæl
dent så store, så dem var det fortsat 
lovligt uden videre ar fylde op. 

For Bornholm har løvfrøen været 
en slags indikator for et godt og alsi
digt m iljø i det åbne land, men i 
slutningen af 1980'erne var der kun 
5 pct. tilbage af den tidligere ødæk
kende bestand. 

IKKE FOR ENHVER PRIS 
H el t ærligt har jeg haft svært ved at 
forstå, hvorfo r landmænd ikke i 
højere grad har levnet plads til den 
levende naturhistoriske og landska
belige arv. Ved at Qerne levesteder 
for dyr og planter har de afskåret 
d eres efterkommere fra ar opleve 
noget af det, de selv h ar været 
opvokset med. Sådan har de bare 
ikke tænkt. De har tænkt i øko
nomi, og det er blevet til en bred 
velstandsstigning, som selvfølgelig 
også har været vigtig, men vel ikke 
for enhver pris. Jeg har det ikke godt 
m ed, at man i min levetid har kun
n et ødelægge voksesteder for i dag 
udryddede orkideer og levesteder for 
insekter og padder uden en eneste 
løftet pegefi nger. 

HIST O RISK SET 
M en landmændene har vel mere 
eller mindre fulgt, hvad de er blevet 
opfordret til. Allerede i 1815 plæde
rede Rø-præsten Niels Grønbech i 
sin lille bog »Noget om Landbruget 
på Bornholm og forslag til dets For
bedring« fo r den to tale omlægning 
af datidens bo rnholmske natur- og 



Det er ikke bare skrivebordssnak, når biologerne hævde1; at det er gået hårdt ud over padderne pa Bornholm i mange år, 
ikke mindst den lille, elegante løvfrø. Billedet her med den indsatte statistik viser med al ønskelig tydelighed, hvor galt det 
har udviklet sig far blot denne paddeart alene. 

kulturlandskab og senest i 1930'erne 
blev landbruget via lovgivningen til
skyndet til at rørlægge øens sidste 
større engarealer i ønsket om mere 
landbrugsjord. Udgifterne fordeltes 
over tilskud og favorable lån. 

Det blev ikke bedre af, at man 
under anden verdenskrig for at 
holde lokale arbejdsløse fra tysk tje
neste lod dem rydde løkkerne for 
deres karakteristiske fremragende 
vandreblokke og bryde stengærder 
ned for at slå dem til palmen. Nu 
må de heldigvis ikke røres mere. 

LANDSKABET KAN 
GENSKABES 
I 1989 ved tog Folketinget Natur
genopretningsloven, som bl.a. inde
bærer, at staten yder tilskud til at 
genskabe og restaurere levesteder for 
flora og fauna. Det har Bornholm 
nydt godt af ved bl.a. en restaurering 
af nogle afløvfrøernes vigtigste yng
ledamme og en større indsats med at 
få nye gravet nærved. Med denne 
lov har vi endelig raet Statens tilken
d egivelse af, at nu er det ved at være 
gået for vidt, og at der nu skal ske 
n oget radikalt med naturen - men 
h vilken natur? De sidste små rester 
efter noget tidligere store og flot! 

Desværre skete der det i 1992 ved 
vedtagelsen af Naturbeskyttelseslo
ven, at dette tilskud for Bornholms 
vedkommende blev reduceret til en 
fjerdedel, og genopretningen er af 
d en grund på det nærmeste gået i 
stå. 

Til gengæld forbyder loven yderli-

gere opdyrkning af enge og overdrev 
på over 1/2 tdl og sløjfning af 
damme over 100 m2. Endelig blev 
der i 1994 gjort den tilføjelse i land
brugsloven, »at en landbrugsejen
dom skal drives på en forsvarlig 
måde under hensyn til de erhvervs
mæssige udnytrelsesmuligheder, til 
husdyrs sundhedsmæssige forhold 
samt til natur og miljø«. Så også i 
lovgivningen for landbruget har 
Brunddandskommissionens anbefa
linger om en udvikling på et »bære
dygtigt grundlag« gjort sin indfly
delse. Derfor er der måske alligevel 
en ny og bedre tid på vej for det 
åbne landskabs tilbageværende dyr 
og planter, men de allerede udryd
dede kommer næppe tilbage. 

HVOR ER LIVSFORMEN 
Jeg kan ikke lade være med at tænke 
på de fam ilier, der udsættes for 
tvangsauktioner og skal forlade alt 
det, der er deres liv og måske har 
været det i mange generationer, 
måske på grund af utilstrækkelig vej
ledning fra konsulenter og bankfolk. 
Intet har de tilbage, ej heller grund
lovsrettighederne til jorden. 

For et par år siden kunne en 
ledende bankmand sige til en af avi
serne, at de lokale pengeinstitutter 
det år havde haft et tab på over 800 
millioner kr. Samme år blev der af 
det offentlige brugt to m io. kr. til at 
vedligeholde eller restaurere born
holmsk natur. T ænk, hvis blot en 
procent af de fej lanbragte penge var 
investeret i øens natur. Det er jo 

den, der er turismens aktiv. Eller 
burde være det. Men, det er des
værre nok sådan, at vi mennesker 
fremmedgøres mere og mere over 
for den kulturelle og naturhistoriske 
arv og lader os voldtage af det elek
troniske medium, der er så nemt. 

INSPIRERENDE 
OPMUNTRING 
Personligt føler jeg, at der hist og 
her er sket mindre fo rbedringer for 
nogle plante- og dyrearter de seneste 
ra år, men i det store og hele er der 
meget lidt i de seneste 30-40 års 
udvikling i det bornholmske land
skab, der tyder på et liv i harmoni 
med omgivelserne. Der er enkelte 
rester tilbage af det, der kan kaldes 
natur, eller som indeholder elemen
ter af oprindelig natur, men forb in
delserne mellem dem er godt og 
effektiv revet over. Det beklager jeg, 
ikke mindst af hensyn til dem, der 
kommer efter os, vore børn og bør
nebørn osv. 

Så vidt det er muligt, vil jeg blive 
ved med at forsvare naturen - den 
kan ikke selv. Mennesket er stær
kere, men kun tilsyneladende, og 
det, at man har tildelt mig Åbopri
sen, opfatter jeg som en anerken
delse, der opmuntrer til at gå videre. 
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Byforening 
i et halvt 
århundrede 

Byforeningen Svanekes Venner hører med sine 50 år til de ældste. Den var ikke særlig respekte
ret blandt byens borgere. For det første kom ideen fra feriefolket, ligesom den første formand 
også var en der.fra. 
Sådan vil det nok altid være med den slags, men det erkendtes, at de havde set rigtigt. Svaneke 
var unik i stil og indhold, og nu er det vel ikke anderledes, end at man kan sige noget i retning 
aj at i kraft af denne forening fik Svaneke lov til at leve med sine gode huse og gademiljøe1: 
Den efterhånden meget aktive og bredt stottede forenings formand er læge Flemming Larsen, 
som redaktionen har bedt skrive denne artikel i anledning afjubilæet. 

SVANEKES VENNERs formål er 
smukr formuleret i vedtægternes pa
ragraf 2: 

Værne helhedspræget og harmo
nien i Svaneke by. 

Sikre en byudvikling med respekt 
for det bestående bymiljø som en 
værd ifuld ram me om borgernes liv. 

Bevare byens kulrurhisroriske arv. 
Sikringen af det sjældne bybillede 

foregår ved at værne om husene, 
bevare deres fi ne farvemner og 
undgå alskens modern ismer samt ar 
sikre nybygninger opført i en sådan 
stil, at de glider harmonisk ind i 
gadebilledet. 

DET VAR I 1944 
Id een kom fra redaktør Anker Kir
keby, og den første formand blev 
professor Carl Sonne, med folk som 
lektor Th. Lind og borgmester Th. 
Rømer som bestyrelsesmedlemmer. 

Deres ideer har siden været grund
laget for fo reningens arbejde og de 
opnåede resultater. 

Resul taterne var beskedne de 
første år. Generalforsamlingerne dis
kuterede mange gode tanker, og 
man søgte samarbejde med kommu-
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nen, men riden var ikke moden. 
Penge var der heller ikke. Ikke desto 
mind re kunne der uddeles peku
niære erkendtligheder til husejere og 
håndværkere, som havde gjort en 
indsats i forbindelse med restaure
ringer, m en i årene op ti l købstads-

Borgmester Emil Andersen. 

B-d. 

jubi læer i 1955 skete der - med 
borgmester Emil Andersen som for
mand - meget godt. Den største op
gave var udgivelsen af lektor Th. 
Linds byhistorie. I forbindelse med 
en udsti lling på skolen om professor 
M advig, var der en ophængning af 
Valdemar Myhres fotografier fra 
århundredskifter. 

PARAGRAFFEN 
Jubilæumsfestlighederne bragte m an
ge gæster udefra. Svaneke blev p rist, 
og der er ingen rvivl om, at alt dette 
medvirkede til at skabe forståelse 
hos byens borgere for Svanekes be
varingsværdi . 

I 1957 søgte man kontal<t med 
Nationalmuseet og Foreningen for 
gamle Bygningers Bevaring. Speciel t 
kontakten til Nationalmuseer skulle 
vise sig at blive særdeles værdifuld. 

Yderligere fik Danmark i 1960 en 
ny landsbyggelov. Den gav mulighed 
fo r en egentlig bybevaring: Komm u
nerne kunne i byplanvedtægten ind
fø re en paragraf om bebyggelses ydre 
fremtræden. 

Emil Andersen tog straks far. Para
graffen ind fø rtes i byggevedtægten, 



og i 1967 - efter kommunalbestyrel
sens vedtagelse - tinglystes beskyttel
sen på ca. 430 ejendomme. Der blev 
samtidig - til forståelse for, hvad der 
drejede sig om - i samarbejde med 
Nationalmuseet udarbejder en Beva
ringsplan for Svaneke. Planen har si
den været der vigtigs te instrument i 
arbejder for byens udseende. 

I UDVALG 
I 1969 blev Svanekes Venner opfor
d ret [il ar lade sig repræsentere i 
kommunens bevaringsudvalg, hvil
ket fortsatte efter kommunal.refor
men i 1970, hvor Svaneke blev en 
del af Nexø Kommune og borgmes
ter Preben Holm-Jensen formand 
for bevaringsudvalget. Er forbilled
ligt samarbejde udviklede sig med 
foreningens og Nationalm useets 
fortsarte repræsentation i udvalget, 
ikke mindst via museumsinspek
tørerne Hans Sriesdal og Robert 
Egevang. 

Der har i det hele taget siden 1979 
været er rær samarbejde med byfore
ningen, politikerne og teknisk for
valtning. I fællesskab har man arbej
det mod de bedste løsninger ud fra 
de hensyn ri! interesser og behov, 
som altid vil forekomme. 

BYENS BETINGELSER 
Som enhver smuk genstand må byen 
stadig passes og p lejes for ar bevare, 
hvad den er i dag. Der kan være tale 
om ar rette tidligere fejltagelser, men Svanekes første æresborger, professor Johan Nicolai Madvig. 

Museumsinspektør Robert Egevang. der må samtidig være plads til ar 
tilføre den nyt - på byens betingelser 
og forudsætninger. H er spiller detal
jerne ind som forudsætn inger for 
den harmoniske helhed. 

Mange praktiske spørgsmål af 
betydning for byens helhed indgår i 
samarbejder med teknisk forvalt
ning. F. eks. gadereguleringer, gade
inventar, skiltning, plantning, parke
ring, fortovsbelægning, belysning og 
de gamle srengærders vedligehol
delse. 

LÆSESTOF 
Foruden den nævnte Bevaringsplan 
for Svaneke i 1966 og Kilder til Sva
nekes Bygningshistorie i 1969 udgav 
Nationalmuseet i 1974 Det gamle 
Svaneke ved Roben Egevang. I 1986 
blev lektor Linds Svanekebog gen-

udgiver af foreningen i ny, revideret 
udgave ved Robert Egevang. H an 
stod også for teksten i Svaneke - en 
guide til Byens Historie, som fore
ningen udgav i 1993. 

Og nu, i anledning af jubilæet, 
kommer han med bogen Byskrive
rens Søn - Johan Nikolai Madvig og 
Svaneke, der også udgives af forenin
gen. 

Også på andre måder har forenin
gen drevet publicistvirksomhed. I 
1970 begyndte den at reproducere 
fotograf Valdemar Myhres både tek
nisk og billedmæssigt fi ne optagelser 
fra Svaneke omkring 1900. D e er 
solgt i et betydeligt antal, og det har 
givet foreningen mulighed for at 
foresætte affotograferinger og regi
strering af gam le billeder. Der er 
efterhånden oparbejdet et stort 
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Fotograf Myhre i haven sammen med fruen. 

billedarkiv, hvori også indgår få bil
leder af fotograf Johannes Hammer, 
som i mere end 50 år arbejdede i 
Svaneke. 

Billeder af Myhre kan også være 
præmier ril h usejere, som har gjorr 
en fo rrjenstfuld bevaringsindsats. 
Præmien kan også være et af de for 
mange gamle Svaneke-haver karak
teristiske morbærtræ. 

TEGLTAGENE 
For ar kunne bevare Svanekes røde 
regitage har foreningen siden 1972 
indsam let eller opkøbt gamle tagsten 
fra ned rivninger. På den ne måde har 
man kunnet sti lle mere end 100.000 
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originale tegl til rådighed for restau
reringer. Med en beskeden avance 
har fo reningen samtidig h erved kun
net skaffe en t il trængt indtægt t il 
andre aktiviteter. Sam tidig har hus
ejerne kunnet købe gamle tegl til en 
væsentlig lavere pris. 

MØLLERNE 
I 1958 købte Svanekes Venner 
Svanemøllen, som derefter gennem 
de følgende år blev sar i stand ved 
hjælp af indsamlede m idler. 

Det var en stor opgave, men 
kunsrmaler Helge Nielsen, Lisred -
foren ingens daværende formand -
var den gode drivkraft i d erre foreta-

gende, og siden har foreningen 
holdt møllen vedlige. I 1993-94 
gennemførtes en fornyelse af mølle
hatten og det ene vingepar. Samtidig 
blev der foretaget diverse mindre 
reparationer. D et hele beløb sig til 
ca. 750.000 kr. 

Møllen er fredet. Arbejdet blev 
derfor udført i samarbejde med 
Skov- og Namrsryrelsen. Herfra har 
foreningen ikke blot modtaget god 
vejledning, men også økonomisk 
hjælp. Uden den havde det næppe 
været muligt at skaffe den resterende 
kapital til udgifterne. 

Svanekes Venner har også overta
ger Stubmøllen i Svaneke som en 



Stubmøllen. 

Svaneke Havn. 

gave fra Foreningen Bornholm og 
har siden påcaget sig vedligeholdel
sen. Før videregivelsen gennemførte 
giveren en større rescaurering. I 
1983 lod Svanekes Venner den 
udvendige bræddebeklædning ud
skifte. En udgift på ca. 60 .000, men 
møllen er en af Danmarks ældsce af 
sin slags og desuden fredet. Det lyk
kedes derfor ae opnå tilskud til 
næsten samtlige udgifter. 

LOKALSAMLING 
I 1986 tilbød Nexø Kommune frie, 
ae Svanekes Venner kunne disponere 
over loftsetagen over byrådssalen i 
Svaneke Rådhus til et lokalhiscorisk 
arkiv. 

Dee var en velkommen mulighed 
for at få styr på samlingerne. En 
meget scor cestamentering fra over
lærer Anker E . Kofoed gjorde der 
muligt at istandsætte lokalerne. H er 
opbevares nu - under betryggende 
forhold - arkivalier, malerier af 
malere med tilknytning ri! Svaneke. 
Desuden den store forografisamling 
og diverse effekter af lokalhistorisk 
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Overlærer Anleer E. Kofoed. 

interesse samt forskellige bøger, bl.a. 
fra overlærer Kofoeds samling. 

BEVARINGSFOND 
Det har altid været sådan, a t den 
enkelte husejer har båret de ekstra 
udgifter, som er forbundet med at 
holde de gamle huse - en situation, 
som næsten ikke kendes i andre 
bevaringsværdige byer, men der er 
efterhånden så dyrt, at det kan være 
svært at klare for den enkelte. Der
for stiftede foreningen i 1983 en 
selvstændig Bevaringsfond for Sva-
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neke. Kapitalen udgør ca. 450.000 
kr., hvilket ikke mindst skyldes 
arven efter overlærer Kofoed. Rente
afkastet bruges som tilskud til speci
elle, bekostelige restaureringer eller 
til foreningens bestræbelser på at 
bevare den kul turhistoriske arv. 

T ILTRÆKKENDE 
Svaneke påvirkes også af, at vi lever i 
en rid, hvor det går stærkt. Heraf 
vokser en erkendelse af, at vi har 
noget godt ar bevare, men formålet 
må også være at skabe tidssvarende 
boliger, som sammen med omgivel
serne gør byen til trækkende. Der 
giver også de bedste betingelser for 

bevaringen, ligesom huspriserne 
må bevare et fornuftigt leje. D er

for er der vigtigt, ar der fasthol
des en konsekvent holdning i 
husenes anvendelse som 
helårsboliger. 

Der kan blive behov fo r 

nyt mellem det gamle. Der skal være 
m uligt. Bevaringen må ikke stå i 
vejen for nyt, men det må indordne 
sig det bestående. 

INDBYGGERTALLET 
FASTHOLDT 
Det er giver, at bevaringsarbejder 
har medført en god udvikling. 
Befolkningstallet er fasthold t gen
nem de sidste 30 år. Der er til sta
dighed interesse for at bo i Svaneke. 
Husene bliver solgt hurtigt. Et sta
bilt befolkningsgrundlag har været 
medvirkende til at fas tholde en god 
infrastruktur med bl.a. skole, ser
vicefunktioner og forretninger til 
dækning af rimelige, daglige behov, 
ligesom turismen som et af vore 
hovederhverv må siges at have haft 
betydning for byens smuklce frem
træden. Der er gode hoteller, cam
pingplads og vandrerhjem. Turis
men er velkommen, og vi har brug 
for den, men den skal udvikle sig 
med rimelig hensyntagen t il byens 
indbyggere, hvis dagligliv året rundt 
stad ig må have højeste prioritet. 

