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FLORA DANICA 
og BORNHOLM 
På Bornholms Lokalhistoriske Arkiv opbevares dr. med. Frederik Vilhelm Peter Fabri
cius' dagbog fi"a 1794. Den er af historikere flere gange brugt som kilde, og senest er den 
benyttet af museumsdirektør Mogens Bencard, De Danske Kongers Kronologiske Samling på 
Rosenborg, som på opfindring har skrevet om baggrunden for og formålet med studiet af det 
gamle skrift - og der er også blevet plads til en omtale af dagbogen som helhed og det sær
prægede menneske, der skrev den. js. 

Porcelænssreller med navner Flora 
Danica blev skabt i slutningen af 
1700-årene på D en Kongelige Por
celænsfabrik i København . D a 
Kronprins Frederik (VI) i 1802 
beordrede produktionen standser 
bestod steller af 1802 stykker, hvil
ket gør der til et af de største stel, 
der blev frembragt i det 18. århun
dredes Europa. Den særprægede 
dekoration gør, at det endnu i dag 
betragtes med stor glæde og megen 
interesse. 

Et uafklaret og meget diskuterer 
problem er spørgsmålet om, nøjag
tigt hvornår og med hvilket formål, 
steller blev skabt. Porcelænsfabrik
kens arkiver, der i øvrigt er meget 
velbevarede og informative, er mær
keligt tavse omkring derre. Der er 
som om hele sagen på er eller andet 
tidspunkt er blevet forlagt, og der er 
næppe håb om, at den nogensinde 
vil kunne genfindes. Blandt de spar
somme oplysninger, som kan ind
samles, findes en vigtig kilde af 
bornholmsk oprindelse, og det er 
årsagen til denne artikel. 

Inden vi skal se nærmere på dette, 
skal vi dog tilbage til århundreders 
midte for at se på baggrunden. Fre
derik 5. var kommet på tronen i 
17 46. I den anledning havde hans 
overhofmarskal og mest betroede 
mand Adam Gordob Moltke udar
bejder en plan for modernisering af 
tvillingerigerne. I løber af fa år var 
der regeringstriumvirat, der foruden 
Molrke bestod af Johan Ludvig Hol
stein og Johan Hartvig Ernst Bern-

srorff, på plads. Med disse folk i 
spidsen blev store ændringer inden 
for land- og skovbrug, såvel som 
handel og håndværk, gennemført. 

Det er ikke urimeligt, ar de tre 
søgte ar inddrage Universitetet, især 
naturvidenskaberne i disse sam
fundsforbedringer, men dette gav 
anledning til den endnu i dag vel
kendte kontrovers mellem sam 
fundsrelevant og fri forskning, hvor 
Universitetet hævdede sin ret t il fri
hed. 

D ette blev klarr demonstrerer 
inden for botanikken. 175 1 havde 
regeringen besluttet sig til ar indkal
de den tyske lærde, G. C. Oeder, for 
at ansætte ham ved Universitetet 
som lærer i botanik. Det udviklede 
sig til noget af en skandale. Univer
siteter krævede ar Oeder skulle dis
putere og satte to yngre, drevne lati
nere med grammatikken og den for
melle logik i orden, til ar drive 
Oeder, der var uvant med disse mid
delalderlige skikke, ud i en ren lat
terliggørelse. H an blev aldrig ansat. 

Regeringen lod sig ikke standse. I 
stedet oprettede man en botanisk 
have og lod er kongel igt botanisk 
institut indrette. Her blev O eder 
ansat og udnævnt til kongelig pro
fessor. Botanikken skulle ifølge 
Oeder være til nytte for almenvellet, 
ikke kun en videnskab for en snæver 
kreds. Han udarbejdede planer for 
den botaniske have ril undervis
ningsbrug for liebhavere, ikke 
mindst Landets embedsmænd; pla
ner for etableringen af et fagbiblio
rek med almindeligt udlån (Dan-

marks første offentlige bibliotek), 
samt foreslog endelig, ar der skulle 
udgives et værk over alle planter i 
tvillingeriger Danmark-Norge. Flora 
Danica-værket skulle udgives på 
D ansk, alle planter skulle regnes og 
stikkes i kobber, og deres mulighe
der som nytteplanter skulle nøje 
undersøges. Planterne skulle, hvor 
det var muligt, gengives i naturlig 
størrelse, og hvis ikke, skulle karak
teristiske derailler vises 1: 1 og plan
tens helhed i gråtone. 

Som det fremgår, var Oeder en 
praktisk mand , og der er derfor ikke 
mærkeligt, at hans planer blev god
kendt af en regering, der bestod af 
godsejere - og praktiske m ænd. For 
at etablere Flora D anica-værket var 
det første skridt naturligvis at ind
samle Rigernes planter samt oplys
ninger om, hvad de blev brugt til. 
O eder rejste først til Norge og deref
ter rundt i Danmark. U ndervejs i de 
udstrakte riger gjorde han ikke kun 
botaniske studier, men undersøgte 
også landets økonomi, handel, land
brug, skovbrug og minedrift. H an 
blev derfor den embedsmand, der 
kendte mest til de økonomiske for
hold, og det er forståeligt, hvorfor 
Molrke bad ham fremkomme med 
et m otiverer forslag til landbrugers 
omlæggelse. Dette arbejde, der blev 
rrykr i 1769, rummede essensen af 
de store landboreformer, som blev 
gennemført i 1788: ophævelse af 
såvel landsbyfællesskabet som 
stavnsbåndet. Ar det var for radikalt 
for de kredse, der tog magten i 
1772, er der næppe tvivl om. Oeder 
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Fortale i Flora Danica, 1. hæfte, eksemplar »No. 23« med håndskreven til
egnelse: »En Person av geistfig Stand i Riber Stift«. 
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blev 1772 fjerner fra sin post og 
udnævnt ri! Landvogr i Oldenburg. 

Inden dette var det dog lykkedes 
for den dygtige mand ar få publice
ret de fø rste 10 hefter - dvs 600 tav
ler - af det botaniske storværk. Det 
blev ført videre efter ansættelsen af 
en ny leder, og vandt sig allerede 
inden århundredets udgang stor 
international hæder. Så sror, at rege
ringen med god grund kunne bryste 
sig på nationens vegne. 

Er af de andre initiativer til fremme 
af landets egen økonomi var at blive 
selvforsynende med alle de produk
ter, som man overhovedet kunne 
frembringe selv. Er af disse var fabri
kation af porcelæn. Det begyndte 
tidligt i 1770'erne med kemikeren F. 
H. Mi.illers forsøg, der blev betragtet 
som så lovende, at man i 1775 med 
kongelig støtte etablerede »Den 
D anske Porcelainsfabrik«, hvis mær
ke skulle være tre bølgeformede stre
ger symboliserende Øresund og de 
to bælter. Mærket har fabrikken 
endnu, men starten var dårlig, først 
og fremmest fordi der kneb med 
afsætningen. En af Mi.illers store 
begyndervanskeligheder havde i 
øvrigt været at skaffe egnet ler at 
brænde porcelæn af. På Bornholm 
havde man fundet porcelænsjord, 
men af den kunne man kun brænde 
en grå masse, ikke den eftertragtede 
hvide. For at opnå dette måtte man 
importere porcelænsjord fra udlan
det. 

1779 overtog kongefamilien fa
brikken, der ændrede navn til »Den 
kongelige Danske Porcelainsfabrik«. 
På dette tidspunkt var der allerede 
fabrikker i de fleste europæiske sta
ter, næsten alle kongelige eller stats
støttede. Der var en fyrstelig ambi
tion, at råde over en porcelænsfa
brik, der kunne forsyne fyrstens 
bord, men som også kunne levere de 
yndede gavearrikler, som fyrstehuse
ne udvekslede. De var budskaber 
om hver enkelt nations forfinede 
smag og kulturelle stade. I det føl
gende 10-år aftog kongefamilien 
betydelige dele af produktionen og 
sendte med srolrhed gaver til fami
lien i udlandet. 

I 1790 mødres disse ro tråde af nari
onalstolthed i planen om ar overføre 
Flora Danica-værkets plancher til 



porcelænet. D et har ikke været van
skeligt at overtale kongefamilien og 
regeringen ti l gennemførelsen, nerop 
fordi den repræsenterede ro fo rskelli
ge sider af landets høje kulturelle 
stade. Ideen ti l steller kom sikkerc 
fra fabrikkens direktør siden 1784 
T heodor Holmskjold. T heodor 
H olm, som han hed før han blev 
ad let, var hofembedsmand, men ud 
over detce også botaniker. H an hav
de udgivet værker med den beta
gende cire! »Lykkelige hvilesrunder 
på landet, t ilbragt i selskab med 
danske svampe« - på latin naturlig
vis, det var dati dens engelsk, og der
fo r vejen cil international kommuni
kation. Dersom ideen med ae over
føre den botaniske videnskab på 
porcelain overhoveder behøvede en 
fortaler, må Holmskjolds entusiasme 
have været cilscrækkelig smittende. 

Det bemærkelsesværdige og ene
scående ved Flora Danica-scellec er 
ikke, at det gengiver blomster, det 
gjorde talrige porcelænsstel, men at 
det gengiver gengivelser af blomster. 
J. C. Bayer hed den mand, der kom 
til at dekorere scørscedelen af sceller. 
H an var uddannet botanisk blom
stermaler og kom cil fabrikken fra sir 
arbejde ved værket. H an har derfor 
ikke hafc vanskeligt ved at forstå og 

Bornholms Amtsgymnasiums komplet
te og indbundne eksemplar af Flora 
Danica. Aftegninger paa de P!ante1; 
som voxe vildt i Kongerigerne Dan
mark og Norge. Det udkom 1761-
1883 i 51 hæfter med i alt 3240 kob
bere. 

Kobberstik fra Flora Danica, 1. hæfte. 

følge den klare ordre: ae kopiere Flo
ra Danica-værkets stik, selvom der 
dekorativt ser er en absurd ranke. 
Forestiller man sig, at man skal male 
en anemone på en tallerken, så vil 
blomsten alcid blive udformet, så 
den udfylder den runde form på en 
harmonisk måde. Det samme gæl
der, hvis den bliver tegner på er rekt
angulære scykke papir. I begge tilfæl
de kan anemonen være fuldstændig 
naturalistisk, men den vil alcid for
holde sig til den givne ramme. 

I decce tilfælde er det det botani
ske værks rektangulære ramme, der 
overføres til stellets runde eller run
dede former. Sommetider gik der 
godt, sommetider er der scærkt over-

raskende, som når en plante ligger 
rundt om en terrin med rødderne 
strittende vandret ud i luften. Eller 
når alt, der kan udfylde en tallerken, 
er et enkelt, cyndt græsstrå med 
blomsterstand foroven og rodnet 
forneden. Men jo klarere værkets 
grundform skinner igennem på stel
lets dekoration, jo tydeligere fremgår 
det, hvor vigtig den botaniske viden
skab har været for stellets ide og for 
dets bestillere. 

Som fortal t ovenfor ved man uhy
re lidt om stellets oprindelse og for
mål. I 1790 blev der bragt et eksem
plar af Flora Danica-værket fra hof
fer cil porcelænsfabrikken, og det er 
den første information man overho-

JUL PA BORNHOLM 5 



Mindre fad fra Flora Danica-stellet. 
Den Lodrette gren, der deler den runde 
form i to halvdele, viser plantens 
blomster, til venstre ses dens frugter og 
til højre en moden frugt skåret op til 
bestemmelse for botanikeren. 

vedet har om stellets påbegyndelse. I 
1792 skrev den ovenomtalte F. H. 
Mi.iller i et notar om »der store 
bestilte Bordstel, malet med Blom
ster efter Flora Danica«, ae arbejder 
har stået på i noget over 2 år. Oprin
delig var det bestilt til 80 kuverter; 
1797 udvidede kronprins Frederik 
bestillingen til 100 kuverter, og i 
1802 beordrede han som nævnt pro
duktionen standset. Herefter blev 
stellets dessertservice overført til hof
fet på Amalienborg, mens resten 
blev opmagasineret og udstillet på 
Rosenborg. 

Men hvem var stellet med sin ind
byggede nationale reklame bestemt 
for? For hoffet selv - eller som 
diplomatisk gave til udlandet? Eller 
var det, som en oplysning fra 1828 
vil vide der, en bestilling fra Kata
rina den Store af Rusland? Den sid
ste, der stammer fra en embeds
mand på Rosenborg, kan af mange 
grunde afvises. Ganske vist var Kata
rina en lidenskabelig porcelænssam
ler, men hun havde næppe grund ril 
sende en bestilling ril København, 
når hun dels havde fine porcelænsfa
brikker i Rusland og dels selv havde 
påbegyndt en Flora Russia. Desuden 
ved vi, ae to rejsende Franskmænd i 
1790 havde besøgt porcelænsfabrik
ken, ser stellet under arbejde, og for
gæves havde søgt oplys t, hvem stellet 
var bestemt for. Hvorfor skulle 
fabrikken dog tie med en sådan 
oplysning, dersom stellet var 
bestemt for der danske hof? D er ville 
jo være en fuldstændig naturlig sag. 
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Og hvis det virkelig h avd e været en 
bestilling fra Rusland, hvorfor så 
undlade at lufte sin stolthed over det 
faktum? D et forekommer mest 
sandsynligt, at fabrikken har fået 
instruks om at være diskret på dette 
punkt, fordi stellet skulle indgå i et 
politisk spil. 

I 1950 blev den om talte born
holmske kilde trukket ind i diskussi
onen. »Et isolerer Dokument af rent 
privat Karakter synes et uafvisel igt 
Bevis for Traditionens Rigtighed. 
Dee er et Notat i en haandskreven 
Dagbog i Rønne Museum, ført af 
Lægen, Dr. med. F. V. P. Fabricius i 
Rønne, i hvis hus en af Frantz Hein
rich Miillers Sønner netop derce Aar 
boede. Notatet refererer en Udtalelse 
fra den unge Mi.i.lier og lyder »Sie 
machce gegenwarrig ein Porzelans 
Service zu 100 Couverts mit der 
Flora Danica auf zu der Kayserin, 
welcher 40,000 Rdlr. koste.« Det er 
vanskeligt at komme udenom en 
Udtalelse af denne Art, som vel sag
tens gaar tilbage til Muller selv«, 
konkluderede Bredo Grandjean i sin 
bog om Flora Danica stellet. 

D et lyder unægtelig overbevisen
de, men ikke desto mindre er der 
blevet betvivlet i de senere års line
racur om scellec. Fabricius' »skrøne« 
har man skrevet om, samtidig med 
at man har påpeger, ae Fabricius led 
af en alvorlig sindssyge. Yderligere 
har man spurge sig om grunden til, 
ar man overhovedet vil betænke 
Katarina med en så betydelig gave, 
når der diplomatisk ikke var noget 
ar opnå. Forholder cil Rusland var 
betinger af en ikke-angrebspagt ret
tet mod Sverige, og der var ingen 
grund til ae ændre på der. 

Lad os se på det sidste først. De 
udenrigspolitiske forhold var ikke 
helt enkle omkring 1790. I 1788 
havde den svenske teaterkonge 
Gustav III besiLmec sig til ae vinde 
sig lige så uvisnelig hæder på krigs
skuepladsen som sine store forfædre. 
H an arrangerede (ved hjælp af egne 
soldater udklæd t som russere) er 
overfald på en svensk forlægning og 
anvendte det som påskud for at er
klære krig. Russerne var dybt enga
gerede i en hig mod tyrkerne, så 
tidspunktet var velvalgt. 

Under påpegning af den oven
nævnte traktat tvang russerne dan-

skerne ud af deres neutralirerspolitik 
og til at gå i krig mod Sverige. Den
ne vores sidste krig mod broderfol
ket har ikke efterlade sig score spor i 
dansk his torieskrivn ing. Med god 
grund, for der er ikke noget at m in
des. England og Preussen, som beg
ge stod i et spændt forhold ti l Rus
land, tvang de næppe uvillige dan
skere til at trække sig ud. I Norge 
går felttoget, der blev anført af C arl 
af Hessen og kronprins Frederik, 
meget passende under navnet Tytte
bærkrigen. En svensk h istoriker skri
ver om »den dansk-norske hær som i 
al venlighed havde toget ind i 
Bohusliin i oktober (1788), og som i 
november hel t artigt vendte tilbage 
til si t land igen«. Danske historikere 
kan optimistisk meddele, at Rusland 
affandt sig med den danske indsats, 
og ae Danmark kunne trække sig ud 
af situationen med skindet på næ
sen. 

Sådan så der ikke ud for den dan
ske gesandt i S. Petersborg i tiden 
omkring 1790. Hans hyppige depe
cher hjem taler deres klare sprog om 
hans desperation over ae være lage 
fuldstændig på is af såvel zarfamilien 
som der russiske udenrigsministeri
um. I Rigsarkivet kan man ligeledes 
finde personlige breve fra Katarina 
til kronprinsen, som utvetydige 
emmer af kølighed indpakket i kon
ventionelle høflighedsfraser. Der 
kunne således være al mulig grund 
til at tænke på en forsoningsgave 
netop i året 1790, hvor der var slut
tet fred igen mellem de nordlige 
naboer. 

Desværre rummer udenrigsministe
riets fo rhandlingsprotokoller fra dis
se år intet om en påtænkt gave, og vi 
kan derfor vende tilbage til Rønne 
og Fabricius' dagbog fra 1794. D en 
findes i dag på Bornholms Lokalhi
storiske Arkiv. I litteraturen findes 
kun den ovennævnte sætning citeret, 
og netop på grund af diskussionen 
om oplysningens værdi, kunne det 
være værdifuldt at se nærmere på 
den sammenhæng, den optræder i. 
Jeg var meget taknemmelig for at få 
lov til at låne dagbogen, men glæden 
svand t unægtelig ind ved synet af 
skriften. Bogen, der er både ryk og 
stor, er ganske åbenbart skrevet af en 
mand, der var mere optaget af at 
skrive, end at spidse sin pen. Som-



!spotte fra Flora Danica-stellet. Han
kenes grenværk og de skulpturelt 
udformede blomster er kunstnerisk 
fine, men passer i grunden dårligt til 
de botanisk korrekte, men stive plante
gengive/ser. Stellet er da også oprinde
ligt tegnet til en anden dekoration. 

m ecider flyder skriften ud, som var 
den skrevet med enden af en fortyk
ker tændstik. Læsningen , der ikke 
bliver lettere af, ae sproget er et ikke 
altid korrekt tysk, nærmer sig ofte 
det umulige. Alene herigennem 
røber Fabricius den sindssygdom, 
som man ved, han led af. 

Frederik Vilhelm Fabricius (1742-
1817) var søn af Frederiks Hos pi tals 
overmedicus, og studerede som fade
ren til læge. I datiden var den viden
skabelige bredde større end i dag, så 
der er ikke noget mærkelige i, at han 
i 1763 som student del tog i Oeders 
ekspedition til Bornholm, hvor der 
bl. a. blev indsamlet planter til Flora 
Danica. 1767 tog han sin doktor
grad ved universitetet i Edinburgh , 
men under opholdet her brød den 
sindssyge ud, som kom til at plage 
ham resten af livet. En tid boede 
han hos faderen, men 1772 opnåede 
denne, at han blev sendt til Born
holm, dels for at øve sin lægeger
ning, og dels for at undersøge øens 
fo rekomster af stenkul og andre 
mineraler. Han udtalte sig offentligt 
så positivt om Struensee og hans 
gerni ng, at det blev regeringen for 
m eget. 1777 blev han forvist til 
Christiansø, hvilket hans sygdom 
yderligere forværredes af 1779 tillod 
m an ham at flytte til Rønne, under 
fo rudsætning af, at han forholdt sig i 
stilhed. Da han døde fik han i Røn-

ne kirkebog det eftermæle, at han 
ikke havde sin fulde samli ng og led 
under den forestilling, at han var 
kejser i Amerika. 

Uden vid var han bestemt ikke, 
som det fremgår af dagbogen. Her 
underskriver han sig flere gange som 
»H ans Stilhed«, eller »Hans Stilhed 
paa Slyng«, hvilket måske hentyder 
til vinranker, der slyngede sig op 
over hans hus. Det skurrer lidt mere 
i ørene, når han tilføjer »Souverain 
Arving af det israel itiske Rige« . 

Trods dette, og trods vanskelighe
derne ved at læse dagbogen, kan 
man dog ikke uden videre afskrive 
dens indhold som skrøner. Han hav
de klare forbindelser ti l de her cen
trale emner. Som nævnt havde han 
været med Oeder på Bornholm, og 
som geolog må han have været inter
esseret i fabrikkens problemer med 
at skaffe den rigtige porcelænsjord. 
Af dagbogen fremgår der, ae han 
mange gange allerede fra årets 
begyndelse havde truffet den unge 
Ml.iller. Denne boede ikke hos 
Fabricius, men tilsyneladende hos 
skipper Herman Carlsen. H an søgte 
tilflugt på øen for at kunne koncen
trere sig om afslutningen af sit juri
diske studium. 

Den 25.2. fortæller Fabricius, at 
han traf Mi.iller, som lovede at kom
m e på besøg om eftermiddagen. Kl. 
3 kom han. Fabricius refererer sam
talen, hvis indledning det ikke har 
været mig mulige at tyde så meget, 
ae der kommer en sikker mening ud 
af det. Så kommer Mi.iller ind på 
vort emne, uden dog at overgangen 
hertil er helt klar. »- at jeg gerne 
havde haft noget af den slags service 
af porcelæn;« står der i oversættelse, 
og teksten fortsætter: »han sagde, at 
de for tiden gjorde et porcelæns ser
vice på 100 kuverter med Flora 
Danica på cil kejserinden, som 
koster 40000 rigsdaler; de havde 
gjort et frokoststel til kronprinsen, 
som jeg tror koster 1000 rigsdaler, 
og en vase, som koster 4500 rigsda
ler. Hans broder skulle være sikret 
embedet som faderens efterfølger på 
fabrikken; de kunne levere bedre og 
billigere varer end andre fabrikker, 
men det kneb trods alt med afsæt
ningen, fordi porcelæn stadig var 
dyrere; i farven havde Sachserne 
(M eissen) dog et forspring for dem 
(på grund af massen?). Geheimeråd 

Holmskiolds samling af". mineraler 
har kongen købt fo r 36.000 rigsda
ler han mente den var den største 
samling i Europa.« (H erefter fortæl
ler Mi.iller om sine rejser og om bor
dellerne i Berl in, og til sidst diskute
rer de Fabricius' »sag«) . 

Referatet virker hverken usam
menhængende eller overvældende 
fantasifuldt. 1794 var der ganske vist 
kun bestil t 80 kuverter og den 
nævnte pengesum var alt for stor, 
men begge oplysninger kan lige så 
godt tilskrives unge Mi.iller. Frokost
stel købte kronprinsen flere af i disse 
år, de blev bl.a. brugt som gaver, og i 
1789 havde fabrikken udført den 
store vase, som fabriksmester Muller 
med rette var så stolt af, og som i 
dag findes på Rosenborg. Holm
skjold var ganske rigtige mineralsam
ler, og samlingen blev faktisk købt af 
kongen. D ee var en af de bedste 
erhvervelser til Mineralogisk Muse
um, men Fabricius havde også i det
te tilfælde sat prisen for høje. D en 
kostede kun 26.000 rigsdaler. 

Alt i alt må man konkludere, at 
der ikke er væsentlig grund til at 
have mistillid til Fabricius' oplysnin
ger. Stellet kan meget vel være ment 
som en diplomatisk gave, og et for
søg på at blødgøre Katharina den 
Store. En lille brik kan lægges til de 

Denne store vase høm· ikke til Flora 
Danica-stellet. Det er sandsynligvis 
den, Fabricius omtaler i sin dagbog. 
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forhåndenværende indicier: en 
svensk rejsende besøgte i 1819 
Rosenborg, hvor har så et porce
lænsscel, »der har været beregner 
som gave cil kejserinden af Rusland 
og som er mærkværdige derved, ae 
alle blomster, som findes i Flora 
D anica, er malet på det.« 

Til sidst er par ord om dagbogen. 
D en er omfangsrig, både af størrelse 
og - med sine 524 sider - af tykkel
se. D en er opdelt i afsnit, og til sidse 
findes er komplet alfabetisk regiseer 
over navne og emner. D er er således 
en tydel ig videnskabelig systematik, 
selvom ikke alle afsnit er lige indly
sende - rene bortser fra læselighe
den. Første afsnit på 179 sider er 
dagbogen fra 1794 d. 1.1. ri! 3 1.1 2. 
Derefter følger 20 sider med hvad 
der ser ud som gældsbeviser. Disse 
sider er klipper op i strimler, hvilket 
gælder flere sider i bogen. Er afsnit 
becidet Medicaca synes ae være mere 
rablende, mens afsnittet Mellem
handlinger rummer fortegnelser over 
de forskellige »Etater« på Bornholm, 
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den gejstlige, de verdslige embeds
mænd, den medicinske og militære 
etat, købmænd og håndværkere. 
Beskrivelse af landbrugsprodukter 
og jagten, same fisk. Memorabilia er 
en art kalender, og Scacsforandringer 
på Bornholm rummer dødsfald og 
udnævnelser. Mecerologica rummer 
en samler forregnelse over barome
terstand, temperatur og vind mor
gen og aften, hver dag i hele årer. 
Afsnittene Solscicia, Aequinoccia, 
Calendarium florae, Calendarium 
Junonis, Garcen Sachen og O econo
mica har jeg ikke gjort forsøg på ae 
tyde. Seks sider rummer en forreg
nelse over ind- og udgående skibe 
for hele årer og endelig er der er per
sonlige regnskab. 

Bogen er således på ingen måde 
uinteressant, og kunne rumme 
adskillige godbidder for den lokale 
historie. 

Men den lokalhistoriker, der rager 
far på H ans Scilheds dagbog, må 
nok påregne fuld beskæftigelse 
mangen en lang vinteraften. 

)(Jiii/.. 1'1j'* : 
~ ~ "'Jo.y/1 ..-J~t47 

Det beskedne titelfalt på første side i 
F. V P. Fabricius' dagbog. 

Et opslag i F. V P. Fabricius' dagbog 
fra 1794. 



Det vilde grønne 
og det stille blå 

Med afiæt i samtaler med maleren Hanne Mai/and, Allinge, har journalist Peter Tiemroth 
skrevet om hendes baggrund, udvikling og koncentrerede arbejde med de kunstneriske 
udtryksmuligheder. 
Det er Hanne Mai/ands maleri »Havblik« fra 1996, der er gengivet på omslagsforsiden. js. 

