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»Når man ser en fuglevinge ... « 
Om billedkunstneren Inge Lise Westman 
Af mag. art LARS KÆRULF MØLLER, museumsdirektør 
ved Bornholms Kunstmuseum. 

Det er Inge Lise Westman, der har stillet pastellen, der pryder omslagsforsiden til rådighed. 
Den er et godt udtryk for et hovedtema i hendes kunst - den dobbelte dialog - hun har på den 
ene side med naturen - på den anden med sit publikum. js. 

H vert år i januar ser man med glæde 
og spænding frem til kunstnersam
m enslutningen »Koloristerne«s ud
stilling i den »Fries« udstillingsbyg
ning i København. 

Grunden til glæden er lysten til 
igen at stifte bekendtskab med nye 
værker af Inge Lise Westman, der 
siden slutningen af l 960erne er 
kommet på Bornholm og siden 
midten af 70erne har boet fast på 
øen. 

Ikke fordi billederne i sig selv 
rummer store overraskelser, dertil er 
hendes værk for konsistent, men for
di de hver gang vidner om en følsom 
fortolkning af den verden vi lever i 
og som ved hvert gensyn udbreder 
forståelsen af og formidler glæden 
ved naturens frodighed samtidig 
med at hun subtilt, men indtræn
gende, advarer os om konsekvenser
ne af den måde vi har valgt at udvik
le det såkaldte moderne samfund. 

Inge Lise Westman f 1945, hører 
til blandt de, der næsten bogstaveligt 
har filet kunsten ind med moder
mælken. Som barnebarn af maleren 
og grafikeren Emil Westman (1894 -
1935), som hun dog ikke har kendt 
og som barn af billedhuggeren Gun
nar Westman (19 15 - 1985) og 
grafikeren Karen Marie Westman 
(1916 - 1970), var kunsten en del af 
hendes vuggegave og selvom Inge 
Lise Westman har forvaltet sit eget 
kunstneriske udtryk langt stærkere 
og mere selvstændigt end det ofte ses 
blandt kunstnerbørn, er der ikke 
tvivl om, at hendes baggrund har 
præget hende både i metode og i 
udtryk. 

Inge Lise Westman er vokset op i 
Fredensborg og har fra barnsben 

mødt et internationalt og åbensindet 
miljø, der belært af livets realiteter 
aldrig har været i tvivl om de helt 
centrale værdier. Som det også 
afspejles i forældrenes kunst, var 
familien den bærende kraft, hvorfra 
den ærlige historie, humoren og den 
sociale og politiske indignation ud
sprang. 

Retrospektivt som en naturlig for
længelse af den kunstneriske traditi
on søgte Inge Lise Westman to år 
efter studentereksamen ind på 
Kunstakademiet, hvorved hun også 
kunstnerisk indskrev sig i en spænd
ende familiemæssig ubrudt række, 
fra farfaderens elevforhold til Kristi
an Zahrtmann, faderen under 
Utzon-Frank og moderen under 
Aksel Jørgensen til selv som elev af 
Søren Hjorth Nielsen og Palle Niel
sen at videreføre de allerbedste tradi
tioner i dansk kunst. 

Inge Lise Westman debuterede 
allerede som førsteårselev på Al<ade
miet i 1967 på Kunstnernes Efter
årsudstilling og året efter på Char
lottenborgs Forårsudstilling. Hun 
markerede sig hurtigt med på den 
ene side pastost malede modelbille
der og på den anden side grafisk 
med tilsyneladende idylliske land
skabs- eller dyremotiver. Tilsynela
dende, fordi motiverne altid var set 
med en skarpt iagttagende distance 
og gerne med billeder i billederne 
med et ganske utvetydigt politisk 
kritisk budskab om det »civiliserede« 
menneskes hærgen i naturen. 

Inge Lise Westman holder tænkepause 
i sit atelier - den gamle landsmedie i 
Øster/ars Sogn. 
Foto: Ole Hertz, oktober 2000. 