MED ENGAGEMENT 
Og nu har foreningen altså passeret 
det halve århundrede. 

Formålet er lykkedes, men målet i 
nye rider må stadig holdes for øje. 
Der er derfor af stor betydning med 
stor lokal støtte. En engageret besty
relse vil foresat være nødvendig. I 
samarbejde mellem myndigheder og 
foreningen som repræsenterende by
ens borgere. 

D erved kan Svaneke fortsat trives 
som en levende by og er godt bo
sted , der kan bevare den værdifulde 
identitet, som mange andre bysam
fund har mistet. 

1975 modtogforeningen på Svanekesvegneden europæiske guldmedalje 
for by bevaring med denne begrundelse: Den konsekvente bevaring af Sva
neke bys historiske karakte1~ som er sket i et forstående samarbejde mellem 
kommunalbestyrelsen og byforeningen som repræsentant for byens borgere, 
står som et betydningsfuldt eksempel for andre. Guldmedaljen og det ti/
horende dokument findes på Svaneke Rådhus. 



Systemet 
duedeikke 
- men forfatter
skabet holder 

Martin Andersen Nexøs eftermæle har flet en krank skæbne i det store udland. Hans kommu
nistiske levnedsløb har frataget mindet om ham alle ydre hædersbevisninger, og nu er der reelt 
kun hans forfatterskab tilbage. Men er det ikke også nok? 
For mig - og mange andre - er han stadig den store forfatter, der beskrev almuen og arbejderen, 
der rejste sig, og det er da heller ikke anderledes, end at byen Nexø - der for havde svært ved at 
finde ind til ham - fejrede 125-årsdagen for hans fødsel på smukkeste måde. Det fortæller tidli
gere ledende skoleinspektør Poul Harild om i denne artikel, der tillige gør status over Martin 
Andersen Nexøs placering som kulturpersonlighed i en verden, der har forstødt »hans system.« 

I der skønnesre sommervejr blev 
Martin Andersen Nexø's 125 årsdag 
fejrer i barndomsbyen søndag den 
26. juni 1994. 

Hædersgæsrerne ved højridelighe
den var 18 personer af forfatterens 
slægr - foruden to sønner sviger
børn, børnebørn og er par oldebørn. 
Desuden deltog byens borgmesrer, 
mindeforeningens bestyrelse og 
mange inreresserede. 

Selskabet samledes ved Ferskesø. 
D er blev nedlagt blomster ved for
fatterens buste, og i en række kone 
taler blev mindet om byens berøm te 
søn hædrer. 

Mindeforeningens formand Karl 
Ejner lpsen bød velkommen og 
omralte bl. a. det kendte forhold, at 
Andersen Nexø's markanre liv og 
forfarrerskab havde haft til følge, at 
mange mennesker beundrede ham, 
mens andre tog afstand fra ham, især 
på grund af hans politiske holdning. 

HAN VAR IKKE AGENT 
Der er ingen hemmelighed, at 
nexøboerne viste sig yderst kritiske 

over for den unge forfatter, da han 
udsendte sine første værker. Kun 
enkelte værdsatte hans beretninger. 
Derfor kunne borgmester Annelise 
Molin i sin tale udtrykke glæde over, 
at anerkendelsen blandt bysbørnene 
omsider havde givet sig positive 
udtryk, tydel igst ved oprettelsen af 
mindescuerne i barndomshjemmet. 

Forfatterens søn Morten Andersen 
Nexø imødegik i sin tale den 
påstand, at hans fader skulle have 
virket som noget i retning af en sov
jettisk agent. Det har været an tydet i 
nogle aviser, men sønnen afviste 
sådanne beskyldninger som pure 
opdigt uden nogen grund i virkel ig
heden. 

Andersen Nexø sympatiserede 
med det ide-grundlag, som Sovjet
unionen byggede på, og han blev på 
sine besøg i lander modtaget som en 
kær gæst, men også af og til som en 
besværl ig partner. 

Gæsterne deltog også i en bustur, 
hvor man besøgte steder i byen og 
omegnen, hvor den unge Martin 
havde opholdt sig, og som han 

B-d. 

senere har beskrevet i sine noveller 
og erindringer. Det blev endnu 
engang slået fast, at de indtryk, han 
med sit følsomme sind havde ople
vet i sin barndom og ungdom, 
havde han bevaret og bragt videre i 
sit forfatterskab. 

Han var i tresserne, da han 
udsendte sine fire erindringsbøger, 
der i et levende sprog med mange 
interessante detaljer fortæller om 
hans egen udvikling og samtidig er 
en enestående beretning om livsvil
kårene for en fatt ig familie på Born
holm i slutningen af fo rrige århun
drede. 

BORGER I DDR 
Det er 40 år siden, forfatteren døde i 
Dresden. Han var højt anset som 
forfatter og talsmand for den kom
munistiske statsopfattelse, som 
DDR hyldede. 

Han modtog mange hædersbevis
ninger. Han blev æresdoktor ved 
universiteterne i Greifswald og Leip
zig, desuden bar en snes skoler og 
andre institutioner hans navr.. 
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Også på Bornholm kunne vi 
undertiden mærke den anseelse, den 
danske forfatter havde vundet i 
udlandet. 

Under et kraftigt stormvejr søgte 
tre statsejede fiskekuttere nødhavn i 
Nexø. De hed Ludwig van Beetho
ven, Karl Marx - og Martin Ander
sen Nexo. Navngivningen kunne ty

de på, at forfatteren regnedes med til 
roppen af kendte og værdsatte perso
ner. 

I 1952 modrog Nexø Skole en 
smukt kalligraferer skrivelse fra en 5. 
klasse i Friedrichsheim i Sachsen. 
Eleverne berettede, ae de havde haft 
besøg af en af verdens største dig
tere. Han havde fortalt om sin barn
dom på Bornholm og havde givet 
tilladelse til, ae skolen i fremtiden 
måtte bære navnet Martin Andersen 
Nexo Schule. Derfor ønskede de at 
sende en hilsen til hans gamle skole. 

HYLDEST OG KRITIK 
Andersen Nexø fik sin første bog 
trykt i 1898, novellesamlingen 
Skygger på Jul. Gjellerups forlag, 
hvor den unge forfatter fik sine fire 
første bøger udgivet. 

Samlingen indeholde bl.a. den 
kendte novelle Lotterisvensken. 

I nogle år arbejdede han som lærer 
på Gregersens Skole på Frederiks
berg og skrev i fritiden , men i 1901 
følce han sig så sikker som forfatter, 
ae han sagde sin stilling op og helli
gede sig forfatterskabet. 

Som forfatter og politisk kom
menracor oplevede Andersen N exø 
megen modgang, men også scor 
anerkendelse og støtte. 

En massiv bølge af modvilje fik 
han ae mærke i slutningen af 1939. I 
anledning af, at Sovjetunionen 
havde bedt Finland om en forhand
ling om forskellige forhold de ro 
lande imellem, herunder finnernes 
rømning af det karelske næs nord 
for Leningrad, skrev Andersen Nexø 
i oktober en artikel Omkring Fin
land. H eri angreb han »træbaro
nerne« og »de høje hatte« for i årevis 
at have undertrykt den finske almue. 

Artiklen vakte opsigt i hele D an
mark, ikke mindst efter at Sovjet
unionen havde angrebet Finland. 
Sympatien samlede sig om der fin
ske folk. I Sorø Amtstidende opfor
drede redaktør Valdemar Pedersen 
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Stenhuggersønnen Martin Andersen Nexø fotograferet i 1953. Han fedtes i 1869 
og døde i 1953. 

folk til at fj erne Andersen Nexø's 
bøger fra reolerne. 

Reaktionen gav sig ekstreme ud
slag. I Sorø brændte forstanderinde 
Magdalene Lauridsen al le Andersen 
Nexø's bøger fra Peder Dams biblio
tek, og enkelte politikere foreslog, at 
hans forfat terunderstøttelse på Fi
nansloven skulle fj ernes. 

I pressen dukkede også indlæg op, 
der under henvisning til ytringsfri
heden hævdede Ande rsen Nexø's ret 
til at have en anden mening end 
flertallet. 

Andersen Nexø oplevede dog også 
anerkendelse og hyldest i en ganske 
usædvanlig målestok. Hans runde 
fødselsdage blev fej ret med sco re 
festligheder i København , og da han 
i 1945 efter krigens afslutning 
vendte hjem fra landflygtighed i 

Sverige, samledes ikke mind re end 
70.000 deltagere i Fælledparken for 
at hylde den kendte forfatter. 

D en sidste store hyldest oplevede 
Andersen Nexø på sin 80 års dag i 
1949. I Fælledparken var mød t ca. 
50.000 personer frem til fødselsda
gen. I talerrækken fandtes kendte 
personligheder fra Norge, Sverige, 
Finlan d, Sovjetunionen, DDR og 
USA. D agen sluttede med et fakkel
tog på Rådhuspladsen. En usædvan
lig manifestation i vort land. 

EN ÆRA ER SLUT 
I mange år betragtedes Andersen 
Nexø som den store forfatter og 
repræsentant i D DR og andre kom
munistiske stater, men den tid er 
forbi. 

Æresboligen i Dresden, der efter 



Da Nexø fejrede 125-årsdagen for Martin Andersen Nexøs fedsel. Man samledes ved hans buste i parken ved Ferskesø. Der 
var taler og kransenedlægning. Billedet er taget ved den lejlighed. Siden var der reception i haven til huset med mindesam
lingen i Ferskesøstræde, hans barndomshjem. Andersen Nexø var ikke født i Nexø, men på Christianshavn, og havde ikke 
tilknytning til Bornholm. Hvordan fejes så bynavnet Nexø til hans efternavn? Børge Houmann, hans biograf, fortæller, at 
han sludrede med en boghandler og bemærkede, at hans bøger stod allerøverst på boghylden - hvor ingen kunne nå dem, og 
så blev de heller ikke solgt. Han blev tilrådet at feje Nexø til Andersen. Det gjorde han. Dermed kom bøgerne meget længere 
ned i rækken. Og så skete der noget - fortæller altså myten. 

hans død blev indrettet som m u
seum, er overtaget af de oprindelige 
ejere fra Vesttyskland. Huset er luk
ker for offentligheden, men minde
pladen for forfatteren har faet lov til 
a t blive siddende. 

Han og familien var i 19 51 flyttet 
til Dresden, hvor han blev udnævnt 
til æresborger. 

Møbler, bøger og fotografier fra 
boligen i Dresden er sendt til Nexø, 
hvor de nu er tilgængelige for publi
kum i mindestuerne. 

Efter kommunismens fald er 
mange fo rhold taget op cil over
vejelse i det tidligere Østtyskland. 
Bl. a. har de nye myndigheder tilba
gekaldt æresborgerskaber og andre 
hædersbevisninger fra de tidligere 
m agthavere. 

Efter en forespørgsel har Dresdens 
bystyre meddelt, at Andersen Nexø's 
æresborgerskab er under overvejelse. 

INTERESSEN I DAG 
Hvordan er så interessen for den 
store sociale forfatter i dag, 40 år 
efter hans død? 

Selvfølgelig er store dele af hans 
enorme produktion ikke længere 
aktuelle, men nogle bøger må siges 
at have blivende værdi. Her kan 
nævnes Pelle Erobreren, Ditte Men
neskebarn og de fire erindrings
bøger. 

Stoffet i disse værker er så alment 
menneskeligt, at de ejer substans til 
at have gyldighed i skiftende tider. 

For bornholmerne har forfatter
skabet speciel værdi. Han yndede 
ikke at blive kaldt hjemstavnsforfat
ter, og den betegnelse passer også 
dårligt på en kunstner, der blev 
kendt i store dele af vor kulturkreds, 
og hvis bøger er oversat til 45 sprog. 
Alligevel giver især bornholmerno
vellerne og erindringsbøgerne et 

Foto: ]ens-Erik Larsen. 

enestående værdifuldt billede af livet 
på Bornholm for 100 år siden - et 
Bornholm, der er forsvundet. 

* 
Mens Martin sprang om som vog
terdreng ude ved Langedebyvejen, 
blev han ferm til at bruge klaffen, en 
fire meter lang pisk, når han skulle 
holde styr på hjorden. Tiden på vog
temarken var tryg og frugtbar for 
den spinkle dreng. Han voksede 
både fysisk og psykisk, og som 
minde om de gode år havde han lige 
til sin død barneårenes klaf hæn
gende på væggen i sit arbejdsværelse. 
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Drenge- og sagførerår 
i Nexø 

Det gamle Birchs Legat, som oprettedes af direktør Johannes August Birch fra Nexø til støtte for 
ungdom, der vil videre med diverse studier (se jul på Bornholm 1991) har flet en støttefore
ning, der hvert år udsender en hilsen til medlemmerne. Den består bl.a. af en levnedsskildring, 
skrevet af en af de gamle studerende, der i sin tid modtog støtte til studierne fra det nævnte 
legat. Redaktionen har bemærket sig, at der i disse skildringer forekommer interessante passager 
fra hjemøen, og fremover er det tanken at præsentere eksempler på disse skildringer, efter 
behorigt indhentet tilladelse selvfølgelig. Den første kommer fra Landsretssagfører Kai Skov
gaard-Sorensen, der i mange år virkede i Nexø, og som nu bor i Skodsborg. 

Jeg er født i 1918 i Nexø i Torve
gade nr. 1, hvor min far havde sag
førerkontor i stueetagen, og min 
mor fødte på første sal. Far var ind
vandrer fra det mørke Jylland. En 
dag stod han i tågen på havnen i 
Nexø med storternet sixpence, høj 
flip og sin grønne skibskiste, og blev 
straks hyret af byens mægtigste 
mand, by- og herredsfogeden, der 
var dommer, politimester og borg
mester i samme person. Far faldt 
godt til i byen og blev gift med 
bankdirektør Skovgaards latcermilde 
datter. 

EN KARAKTERFE]l.,? 
Min morfar var egentlig smed eme
ster. Men som den driftige m and 
han var, ville han have en bank i 
byen og cyklede by og opland rundt 
for at regne aktier. Da der ikke var 
andre, der ville være direktør, måtte 
han selv påtage sig jobbeL Jeg fandt 
efter hans død en tyk protokol, en 
regnskabsbog for smedeforre tnin
gen, fyldt med skriveøvelser med 
store kantede bogstaver. Han h avde 
altså, foruden alt det andet han 
måtte sætte sig ind i vedrørende 
bankdrift, også mårtet tvinge srnede
næven til ar føre en pen. Han blev 
forøvrigt også af sti fteren af Birchs 
Legat tvangsindlagt i legatets første 
bestyrelse. 

Far etablerede sig som sagfører i 
19 16. H vad hans arbejde bestod i, 
tror jeg ikl<e jeg som barn tænkte 
over, men vi konstaterede, ae det 
medførte, ar han ofte kom for sent 
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til middagen kl. 12, fordi det trak 
ud i retten eller folk standsede ham 
på gaden for at snakke sager. 

Fra jeg var omkring ti år begyndte 
jeg selv ae arbejde for retsvæsenet. 
H ver lørdag eftermiddag efter sko
len fejede jeg gaden foran kontoret. 
H erunder afsløredes en mangel, en 
karakterfejl, der har forfulgt mig i 
hele min juridiske løbebane: jeg 
brugte længere rid på ar overveje, 
hvorledes arbejdet skulle gribes an, 
end på selve arbejdet! I gadefejnings
situationen havde det dog en p rak
tisk betydning. Jeg fik nemlig 35 øre 
i honorar, der udbetaltes, når arbej
det var udført, og på detce tidspunkt 
dukl<ede min kammerat Poul 
uvægerligt op og spurgte, om vi 
skulle lege. Vi gik så over torvet til 
Ankers Ismejeri og købte slik for 
pengene. H vis jeg ikke var færdig, 
når Poul kom, tog han kosten og 
gjorde med stor energi arbejdet fær
dig. 

BILHADENDE DOMMER 
D et var forøvrigt også som tl-ang 
jeg fik min ilddåb i retssalen og blev 
rilrettevist af dommeren. Jeg var 
køre med far til retsmøde på birings
stedet i Svaneke. Dommeren, som 
hadede bilister, forlangte at vogn
mand Petersen, som kørte fo r ham 
også var retsbud, og ikke måtte køre 
hurtigere end 15 kilometer i rimen. 
Sagførerne ville ikke krænke rettens 
værdi ved at overhale, så bilkortegen 
til Svaneke virkede som er begravel
sesoptog. 

B-d 

Efter at jeg var blevet træt af at køre 
rundt i gaderne i Svaneke, smuttede 
jeg diskret ind i retssalen og satte 
mig på bænken ved siden af retsbu
det. Dommeren afbrød straks rets
handlingen, der bestod i fars frem
læggelse af inkasso-stævninger, og 
spurgte om jeg var 18 år. Da dette 
blev besvarer benægtende, anmo
dede den høje dommer mig under 
henvisning ril retsplejeloven om 
straks ar forlade retslokalet. 

Om sommeren cyklede vi hver 
dag i strålende solskin og strid mod
vind til Balka Strand til vores seks
kantede badehus. Mor pumpede pri
mussen igang og lavede kaffe, pri
mussen susede, brændingen brusede 
og vi fik fem øres rosenbrød med 
sukkerglasur fra konditor Hjorth på 
torvet. Badede, for længe, tænder
klaprende kolde, varmedes af solen i 
klitternes læ. 