Vi har nu boet her i 25 år. Og Born
holm går i blodet. Det jeg er optaget 
af i billederne - den koloristiske in
tensitet, farven i lys, rytmen, det 
stoflige - det oplever jeg her. Selv 
hvor landskabet åbner sig, så befor
drer det al tid fladen i billedet -
sådan som havet også gør det med 
den høje horisont. 

Man kan stå højt og opleve rum
met. Men det er alligevel - selv når 
man ser langt - altid nært. Og her 
fra atelieret, hvor jeg kan se til Sale
nebugten, hvor lyset om form idda
gen er så mættet, så det er helt stof
ligt - her er der dette dejlige løft. 

- Billederne er en proces, en nys
gerrighed efter at finde ud af - at 
afdække - det, der opstår i ens ho
ved, som en dialektik mellem det 
oplevede og selve materialets natur. 
Det er sådan en slags kamp med 
stoffet. Men også en leg. Tit driller 
det, men så pludselig sker der noget, 
som overrasker og glæder, som bliver 
en fryd - og det er de dejlige magi
ske øjeblikke. 

ERlNDRINGEN 
Jeg er ikke naturalist i den forstand, 
at jeg afbilder virkeligheden, som 
den er. Hverken prospektet eller den 
fuldstændigt genkendelige »virkelig
hed(( . Jeg maler erindringen om tin
gene, det atmosfæriske, en vis stem
ning. 

Meget hurtigt bliver det jo til et 
sp ørgsmål om billedet selv - det bli
ver sin egen natur. For det spænden
de er jo: hvor er virkeligheden virke
ligst? Er det når man ser den, som 
den er? Eller rammer du endnu nær
m ere ved at springe fra den og nå 
den på en anden måde? 

Sådanne tanker gør den 56-årige 
maler H anne Mailand sig om sine 
motiver og den maleriske proces i sit 
atelier i Søndergade i Allinge, hvor 
hun med udgangspunkt i den gen
kendelige natur først og fremmest er 
optaget af farven. 

- Dog ikke kun farven. Men far
ven båret af lys. For det særlige ved 
at bo på Bornholm for en maler er 
jo, at øen er så lysfyldr. Og at farver
ne her har en mere lysende karakter 
end andre steder, tilføjer hun, som i 
Helge Ernsts »Bornholmermalerne« 
i 1984 beskrives som »en følsom 
naturlyriker med rod i impressionis
men, en skildrer af landskabelige 
fragmenter udfra lysets og farvernes 
gensidige påvirkning«. 

MERE EKSPRESSIVT 
Og hun kan stadig betegnes som en 
fin skildrer af øens natur i gennem
arbejdede, men alligevel lette og 
poetiske impressioner af lys og farver 
i såvel farvekridt som olier. Som hel
hed er hendes arbejder meget fast 
strukturerede og gennemarbejdede. 

Men da det at have styr på virke
midlerne ikke alene kan tilfredsstille 
en søgende sjæl i længden, har Han
ne Mailand i efterhånden en del år 
forsøgt at komme kunstnerisk videre 
ved at lade temperamentet ra afløb i 
malerier med mere voldsomme og 
ekspressive former og farver, hvor
igennem hun ofte kom til at sætte 
sine umiskendelige naturlyriske kva
li teter til. 

I de seneste år er hun imidlertid 
nået til vellykkede sammensmeltnin
ger af sine bestræbelser. Og selv om 
der stadig er naturalistisk udgangs
punkt, så fører en nu åbenbart mere 

frigjort hånd til nye resultater i form 
af fint kontrollerede abstraktioner af 
ind imellem både stærk og overra
skende koloristisk virkning. 

HAVBLIK 
Som f.eks. i maleriet fra 1996, der 
gengives på forsiden af denne publi
kation. Det er opbygget af brede, 
heftige strøg i grønne og blå farver. 
Fra de dunkleste mørkegrønne til lys 
majgrøn og nuancer fra lyst ti l dybt
blår, der kan stå som en ren abstrak
tion over farve-temperamenter - fra 
det vilde grønne til der stille blå. 

O m udgangspunktet fo r farveud
ladningerne er et indkig i en stadigt 
tættere skov eller udkig gennem træ
er over havet, kan for så vidt være 
ligegyldigt. Men da hun kalder bille
det »H avblik« må man tro det sidste 
og opfatte tiden som et sindbillede, 
da havet jo næppe har denne mørke 
blanding af ultramarin og panser
blåt, når det er havblik. 

Trods udviklingen vedkender 
Hanne Mailand sig dog gerne sin 
rod i traditionen. Ganske vist er 
malerierne et direkte udtryk fo r hen
des natursansninger, men fo rinden 
har hun suget til sig fra kunsthistori
en, fra rejser og fra sine omgivelser. 
Og ikke mindst fra poesi og musik. 

LETH, POESI OG MUSIK 
Af direkte inspirationskilder hos 
Bornholmermalerne nævner hun 
Isakson og Weie, men måske mest 
direkte H arald Leth. O gså han var 
optager af lyset, farven og bevægel
sen samt en disciplineret musikali
tet. 

I hans malerier tegner penselstrø
gene sig klart og rytmisk sikkert. 
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Som Isak.son lagde Leth vægr på teg
nede strukturer, hvor billedelemen
ter som huse, figurer og vækster fyl
der fladen ud og sikrer billedets 
egenværdi, mener hun og tilføjer, at 
de ophold, som hun har haft i Itali
en - i 1986 i Skandinavisk Forening 
i Rom og i 1989 og 1994 på San 
Cataldo - har befordret meget nyt. 

- Digteren Thøger Larsen har en 
særlig nordisk klang med en paralle
litet i musikl<en. Især hos Carl Niel
sen og f.eks. Vagn Holmboe, hvor 
der i klangbilledet er en særlig 
lysfyldthed og friskhed . Noget man 
særligt genoplever på ny, når man 
f.eks. kommer hjem fra en længere 
rejse. 

Hanne Mailand, der stammer fra 
Kolding, husker allerede fra sine tid
ligste år meget stærke oplevelser af 
farver og lys omkring hjemmet. 

F.eks. det bløde sensommerlys, 
som bevægede sig på en hvidkalket 
mur og de blå skygger fra frugttræ
ers blade. 

- Eiier en forårsdag - da jeg var 
ganske lille - et højt smeldende lys, 
der dansede i de store hvide stykker 
vasketøj - og min mor som selv lig
nede en sol i sin gule kjole - ram
mer ind af den sitrende blå himmel 
- som jeg helt euforisk druknede 
mig 1. 
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4 . MAJ 1945 
Senere forbandt oplevelserne sig 
med det menneskelige. Jeg husker 4 . 
maj om aftenen. Der var lunt, og 
regnen om eftermiddagen var som 
en sommerregn. Mens vi om aftenen 
stod på vejen og sang, så brød solen 
igennem, og det lysegrønne løv blev 
helt gyldent og skyggerne mystisk 
violette. Og dette gennembrud efter 
regn og de voksnes glædesudbrud 
efter smerte forbandt sig lykkeligt 
med hinanden. 

Vi boede i udkanten af byen, men 
jeg elskede at være i naturen. Jeg har 
altid tegnet og malet, og min far, der 
malede i sin fritid, gav mig sine far
ver og pensler, da jeg var omkring 
14 år. Jeg begyndte med at studere 
og kopiere de gamle mestre og læste 
om malerne - i øvrigt impressioni
sterne, som jeg allerede dengang føl
te mig meget hjemme hos. 

- Efter præliminæreksamen var jeg 
på højskole i et halvt år. Der fik 
meget stor betydning for mig. Alt 
det, jeg var optaget af - kunsten, 
digtningen, musikken, filosofien -
alr der, som skolen dengang forsøm
te - var på højskolen. Ligefrem så
dan en hel åbenbaring. 

- Samtidig blev der mødet med 
tre af tidens gode kunstnere - D an 
Srerup Hansen, Ulf Rasmussen og 

Hjalte Skovgaard - der var der for at 
lave mosaikudsmykninger. Både på 
højskolen og senere hjalp og vejledte 
de mig og blev mine venner. 

SYGEPLEJERSKE 
Jeg turde imidlertid endnu ikl<e 
håbe på, ar jeg var dygtig nok til ar 
komme på Kunstakademiet. Og da 
der jo dengang ikke var noget, der 
hed SU, og jeg boede i provinsen, så 
uddannede jeg mig først som syge
plejerske på Amtssygehuset i Aarhus, 
hvorefter jeg fores ti llede mig, at jeg 
ville have lyst til at rejse til Afrika og 
arbejde. Imidlertid var der så meget 
skuffende ved det mili tante hospi
talsmiljø og den gammeldags ud
dannelse, hvor der mere drejede sig 
om at gøre rent end at tage sig af 
patienterne. Og da kunsten trak i 
mig, og jeg altid malede og i m in 
fritid gik på alle de malerskoler, jeg 
kunne opstøve, gjorde jeg sygeple
jerskeuddannelsen færdig, flyttede til 
København og gik er år på Glyptote
kers tegneskole hos Askou Jensen og 
et par på Statens Museum for Kunst 
hos Erling Frederiksen. 

- Derefter blev jeg optaget på 
Kunstakademiet. Af de omkring 
150, der »lagde op« var vi ti, der 
blev optaget, så jeg var lykkelig. Det 
havde været et slid, og jeg var ret fat
tig. Jeg tog vagter på hospital, men 
kun så jeg lige kunne klare mig. 

- Et varmt måltid mad en gang 
om ugen på universiteters »Kanniba
len« og de gode madpakker hjem
mefra var de kulinariske højdepunk
ter, og det kunne være en hel ople
velse at stå og se på alt det røde kød 
i en slagterbutik. Men dengang var 
det heller ikke moderne at være 
vegetar, ler hun. 

FRIHEDSFØLELSE 
En vinter sad jeg frysevagt ved hjer
teopererede. Det var minus 16 gra
der koldt udenfor, vinduerne stod 
åbne, og der var ingen varme i syge
værelset, fordi patienterne havde 
været nedkølede. Jeg sad vagt i 16 
timer, men kom ud fem min. hver 
rime og fik en kop te. Det fik jeg 37 
øre mere i timen for. Men der var 
naturligvis værst for patienterne. 

Følelsen af fr ihed til ar kunne kla
re sig selv og bestemme over sir eget 
liv - det var en vidunderlig ople
velse. Og så var der altid så mange 



»Klipper«. Oliekridt 1994. 
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dej lige fester. Det har der heldigvis 
været hele livet. Men dengang dan
sede jeg på bordene, indtil jeg til en 
julefest på akademiet gik lige igen
nem. Jeg sad fast og kunne hverken 
komme op eller ned , ler hun. 

- Akademitiden varede fra 1964 
til 197 1. De første fire år på maler
skolen hos prof. Hjorth Nielsen, så 
to år på skolen for kunstpædagogik 
og en ganske kort tid til sidst på sko
len fo r mur- og rumkunst. M en det 
var malerskolen, der var det vigtig
ste. 

- Jeg debuterede i 1965 på Char
lottenborgs Forårsudsti lling og ud
sti llede der de næste ti år - i begyn
delsen forresten med billeder, som 
jeg havde malet på vores lange bryl
lupsrejse til Bornholm. Jeg kom også 
hurtigt med på K.E. og Kunstnernes 
Paaskeudstilling i Aarhus. 

TIL BORNH OLM 
På den første separat-udstilling i 
København, hvor jeg solgte bl.a. til 
Statens Ku nstfond, kunne jeg glæde 
mig over pæn opmærksomhed fra 
aviserne. Jeg tror, det har været vig
tigt med lidt anerkendelse og inter
esse fra omverdenen så tidligt. 

I de syv år, jeg gik på akademiet, 
fik vi vore tre ældste børn, som vi 
flyttede til Bornholm med, da den 
yngste var en måned og den ældste 
knapt fem år. Vi følte os som nybyg
gere. Det var barskt, og det krævede 
megen lyst og udholdenhed, syntes 
jeg dengang. 

- Men betagelsen af naturen og 
lyset herovre var så stor, så det måtte 
blive til billeder. Jeg puttede to børn 
i barnevognen , og med den ældste i 
hånden skubbede jeg den helt op 
over Allinge, hvor udsigten er så 
flot, så ud over det hele, tegnede 
med oliekridt, ammede, gav flaske, 
tegnede og trillede ned igen. 

- H alvandet år efrer fik jeg under
visningstimer på gymnasiet i Rønne. 
Dog aldrig flere end at der var god 
tid til at male - men væsentl igt i 
opmuntringen over at få lejl ighed til 
at formid le glæden ved billedkunst. 

U D STILLINGER 
Da vi havde boer her i fire år, bygge
de vi atelieret, og jeg havde i de år 
en række separat-udstillinger i 
København. Fra 1975 ril 1987 i 
Galleri Birkedam, som desværre luk-
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kede. I dag er jeg glad for at være 
hos Galleri Dahl i Admiralgad e og 
de sidste år, hvor jeg har udstillet en 
del, har jeg også haft tre udstillinger 
i D en Frie's Udstillingsbygning. 

Og selv om kunstnerne herovre 
ikke m arkerer os som en gruppe 
udadtil, er det dog blevet til nogle 
bornholmske udstill inger sammen 
he r i lander og i Norden gennem 
årene, opsummerer Han ne Mailand. 
Inden H anne M ailand kom til 
Bornholm, malede hun med en rela
tiv mørk palet. I dag kan man - også 
m ed de seneste års udvikling in 
m ente - fastslå, at øens lys og land
skabsformer har præger hendes bille
der, så hun indskriver sig i den lange 
tradition af karakteristiske bornhol
mermalere med et vist fællespræg. 

For et par år siden var hendes 
m aleri genstand for en indgående 
omtale i kunsttidsskrifter Hrymfaxe 
ved Pier Maria Andersen, der den
gang fandt anledning til at svinge sig 
op ti l følgende maleriske lyrik 
om kring Hanne Mailands arbejder: 

»I H anne Mailands billedlandska
be r møder man på en gang flere 
temperamenter. D er er de lyse for
årsnætter, sommerens hede, efter-

årers forfald og dramatiske vi nter
storme - air sammen udtrykt gen
nem forløsende billedrytm er.« 

SVAR TIL GODE 
Da Hanne Mailand fyldte 50 år, 
spurgte undertegnede hende, om 
hun var ti lfreds med sine malerier. 
Hun lo hjerteligt og udbrød: »Kom 
igen, når jeg bli'r 60 - så skal jeg gi ' 
dig et ærligt svar«. 

Og hun hentydede vel hermed til, 
ar det i perioder har været vanskeligt 
at kunne koncentrere sig fuld t ud 
om at male, når man samtidig har 
en travl mand og fi re børn. 

- Men at lade sine børn vokse op 
herovre, det er at give dem en 
mulighed for ar opleve er rigt barn
domsliv. O g der ønskede jeg meget 
- sådan et frodigt liv med børn. 
Deres umiddelbart sansende verden 
er befo rdrende for skabende arbejde, 
siger hun. 

D e senere år har livets naturlige 
forløb gjort arbejdsbetingelserne 
mere gunstige i den retning. Om det 
så er nok ri l at tilfredssti lle de skif
tende livsaldres evigt fo randerlige 
mål og ambit ioner, må vi altså have 
svar tilgode på i nogle år endnu . 



SKABERENS VÆRK 
var hans HELLIGDOM 

Som fortsættelse af artiklen i JUL PA BORNHOLM 1995 fortæffer Thor Kristojfersen, 
Aakirkeby, videre om Hans Christian Kofod, Granefi. Beretningen om en itstedvanlig 
bornholmer og hans store indsats er dermed afsluttet. js. 

H ans Christian Kofod - eller Kofod 
Graneli , som han altid blev kaldt i 
daglig tale - blev med rette kaldt 
Born holms Dalgas, for gennem sin 
store interesse for havebrug og ikke 
mindst skovd rift, blev han en af de 
m ænd, der var med til at plante 
udmarkerne ri!. 

H an var en almindelig mand fra 
almuen, der ikke havde andet end to 
bare næver at tjene føden med, og 
alt, hvad han blev, arbejdede han sig 
frem til uden nogen form for hjælp 
eller støtte. 

Han var opdrager i er hjem, hvor 
de t var flid og nøjsomhed, der var 
fremherskende, men han havde en 
utrol ig scor lysr ri! ar lære og fik en 
stor iagttagelsesevne i vuggegave. 

D a han blev voksen, skabre han en 
have, der var så seværdig, ar mange 
rejste til Bornholm for at se den . 
H an plan tede tusindvis af træer for 
de bornholmske kommuner og pri
vate grundejere, og han anlagde 
h undredvis af haver. 

H an var født i er religiøst hjem, og 
fromhed blev der bærende grundlag 
i hans personlighed. H ans arbejde 
var som en gudstjenesre, fo r med 
spaden i hånden tj ente han skabe
ren , hvis værk, naturen, blev hans 
he lligdom. 

Valgmenighedspræst Andreas 
H ansen har beskrevet H. C. Kofod 
med disse ord : »Denne indstill ing 
over for naturen gav ham kærlighe
dens genialirer, som var hans væsens 
hemmelighed. For vel var hans kul
rur mangelfuld og hans grænser på 
m ange måder trange, men han kun-

ne ligesom lyn e ril naturens puls
slag. Hans barkede arbejdshånd 
kunne rage så nænsomt om den 
spædesre, sartesre plante, at air groe
de for han1 

Derfor forstod han også, hvad de 
fremmeligsre førsr nu rer begynder 
anerkende, at i naruren må man 
ikke rage noger bort uden ar sætte 
noger t ilsvarende i sreder. En brural 
kul tivering, der dræber den fr ie 
naru r, vil hævne sig i længden. D er 
er der, vi nu gennem smertelige erfa
ringer belæres om. H an så det længe 
før sin rid , inruirivr og handlede 
derefter. 

Der »tilbage til naturen«, som nu 
lyder på en anden og mere intensiv 
måde end i salig Rousseaus rid, hav
de han lyttet sig til på sin ejendom
melige og samtidig fromme og kær
lige måde. Og måske er det i kraft af 
denne kærlighedens geniali tet, hans 
største arbejde er gjort som vejviser 
fo r kommende slægters arbejde med 
naturen, i have, mark og skov.« 

VIRKEDE I GUDS ÅND 
I sin dagbog »Mit gode hjems bog« 
skriver H. C. Kofod: 

»- Jeg var med min virken blevet 
et redskab i G uds og menneskers 
ånd og hånd til ar omdanne ufrugt
bar jord til frugrbart kulturland af 
alle arrer, og derved har jeg vunder 
meget godt værdifuldt land inde i 
landet, mens og efter at vort lands 
fj ender ved ran og plyndren har 
beskåret vort lykkel ige og dejlige 
lands grænser, således at von kære 

fædreland er blever mind re og fatti
gere end før. 

True eller slå var jo unyttigt, ja, 
skadeligt, men derimod har vi vun
det velstand ved vort arbejde, som vi 
hver især på sin måde har udført. 
Ved de forøgede og forbedrede kul
turer, som jeg for min del især - og 
vel de fl este andres ri! dels - har 
årsag til at rakke Gud, konge og 
øvrighed og hverandre indbyrdes fo r 
den ære og lykke, vi har haft - og 
fremdeles har - ved på den ene eller 
anden måde at skabe kulturer, der 
kan skabe lykke og velvære i landet«. 
H. C. Kofod skriver, at i vi rkelighe
den kan al hans virken henregnes ri! 
forsøgsvirksomhed, idet hele hans 
arbejde har været banebrydende i 
den ene eller i den anden retning. I 
visse retninger findes der intet møn
ster, han har fulgt, men på næsten 
alle områder har han funder ideer og 
fingerpeg et eller andet seed, som 
han har benytter ved sine kalkulerin
ger. 

H an peger på, ar den rid, han har 
levet i, har medført anvisninger fra 
naturen, og de resultater, han har 
nået, har været den stige, som han 
væsen tl igst har anvendt fo r tid efter 
anden at nå bedre besvarelser højere 
og højere oppe for at opnå større 
goder. 

H. C. Kofod skriver: 
»- O g dog har jeg aldrig fo rsmået 

till ige at rage den bedste lærdom, jeg 
har kunnet få af at betragte andre 
folks virken og arbejde. Sådan har 
jeg ofte hentet værd ifulde opmunt-
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ringer og advarsler, som har skånet 
mig for en del arbejde.« 

Hans lyst til at betragte naturen og 
at lære Guds vink blev meget tidligt 
vakt, og det blev hans ledetråd i 
hans fremtidige færden, og han skri
ver ordret: 

»- Når jeg så ud over den store 
mit hjem omgivende hedemark og i 
mit sind dømte den til at blive mere 
nyttig, så måtte jeg føle min egen 
afmagt til at virke noget stort til kul
turfremmen i dette store terræn. Når 
så denil kom, at næsten alle små
kårsfolk betragtede min tanke som 
et alt for højt stillet indbildningsfo
ster - i alt fald for folk uden stor 
kapital og uden høje lærdomme - så 
må jeg selv undres over, at resultatet 
er blevet så godt på disse mindre end 
70 år, som det er blevet. 

Af fuldstændig mangel på materi
elle midler og fra først af på lærdom
me, mens misforståelser og miscyd
ninger fulgte vel rigeligt. Især af 
mine i samfundet ligestillede, idet 
de hellere så mine bøger og andre 
studeringer glemte og brændte, end 
de kunne tåle at se mine forehaven
der medføre noget held, som jo 
unægteligt bragte mig et skridt fo rbi 
i anseelse og værdighed.« 

Avlsbygningerne til Graneli. 
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ÆRBØDIGHED 
At H. C. Kofod ikke har haft det let 
som den foregangsmand, han var, 
skinner tydeligt igennem i optegnel
ser, og der er god grund til ae citere, 
hvad han har skrevet: 

»- Ganske vist fandtes også den 
gang nogle formående folk, som 
havde indsigt nok til at fatte, at her 
vise kunne være noget, som muligvis 
burde støttes og opmuntres, men 
pengeinstitutterne og hjælpeinstitut
ter i den form, der nu forefindes, var 
ikke cil dengang, og de, som ejede 
midler, var meget forsigtige. 

D erti l kom, at jeg var meget tilba
geholden og undselig og nærede en 
særlig stor konservativ ærbødighed 
over for administrative autoriteter i 
enhver retning, og især frygtede jeg 
de skoser, som jeg allerede fi k nogle 
af, da jeg attråede at blive mere end 
mine ellers ligestillede. Og fordi jeg 
ikke ville være dem lige i værdighed, 
men forsøgte ae tilnærme mig dan
nede eller formående folk for ae ra 
råd og oplysninger, eller for at ra 
virksomhed i, hvad jeg kunne lidt 
mere af end ellers folk af mængden, 
begyndte at blive betragtet som en 
art snobberi. 

Jeg søgte derfor så vide muligt at 

unddrage, at folk fulgte min færden 
i Almindingen og andre læresteder, 
og jeg holdt mine boglige studerin
ger så skjulte så vidt mulige, for så 
vide jeg derved kunne vente med at 
vinde småfolk for mine planer, indtil 
jeg senere let kunne vinde dem ved 
at skaffe dem lønnet arbejde i de 
dengang mere jævnt arbejdsløse 
tider - særlig om vinteren.« 

OPGAV SKOLE 
H . C. Kofod fik flere opfordringer 
til at oprette en skole for personer, 
som vi lle være med til at virke for 
sagen under lønnede forhold. Blandt 
alle, som anbefalede en sådan skole, 
var især Bornholms landøkonomiske 
Forening. 

Resultatet blev, at der blev startet 
en skole i det små med støtte fra 
landboforeningen, amtet og staten, 
og det gik godt i nogle år, men det 
viste sig, at der var for få, der besøg
te den. Derfor ville den ikke kunne 
bære den bekostning, det ville være 
at rejse mange bygninger, vedlige
holde dem og løn ne de tilstrækkelige 
lærerkræfter, som en større skole 
behøvede. 

Det viste sig tillige, at de fleste, 
som frekventerede skolen, foretrak 



havebruger som hovedfag, og selv 
om nogle dygtige garrnere og have
mænd hemede deres vigrigste lær
dom på skolen, lod H. C. Kofod 
derce fag udgå fo r kun ar virke som 
fo regangsmand fo r ar vise andre vej 
og blot selv sørge fo r ar skabe 
grundlag for der nødvendige under
hold til sig selv og familie og bedrif
ren. 

Skoleforsøgene srrakre sig over ca. 
12 år. 

Planreskolebedrifren forcsarre efrer 
at H. C. Kofod havde nukker sig til
bage fra planrørgerningen, og i en 
lang årrække blev der solgt have- og 
skovplanrer indtil de planrører, H. 
C. Kofod havde lærr op, bevirkede, 
at drifren af hans planreskole blev 
overflødig, så han derefrer kun frem
stillede plamer til eger forbrug. 

H. C. Kofod var nødr til ar gøre er 
forsøg på at etablere en plantage af 
næsren alle kendte cræsorter på et, 
som han udtrykker det, utaknemligt 
terræn. Det var han af den grund, 
han skulle forestå mange planrnin
ger under meget forskellige og ofre 
meget ugunstige fo rhold. 

Om d et fortæller han i sine opteg
nelser på følgende måde: 

»- Jeg havde ikke set noget lære
sted i så mangearrede former, så der 
kunne give mig rilsrrækkelig vished 
for, at jeg med rillid curde følge de 
resulrarer, som jeg også air for spar
somr kunne tilegne mig. Og der 
lidet, jeg kunne få, lå så spredt i lan
det, ar det var air fo r besværlige ar 
hente lærdom. 

D erfor forsøgte jeg at lave et 
anlæg, en art forstbotanisk have, ril 
at udplante eller udså forskellige 
træarter, som gennem tiderne kunne 
ventes at give mig selv og andre, 
som trængte til det, lidt vink i valg 
af træsorter og kulturmåder, som 
med fordel kunne passe bedst til det 
pågældende seed. 

På samme tid som resultaterne tid 
efter anden indvindes til belærelse, 
fortsætte slige forsøg samme sted for 
om muligt at vinde endnu større 
kendskab i de rå jorders fordelagtig
ste anvendelse til fortsar skovbrug 
med andre træsorter.« 

HAVEBRUG 
Havebruget på G raneli var fra star
ten særlig beregnet på at opelske 
planter, særligt til skovanlæg, og det 

Ruinerne af det gamle Graneli. 

lod sig gøre på den måde, at H. C. 
Kofod forsøgte ar brænde tørveaske 
til forening med benmel for at 
anvende det som gødning til de 
træplanter, som han opelskede i så 
stor mængde, der var mulighed for. 
Det skete efter, at den rå lyngmark 
var forrådnet, og helst efter at der 
først havde været dyrker kartofler, 
som viste sig at trives ret godt i den 
nyrådnede og askeholdige jord. 