Allerede i akademitiden fik Inge 
Lise Westman gennem en studierejse 
til Færøerne en fornemmelse af en 
særlig overensstemmelse mellem det 
anderledes storladne og uberørte 
landskab og hendes egen kunstneri
ske søgen. 

Ægteskabet med etnografen Ole 
H ertz, søn af Mogens Hertz gav 
hende fra 1971 mulighed for at 
besøge Nordvestgrønland, et land
skab, der gennem en lang række rej
ser fik afgørende betydning for hen
des videre udvikling. 

Det voldsomme og ekstreme land
skab blev ikke blot genstand for en 
række betydelige skildringer, men 
blev også befordrende for et helt nyt 
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syn på virkeligheden, hvor hun i en bevidst 
søgen efter de store sammenhænge arbejder 
med forholdet mellem mikro - og makrokos
mos, eller som hun selv har udtrykt det i 
bogen »30 kvindelige danske grafikere« i 
1982: »Når man ser en fuglevinge, nå ja, så 
ser man en vinge af den og den form og den 
og den farve. Men når man begynder at reg
ne den, kommer man ind i et fantastisk land
skab af fjer - bløde - stive - buede - lige - glat
te og flossede fjer, liggende i mange planer og 
forskydninger. Det samme vil gælde alt 
andet, man kommer til at fordybe sig i«. 

At Inge Lise Westman netop illustrerer sin 
tanke med en vinge er ingen tilfældighed. 

Erindring.fa Thule. 1982. 175x135 cm. 
Olie på lærred. 
Tilh. Bornholms Kunstmuseum. 
Bi/ledet demonstrerer den modne kunstners 
motivmæssige bearbejdning af den storladne 
oplevelse af et landskab, hvor den menneskelige 
tilstedeværelse er betinget af både accept og en 
adfærdstilpasning. Hundespandet i forgrunden 
er både beskyttet af og i overensstemmelse med 
bjergmassivets vingeslag, samtidig med at de 
både er truende farlige og betingelsen for 
overlevelse. Det hele samlet, ikke som en gen
givet virkelighed, men i et kunstnerisk udtryk, 
med et indhold, der på en ny og stærkere måde 
opfordrer til selvrefleksion. 
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Kom vi skal skynde os. 1976. 
100x100 cm. 
Olie og decollage på Lærred. 
Tilh. Bornholms Kunstmuseum. 
Den politiske kunstner i fti udfoldelse. 
Men samtidig med det utvetydigt 
klare budskab også en komposition, 
hvor selve billedets elementer omhygge
ligt orkestreres og afbalanceres i farve 
og komposition, så det hæver sig.fa 
tidens ofte mere programmatiske 
udtryksform til også i dag at have 
både kunstnerisk appel og mening. 

Fuglen og dens flugt og især vingens 
anatomi har, næsten som hos Leo
nardo da Vinci, gennem år været et 
tilbagevendende laboratorium for 
hendes udforskning af billedplanets 
muligheder for at afspejle verden. 

Fra 1974 til 1986 var Inge Lise 
Westman medlem af »Trykkerban
den«, en gruppe unge kunstnere, der 
som program havde at fremstille gra
fik i så store oplag og til så lave pri
ser, at god kunst kunne blive hver
mandseje, men allerede inden havde 
hun i konsekvens af denne indstil-



ling udført et helsides grafisk særtryk 
for Politiken. 

Billedet er på mange måder en 
nøgle til at forstå hendes billeddan
nelser fra denne periode, idet det 
rummer en række elementer, der 
hver for sig siden afprøves og udvik
les både i maleri og grafik. 