Fra min skolegang vil jeg kun 
omtale gymnasieårene i Rønne, som 
jeg mindes som en god tid. Og det 
skønt der efterhånden trak mørke 
skyer op i min personlige baggrund. 
Min far var, mens jeg gik i 2.g" ofre 
syg, og døde sommeren 1935. På 
grund af togriderne måtte jeg bo i 
Rønne og cyklede hjem lørdag efter
middag og tilbage søndag aften. 
Specielt disse afcencyklecure i mørk
ningen med landskabet i dunkle 
jordfarver og en rød-oran ge aften
himmel, mens jeg trampede bekym
ringerne fra hjemmet bag mig, står 
tydeligt i min erindring. 

I Rønne var jeg hurtigt kommet 
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Det ses af de tilhørende iLLustrationet; at Skovgaard-Sørensen i timerne på den gamle statsslwle i Rønne har besk,eftiget sig 
med andet end at Lytte flittigt til lærerne. Her er en gengivelse af en tegning, som han udførte på katduspapiromslaget til en 
af skolebøgerne. En cotlagelignende skildring, der tydeligt røber noget af det, der drønede rundt i den unge mands hoved. 
Læreren er Ivan Stchelkunojf 
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ind i en festlig klike af rønnedrenge, 
der efter skoletid holdt til på Den 
røde Badeanstalt i Sydhavnen. Der 
var en skrækindjagende femmeter
vippe, som jeg måtte mande mig op 
til at springe ud fra for ikke at falde 
helt igennem. Om aftenen spillede 
de bridge hos hinanden i deres hyg
gelige hjem - eller holdt gilder med 
de skønne rønnepiger. Jeg kom også 
med i skolekomedien i 1. og 2.g. 
både som skuespiller og dekorati
onsmaler. 

Det kunne selvsagt knibe med lek
tielæsningen, men det var en ople
velse at Ta. gode, fagligt højt 
kvalificerede lærere. Der var absolut 
intet sherfigsk-metropoliransk ved 
dem. Selvom engelsklæreren, Ivan 
Stchelkunojf, tidligere præst ved den 
russiske kirke i København, kom 
stormende ind i klassen og præsen
terede sig med følgende svada: »Kan 

I se denne bog!« D en var ret medta
get og ryggen repareret med stor
blomstret shirting. »Den er blevet 
sådan af at blive kylet i hovedet på 
elever, der snakker i timen!«, var vi 
godt klar over, at det var en joke, og 
at han var en personlighed, som vi 
vi!Je ra det morsomt med. Hans 
udtale både af dansk og engelsk var 
forøvrigt så distinkt, at hver stavelse 
stod som mejsler. 

Lektor Ellen Noach var derimod 
virkelig skrap, streng og kritisk, men 
hendes undervisning i dansk er vel 
nok der, der har berydet mest for 
mig, da jeg »kom ud i livet« og som 
fuldmægtig på et højestere tssagfører
kontor kom ind i en verden, hvor 
kravene til klarhed og præcision var 
ret så høje, også med hensyn ri! det 
sproglige. 

Når jeg i 70-erne og 80-erne, da 
det var interessant blandt unge at 

Lektor Ellen Noack, som er en af de statsskolelærere, der har brændt sig uudslette
ligt ind i adskillige gymnasielevers erindring som en dansklærer, der stillede store 
krav. 
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tale med svag, mumlende stemme 
og sammenklemte læber, skulle 
antage fuldmægtige, tænkte jeg ofre 
på, at de skulle have haft en Stchel
kunoff eller Noack som lærer. Jeg 
har dog været ude for, at vi ved 
ansættelse af en fuldmægtig stillede 
som betingelse, at han tog taleun
dervisning. 

Jeg blev student 1936, og vi flyt
tede til København, hvor jeg rakket 
være Birchs Legat, kunne påbegynde 
det juridiske studium. Blev kandidat 
januar 1943 og fik stilling som aut. 
fuldmægtig hos højesteretssagfører 
N H Bache - et af de store gamle 
træer i den juridiske verden, førende 
sagfører i forsikrings- og erstatni ngs
ret og foregangsmand for udarbej
delsen af etiske regler for sagfører
standen, reglerne om god advokat
skik. Der var for er ungt, modeler
bart menneske et godt sted at lære 
håndværket. Det var ikke pengene, 
det først og fremmest drejede sig 
om, men om at lave godt arbejde og 
opføre sig orden tligt! Arbejdet be
stod mest i responsa og retssager. 
Efrer at jeg var blevet landsretssag
fører, blev jeg medarbejder på et 
større højesteretssagførerkontor og 
en kort (misforstået) periode husju
rist i et forsikringsselskab. 

TILBAGE T IL FØDEØEN 
Så efter en sygdomsperiode - kom 
jeg på rekreation på Bornholm. 

Min fars efrerfølgers efterfølger 
havde kort forinden givet op og var 
flyttet fra øen, efter sigende af »rus
serskræk«. Jeg blev kraftigt opfordret 
ri! at nedsætte mig som sagfører i 
Nexø. Og faldt for fristelsen, som 
alle bornholmere vist kender, til at 
vende tilbage til fødeøen. 

Vi havde en god tid i Nexø, hvor 
der, bl.a. på grund af genopbygnin
gen var mange unge familier. Jeg fik 
efterhånden en god praksis med kli
enter over hele øen, navnlig inden 
for landbrug og fiskeri. 

Af sager af mere almen betydning 
kan jeg nævne fredningssagerne ved
rørende Dueodde og Læså, medvir
ken til de bornholmske bankers 
sammensluming i Bornholmerban
ken, andelsfoderstof- og grovvarefor
eningernes i BAF, og salget af Det 
østbornholmske Dampskibsselskab 
til 66-selskabet. 

Det spændende og vel også men-



n eskeligt udviklende ved sådan en 
p rovinsforretning var, at man fik at 
gøre med alle slags sager og kom tæt 
på alle slags mennesker. Jeg fik 
forøvrigt efterhånden den fikse ide, 
a t bornholmerne har et medfødt 
talent for jura. Jeg havde meget sam-

arbejde med borgm estre og sogne
rådsformænd (der var jo dengang 
der var mange små kommuner på 
øen), og bestyrelsesformænd i land
boforeninger og andelsselskaber, de 
var alle gårdejere, som fra deres unge 
år havde været med i alle slags besty-

Gymnasieelevens tegning af skolegården til Rønne Statsskole. 

Lektor Th. Lind huskes af mange som 
en elskelig og interesseret lærer på gym
nasiet. Ved siden af dyrkede han histo
riske interesser. Bl.a. som museums
/eder og redaktør af nærvterende hæfte. 

relser, og det var virkelig påfaldende, 
hvordan de straks fandt frem til ker
nen i en sag og de afgørende argu
menter. De var ikke cand.jurer, men 
virkelige jurister, hvad man absolut 
ikke kan sige om alle, der smykker 
sig med cand.jur-ticlen. 

Det kolligiale arbejde, som jeg var 
blevet interesseret i fra min fuld
mægrigtid hos Bache, fik jeg nu en 
del af. Jeg blev formand for Born
holms Advokatforening, medlem af 
kredsbestyrelsen og senere i otte år 
af Advokatnævnet, advokaternes 
øverste instans i klage- og discipli
nærsager. Et arbejde, som jeg både 
på grund af dets indhold og på 
grund af samværet med gode kolle
ger havde megen glæde af. 

TILBAGE TIL KØBENHAVN 
I 1969 fik jeg overraskende tilbud 
om på særdeles favorable vilkår at 
blive kompagnon i et københavnsk 
advokatfirma. 

Da det lykkedes at finde en køber, 
som jeg trygt kunne overlade min 
Nexøpraksis til, landsretssagfører C 
A. Arno/dus, Rønne, slog jeg til og 
forlod så igen fødeøen. 

Herefter drev jeg advokatvirksom
hed i København fra 1970-89. Jeg 
beskæftigede mig hovedsagelig med 
procedure, både i civile sager og 
straffesager, og fik også i beskeden t 
mål opfyldt min ungdoms drøm om 
at procedere i Højesteret. De born
holmske fiskere skaffede mig to store 
sager, Laksesagen og Havneblokade
sagen. I sidstnævnte blev jeg fo rsva
rer i 13 byretter landet over for de ca 
600 fiskere, der var rejst t iltale imod, 
så jeg fik set lander. 

* 
I mit otium har jeg genoptaget m in 
ungdoms interesse for at male. O gså 
her spiller Bornholm en stor rolle: 
Bornholmermalerne og der born
holmske landskab. 
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Pastor Arne Madsen fra Grisby har fundet tre både 
hygge I ige og tankev,ekkende historie1'. Den første for
tæller et drama fra stormfloden ved årsskiftet 1904-
05. Den lavede frygtelig ravage i alle øst- og nord
vendte havne, og mange fartojer blev knust i bassi
nerne. Og så gik der desuden menneskeliv til! Den 
anden historie fortæller om en leaptajn Mogensen, 
siden Morgan, der tjente gode penge i England -
men alligevel en dag vendte hjem til Listed. Og 
endelig et stormflodsglimt fra Gudhjem. Og så er der 
en tredie fra Gudhjem, også fra stormflodsnatten, 
med en beretning om bla. en ildkugle. B-d 

En stormfuld nat 
Det er typisk, når vi læser om 
stormfloderne, at de kun fortæller 
om ødelagte havne og både - ikke 
om mennesker direkte. H er er en 
historie fra stormflodsnatten ved års
skiftet 1904-05, og den fortæller om 
mennesker. To brødre, Anders og 
Klaus Nielsen, og j ens Peter Jensen, 
havde hver deres part i dæksbåden 
»Bornholm« af Lisred . 

Klaus Nielsen var født den 13 . 
november 1872 - altså det år, der 
huskes endnu som et af de storm
Aodsår, der virkelig tæller til. 

Anders Nielsen var født den 19. 
april 1878, mens Jens Peter Jensen 
var endnu ældre. De tre plejed e ar 
rage på fiskeri sammen, men da 
Klaus N ielsens kone var syg sidst i 
december 1904, tog hans svoger, 
Kristian Hansen m ed i stedet om 
morgenen den 30. december. D e 
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havde !akselænkerne ude øst for 
Listed. Der blæste rask, da de et par 
rimer efter nåede frem. Yderligere 
rog vinden til. 

MOD NEXØ 
»Da klokken var et om eftermidda
gen, vendte vi om for at gå hjem
over. Vinden var gået over i vest, så 
vi havde modvind. Vi begyndte med 
to reb i storsejlet, men hen mod 
aften flovede vinden så meget af, at 
vi løste rebene og satte både topsej l 
og klyver. Kl. 8 om aftenen var det 
næsten helt stille. 

Så fulgte en h ård dønning fra 
nordvest. Vi bjærgede topsejl og kly
ver og firede storsejl ned til to reb. 

Luften kom ganske pludseligt, 
hvorpå Jens, som den ældste, be
mærkede: 

- V i kommer ikke ril Listed i nat! 

Srormklyveren blev sat til , og Jens 
fortsatte: 

- Vi sætter kurs mod Nexø!« 

BØLGEBRUS 
D e nåede Nexø, men havnens ene 
ledefyr var gået ud. De kunne der
med ikke gå ind. Så råbte Jens: 

- Sæt fokkijn , horra! 
De kom ud igen , men det var et 

under. Det hele var et bølgebrus. 
Søerne væltede over båden, men 
fokken holdt, og de kom ud på 
dybere vand igen, mindskede sejlene 
endnu mere - og så blev det sne
storm, men de lænsede pænt mod 
Dueodde, som de kom klar af Men 
de så ikke lys - hverken fra det store 
eller det lille fyr. Oveni kom isen. 
Blokkene frøs til ubrugelige klum
per, sejlene blev som brædder. Lan
ternerne var kun isklumper. Det så 
ikke godt ud. 

Da dagen gryede, blæste det sta
dig. De snakkede om at nå Rønne, 
men det kunne ikke lade sig gøre 
med den ringe sejlføring, og der var 
umuligt ae sætte mere, fo r rebene 
kunne ikke løsnes på grund af over
isning. 

REDDET AF »THOR« 
De tre mand i båden var efter
hånden godt forkomne. Kulden bed. 
Anstrengelserne overmandede, men 
hen på eftermiddagen havde man 
observeret dem fra Amager. Rønnes 
redningsvæsen blev alarmeret. Der
fra sørgede man for, at 66-damperen 
»Thor« gik ud med kaptajn Thorsen 



på broen. Den fik rag i fiskerne og 
deres båd, og cidligc på eftermidda
gen var de i havn påny. 

Men de var godt forkomne: 
»Vore cøj var gennembløde, men vi 

blev gode behandlet. Medlemmer af 
redningsvæsenec cog os med hjem. 
Jeg selv kom hjem ci l fisker Otto Jør
gensen, hvor jeg fik den bedst tænke
lige pleje, jeg kunne ønske mig. 
H avde vi ikke faet hjælp da, havde 
vi ikke klaret os narren over. Vi ville 
være frosset ihjel. Alc var vådt, og 
det var umuligt ae fa ild i kaminen i 
kahyccen«. 

Disse tre fiskere var heldige - crods 
den hårde rur. Men der var også en 
båd fra Svaneke, der havde taget 
ruren ud cil lakselænkerne samtidig. 
O m bord var fiskerne Julius Jensen, 
Peter Kofoed og Peter Mogensen. 
D eres båd blev knuse i bølgerne. D e 
blev aldrig funder, heller ikke dele af 
deres båd. 

- en 
festlig 
dag 
PETER MORGAN FRA LISTED 
Gamle aviser glemmer ikke. Det fik 
jeg for øje, da jeg bladede i nogle 
gamle årgange af Bornholms Avis. 
Jeg så, hvordan pinsen i 1878 falde 
sådan, at man anden pinsedag 
kunne fejre grundlovsfesc. 

I samme måned som denne fest 
kunne man lytte cil prædikanten 
Boyesen hos avlsbruger Mogensen i 
Sandvig om morgenen og hos Hans 
Tofte Holm i Allinge mide på efter
middagen. Søndagen efter blev der 
bude til m issionsmøde i missionshu
ser i Nexø og Snogebæk. Og så var 
der skovauktion i Almindingen. Var 
man interesserer, havde man ae 
møde ved Bastemoseleddec. 

KÆRLIGHED OG AGTELSE 
M en der var altså grundlovsfesc i 
Listed. En fescens og glædens dag. 

En dæksbåd af den type, der anvendtes til laksefiskeri fra 1870 og frem til moto
rer blev installeret i bådene. Det er en båd af denne type, der fortælles om i 
artiklen. Dog er denne to fod længere end »Bornholm«, der heller ikke havde 
båd på dækket. 

Ikke med policisk scrid, men en fest 
i hjertets glæde og fo rventning. Det 
kunne man tal<l<e den brave Lista
horra kaptajn Mogensen for. Han 
var hjemme igen på sin fødeø efter 
mange års sejlads i det fremmede. 
Det skulle fejres. Han havde ladet 
rejse er score tele i haven og havde 
indbudt fiskerlejets beboere cil møde 
både om eftermiddagen og om afte
nen. Der kom mange forventnings
fulde mennesker. H erom vidner det 
læserbrev, der fulgte i festens køl
vand. Man kunne læse, ae kaptajn 
Mogensen ikke bloc var en »ædel
tænkende, brav og megec dannet 
mand, der ved hele sin færd har 
»vundet alles agtelse«, men han var 
også en mand, som havde »vunder 
alles kærlighed«. 

D enne mands fulde navn var 

Peder Mogensen, kaldet Peter, født i 
Listed og 58 år, da festen blev holde. 
H an var søn af Mogens Pedersen og 
hustru Cicilie Nielsdatter, en kunst
snedker, der bl.a. syslede med at lave 
violiner. 

Sønnen stak til søs, da den alder 
var inde. I England fandc han en 
pige, som han giftede sig med og 
ændrede navn cil Peter Morgan, blev 
captain, forretningsmand og skibs
ejer - for bl.a. ae sejle pa Slavekyscen, 
hvor han skabte sig en formue. 

Men så døde konen, og han fik 
igen lyst til Listed. Her traf han nok 
en pige, Benedikte fra Broløkke i 
Østermarie. D e giftede sig og fik 
sønnerne Mauritz, der blev gift med 
Karen Sode fra Nexø, og Niels Peter, 
der rejste til England og blev gift 
der. 

og stegte ænder 
på Gudhjemkajen 
PÅ VEJ HJEM FRA JULETRÆ 
En anden optegnelse fra samme 
scormflod er skrevet af Lon ny Sonh, 
Gudl1jem: 

Vi havde været til juletræ i G ud
hjem og var på vej hjem cil Melsted, 
hvor familien, fisker Ludvig Olsen på 
den tid boede. Pludsel ig gik en scor 
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ildkugle langsorne cværs over h im
len. Far sagde, der måske varslede 
uveir. 

Om natten blev det scormflod. Far 
måcce cil Gudhjem. Han og Hans 
Norregaard havde ladet bygge en 
halvdæksbåd ved navn »Dana«. D en 
lå på kajen, løftet op af stormfloden. 
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En anden båd sejlede ind gennem 
købmand Jørgensens p ore og lagde 
sig tilrecce der. 

Der var også et tragikomisk syn . 
Pension Fuglsang havd e madkælder 
under huser. Vandet strømmede ind, 
og ud gennem kældervinduerne drev 
stegte ænder og rullepølser. 

Livet var barsk og brutalt for fiskerne, 
men Livet skal også gå videre. De tre 
fisleerkoner hygger sig sammen en for
sommereftermiddag, hvor hylden 
blomstrer, og havet ikke var så farligt 
som om vinteren. 

Foto: Vald. Myhre. 

Side 27: 
De gamle garnjoLLer fin dengang, sil
den spiLLede en stor roLLe i det born
holmske fiskeri. 