Resultaterne af havebrugsforsø
gene blev gode, fo r de skovplanter, 
der blev dyrket, blev sunde og kraf
tige. Selv om de ikke var særlig store 
efter deres alder, var de til gengæld 
forsynede med et stort rodnet, så de 
var langt bedre end de planter, der 
kunne hentes fra fas tere jord. 

Den løse muld kunne ler rystes af 
planterne uden at gøre synderlig 
skade på planterødderne, når de 
skulle transporteres langt. 

Denne fremgangsmåde blev siden 
hen anvendt ved anlæggelsen af de 
nye planteskoler i forsøgsskoven -
efterhånden som de mange kommu
neplantager i en længere årrække 
skulle bruge mange nåletræer. 

Da al jorden til G raneli havde 
været lyng i H. C. Kofods rid og 
skulle skabes om ril god kulturjord, 
før den kunne fodre en ko uden ind
køb af stråfoder, var det en selvfølge, 
ar den forholdsvis store have ikke 
kunne nyde godt af animalsk gød
ning, der betragtedes som en absolut 
betingelse fo r er godt havebrug. 

Der kunne købes nogen slags 
kunstgødning, men det var uden 
nutidens garanti for næringsind
hold, som nogen næppe kendte den 
gang. For at lave forsøg med kvæl
stofdannende plam er tog H. C. 
Kofod et lille srykke hedejord i brug. 
Der havde aldrig fået nogen form 
for stald- eller dyrisk gødning, men 
de første år fik det lidt tørveaske t il 
kartofler, der blev benyrcet som mel
lemkulcur. Efter nogle år på stedet 
blev kartoflerne skifter ud med nøj
somme blomster, og som kvælstof
samler og vildtfode rplante den fler
årige underjordskrybende vicia cosu
buca, kosubivikke. 

LANDBRUGET 
I landbrugets agerdrift var der fø r H. 
C. Kofods tid foretaget mange for
søg, der for det meste mislykkedes, 
men man manglede da også kunst
gødning, eller man kendte i alt fald 
ikke til dens værdi eller dens rerce 
anvendelse. Ligeled es kendte man 
for lide til mergling og dræning, og 
man kendte sier ikke t il de gode 
virkninger, som man i øvrigt nægte
de at tro på, og uden hjælp af disse 
midler tog der mange år og gav 
stærkt fo rarmede brugere, før hede
markens kulcurer kunne give løn
nende afgrøder af korn- og foder
planter, konstaterer H. C. Kofod. 

Han fo rtsætter med at erkende, ar 
samtidig med hans tid kom der 
langt flere hjælpemidler, end adski l-
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lige dygtige foregangsmænd i at 
opdyrke hedearealer havde haft. 
Han nævner proprietær Otto Jesper
sen, Splitsgård, Klem ensker. H ans 
eksempel vakre lyst og gav vej led
ning for mange - både store og min
d re udmarksejere - til deres bedrift. 
En helt anden sag var det med have
bruget, som manglede både forsøg 
og foregangsfolk på heden. 

H er var altså er felt for H. C. 
Kofod til at forsøge at virke på. Det 
bragte også heldige resultater, og H . 
C. Kofod skriver, at han har medvir
ket til at give en masse god vejled
ning, og Graneli var et godt møn
ster. 

H USD YRBRUG 
Forsøg i husdyrbrug måtte han også 
fo retage på dette ejendommelige 
sted og lige så ejendommelige for
hold, som han selv betegner det. 

»- Der var jo om at gøre, ar skabe 
det til at blive lønnende, endskønt 
den rid - 1860'erne og 1870'erne -
mest medførte, at kornavlen måtte 
bære hovedæren i enhver privat jord
brugsdrift. Ligesom jeg var den før
ste på denne hedeegn, der foretog 
ret meget inden for havebrug, skov
plantning, enganlæg, dræning af jor
den, mergling, anvendelse af kunst-

gødning til fo rsøg o.s.v. , var jeg også 
den første på egnen, der forsøgte 
fodring med roer til flere slags hus
dyr og anvendte kraftfoder i form af 
oliekager, kl id, svinemel o.s.v., som 
jeg købte. 

Det viste sig snart, at kraftfoderær
ter var mest lønnende ved at anven
de til de forædlede dyreformer i 
besætningen, mens de var mindre 
gode til hedefår og udgangskvæg. 

Af fjerkræ blev der forsøgt alle 
nyttearter, men da pasn ingen af så 
mange ting blev uoverkommel ig, 
blev hønseholdet begrænset til nogle 
få stammer inden for enkelte racer«, 
skriver H. C. Kofod. 

Der blev drevet forsøgsvirksomhed 
på Graneli lige så længe, den var 
under kultivering fra den rå hede
mark. Der var hist og her eksempler 
på, at lyngmark kan vindes ind ril 
små agre, men at oprette et land
brugshjem som her med alle tre 
arter jordbrug, havebrug, landbrug 
og skovbrug, uden at have noget 
ældre jordbrug i nogen af formerne 
at hente lærdom, arbejdskraft, gød
ning, kapital, underholdsmidler m .v. 
fra blev Graneli vel nok noget ene
stående, for de, der har oprettet 
hjem med jordbrug, har kun i reglen 
slåer sig på den ene art af jordbrug. 

H. C. Kofod var en ener, en slider 
og en foregangsmand, der ville være 
med til at skabe lykke og hygge i 
såvel små som store hjem. 

»- Han tjente Gud med sit arbej
de med naturen, og han tjente sine 
medmennesker, hvor han kunne. 
Selv levede han i yderste nøjsomhed, 
ja, ofte næsten i fattigdom, men han 
var glad og uden bekym ringer som 
himlens fugle og markens blomster. 

Han var tryg under G uds vare
tægt, når han skabte lykke og hygge 
for sig og sine. Trods alle begræns
ninger og alle svagheder var han dog 
meget af en livskunstner«, har valg
menighedspræst Andreas Hansen 
skrevet, og der kan ikke herske rvivl 
om, at skaberens værk har været 
hans helligdom. 

I Granelis have ligger en sten, hvor 
der er indhugge_t følgende rammen
de tekst af N. P. Jensen, så lad det 
være afslutningen på historien om 
Hans Christian Kofod, eller Kofod 
Graneli. 

Han vokste op af lyng og ur 
og blev den mand han blev. 
Og i den skønne, fri natur 
han skont sin saga skrev. 
I skov og have står den skrift 
og melder om hans livs bedrift. 

Mindestenen er anbragt i den gamle have til Graneli, hvor H. C. Kofod lagde sin manddomsgerning. 
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Læge i udlandet 
BERETNING FRA EN STUDENT 1934 

Bornholmeren Niels West - opvokset i Nexø og student fra Ronne Statsskole 1934 - fortæl
ler om en livsbane ud over det sædvanlige med ca. 50 års virke rundt omkring i verden. 
Blandt andet gjorde han i seks måneder tjeneste som kirwg på hospitalsskibet Jutlandia 
under Koreakrigen. js. 

I de senere år har flere af mine klas
sekammerater bemærket, at jeg nok 
var den af os, der havde haft den 
mest begivenhedsrige livsbane, og 
kanske har de ret. Der synes ar ligge 
ri] familien. 

Jeg er ægte bornholmer med stam
tavle fra både min faders og moders 
side, og jeg hørte og læste om , at 
mange bornholmere rejste ud i ver
den for kanske at komme hjem og 
købe fødegården, men at mange 
blev derude. Min · halvbroder Vil
helm, student fra 19 18, emigrerede 
ri! Malakka og en anden halvbroder, 
Christian, ri! Amerika. 

Min far døde, da jeg var 2 år gam
mel, men der var konkylier i hjem
met, som han havde bragt hjem fra 
de dengang danske vestindiske øer. 
H an har fortalt min mor, ar der var 
det som i er paradis. 

J eg tilbragte en lykkelig barndom i 
udkanten af Nexø (Mølleby) på 
kalkværket, som min far havde købt, 
da han sluttede som søkaptajn, og 
som min mor fortsatte med ar d rive 
efter hans død (1918). Nok savnede 
jeg ham, men foruden en dygtig 
mor havde jeg co ældre søskende, 
Jørgen og Agnete, til at opdrage 
mig. De blev begge studenter fra 
Røn ne Statsskole, henholdsvis 4 og 
3 år før mig. Min mor opfordrede 
mig til ar rage realeksamen og blive 
f.eks. tandlæge (dengang muligt 
med en realeksamen), men jeg tænk
te dog allerede dengang på ar blive 
læge. Så jeg insisterede på at komme 
i gymnasiet og jeg har ald rig for
trud t dec. Jeg blev student i 1934 og 

læge fra Københavns Universitet i 
194 1. Mit turnus-år havde jeg på 
Amtssygehuset i Århus. Der viste 
det sig, at jeg havde godt håndelag 
for at operere, og derefter var det 
klart, at jeg ville være kirurg. 

Dette var jo under krigen, og der 
var overskud af læger i Danmark og 
vanskeligt at ra uddannelsesstillinger. 
Så der næste år var jeg turnusvikar 
på amtssygehuser i Rønne. Efter det
te år fa ttede jeg beslutning om at 
flygte til Sverige og derfra komme til 
England som krigskirurg. Så en 
mørk augustnat roede jeg i kajak fra 
N ordskoven nord for Rønne ri! 
Sandhammeren i Skåne, hvor jeg 
blev vel modtaget på en lille marine
station (dagen før var en engelsk 
bomber nødlandet samme sted). 
Samme aften tog jeg med nattoget 

og sovevogn til Stockholm . O m 
morgenen fik jeg serveret kaffe og 
hvedeboller, og det smagte (i Dan
mark havde vi i 1943 ingen af dele
ne). I Stockholm boede jeg hos 
fan1ilie, slægten Mogensen, fra den 
gamle købmandsgård i G udhjem. På 
den britiske ambassade lød det 
opmuntrende at komme til Eng
land, men nu skete der det, at 
tyskerne prøvede at arrestere alle 
jøder i D anmark for at sende dem til 
Tyskland. Det er alment kendt, at 
det lykkedes de fleste at flygte til 
Sverige, hvilket resulterede i, at der 
nu var ca. 80 veluddannede danske 
læger i Sverige, hvoraf mange ønske
de at komme ti l England, og natur
ligvis kom de først. Resultatet var, at 
jeg fik en underlægestilling som or
topæd på Vanføreansralten i H el-

Kalkværket i Molleby med skorstenen på »kalk-hoddan«. I baggrunden Bohne
mollen. 
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singborg (der var en polio-myelitis 
epidemi i det sydlige Sverige), og for 
øvrigt sluctede jeg mig til den dan
ske brigade i Sverige. Jeg blev også 
gift med Brigitta {Itta) Rappe, og vi 
fik en datrer. 

I Sverige var jeg med til at modta
ge koncentrationslej rfanger fra Tysk
land, udmagrede stakler, hjembragt 
af Bernadotres hvide busser. Da 
tyskerne kapitulerede den 5. maj 
1945, tog jeg hjem over Helsingør 
med brigaden. Det var da, man hør
te om russernes bombardement af 
Rønne og Nexø, men heldigvis skete 
der jo mest materiel skade. 

Jeg ville gerne have, at m in kone 
skulle lære D anmark at kende, så jeg 
tog familien med hjem. Jeg havde 
nu først en kirurgisk kandidatstilling 
på Frederiksberg (hvor vi fik en søn) 
og så to år som reservelæge på Orto-

Min mor hos fotograf Hansen-Ladegaard i Nexo med os tre børn - Agnete, mig 
selv og Jørgen. 

Foran kalkværket i udkanten af Nexø. De to mænd er forhenvæ1·ende søulke -
min far som »harar« leen, og Thorvald Petersen, savmo!Len i Mølleby. Børnene i 
midten er mine søskende Jørgen og Agnete. Til højre to naboborn - henholdsvis 
Johannes og Richard Kofoed, sønner af avlsbruger og borgmester Alfred Kofoed. 
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pædisk Hospital i Århus. Til sidst tre 
år som kirurgisk reservelæge på 
Rønne Amtssygehus. Disse tre år var 
en lykkelig tid fo r mig og familien. 
Ar behandle bornholmere, der snak
kede som en selv, og vandreture 
langs ådalene med min kone. Nu var 
det også muligt, i ferierne, at rejse 
udenlands, og et år var vi på motor
cykel til Norge og en anden sommer 
ned gennem Europa til den franske 
nv1era. 

Efter de tre år i Rønne fik jeg 
mulighed for at rage med »Jutlan
dia« til Korea som ortopædisk ki
rurg, og det kunne jeg ikke sige nej 
til. M in kone og de to børn tog 
hjem til hendes forældre i Sverige, 
og jeg fløj til Cai ro og bordede »Jut
landia« i Port Said, »bound fo r Ko
rea«. Det var en uforglemmelig rejse 
ned gennem det Røde H av og over 
til Ceylon. Så til Singapore og til 
M anila og Yokohama (Tokyo). 
Endelig til Pusan Havn i Korea, 
hvor vi lå foran kret nær ved to score 
amerikanske hospitalsskibe. Der 
fulgte nu seks måneder med krigs
kirurgi og kontakter med amerikan
ske kirurger. Jeg fik respekt for Ame
rika, som mistede over 30.000 
mænd i denne krig. M en vi havde 
også sårede fra de andre lande, som 
deltog på vor side. Desuden samar
bejdede vi med svenskerne, som 
bemandede er hospital i selve Pusan, 
og vi besøgte nordmændene i deres 
MASH unit ved fronten. 



ltta da hun var 50 år og just havde 
taget sygeplejerskeelesamen (R.N) 

M ens jeg var på »Jurlandia«, fik 
jeg brev om, at jeg var antaget som 
»fellow« i ortopædi på Long Island i 
U.S.A. fra l. oktober, en stilling, jeg 
havde søgt, mens jeg var i Rønne. 
Da »Jurlandia« i april 1952 sejlede 
hjem for at proviantere og få heli
kopterdæk installeret, blev jeg derfor 
i Korea, i U.N. tjeneste (Public 
Health) sommeren over. En interes
sant tid, hvor jeg så sjældne sygdom
me og lærte mere om Korea og kore
anerne. 

I september fløj jeg så hjem og 
besøgte min familie i Sverige, og 
derfra til min stilling på sygehus i 
M ineola, ikke langt fra byen New 
York i U.S.A. H er fik jeg en grundig 
uddannelse i ortopædi, og efter mit 
år som fellow blev jeg opfordret cil 
at blive. I foråret 1953 kom famil ien 
over med skibet »Gripsholm«, og det 
var godt at blive genforenede efter 
11/2 års adskillelse. Jeg fortsatte med 
at uddanne mig, og jeg var nødt til 
at rage eksaminer. Men det var inter
essant og udfordrende. Og selv om 
løn nen var lille, kunne vi få lejlig
hed , telefon og bil. Børnene klarede 
sig godt i skolen, og ltta kørte taxi 
for at hjælpe med økonomien. Da 
der var gode slutstillinger at få, var 
der ingen tvivl om, at vi ville blive i 
U.S" spørgsmålet var bare hvor. 

Derfor krydsede vi i sommeren 
1956 alle fire landet i bil og med telt 
og så prærien, bjergene, vestkysten 
og det store Stille Hav. Endelig 

(1959) valgte jeg en stilling som or
topædisk kirurg ved Beaver Medical 
Clinic i Redlands i det sydlige Cali
fornien. Klinikken bestod af ca. 20 
speciallæger, og vi var alle medejere. 
Byen, med ca. 30.000 indbyggere og 
omgivet af appelsinlunde, havde et 
moderne sygehus, hvor vi kunne 
indlægge vore patienter. Vi købte et 
dejligt hus i udkanten af byen, hvor 
jeg kunne holde et par heste. Andre 
spillede golf i fri tiden, men der var 
en gruppe af os der foretrak at ride. 
Nord og øst for byen var der bjerge, 
hvor vi kunne ride om sommeren og 
stå på ski om vinteren. D et var et 

godt sted for et aktivt familieliv og 
for vore to børn at vokse op i. De 
blev begge læger og nedsatte sig beg
ge i O regon. 

I 1981 , da jeg var 65, sluttede jeg 
som læge efter 22 år ved klinikken . 
M en på grund af børn og børnebørn 
købte vi en gård (40 ha) i Oregon, 
hvor jeg opdrætter heste. Vi har også 
en å med ørreder, som børnebørne
ne fisker. I 1994 holdt Itta og jeg 
vort guldbryllup, og vi er glade for 
at være kommet så langt med godt 
helbred. Min kone kalder mig en 
eventyrer. Kanske har hun ret, for 
vort liv har været lidt af et eventyr. 
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VAR 

Snesjap og byger 
veksler med solsk.ivens vårkåde smil -
alt ånder grøde -
damplette tåger 
ti lhyller varsomt den slumrende skov -
vækker min længsel. 

Solen får magten, 
muldjorden myldrer af spirende skud, 
livet er vågnet, 
knopperne svulmer, 
følfodens solgyldne vrimlende flor 
flammer i græsset. 

Vårbrisens ånde 
føles som blideste kærtegn mod hud 
ømme som elskov -
knopperne brister, 
blødt anemonernes tæppe har skjult 
de visnede blade. 

Lysgrønne løvskov, 
fuglesang fejrer dit vårnye skrud -
kåd kukker gøgen, 
natten er lysklar -
nordhimlens skær glider over i dag, 
strålende vårdag. 
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SOMMER 

Solbuen stiger, 
strålerne sitrer fra blåeste blå -
skoven gi'r skygge, 
fuglesang, summen, 
tusind slags lyde i sommerens kor 
kurrer og kalder. 

M idsommeraften -
engen er græsgrøn og lokkende blød -
natten står lyslun, 
midsommernatten, 
tågedis danser i mose og eng 
tryllende slørdans. 

Lysskære morgen, 
bladene, blomsterne gli trer af dug, 
daggryets perler! 
flimrende varme -
vidåben, blank ligger havfladen hen , 
strandbredden blænder. 

Regndråbedryp pen, 
sagte silende hedsommerregn 
svaler og styrker -
buldrende torden, 
lynene blitzer fra blåsorte skyer, 
haglene pisker -
skæreste farver 
sitrer i regnbuens farvebåndsring 
hen under himlen. 

Solen kan svigte 
dog - om vi snydes for solbruner hud, 
sommeren har vi! 
blomstrende sommer -
blomster i grøfter - i haver - i hegn, 
vrimmel af sommer! 



HØST 

Kommoders nætter, 
svimlende himmel med srjerneskudslyn 
afspejler altet! 
frugten er moden, 
landbrugs maskinernes glammende host 
larmer fra marken. 

Skyggerne længes -
skoven står skøn i sin rødgyldne glød -
snart falder løvet, 
fuglene træk.ker, 
skræppende skrig byder skingert farvel -
skoven står lydløs. 

Luften bli'r koldklam, 
høsrvinden jager det visnede løv 
bygerne rusker, 
stormene suger, 
bølgerne brydes i blågrålige hav 
fråder mod himlen. 

Hele naturen 
gør sig nu rede til vinterens frost -
snart er alt øde. 
Vådmørke muldjord 
ribbet og afsvedet, furet af plov 
rummer du liver! 

VINTER 

Granernes toppe 
suser med stille sørgmodige suk 
vinterens hymne -
dagslyset svinder, 
lavt ligger skyernes lag over land, 
natten er kulsort. 

Skønne som blomster 
lette og legende sneflagedrys 
vidner om vinter -
lydløst fortryller 
rimfrostens spindfine even ryrskov -
vinterens under! 

Dagene længes, 
birkene afregner grennettets rids 
stregfint mod himlen, 
kolde og klamme 
krystknuger vinterens frost-fingergreb 
fast om naturen. 

Barske nordosten 
nådesløs t lammende livet udspyr 
isnende ånde, 
solsort og mejse 
trykl<er sig tæt imod stammernes læ 
sul tne og stumme -
svirpende snefog 
hvirvler fra husgavl og stænger for sti 
sletter al omrids. 

Vesrlige vinde 
lunende mildt stryger hen over muld 
indvarsler våren -
tøvejr i luften 
smeltevandspytterne afspejler skarpt 
lynende solglim t. 

LIVETS GANG 

Vort liv genspejler sig i årets gang, 
her nynner jeg en lille »livets sang«: 
en ungdom er som årets lyse vår 
med munter leg og blomstersmykker hår, 
med glimt i øjer - lyse latter-smil 
og vårens kåde leg med Amors pil -
så voksentiden , selve livets kerne 
så fuld af krav til hjerte, hånd og hjerne, 
den tid, da vårens blomster bli'r til frugt 
og liver er så sommervarmt og smukt! 
men - vår og sommer har jo også triste dage, 
når solen holder sig, bag sorte sky'r tilbage. 

Al sommertidens skønhed skal forgå 
og lyse lokker bliver fa og grå, 
for nu er efterårets rime inde 
med gyldne farver - men med kolde vinde, 
med livets minder - lyse, tunge, glade 
og solstrejf over visne mindeblade. 

Forude venter vintertiden hvid 
måske så barsk - måske så smuk og blid -
en skiften m ellem vinterstorme vilde 
og dage der går ganske blidt og stille, 
mens årers rimer sagte rinder ud 
og sjælen søger opad - mod sin Gud. 
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Nylars sogn 
ET BESØG VÆRD 

I Nylars sogn har sognegildet overlevet siden middelalderen og tilmed bevaret sin gildesskrå 
fra 1599. Dens regler og bestemmelser fader overlæge, dr. med. Johannes Thoms os flet ind
blik i - efter at have budt på en historisk/topografisk vandretur i sognet. js 

Bornholm rummer så mange iøjen
springende natur- og kulturhistori
ske værdier, at en del lokaliteter ler 
bliver overset. 

Nylars sogn er et sådant område, 
der står i skygge af de berømte 
udflugtsmål og feriesteder som 
Hammersh us, Ekkodalen, Ø sterlars 
rundkirke, Gudhjem , Svaneke, 
Dueodde o.s. v. Nok har Nylars sin 
rundkirke, men der skal her gøres et 
forsøg på at kaste lys over nogle af 
sognets andre herlighed er. 

Da C. G. Brunius i 1857 var på 
rejse til Bornholm, cog han den 18. 
juli en dagstur fra Rønne til Nylars 
og Åkirkeby og tilbage igen . H an 
skriver, at »Nylarsker ligger sydost 1 
mil fra Rønne. Vej en e r næsten lige 
og jævn igennem et frugtbart områ
de, men dog med betydelige 
strækninger af sandet og stenet lyng
jord. Vi kørte over en lille bæk kal
det Vellingså. N ær Nylarsker ses på 
nogen afstand på begge sider af 
vejen småskove. 

Brunius helligede sig helt et besøg 
og en indgående beskrivelse af rund
kirken, inden han drog videre mod 
Åkirkeby. 

For den, der i dag vil fordybe sig i 
sognets mange seværdigheder, er 
Arnager et godt u dgangspunkt. På 
sydkysten kan man nemlig aflæse 
områdets tilblivelse som det land vi 
har i dag. 

Vi skal her ca. 80 millioner år til
bage til jordens middelalder - kridt
tiden. På et tidspunkt er havet 
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trængt ind over Bornholm med 
aflejring af det kendte Amager-grøn
sand langs kysten - Homandshald -
nående øsrligst ved Madsegrav. San
det har sin farve på grund af indhold 
af et grønt mineral, glaukonit. 

I selve kløften findes nederst jura
lag af sand og ler, og herover ligger 
grønsandet. Af særlig betydning i 
sognets historie er et ca. 112 m lag 
med fosfarholdige knolde og mange 
forskellige fo rsteninger (muslinger, 
snegle, vættelys m.m.) Øverst ligger 
Amagerkalken i den 200 m lange 
klint. Kalken er blandet med ler og 
sand , så den let spalter og smuldrer, 
hvoraf navnet »Ravnebækken«. Kal
ken strækker sig 5-6 km ud i søen . 

Her skal indskydes, at kløften er 

Amagerkalken og derunder fasforitfaget. 

en senglacial afsrrømningsrende. I 
1850 gravede man den såkaldte »nya 
graven« for at aflede vand fra St. 
Myregård og Skyttegård. Navnet 
»M adsegrav« blev formentlig givet af 
Magnus Jerspersen, der var adjunkt i 
Rønne. Juleaften 1865 beskrev han 
fosforidaget i bunden af »Madse
grav«, men fosforindholdet var for 
ringe til, at det kunne udnyttes. I 
191 8, da der var mangel på kunst
gødning, gik man dog i gang med 
regulær minedrift. 

Et billede fra 1920 af fabrikken og 
arbejdsstyrken giver et godt indtryk 
af virksomhedens omfang. Efter mil
liontab måtte man lukke »Fosforit
ten« efter to års forløb. 

De mange oldtidsminder i områ-



der gør Nylars sogn ril noger særligr, 
men når disse skal beskrives, er det 
nødvendigt at springe -langt, langt 
frem i tiden til stenalderen fra 3800 
f. Kr. ril 1500 f. Kr. , hvor bronzeal-
deren begynder. 

Øen er blever befolket, og menne
skene sætter deres spor overalt. 
Mangt og meger er forsvundet i 
tidens løb, men de tilbageblevne fo r
tidsminder betragtes jo nu som na
tionale klenodier og er fredet. 

Lad os igen begynde i Arnager og 
herfra gå ind i lander. 

J ættesruen ved Amager blev 
undersøgt i 1938, hvor der ved 
udgravningen af gravkammeret blev 
fundet rester af 15 menneskekranier. 
Desuden fandtes to lerkar, et par 
flækker og 25 ravperler. Året efter -
1939 - blev den vel mest kendte Fosfaritten. 
jættestue Lundestenen udgraver, og i 
det meget anseelige gravkammer 
fandr man også mange flækker, rav
perler og to lerkar, hvoraf det ene 
var smukt ornamenteret. 

Lundestenen ligger på Tomegårds 
jorder, og på vejen derhen passerer 
man enkeltmandsgraven »Sorteenge« 
og lidt længere fremme lige ved lan
devejen en bronzealderhøj i Selles
borgs skovløkke. I srengærdet 
omkring denne løkke lå der år tilba
ge en stor skuffekværnsten, men en 
dag var gærdet væk, og kværnstenen 
er nu med til at sikre Rønne Havn. 