Billedet er bygget op i flere lag. 
Hovedmotivet er et tæt set land
skabsbillede, hvor menneskets over
ensstemmelse med naturen markeres 
af den kvindelige inuit, der ser mod 
himlen, måske i taknemmelighed 
over den nedlagte ren, der sikrer 
livets opretholdelse. I øverste højre 
hjørne er der, som karakteristisk for 
en lang periode i hendes kunst, ind
sat et ekstra billede, et studie af to 
grønlandske slædehunde, igen et 
ekstremt eksempel på den ultimative 
tilpasning til naturens vilkår. Cen
tralt i billedet står en lysende cirkel 
med en bjergtinde som set gennem 
en kikkert, en projektion af det 
moderne menneskes distance til det 
storladne. 

Det politiske engagement demon
streres også i et billede som »Kom vi 
skal skynde os« fra 1976, hvor ideen 

om billeder i billederne fø res ud i sin 
yderste konsekvens med en ind
klæbet decollage på oliemaleriet. D e 
to billeder spiller sammen i en slags 
»Røde Mor - politisk realisme« med 
betydningsfulde undertoner mellem 
decollagens budskab om Christiania, 
Nej til EF og 1. maj på den ene side 
og maleriets mor og barn, der træk
ker hver sin vej på den anden. Men 
billedet er andet og mere end en 
politisk manifestation, fordi det også 
fungerer som maleri gennem den 
stramt opbyggede komposition i den 
næsten renæssanceagtige opbygning 
mellem baggrundens lodrette indde
ling af billedfladen og den pyramide, 
der opbygges med kvindens hoved 
som toppunkt. 

Vi genkender den klassiske tre
kan tkomposi tio n i billedet »Erin
dring fra Thule« fra 1982. Billedet 
hedder netop »Erindring fra« og ikke 
»motiv fra«, fordi kunstneren stiller 
sig frit overfor motivet og skaber et 
maleri, der har afsæt både i det ople
vede og det følte. Det score ludende 
bjerg transformeres næsten til en 
beskyttende fuglevinge, der trods 
billedets isnende kolde farvehold
ning, luner og beskytter det kobbel 

Landskab. 
1991. 
200x250cm. 
Olie på Lærred 
Tilh. Bornholms 
Kunstmuseum. 
Skovsøens stille 
vand, skygger og 
lysreflekser for
størres i billedet, 
næsten som i 
H C Andersens 
eventyr » Vand
dråben«, til et 
samlet billede af 
vores egen 
tilværelse samti
dig med, at det 
rummer en poesi 
og nænsomhed, 
der umiddelbart 
fungerer som 
øjenåbner for 
beskueren. 

slædehunde, der danner den effekt
fulde balance til bjergets massiv. 

I Inge Lise Westmans grafik ses en 
tydelig både stil- og holdningsmæs
sig forbindelse til hendes lærer fra 
Akademiet Palle Nielsen, men hvor 
Palle Nielsens verden koncentrerede 
sig om mennesket i en fremmed
gjort civilisation, er Inge Lise West
mans emne den intense naturiagtta
gelse og mennesket optræder kun 
som den udefra kommende trussel, 
eller som i de mere erotisk prægede 
blade, som en del af naturen selv. 

Når mennesket endelig optræder 
som hovedmotiv rar det også i male
riet et mærkeligt ornamentalt præg. 
Især ses det tydeligt i en række store 
blå værker, hvor hun, inspireret af 
Anthony Gormleys anonymiserede 
blyskulpturer - i virkeligheden en 
slags aftryk af ham selv - maler men
neske og krop som et grafisk ele
ment, igen en syntese mellem 
abstraktionen og den klassiske 
udforskning af anatomien. 

Indenfor grafikken har Inge Lise 
Westmans arbejder i de senere år 
bevæget sig i samme retning, hvor 
hun i stadigt større fo rmater trans
formerer det umiddelbart sete til det 
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abstrakte begreb. Vi fornemmer som 
betragtere stadig, at afsættet er den 
konkrete oftest poetiske virkelighed, 
den lille lysning i skoven eller spræk
kedalen med havets blå horisontale 
afskæring, men billedet i sig selv bli
ver et kalligralisk tegn, der ligesom 
på kinesisk indeholder mange ord 
og som kan fortælle de store histo
n er. 