·-

Den lille båd i forgrunden kaldtes en sonæse. Den var god til mange ting engang. Her spejler den sig smukt i den blikstille 
vandoverflade med Listed i baggrunden. Foto: Vald. Myhre. 

t 
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Drømmen om 
sang og musik 

I Hasle er der kommet styr på minderne omkring en 
af byens sønner, den store sanger Vilhelm Herold. 
Det har sat gang i noget andet - indsamling af 
musikalier af enhver art. Journalist Arne Ipsen, der 
kender både Heroldsamlingen og lokalsamlingen, 
skriver her om opfølgningen, der har resulteret i 
materiale om efterhånden fjerne tiders sang- og 
musikliv, som ophavsmanden gerne ser anvendt i et 
Bornholms Sang- og Musikmuseum. Om det kan 
blive til noget, ved ingen i dag. B-d. 

»Et land uden sange er ikke noget 
folk.« Disse ord af den sydamerikan
ske digter Pablo Neruda citeres ofre. 
Men de kan ikke uden videre møn
tes på Bornholm. Og slet ikke hvis 
vi kigger nærmere på Bornholms 
sang- og musikhistorie. 

Historien vælder frem med vid
nesbyrd og musiske historier i et 
arkivrum på anden sal i Hasle Bibli
otek. Effekterne er ved at sprænge 
rammerne, og initiativtageren, Leif 
Holm, kunne selvfølgelig godt tænke 
sig mere plads. Mens dette skrives, 

Hvem husker ikke de to musikalske spasmagere fra Rønne, brødrene Harald og 
HølgerLundt. 
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er sang- og musiksamlingens lokale
forhold ikke endeligt afklaret. Leif 
Holm stiler dog mod at kunne lave 
en sommerudstill ing i 1995, scor 
eller lille. Det lokale, han har til 
rådighed, vil i hvert fald blive fuldt 
udnyttet. 

GAMLE SAGER 
Leif H olm er oprindelig uddannet 
som malersvend i fødebyen Rønne. 
Han har også haft fotografering og 
fototekn ik som profession, og efter 
mange år som keramiker på Lolland 
måtte han søge invalidepension på 
grund af en dårlig ryg. H an vendte 
tilbage cil fødeøen og slog sig ned i 
Hasle, hvor plejecentret Toftegården 
nyder godt af ham som underviser i 
keramik og focografering. 

H an har været medlem af bestyrel
sen for lokalsamlingen Hasle-egnens 
Lokalhistorie fra starcen i slutningen 
af 199 1. I løbet af 1993 begyndte 
Leif Holm i det stille at indsamle 
materiale ti l Bornholms sang- og 
musikhistorie i form af gamle pla
der, noder, fotografier og teknisk 
udstyr som radioer, instrumenter, 
grammofoner og meget andet. På 
lokalsamlingens generalforsamling i 
januar 1994 kom han frem med 
oplysninger om indsamlingsarbej-

Sangeren Vilhelm Herold, 
der blev lærer for en 

anden bornholmsk sanger af 
format, Erik Sjobergfi'a Nexø. 
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Musik- og sanginteresserede samledes i de lange vinteraftener om musik, der blev anvendt i kirker og ved traditionelle kon
certer. Her øver en strygekvartet sig hos organist Henry Ipsen, der til daglig arbjdede som murer: 

det. Han fik er rum i Hasle Biblio
reks bygning sriller til rådighed. Og 
nu begynder ideerne til er Born
holms Sang- og Musikmuseum at 
tegne sig for ham. 

Da Leif Holm kom ind i der 
lokalkulcurelle arbejde, blev han 
hurrigr fænger af kgl. kammersanger 
Vilhelm Herolds Mindesamling, som 
han også gør en indsars for, navnlig 
på der lydrekniske område. Han 
glæder sig over curisternes interesse 
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fo r minderne om H asles s tore søn, 
men har tillige spekule rer over stu
ens fremtidsmuligheder. Disse over
vejelser satte gang i de nye ideer for 
Bornholms musikalske samling. 

DER SKAL MERE T IL 
Det kan ikke nægtes, ar H erold
samlingen er et li lle statisk museum, 
siger Leif Holm. I sig selv er det, så 
vidt jeg kan skønne, fuldr udbygger. 
Og det er nok tvivlsomt, om nye 
generationer vil vise samme interesse 
fo r H erold. Vi er er par srykker, der 
har talt om, ar hvis Herolds M inde
sam ling skal overleve, m å der ske en 
videreudvikling af sang- og m usik
oplevelserne - med H erold som 
udgangspunkc. Der næste nin 
kunne blive en mere ud bygger præ
sentarion af Herolds elever. I forve
jen har vi en lille, permanent udstil
ling om eleverne, men der kan gøres 
mere. Tænk på, hvad Vilhelm 
H erold kom ril a t betyde for fol k 
som Lauritz Melchior, Edith Oldrup, 
Holger Bo/and, og vor egen born
holmske Erile Sjøberg. Han kunne 
blive starten på næste trin, fo r han 
blev også populær på bornholmske 
sange, ikke mindsr den sangreknisk 

krævende Mide uda sal ren 
Østersjø. 

Og for øvrigt har vi ffie t opragelser 
fra et sangarrangement med Erik 
Sjøberg på en gård i Øsrermarie. Vi 
kan gå videre med den bornholmske 

Den tidligere malersvend Leif Holm, 
der har slået sig på indsamling af 
diverse musikalier i drømmen om et 
museum. 



populærsanger Tage Absalon, som 
også har indsunget bornholmske 
sange. Vi vil gerne kunne tegne et 
bredt billede af Tage Absalon. I den 
forbindelse søger vi plader, hvor han 
bliver akkompagneret af Bob Anders 
orkester. Dermed er vi kommet ud 
på det store bornholmske sang- og 
musik.marked! 

T ING OG HISTORIER 
Jovist, han og hans venner har ind
samlet et omfattende og alsidigt 
materiale. Minder om bornholmske 
spillemænd, mi li tærorkesrre, forskel
lige sangkor, folkesangere, rytmiske 
orkestre, noder, gamle fotos og 
enkelte musikinstrumenter. Af rent 
tekniske godbidder er der grammo
foner, skæremaskiner til produktion 
af plader og en række radioappara
ter, der repræsenterer forskellige 
tidsperioder. 

I øvrigt skal vi nævne en hel del 
indspilninger af Ernst Galthens orke
ster og af kirkekoncerter, dirigeret af 
Rønne Kirkes tidligere organist, 
Carl Emil jungild. 

Leif Holm taler meget med sine 
medhjælpende venner om emner, 
der kunne fokuseres særlig meget på, 
så sang- og musiksamlingen rar et 
spændende indhold af gode histo
rier. Det vil falde i tråd med de for
ventninger, nutidens kultur- og 
oplevelsesturister stiller til museer og 
udstillinger. 

FOR ØJE OG ØRE 
En h istorie kunne handle om sangen 
og musikken i Hasle Afholdsfore
ning, en kulturfaktor i vort århun
dredes begyndelse. D er kunne også 
fortælles om de årlige propaganda
uger for den levende musik i 
1950'erne. Her hævdede H asle sig, 
bl.a. takket være byens tidligere, 
mangeårige organist, Henry Ipsen. 
Der kunne fortælles om traktørste
der Skovly, hvis ejere, familien 
Andersen, i årene efter anden ver
denskrig gav bornholmske sangere 
og musikere gode chancer for at 
blive kendt. Og der kunne fortælles 
om en minderig lørdag i 1955, den 
18. juni, hvor kor og musikgrupper 
fra store dele af Bornholm stævnede 
mod Bodilsker præstegårdshave for 
at blive forenet i fremførelsen af et 
stort korværk, »Munken og Fuglen« 
af digteren Alex Garff og komponi-

Erik Sjøberg som krosønnen Kristian i syngestykket Kjøvvenhaunarinj på Rønne 
Theater i 1943. 

sten Oluf Ring. I 1995 er det jo 50 
år siden! 

På længere sigt kunne Leif Holm 
tænke sig en lokal helhed, et hus 
med udstillinger, arbejdende værk
steder, teater og små koncerter. Han 
mener, at H erold-samlingen og 
Sang- og Musikmuseet er en del af 
denne sammenhæng. Der vi l jo altid 
kunne regnes med ikke blot noget 

for øjet, men også noget for øret, 
både det musikalske og det øre, som 
bare glæder sig over sang og musik. 
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Englænderne på 
Hammer Odde 

Østersoen var farligt farvand under englænderkrigen. Bornholm og Christiansø var udsatte 
områder. Specielt Christiansø, der Ligefrem blev bombarderet af engf,enderne, men de store 
skibe måtte vige. Kanonerne kunne ikke række. Skibene sejlede skræmmende rundt i Østersøen, 
og det gik galt for enkelte. Et af dem forliste endda, knustes mod klipperne ved Hammer Odde. 
Det var tilmed et dansk skib, »Fama«, men det var erobret af englænderne. Syv af de ombord
værende omkom og blev begravet ved fyret. En sten minder i dag om begivenheden. Fyrmeste
ren på H ammer Odde, skibsfører j ens Th. Carlsen, har interesseret sig for begivenheden og 
samlet kendsgerninger via bl.a. den engelske ambassade, orlogsmuseet og marinens bibliotek, og 
fortælier her historien bag forliset. B-d. 

De spanske tropper på Koldinghus 
frøs i martskulden 1808. Så fyrede 
de i de åbne ovne så voldsomt, ar 
slottet brændte, og spaniolerne 
måtte fordeles i Jylland og på Fyn. 
Siden skulle de spanske tropper på 
Fyn under ledelse af general Ro
mana flyttes fra Nyborg til Lange
land og ligge her, indtil der kunne 
skaffes engelske transportskibe til at 
fjerne dem. 

Det var ikke så ler. Desuden lå der 

tre mindre danske skibe, »Fama«, 
»Salorman« og kongebåden »Søeor
men« og patruljerede ved indsejlin
gen til Nyborg Fjord, omkring 
Slipshavn, og det lykkedes dem vir
kelig at hindre englænderne i at nå 
ind til Nyborg, hvor danskerne 
holde stand på slottet. 

ANGREB 
Men så tog englænderne sig sammen 
og koncentrerede deres skibe i Store-

bælt, bl.a. »Superb«, »Brunswick« og 
»Edgar« og gik til angreb - under 
kaptajn Macnamaras ledelse på dan
skerne i Nyborg Fjord. Det blev til 
et dansk nederlag. Det vides, at che
fen på »Fama«, premierløjtnant O tto 
Friderich Rasch, blev anbragt i 
engelsk fangenskab. Jeg har ikke 
underretning om, hvad der skete 
med de andre danske marinere, men 
det er i hvert fald en kendsgerning, 
at næsten 7.000 danske og norske 

Stenen for de engelske marinere står på plænen, der fra fyrmesterboligen skråner ned mod den offentlige sti. Tusinder af 
tu1·ister passerer den hver sommer. 
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Selv om denne afdækning af den gamle stenbelægning ikke har noget med englænderkrigen at gøre, så er det dog noget med 
krig. Det er en afdækning af en del af en kystskanse fra 1600-taffet. En effektfuld historisk detalje i det frodige terræn. 
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Den mest dramatiske begivenhed omkring den engelske flådes sejlads i Østersøen var oveifaldet på Christiansø den 24. 
oktober. Det blev gengivet i kobberstik som dette, men effers findes der ikke gengivelser af skibene. F eks. ikke af den forliste 
»Fama«. Arkiverne fortæLler, at det blev bygget som brig i København i 1802. Længden var ca. 25 meter, bredden ca. 6.5 
meter, dybgangen agter var ca. 3.15 meter, dybgang for ca. 2.45 mete1: Briggen var armeret med 12 stk. 12 punds karona
der af jern og to stk. seks punds kanoner af jern. 

søfolk kom i engelsk fangenskab 
under krigene 1801-1814. Den 20. 
februar 1809 kom der rapporr fra 
Rasch om kampene på Nyborg 
Fjord. H an befandt sig da i Christi
anssand. Men seks dage senere op
holdt han sig i en lejr ved Løkken, 
og han modtager anerkendelse af sin 
indsats under kampene ud for Ny
borg og tildeles en kongelig medalje. 

I ENGELSK TJENESTE 
11. august 1808 udkæmpedes det 
såkaldte hesteslag på markerne uden 
for Nyborg. Med støtte af de engel
ske skibe på fjorden, erobredes Ny
borgs fæstning. D erved åbnedes ad-

gang for, at de spanske tropper 
kunne blive færget til Langeland. 
Der samledes ikke mindre end 
9.000 spaniolere her. Britiske trans
portskibe sejlede dem en halv snes 
dage senere hjem til Spanien, mens 
danske skibe som »Fam a« og »Sal
orman« blev bemandet med engel
ske tropper og indsat i bevogtningen 
af de danske farvande. I november 
og december 1808 plaskede de 
rundt i Øresund, foresatte siden til 
Østersøen , hvor admiral Saumarez -
chefen for englændernes flåde i Ø s
tersøen - havde rigeligt at gøre med 
bl.a. at holde de bornholmske ka
pere i skak. 

Kanonjolle fra englænderkrigen. Bemærk det Lave agterskib. 
(Efter maleri afC. W Eckersberg). 
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INDHENTET AF SKÆBNEN 
De to skibe »Fama« og »Salorma.11« 
fandt i december 1808 sin skæbne i 
nærheden af Ystad. Hele besætnin
gen blev reddet. Men her er efterret
ningerne uenige. Englænderne fast
slår, at »Fama« forliste på klipperne 
ved Nordbornholm den 23. decem
ber 1808, mens derimod danske 
oplysninger har datoen 25 . decem
ber. Lad os holde os til den version. 
Det giver en rimelig chance for at vi 
kan give en animeret julefest skylden 
for årsagen til forl iset! Men den 
engelske chef, løjtnant Topping, 
omkom. D esuden seks besætnings
medlemmer. To af dem var kvinder. 
D et meste af inventaret og kano
nerne bjærgedes i land, men selve 
skibet blev vrag. Rester kan stadig 
findes på klipperne rundt H ammer 
Odde, mens de syv omkomne blev 
begravet på pynten ved fyret, på 
plænen over for det grønne værk
stedsskur. 

Der er siden blevet gravet her af 
museumsfolk, og begravelsen har 
kunnet bekræftes ved fund af skelet
rester, stumper af uniformer og -
knapper. 



Høst-billede 
på bestilling 

Hos Knud Harild - tidligere ejer af Slettegård i Østerfars - hænger et Oluf Host-billede, der har en ikke helt almindelig til
blivelseshistorie. Det er nemlig blevet til på bestilling. Billedet viser et stykke Gudhjem set fra oven - ikke fra gården Bog
nemark, der ellers var den gamle Gudhjemmalers faste stade, når han malede, men fra en position oven far Gadegård, .fa 
hvis indkørsel man kan se ud over et helt andet stykke Gudhjem, men centralt i billedet er Gadegård, og det hele danner en 
ikke uinteressant historie, der skal fortælles her. B-d. 

Kunstmaler Høst i G udhjem kunne 
tage sig det med at sælge billeder -
eller ikke sælge - meget let. Kunst
handlerne stod jo i kø foran Norre
san for at få lov til at slæbe hans bil
leder med hjem til København, og 
han var heller ikke modtagelig for 
forslag fra diverse kunsthandlere om 
at lave endnu flere af en bestemt 
slags billeder. 

Men i hvert fald en gang i sit 82-
årige liv bøjede han sig for ønsket 
om, at han udførte et bestemt bil
lede. Tilmed løste han opgaven til 
punkt og prikke. 

Han malede Gadegård i Østerlars, 
fordi ejeren, gdr. Poul Harild bad 
ham om der. Men der var også en 
meget usædvanlig undtagelse. Den 
var knyttet til købet af Bognemark i 
1935, og dette køb var som bekendt 
ikke uden konkurrerende momen
ter, men Oluf Høst ville have gården, 
og han fik den. 

BARE KØB 
Bognemark ejedes af Jørgen Adolf 
Bidstrup. Han og hans kone levede 
udmærket af den lille ejendom med 
dens to køer og iøvrigt meget tradi
tionelle landbrug, der ikke var så 
følsomt over for produktion og af
sætning, som vore dages industri
landbrug. Det var almindeligt, at 
Gudhjem-malerne gik deroppe og 
malede, hvilket førte til et spændt 
forhold mellem flere af malerne, 
men Bidstrup tolererede deres rend 
og var iøvrigt ikke interesseret i, 
hvad de kunne finde på at smøre 
ned på deres lærreder. 

Men de to Bidstrup-er blev også 

gamle, og pludselig ville de sælge. 
Både H øst og kollegaen Niels Ler
gaard kunne tænke sig at optræde 
som købere. 

Men så var Høst i København for 
at hænge billeder op - og pludselig 
skulle det være. Om morgenen efter 
at han var nået til hovedstaden med 
den lille østbornholmer, ringede han 
til vennen Poul Harild på Gadegård 
og nærmest hvæsede: 

- Gå ned og køb den gård for mig! 
- Jamen, er du sikker på, at den er 

til salg? 
- Ja, det sagde de på båden i aftes. 
- Vi må da først snakke om en 

pris"" Jeg synes, du skal vente, til 
du er i Gudhjem igen. 

- Nej. Du finder ud af prisen, men 
der skal købes. Lergaard skal fan
keme ikke have den. 

BEDRE OG BEDRE 
Om det her virkelig er den korrekte 
gengivelse af historien er ikke godt 
at vide. Jeg har faet den fortal t fra 
flere sider, og historier har det som 
bekendt med ar blive bedre, som 
årene går. D er kan kaldes for at være 
en menneskelig svaghed, men på 
den anden side: Selv om Høst var et 
ydmygt og søgende menneske, der 
frem for alt ønskede at være sand
dru, så var der ikke anderledes, end 
ar han også var en kunstmaler, der 
ikke havde noget imod, at der blev 
snakket om ham og hans billeder. 
Folk måtte gerne vide, hvem han 
var. 

Poul Harild købte Bognemark til 
H øst for 35.000 kr. 