Desværre forsvandt der også man
ge andre stengærder, da man i 1956 
skulle fundamentere starrbanen på 
lufthavnen. Til gengæld sætter de 
store, fritliggende gravhøje deres 

præg på landskabet. Som eksempler 
kan nævnes højen sydvest for Elles
gård og Vellensbyhøjen. Store bauta
sten markerede sig også stærkt i tid
ligere tider. Ved Roelsdal var der en 
mængde oldtidsminder i begyndel
sen af 1800-tallet. Med den tiltagen
de grusgravning forsvandt meget, 
men vest for Skrædderbakkevejen 
står der stadig nogle meget flotte 
bautasten . 

Men menneskene efterlod sig 
andre spor. I stenalderen og bronze
alderen skrev befolkningen historie i 
form af helleristninger, og i det 
første årrusind af vor tidsregning 
indhuggedes runer i sten - germa
nernes skriftsprog. 

På Ll. Myregårds grund fandtes en 

Skåltegn og so/tegn meLLem Skyttegård og Strandbygård. 

stor granitsten med skålmærker og 
en mandsfigur. Stenen var i vejen, 
og midterparriet blev kløvet ud, og 
den flotte Ll. Myregårdsmand endte 
sine dage i Bornholms Museums 
have · sammen med Brunsgårdsste
nen. Denne blev fundet på stranden 
af den navnkundige Lærer Jørgensen, 
lbsker, i 1880 og bærer runeind
skriften: Ketilsbarn. 

Skåltegnene for ilden og hjultegn 
for solguden ses sm ukt på marken 
mellem Skytregård og Scrandbygård. 
Det er opfattet som hellige tegn, og 
navnet Vietsgård (Sellesborg) peger 
også på området som af kultisk-hel
lig betydning. 

To meget betydningsfulde rune
sten kan studeres i Nylars Kirke. 
Mange historikere og forfattere har 
siden Brunius beskrevet rundkirken 
i Nylars, men da det er områdets 
vigtigste, historiske mindesmærke 
må nogle historiske hovedtræk af 
kirkens historie tages med her. Dette 
også af den grund at Set. Nicolaus 
kirke omkring år 1600 gav navn til 
Nilausker - senere Nylarsker sogn. 

Det er den bedst bevarede af øens 
rundkirker, og den er formentlig 
betydelig ældre end 1200-årene. Ud
smykningen med kalkmalerier, der 
forestiller skabelsen og syndefaldet 
er fra midten af 1200-tallet, er de 
ældste bevarede på Bornholm. 

Våbenhuset er ombygget 1879 af 
arkitekt]. D. Herholdt. Det oprinde
lige alterbord af stenkvadre blev 
erstattet med et fyrretræsbord i 
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Ny/ars Kirke. 

1882, hvor i øvrigt kalkmalerierne 
samtidig blev res taureret af den dan
ske kunstarkæolog Jacob Komerup. 
Endelig bør døbefonden nævnes. 
Den er senromansk, hugget i kalk
sten fra Gotland og med et dåbsfad 
der er sydtysk fra omkring 1575. 

De fø rnævnte runesten i kirken 
har følgende indskrifter: 

l . Sasser lod rejse stenen efter sin 
fader Alvard. Han druknede ude 
med hele skibsmandskabet. Krist 
hjælpe hans sjæl i al evighed. Denne 
sten skal stande til m inde. 

2. Kaabe-Svend rejste denne sten 
efter sin søn Bøse en dreng som 
dræbtes i kampen ved Udlænge. 
Gud H erren og Set. Mikkel hjælpe 
hans ånd. 

» Voldstedet" ved St. Myregaard. 
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Teksterne vidner om Nylarsker 
som sæde fo r søfart, handel og 
vikingerne. 

I den hisroriske tid nævnes det, at 
fra ca. 950 afløstes de bornholmske 
småkonger af en jarl, hvor den første 
ved navn Vesete havde »jadesæde« på 
Vietsgård i Nylars. 

Vesetes ro sønner, Bue den Digre 
og Sigurd Kaabe, der hørte til 
jomsvikingerne, deltog i togtet mod 
Hakon Jarl i Norge, og Bornholm 
var sikken et muligt mål for fjende
angreb. Mange dele i kirkens kon
struktion viser, at rundskiber var 
bygget med forsvar for øje. 

Krig og urolige tider fik folk til at 
skjule deres penge og værdigenstan
de. Fra Nylars sogn kender vi den 

berømte skat fundet på Enesgård 
omfattende 859 sølvskillinger og 
andre genstande som kan dateres til 
tiden 1040-1050. 

Foruden kirken er to andre histo
riske mindesmærker i sognet regi
streret. 

Sc. Myregårds »Voldsted« er belig
gende øst for gården. Bækken er 
stemmet op til en stor dam, og østen 
fo r denne ligger den kredsrunde 
holm med stensatte sider. 

Det er smukt at se på, men myten 
om dette øens eneste voldsted blev 
afkræftet ved omhyggelige arkæolo
giske prøvegravninger i 1985. »Vold
stedet« stammer formentl ig fra 
1800-tallet, og der kan være tale om 
et haveanlæg. Anlægget kan således 
ikke indpasses i historisk sammen
hæng, men smukt er det. 

Det tredje registrerede historiske 
mindesmærke er det sto re, oprinde
ligt lukkede kystbatteri ved Amager, 
hvor der srod en vagtbod helt til 
omkring 1850. Det er værd at 
huske, at da Printzenskofd blev 
dræbt i december 1658, greb Ny
larsbønderne til våben og angreb en 
lille afdeling på 11 musketerer og en 
fændrik, der var ude for at opkræve 
kirkeskat. Fændrikken og seks 
musketerer faldt, og tre blev taget til 
fange. Hermed startede oprøret, der 
bred te sig overalt på øen, og som 
førte til H ammershus' fald. 

Atter er spring frem i tiden til den 
gamle præstegård, der var i brug ti l 
1924. Pasror Niels Grønbech, en 
foregangsmand på skoleområdet, 
skrev i 1815 er brev til biskop 
Miinster med forslag om ar oprette 
et seminarium. Nylarspræsten 
Lorentz Hjorth fik overdraget opga
ven. I er kongeligt rescript af 18. 
december 181 7 hed der, ar formålet 
skal være ar uddanne indfødte born
holmere til landsskolelærere. 

H jorth indrettede et værelse i 
præstegården og oprettede en frisko
le i tilknytning til seminarier, der 
åbnedes den 10. februar 1817 og 
bestod i syv år ti l 1824. 

Skovgaa1d skriver i 1804, ar der 
ikke fandtes offentlige skoler på lan
det, men i 18 14 blev det påbudt i 
almueskoleloven, ar der skulle opret
tes skoler i alle sogne. Nylars' første 
faste skole blev dog først bygget i 
1847. 

Jeg skal her indskyde, at der fra 



begyndelsen af 1830' erne fandtes 
såkaldte »lånebogsamlinger«, og bi
blioteket i Nylars stammer forment
lig fra denne tidsperiode med lærer 
Clausen som leder. I 1872 søgte 
»Nylars Læseforening« om økono
misk bistand, men først fra 1919 har 
amtet ydet tilskud ti l biblioteker. 
Nylars Bibliotek blev omorganiseret 
i 1922 og havde fra 1930'erne ti l 
huse i forsamlingshuset. 

Sognets havn i Amager har sin 
egen spændende forhistorie. I fo r
bindelse med rankerne om at 
befæste Bornholm blev de forskellige 
muligheder undersøgt - først under 
Frederik III i 1662, og påny under 
Christian V i 1683. Fregatten »Stjer
nen« med kaptajn Niels Barfod blev 
udsendt og forsøgte at overvintre i 
Amagerbugten. Under en vinter
storm blev »Stjernen« imidlertid af 
vind og is drevet ind på revet, kæn
trede og sank. Så opgav man, og 
byggede i stedet flådestøttepunktet 
på Ertholmene. 

I de urolige år først i 1800-tallet 
skete der igen noget i Am ager. For 
at sryrke Bornholms forsvar overfør
tes en bataljon af Dronningens Liv
regiment i 1811 til øen, og kompag
nierne blev fordelt, således at Nylars 
fik sin part. 

I 1812 angreb Napoleon Rusland, 
og Ruslands allierede, England, 
sendte da store flådesryrker til 
Østersøen. Gordon Norrie beretter 
om en episode fra den tid. En 

. /?rna.9'er_. 

",,..,t.l·nl(\-t ,S~~w. l it•-ln /Æ-n>'d. 

Arnager Vtmg. 

/ h ·n 

Ny/ars skole. 

fiskerkvase blev forfulgt af en 
engelsk fregat og flygrede ind til 
Amager den 15. november. Engelsk
manden begyndte da ar beskyde 
kvasen - men også stranden og 
andre både. Amagers to batterier 
svarede igen, og da så Amager-piker 
også greb ind i kampen under ledel
se af sekondløjtnant Peder Koefoed, 
fik man fjenden fordrevet. »Arnager
Piket« var en pose af delingssrørrelse 
på ca. 30 mand. 

Det var i kaperkrigens tid (1807-
14), og Amager fandtes særdeles vel
egnet til denne form for krigsførelse. 
D et var søløjmant Jørgen Føns, der 
valgte Amager som operationsbasis, 
hvilket ifølge kaperreglementet var 
ulovlige, da Amager ikke var køb-

/ ,A,./ • 

\ 

stad. D ette rådede kongen, Frederik 
VI, bod på ved den 16.12.1813 at 
give byen købstadsrettigheder. Her
ligheden blev dog af meget kort 
varighed, da rettighederne igen faldt 
bort med Kieler-freden 14. 1.181 4. 

Først godt 150 år senere blev der 
igen aktuelt ar bygge havn på grund 
af der mere effektive fiskeri med 
større både. Sandvandringen var den 
største hindring, og et første forsøg i 
1851 , hvor man byggede et havne
anlæg 60 alen fra kysten, blev ingen 
succes. Så kom havneingeniør H. 
Zahrtmann fra Nexø til, og i 70-erne 
tegnede han den første ø-havn ca. 
300 alen fra kysten med en 200 m 
lang, åben træbro, og så var t il
sandingsproblemet løst. 
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Mange gårdnavne i sognet har deres 
oprindelse langt tilbage. For eksem
pel nævner Thura i 1756: Spagere, 
St. Myre, Kjøllere, H yldebrandr, 
Langensgård, Tophiems, Alme og 
T ingfogedgaard. Blandt vornede
gårdene anfører han: Baase, Ll. Myre 
og Gildesgaard. Navnene genfindes 
også på Peter de Kofods kort fra 
1763, og dertil kan føjes Præstegård, 
Welli ngsby og Strandbygårdene. De 
220 vornedegårde på Bornholm til
hørte kongen, men blev solgt ved 
offentlig auktion i 1743 . 

For Amagers vedkommende gjor
de der sig nogle specielle forhold 
gældende. Berent Knop beskriver 
Am ager som er fis kerleje med 9-10 
»i ldsteder«, der omkring 1800 er 
blevet til 11 - senere 12 »Stæle« . 
Avlsbrugerejendommene havde de
res egen matrikelrække, og vangen 
var ikke udskifter. Herved kommer 
Am ager meget nær begrebet - en 
landsby - som jo i øvrigt ikke ken
des her. Løkkerne var delt i strimler 
med navne som Trold bjergagre og 
Kaggedammene. D er var fælles ga
dekær, brønde, lerkule, og der var 
»gadestævne«, d.v.s. fællessryre. 

* 

I det store jubilæumsværk fra 1958 
om »Bornholms Efterslægtsselskab 
og Bornholms landøkonomiske For
enings Virksomhed 1805-1955« kan 
man læse vel alt, hvad der er værd at 
vide om øens landbrugsmæssige for
hold. Flere kendte perso nligheder 
fra Nylars har gjort en positiv ind
sats for Landøkonomisk Forening 
som medlemmer af foreningens 
bestyrelse. Her kan nævnes M. P 
Blem, E ngegård i årene 1879-83, M . 
Blem fra 1932 til 1936 og Aage 
Brandt fra 1944 til 1952, de sidste 4 
år som næstformand. 

Syd for landevejen ligger Søndre
gård, der skiller sig ud fra sognets 
øvrige landbrugsejendom me, for her 
havde Bornholms H usholdningssko
le til huse. I 191 2 blev Hansigne 
Petersen fra Fyn husholdningslærer 
fra skolen i Sorø. Året efter kom 
hun til Bornholm og begyndte kur
susvirksomhed fl ere steder. Hun fi k 
sit faste hjem i Nylars, da hun i 
1915 blev gift med gårdejer Johannes 
Hansen, Søndregård. H er åbnede 
hun i 1922 husholdningsskolen , der 
ko m til at bestå lige til 1943. 



H ansigne Hansen udgav en koge
bog, og bogens indledning er værd 
ar citere: 

»Der er en glæde, at vore hus
n1ødre også på lander nu er i fuld 
kontakt med de krav, der sti lles ril 
deres viden med hensyn til madens 
sammensætning og med hensyn ri! 
det økonomiske, og at de er klar 
over: Skal det hele klappe, som det 
bør i et hjem, da er det husmoderen, 
der må være på vagt!« 

Det har nok præget opskrifterne, 
at bogen udkom under besættelsen 
(1943). Foruden fo rretter som 
»rugmelssuppe«, efrerretter som 
»kanin stege som hare«, »sildefrika
deller« og »bønnekarbonade« er der 
desserter ti lberedt af bornholmsk 
æblemost, bageopskrifrer, herunder 
»skorpebrød« og gode råd af forskel
lig art. 

D er gives f eks. anvisning på at 
nedlægge æg i vandglas, ferniserstat
ning og hjemmekogning af sæbe, 
hvis man ellers har en selvdød gris 
for hånden. 

Nylars var et af de tre sogne, hvor 
der i 1898 blev stiftet en kontrolfor
ening, og efter slagteriets oprettelse 
samme år foranledigede Landøkono
m isk Forening, at der på Engegård i 
1900 blev indrettet et avlscenter for 
svin af den score, hvide Yorkshire
race. Marcus Peter Blem, Engegård, 
var da nået langt i sin politiske karri
ere. Denne tog sin begyndelse, da 
han blev formand for Nylarsker sog
neråd, og i 1881 havde han som den 
første venstremand erobret Rønne
kredsen og sad i Folketinget i 28 år. 
Embedet som sognerådsformand i 
Nylars har jo også i nyere tid vist sig 
at være et god t udgangspunkt på 
vejen mod Bornholms øverste myn
dighed. Sæt selv navn på, kære læser. 

* 
Interessen hos nylarskerboerne for 
idræt går langt tilbage i tiden. Man 
ved , at der allerede i 1904 blev 
udkæmpet fodboldkampe ved Ama
ger. I det af Bornholms Bicykleklub 
arrangerede løb »Bornholm rundt« i 
1938, blev B-rækken på »turistma
skiner« vundet af Marcus Blem, 
Nylars, i tiden 3 timer og 37 minut
ter. Endelig skal nævnes, at den nu 
så populære terrainsport blev indført 
på Bornholm på initiativ af pastor 
Løvgren, Nylars. 

* 

Konfirmationen af den ældste bevarede gildesskrå (side 26) er dateret 8. marts 
1863, og er »Efter Hans Kongelige Majestæts allernaadigste Befaling« tmderskre
vet af daværende indenrigsminister Orla Lehmanr} (I 810-70). 

»Giidesskraa eller Gildes/av for St. Nikolai Gilde paa Bornholm« er i genpart 
(Rg 78 1814) smukt indbundet med den kongelige 11Conjirmation« og opbevares 
hos oldermanden. Genparten er den I 0. juni 1862 underskrevet af samtlige gil
desbrødre, og genpartens rigtighed er bekræftet den 11. marts 1863. 
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Bornholms H usholdningsskole. 

Denne kaleidoskopiske beretning 
kan ikke sluttes uden en omtale af 
de bornholmske sognegilder. Mid
delalderens gilder på Bornholm 
overlevede reformationen i 1536. 

For N ylarsker gilde gælder der 
specielle, at sognepræsten (sogneher
ren) har sat et afgø rende præg på gil
det. Dette fremgår af skråen af 1599 
fra Nylarsker (Set. Nicolaj sogn), 
»skreven og oversat af Clemmen 
Andersen Malmøe, præst i sognet fra 
1585 til hans død 1618«. 

Skråens første del er afgjort 
præsteligt arbejde, og en gudelig 
indledning i gildeskråerne er meget 
sjælden. Skråens anden del er navn
lig inceressan t, derved at den i 5 
paragraffer fastslår de gamle humane 
bestemmelser: hjælp ved sygdom, 
fattigdom, ildebrand, havsnød og 
lignende. Bornholmerne var en søfa
rende og handlende nation, hvorfo r 
man har fastholdt en tidligere mid
delalderlig bestemmelse om »hjælp 
til en broder, der i fremmed land 
lider trang eUer armod«. 

Tredie afsnit om fatter »den verds
lige lov og ret« i gildet. Foruden 
nogle ret omfattende bøde- og 
domsbestemmelser floder man også 
nogle selskabelige regler, middelal
derlige forordninger, der blev holdt i 
hævd helt op mod år 1900 - længe
re end noget andet sted i lander. 

N ok blev det ford ret, at alle, inden 
ankomsten ti l gildesboet, skulle have 
været i kirke og hørt Guds ord, men 
det timelige var også af betydning. 
O ldermanden havde en hjælper, 
»tapperen«, som havde til opgave af 
forestå al udskænkning. Men man 
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samledes ikke blot om øltønden, fo r 
til sammenkomsten hørte derefter 
dans. 

»Når den første øltønde er taprun
den og omskænket, og sogneherren 
haver påminder almuen om guds
frygtighed« - »skal oldermanden 
opnævne en ærlig og tugtig broder, 
som med høviskhed skal optage for
dansen«. Der er bøder for forskell ige 
uregelmæssigheder under dansen, 
f.eks. forbud mod ar spænde ben for 
de dansende. 

Nylarsker gildesbo lå vest for kir
ken tæt ved landevejen og bestod 
endnu i 1905. Gården blev solgt for 
1400 RD og renterne af formu en 
gik til almene formål til sognets bed
ste. Siden salget af »gildesbo« har 
gildet dog under de skiftende ejere 
beholdt retten til at afholde deres 
årlige møde i gårdens sal. D en gamle 
gildesskrå fra 1862 er den dag i dag 
grundlaget for »generalforsamlin
gens« afvikling og det efterfølgende 
samvær. Oldermanden er første 
taler, og herefter far p ræsten ordet, 
så brødrene kan blive mindet om de 
ideale og åndelige mål for gildet, 
inden man går over til spisning, og 
øl kommer på bordet. De menige 
medlemmer, stolsbrødrene (stolmaj
na) skal sørge fo r, at alle få r stillet 
deres tørst. Endelig har skråherren 
jurisdicrionen og holder rede på 
bogholderier. 

Historisk og oplevelsesmæssigt er 
Bornholm de mange m uligheders ø. 
H ermed en anbefaling til at tage en 
tur til Nylarsker sogn - det er et 
besøg værd. 
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Ammonit fra Amager Grønsand. 

Ny/ars gamle rustvogn endte på mu
seum. 



Glimtfta 

byen inde i landet 

Købmandsgården øst for 
kirken var kun skilt fra kirke
gården ved et smalt stræde. 

Aakirkeby fejrer i år 650-års købstadsjubilæum, og i den anledning har lokalhistorikeren 
Werner Hansen udvalgt en lille samling postkort og andre fotos fra de sidste ca. 100 år af 
byens lange historie. I billedernes rækkefolge er postkortene nr. 3, 4, 9, 10 og 11 stillet til 
rådighed af brødrene Carl og Preben Jensen, Langelinie 34, Rønne. js. 

Her startede Sparekassen i 1869, 
og fra 1920 til 1954 husedes 
biblioteket i bygningen, der 
blev nedrevet i 1957. 

En af de første bygninger, 
der blev ofret til trafikken, 
var blikkenslager W Linds 
ejendom på hjørnet af 
H. Romersvej og Storegade. 
Den blev i 1934 fjernet 
sammen med ligvognshuset, 
der også rummede Aaker 
sogns hestetrukne sprøjte. 
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.f!lektridtetsværket opfartes 
~ 190.SJ. Det 6/ev oveif!ødigt 
: /958, og 6ygningen 
1ndrertedes r1/ 6randstation. 

·. 

Afooldsforeningen 6yggede 
hotellet i 1913 Det 6/ev 
senere ri/ 6iogra.f (l!J43), og 

nu 6ruges huset som Aakirke6y 
komlnttnes aktiviterscenter. 

- limowsH.ICM AAl</RlfEBV -

Brugsen 6!ev ikke .§ernet, 
da en ny 6!ev opfart, 
men 6!ev i steder for 
kommunalt 6i6/iotek 
i 197.9. 



Rosenborghuset var forst 

111
amif aktii1forreming 

og derefter boghandel. 
Det blev nedrevet 1964, 
da Andelsbanken skulle 
briige en byggegrund. 

Maiige træer er fjernet 
i gaderne, rnen der er 
plantet nye. 
Her kastanjetræerne 
ved Bryggerdarnrnen 

1942. 

Kirkegades tre forretninger 
er blevet til Aakirkeby 
Tæppe- og Møbelforretning. 
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Der var haveanlæg 
ved stationen, indtil 
der blev brug for 
parkeringspladser. 
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DB] gav Aakirkeby 
et opsving, der dog allerede 
var begyndt omkring 
1880 med stort byggeri. 

Jernbanestat· ionen 

Jernbanestationen fta 1900 
er bevaret som minde. 
Den fungerede til DB] 
indstiliede driften 28. sept. 
1968. 



LIVET GÅR VIDERE 
Birte Nørregaard Pedersen - den gode bornholmske skribent, der bor på Fyn - har en 
sjælden evne til at gøre personlige erindringer til almene oplevelser: Og mange læsere har 
været glade for hendes skildring i JUL PA BORNHOLM 1995, der handler om de dra
matiske majdage 1945. Her fortsætter hun historien ved at beskrive, hvordan det var at 
vende tilbage til en by, der delvis lå i ruiner. 
Anden halvdel af artiklen bringes i årg. 1997. js. 

Torsdag den 10. maj 1945 gav myn
dighederne tilladelse til, at de rønne
boer, der ejede eller besryrede vi rk
somheder af vital betydning for 
byen og dens befolkning, kunne for
lad e deres indkvartering på landet 
og drage ind på et to timers besøg i 
Rønne for at tilse deres virksomhe
der ." hvis altså virksomhederne var 
der endnu efter to dages menings
løse, russiske luftbombardementer 
den 7. og 8. maj. 

Min far, bagermester Peter D idrik
sen , og min mor, Inger D idriksen, 
drog derfor med bange anelser af 
seed på cykel fra vore midlertidige 
herberge på Møllegård i Nyker for at 
tilse vore hus, Peters Bageri, Scorega
de 21, Rønne, medens jeg blev ladt 
t ilbage på Møllegård. 

Ventetiden, indtil mine forældre 
kom tilbage, føltes ulidelig lang, og 
det var meget triste tidender, de 
bragte med, da de endel ig dukkede 
op. 

Vore hus var meget voldsomt 
beskadiget, fortalte mi ne fo rældre, 
og de kunne slet ikke overskue, 
hvordan de nogen sinde skulle ra der 
til igen at ligne et driftige bageri 
med forretning og p rivat beboelse. 
Vore møbler havde også fået en ilde 
medfart, »men klaveret står uskadt,« 
tilføjede min mor; og det var i hvert 
fald opmuntrende fo r mig, som 
betragtede er klaver som en basal 
livsfornødenhed. Til gengæld blev 
jeg meget ked af, at de ikke havde 
set spor af vores efterladte kat, som 
jeg var meget bekymrer fo r. 

Er særdeles positive moment i 
deres ro timers besøg var, at min 

bedstefar (morfar) Andreas Petersen 
hele overraskende dukkede op i Sco
regade på en låne damecykel og for
talte, at han og bedstemor, M arie 
Petersen, begge var uskadte og havde 
fundet husly på Blemmegård i Ny
lars. Dee var naturligvis en kolossal 
lettelse at vide dem i live. Til gen
gæld var det en scor sorg for os alle, 
ae deres d ejlige hus, Villa Ekko på 
Søndre Alle, var så hårde ramt, at 
det var hele ubeboelige; og det sam
me gjaldt hjørneejendommen Kirke
plads 16 - Kirkestræde 2, som de 
ejede og brugte til udlejning. Bed
stefar havde på sin vej frem til Score
gade køre gennem Larsegade og der 
konstateret, at bageriejendommen 
Larsegade 18, som tilhørte min 
mors fætter, bagermester Erik Sejer, 
stod så gode som uskad t. 

Mine forældre havde også været en 
rur gennem Nygade for at se til min 
farfar, bagermester Andreas Didrik
sens ejendom der. D e havde svært 
ved at sætte ord på det, de havde set, 
men de havde truffet min onkel, 
bager Carl Johan Didriksen og min 
tante, M agda Didriksen, gift med 
onkel Carl Johan. Med tårer i øj ne
ne fortalte min mor, at tante M agda 
havde gået grædende rund t i ruiner
ne og ledt efter sin vielsesring, som 
hun på grund af et sår på fi ngeren 
havde lage fra sig, lige inden de 
førs te bomber faldt. Min farfar og 
min lille kusine Karen opholde sig 
foresat i god behold på lander. 

Udover Carl Johan, Magda og 
bedstefar havde mine fo rældre ingen 
mennesker set under deres besøg i 
Rønne. 

JEG SÅ DET SELV 
Dagen efter, fredag den 11. m aj, 
måtte mine forældre igen komme 
ind i byen i to rimer, og efter ihærdi
ge plagerier fik jeg lov til at komme 
med. Da vi nåede til Sejersgård, 
hvor vi skulle have passersedler, var 
jeg dog langt fra nogen helt. Jeg, og 
sikkert også mine forældre, var ryn
gec af usikkerhed og frygt ved tan
ken om d isse russere, som var gået i 
land to dage tidligere. H vad ville de 
os? Noget gode? Eller ondt? H vor
dan skulle vi komm unikere med 
dem? Var de civiliserede mennesker i 
ves tlig forstan d? Eller en horde vilde 
kosakker fra de russiske stepper? 

Jo nærmere vi kom byen, jo mere 
ilde til mode blev jeg. Men da vi 
nåede frem til omkring Fryd en
lundsvej, forsvandt al skepsis som 
dug for solen. I den modsatte side af 
H aslevej havde to Ivan' er - sandsyn
ligvis for første gang i deres liv - faer 
fingre i en cykel, som de nu, med 
mange komplicerede krumspring, 
forgæves fo rsøgte ar betvinge. I cir
kus vi lle de uden tvivl være blevet er 
verdensnummer. I deres kluntede 
fo rsøg på at holde sig i sadlen var de 
så komiske, ar både mine forældre 
og jeg brast i latter, og russerne gri
nede henrykt tilbage. 

D a vi nåede forbi Hafniahus i Sco
re Torvegade, måtte vi stå af cykler
ne og trække. Vejen frem var et 
uoverskuelige kaos af sammenstyrte
de og nedbrændte huse, murbrok
ker, glasskår, splintrer træ og ned
styrtede regi. Længere inde i Score 
Torvegade blev vi er øjeblik grebet af 
panik, da vi så er menneskelegeme 
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Ægteparret Marie og Andreas Petersen. Foto ca. 1946. 

uden hovede ligge halvt skj ult under 
en bunke murbrokker uden for der, 
der havde været Hans Christensens 
damekonfektionsforretning. Ved 
nærmere eftersyn viste der sig til vor 
lettelse, ar »der hovedløse lig« var en 
harmløs voksmannequin, som i 
kampens hede havde mister både 
hoveder og en del af sin blomstrede 
kjole. 

GENSYN MED NYGADE 
Vi trillede videre over Store Torv og 
ned i Nygade, hvor jeg, trods mine 
forældres advarsler, blev dybt choke
rer over der frygtel ige syn, der mød
re mig. Hele min farfars store bage
riejendom, Nygade nummer J 5, var 
lagt næsten totalt i ruiner. Kun min 
farfars lille lejlighed i den vestlige 
ende af ejendommen stod, trods sto
re beskadigelser, så meget oprejst, at 
den efter nødtørftig reparation kun
ne give farfar tag over hovedet så 
længe, det var sommer. Alt det andet 
var totalt smadrer og brænde, og 
onkel Carl Johan og tante Magda, 
som boede i en større lejlighed i den 
østlige ende af ejendommen, havde 
mistet simpelt hen alt! Dee samme 
gjaldt min anden onkel, Andre 
Didriksen, som i samme ejendom 
drev »Kjolesalonen Andre« og boede 
privat i en lille lejlighed bag ved kjo
leforretningen. O nkel Andre var dog 
endnu lykkeligt uvidende om, h vad 
der var sket med hans forretning, 
idet han havde opholdt sig i Køben
havn siden 4. maj, og alle kommu
nikationslinier var afbrudr. 
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Vi fik senere at vide, ar tyskerne 
havde kørt deres antiluftskyts ind i 
bagerigården, som derved blev et 
oplagt bombemål for russerne, som 
sendte både sprængbomber og 
brandbomber ned over ejendom
men. 

Inden slukningsmandskabet fik 
tid til at gå i aktion, var så godt som 
air brændt ... også de smukke, gam
le, røde læder-brandspande m ed 
matrikelnummer og forfædrenes ini
tialer påmalet. I hundrede år havde 
de hænge under loftsbjælkerne i 
portrummet, rede ri! indsats ifald 
Den røde H ane galede. 

Efter der frygtel ige syn i Nygade 
var der med usigelig lettelse jeg kon
staterede, ae ydermurene i vort hus i 
Scoregade stod oprejst. Men dermed 
var også alt sagr. Alle tags ten var 
borte, så godt som alle vinduesruder 
knust, dørkarme revet løse og døre
ne slået itu, og inden for murene 
herskede der totalt kaos. 

Muren mellem bucikslokaler og 
kontorer var på ubegribelig vis svin
ger ind i kontorer i en vinkel på ca. 
10 grader uden ae styrte sammen, 
dynger af kalkpuds var styrter ned 
fra lofterne og lå som en ryk dyne 
over alt. Møbler og tæpper var over
sået med glassplincer, og vore spise
stuemøbler så ud, som om nogen 
havde bearbejder dem med verdens 
mest ondskabsfulde rivejern, gardi
nerne hang i laser og pocceplanterne 
lå smadrede på gulvet. Men klaveret 
var ganske rigtigt uskadt og hver 
eneste tone i fin form. 

Butikslokalet så heller ikke for 
godt ud. To-tre store glashylder var 
styrtet ned fra den til kontoret ud
vandrede ski llevæg, og med glashyl
derne røg også en stribe småkage
dåser med glasruder i, så glasskårene 
lå i morderiske dynger over der hele. 
Ruderne i butiksvinduet og -døren 
var al lerede røger under det første 
bombardement den syvende maj og 
åbningerne dækket af med brædder 
med adskillige åbne mellemrum, 
således at lufttrykket havde kunnet 
passere. D er var nok medvirkende 
til, ar alt der øvrige inventar med 
store glasflader overlevede de følgen
de bombardementer. 

Bortser fra de knuste vinduesruder 
så bagerier cil vor glæde nogenlunde 
uskadt ud ... indcil min far med scor 
bekymring opdagede, ar ovnen, som 
var en stor, fi rkantet murstensbyg
ning ca. 4 1/2 gange 4 1/2 meter, ca. 
4 meter høj (i ro etager) h avde fået 
en revne i »taget«, som samtidig 
udgjorde gulvet i en stor altan på 1. 
sal. 

Ovnen blev fyrer fra er særskilt 
fyrrum på ovnens ene side, og derfra 
trak ilden så via indmurede kanaler 
rundt i ovnen og opvarmede hele 
den score stenmasse til den ønskede 
temperatur. Men nu var der altså en 
revne i »taget«, og det fø rte ri! der 
nærliggende, meget alvorlige spørgs
mål: H vilke andre, ikke umiddelbart 
synlige skader gemte sig i ovnens 
utilgængelige indre? Turde min far 
overhoved er tænde op? 

Husets første sal lignede ragnarok. 
Også her var vinduesruderne borte, 
og lofterne var faldet ned, så man 
kunne ligge i sin seng og kigge lige 
op i himmelen. D ynerne var skåret 
itu af glasskår og diverse materiale 
fra de nedfaldne lofter, og skattene 
ind mod skunkrummene var falder 
sammen. Alt så ud, som om en tor
nado var farer gennem huser. D er 
eneste, der var helt uantastet af kata
strofen, var vores »bo mbesand«. D et 
stod fredeligt og uberørt i er par 
spande i vort beskedne papirlager. 
Det meste af papirer var til gengæld 
snavset til eller skåret i scykker, så 
det var ubrugeligt. 

GARDEROBE PÅ AFVEJE 
Døren ri! vort klædeskab, som min 
mor havde låst den ottende maj om 
morgenen, inden vi drog til Mølle-



Andre Didriksen. Foto ca. 1934. 

gård i Nyker, var blevet brudt op, og 
en del af mine forældres tøj var for
svundet, hvorimod alt mit var der. 
Syner af mit hvide balletskørt vakte 
dog straks en fæl mistanke i mig. 

E n måned tidligere havde onkel 
Andre på mirakuløs vis (ingen turde 
spørge hvordan) skaffer 5-6 meter 
fornemt, hvide silkerafc med yndige 
små, blanke blomstermotiver i. D er 
skulle syes ril en konfirmarionskjole 
ril mig om efteråret. Med bange 
anelser løb jeg ned i dagligstuen, 
hvor jeg vidste, at den brune papirs
pakke med de dyrebare metervarer 
skulle ligge på hylden under er ryge
bord ". og pakken var der, ganske 
uskadt, medens nogle grammofon
plader, som havde ligget oven på 
pakken, var sporløst forsvundet. 
M en pyr med dem. Mere ærgerligt 
var det, ar den smukke mørkeblå sil
kekjole med bladmønstrede sølv
agramaner, som onkel Andre havde 
hængt ril side ril mig til anden
dagskjole, var gået op i luer sammen 
med hans forretning. 

M ine forældre var meger kede af, 
ar en del af deres garderobe ved uau
toriserede transaktioner var overgået 
ril nye ejere; og for ikke ar risikere, 
at resten af garderoben forsvandt i 
den kommende nar, fyldte de hele 
red eligheden , inclusive mit uersrar
relige konfirmationskjole-stof i min 
fars gamle treetages amerikakuffert, 
som vi læssede på vores trækvogn, 
hvorefter vi begav os ud i de menne
skeromme gader med Larsegade som 
mål. 

Bedstefar havde jo dagen før for
ral r mine forældre, ar onkel Eriks 
bageriejendom i Larsegade stod 
nogenlunde uskadt, så der agtede vi 
os hen, idet vi formodede, ar onkel 
Erik, ligesom vi, var hjemme på er 
to timers besøg for ar se ri l bedrif
ten. H vis hans ejendom var uskadt, 
mårre det være mulige ar få vores 
kuffert deponerer der bag lås og slå. 

Vore formodninger holdt stik. 
Onkel Erik var ril stede og kunne 
fortælle, ar både min ranre Esther og 
de to børn, Inga og H ans-Erik, var i 
god behold på landet ". og kufferren 
kom i sikkerhed i er aflåser loftsrum. 
Nu var vore to timer næsten 
opbrugt, så vi mårre skynde os tilba
ge med trækvognen. På hele ruren 
frem og til bage så vi kun tre menne
sker, uden rvivl tyske soldater. De to 
af dem var i civilt røj, som tydeligvis 
ikke cilhørre dem (der var dog ikke 
beklædningsgenstande fra min fars 
garderobe), og den tredie, en meget 
høj , tynd ung mand, førte sig frem i 
en overdådige guldprydet, sort uni
form, som straks ledte tanken hen 
på noget i retning af en storadmiral. 

De tre gurrer trådte fra Lygcesrræ
de ind i Storegade, netop som vi 
passerede, og de blev hele tydeligt 

lige så uri lpasse ved møder, som vi. 
Der var de sidste tyskere, jeg overho
vedet så på fr i fod, og de eneste 
mennesker jeg så udover onkel Erik i 
byen den dag. H ele nabolager lå 
menneskeromr hen, næsren som en 
spøgelses by. 

Da vi med vores tomme trækvogn 
passerede Sracsskolen, som havde 
fun geret som lazaret for sårede tyske 
soldater, lagde jeg mærke til, ae det 
forhad te hagekorsflag stadig var 
hejse over skolens facade. M en flag
dugen var - ganske symbolsk -
flænget i laser, flagstangen knækket 
og tyskerne forsvundet. 

Da trækvognen var på plads, 
opdagede vi, at min mors forsvund
ne, sorte selskabskjole lå sammen
krøllet på skraldebørrelågec sammen 
med en dejlig stor, hvid lærredsdug 
med blå borter, som vi aldrig havde 
set før. H vor dugen kom fra, fa ndt 
vi aldrig ud af. Jeg har den endnu og 
nyder, hver gang den er på bordet, ae 
fortælle, hvordan den kom i min 
besiddelse. 

Inden vi til tråd te tilbageturen til 
Møllegård, kaldte jeg for mindst 
femogtyvende gang på min kat, men 
til min score skuffelse og bekymring 
dukkede han ikke op. 

I majdagene 1945 kunne man glæde sig over gensynet med politibetjente i uni
form. Her er en styrke stillet op til fotograferingforan Rønne Elværk i Lilie Mad
segade. Fra venstre ses Arne Mortensen, Helmer Pedersen, Kaj Nielsen, 
»minoren11 kvartermester C. Petersen (i civil), Rudolf Schmidt og Holger Juul 
Hansen. 
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HJEM FOR ALVOR 
Dagen efter, lørdag den 12. maj, 
udgik der fra de sryrende organer 
befaling om, ar alle, der var beskæf
riger med levnedsmiddelfabrikarion, 
skulle vende rilbage til Rønne og så 
vidt muligt få virksomhederne i 
gang, til byens øvrige indvånere 
skulle vende tilbage i den kommen
de uge. 

Derfor sagde vi efter frokost farvel 
og megen rak ti l familien Engell på 
Møllegård, som i fem døgn på for
billedlig vis havde ydet os husly og 
forplejning. 

Og så var det bare om ar smøge 
ærmerne op og rage fat. D er var sta
dig ikke en levende sjæl udover os 
rre hjemme i hele nabolager, som jo 
for Nygades og Snellemarks ved
kommende lå i ru iner. Men vi fik 
besøg af C BU, som slog brædder fo r 
de rudeløse vinduesåbninger mod 
gaden i stueetagen. Vinduerne mod 
havesiden og på 1. sal måtte vi selv 
dække ri! så godr vi kunne ved hjælp 
af pap og tegnestifter. 

Min mor og jeg bevæbnede os 
med skovle og spande og rog så fa t 
fra oven af. Jeg har ikke ral på, hvor 
mange spande med glasskår og 
d iverse nedstyrrer lofts- og ragmate
riale, vi den dag slæbte ned fra vore 
soveværelser; og jeg mangler ord ti l 
ar besk.rive de mængder af støv, skidt 
og løsslupne fjer, jeg bankede ud af 
vore sengeklæder. Der blev simpelt 
hen ved og ved og ved med at være 
mere, og mine arme værkede af 
overanstrengelse. 

Imens forsøgte min far at skaffe 
sig overblik over ovnens tilstand. N u 
havde den stået slukket i næsten fem 
døgn og var blevet hel t kold. Skulle 
der bages i den engang i den kom
mende uge, skulle den i hvert fald 
fyres i tre-fire dage først. Men turde 
han tænde op? 

Der var ingen fagmæssig »ovn
ekspert« på Bornholm. H avde man 
behov for kvalificeret bistand, ti l
kaldte man sædvanligvis en mand 
fra firmaet Weidemann og Sønner, 
som havde bygger ovnen. Men det 
lod sig ikke gøre i den øjeblikkelige 
situation, idet firmaet havde hjem
sted »Ovre«. Så var der kun en arki
tekt (?) Petersen at falde rilbage på. 
Han havde efter sigende en smule 
forstand på murede bageriovne og 
blev gerne hidkaldr, når der helt 
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synligt var noget i vejen med ovnens 
murværk. 

Denne Petersen kunne måske dan
ne sig et indrryk af, om skaden i 
ovnens »tag« havde forplantet sig 
længere ned i ovnen. Men han boe
de altså et eller andet ikke nærmere 
præciseret sted ude i Stampen. Vores 
egen telefon var stendød, og vi ane
de ikke, hvor vi kunne finde en, der 
fungerede. Og havde manden over
hovedet telefon? 

Min far var nødt til selv ar løse 
problemerne. Med bange anelser 
tændte han op med et ganske lille 
bål og srod parat med en vandslan
ge, ifald flammer og røg pludselig 
kom væltende ud af revner og 
sprækker . " eller hele ovnen styrtede 
sammen i en sror, glødende masse. 

D et gik lykkeligvis godt, og i de 
følgende dage fyrede han stedse 
kraftigere. Efter nogle dages forsøg 
var ovnen bageklar. Men på grund af 
varmeudsivning gennem revnen i 
»tager« måtte der fakrisk, for at opnå 
de nødvendige varmegrader, fyres 
betydelig kraftigere end normal t, og 
kunne ovnen holde til det? D er var 
så sandel ig, billedlig talt, noget af en 
ulmende vulkan , min far der havde 
fåer at slås med og alt andet end be
tryggende at bo i hus med. 

H ver gang jeg den lørdag kom ned 
i gården for ar tømme min spand , 

-

kaldte jeg fo rhåbningsfuldt på m in 
kat, men han vis te sig stadig ikke. 
Trist ril mode måtte jeg nok erken
de, at han lå død er eller andet sred, 
eller - endnu værre - var i live, men 
kvæstet og ude af stand til at slæbe 
sig hjem. 

GOD NAT - SOV T RYGT 
Da natten faldr på, stod vi over for 
endnu er problem. Alle vore døre ud 
til det fr i var blevet stænget på for
skellig vis, dog ikke køkl<endøren. 
Den var blevet slået så skæv, at den 
nok kunne skubbes så nogenlunde i, 
men den kunne ikke lukkes rigtigt 
og ikke låses. 

Eftersom vi allerede en gang havde 
haft ubudne, natlige gæster, kunne 
vi næppe udelukke, at andre lyssky 
perso nager kunne få samme ide; og 
den tanke huede os bestemt ikke. 

Det bedste, vi kunne gøre med de 
fo rhåndenværende hj ælpemidler, var 
at banke et srort søm i dørkarmen 
og surre et stykke tørresno r omkring 
det og dørhåndtaget og derefter 
stable en barrikade af stole og kasser 
op således, at det hele vi lle vælte 
med er brag, hvis nogen forsøgte at 
komme ind. Det var en alr andet 
end tillidsvækl<ende sikkerhedsfor
anstaltning. 

D ødtræt gik jeg ti l køjs på mit 
værelse på gavlen, medens mine 

Bomberamte huse på Sondre Aiii. Til venstre Villa Ekko - i forgrunden tyske 
sanitetssoldata 



Indenfor i den svært beskadigede Villa Ekko er den ukuelige Marie Petersen gået 
i gang med at rydde op. Situationen er tegnet af Ole Nørregaard Pedersen. 

forældre gik ti l ro i soveværelset ved 
siden af Det var virkelig rart at 
komme i sin egen seng igen, selv om 
sengeklæderne trods ihærdig bank
ning stadig var fulde af gips, støv, 
træstykker, glassplinter og løse fjer, 
og vinduesruderne manglede, og jeg 
kunne ligge og kigge lige op gennem 
loftet og tagspærene til den stjerne
klare nattehimmel. - Jeg var lige 
blundet hen, da jeg hørte der. For
skrækket satte jeg mig op i sengen 
og lyttede ud i natten. Stilhed. Det 
var nok noget, jeg havde drømt. Jeg 
lagde mig ned og trak dynen op over 
hovedet. Så var det der igen. Der lød 
grangivelig som er skud ... ganske 

tæt ved. Med hjertet helt oppe i hal
sen satte jeg mig op og anspændte 
min hørelse. Total stilhed. Hvor 
længe? Fem minutter? Eller en halv 
rime? Så var det der igen. 

»Mor, de skyder,« råbte jeg for
skrækket. 

»Nej, det er bare en dør, der står 
og smækker et el ler andet sted. Læg 
du dig blot ri! ar sove,« råbte min 
mor tilbage. 

Min mor havde ald rig været god 
til at lyve, og den forklaring var sim
pelthen for tyk. Ikke en vind rørte 
sig, så hvordan skulle en dør kunne 
stå og smække? Og hvor var den 
dør? I hvert fald ikke i vores hus. 

Selvfølgelig kunne jeg ikke lægge 
mig ri! at sove. H ele natten sad jeg 
ret op og ned og lyttede rystende 
bange til skuddene, der lød med 
uregelm æssige intervaller, snart nær 
ved, snart længere borte. Først ved 
daggry holdt der op. 

Dagen efter, søndag den 13. maj 
om morgenen indrømmede min 
mor, ar også hun havde siddet op i 
sengen og været meget bange hele 
natten, hvorimod min far på bedste 
bagermaner havde snorksovet. 

VILLA EKKO 
Da vi ved middagstid den søndag 
havde skovlet endnu et uoverskue
ligt antal spande fulde af diverse 
brokker og skår, og min far havde 
foretaget nye fyringseksperimenter 
med ovnen, havde min mor ikke ro 
på sig længere. Hun måtte ud på 
Søndre Alle for ved selvsyn at kon
statere, hvor galt det stod til med 
Villa Ekko. Altså cyklede vi alle tre 
af sted. 

Der var nu ved at komme en sm u
le liv i gaderne. U ndervejs mødte vi 
flere vogne med forskellige kategori
er af hjælpemandskab, gående pa
truljer sammensat af frihedskæmpe
re og russere og enkelte civile rø nne
boer, der, ligesom vi, var flyttet hjem 
for at sætte deres virksomhed i gang. 
Søndre Alle så meget fredelig og 
uberørt ud ved dens begyndelse ved 
Kastanievej. Kastanietræerne var ved 
at springe ud, og husene så ikke ud 
til at have lidt særlig overlast ... før 
hjørnet af Sygehusvej. 

Det var forfærdeligt. Hjørnehuset 
med købmandsforretningen og de to 
følgende huse på Søndre Alle samt 
stuehuset til Kastelsmøllen på den 
modsatte side af Søndre Alle så ud, 
som om en tornado var d raget hær
gende forbi. 

Da vi så Villa Ekko, brød min 
mor og jeg sammen i gråd, medens 
min far, der ellers ikke var særlig god 
til ar bande, pludselig demonstrere
de er hidtil ukendt talent på der 
område. 

Alle tagstenene var selvfølgelig for
svundet, og en stor del af husets 
facade var sprængt bort. Entredøren 
var borte, og fra entreen kunne vi 
kigge gen nem splintrede døre ind i 
dagligstuen, spisestuen og soveværel
ser, hvor bohaver lå mere eller min
dre smadrer hul ter ti l bulter mellem 
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Hjørneejendommen Kirkepladsen 16 med gavl mod Kirkestræde. 

dynger af brokker af mange slags. I 
køkkenet mødte der os et helt utro
ligt syn. Et meget stort hængeskab 
med glasdøre var styrtet ned og 
totalt knust med sit indhold af por
celæn og drikkeglas. En del af loftet 
var faldet ned, og noget af muren 
over gasbordet var slået ind og væl
tet, vinduerne var slået itu og dørene 
splintret til pindebrænde. 

Et sandt kaos af skår, brokker og 
løsrevne træstykker lå som et stort 
bjerg over det meste af gulvet, og på 
toppen af dette bjerg stod min bed
stemor, Marie Petersen, som en top
figur i en kransekage. Hun, som 
normalt var en yderst stilfuld dame, 
var iført en falmet køkkenblå kittel, 
som sad stramt om hendes trivelige 
krop, og om halsen havde hun et 
stort rød- og gråternet, uldent hals
tørklæde med lange frynser. Fødder
ne var fornuftigt emballerede i et par 
solide fedtlæders skistøvler med ryk
ke såler, remme og spænder, og på 
sit hvidhårede hovede bar hun en 
stor, meget elegant sortlakeret 
stråhat med slø r og besætning af 
kunstige blomster og rønnebær! 
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Hun udgjorde et helt fantastisk skue 
i den mundering og i de omgivelser. 

Da hun så vore tårer, spurgte hun 
hvast: »Hvad i al verden tuder I fo r? 
Har vi måske ikke alle sammen red
det livet? Og alt dette her ". ? Det får 
vi såmænd nok erstattet.« Så bøjede 
hun sig ned og rodede lidt i brokke
bjerget, hvorpå hun triumferende 
udbrød: »H er er minsandten en hel 
kop. Så kan jeg fa mig en kop 
(ersratnings)kaffe!« 

Med sit trofæ i h ånden forcerede 
hun brokkebjerget, samlede under
vejs de amputerede ben fra en for
henværende køkkenraburet op og 
gik ud i bryggerset, hvor hun på 
murgryden havde installeret et gan
ske lille jernkomfur, der skulle fyres 
med brænde. Derudefra råbte hun: 
»Og så må I for resten godt ønske 
bedstefar og mig til lykke med bryl
lupsdagen!« 

Min mor og jeg tørrede øjnene og 
gloede Parer på hi nanden. Det var 
deres 49 års bryllupsdag, og det hav
de vi glemt alt om. 

I modsætning til bedstemor var 
bedstefar totalt slået ud. Det hele så 

vitterligt også ret fortvivlende ud 
med en fuldstændig raseret villa og 
en stor, svært beskadiget byejendom. 
Kort fortalt blev det bohave, der 
kunne reddes, opmagasineret i den 
gamle, nogenlunde uskadte stald
længe på Kastelsmøllen, og bedstefar 
og bedstemor fik af gode venner, 
brødrene Lund, Søndre Alle 3, stillet 
et hyggeligt gammelt b ind ingsværks 
havehus til rådighed på brødrene 
Lunds store, ubebyggede villagrund, 
der henlå som »kolonihave« på 
adressen Søndre Alle 32 (dagælden
de nummerering) . Her kunne de bo 
rimeligt komfortabelt for sig selv så 
længe, det var sommer. 

Imens blev resterne af Villa Ekko 
solgt til den senere så kendte fabri
kant Ejnar Jensen, og ejendommen 
ved kirken blev sat så meget i stand, 
at bedstefar og bedstemor kunne 
komme i hus der, ganske vist lidt på 
feltfod, inden vinteren. 

SÆRE LYS OG GLADE GENSYN 
Da vi den søndag aften kom hjem 
til Storegade, var den ene af vore 
lejere, jernbaneportør Gudmund 
Nielsen, til vor glæde dukket uskadt 
op i sin lej lighed på 1. sal. 

Efter mørkets frembrud og spærre
tidens begyndelse klokken 21, stod 
vi sammen med N ielsen på vores 
altan og iagttog, hvordan der blev 
affyret lysbomber over havnen. De 
skræmte os. Var de et varsel om nye 
genvordigheder? 

Inden jeg skulle i seng, sad jeg en 
stille stund for mig selv på »der lille 
hus« nede i stueetagen og funderede 
over dagens mange indtryk. Pludse
lig røg det lille, ubeskadigede vin
due, der åbnedes indad, op med et 
brag, og noget stort, sort og blødt 
væltede med betydelig kraft lige ned 
i hovedet på mig. Det var Pusser, 
min store son-hvide han kat, der 
gjorde sin entre gennem sin fo re
trukne, helt private indgang, uskadt 
og velnæret, men med tegn på 
nogen nervøsitet. 

Efter at have fodret ham med en 
dåse fiskeboller, tog jeg ham med op 
i seng, hvor vi begge faldt i søvn 
næsten omgående. For første gang i 
en uge sov jeg trygt en hel nat igen
nem, og hvis nogen skød i gaderne, 
eller der skete krigeriske tildragelser 
på havnen , hørte jeg der ikke. 



NEXØ SEMINARIUM 
- en hundredeårsdag 
Nexø kan her i 1996 fejre sit 650-års købstadsjubilæum, og netop i å1· er det 100 år 
siden, at Nexø Seminarium begyndte sit virke. 
Lokalhistorikeren, tidligere Ledende skoleinspektør Poul Harild, beretter her om baggrun
den for oprettelsen og udviklingen gennem de 22 år; der blev seminariets levetid. js. 

Nexø Haandværker- og Industrifor
ening stiftedes i 1880 og opnåede på 
kort tid at blive en organisation, hvis 
arbejde satte sine spor i byen. 

Allerede i januar 18 81 begynd te 
undervisningen af håndværkersven
de og lærlinge, og efter opførelsen af 
den rummelige forsamlingsbygning 
- teknisk skole - afholdt foreningen 
i 1885 en storslået og vellykket 
udstilling i de nye lokaler. 

Samme år stod foreningen bag 
oprettelsen af realskolen. Undervis
ningen her havde en sådan standard, 
at skolen efter et par år af myndig
hederne blev karakteriseret som en 
mønsterskole. 