Det var i slutningen af vinteren 

1935. Den 19. marts blev handelen 
tinglyst. 

PENGE ELLER BILLED E 
Den 1. maj 1935 var Høst ejer af 
den ejendom , hvorom han siden selv 
skrev i en af sine logbøger: 

»Mads Hansen hed han, der byg
gede sin ejendom op ganske alene i 
sin fritid (og dengang var den spar
som) helt fra grunden af på en Hal
legårdsparcel, nu hedder den Bog
nemark«. 

* 
Høst var glad for, at handelen var 
gået i orden - og han glemte ikke 
hjælpen fra Poul Harild, der også 
siden assisterede H øst ved købet af 
hans anden gård, Store Frigård i 
Ø stermarie, som Høst købte på 
grund af krigen. 

- Ved du hvad, sagde han til ham. 
D et skal du selvfølgelig have noget 
for. 
- Nåe, ja, svarede H arild, og så gik 
Høst lige på: 

- Vil du have penge - eller vil du 
hellere have et billede? 

H arild ville godt have et billede, 
men det skal være af gården, pointe-

Side 36-37: 
Oluf Høst-billedet af Gadegård i 
Østerfars i en sort-hvid gengivelse, der 
selvfølgelig ikke helt evner at gengive 
den stemning, farverne alene er i 
stand til at skabe. 

Foto: Henning Sigvardsen. 
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rede han, nu chancen var der. Lide 
dristige måske, men Harild kendte 
Høst godt. D e to var gode venner. 

DEN DREVNE 
Og Høst malede Gadegård. Stod 
deroppe på bakken med indkør
selsvejen til gården i to-tre uger hver 
formiddag og baksede med lyset og 
linierne og farverne og syntes i grun
den ikke, det var hans motiv, men 
billedet skulle males. Det skulle på 
den anden side også være noget, der 
ikke lod nogen i tvivl om, at det var 
Gadegård. Desuden skulle Høst hel
ler ikke svigte, hvad han mente var 
et ordenlige billede. 

Dee blev lidt af hvert. Et land
skabsbillede, der ikke nøjedes med 
gården, men også medtog landska
bet, sådan at det færdige billede afle
verer karakteristiske Høst-træk. 

* 
Billedet er dateret 2. maj 193 5 og 
fortæller alc om Høst som den 
drevne billedkomponist, men jeg 

har svært ved ae akcepcere det som et 
forårsbillede. Er det ikke snarere fra 
den tid på året, hvor bonden høster 
og bringer tingene i hus? 

SEPTEMBERBLA 
Der er en mageløs forgrund af 
græsmark i pågående farver, men 
rydeligt vissengrøn. Der er gule stri
mer i midten, som var det afhøstede 
marker, der nu stod med efterladte 
stubbe. Der er en himmel, hvor der 
sker noget med lyset og de blå far
ver. Og der er en havscribe - septem
berblå. 

Og så ligger gården der til venstre 
med sine gulkalkede bygninger og 
den røde staklade. Desuden ser man 
rydeligc Gudhjems profil med Kaffe
slottet og Gudhjem Mølle, og der er 
også flere af de score gårde at se 
undervejs mod byen og havet. 

Dee er nok ikke en udsige, der er 
så åben i dag. Træerne er vokset godt 
op her og der, og der er jo også siden 
dengang rejse fle re - skæmmende -
radiomaster, men man skal nok 

Den lille Høst-gård Bognemark, som den tager sig ud en februardag med sne/ag, 
sol og høj himmel. 

Fotograf ukendt. 

~ 
·.~ ~ 

~ 
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betragte landskabet, når der ikke er 
blade på træerne. 

DET IDEELLE AFSÆT 
Hvorfor var Oluf Høst dog så for
hippet på at erhverve den stump 
gård deroppe over Bokul? Svaret har 
han givet i sine utallige Bognemark
billeder. 

Det var ikke bare gården som 
motiv. Det var dens evne for Høst til 
at bære hans trang til ae male sig ind 
i det univers, som hans fantasi og 
sind ustandseligt arbejdede med. 
Han havde ikke kun fattet jordisk 
kærlighed cil den lille gård. Det var 
noget universelt, han søgte, og kom 
gården på andre malerhænder, ville 
den være lukket for ham som male
objekt og værktøj. H an havde brug 
for den til evindelig afprøvning 

Kunsthistorikeren Jens Erik Søren
sen, direktør for Århus Kunstmu
seum, samlede i 1986 30 Bogne
mark-billeder til en udstilling på 
museet deroppe i det jyske, og ad 
forunderlige veje skaffede han også i 
en fare penge til en bog, der gengav 
samtlige udstillede Bognemark-bille
der. I den bog skriver Jens Erik 
Sørensen bl. a.: 

»Stedets skiftende lys, den intime 
ro og de usynlige stemninger gjorde 
Bognemark til det ideelle afsæt for 
Høsts romantiske naturlængsel. Her 
kunne han åbne for hele sit 
finrstemce sansapparat og i kontakt 
med naturens og universets skif
tende pulsslag udvikle en kunst af 
stadig dybere klarhed og på stadigt 
højere abstraktionsniveau«. 

Da Jens Erik Sørensen i forbin
delse med den store Høst-udstilling 
på kunstmuseer i efteråret holdt 
foredrag om Bognemark røbede 
han, at han var kommet et godt 
srykke videre i sin forskning af Høst, 
og der blev jo iøvrigt til udstillingen 
udsende en bog med farvegengivel
ser af en masse af malerierne og med 
tre velskrevne essays af kunsthistori
kerne Lars Kærulf Mø/Ler, Jens Erik 
Sørensen og Poul Erik Tøjner. 

Her fortsættes beskrivelsen af re
sultaterne af de herrers arbejde med 
Høst og hans billeder. 

EJENDOMMENS NAVN 
Og så er der navnet på ejendommen 
- i kunstnerisk henseende noget lige
gyldigt, men det var det ikke for 



Et af de allerældste fotografier fra Bognemark med Oluf Høst, der bærer maleriet ud i Luften for at det kan tørre op i far
verne, så han kan se, om de nu bliver; som han vil have dem. Fotograf ukendt. 

Høst. Hed gården også Bognemark, 
da Høst købte den? Det tyder det 
ikke på. Det er et navn, H øst har 
fundet frem. Han fandt på så meget 
af den slags. Elskede at føje lidt fan
tasi til virkeligheden og give tingene 
en smag af gammeltiden, og det er i 
hvert fald min opfattelse, at dermed 
er der ikke grund til at røre mere 
ved navnets opkomst. 

Men så ligetil er det nu alligevel 
heller ikke. Navnet Bognemark fin
des ikke i stednavnefortegnelsen. 
Der står kun navnet Bavner, et høj
dedrag oven for Gudhjem Plantage, 
og det er jo der Bognemark ligger. 

Espersens bornholmske ordbog -
som jo altid er bibelen, når man er i 
tvivl - har ordet Baune, Boune og 
henviser ti l ordet baune som en 
samling af tjørn og andet lignende, 

der blev anbragt på bakkecoppene 
og antændt som signal fra den ene 
egn til den anden i krigstid, når der 
skulle meldes om mobilisering. På 
denne måde kunne bestemte, højt
liggende steder godt få stednavnet 
Baune. 

Jeg har egentlig aldrig anfægtet 
navnet Bognemark, men for en lille 
halv snes år siden skrev jeg om nav
net i Bornholms T idende, sådan 
som jeg har gjort det her, og da fik 
jeg skam svar på tiltale. 

Således fik jeg et brev fra Søren 
Koch i Gudhjem. H an skrev bl. a. : 
Der hedder Baunemark. D er kom 
også et brev fra en anden Gud
hjembo, Kaj Larsen, der henviste til 
olddanske betegnelser og iøvrigt var 
mest tilbøjelig til at interessere sig 
for den gamle fisker Peter Kochs 

anvendelse af formen Bognet, som 
han nævner med stednavneforteg
nelsen som kilde, idet han skriver 
» ... så mon det ikke er den, der er 
forudsætning for H østs Bogne
mark?« 

Men i brevet fra Søren Koch be
mærker denne, at han er direkte 
uenig med sin bedstefar her. 

Ja, påstand står mod påstand, men 
jeg kan i hvert fald godt lide den 
høstske betegnelse for gården. Om 
den så er hans! 
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Mennesker på Pastaholm 
I anledning af en tysk hundredårsdag 

med et interessant bornholmsk islæt 
Bornholm har en sær evne for at tiltrække mennesker, der kan noget andet end mure og tømre et hus, fore en plov eller 
sidde på et kontor. Disse fremmede finder noget herovre, som giver dem ro i sjælen ti! at sætte sig hen og skrive eller male, 
og så sker det, at de lokale - via disse ankommende - jJr nogle oplevelser, som et lille, ellers lukket samfund som det born
holmske ikke kan byde på - en verden som vi fastboende måske overhovedet ikke anede eksistensen af Et sådant eksempel 
var den tyske orgelbyggei- og forfatter Hans Henny jahnn, som fedtes og døde i Hamburg henholdsvis 1894 og 1959. 

D et er sket mange gange, at jeg har 
Riet henvendelser fra tyske kolleger 
med forespørgsel om netop jahnn. 
H vor boede han? Hvad lavede han 
her? D et har forbavset mig - fordi 
der har været så mange andre tyskere 
på Bornholm med en lige så fængs
lende historie. Men Jahnn er ikke -
som så mange af Bornholms andre 
tyskere fra dengang - glemt af den 
tyske offentlighed. H an hædres, pri
ses, æres. Der kommer nye udgaver 
af hans forfatterskaber, og man hol
der kloge, litterære symposier på 
univers i te terne om hans forfatter
skab. 

TYSK STATSBORGERSKAB 
Jahnns bekendtskab med Danmark 
sta rtede på Thurø hos forfatterinden 
Karin Michae!is, der havde det m ed 
at tage sig af tyske kolleger, der for
lod hjemlandet efter nazisternes 
magtovertagelse, men fra 1934 til 
19 50 boede han fase på Bornholm, 
købte Bondegård i Rucsker og gik 
meget op i forsøg på at blive land
mand og hesteopdrætter, men 1940 
bortforpagtedes gården, og Jahnn 
slog sig sammen med sin familie ned 
i Granly i samme sogn. Da han i 
1945 solgte Bondegård, blev salgs
summen beslaglagt som tysk ejen-

Et gammelt billede af stueinteriøret i Hans Henny jahnns lille ejendom Gran!y, 
hvor han boede og skrev fra 1940 ti! 1945, mens Bondegård var bortfinpagtet -
og den anden verdenskrig rasede. 
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B-d. 

dom, men dog frigivet igen i 1948. 
H an opretholdt sit tyske statsborger
skab og rejste i 1950 hjem til Ham
burg og døde her i 1959. Han 
befandt sig trods al t ikke helt vel i 
Danmark. 

T ILFÆLDIGT 
D en 2. oktober 1948 blev Jahnn 
interviewet af Bornholms Tidende. 
H an fortalte da, at valget af Born
holm faldt meget tilfældigt: 

- Jeg havde fra første færd tænkt 
mig at tage ophold i N orge, men et 
ophold deroppe havde overbevist 
mig om, at der var nok for koldt for 
mig. Så tog jeg et landkort for at 
finde et sted, og det blev altså Born
holm. 

Og den vil han have, vi skal tro 
på. Jeg gør det ikke. Der har været 
andre bevæggrunde. Bornholm 
havde et navn blandt tyskere. Øen 
fik jo efterhånden også en hel del 
immigranter, og netop det område, 
han valgte ti l køb af gård, var ikke 
helt ukendt med tyske statsborgere. 
Jeg har da for år tilbage talt med 
beboere i Rutsker og Olsker, som 
tydeligt huskede Jahnn og hans fa
milie - og omtalte ham med respekt, 
men tysker var han jo. 

3.000 TRYKSIDER 
H an kom også til at mærke, at 
begejstringen for Tyskland ikke var 
særlig stor, og helt galt blev det selv
følgelig efter det tyske overfald på 
Danmark den 9. april 1940, men 
han var gæstfri, og der var da også 
folk på egnen, der hjalp ham med 
forskell ige praktiske sager, men hans 
hovedindtryk af befolkningen der-



Sådan tager den lille ejendom Granly sig ud, når man kommer ad den tilgroede og stærkt skrånende indkørsel. Ejendom
men Ligger et godt stykke fta den offentlige vej. 

oppe var, at den var ængstelig ved at 
nærme sig ham for meget, og efter
hånden som krigen skred frem - og 
skuffelsen over hjemlandet steg -
trak han sig tilbage og opgav land
bruget, ventende på at den forban
dede krig skulle blive overstået. 

Men han gør noget ved forfatter
skabet, mens han sidder i Granly og 
ruger under de mørke skyer. Stolt 
siger han til Bornholms Tidende 
efter krigen: 

- Der er ikke noget at sige til hvis 
folk har betragtet mig som en doven 
mand. Men det har ikke været 
sådan. Jeg har skrevet over 3.000 
tryksider på Bornholm og fuldendt 
Flod uden Bredder. 
TYSK PACIFIST 
Hans Henny Jahnn var ikke noget 
let tilfælde i det danske fremmedpo
litis protokoller. Papirerne fylder 
godt i arkiverne. Han var svær at 
finde ud af, uoede man. Han er
klærede sig som tysker, men han var 
en absolut modstander af Hitler, 
især af pacifistiske grunde, og han 

fik problemer med magthaverne på 
flere måder. Hans borgerlige rettig
heder blev groft forulempet via 
husundersøgelser, og hans forfatter
skaber passede ikke ind i den så
kaldte tyske ideologi. Till ige mistede 
han sin stilling som byen Hamburgs 

Den tyske Joifatter og orgelbygger 
Hans Henny jahnn, der boede i Ruts
ke1'. 

orgelsagkyndige, men han forsøgte 
trods alt at udkomme i nazismens 
Tyskland. Det lykkedes aldrig. 
Mange af arbejderne fra dengang er 
først udkommet i hjemlandet efter 
krigsophøret i 1945. 

HÆDERSBEVISNINGER 
Men da han først var tilbage og 
Tyskland var begyndt forfra, skete 
der også noget for ham. Bøgerne 
kom den ene efter den anden, og 
han blev trukket frem i offentlighe
den. Akademiet i Mainz udnævnte 
ham som medlem, mens hans eget 
akademi i Hamburg udnævnte ham 
til præsident. Desuden tildeltes han 
forskellige priser, bl.a. Lessingprisen 
og li tteraturprisen for N iedersach
sen. 

Og endelig gik han ind i noget af 
der, der også havde optaget ham på 
Bornholm - kampen for en bedre 
verden, ikke blot ved modstand 
mod våben, men også ved ændrede 
leveformer og mere naturlige dyrk
ningsmetoder i landbrug og gart-
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neri. H an blev en af de førende 
kæmpere imod oprustning og atom
våben og gik direkte på barrikaderne 
for sin tro. 

Men han blev også en slags em mi
granc i sit eget land. T iden var igen 
imod ham, og han døde som en 
træt, misforstået mand i sir ryske 
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hjem, men nu er han i høj grad på 
vej tilbage som forfatter. 

FLUSS O H N E UFER 
Som immigrant fo rsøgte han sig 
også på danske forlag og teatre, men 
det gik heller ikke. Kun et enkelt af 
hans værker er oversat til dansk. Det 

Den ungarske fotograf 
Judit Kdrdsz s billeder vises 
indtil den 29. december på 
Bornholms Kunstmuseum 
og siden flere andre steder, 

bl.a. i udlandet. Hun lærte 
bl.a. på Bauhaus-skolen i 
Tyskland 1931-1932. Fra 
1935 til 1949 levede hun 

i eksil i Danmark. Efter et 
kort ophold i København 
leom hun til Bornholm og 
boede sammen med fami-

lien ]ahnn i Rutsker. 1949 
vendte hun hjem til 

Ungarn, hvor hun døde i 
1977, 65 år. 

er Nat af bly og Aske, hvis handling 
er henlagt t il Hamburg, og det var 
endda mange år efter krigen. 

Jahnn er ikke let at læse, men der 
eksisterer dog en bog, som jeg ville 
mene, det kunne være interessant at 
fil oversat ti l dansk - fo rdi den fore
går på Bornholm og det dermed 



genkendelige i miljøet kunne med
virke til at føre denne fo rfatter ind i 
en dansk fors tåelse, men det er et 
arbejde, der på tysk alene omfatter 
flere tusinde bogsider og fremstår 
som en trilogi. På tysk er den 
udkommet under tiden Fluss ohne 
Ufer - Flod uden Bredder, der i dag 
regnes fo r hans hovedværk, men 
hele det store arbejde er dog ikke 
skrevet hos os. Vistnok kun først og 
fremmest midterdelen, der fremtræ
der som nedskrevet af Gustav Anias 
H orn, efter at han var blevet niog
fyrre år gammel. 

ROTNA I TREDIVERNE 
Bornholm bærer i bogen navnet Fas
taholm. Temaet i trilogien er ven
skabet mellem mænd, central t mel
lem musikeren Gustav Anias Horn 
og matrosen Tutein. Det er musike
ren, der nedskriver sine erindringer, 
og de er ikke mindst Jahnns egne, 
ligesom hans stednavne i høj grad 
bærer på bornholmske mindelser. 

Som navne på landsbyer er eksem
pelvis angivet: Borrevig, Osterknud, 
Kåsvang, Saltvik, Asebæk, Krogedu
ren, Geta, Roma, Mariahafen. 

Forfatteren bevæger sig rundt på 
det bornholmske kort. Roma er 
Rønne. Krogeduren er en klippe på 
kysten nord for Vang. 

Horn ankommer til Roma. Bin
dingsværkshuse. En lille fiskerflåde, 
skibsbyggeren og avisen. I det fjerne 
ligger granitbakkerne i et slør af 
tåge. 

D et er Rønne i trediverne. 
Fastaholms geografi præciseres. 

Fyrretyve gange fyrre kilometer -
underjordisk granit, skove og enlige 
træer, der vokser på klipper - og 
bjergtoppe på 200 meters højde. 
Klippernes skærgårde omkring kys
ten og mange små lejer med fiskere 
med hænderne i lommerne charme
rer musikeren. 

Og der er bønder på Fastaholm. 
Fiskere. Stenhuggere. Tjenestekarle. 
Tjenestepiger. H åndværkere. Små
han dlende. Over dem alle står stor
bønderne med deres standshovmod. 
Det virker som Jahnns kritik, men 
såd an var det jo dengang herovre. 

NATURENS YDERPUNKTER 
Der er mildt vejr, der er storme. 
Novemberstormene kontrasterer 
med efterårets milde, solfyldte dage, 

Certifikat 

for ::Hoppen:~Lo~t~t~e-~f0=d=t~1q~1=8~. ---------

flremstillet til fKaaring den 24-5 19114 

$ignalement: Brun med StJerne. 168 c~---------

flader : Ve reon født :;-5 1928 i Sverrig . Sv, Reg. 28/1210 , 

S'Jfoder: -=E-'-o ---=! ø::..:d::ct'--=26=--4_.:..._-=l "'-'93"--'3"-'''---"S,,,k.1,.,,,.Dll...,e...,t ,__.. _ _______ _ 

8jer: Forfatte r Jb. H. Jahnn Granly R..,u~t._..a"'ke,...r~------

Kaartnøsudoatocts Ucdemmclsc: 

Lille no et ubet delig Hoppe med noget bland_e~æg~ 

God D7bde og ret bred. Smalle Laar. K1elne Ben, Bevægelsen 

let men snæver for. 
I ----------------~ 

Haarct l Hlassc: 11111111111 

Et bevis på, at Hans Henny jahnn i sin periode som bornholmsk bonde interesse
rede sig for hesteavf. Han har haft en hest til kåring. Underskriveren af det bevi
sende certifikat er en i tidligere tider meget bekendt svine- og hestekonsulent K 
A. Jensen. 

en december med kraftige østvinde, 
der kan give is. I januar og februar 
måneder er isen der endelig. D en 
afskærer øen fra omverdenen - eller 
omvendt. 

Marts måned kommer med regn 
og slud og sne og blæst. Men plud
selig marcherer foråret. Musiker 
Horn ser over markerne, der grøn
nes, juni måned byder på uvan te 
kolde aftener, afløses af en juli, hvor 
solen som et glødende ocean står 
over øen, lune septemberdage giver 
fornemmelser af stillestående tid, og 
endelig udmunder H orns år i en 
oktober fu ld af vemodig væde. 

Disse dele af den omfattende ro-

man er fulde af beskrivelser og poesi 
og ret et sym patisk billede af den 
frodige bornholmske natur. 

Fastaholm bliver til det, Bornholm 
var for H ans Henny Jahnn i en 
årrække: H vi lestedet i verdens hast! 
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Det bornholmske Fadervor 
En sen aften i sommer - meget sent - ringede telefonen. Det var en opringning.fra Californien. En gammel mand - han var 
83 - fortalte, at han tænkte meget på sin fodeø, og at han var kommet til at tænke på, at han for mange mange år siden 
havde læst noget, der blev kaldt Bornholms Fadervor. Om jeg ikke kunne finde det frem og måske bringe det i jul på Born
holm. Jeg kendte det godt, men måtte indrømme, at det var både år og dag siden, jeg havde set det, og det var da heller 
ikke anderledes, end at jeg ikke kunne finde det, skønt jeg ledte både her og der. Så spurgte jeg på Bornholms Museum. 
Man havde virkelig et eksemplar der. Man kunne ovenikøbet henvise til en gengivelse af det med tilhørende forklaring, 
skrevet i jul på Bornholm 1947 af hæftets daværende redaktør og museets daværende leder - Lektor Th. Lind. Så her er det 
med ham tilhørende artikel. Det kunne jo være, der var andre end den Læser i USA, der var interesseret i at vide noget om 
det. B-d. 

Bornholm fik 1678 en ny Arntskri
ver, en ung Mand paa 22 Aar. 
Augustus Deckner hed han, en Søn 
af en indvandret Tysker, der var ble
vet Byfoged og Stadsfændrik i Aakir
keby. Der var Opdrift i den unge 
Mand. I Løbet af faa Aar blev han 
foruden Arntskriver Skifteskriver 
over Bornholm og Auditør, Gene
ralmønsterskriver og Materialforval
ter ved Bornholms Milits. Nu havde 
han de fleste af øens offentlige Pen
gesager at forvalte, og han viste hur-

tigt en stor Færdighed i at forvalte 
dem til egen fordel. Han opkrævede 
mere, end hans Ret var, udpantede 
for Skatter, der var Fritagelse for, og 
sørgede for, at der ikke flød flere 
Indtægter ind i Kongens Kasse, end 
der passede ham. Snart indløb der 
Klager over ham paa Herredstin
gene; men to af Herredsfogederne 
var Deckners Brødre, og andre af 
øens højere Embedsmænd havde 
han sørget fo r ae vinde for sig, saa at 
de stillede sig paa hans Side. Han 

Bornholms Indbyggeres Fader Vor 
Over Deres Fordum Uretfærdige Ambeskriver 

Navnl: Augustus Drytter 
Augustus Drytter Du Vedsc Læc, at Du kand aldrig Læse Rætt """" ". Fader Vor 
En Værre skalk ieg aldrig croer, der været har paa Verdens Iord """".Som du esc 
Du Sciæl Fra os og bær Vor skac, Dit Navn er derfor udeladt """""" I Himelen 
Du har Bedrøvet mangen Mand, Og agter ey hvor Gud hand kand " Hellig vorde 
Du har Fortienr det svær ieg Paa, at mand paa Gallien skulde slaae". Dit Navn 
Din Nædsres Gods der har du lagr, ril dit, Og Falskeligen Sagt """". Tilkomme 
Ieg derfor hoylig rviiler Paa, ae Helvede Vist blive maae "" .... """ .. " .. Die Riige, 
Nu kand du see du falske Mand, at icke udi aldring kand """"."."" Vorde din villie 
Skionr du det Rygte al ri id bar, ar du i alr Poelitisk Var"." ...... "".".". Her Paa lorden 
Saa mange sucke blev udforr, som af Gud selv blev Biinhiirt """""" I Himelen 
Der Du kun Liidec tænkte paa, Din skiæbne Skulde Vorde saa """" Som den er 
De Raabre alle, alle, skoen, Og unde os Pardon Pardon """"."."".". Giv os i Dag 
Du sagde rag kun alting hen, Lad Være de ey har igien ".""".""""" Det dag!: brod 
Srrax homes der er Iamer skriig, Og alle bade ynkelig """" """.". "" Forlade os 
Du sagde der var Herre bud, Vi skulde alle læge ud """ """ """". "" Vor Skyld 
Eenhver som haver seer dig For, Forondsker dig Forbandelser ."""" Som og vi 
Gud aldrig dig Forlade meer, end du din Næsce Vilde her """"""". Forlade 
Vi vil Forgleme ald uræt, af hierttet og cilgive slærr "."" """."""""" Vor Skyldener 
Du er kand ieg forsickre dig, For alle Vederstyggelig .". """""".""" Og Leed 
I denne Verden Timelig, Giv ald Ulycke Ramme dig """". """""". Os ikke 
Du ingen Ting Gad bedre hiirr, end ar en Mand for skar blev fort " I Fristelse 
Nu faaer du skam, Dog du ey Vil, det Gud dig give Lycke til """"" Men frels os 
Nu vi er for din Tjrrarnie, Forskaanede og Gandske frie""".""""". Fra der onde 
Der alriid Vores øndske er, Giv du faaer skam for du Var her .""."" Ammen. 
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var derfor vanskelig at komme til 
Livs. Endelig 1689, da Bønderne 
paa Nørre og Vestre Herreds Ting 
igen anklagede Deckner for hans 
Udsugeiser, dømte Herredsdomme
ren i Vestre Herred Deckner fra hans 
Embede, og da Sagen gik til Lands
tinget, dømte Landsdommer Mat
thias Rasch den anklagede til at kag
srryges og brændemærkes paa Pan
den og sættes til Arbejde i Jern paa 
Bremerholm. Deckners Ven Guver
nøren søgte at redde ham, men en 
nedsat Kommission kendte Deckner 
skyldig i falsk Regnskabsaflæggelse, 
ulovlige Skatteopkrævninger, Mened 
for Retten og Brug af falsk Maal og 
Vægt, og Højesteret stadfæstede 
Landstingsdommen. 

I Februar 1691 blev Deckner paa 
Nyrorv i København kagstrøgen og 
brændt med Tyvsmærke i Panden, 
hvorefter han blev sat paa Bremer
holm for der at arbejde i Jern; men 
inden Aaret var gaaet til Ende, døde 
han, knap 35 Aar gammel. 

Stærkt var Decimer hadet paa 
Bornholm, og samme Aar han blev 
domfældt, digtedes et Smædedigt 
om ham, »Det bornholmske Fader
vor«. Dette Navn fik Digtet, fordi 
det, som der ses af hosstaaende 
Aftryk, var digtet saaledes, at hver 
Linie endte med nogle Ord af Fader
vor, der dannede Afslutning paa 
Liniens Indhold. Hvem Digteren til 
denne uti ltalende Misbrug af Fader
vor er, vides ikke. M. K. Zahrrmann 
mener, der maa være Landsdommer 
Matthias Rasch, men Bevis herfor er 
der ikke, og Ideen med ar bruge 
Fadervor paa denne Maade er ikke 
original. Forbilledet er en tysk Smæ
devise om General Torstensson, og 
lignende Digte kendes i flere Lande 



og har været almindelige. Den æld
ste kendte Opskrift er fra ca. 1520 
af et italiensk Smædedigt. 

»Det bornholmske Fadervor« fore
ligger i ikke faa Opskrifter og har 
aabenbart været kendt over hele 
Landet. Da Deckner selv ikke var 
andet end et Navn uden for Born-

holm, er hans Navn ofte forvansket, 
som f Eks. her til Drytter. 

Den her gengivne Afskrift kom ri l 
Bornholms Museum for faa Aar 
siden fra Realskoleforstander A. 
Jensen, Neksø, erhvervet i køben
havnsk Antikvariat. 

De fyldigste Oplysninger om Det 

bornholmske Fadervor giver Magi
ster Aage Rohmann i Studier tileg
nede Verner Dahlerup 1934. Se 
endvidere M. K. Zahrtmann i Fra 
Arkiv og Museum I S. 360 ff, 
Rønne By og Borgere S. 114 ff og 
Borringholmerens Historiebog IL S. 
61 ff. 
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Christiansø, Frederiksø og fitgfe
reservatet Græsholmen på it bil
lede er ikke noget heft alminde
ligt syn - men her er det altså. 
Det er taget en vinterdag mange, 
mange år efter at historien i 
artiklen foregik, men sådan set 
oppefta er der sikkert ikke meget, 
der er forandret siden dengang. 

Flugten 
For mange år siden ovre på Christiansø fangede jeg en bemærkning, der syntes at dække over en god historie. Noget med en 
politibetjent, der ikke kunne Lide at blive mindet om en bestemt historie og derfor irriteret udbrød: 
- Snak ikke om det. Det er mit omme punkt! 
Jeg spurgte flere, hvad der mentes med det. ingen kunne rigtigt svare, men jeg fik et pai' navne, Warming og Roose og års
tafiet 1919. Den sidste var en af de kunstmalere, der engang holdt til derovre. Det viste sig, at han var så impliceret, at 
han var lige så meget 11forbryden< som den person, hele historien handler om. Her er den i den version, jeg har flet fortalt 
den. Jeg tvivler Lidt på korrektheden, men god er den i hvert fald. B-d. 

En formiddag sad der på kroens ter
rasse en ung mand - med en flaske 
hvidvin. Kunstmaler Aage Roose var 
nysgerrig og søgte kontakt med 
ham. De blev fortrolige, spillede 
boccia og sludrede. Men så kom 
postbåden. Og der var to politibe
tjente med. Kure fra Svaneke og en 
ung kollega fra Gudhjem. 

Alle undrede sig. H ele Bornholms 
politistyrke, som man sagde. Årh, 
sagde Kure. Så slemt er det heller 
ikke. Vi skal bare finde ud af, om 
der er orden i brødkortene. 

Den besked tog man for gode 
varer, men politifolkene havde ikke 
travlt med at studere listen over 
brødkortene. De gik på kroen og 
spillede kort, og den unge mand -
det viste sig, at han hed Warming -
bød på øl og røbede sig som en habil 
korrspiller - og syntes i det hele taget 
at være godt velbeslået. 

500 KR. 
Alle fandt det rart med en ny mak
ker i kortspillet, men Roose holdt 
øje med denne Warming, og da der 
opstod en pause i kortspillet, blin
kede denne til Roose og forlod kro
stuen. Roose fulgte med, og ude i 
mørket fortalte Warming, hvem han 
var: - Det er mig, de er ude efter. 
Tilsyneladende ved de det ikke 
endnu. Jeg må væk. Du må hjælpe 
mig. 
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- D et er sgu lidt svært, fastslog 
Roose. Du må have lavet et eller 
andet. 

- Ja, det har jeg vel, men jeg vil 
ikke tages. 

- Nej, selvfølgelig, sukkede Roose 
og så sig lidt undseligt om, men det 
var ikke det værste, for på den m åde 
fangede hans blik en lille jolle ovre 
på Frederiksø, og så sagde han til 
Warming: - Den tager vi sørme, 
men på en betingelse. Du giver mig 
500 kr., og så låner du båden. De 
500 kr. skal bådens ejer have. 

BIÆST OG MØRKE 
Det lød let nok, men han kunne 
ikke ene mand fa båden ud. Du må 
h jælpe mig, Roose. 

- Ja, men så må vi vente. Kom her 
ved midnat. Så prøver vi. 

Problemet var, at båden skulle 
bugseres ind under broen. Her 
måtte Roose assistere. Masten skulle 
lægges ned, og den skulle rejses igen 
bagefter. Det lykkedes, og Roose 
blev sat i land ved Verdens Ende på 
den nordøstre del. Det blæste, og 
det var mørkt, men Roose var god 
til a t instruere: - Endelig ikke fuld 
sejlføri ng. Du skal holde sprydsta
gen nede. Lad bare sejler piske. I der 
vejr er der rigelig sejlføring. 

FUGLEN FLØJET 
Næste morgen var politifolkene nået 

så langt, at de nu vidste, hvem de 
skulle have fat i - Warming, men 
fuglen var fløjet. 

Politibetjent Kure blev sur, men 
han fo rfulgte ikke sagen. H an var jo 
på en måde selv skyld i dens ud
gang. 

- Jeg nåede at få så meget ud af 
den unge mand, at jeg blev klar 
over, at han havde svindlet med 
penge på en eller anden måde, men 
han var et sympatisk menneske, og 
jeg syntes, det var synd, at hans 
fremtid skulle ødelægges af det, 
sagde Roose siden . 

TILAMERIKA 
Trods det hårde vejr var det lykkedes 
Warming at lande i Sverige. Han rej
ste derfra til København, hvor han 
nogen tid efter opsøgte Roose. Han 
fortalte da, at sagen var blevet ord
net i mindelighed ved hjælp af nogle 
slægtninge, og nu ville han rejse til 
Amerika. 

Det blev, så vidt jeg har erfaret, 
Californien. H er købte han en ap
pelsinplantage og kom til at tjene 
mange penge. D et glædede Roose -
der aldrig fortrød sit indgreb i loven. 



Da blev personen 
Jacobsen pludselig 
• 1n teressan t 

En sommerdag for mere end 100 år siden var der en vældig travlhed i køkkenet hos madam Koch i Gudhjem. Den botani
ske forening meldte sig. 60 mennesker skulle både bo og spise. De skulle modtages med kalvesteg og rødgrød, men det blev 
stormvej1; og så var det ikke nemt for damperen at nå frem. 100 portioner rødgrød var lavet, men de kom i salttønden, og 
så fik de andre pensionærer rødgrød hver dag i tre uger. Til sidst kunne den ikke hænge sammen. Den flod ud i mælken og 
blev til en violpurpurfarvet masse. Men botanikerne må være nået frem på et tidspunkt, for det vrimlede lige pludselig med 
dem i Gudhjem. Maleren Kristian Zahrtmann har fortalt om det. Navnlig om en af botanikerne, den senere så berømte 
forfatter j. P. Jacobsen. Om ham handler denne historie. 

Sommer var det; midt på dagen - i 
et Hjørne af H egner... 

Et hvert skrivende menneske, der 
vil noget mere med sit sproglige 
værkrøj end blot at give meddelelser, 
har denne særning indprentet i hjer
telapperne. Den står der, som et 
vidne om den begavede naturalisme, 
der pludselig var på vej i dansk line
rarur. Den giver også associationer 
til Marie Grubbe, J. P. Jacobsens 
evigt aktuelle roman, der for år til
bage blev udsat for en pragtfuld TV
udgave i Tyskland. 

DIGTERDRØMMEN 
Men det var ikke i Marie Grubbe 
han skrev ordene med den stille rea
lisme. Det var i novellen Mogens, 
hvormed han fik sin egentlige debut. 
Han var 25 år. Han havde ikke haft 
så forfærdelig megen medgang indtil 
da; hans studier var uafsluttede, 
hans forhold til hjemmet nu og da 
lidt anspændt, for derovre i Thisted 
ventede de på, at han skulle blive til 
noget. D et vil sige forsørge sig selv. 
Måske moderen følte - det gør 
mødre altid - at der nu var lidt mere 

j. P Jacobsen fedtes og døde i Thisted, af tuberkulose, kun 38 år. Faderen var 
storkøbmand og reder - og forstod ikke sønnens lyst til at skrive eller plukke 
blomster i grøftekanterne. 

"__:-:-:=.~-~ :..-~~::.:~ .. "~->o-·-:.. :._ 
__ t.·. -::-~·- ~ -.·.: __ 

håb. Hun vidste jo, at han gerne 
ville være digter og har nok gerne 
drømt hans drømme med. For fade
ren betød det intet. For Jacobsen 
derimod alt. Enhver, der har villet 
skrive, ved at den følelse af at være 
blevet trykt - altså at være blevet det, 
man ville - er en glæde, der aldrig 
kan opleves så intenst mere. 