Største del af æren for denne bety
delige aktivitet må tilskrives forman
dens indsats. I mange år var det den 
energiske toldkontrollør Jørgen Han
sen Stub, der forude n sit egentlige 
arbejde beskæftigede sig med mange 
in teresse-områder, ikke mindst fiske
riers forhold. Han var også optaget 
af at opnå fremskridt for unge men
neskers uddannelse, både den prak
tiske og den boglige. 

I 1893 afløstes han som formand 
af smedemester Lars Mathias Skov
gaard, og samtidig tiltrådte Jens 
Peter Lundsgaard som forstander for 
realskolen . Sammen lykkedes det 
dem at ansætte et lærerkorps af dyg
tige pædagoger. 

Efter at have ledet skolen et par år 
vurderede Lundsgaard, at de ansatte 
var kvalificerede til at undervise på 
et lærersem inarium. Ved at oprette 
et sådant uddannelsessted mente 

man at kunne gavne hele det born
holmske skolevæsen. 

Foreningen henvendte sig til mini
steriet for kirke- og undervisnings
væsener, og efter forhandlinger i 
København kunne statens tilsyns
førende med seminarier professor 
Kromann under et privat besøg hos 
Skovgaard give grønt lys for forsla
get. H an kunne garantere, at staten 
ville give samme tilskud til den nye 
institution som til landets øvrige 
privatseminarier, og han regnede det 
for sikkert, at seminariet kunne få 
dimissionsret. 

D en 25. september 1895 gav 
ministeriet sin godkendelse til opret
telsen af seminariet. 

Nu gik forhandlingerne i gang. 
Byrådet var behjælpelig med ar finde 
en passende byggegrund, der stødte 
op til realskolens legeplads. Den nye 
bygning skulle foruden klasseværel
ser rumme en gymnastiksal, og 
opførelsen blev overladt til den unge 
bygmester Johs. Munch. Ved licitati
onen havde han afgiver der laveste 
bud, 7.440 kr. 

I august 1896 begyndte seminariet 
sir virke med fire mandlige og ro 
kvindelige elever. D a den nye byg
ning først kunne tages i brug i 1897, 
foregik undervisningen af der første 
hold seminarister i et mindre lokale 
på anden sal i realskolen. 

Lundsgaard blev også leder af 

Realskolen og seminariet. Realskolen opfortes 1884 og blev nedrevet 1963. Bus
ten af Frederik Vil i seminariets have blev afsløret ved grundlovens 50 års dag 
den 5. juni 1899. 
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Seminariebygningen 1891. 

seminariet, og fo ruden realskolens 
stab deltog enkelte af borgerskolens 
lærere i undervisningen. 

På det andet hold, der begyndte 
studierne i 1897 og havde tre mand
lige og tre kvindelige elever, var en 
ung mand ved navn Kristian Hansen 
Kofoed. H an blev senere i livet en 
kendt person - adjunkt i Rønne, 
folketingsmand, departementschef 
og finansminister. 

I sine erindringer fortæller han om 
sin opvækst på ejendommen »Boet« 
i Ø stermarie og om tiden som elev 
på seminariet. 

Inden han kunne optages, skulle 
han gennemgå et såkaldt præpa
randår, og det skete hos lærer C. J 
Hansen på hans gamle skole. 

Han bestod optagelsesprøven og 
kom til ae bo hos en velhavende 
slægtning, avlsbruger P. Koefoed i 
udkanten af byen. - Ejendommen 
lå på hjørnet af Paradisvej og Hjør
negade (nu: K. H . Kofoedsgade, 
opkalde efter departementschefen). 

Seminariet var jo under opbyg
ning, og undervisningsmaterialet, 
som var fælles med realskolen, 
opfyldte nok ikke hele de krav, der 
stilledes ril en uddannelsesanstalt for 
folkeskolens lærere. 

40 JUL PA BORNHOLM 

I erindringerne kritiserer Kofoed 
seminariers udstyr og beregner nogle 
af lærerne som ringe kvalificerede til 
deres opgave. Dog har han megen 
ros til forstanderen og dansklæreren, 
Axel Dam. 

Kofoed bestod lærereksamen med 
et ganske pænt resultat i sommeren 
1900. Han kunne måske have klaret 
sig bedre, men foruden ae passe 
undervisningen havde han med stort 
engagement deltaget i mange fri
ridsakriviteter, først og fremmest i 
Seminariefo reningen, som han var 
med til at starte. 

Som et specielt minde fra semina
rieriden husker Kofoed, at han for 
første gang deltog i et poli tisk møde 
på Holms Hotel. Det var en oplevel
se for den unge mand, der senere 

kom til at optræde ved mange væl
germøder og repræsentere D et radi
kale Venstre i folketinget. 

Trods sin kritik betegner Kofoed 
de tre år i Nexø som betydningsful
de. Han gennemgik her en åndelig 
udvikling, som fik stor betydning 
for hans videre levnedsløb. 

IÆRERNE 
I ansøgni ngen cil m1111steriet havde 
forstander Lundsgaard anført, at 
realskolen rådede over ansatte, der 
magrede opgaven som seminarie
lærere. 

Det var sikkert også rigtige, men 
lærerkollegiet manglede i nogen grad 
stabile fo rhold. Private skoler kunne 
ikke give samme løn til deres ansatte 
som offentlige institutioner, og der-

Søndag den 28. ds. Kl. 8 Aften 
giver Nexø Seminarieforening med velvillig Assistance 

en Aftenunderholdning i veldædigt Øjemed 
på Nexø Theater, Holms Hotel. 

Der opføres »Et Proverbe« med bornholmske og jyske sange, 
og »Geniet fra Odsherred«, Vaudeville af Erik Bøgh. 

Annonce november 1909. 



for var der ret stor udskiftning i per
sonalet. De søgte bedre lønnede stil
li nger andre steder. 

En kapacitet ved starten havde 
seminariet i mag. art. Axel Dam. 
H an havde et par år været ansat ved 
realskolen og gjorde en betydelig 
indsats ved opbygningen. Hans fag 
var dansk og pædagogik. I 1899 flyt
tede han til København. Han blev 
dr. phil. og underviste ved seminari
er, gymnasier og Danmarks Lærer
højskole. I 1919 var han med til at 
stifte Retsforbundet og sad i folke
tinget for dette parti en halv snes år. 
Han var også kend t som forfatter til 
en række meget værdsatte pædagogi
ske bøger. 

Ved århundredskifter blev Peter 
Dam ansat som inspektør ved semi
nariet. Han havde tidligere virket 
som højskoleforstander, og i sit nye 
arbejde viste han sig som en dygtig 
underviser inden for fagene dansk 
og histoie. 

Han var en ivrig tilhænger af Det 
radikale Venstre, som stiftedes i 
1905. Som medlem af byrådet 
udførte han især et stort arbejde i 
forb indelse med anlæg af gasværket. 

lærere og elever 1913. 

Endnu huskes han som forfatte r af 
sange i bornholmsk mundart, vel 
mest den muntre og livskloge vise 
»Mijn bæstefar hadde ejn lidijn går 
- å sjit å lort å lausurt«. 

En af de lærere, der huskes med 
fornøjelse af gamle elever, var C. E. 
FaLbe-Hansen. H an var meget alsidig 
og underviste i så forskellige fag som 
dansk, tysk, fransk, historie og geo
grafi. På grund af sine talenter som 
munter oplæser og instruktør af 
dilettantkomedier blev han en popu
lær figur i byen. 

DEN FØRSTE DIMISSION 
Elever fra borgerskolen og de lavere 
klasser på realskolen måtte optræde 
som prøveklude, når de vordende 
lærere skulle øve sig i rollen som 
undervisere. 

I juni 1899 havde det første hold 
klaret skærene ved eksamen med de 
tilrejsende beskikkede censorer, og 
så kunne seminarier holde sin første 
dimissionsfest. Det foregik i den 
højloftede sal på Teknisk Skole, der 
var pyntet med blomster og flag, og 
skoleeleverne var også inviteret til at 
overvære højtideligheden . 

LIVET I BYEN 
I rakt med, ar elevtallet på seminari
et voksede, satte de unge mennesker 
deres præg på livet i byen . Nogle af 
dem fandt logis hos Marie Sonne på 
»Kildevang« på Paradisvej og var 
yderst tilfredse med fo rholdene. 

Omkring 19 12 blev pladsen her 
for trang, og frøken Sonne lod 
opføre en rummelig bygning i H av
negade med plads ti l 20 pensio
nærer. H er fandt d e unge et hygge
ligt hjem, hvor de både kunne passe 
deres studier og have muntre sam
menkomster om aftenen. 

Da der udelukkende boede mand
lige seminarister, kald te de pensiona
tet fo r »Jornsborg«. 

Efter at seminariet var nedlagt, 
blev bygningen indrettet ti l pleje
hjem under navnet »l(linrbo«. Siden 
1965 har det gamle pensionat tjent 
som lægebolig. 

Regelmæssigt holdtes møder i 
Seminarieforeningen, mest med 
diskussioner og musikalske ind
slag på programmet. En tid optrådte 
et lille orkester bestående af lærere 
og elever fra seminariet ved forskell i
ge arrangementer, især for håndvær-
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Lærere og elever fra et af de sidste hold. 

kerforeningen . »Nexø dramatiske 
Forening« havde også glæde af med
virkende blande seminaristerne ri! 
deres amacørfores ti ll inger. 

Allerede der første år af seminari
ers tilværelse begyndte eleverne at 
udgive et duplikerer blad. Dee bar 
navnet »Filen« og indeholde mest 
indslag om forhold på seminarier og 
i byen. 

En overgang så det ud til , ae bladet 
ville blive forbudt. Artikler om et 
par uheldige episoder med byfoged 
Smit i hovedrollen fik den kongelige 
embedsmand cil at true med bål og 
brand, men da der viste sig umulige 
at finde den pågældende skribent, 
løb sagen ud i sander. 

NYE LEDERE 
Forstander Lundsgaard underviste 
selv i matematik, pædagogik og 
praktik. Han var særdeles omhygge
lig og pertenclig med sir arbejde, 
men efter en årrække som leder af ro 
institutioner måtte han indse, ae han 
havde påtaget sig for scor en byrde. I 
1911 trak han sig tilbage fra semina-
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riet og overlod ledelsen ti l skolein
spektør IV: Kristensen. D en nye 
mand var ikke ukendt med forhol
dene, da han i nogen tid havde haft 
timer på seminarier. 

Lundsgaard fortsacre som leder af 
realskolen, indti l han i 1915 som 
61-årig måtte rage sin afsked af hel
bredsgrunde. 

Efter sommerferien dette år over
tog Louis Miiller stillingen som leder 
af seminarium og realskole. Han 
måtte kæmpe med ro problemer: 
manglende tilgang af elever og en 
vaklende økonomi. 

D en sidste halve snes år havde 
ellers regnet sig lyst. I 1912 havde 
seminariet 44 elever, men senere 
meldte der sig kun få kandidater ti l 
optagelsesprøve. 

Over hele lander meldtes om over
produktion af lærere ti l folkeskolen, 
og i 191 7 gav ministeriet meddelelse 
om, at scatscilskuddec ville bortfalde 
for t re seminarier året efter. Blandt 
dem var N exø seminarium. 

Det sidste hold nyuddannede 
lærere bestod af fire personer. Ved en 

lidt sørgmodig højtidelighed i juni 
1918 fik de overrakt deres eksa
mensbeviser. 

EN NYTTIG INST ITUTION 
Gennem sin eksistens i 22 år kunne 
Nexø seminari um sende over 100 
unge mennesker ud ci l arbejde i fol
keskolen. 

Flercallec var bornholmere, men 
mange af de uddannede lærere fik 
deres virke andre steder i lan der. 

Oprettelsen af et seminarium i 
Nexø betød, at unge fra ubemidlede 
hjem på Bornholm havde mulighed 
for at få en uddannelse uden at skul
le rejse fra øen. 

D a seminariet var lukket, savnede 
foreningerne i byen der oplivende 
indslag, som de unge lærerstuderen
de havde betydet. 

I 1922 blev seminariers undervis
ningslokaler ombygger cil bolig for 
realskolens forscanderfam il ie. 

Siden 1963 har den gamle gym
nastiksal været indretter som bil
værksted. 



SJ Ø KARIN] - Skudan hon vaggar 
EN BORNHOLMSK VISE 

Sognepræsten i Birleerød, tidligere minister Flemming Kofod-Svendsen, der er fedt og 
opvokset på Bornholm, fortæller he1; hvorfor han har flet sin dialektleyndige mor til 
at oversætte den gamle bornholmske visetekst til rigsdansle - og sætter tillige digtet i 
litteratur- og sproghistorisk ramme. js. 

Ved forskell ige arrangementer har 
jeg været med ri! synge en række 
hjemsravnssange fra Folkehøjskolens 
Sangbog. Ofre har jeg da foreslåer 
Skudan hon vaggar. Nogle gange er 
jeg så blevet bedt om ar oversætte 
den. For ar have en gennemarbejder 
oversættelse, så alle ikke born
holmsk-kyndige kunne forstå rek
sten, bad jeg m in mor lave en tekst
nær, men sangbar oversætrelse. 
Inden visen bringes på bornholmsk 
og dansk, skal der siges nogle ord 
om forfatter og reksr. 

Under visen står der i Folkehøj
skolens Sangbog: Rektor]. C. Esper
sen, død 1859. Sjøkarinj, P. 0. Boi
sens sangbog, 3. udgave, 1852. For
korrer. Afvigelser i forsk. udgavers 
retskrivning. 

Srraks melder det spørgsmå sig: 
H vem er fo rfatteren? H ans fulde 
navn er Johan Christian Subcleff 
Espersen, der er født den 12. februar 
1812 i Rønne. Espersen blev smdent 
1830 fra Rønne Statsskole og fi lolo
gisk kandidat 1840 fra Københavns 
Universitet . .Året efter blev han lærer 
ved Metropolitanskolen, 1843 ad
junkr, 1846 overlærer og 1857 rek
tor ved Rønne højere Realskole. 
Han studerede klassisk filologi 
under sin berøm te landsmand J. N. 
Madvig, bl.a. skrev han en afhand
ling om den romerske historieskriver 
Appian; men hans hovedfortjeneste 
ligger inden for nordisk filologi. 
H an samlede stof til og redigerede 
en bornholmsk ordbog, der var 
tænkt som et supplement til C. 
Molbechs D ialecr-Lexicon, 1841. I 
1853 var han nået så langt med 
arbejdet, ar han søgre større af 
Videnskabernes Selskab til at fuld-

føre der, men hans tidlige død gjor
de, ar han ikke nåede ar få manu
skriptet udgivet. D et blev så liggen
de i selskabers arkiv. Af forskellige 
årsager (bl.a. fordi Videnskabernes 
Selskab ønskede ordbogen forsynet 
med en bornholmsk grammatik, 
som det tog tid at få nogen til at 
udarbejde) blev udgivelsen udsat, så 
den først forelå i 1908. Espersens 
ordbog er et vigtigt værk, fordi den 
bringer mange sproglige og kulmr
historiske oplysninger, som det ellers 
er vanskeligt at finde. 

Espersen begyndte allerede som 
ung student at skrive d igte, tilsynela
dende først på rigsdansk, men om 
bornholmske emner. Han har sik
kert følt sin særstill ing som bornhol
mer i hovedsraden og har ikke været 
bange for ar give udtryk for der. I 
Bornholms Avis den 7. august 1833 
fik han - 21 år gammel - offentlig
gjort Bornholmer-Sang, m ed begyn
delsen: Borgundarholm, du friheds
land - under mærket E. 

Den 18. februar 1835 stod digtet 
Sjøkarinj i Bornholms Avis ligeledes 
under mærket E. D et kan være skre
vet før 1835, da Espersen var 23 år, 
men det kan i hvert fald ikke være 
yngre. D et må hurtigt være blevet 
populært på Bornholm, for den 23. 
marts 1841 genoptrykte Bornholms 
Avis digtet med følgende bemærk
ning: »På fleres derom ytrede ønske 
optages atter nedenstående digt af 
denne Tidendes nr. 15 for 1835«. 
Det drejer sig om et næsten ordret 
optryk; afvigelserne må sikkert 
betegnes som trykfejl. 

Det er interessant at konstatere, at 
begge disse første gengivelser af dig
tet kun har 7 vers, idet det næstsid-

sre vers - Alri så hæjllua pibla ja så -
mangler i den nu kendre version . 
Men i 1859 udsendre Colbergs tryk
keri er li lle hæfre Bornholmiana med 
fire bornholmske digre, heriblande 
Sjøkarinj, og da er verser første gang 
med i digrer, 

Sammen med er par andre digre af 
Espersen blev Sjøkarinj flere gange 
udsendt i udaterede viserryk fra Col
bergs bogrrykkeri. H enimod år
hundredskifrer indgik de som en 
selvfølge i de fo rskell ige bornholm
ske visesamlinger, der udkom som 
følge af den voksende interesse for 
den bornholmske dialekt. 

H vad har tilskynder Espersen ri l ar 
skrive d igte på bornholmsk? Der var 
dengang noger ganske enestående. 
Mon ikke Espersens interesse for 
bornholmsk først og fremmesr skal 
ses i sammenhæng med roman tik
kens optagethed af almuen og folke
kulturen? Sådan som H. A. Koefoed 
anfører i sir arbejde}. C. S. Espersens 
digte i bornholmsk mundart. M an 

·Helga Kofod Svendsen, der hat oversat 
visens tekst til rigsdansk. 
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8iøf orf in, 

ellng i ben bornbolmff~ IDill(~ct. 

""'"t. 

Gengivelse af forsiden til fire-sidet visetryk - formentlig udgivet i 1850-erne. 
Trykkeåret er ikke anfart. Udlånt til affotografering af Bornholms Centralbiblio
tek. 

i riden en opragethed af folkemål 
eller dialekt. Der kan endda ikke 
udelukkes, at Espersen har været 
inspireret af oplysningsridens digt
ning fra slutningen af der 18. årh., 
hvor inreressen for det provinsielle 
og lokalsprogene var ved at dukke 
op som en forløber for romantikken. 
Her kan bl.a. nævnes de nordmænd, 
bosat i København, der var særlig 
aktive med natur- og folkelivsskil
dringer fra Norge, ofte på dialekt. 

godt mærke - feks. på ordstillingen 
- at rigsdansk "Jigger bagved« hans 
dialektdigrning. Men det er jo også 
en meget vanskel ig opgave at »ram
me« dialekterne indefra, så de kom
mer til at udstråle deres egen digteri
ske formåen. 

Sjøkarinj har et romantisk rema, 
der kendes både fra folkedigtning og 
kunstpoesi. Der er vandremorivet, 
den unge mand længes væk fra 
hjemmer til evenryr i der fremmede, 
men som dog ikke har glemt barn
dommens tabre land. Resulraret bli
ver en brydning mellem udlængsel 
og hjemve. Temaet findes i mange 
variarioner, især i sømandsviser. 

Noget direkte forb illede er der 
ikke rale om i Sjøkarinj, men det er 
sikken rigtigr at tale om visse forud
særninger og paralleller. H. A. Koe
foed peger i ovennævnre arbejde på, 
ar noget ryder på, at Espersen har 
kendr den svenske romantiker Gei
jers digt Vikingen fra 181 1, der i 
historisk iklædning besynger ung
dommens udlængsel og lysten til at 
øve stordåd. Espersens skildring af 
barndomsliver på lander har ingen 
parallel hos Geijer, men den kan 
man derimod finde i Poul Marrin 
Møllers digr Farvel, min velsignede 
fadeby eller bondedrengens Vtzn
dringsrim indlagt i En dansk Students 
Eventyr (nr. 470 i Folkehøjskolens 
Sangbog, 17. udg.) Her møder vi 
bondeknægren, der rager afsked med 
sin barndoms miljø: 

skal sikken rænke sig Espersen i nær 
konrakr med sin samrids linerære liv 
kombinerer med den orienrering i 
lirrerarur, han har hafr gennem sir 
fags rudium og skolearbejde. Førende 
digtere på Espersens rid var Oeh
lenschlager, Grundtvig, Poul Marrin 
Møller og Blicher, der måske har 
hørr ri! hans forudsærninger. 
G rundrvigs sprog bærer præg af ar 
udnytte dialekrerne, selv om han 
ikke har skabr en egentlig dialekt
digtning. Det gjorde Blicher der i
mod, men mig bekendt vides det 
ikke, om Espersen har kendt ham, 
og det kan ikke ses, om han har 
lader sig påvirke af ham. Men der lå 

Vi skal ikke glemme, at Espersen 
først og fremmest var filolog. Der 
var ordene, gloserne, der interessere
de ham. Derfor er ordbogen også 
hans hovedværk. Derimod kan man Arte/it va'd au i krak å i vong. 
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SJ Ø KAR IN J - Skudan hon vaggar 
EN BORNHOLMS K VISE - O versættelse: Helga Kofod Svendsen 

l. 
Skudan hon vaggar på bruzenes sjø! 
Sajlen i toppinj, å la'na mæn braga, 
strammen i sjøden, di slingra så slaga, 
hasken i vanten, deroppa stån raga, 
høden frå mærsen ad vesslenes sjø! 

2. 
Forra på bojden der vad vel så sjønt: 
M ånanj hanj ritade ner idi væjllen, 
stjernarna blynkjada hæjllut i kvæj llen, 
gamstajna, lamsinja bizzad bag fjæj llen, 
baj ruer gåza hanj nipada grønt. 

3. 
Jemma ja hausar som horra ja song 
vezzeliroa for farsa dænj lij la; 
ud idå bakkanj der serlad en kjij la, 
vanned i Kjijtan om autaninj sijla 
hænte vi bælla dær monginj enj gong. 

4. 
Fjælsrauna sånge så nær på dænj len; 
uda i lykkjan der hoppada vivan, 
horrinj språng ætte m e sal red i nivan , 
gøbbanj såd gronjuer å smakkad' på pivan, 
karinj å pajan di fæggjades i ren. 

5. 
Årtelit va'd au i krak å i vong, 
Blakka på Baska så fæslian stångad , 
tjyrinj hanj bromlad , sa kløpperna rongad, 
horrana follanj på bakkana fongad, 
- lydes, når piblinj sit »H adrivjemm« song. 

6. 
Tilia horrinj va oppa vær marn, 
haskada vijlter i æjarnas toppa, 
røddan hanj sjælwde for skudan deroppa, 
å så lemydier kunje h anj hoppa 
ner frå di gri njer på trappan ver dam. 

7. 
Alri så hæjllua pibla ja så 
som di derjemma, ja, ded må ja sanja: 

. . 
v1ssa som pmJStagg, som SJlnJara granp , 
raga som pila å starka som manja. -
Barstans a ja en å dom kunje få! 

8. 
- Mæn då' nte livæl ja byta vil nu: 
Saj len di romma på slørenes skuda, 
duen d i piva, å srormana ruda, 
sjøna d i trava så jemmska heruda. 
Ja, ded har fasa . Ja sl ø ra mæn du! 

Skuden den vugger på brusende sø! 
sejlene i toppen, ja lad dem kun brage, 
stram bare skøderne, 1

> de hænger så slappe, 
t ræk så i vanrerne2

> - stå ranke deroppe, 
tru så fra mærset3> ad skummende sø! 

Førhen på lander der var der så skønt: 
M ånen den rittede ned på kildevælden, 
stjernerne blinkede venligr om kvælden, 
spædkalv og smålam sprang rundr bag ved fjælden', 
gråbroget gase gik og nippede grønt. 

H jemme, jeg husker, som dreng jeg da sang 
sov visselulle fo r faders den lille; 
og ud fra bakken der risled ' en kilde, 
vander i spanden om aftenen silde 
hented' vi børn der så mangen en gang. 

På denne egn sang nattergale kønt; 
ude i folden der hoppede viben, 
drengen sprang efter med saltet i næven, 
gammelfar grubled' og bakked' på piben, 
karlen og pigen kissemissede ømt. 

Hyggeligt var der i krat og i vang, 
Blakka på Baska så skrækkeligt stanged ', 
tyren, han brummed, så klipperne runged', 
drengene føllet i bakkerne fanged ', 
lytted ', når pigen sit »H adrivjemm«4

> sang. 

T idligt hver morgen var drengen klar til tørn, 
klatrede viltert i egenes toppe, 
reden han spli rted' for duen deroppe, 
åh, hvor behændigt han dog kunne hoppe 
ned fra gelænderet på trappen ved dør' n. 

Aldrig så dejlige piger jeg så 
som dem derhjemme, ja det må jeg erkende: 
vævre som småfisk, som som merfugle pæne, 
ranke som pile og stærke som svende. -
Åh, bare jeg en af dem kunne få! 

Men jeg trods alt ej vil bytte med dem: 
sejlene fyldes på ilende skude, 
tovene piber og stormene rude, 
søerne traver så barske herude. 
Ja, det går hurtigt. Stryg du bare af sted! 
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Farvel, min velsignede fodeby! 
Min moders g1yde ryger i sky, 
min faders kvie gumler på stald, 
min sosters hane sover på hald. 
Jeg vil løbe min vej (vers 1). 

Lerstampede gulv, hvor med 
skjorte på 

jeg Lærte k1ybe, jeg læne gå! 
Nu kedes jeg plat ved så 

stakket gang, 
og stuen bliver mig alt for trang. 
Jeg må Lobe min vej (vers 3). 

H an drømmer om nok engang ar 
vende rilbage - med en prinsesse i 
armen, men foreløbig vil han af 
sred: 

For det første den rygende grød jeg flyr 
og synger op udi vildene skyer: 
Hurra, blåtrojede danske knos! 
hejs pjalten i vejret og skuden øs! 
snart vi flyver af sted (vm 8). 

H an vil al rså ril søs, sådan som 
Espersens sømand er der. D enne vil 
nok også engang t ilbage. D og har 
han ikke så højrflyvende ranker som 
Poul Martin Møllers bondedreng; 
han vil nøjes med en af de born
holmske piger. 

Jeg tror, H . A. Koefoed har rer, 
når han konkluderer, at forbindelsen 
er svag, men den fi ndes i morivval
ger. Sjøkarinj ligger ikke længere fra 

Hadrivj emm. 
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Vikingen end Poul M arrin Møllers 
Farvel, hvor der er en iøjn efaldende 
rem iniscens fra G eijer i linien: Og 
stuen bliver mig alt for trang. H os 
Poul M artin M ø ller m ødes roman
rikken med realismen, og sådan er 
der også hos Espersen. I h ans detal
jerede skildring af barndom sm inder
ne er der fuldt op af konkrer sansede 
billeder fra den oplevede virkelig
hed. 