HERBARIET FRA BORNHOLM 
Den endelige debut fandt altså sted. 
Det var i 1872. Da var han allerede 
på vej med Marie Grubbe, romanen, 
der blev hans hovedslag. Med be
svær var han undervejs blevet stu
dent og fulgte nu fo relæsninger i 
botanik på Københavns Universitet. 
Men blev aldrig botaniker. Han 
havde ellers interessen fra drenge
årene, men han var også optaget af 
digtekunsten. Den vandt. 

På museet i Thisted ligger der et 
herbarium, der røber, at J. P. Jacob
sen under sin universirerstid i 
København besøgte Bornholm på 
studiernes vegne. Han har været 
ganske flittig til ar indsamle planter 
og bestemme dem, men han har 
også været en genert og beskeden 
ung mand. Der er i den enorme 
samling af optegnelser og breve -
meget velskrevne iøvrigt - som den i 
Rønne fødte maler Kristian Zahrt-
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mann efterlod sig, en lille skildring 
af hans og malervennernes første 
møde med digteren i Gudhjem. 
Ingen af dem er særligt interesserede 
- men det kommer! 

DARWIN OG BOTANIK 
Det begynder med, at de en dag sad 
og spiste i madam Kochs store spise
stue. Pludselig går døren op. En 
smuk ung mand træder ind. Han 
tøver. Alles blikke følger ham med 
den lille skepsis, det nye altid mod
tages med, men han er smuk og 
ganske ung og ser meget uskyldig 
ud. H an har et yppigt hår, der vok
ser ham ned i en lav pande. H an har 
fyldige kinder. Fornem er han, fas t
slår Zal1ftmann. 

Personen var ]. P. Jacobsen. Men 
det kommer først ti l at betyde noget 
for Zahrtmann mange år senere - da 
Personen har præsteret noget og bli
ver samtaleemne. 

Zahrtmann skriver, at personen 
interesserede sig for D arwin og ellers 
studerede botanik. Det sidste var 
også Zahrtmanns felt - fra barndom
men af sammen med moderen i 
haven i Rønne. Det skulle dog vise 
sig, at Zahrtmann var for de højere 
arter, mens Jacobsen var for de 
lavere, hvorved formentlig fo rs tås 
laver, mosser og den slags. D e kunne 
altså ikke mødes her. 

Videre skildres personen som et 
fåmælt, undseligt menneske, der 
egentlig ikke interesserede, og der
ved heller ikke fik spor ud af sin 
trang til at søge malerne. De er
klærede h am for triviel og undgik 
ham. 

En dag var de ude at male ved 
kanten af en markvej. H an kom 
gående. Straks krøb de bag gærdet 
og lod ham slippe forbi. 

Og så slutter Zahrtmann sin erin
dring: 

»Da vi kendte Marie Grubbe blev 
vort forhold til ham et ganske 
andet«. 
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}. P. Jacobsens særlige suggest ive stil og hans værkers dunkle arabesk-verden har 
også fristet kunstnere fra vort århundrede til interessante illustrationsfarsog. Her 
er en radering, udfort 1923 af nordtyskeren Fr. K Gotsch. Den blege yngling er 
Mogens under en af sine trøstesløse soldeture efter Kamillas død. 

Thisted M useum. 

Den 18-årige digterspire tegnet i 1865 af landskabsmaleren Viggo Wormer. 



Vi skal have lidt af den gamle overtro her på de sidste sider. 
Eyvind Lind, der sidder i Klemensker og skriver dialektkomedier, er redaktør af de udenøs 
bornholmeres blad Klippeøen og skriver i aviser, har fondet lidt af det frem, sådan som det 
blev brugt i gamle dage blandt fiskerne. Det er et lille uddrag af alt, hvad der findes på 
tryk mange forskellige stede1; men det er nu også nærmest valgt, fordi det er så længe siden, 
jul på Bornholm har haft noget af den slags. I mange af de helt gamle årgange af skriftet er 
der ret meget af den slags - skrevet af datidens gamle mennesker, der kendte overtroen fra 
deres barndom og ungdom, men den slags mennesker findes vist ikke mere, og så må vi altså 
nøjes med andenhåndsberetningerne. B-d. 

Den bedste måde at 
fange batter - pighvar -
på var at sætte en snøre 
ud med fire-fem klaser 
nyudsprungne blomster 
af hyld eller vild kør
vel. Med små rykvise 
bevægelser i vandet, 
kunne man med dette 
redskab narre pighvar
ren til at følge efter, og 
så op i båden med den 
i en fart med en 
ketscher. 
Tegning: Sabber. 

Før fiskeriet 
blev elektronisk 

FORR I TIER, som vi siger, var 
overtro en del af den hårde arbejds
dag, ikke mindst på havet. Fiskerne, 
der hele tiden var afhængige af vejret 
og ikke havde nutidens hjælpemid
ler, vovede ikke at gå imod, hvad de 
gamle havde lært dem fra generation 
til generation. 

En gammel fisker, jeg har talt 
meget med, gav udtryk for, at i hans 
ungdom tog man ikke på havet, hvis 
man undervejs til båden mødte en 
gammel kone. Det ville ikke gå 
god t. Dermed var den dag ødelagt. 
Der var også fiskere, der ude på 
havet så lys, som ingen andre kunne 
se. Det var altid et dårligt varsel. 
Man begyndte heller aldrig et nyt 
arbejde på en mandag, men det var 
der så mange andre end fiskerne, der 
heller ikke gjorde. 

HELDET FULGTE SKIPPEREN 
Den gang i forrige århundrede, da 
Rønne havde en stor sejlskibsflåde, 
var der en brig, som i mange år var 
blevet sejlet af den samme skipper, 
og det var altid gået godt. Han 
havde sej let mange penge hjem til sit 
rederi, som han iøvrigt var medejer 
af, men den dag kom jo, hvor han 
skulle gå i land. En ny skipper trådte 
til, ung og frisk, men han kom ud 
for det ene uheld efter det andet, og 
rederen ærgrede sig, men han var 
godt klar over, at det aldrig ville 
blive bedre. Den gamle skipper, 
sagde han, tau nok lokkan me saj, 
då hannj gjijkkje i lann! Det var 
simpelt hen sådan, at det held, som 
tidligere havde fulgt skibet, opfatte
des som noget, der var knyttet til 
føreren og derfor kun fulgte ham. 

DEN GODE UDGANG 
Fiskernes både og redskaber gav 
langt fra altid det fiskeheld, man var 
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afhængig af. D er kunne ikke være 
tvivl om, at en fisker, der hele tiden 
fangede godt, var begunstiget med 
en særlig lokka, lykke eller held. Der 
var med andre ord knyttet til selve 
personen, akkurat som med den 
nævnte skibsfører på Rønnebriggen. 
Heldet kunne også være knyttet til 
den pågældende fiskers reskav eller 
hans båd. 

Eller det kunne være knyttet til 
det, man kaldte udgånginj, der vil 
sige der sted ude på haver, hvor man 
havde anbragt de faststående redska
ber, f. eks. lajsatojed, og det gjaldt 
selvsagt om at finde en god udgang -
og om at bevare den. Havde man en 
god udgang, blev den altid respekte
ret af de andre bådelag. Redskaberne 
opførte sig heller ikke ens. Der 
kunne være redskaber, der ikke 
fiskede godt, og der kunne være red
skaber, der fiskede godt. Havde en 
fisker været særlig med en manjsa, 
sildegarn, var han særlig glad for den 
og behandlede den med meget 
større omhu. Et sådant god t sil
degarn kaldte man en sijla-
kniva, og der var lige-

som lidt kærteg
nende i den måde, fiskeren 
udtalte det ord på. 

PÅ VAGT 
Men lykken var en lunefuld rad. 
Fiskerne gik altid med frygten for ar 
miste den og måtte hele riden rage 
sine forholdsregler for ikke at miste 
den. 

Der var f. eks. alle de onde magrer 
i natillen, troldtoj, sagde man, men 
der var også mennesker, som havde 
magr til å forrgjorra tingene, og den 

5 0 JUL PA BORNHOLM 

slags var man bange for. De havde 
ona iven, og når de kastede deres 
blik på en ti ng, et andet menneske 
eller dyr, gik det galt for det pågæl
dende. Fiskeren kunne pludselig 
miste sin fiskelykke, og det hjalp 
ikke, at han gjorde sig ekstra umage 
med arbejdet. De onde øjne havde 
fordrevet hans lykke. 

Der var altid mennesker, der så en 
interesse i at gøre ondt for andre, 
men det der med de ona iven kunne 
også findes hos mennesker, der ikke 
vidste noget om, at de havde en 
sådan kedelig egenskab, og den vir
kede, uden de vidste noget. 

Sådanne mennesker havde oner 
faza, sagde man. Det vil sige, at de 
på en uforklarlig måde kunne ind
gyde respekt på deres omgivelser. 
Det behøvede ikke være agtelse. Det 

kunne lige så vel være frygt eller 
skræk, eller i det hele taget noget, 
der bevirkede noget ondt mod andre 
mennesker. 

Man havde lidt ondt af sådanne 
mennesker, men nødsagedes til ar 
frygte dem, for man vidste aldrig. 
Var det derimod mennesker med 
ona iven, der af misundelse eller 
umenneskelig nidkærhed gik om
kring og bevidst gjorde ondt, var 
man altid på vagt. 

MYSTISK STOF 
Selvfølgelig var der ikke anderledes, 
end ar de skadelige virkninger af 
onde egenskaber kunne modvirkes 
af et stof, som kaldtes dyvelsdræk, 
hvilket var et ildelugtende lægemid
del, som blev udvundet af en plante. 
Dette mystiske stof blev smurt på f. 

Der blev skåret et snit i laksenes gællelåg, for de 
blev bragt i land. Det skulle bringe held. Dette 
dobbeltkors er tegnet for den latinske sætning In 
nomine Dei - I Guds navn. 

Tegning: Sabber. 



eks. de liner, der holdt sildegarn el ler 
!akseliner på plads. D er var såmænd 
også fiskere, der gik så grundigt til
værks, at de også sm urte det mærke
lige stof på selve !aksekrogene. 

Fiskerne kendte selvfølgelig også 
ti l at sætte stål for noget uheldigt. 
H ertil kunne man bruge en almin
del ig lmiv, der blev hugget i det sid
ste korkflåd på sildegarn eller !akse
line. Det var ikke altid nok. For at 
være sikker på, at der ikke skete 
noget med båd eller laks eller red
skaber sidenhen, var det meget 
almindeligt, at fiskerne i hver af de 
score laks med en kniv ridsede fire 
indsnit på hvert gællelåg, og denne 
handling, der kaldtes a sjæra lajsinj, 
skulle altid udføres, før fiskeren 
havde landet sin fangst. Ja, bedst var 
det, hvis fiskeren gjorde det ude på 
sin fiskeplads, og så m åtte det tillige 
gøres, før f eks. andre både fik set, 
hvad fiskeren havde faet den dag. 
Det var også sådan, i hvert fald hos 
fiskerne i Nexø, at de ikke gerne 
passerede en anden laksebåd med 
fangst, der ikke var skorrinj. !øvrigt 
var det en almindelig regel, at 
skæringen så vidt muligt skulle 
udføres af yngstemand om bord. 
Det gjaldt om at holde fast på de 
gamle regler. Ellers kunne der let ske 
det, at fangstlykken kunne tages af 
andre, eller uden videre gå over til 
andres redskaber. 

Og når fiskeren så var vel hjemme, 
kunne det ske, at konen spurgte 
manden: 

- Ha du haust å skorred lajsinj? 

OVER EN BRÆNDEILD 
Var det nu gået helt galt med at 
overholde reglerne, kunne fiskeren 
sikre sig en gang til ved at tage sin 
olietrøje af og trække den over hver 
laks hoved og krop. Kun gompinj 
måtte ses, og når alle forholdsregler 
var iagttaget, måtte andre godt 
komme og tælle dagens fangst, men 
man måtte ikke misunde den anden 
fisker hans fangst. 

Det er klart, at en fisker, der evin
deligt forfulgtes af uheld, søgte alle 
mulige råd, og spekulerede på, om 
det var redskaberne, fiskepladsen, 
båden eller ham, der var noget i 
vejen med. H an måtte finde ud 
nøjagtigt , hvad det var, og så kunne 
han støbe over dem, eller han kunne 
røja dom. Det vil sige, at han holdt 
redskaberne, og de ting, han iøvrigt 
brugte i båden hen over en brænde
ild. Mens han stod og gjorde det, 
helst uden at de andre fiskere så på, 
vi lle den, der bevidst eller ubevidst 
havde forvoldt skaden, blive tvunget 
til at vise sig for den uheldige fisker, 
og alt hvad denne havde haft af 
uheld ville forsvinde. Uheldskraften 
ville i stedet overgå til den skadende 
person. 

I DI ØSTRE BAKKANA 
Sådan var der engang en fisker i di 
østre bakkana, der var ved at gå til 
med hele sin fam ilie, fo rdi der ikke 
kom laks i hans båd. Han mente, at 
det var !akselinerne med de nye 
kroge, der var forheksede, og så 
måtte han til at røja. 

Dengang havde al le fiskere på 
stranden en lille hodda, en halvtags
bygning, hvor de kunne sidde og 
klare deres redskaber. 

H er tændte han en ild, og han 
startede med at holde et kjinkatau, 
det vil sige en sammenrullet tovende 
- her en !akselænke - over ilden . Så 
stak en af de andre fiskere hovedet 
ind i hoddan, og omgående for den 
uheldige fisker på ham: 

- Ded e du, somm ha fo rrgjort 
minnja reskaber! 
- Ded kannj gott varra, mænnj så 
har ja gjorrt då ja ijkke visst' d. 

Det tog fiskeren for gode varer, og 
de var lige gode venner for der. 

Specielt da fiskeren igen gjorde 
gode fangster. 
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Uden bukser 
• • 
ingen rejse -
ikke engang 
til Bornholm 
Da den unge J. P. Jacobsen - se artiklen side 47 og 48 -
skulle til Bornholm for ae botanisere, havde han ingen 
bukser, heller ikke penge til at købe dem for. H an skrev 
hjem til Thisted og beklagede sin nød: 

Jeg har virkelig ingen bukser, og uden bukser kan man 
ikke rejse, ikke engang til Bornholm. Hvorfor kommer 
der ingen penge? 

Sagen må være gået i orden. H an skriver i hvert fald til 
moderen fra Bornholm. H an er begejstret. D ejligst er 
H elligdommen, og han finder planter, som er nye for 
øen. 

Min pakke med gråt papir svulmer af planter, skriver 
han begejstret, og den ene dej lige udsige afløser den 
anden. 

Om Rø-kystens klipper skriver han direkte: 
»Dejligst af Alt er H elligdommen. H øje sorte Klipper 

bedækkede med vilde Rønnebær og Kirsebærtræer gaa
ende lige lodret ned i Havet. D ybe dunkle Kløfter ned 
imellem dem hvor Havet syder og skummer. Lange 
mørke Drypstenshuler, hvor Flaggermus og Ugler farer 
En om Ørerne naar man gaaer der ind, det e r Hellig
dommen<<. 
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Folk vi 
husker 

Portrætter af fødte og førde 

bornholmere afgået 

ved døden det sidste år 

Daniel}. A11demn, Washingmn D.C" 
U.S.A. Advokat, obersdøjrnanr. 
Øverste auditør for de am. styrker i 
V-Europa v. 2. verdensk. afslutning. 
3. nov. 1909-22. juli 1994. 

Alle henvendelser 
vedrørende denne rubrik 

bedes venligst retter ri!: 
Eyvind L. Lind, 

Smedegade 6 , 
3782 Klemensker 

Birthe Merete Andersen, Sejersvej 12, 
Rønne. Viceoverbibliotekar. 
9. april 1927-10. april 1994. 

Soren Andersen, Krummevej 4, Hasle. 
Fhv. politimand, Kamp.chef. Fm. 
Hasle Turist f., Hasle byråd, rp. Dan
markssamf. m.m. Æresmedl. Venstre. 
15. jan. 1913- 16. juni 1994. 



Ib \Volf A11drensen, Grønningen I 0, 
Aakirkeby. Overlærer, rekn. regner. 
Radioamatør, rejseleder. 
9. mans 1927-4. nov. 1993. 

Doris Bidstmp, Harilds Løkkevej 20, 
Nexø. Disrriktsjordem. Nexø byråd, 
menighedsr., amtsråd, mødrehj., 
børneværn, Nexø Museum. 
30. dec. 1925-15. jan. 1994. 

Kjeld Christojfenen, Brøddegade 9, 
Gudhjem. Bagermester, restauratør. 
Fm. Gudhjemhuser, Hjemmevær
ner. 
30. dec. 1917-29. marcs 1994. 

Edith Bm11dt Cronbech, Sorteengcvej 
2, Rønne. Gdr. St. Myregård, 
Rønne. Amatørskuespiller, aktiv 
Ronne T hearer i adsk. bh. komedier. 
9. dec. 1918-21. maj 1994. 

Ivar Anker, Åg:h-den 15, Rønne. Fiske
skipper. Bese. Bornh. og Chr.ø's 
Fiskerif., Dansk Fiskeriafd., kass. 
Ulykkesfsk. , fm. Rønne Fiskerif. 
29. okr. 1930-29. nov. 1993. 

Mie Blom, Birkevej 2, Rønne. Hus
moder. Sminkør Rønne Theater. 
I. maj 1923-1 7. sept. 1994. 

Lydia Falck, Byledsgade 57, Rønne. 
Lærer. Bese. Bh. Håndboldforbund. 
20. marts 1909 - 27. sept. 1993. 

Johannes Hammer, Scoregade 7, Sva
neke. Focograf, fotohandler. 
27. okt. 1906-27. okr. 1993. 