D er findes kun få udralelser om 
Espersen som digter. Dagbladet 
Fædrelandets nekrolog den 9 . april 
1859 siger om ham : »Han var des
uden en af sine landsm ænd afholdr 
d igrer i den bornholms ke mundart«, 
og hans rid ligere kollega ved Metro
politanskolen, overlærer C. Berg, 
skriver i sine mindeord i Tidsskrift 
fo r Filologi og Pædagogik l 860: 
»Også poesien havde i Espersen en 
ikke uheldig dyrker. N avn lig går der 
gennem hans fa lyriske sange i den 
bornholmske sp rogart en ren og 
ædel simpelhed , f.eks. i Liden 
Ælna«. 

D er foreligger ikke nogen ind
gående undersøgelse eller vurdering 
af Espersens digm in g udover en 
korrfarrer karakrerisrik ved C hr. 
Srub-J ørgensen i Bornholmernes 
Land II (1 944) s . 11: »Ma n mærker 
filologen i Espersens dig re; de er 
skrevet af en mand, der sa mler ejen
dommelige gloser og gerne vil bruge 

så man ge af de mest særprægde som 
muligt, navnlig Lived hos Bønnarna 
har pa rtier, der på grund af ophob
ning af usædvanlige ord kan være 
svære a r forstå selv for en indfødt. 
Men Espersen forstår till ige ordenes 
poetisk e værdi; han kan få dem til at 
føje sig sammen til virkelig lyrik. 
D en ler senrimentale Liden Ælna er 
meger virkningsfu ld t opbygger, og 
Sjøkarinj, navnlig det store midter
par ti m ed skild ringen af livet hjem
me på bojden, giver så koncise og 
sam tid ig følelsesmættede billeder af 
hjemstavnen, ar det ikke er noget 
under, bornholmerne har vedkendr 
sig netop dette d igr som deres nario
nale san g. Den bornholmske tone er 
truffet beundringsværdigt, både i 
jævn stilfærdig følelse og i humor«. 

I de ganske mange udgaver af 
Sjøkarinj, jeg h ar læst, er der nogle 
karakterist iske a!Vigelser i retskriv
nin gen. Jeg har ikke h afr rid ri! a t 
efterforske disse a!Vigelser. Da jeg 
skulle foretage er valg mellem de fo r
skellige teksrvarianrer, valgte jeg tek
sten i den mig bekendt nyeste udga
ve, som den fo religger i Klippeøens 
Sange, 2. udg. 1992, samlet af N . 
Ch r. Stangegård. 

T il afslutning: H vis en læser skulle 
være i besiddelse af yderligere infor
mation er om Skudan hon vaggar, vil 
jeg være raknemmelig for et praj . 

NOTER: 

I) Skøde - hjørne på sejl, tov ril ar udspile 
er sej l m ed. 

2) Vanr - tov eller et system af skråt ned
løbende tove, der er fo rbundet m ed vandret
te cværl inier og tjener til at scøn e en mase. 

3) Mærs - platform omkring det øverste af 
undermasten på større sejlskibe. 

4) »H adrivjemm« - hyrdernes sang, når 
h æger mod aften skal samles og drives fra 
mark og skov til gården . Mere præcist lyder 
d en så ledes: Hå - d riv - jem m! H å - driv -
jem 111! H a - ha - ha. Ha - hå - hå - driv! 
Ha - d riv! Ha - driv! H å - d riv! H a - hå -
ha! Had riva - hådra - hadrua. D er kan bety
d e ro ting: I . Hjem med kreatu rerne. 2) 
D rive hjem med krearurerne und er oven
nævnte sang. Undertid en bruges fo rmen : 
H ad ra krea ture r hjem . End elig kan nævnes, 
ar i sted et for hadra kan ordet hoisa bruges. 



ANDEN VERDENSKRIG og dens 

minder og mindesmærker 
PÅ BORNHOLM 

I sir niende bidrag til artikelrækken med ovenstående fællesrirel henleder major 
H. V. Jørgensen opmærksomheden på, hvad man inden for emnet kan se og 
mindes på Øsrbornholm. js. 

I 1995 markeredes i hele Danmark 
50-året for befrielsen og afslutnin
gen af anden verdenskrig. Da krigs
afsl ucni ngen i maj 1945 forløb på 
vidt forskell ig vis i det øvrige Dan
mark og på Bornholm, måtte der 
også blive forskel i markeringen af 
50-året. Den ne artikels forfatter 
fremførte på er meget tidligt tids
punkt, da der under planlægningen 
taltes om en festgudstjeneste i Set. 
N ikolai Kirke i Rønne den 7. maj 
1995, at det forekom upassende at 
afholde fesrgudstjeneste på SO-års
dagen for de sovjetrussiske bombar
dementer, hvor ti bornholmere 
mistede liver. Gudstjenesten blev 
derefter mere passende betegner som 
en mindegudsrjenesre. 

I tråd med ar en planlægnings
gruppe under Bornholms Amtsråd 
lagde rammerne om markeringen og 
foranledigede kontakt til kongehu
set, blev der i Neksø og Rønne rager 
en række ini riariver og udarbejder 
planer ril en række forskellige arran
gementer. Alt havde til formål ar 
markere 50-årer for de voldsomme 
og rragiske begivenheder, der udspil
lede sig på Bornholm i de allersidste 
dage og timer af den krig, der havde 
varet i mere end fem år og otte 
måneder. I Neksø udgik initiativerne 
især fra kredsen omkring Nexø Mu
seum, der ledes energisk af Bent 
Sonne Jacobsen. Der blev også i 
denne regi, ar Aere minder og min
desmærker om anden verdenskrig 
blev fremstiller og afsløret. 

Skiftet med det nye gadenavn »Lise
ruten«. Under skiltet er i øjenhøjde 
opsat en bronzeplade, der giver besku
eren en forklaring på det Lidt ejendom
melige gadenavn 

LISERUTEN 
Det var lykkedes at ra Hendes Maje
stæt Dronning Margrethe til at 
besøge Bornholm den 7. maj 1995. 
O m fo rmiddagen besøgte Hendes 
Maj estæt Neksø, og efter at have 
beset en mindeudstilling på museet 
afslørede Dronningen i strålende 
solskin et nyt gadenavn, der er opsat 
på museers vestgavl. Gadepartiet 
hedder nu »Liseruten<•, og under 
skiltet med der nye gadenavn er 
opsat en bronzeplade, der giver bag
grunden for der nye navn. 

Der står: 
»Liseruten« var navnet på 

den illegale I 
forbindelse med Det Østborn

holmske I 
Dampskibsselskabs passagerskib 

SIS Carl/ 
af Nexo, mellem Bornholm, 

Sverige og I 
København under 

2. Verdenskrig. 
Nexo Museum - 7 maj 1995. 

Om »Liseruten« og modstandsfolke
ne bag den samt om deres farlige og 
uselviske arbejde kan man læse i 
Bornholmske Samlinger, 2. Række, 
Bind IX, især siderne 179-182. 

M INDEANKERET PÅ PLADSEN 
BAG NEXØ MUSEUM 
Ligeledes om form iddagen den 7 . 
maj 1995 afslørede Hans Kongelige 
Højhed Prins Henrik iført admi-
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fly, der beskød båden m ed maskin
geværer, 

, ." H lh 

MARTIN VEST blev under der 
første sovjerrussiske angreb m od 
Neksø den 7. maj 1945 livsfarligt 
såret , da han var ved at søge 
dækning i garmer Bjerregaards kæl
der på Rønnevej i Neksø. H an døde 
to dage senere på Aakirkeby Syge
hus, hvortil han var blevet evakue
ret, 

JOHANNES DICH var styrmand om 
bord på S/S »Vesterhavet«, der den 
1. jun i 1945 formentl ig løb på en 
mine uden for Kolberg under bort
transporr fra Bornholm af ryske 
krigsfan ger under sovjetrussisk kom
m ando, 

Pladsen »Liseruten« bag Nexø Museum med det restaurerede skibsanker med 
mindeplade. Pladsen er belagt med sandstensjliser, og anlægget er opført i nexo
sandsten. Under gadenavnet »Liseruten« ses pladen med den forklarende tekst. 

INGEMANN CLAUSEN var skibsfører 
på M /S »Øsrbornholm«, der efrer ar 
være blevet hævet i Neksø H avn 
efter bombardementerne den 7 . og 
8. maj var under bugsering ti l værfr i 
Aalborg. »Østbornholm« blev den 6. 
augusr 1945 ran1r af en engelsk, 
magnerisk mine ud for Skånes syd
kyst. 

ralsuniform e( mindeanker med 
navne på syv personer fra Ø s(born
holm, der mis(ede liver under eller 
som følge af an den verdenskrig. 
Efrer afs løringen nedlagde Prinsen 
også en krans ved mindeankerer. 

En bronzeplade på ankerer bærer 
følgende (eks(: 

Fra Nekso og Svaneke omkom I 
Svend E. Jensen, Maskinmester I 
Svend Age Hansen, Fisker I 
Johannes Holm, Skibsforer I 
Knud Buchardt, Fisher I 
Martin Vest, Havnevagt I 
Johannes Dich, Styrmand I 
Ingemann Clausen, Skibsfører I 
i Verdenskrigen 1939-45 I 
Æret være deres Minde. 

Om ovennævme syv omkomne 
øs(bornholmere kan følgende kon 
oplyses: 

SVEND E. J ENSEN var maskinme
S(er om bord i SIS »Vendia«, der den 
30. september 1939 i Nordsøen blev 
de( førs te danske skib, der krigsforli
sre under anden verdenskrig, 

SVEND AAGE H ANSEN misrede 
liver den J 9. november J 944 på 
hjørner af Brogade og Bryggeri
srræde i Neksø under en likvide
ringsaktion mod en ryskvenlig for
rerningsindehaver. Den tragiske 
ulykke blev især omralr i den born
hol mske, illegale presse, 
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JOHANNES H OLM var skibsfører 
om bord på »Carhrine« af Svaneke 
og mistede liver under beskydning 
fra er rysk krigsskib den 20. apri l 
J 945 i den sydlige del af Øresund, 

KNUD BUCHARDT var på fiskeri 
om bord i »Esrher« i farvandet øsr 
for Neksø den 26. marts 1945, da 
båden ridligr om morgenen blev 
angrebet formentlig af sovjerrussiske 

ET NAVN MANGLER 
PÅ M INDEANKERET 
På mindeankeret bør - føles det -
rilføjes endnu er navn på en 
østbornholmer, nemlig Olaf H an 
sen, marinelæge. Om ham kan kort 
oplyses: 

• f RA NEKSØ OG SVANEKE OMKOM • 

SVEID E. JEISEI 
SVEID AGE HAISEI 
JOHANNES HOLM 
KNUD BUCHARDT 
MARTIN VEST 
J .0 HA NN E S D I C H 
llGIIAll CLAUSEI 

MASKI NYEST ER 
FISKER 
SKI BSF IRER 
FISKER 
HAVN EVA GT 
STYRMAND 
SKI BSFIRER 

I VERDENSKRIGEN 1939-45. 
~RET Y~RE DERES III NDE 

Nærbillede af pladen på skibsankeret, hvoraf fremgår 11avnene på syv østbornhol
mere, der mistede livet under eller som følge af anden verdenskrig. 



Olaf Andreas Hansen var fødr i 
USA den 13. mans 1913 som søn af 
den fra Lisred udvandrede insrru
menrmager Oluf Julius H ansen og 
husrru C laudia Anine, fødr Nielsen, 
ligeledes fra Lisred. I 1916 kom Olaf 
H ansen med sine forældre »hjem« ril 
Lisred og fik sin førsre skolegang 
her. Senere flyttede forældrene til 
Tejn, og herfra tog O laf Hansen til 
Rønne Statsskole, hvorfra han tog 
studentereksamen i 1931. Senere 
flyttede fo rældrene igen tilbage til 
Lisred. Han tog medicinsk embeds
eksamen i 1940 og fik ansættelse 
som læge i Viborg. Da han sradig 
var amerikansk statsborger, følte 
han, at han burde flygte fra det 
tyskbesatte Danmark. Via Portugal 
kom han til USA og meldte sig til 
de amerikanske styrker. H an blev 
stationerer ved en amerikansk mari
nebase på Grønland, men omkom i 
1943 ved en torpedering i farvande
ne mellem Grønland og Island. Det 
forlyder, at hans navn står på er 
am erikansk krigsmindesmærke på 
Grønland, men han bør rettelig også 
mindes her på Bornholm. 

I lighed med Nexøs »Liseruten« fik Svaneke også i maj 1995 et nyt gadenavn, 
nemlig »Lakseruten<< for at hædre de kvinder og mænd, der stod bag den effekti
ve, illegale transportgruppe »Laksene«. 

SELVE MINDEANKERET 
Mindepladen med de syv navne er 
opsat på et interessant seed, nemlig 
på et gammelt stokanker, der bærer 
en plade med følgende tekst: 

Stokanker I 
fra sejlskib på ca. 400 tons fra 

1800 århundrede I 
opfisket ost om Bornholm af 

FIK Brian Kuhre afNexo I 
Roring- læg - kryds - flige med klor 

smedet i England I 
Stok fi'emstillet af egetræ. I 

Skænket museet af Nexø Havn. 

Det var i denne lille naturhavn, Haralds Havn, at »Ramona« listede ind for at 
landsætte våben og ammunition til modstandsbevtegelsen samt medtage for
skrtemte flygtninge til Sverige. 

»LAKSERUTEN« I SVANEKE 
Onsdag den 10. maj 1995 fandt et 
mindearrangement seed i Svaneke, 
idet byforeningen »Svanekes Ven
ner« under ledelse af formanden, 
læge Flemming Larsen, som et led i 
Øsdandets markering af 50-året for 
verdenskrigens afslutning gav en 
gade nordvest for havnen det nye 
navn »Lakseruten« for at hædre den
ne illegale rransportrutes kvinder og 
mænd. Denne buede gade med 
yndige bindingsværkshuse og sten
gærder af svanekegranit var - lidr 
unarurligr - en fo rlængelse af Hav
nebryggen og bar dette navn. 

Selve afsløringen af det nye gade
skilt var lagt i hænderne på fru Hen
ny Frithiof fra Christiansø, hvis 
afdøde mand, Hilmar Frirhiof, var 
bedstemand om bord på kutteren 
»Ramona« af C hristiansø, der under 
fiskeskipper Axel Hansens uforfær
dede kommando i krigens senere år 
udførte en højst fortjenstfuld illegal 
transporeopgave under dæknavnet 
»Laksene«. H er bør også omtales 
Axel Hansens hustru, Mary Hansen, 
der var fulde indviet i lakserutens 
hemmeligheder og var med ril ar 
hjælpe og huse mennesker af mange 
slags, der var på flugt for besættelses
magten. 

Modstandsfolkene bag »Laksene« 
boede fortr insvis i Svaneke og på 
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Den Legendariske fiskekutter »Ramona«, SE 63 ef Christiansø fotograferet kort efter krigsafslutningen i 1945. Storsejlet er 
meget Lappet efter krigstidens vareknaphed. Bag styrehuset ses fiskeskipper Axel Hansen og foran styrehuset i styrbords side 
står bedstemand H ilmar Frithiof Bemærk udstodningsrøret Lige foran mesanmasten {agterste mast}. Motoren var forsynet 
med en stor lyddæmper, så den gik næsten lydløst. Det satte »Ramona« i stand til at liste ind i de små havne og vige og 
lands,ette våben og ammunition samt ombordtage flygtninge, hvis nerver var tyndsLidte afspænding. 

Fiskeskipper og forer af »Ramona«, 
Axel Hansen, Christianso. 
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Bedstemand om bord i »Ramona«, 
H ilmar Frithiof, Christiansø. 

Chrisriansø, men også pletvis langs 
nordøsdcysren såsom i Bølshavn og 
hele ri l Randkløve. D en bornholm
ske modsrandsbevægelses ledelse i 
Rønne-området samt dens net af 
uforfærdede rransportfolk srod i liv
lig konrakr med »Laksene« . 

Mange mennesker, der var på flugt 
for besættelsesmagten, blev reddet ti l 
Sverige af »Laksene«. H er kan næv
nes: Modstands- og efrerremings
folk, amerikanske flyvere, enkelte 
jøder, hollændere og franskmænd, 
der var flygter fra rysk krigscjenesre i 
øsr og stod cil dødssrraf, same også 
såkaldre srikkere, der af modstands
bevægelsen blev sende ril internering 
i Sverige. D ee lykkedes også »Lakse
ne« ar landsærre ronsvis af våben, 
ammunirion og sprængsroffer eks
empelvis i H aralds H avn og fa der 
rransporreret videre illegalt de rette 
seeder hen. Der kan læses mere om 
»Laksene« i Bornholmske Samlinger, 
2 . Række, bind IX, især siderne 185-
188. 

Dee formenes, at der under er af 
gadeskiltene med navner »Lakseru
cen« vil blive opsat en bronzeplade 
med fo rklarende reksr, som tilfældet 
er ved gadeskiltet »Liseru ten« i N ek
sø. 



Et udvalg af bornholmsk litteratur 
udkommet i perioden 1. oktober 1995 til 30. september 1996 

A11dmm, Ingrid Ffllktoji: Vejviser til Dm111wrks oldtid. 
Side 330-345: Bornholms Arnt. Ill. 379 s. Worrnianum 
Bfllfad. Jflkob Ro111er og Peter Hr1rre111oes: 
50 udvalgt.e mter pr1 Bomho/111. Ill. 3 1 s. Dansk Bjergklub .... . . . 
Bomho/111 1995 i billedei: 56 s. William Dams Boghandel NS . . . 
Bomholnu Folkehojskoles Amkriji 1995. Red.: Svend Aage Moller. 
Ill. 64 s. Udgiver af Bornholms Folkehøjskoles Elevforening. 
Bomholms Mnriuedistrikt 50 tir - 1945 · 20. j 1111i · 1995. 
ill. 29. s. Bornholms Marinedistrikt. Uden pris. 
Bomholms Stfltukoudistrikt Drijisplr111 1994-2009. 
Redaktion: Kaare Thyregod Madsen. Ill. 44 s. 
Miljø- og Energiminisrerier, Skov- og Narursryrelsen ... . .. . .. . 
Bmnd1-Mollei; Svend: Bue og Pil dyrene. 
G rafikeren Svend Brandr-Møller 30. sept. 1925- 27. marts 1983. 
A4. 12 upag. s. G udhjem Museum .. ..... ........ ........ . 
Butzbach, Jo1gen: Bomholm ge1111em 1100 millioner ti1: 
11 5 ill.: Farvefotos, regninger og kort. 88 s. 
William Dams Boghandel NS ...... . ... .. .. .... ...... . . . 
Boggild, Hnmnflge: Boggilt!s Bomho/111. 
70 udvalgre lokalhistoriske forrællinger. Ill. med regni nger 
af Benr Kaas. 144 s. Bornholms lidendes Forlag .... ........ . 
Cflrlsm, Finn: Kemmiske skulptum: 
Forord: Lars Kærulf Møller. Udsrillingskaralog. ill. Fotos delvis i 
farver: Lars Bay. 48 upag. s. Bornholms Kunsrmuseum .... . . . . 
Corduft, Jer11111e: Tym1111m fin Hn111111e11hus. 
Børnebog. Ill. med regninger af Herluf Skjerning Larsen. 
135 s. Gornirzka Grafik .... . .. .. . ....... ..... ......... . 
Debflt om en o. Tilrerrelæggelse og redakrion: Karsten Madsen og 
Arne Jacobsen. Ill. 40 s. Bornholms Tidendes Forlag 
i sam arbejde med TV2 I Bornholm . ..... ........ . .... ... . 
Doygnmd, Bodil og Hei110: Se dit ln11d Dm1111nrk. 
Ill. 272 s. (Side 242-261: Bornholm). Skarv. H øst & Søn 
Egevrmg, Robert: Nexo - Historiske hme og byem bo1gere. 
Kobstnd 650 tii: I anledning af Nexø's 650 års jubilæum 
(1346- 1996). Il l. med fotos. Førsre af ro bi nd. 293 s. 
Nexø Kommune . . ....... .... ........ . ... ...... .... . 
Egevn11g, Robert ogJohmmes Thoms: Ro1me - Guide til byem historie. 
Ill. 99 s. Rønne Byforening . .. .... . . ..... ........... .... . 
Elkær-Ha11se11, Niels: Uden.fortrydelse. Tilbageblik over 50 år 
i det offentliges tjeneste. Ill. 326 s. Aschehoug .. ... ... ... ... . 
Fit:je, A11ders: Nnturbnsert opplevelsesturisme pti Bomholm -
produkttilbud, nktomruktur og snmftrbeidsprosesw: 
(Norsk). 54 s. Bornholms Forskningscenrer ................ . 
Flyvesrntio11 Bomholm 1955-1995. 40 ti11 jubilæum 16. mnj 1995. 
ill. 18 s. Flyvestation Bornholm. Uden pris. 
Gmvemt, Peter: Geologisk set: Bornholm. E11 beskrivelse nf omrJder 
nfnntionnl i111eresse. Redaktion: Steen Andersen . Ill. med kort og 
farveforns . A4. 208 s. Miljø- og Energiministerier. Skov- og 
narursryrelsen. Geografforlaget .......................... . 
Hflmm, G111111nr og Sv. Aflge Koefoed· Hfll1dlende i Ro111ie i 100 ti1: 
Bind I. Ill. 93 s. I komm.: Colbergs Boghandel ... .. . 
Hnmen, Mogem og Ln11 7i·ol!e: Gy/del/SJ. Ill. med farvefotos, 
kort og regninger. 64 s. Bornholms Natur •Fjælsraunijn« ... ... . 
Hnmen, Wt>mer: Fm det gamle Aflkirkeby- hjertet af Bom holm. 
Ill. 111 s. Aakirkeby kommune . . ....................... . 
Hm rikse11, Leif og Kftrl Kristel/Sen: Remser &gåder. Ill. med 
regninger af Benr Jarrofr. 88 s. William Dams Boghandel NS ... 
Hjnlngei; An11e-Mme: Miijoinitiativer i wrisme ogfi'itid. 
I 03 s. Bornholms forskningscenter .. . . . . ..... . .... ....•. . 

Jense11, Keld: Befolk11i11gsudvikli11gen pJ Bomholm -
og dennes betyd11i11gfor det bomhol111ske rll'bejdmwrked. 
(Arbejdspapir). 74 s. Bornholms Forskningscenrer ........... . 
Jt11se11, Keld og Tnge Petersen: A11nlyse t1f uddn1111elsesstruk1111w 
ptf det bomholmske nrbejdsmflrked. 
222 s. Bornholms forskni ngscenter .... . . ........ ........ . 
Jmsen, Keld og Tnge Petmen: Uddf11111elsespolitik i et udknmsomrtide. 
E11 nunlyse t1fuddfll111elsessm1kturen pti Bomho/111. 
32 s . Bornholms forskn ingscenter ....... .. ... .. .. ... ..•. . 
Juni, Djorn: Noget ved musikken. 
30 digte - heraf 8 med noder og becifringer. 
Ill. af Kirsten Clernann. 47 s. Gornirzka Grafik ..... . .. ..... . 
Jorgenst11, Kirsten B/0111gm1: Kirkerne og turismen - et case-studie 
flf Bomholm. 176 s. Bornhol ms Forskningscenter ............ . 
Kflns, Bent: Arets Knmerier '94195. 5. årg. Il l. med satiriske 
regninger. 56 s. Bornholms Tidendes Forlag . .... .. .... . ... . . 
K1mer-Iiuleks '96 for Bomholm, Christif111Jo og sydlige Sverige 
(SIN -kunere}. Hfllmeoplyminger - ejerfonegnelse - serviceindeks 
m.v. I 04 s. Burgundia tryk .. .......... .......... ....... . 
Lidegftnrd, Mntls: Dfll1Skt træafi11 Sf1g11 og tro. 
Il l. 255 s. (Side 116-123: Bornholm). N)•t Nordisk Forlag ..... . 
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Munk, Povl Erik: Kirkemollen i Pedmke1: Ill. 6 I s. Pedersker 
Lokalforening. I komm. : Colbergs Boghandel NS, Rønne . .... . 
Molln; Peter Friis & Hmrik Stau11: Dmm1nrks Skove. 
(Om bornholmske skoves. 272-281 ). 
Ill. med farvefotos og kort. 288 s. Politikens Forlag ....... .. . . 
Nnturbomholm. Et oplevelsescenter.for Bomholms Naf/11: 
40 s. Narurbornholm. Uden pris. 
Nielsen, Fi1111 Ole: Forhistoriske i111eresser. 
Rapporr. Ill. 77. s. Bornholms Arm, Teknisk Forvaltning 
Nielsen, HmlS L. V.: Østersoens perler - Bomho/111 og Ertholmene. 
Ill. 192 s. Privarrryk ... .. ........... ......... ....... .. . 
Olsen, Soren: Nnturlokflliteter pti SJ-elln11d, Lollf111d-
Fnlster og Bomhol111. E11bibliogmfi 1911-1990. 
Danske Narurlokalireter, bind 5. Ill. med regninger. 
48 s. Andersen Bogservice, Klingseyvej 28, 2720 Vanløse ... ... . 
Ord og Billedei: Med bidrag af Ruth van G i Ise og Jens Jakob 
Sabber. Ill. med fotos - og regninger af Lone Schiørs. 
119 s. Poul Kristensens Forlag ...... ... . .. ... ... .....• •. . 
Pedersen, Dorte: Christinmo-mflleren Hen11ing Koie. 
Ill. 33 s. Privattryk. Ikke prissar. 
Petersen, Tnge: lnterreg-Bomholm. Evnlueriug nf et 
EU-progmm i sn111hn11del for Øsrmoregio11en 1992-1994. 
90 s. Bornholms Forskningscenrer ........ .. .. . . ...... ... . 
Quistorf. Helge V.: Beromte dnmke tr.eei: 

(Om bornholmske træers. 50-52). 
Ill. med farvefotos.Stort format. 96 s. Danmarks Radio 
Regionnl Mndkultur Bomholm. Produkt- og Restnumllt Guide 1996. 
Ill. 62 s ... . ......................... .. ............. . 
Findes også i rysk oversættelse: Regionflle Esskultur .. ..... . . . . . 
Rotuit, Stig: Ojf Piste. Roman. 267 s. C icero ............ . . . . . 
Snlto, Nnjfl: Sen Secrets. 
Udsrillingskarnlog. Ill. 46 s. Bornholms Kunstmuseum ...... . . 
Schflu, Jens Michael: I familiens skod. 
2. udg. 141 s. Tiderne Skifter. Paperback . ....... ...... .. .. . 
Storgf1f1rd. Kresten, Jesper Mm111iche, Cnrl Henrik Mnrcmseu: 
Teknologinnvendelse og-fornyelse i bomholmske erhverv. 
E11 undersogelse flf turisterhverv, Jem - og 111etnli11dustri og teleflrbejde. 
94 s. Bornholms Forskningscenrer ..................... . . . 
Sto1ganrd, Kresten, Jesper Mm111iche, Cflrl He11rik Mftrcwsen, 
Birgit Jæger: Telemntik - nye veje for Bomho/111> 
Præciseri11g nf teoretiske og pmktiske udgnngspu11kte1: 
69 s. Bornholms Forskningscenter ..... ......... ... . .. ... . 
Stoltze, Michflel: Dm1Ske dngso111111erji1gle. (Bornholm: Forord s. 7 
og 8). 111. med farvefotos. 22X28. 383 s. Gyldendal ..... .. ... . 
Thelle, Mette, Vibeke Glflrbo og Lflrs K,emlf Moller: Tilspiekomst. 
Udsrillingskaralog. Ill. 35 s. Bornholms Kunsrmuseum .... . . . . 
Tiemroth, Peter: Gudhjem Museum. Fm strtrion til udstilli11gsbyg11ing. 
Ill. 24 s. Gudhjem By- og Mindeforening ... ... ........ .... . 
\Vrmhil/, Stephen: Survey of Visitors to Bomholm July-September 
1995. Delrapport. 48 s. Bornholms Forskningscenrer ........ . . 
\Vilso11, ChriS1inf1 og Lnrs Morel!: Cro11hn111111er Modelle1: 
Ill. 102 s. Bornholms Kunstmuseum . ...... .............. . 
\Vo!Jf, Soren R.: Kmjien pti Bomho/111. 
Udgiver i anledning af Andelsselskaber Øsrkrafrs 25 års 
jubilæum I. april 1996. 
Ill. I IO s. I komm.: Colbergs Boghandel ... . ...... . . ...... . 