S11md Anker, Møllebakken 1, Hasle. 
Fhv. skatteinspektør. 
27. maj 1932-4. jan. 1994. 

Sonja Bm11dt, St. Torvegade 72, 
Rønne. Leder hjemmehjælpen 
Rønne, komm.medl. Red Barnet, 
lærer specialarbejdersk., Aakirkeby. 
29. nov. 1928-1 1. nov. 1993. 

Karl Fi1111e, Toftegårdens Plejehjem, 
Hasle. Stenarbejder. Fm. Vang 
Brugs, soc. forening, menighedsråd. 
16. nov. 1899-9. nov. 1993. 

Ahl111a1111 Hnmen, Bredgade 17, 
Nexø. Malermester. Byråd og Nexø 
Håndværker- og Industriforening. 
22. juli 1918-30. marrs 1994. 

Anker M11rti11 Be11drsen, Melsted By 
14, Gudhjem. r:isker. Fm. Gud
hjem-Melsted Fiskeriforening, bese. 
Melsred Havn. 
15 nov. 19 13-30. jan. 1994. 

C11me11 Christensen, Almegade 55, 
Rønne. Typograf Bornholmeren. 
Fm. Bhs. rypografer, rillidsmand, 
Rønne byråd. 
22. feb. 1942-4. dec. 1993. 

Ham A11drens Punch, Rispebjergvej 
18, Degnegård, Poulsker. Gdr., 
hjælpegraver. Sogneråd, fm. skole
komm., menighedsråd. 
26. sept . 1923 - 14. juni 1994. 

Knud Anker Hansen, Nørremølle
centret, Nexø. Fabrikant. Vogn
mand. Ncxo Boldkub. 
28. marts 1914-1. jan. 1994. 
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Ove Willi Hnmeu , Købmagergade 
2 1, Nexø. Blikkenslagermester. 
11. aug. 19 12-29. m aj 1993. 

Mnrkus Hjorth- W'esrh, Knarregårds
vej 17, Hasle. Geir. Bondeg:ird. 
Hasle byråd, mejerier Hammersdal, 
BAF m.m. 
15. juli 1913-3. jan. 1994. 

Doris Jemen, Nordvang, Paradisvej 
7 1, Nexo. Fuldmægtig. Fm. Nexø 
menighedsråd, Bll.S. Tearerfo rening, 
Nexø byr:id. 
24. april 1940-5. april 1994. 

Knrl Klesri11g, Vestergade 3, Hasle. 
Rutebilchauffør. Feriekolonien Am
bolten, Sandvig. 
31. m arts 1913-4. jan. 1994. 
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Perer Skov Hn11sen, Garrnersrien 5, 
Nexø. Fiskeskipper. Besr. Fiskernes 
l ndkobsforening. 
16. jan. 1954- l l . aug. 1994. 

Thor J1111hl Hjorth, Bager Sonnes
gade 17, Nexø. Musiker, rjener. Bhs. 
Srenklub. 
24. april 1922- 19. jan. 1994. 

Ejner j e11se11, Nyvej 10 , Snogebæk. 
Smedemester, Nexø S mede- og 
Maskinforretning. 
6. juni 1904-17. dec. 1993. 

S11e11d A. Koefoed, Kirkebyvej 24, 
Rønne. Gdr. Bjornegård Nyker. 
7. april 1933-1. mms 1994. 

Vnldemnr Hr111se11, Bredgade 28, 
Nexø. Donkeymand Østbornholm
ske. Nexo Museum. 
23. juni 1903- 12. nov. 1993. 

Ib Holst, Nørrekåsgade 6, Rønne. 
Chefredaktør. Dansk Pressenævn, 
Vensrreprcssens Bureau, fm. Rønne 
Vensrref., amrssekr. Bornh. Venstre. 
29. okr. 1917-31. jan. 1994. 

lnrs }emw, Melsted La nggade 52. 
Frisørn1esrer. Hjemmeværner, Have~ 
foreningen, Blå Kors m.m. 
13. aug. 1911 -10. dec. 1993. 

Hnm l'erer Kofoed, Kuleborgvej 19 . 
Aakirkeby. Driftsleder. Fm. 5. skyr
tekr" nsrfm. Aakirkeby Brugsf" 
æresmedl. BASK-GI. 
19. aug. 19 10-29 . marrs 1994. 

Henry Hermn11seu, Brøddan 4, Li
sred. Frugtavler. Kass. Lisred og 
Omegns T ærskeselskab 1952- 1967. 
3. juli 1905-14. marrs l 994. 

Viggo }ncobsen, Murergade 2, Rønne. 
Sned kermesrer. 
27. feb. l 913-12. juni l 994. 

Sk111 A . Jemen, Pederskervejen 90, 
Aakirkeby. Gdr. H jorreg:ird. Fm" 
disrrikrsfm. m enighedsråd, fm. Ped. 
Mejeri, kirkev" skolenævn, brugsf. 
22. aug. l 9 10-30. april 1994. 

Co11rnd lnnen, Fredebo, Arsdale. 
Kioskejer. Æresmedl. Svaneke Bold
klub, ak riv Årsdale IF. 
24. okr. 1909-27. jan. 1994. 



Rigmor L11ne11, Pihls Alle 9. Øster
lars. Fhv. hotelejer. Æresmedl. ØB. 
9. kreds. 
24. jan. 1908-20. jan. 1994. 

Hansine M11dse11, »Grønmads«, Ny 
Postvej, Nexø. Husmoder. Medst. 
grønne spejdere Nexø, Set. Georgs
gilder. 
12. marts 1908-25. maj 1994. 

Vagn Erik Morteme11, SandAugtsvej 
6, Rønne. Modstandsmand gr. P6. 
30. marts 1922-30. nov. 1993. 

Aage Kristi1111 Pedersen, Dambakken 
14, Hasle. Bygmester. Fhv. fm. 
Murer- og snedkermestre på Bh., 
fin. Hasle Bank, vurderingsmand. 
24. marrs 1914-13. nov. 1993. 

Tine Rosenberg L11rse11, Myrevej 4A, 
Balka. Forremingsindehaver. 
18. juni 1955-5. marts 1994. 

Thom Agnete Mnttesen, Tuelyst, Ves
termarie. Husmoder. Fm. Højsk. 
d cvf., skolekomm., instrukt" æres
med.J. 6. kreds Nyvest,aktiv i Venstre. 
22. aug. 1903-20. jan. 1994. 

Holger Nielsen, Nygade 28, Kle
mensker. Urmager, guldsmed. 
3 1. okt. 1919-17. okt. 1993. 

Hedvig Pedersen, Svanegade, Nexø. 
Husmoder. Leder DUI, bese. Soc. 
foren ing, fm. Soc. Syforening, aktiv 
ungdoms- og børnearbejdet. 
28. juni 1915-29. jan. 1994. 

Helge Lund, Dueodde Efterskole, 
Poulskervej 14, Nexø. Forstander, 
lærer. Bh.s Ordblindeforening. 
9. marts 1940-24. okt. 1993. 

Birger Engell Mikkelsen, Solvænget 2, 
Rønne. Slagter. Kass. NNF afd. 
Rønne. 
25. sepr. 1931-8. nov. 1993. 

Beme Bitlstrup Olsen, Scoregade 37B, 
Hasle.Forremingsindeh. Aktiv Hasle 
IF, hanclelsstandsf" Bh.Stemme m.m. 
15. febr. 1945-29. dec. 1993. 

Jem Pedersen, Hans Rømersvcj 9, 
Aakirkeby. Hotelejer Kanns Hotel. 
3. juli 1923-25. sept. 1993. 

Moritz Lykkeg1111rd, Vestergade 4, 
Svaneke. Direktør, bogholder, lærer 
m.m. Nexø byråd, Østb. Seniorklub, 
aktiv fugbv" AOF m.m. 
22. sept. 1914-16. feb. 1994. 

Knud Anker Mortensen, Søndergade 
4, Rønne. Bagermester. 
15. sept. 1912-22. marrs 1994. 

Vilhelm W. Olsen, Sejersvej 2, Rønne. 
Geir. Nybro, Østerlars. Fm. Øster!. 
Pakh" Nybro Transf.f., Bh. Jerseyf., 
Bh. Andelssvineslagteri, ØB m.m. 
4. juni 1901-3. aug. 1994. 

}om lngvnr Pedersen, Østerled 5 I , 
Rønne. Murer. Fagforeningsfm. Mu
rerforbundet, kredstillidsmand, op
måler. 
7. marts 1928-23. feb. 1994. 
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Rigmor Pedersen, Svanekevej 32, 
Rønne. Kontorassistent Østkrafr fra 
1961 til sin død. 
21. jan. 1945-8. nov. 1993. 

Kjeld Erik Schov, Birkevej 12, Nexø. 
Tømrer, fritidspædagog. Aktiv PIF. 
fm. fodboldafd. 
25. febr. 1944-29. aug. 1994. 

Finn S11lling, Svaneke Torv 2, Sva
neke. Købmand, vinhandler. 
23. febr. 1912-10. jan. 1994. 

Bodil Tomeh11ve, Tornebakken 45, 
Virum (Kn udsker). Cand.mag" 
atomfysiker, h istoriker. Bornholmer
prisen. 
13. marts 1915- 15. dec. 1993. 
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Ove Rasmmsen, Dr. Kabellsvej 9, 
Rønne. Elektroinscallatør. 
26. april 1925-1 9. apr il 1994. 

Henning Sonne, Ll. M adsegade 48, 
Rønne. Direktør, radioforhandler. 
Best. Konservativ Forening, Rønne. 
6. dec. 1926-8. nov. 1993. 

Ester Soremen, Nørremøllecentret, 
Nexø. H usmoder, tidl. Buddegaard. 
Aktiv gymnastik, fo lkedans, ung
doms- og fredsarbejdet. 
18. mam 1903-22. aug. 1994. 

Anders Vilhelmse11, Østervoldgade 35, 
Rønne. Brugsuddeler. 
20. nov. 1930-7. marts 1994. 

Rllgnhild Margrethe Rowold (Snnd
kås), Øscerled 4, København. Hus
moder. G. m. ambassadør Karl Ro
wold. 
7. okt. 1907-21. dec. 1994. 

Jorn Stub-Holm, Scoregade 93, 
Hasle. Bagermester. Bese. Bornh. 
Bagermescerf. og Hasle Handelsf. 
11. aug. 1933-31. aug. 1994. 

Harry Thiesen, Fuglesangen 9, Hasle. 
Murermester, fabrikant. Fm. l. F. 
Standard, Startet BH F. 
4. febr. 19 13-30. juli 1994. 

Jim \Va/dorjf, Fiskergade 23, Sva
neke. Waldorff Stentøj. 
4. maj 1933-13. dec. 1993. 

Ole E Ronshoff. Fabriksvej 30, 
Rønne. Premierløjtnant, skydelærer, 
velfærdsoff. m .m. 
18. sept. 1924-12. nov. 1993. 

Karl SvendJen, Hjemmet , Øscerma
rie. Snedker, sløjdlærer, orgelbygger. 
29. juni 1900-13. okc. 1993. 

Kn 11d Axel Thnnbeig, Ejner Mikkel
sensvej 1, G udhjem. Fiskeskipper. 
Havnebescyrelsen. 
5. nov. 1913- 19. nov. 1993. 

Knud Wibe, Kascajnevej 4, Snoge
bæk. Fhv. gdr. Ll. Pilegård, Poulsker. 
Fm. VU, fm. forsamlingshuset 
FREM, Poulsker Kølehus m.m. 
30. nov. 1917-27. maj 1994. 



ILSTED BECH 
Fotografisk atelier 

Po rtrætf otog ratering 

Pasfoto 

Teknisk 

Reklame 

Illustration 

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

Hos FOTO expert 
får du dine 
kval itetsbi li eder 
i en fart. 
Vi fremkalder dine 
fa rveb i 11 eder,,r;:ts1!Yt.'''Witt\~ . , 
på ~ -

1 
time 

-=- TORVETS FOTO ---=- St. Torv, Rønne . Telefon 56 95 54 54 

FOTO FOTO MAGASINET 
ex pert Snellemark 41, Rønne . Tlf. 56 95 05 52 

More Class · More Style · Webmore 

M r. THUE 
gør din hverdag 
til fest 

- i en habit fra 
FALBE 
WEB MORE 
FALCON 
STEILMANN 
BAUMLER 
DAVINCI 
STONES 
CROSSFIELD 
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- et eldorado for hobbydyr 
Borgmester Nielsens Vej 14, Rønne 

Tlf I 56 95 80 05 

• • 0 
inspiration 

Andr. P. Bidstrup 
lille Torv 1 · 3700 Rønne · Tlf. 56 95 01 11 
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Johan Svendsen 
Jørn-Erik Pedersen 

Registrerede revisorer FRR 

• 
Store Torvegade 12 · 3700 Rønne 

Tit. 56 95 05 95 



BOGHANDEL 
Grundlagt 1872 

ØENS STØRSTE BOGLAGER 

ST. TORV 9 · 3700 RØNNE · TELEFON 56 95 16 17 

asser af TILBUD 
asser af læseoplevelser 
asser af BØGER 

FRA DIN 

BOG 
FAN 

BOGHANDLER 
Den gamle boghandel med snart 125 år på bagen, 
st?det, hvor man kan kigge i timevis og blive inspireret 

* * * * * * * * * * * * * * * *ANTIKVARIAT* * * * * * * * * * * * * * * 
Også i Antikvariatet 

hvor~otnijolmaft ltttetntut ftø6ea og aælgea 
* * * * * LÆDERVAREAFDELING * * * * * * * * * * * * EN GROS * * * * * 

0 Samsonite· 
Lædervareafdelingen 
byder på et stort 
udvalg i kvalitetsvarer 
- vi har f.eks. tasker fra 
BONGOUT 
- et dansk mærke af 
international kvalitet. 

Grundlagt 1872 
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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 rygea11ikler 

RADHUS·I KIOSKEN __ ...,.. 

SNELLEMARK 34 

Aut. tips- og /011oforha11dler 

Telefon 56 95 07 66 

- står altid til Deres tjeneste! 

Øens 
dagblad 

~ornltolmø tiiben~e 

56 95 14 00 
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Velkommen til SØHOLM's butik 
Gaveartikler, thekander og stel i stentøj 

Smukt og funktionelt dansk design i høj kvalitet 

SØHOLM A/S 
Butikken 

lil le Torv 2 · Rønne · Tlf. 5695 1701 
Åbningstider: 

Mandag-fredag kl. 10-17 og lørdag kl. 10-12 



Alle slags DESSERT IS 

KRØLLE-BØLLE-EVENTYR IS 
- hører julen til 

Der findes ure, der evigt og 
altid går radionøjagtig 

St. Torv 6A . 3700 Rønne · Tlf. 5 6 95 37 06 

BUTIKKEN MED EGET VÆRKSTED 

Glædelig jul ønsker Bornholms Andelsmejeri 

KU LTU RPERLER 

1te~ Ute, ~ ~ ()~ 
Købmagergade 5 · 3730 Nexø 

Telefon 56 49 21 00 
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Indramning · Kunsthandel 

Papirklip · Plakater · Kunstforlag 

c3olberg 
~mmer & (Ja! !eri 

BAGERGADE 13 - VED HOVEDVAGTEN 
TELEFON 56 95 04 54 

Belysninger 
Industri-installationer 

EDB-installationer 
El-installationer 
Processtyring er 
Antenne-anlæg 

Hotellet for alle 

Det er her 
det sker! 

Familien - Golf - Konferencer - Kurser - Selskaber -
Grupper og individuelle 

På Hotel Griffen findes stor indendørs swimmingpool, sauna, 
solarium, billard, bordtennis, dart, store pæne værelser, 
udendørs terrasse, panorama restaurant (med en eventyrlig smuk 
udsigt over Østersøen), hvor man får en gastronomisk oplevelse 
og måske et af Danmarks bedste morgenborde. 
For hotellets boende gæster er der fri entre til vor natklub 
»ANNABELLS«. 

Kredsen 1 · 3700 Rønne · Tit. 56 95 51 11 · Fax 56 95 52 97 
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Det 
sidste 
nye 

briller 
finder 
De 
l 

THOMSEN2f!~ 
Store Torv 6a · 3700 Rønne · Tlf. 56 95 05 72 

Fald 
indenfor 
hos ... 

''Man kan 
faktisk godt 
planlægge at 
leve lykkeligt 
til sine dages 
ende'' 

Ingen kan se ind i fremtiden. Men med en god 
pensionsordning kan du sikre dig selv og din familie 
økonomisk gennem hele dit livsforløb. Både ved 
død, tab af erhvervsevne og når du engang holder 
op med at tjene penge. 

Tag en snak med Bikubens Pensionsrådgiver. Det 
vil give dig et overblik over, hvilken løsning, der er 
bedst for dig. Og jo tidligere du begynder, desto 
mere får du ud af det. 

Det er helt uforpligtende at kigge ind. Og hvorfor 
ikke benytte dig af de muligheder du har for at 
planlægge at leve lykkeligt til dine dages ende? 

@Bikuben 
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SALG • SERVICE • TILBEHØR 

Rank Xerox 
KONTORMASKINER 

Alt i kontorartikler, 
tryksager og EDB-lister 

..,,r.:I~ Aut. 
l.l.JL:J~ servicecenter 

olivelli 
Aut. forhandler og servicecenter 

Kontor- og 
konferencemøbler 

KASSEAPPARATER 
KASSESYSTEMER 

Privat: 
Jørgen Falk, 
Svanekevej 66, 
3700 Rønne 

Håndværkervej 2 
3700 Rønne 
Telefax 56 95 86 17 

Deres totalleverandør 

God jul 
og 
godt nytår 
ønsker 
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r: "~ØENS 
," BOGBINDERI 

~ ~ '' ApS 
• • Brogade 1 O B 

..J 3782 Klemensker 
T lf. 56 96 66 66 