Bomholmske bogei; der kn11 forventes udgivei i 1996: 

Boggild, Hm1snf1ge: Boggilt!s Bomho/111 2. 
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Il l. 144 s. Bornholms Tidende/Dan marks Radio . . . . . . . . . . . . . 138,00 
Boggild, Hf1mf1nge: Kumt pti Bomho/111. 
Ill. med reproduktioner i fasvetryk. 240 s. 
Bornholms Kunstmuseum .......... ..... .. . ........... . ca.275,00 
Fm Bomhol111s Museum 1994-1995. 
Red.: Ann Vibeke Knudsen. Ill. 192 s. Bornholms Museum . . . . . 150,00 
Hnnsen, Gu1111ftr og Sv. Aflge Koefoed: Handlende i Ron11e 
i 100 tir. Bind 2. Ill. 93 s. I komm. Colbergs Boghandel . . . . . . . . 11 8,00 
Jemeu, Be11t: De11 ln11ge befi·ielse. 
Bornholmske Samlinger Il l. rk. 9. bd. Ill. 325 s. 
Bornholms historiske Samfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . 250.00 
Juni, Djom: Tnnker pti tværs. 
Digre. Ill. 80 s. Bornholms Tidendes Forlag . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,00 
Knas, Bent: Arets Knnserier '95196. 6. årg. 
Ill. med satiriske regninger. 56 s. Bornholms Tidendes Forlag. . . . 48,00 
\Vng11holt, lvf111:Jarl nf Nexo. 
Ill. 96 s. Bo rnholms Tidendes Forlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,00 

Med forbehold for prisæudri11ger og fejl. 
Listen omfatter kun f1i111mt tilg,wgeligr bomhol111ske bogn: 
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Folk vi husker 
Portrætter af fødte og førde bornholmere afgået ved døden 

i perioden 1. september 1995 til 31. august 1996 

Evn Andersen, Bogensegade 3, I. 
rh. , København Ø. Kasserer i Born
holms Hjemstavnsforening af 
1942. 
2. juni 1914-29. marrs 1996. 

l1·0 A11ke1; Scormgade 40, Nexø. 
Aucomobilforhandler. I best. for 
Nexo Håndværker- og I ndusrrif. 
samt andre faglige organisationer. 
16. dec. 1923-1 0. okt. 1995. 

Arlll' Beie1; SandA ugrsvej 1, Rønne. 
Pre111ierløj rna111. Kusrode pa For
svarsmuseet i Ronne. I 16 år for
mand f. Bornholms Frimærkeklub. 
3. nov. 1918-29. sept. 1995. 
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Henvendelser om denne rubrik kan rerces ril: 
Eyvind L. Lind, Smedegade 6, 3782 Klemensker, tlf. 56 96 64 68 eller 

Jens Sørensen, Haslevej 16, 3700 Rønne, df. 56 95 30 72 

Mnri11s A11dem11, Byledsgade 42, 
Ronne. Handelsgartner og gartneri
ejer. Medl. af Dansk Broderorden, 
Aalborg fra 1945. 
11. okt. 1913-2. sept. I 995. 

Sofie A11ke1; Kapelvej 25, Rønne. 
Tidl. indehaver (til 1979) af Væve
stue n, Scoregade, Ronne. 
11. juli 1907-1. juni 1996. 

A11ro11 Bri11kgamd, Fru Krabbesvej 
I , Ronne. Salgschef i NS Dansk 
Shell , Ronne. 
26. nov. 19 18-4. mans 1996. 

/Vlnrri11 A11de11en, F~rebyvejen 2, 
Aakirkeby. Malersvend. Handels
mand. 
20. febr. 192 1-1 I. maj 1996. 

Ase Albi11us Bn11g, Sdr. Alle 17, 
Rønne. Sundhedsplejerske. 
16. aug. 1919-19. juli 1996. 

Hen11i11g Bm1111, Aakirkebyvej 5, 
Ronne. Udlærr skomager. Pedel ved 
Bornholms Cenrralbibliorek. 
26. rnans 1927- 17. april 1996. 

Nie/J Perer A11dene11, Hamrners
husvej 32, Sandvig. Sadelmagerme
ster. Medsci~er af ASG og medl. af 
ligningskon1missionen. 
14. fcb r. 1905-5. fcbr. 1996. 

Ch1: M1111d1 Bech, Lynghole Ride
skole, Sdr. Lyngvej 2, Klemensker. 
Gårdejer, rideskoleleder. Medlem af 
Fremskridtsparriets amtsbescyrdse. 
17. marrs 1920- 24. maj 1996. 

Fi1111 Cmlseu, Lisrcd. Billedkunsmer 
og keramiker. 
14. okt. 1920- 21. marrs 1996. 



Preben Hjorth Crrsperse11, Gartner
vangen 55, Rønne. Rejsemonrør og 
servicechef hos Ejnar Jensen & Søn. 
Inspektør ved Gudhjem Feriepark. 
23. april 1930-24. febr. 1996. 

Nie/J Dnmm, Øsccrvang 131, Hille
rød. Lagerforvalcer. Tilsynsførende 
ved Keramisk Forbunds boliger, 
Zahrcmannsvej, Rønne. 
IO. febr. 1922-18. dec. 1995. 

Edgnr F1111ch, Lodsci 3, Skagen. Bil
ledhugger. Medl. af s:1mmensluc
ningerne Spiralen og Grønningen. 
Medl. af Akademiddec 1963-66. 
6. april 1915-22. sept. 1995. 

Bent Hn11sen, SandAugcsvej 22, 
Rønne. Bager og kondimr. 
1964-1974 indehaver af bagerfor
retningen på SandAugrvej i Rønne. 
18. febr. 1930-25. nov. 1995. 

ln11ge Chriuoffirseu, Posrgade 6 C, 
Svaneke. Gårdejer, rid!. Agård, Ib
sker. Kørelærer. Byrådsmed!., amcs
råds- og folkeringskandidar. 
22. dec. 1919-13. juli 1996. 

Svend Dellgren, Lynghøjen 23, Røn
ne. Togberjenr ved DBJ og bus
chauffør ved DSB. Medlem af Røn
ne Byråd. 
19. april 1917- 17. okt. 1995. 

Svend Hmder Glnrbo, Skånesvcj 5, 
Rønne. Fuldmægrig i KTAS. Medl. 
af Frimurerlogen og æresmcdl. af 
Bornholms Sponsfiskerforening. 
7. sepc. 1910-23. juni 1996. 

Edvnrd Hn11sen, Vagtbodgade I 0, 
Svaneke. Poliriassisrenc. Formand 
For Svaneke Haveforening. 
15. okr. 1916-19. jan. 1996. 

Svend Cln11sen, Nørremøllecencrer, 
Nexø. Fisker. Formand for Aarsdale 
Salgsforen ing. 
3. aug. 19 10-23. okr. 1995. 

Ul/n Elleby, SandAugrsvej 28, Røn
ne. Sammen med sin ægcefælle ejer 
af Bornholms Frø- & Saasæd-Cen
cral, Rønne. 
30. maj 1940-10. maj 1996. 

Alfi·etl G11111mese11, Aakirkebyvej 
168, Rønne. Keramiker ved Rabæk
keværkec. Flere bornholmsmesccr
skaber i skak. 
7. aug. 1925-20. nov. 1995. 

Gerr W'idff Hf/11se11, Dr. Glavens Vej 
15, Pedersker. Uddeler i Dagli' 
Brugsen i Pedersker. Tidl. frnd. for 
Bhs. Arms Dueavlerforening. 
9. nov. 1937-25. juni 1996. 

I 
Cnr/ Wlilhe/111 Rohoe Dflm, Sorchac
vej 19 B, Rønne. Sognepræsc i Kle
mensker 1958-8 1. Provsr f. Vescre 
Provsti 1973-8 I. 
3. dec. 1915-2. jan. 1996. 

Wlilli11111 Fridericin, Vagcbodgade 1, 
Svaneke. Maler og billedhugger. 
Medstifter af sammenslutningen 
Bølleblomscen. 
4. marrs 1909-4. marrs 1996. 

Ame Hflweu, Harbovej 134, Røn
ne. Chauffør. Fmd. for hovedbesry
relscn Landsf. Kronisk Syge og fmd. 
for lokalforeningen i Aakirkeby. 
3. okt. 1935-8. jan. 1996. 

Kurt Hn11se11, Sroregade 19, Aakir
keby. Blikkenslagermcsrer. 
21. rnarrs 1924-15. nov. I 995. 
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Poul Anker Hnmen, Perer lpsensvej 
4, Rønne. Kørelærer. Tid ligere 
medlem af Bornholms Kørelærer
unions bescyrelsc. 
18. maj 1926-9. nov. 1995. 

Poul Holst-Jemen, Silkegade 3, Røn
ne. Lektor, cand.mag. i fransk og 
engelsk. Medforf. ril lærebøger i 
fransk og engelsk. Fransk konsul. 
28.apr. 1911-27.juni 1996. 

Ame K Jensen, Gregersgade 22, 
Aakirkeby. Murermester. Branddi
rektør Købsræd. alm. Brandfors. 
Mange tillidshverv og bese.poster. 
I 4. juli I 925-2 I. okr. I 995. 

Chnrlotte Flom Gilbert Jespersen f. 
Silberstein, Godrhåbsvænger I 5, sr. 
rv., Frederiksberg. Musikpædagog. 
2. aug. 1909-15. dec. 1995. 
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Ole Hnrild, Nørregade 27, Nexø. 
Gårdejer, ridt. Pæregård, Bodilsker. 
30. aug. I 926- 19. april 1996. 

G111111nr lpsen, lorver 3, Svaneke. 
Købmand. 
24. aug. 1905-19. marcs 1996. 

Erik Jemen, Munkegård, Poulsker. 
Gårdejer, Besr. medlem i Born
holms Travselskab og Bornholms 
Krearurforsikringsselskab. 
13.maj 1927-13.jan. 1996 

Chndrs Jo!Jt111sen, Borgmester Niel
sensvej 49, Rønne. Taxavognmand 
og indehaver af Charles Rundfarr. 
Mcdsrifcer af Ringbilen, 
30. aug. 1918-3. nov. 1995. 

Evn He11rikse11, Kirkebyvej I , Øsrer
marie. Papirhandler. Aktiv inden 
for Evangelisk Luchersk Mission. 
14. dec. 1911-15. okc. 1995. 

Anders Jensen, Duebakken 8, G ud
h jern. Automekaniker, fhv. maskin
handler. 
27. sepc. 1931-30. marts 1996. 

/ 
Jorgm Jensen, Ny Øsrergadc 49, 
Rønne. Kontorass. ved Flyverhjem
meværner. Tidl. sracionsforst. Lob
bæk. Fmd. f Jydeforeningen. 
4. feb r. 1919-26. dec. 1995. 

C 111111nr Jo1gewen, Sdr. Lyngvej 38, 
Aarsballe. Stenhugger. Mangeårig 
indsars for Aarsballe Boldklub. 
Medl. af bese. Fra 1977 æres medl. 
20.sepc. 1918- 23. nov. 1995. 

Geo1g Holmberg, Gudhjem Pleje
hjem, ridt. Sandvig. I ro perioder 
medlem af Allinge-Sandvig byråd. 
Mange fagl ige rillidsposter. 
1. jan. 1904-3 I. dec. 1995. 

Ame Jensen, Sr. Søscræde 11, Røn
ne. Fhv. fiskehand ler. 
14. fcbr. I 9 I 8-14. aug. 1996. 

L11dvig P. Jemeu, Solscien 6, G ud
hjem. Skræddermesccr. Oldermand 
og kasserer i skrædderlauger. 
12. okt. 19 I 2-5. maj 1996. 

L M. jorgemen, Toftegården, tidl. 
Heroldsgade I 0, Hasle. Gårdejer, 
rid!. Kru.<cg:ird, Rutsker. For
mandsposrer, bl. i Bhs. Tidende. 
21. aug. 1905-1 I. maj 1996. 



0111• Fl1w111i11g Jorgemen, Damaske
gård, Øsrerlars. (I de senere år bosar 
i København). Gårdejer, 
31. jan. 1948-20. dec. 1995. 

Hnm Kofod. Zahrtman nsvej 30, 
Rønne. Tidl. murermesrer i Rø. 
Besr. medl. i Mesrerforeningen og 
Alm. Brand. 
I I. juli 1911- 7. sepr. 1995. 

Ge01g Krogh-Hanseu, Blykobbevej 
53, Rønne. Købmand i Klemen
sker. 
16. jan. 1926-18. april 1996. 

Grere Lanen, Pihls Alle 2, Øsrcrlars. 
Musiklærer og organisr ved Øsrer
lars og Gudhjem kirker. 
2. jan. 1934-24. dec. 1995. 

Poul Fischer J01geme11, Snellemark 
28, Rønne. Aporeker, <lr.pharm. 
Rønne Aporek 1955- 1977. Bese. 
medl. i Bhs. Museumsforening. 
27. april 1913-23. aug. 1996. 

Johnnnes Funch Kofoed, Værmlands
vej 17, Rønne, ridl. Ll. Gadegård, 
Vesrermarie. Gårdejer. Fmd. for 
Vesrermarie Køre- og Rideforening. 
22. juli 1914-15.sepr. 1995. 

Jytte Kure, Melsred Langgade 41, 
Gudhjem, ridl. Kjcldsebygård, 
Øsrerlars. 
I I. sepc. 1926-23. maj 1996. 

Niels Larsen, Srenbrudsvcj 8, Nexø. 
Fisker. Landsformand fo r Fiskernes 
Forbund i Danmark og Maririm A
kasse. Medl. afflere faglige udvalg. 
14. april 1938- 9. marrs 1996. 

Henning Knudsen, Al megade 53, 
Rønne. Overlærer ved Øsrre Skole, 
Rønne - og i en periode lærerråds
formand. 
18. juli 1945-26. juli 1996. 

Olgn Mmgrerhe Kofoed. Øsrermarie 
Plejehjem. Tidl. indehaver af Øsrer
maric Manufakrurhandel. 
6. juni 1888-10. aug. 1996. 

Bent j. lnrsen, Albret Wolfsensgade 
I, Svaneke. Røgeriejer. Medl. af 
Odd-Fellow Logen. 
25. jan. 1936-1 5. maj 1996. 

Johannes lind, Korsgade 12, Hasle. 
Fisker. Medlem af ligningskommis
sionen og i ro perioder i 1940-erne 
byrådsmedlem i Hasle. 
12. juni 1895-13. nov. 1995. 

S11eu Conrnd Koefoed, Lyrsbygård, 
Øsrermarie. Gårdejer. Fremtræden
de inden for bornholmsk rurne
ringsbridge. 
I 0. april 1937-1 3. maj 1996. 

Tulvnr Kristensen, Værmlandsvej 5, 
Rønne. Ingeniør ved Rønne Kom
mune. 
18. jan. 1918-13. sept. 1995. 

Else Larsen, Buldreg:irdsvej 3, Ny
ker. Borgmesrer i Hasle 1970-74 
og forud medlem af sogneråder i 
Nyker 1954-70. 
10. aug. 1916-15. scpc. 1995. 

f:.'mst lind-Holm, Tofrelunden 3 B, 
Hasle. Former og ansar i Brdr. 
Ankers Maskinfabrik. Brandmand i 
Hasle Brandvæsen. 
20. april 1914-12. sepr. 1995. 
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Bemt Viga11t Ly11gberg, Godthåbsvcj 
I 0, Rønne. Modelsnedker. 
25. juli 1923-17. april 1996. 

Hnl'flld Mol/ei; Skoleparken 2, 
Aakirkeby. Viceskoleinspektør. Fra 
1948 lærer v. Søndre Skole i Aaker, 
fra 1954 lærerv. Aaker Cencralskole. 
22. jan. 1908-4. maj 1995. 

K 0. Nielsen, Østerled 8, Aakirke
by. Skovfoged ved Segen Skovpart i 
Almindingen. 1947-1985. Tidl. 
medl. af sognerådet i Vesrermarie. 
16. dec. 1916-16. april 1996. 

H1111s Riis. Al>selhøj, Klcmenskervej 
48, Rø. Landmand/husbondafløser. 
Fremtrædende inden for born
holmsk rurneringsbridge. 
18. marrs 195 1- 26. juli 1996. 
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Aksel Vestergtlfl rd Mikkefse11, Havne
gade 42, Nexø. Praktise rende læge i 
Ncxo 1945-1979. Sessionslæge 
1972-1982. 
14. jan. 1912-4. maj 1996. 

A11ker Kle111med Nielsen, Grøn nega
de 4, Rønne. Forretningsfører i 
Bornholmer-Centralen og sekretær 
i b:l.dforsikringen . 
4. juli 191 7-6. april 1996. 

Willy Peter Petme11, Toldbodgade ), 
Hasle. Skibsmægler. Byr:l.dsmedlem 
i Hasle 1958- 1974. Medl. af Odd 
Fellow-logen. 
I 6. fcbr. 1918-23. maj 1996. 

Margl'l'rhe Se11derovi1z, Kaj Son
nesvcj 12, G udhjem. Musiklærer, 
organist og korleder. 
25. fcbr. 1924-26. okr. 1995. 

Svend Mourirsen, Srenbrudsvej 13, 
Nexø. Gårdejer, tidl. Langedcby
gård, Bodilsker. I flere perioder 
medl. af Bodilsker menighedsråd. 
19. juli 1918- 28 . juni 1996. 

Hal'flld Nielsen, Albret Wolfsensga
de 21, Svaneke, tidl. Sramperegård, 
Østennarie. Gårdejer. 
8. aug. 1903- 24. febr. 1996. 

Bjomo Rasmussen, Vesrermarievej 
12, Vesrermarie. l ndehaver af 
maskinstation. I besr" fo r Born
holmske Maskinstationer. 
4. april 1935- 13. dec. 1995. 

Marrh11 So1111e, Solg:\rden, Toftelun
den 6, Hasle. Sognerådsmedlem i 
Rmsker fra I 966 og i fire perioder 
byrådsmedlem i Hasle fra 1970. 
10. dec. 1923-1 7. okr. 1995. 

Ha11s M1111k, Brændesgård, Høje
vejen 2, lbsker. Gårdejer. Besr. 
medl. i Østifternes Haveselskab og 
Landbrugers Arbejdsgiverforening. 
11. aug. 1921-17. jan. 1996. 

Helga 8l'fl11dt Nielsen, Albret Wolf
sensgade 2 1, Svaneke, tidl. Srampc
rcgård, Øsrermarie. 
I 0. juli 191 1-7. april 1996. 

H. C Riddersborg, Østergade 30, 
Rønne. Slagtermester. Formand for 
Bornholms Slagtermesterforening. 
Besr. medlem i Garderforeningen. 
3. febr. 1921- 9. sept. 1995 . 

Cnrl 771. Thomsen, Lærkevej 19, 
Rønne. Skibsfører ved "66-selska
bet• og BornholmsTrafikl>en. Ho
vedbesryrelsesmedl. i Marineforen. 
2. sept. 19 13-20. nov. 1995. 



ILSTED BECH 
Fotografisk atelier 

Portrætfotografering 
Pasfoto 
Teknisk 
Reklame 
Illustration 

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

Hos FOTO expert 
får du dine 
kvalitetsbilleder 
i en fart. 
Vi fremkalder dine 
farvebilleder 

0 pa 

1 
time 

~ TORVETS FOTO -- St. Torv, Rønne . Telefon 56 95 54 54 -~ FOTO MAGASINET FOTO 
ex pert Snellemark 41, Rønne . Tlf. 56 95 05 52 

»Ord lever længere end gerninger« 
(Pindar - græsk lyriker, der levede for 2500 år siden) 

SØREN WOLFF KOMMUNIKATION • SØNDERGADE 16 •RØNNE • T LF. 5695 1888 • FAX 5695 3950 
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Belysninger 
Industri-installationer 

EDB-installationer 
El-installationer 
Processtyring er 
Antenne-anlæg 

7\X,!"~E;,;;~:"~ [fil 
SNELLEMARK 39 3700 RONNE TLr 56 95 05 69 ~ 

ecco 
Nogle fødder har 

det altid sjovt 

• 
ECCO Track. Få fødderne på dec cørre. 

Vandcæc. Åndbar. Praktisk. Komfortabel, 
når d u har mesc brug for der. 

~ 
Centrum Sko Hm•D!.l-®J 

Torvegade 6 · 3700 Rønne ·Tlf. 56 95 22 44 

Jule Inspiration 

• • 0 znspzratzon 
Andr. P. Bidstrup 

lille Torv 1 · 3700 Rønne · Tlf. 56 95 01 11 
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Forsideillust . 
Den Sid. ration fra 
D. ste 

anmarksh/stor/e 

BOGHANDEL 
Grundlagt 1872 

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

GER 
asser af TILBUD 
asser af læseoplevelser 
asser af BØGER 

FRA DIN 

BOG 
FAN 

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

- også i Antikvariatet 

LÆDERVAREAFDELING 
Grundlagt 1872 

0 Samsonite· 
Lædervareafdelingen 
byder på et tort udvalg i 
kvalite tsvarer - vi har 
f.eks. tasker fra BON 
GOUT 
- et dansk mæ rke af inter
national kvalitet. 
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• Fredag den 20/1 2 kl. 19: g;o,. /Jid 
Spændende højtidsmenuer 

• Lørdag d en 2 1/ 12 kl. 19: g:o,«!Jltl 
Spændende højtidsmenuer 

• Tirsdag den 24/ 12 kl. 18:/Jitleeflen 
Traditionsrig julemad, knas og juletræ 

• 1. og 2. juledag kl. 12-14.30:ffele61#t 
Vi seNerer julens specialiteter 

• Lørdag den 28/ 12 kl. 19-2 1: c%(9<1 Z'Z 
PAPA BUE spiller 

• Tirsdag den 31 /12 kl. 19:, l9'tå,. 
Dans. fyNærkeri, champagne, natmad 

• Onsdag den 1 /1 kl. 8- 11 : [JJ,vmch 
De nyder en sen morgenmad 

1J; a1•1«u19e,ce1·s1e1we Ø e,'e-'·/11•1<uefe..,·1 Jt'n11efe.1·t, 111()(/e1• 

qy !toefi1•e11ce1•på .9'/0tel f:h•etlem ·601:!/ e/ft., . «7fotel 9ljf.#llu11m 

Freciensoorg 
R Ø N N E B 0 R N H 0 L M 

**** Strandvejen 116 · 3700 Rønne · Bornholm · Tlf. 56 95 44 44 



Valg af revisor er en tillidssag 
Vi kan tilbyde assistance til 

Budget· Regnskab/bogføring· Rådgivning 

Revision af ApS, AIS og offentlige virksomheder 

Vi vil gerne som sparringspartnere være behjælpelige med at skaffe resultater 

Revisionsfirmaet Jens Finne 
v. registreret revisor FRR Jens E. H . Finne 

Tornegade 42 
• 3700 Rønne · Tlf 56 95 61 11 

Fax 56 95 56 20 
• . 

. 

Revisionsfirmaer Jens Finne beskæfriger p.r. 8 medarbejdere, heraf 5 regisrrerede revisorer, og vor klienrkreds er bredt sammensar 

God jul 
og 
godt nytår 
ønsker 

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

Dagblade 

• 
Ugeblade 

• 
Månedsb lade 

• 
Air i udenlandske aviser 
og ridsskrifrer 

• 
Srorr udvalg i modejournaler 

• 
Øens srørsre udvalg i 
cigarer, cerutter, robak, vi n og spiriruosa 
Air i piber og rygearrikler 

RÅDHUS· I 
KIOSKEN _ _____,.. 

SNELLEMARK 34 
Aut. tips- og lottoforhandler 

Telefon 56 95 07 66 

- srår alrid ril Deres tjenesre! 

}ULPABORNHOLM 61 



Der 
sidste 

nye 

l 

briller 
finder 

De 

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

Fald 
indenfor 
hos ... 

Se efter navnet: 

Bornholms Andelsmejeri 
Klemensker. Telefon 56 96 62 00. Telefax 56 96 61 16 
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·SALG 
•SERVICE 
•TILBEHØR 

Rank Xerox 
KONTORMASKINER 

Alt i kontorartikler, 
tryksager og EDB-lister 

"1r::I~ Aut. forhandler 
lU~~ & servicecenter 

olivetli 
Aut. forhandler og servicecenter 

Kontor- og 
konferencemøbler 

CASIC 
KASSEAPPARATER 

KASSESYSTEM ER 

Privat: 
Jørgen Falk 
Svanekevej 66, 
3700 Rønne 

J~K~ 
Håndværkervej 2 Værftsvej 6 
3700 Rønne 3730 Nexø 
Telefax 56 95 86 17 Tlf. 56 49 39 43 

Deres totalleverandør 
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