Lige siden de allerførste år har 
Inge Lise Westman også arbejdet 

Erindring fra Grønland 
1972. Grafisk særtryk i 
Politiken, juni 1972. 
36x 47,5 cm. 
Et karakteristisk eksem
pel på den tidlige kombi
nation af den klassiske 
grafiske stil tilegnet i 
akademitiden og ideen 
om billeder i biilederne 
udfoldet på kunstnerens 
nok mest betydende og 
formative motiv. 
Affotografering: 
Carsten Buch. 

6 JUL PA BORNHOLM 

med skulpturen, hvor hun i konse
kvent forlængelse af sit maleri, på 
samme måde har taget udgangs
punkt i den konkrete virkelighed, et 
fuglenæb, en klo, en hajtand eller en 
enkelt rosentorn. Men gradvist er 
udtrykket blevet renset, forenklet og 
forfinet, så det vi som beskuer 
møder ikke er gengivelsen af det 
individuelle og håndgribelige men 
selve indbegrebet af formens karak
ter. D e første skulpturer, f.eks. 

Radering. Plakat fra 
udstillingen "Grafik og 
tegninger': Kbh. 1985. 
26,5x40 cm. 
Den direkte naturiagt
tage/se. Harerne i lystig 
kopulation. Også det frygt
somme dyr tager sig mod 
til at sikre livets fortsættel
se. En enkel og karakteri
stisk komposition, hvor 
naturen selv, det høje græs, 
lægges præcist i en afskåret 
trekant som en beskyttende 
vold omkring de vagtsom
me dyr. En enkel radering, 
hvor samspillet mellem sort 
og hvidt og det komplicere
de linieforløb på en gang 
skaber fornemmelsen af 
harmoni og af sitrende 
nervøsitet. 

G uldæblerne på Østre Skole i Røn
ne viser tilbage til undersøgelsespro
cessen og til den glæde og forun
dring over naturens iboende skulp
turelle kraft, mens de senere arbejder 
f.eks . de store næb ved Erhvervssko
len og ved Velkomstcentret doku
menterer, hvorledes formen i sig selv 
bliver bærende element. 

Både i maleri og skulptur bliver 
Inge Lise Westmans arbejder til i en 
kompliceret proces, hvor skitser i 



stadig større målestok danner et 
næsten eksperimentelt videnskabe
lige grundlag for at raffinere det 
udtryk, der i sin endelige form frem
træder blottet for rationaliteten og 
som en rendyrket hyldest til den 
humanistiske tanke og til følelsernes 
overensstemmelse med naturens har
moni. 

I de allerseneste skulpturelle arbej
der er hun motivmæssigt vendt til
bage til et tidligt centralt motiv, 
haren. Tidligere bearbejdet udfra er 
filosofisk grundlag udcrykc i den 
svenske poet Maria Wines digt 
»H aren<( fra samlingen »Djurkrets(< 
der slutter: 

Feg som en hare? 
Men hvilket mod 
måste du inte ha 
for at Leva ditt Liv 
som en hare! 

Men mens harebillederne dengang 
forekom også at være er spejl på 
hendes egen søgen efter harens mod, 
samles de i dag i en skulpturel instal
lationsform, der ligesom grafikken 
bliver ri! regn af mere generel karak
ter. Tegn, der både fortæller om den 
modne kunstners ubetingede mod 
og om dragningen mod ornamentets 
universelle udtryk. 

Næb. 1989. Skulptur i støbejern. 
Opsti!Let ved Bornholms Erhvervsskole. 
Selvom det formmæssige afsæt er fo!gt 
med stor anatomisk præcision transfor
meres formen gennem forstørrelse, 
materialevalg, overfladebehandling og 
især den nøje valgte vinkling til et 
udtryk også for menneskelige relatio
ner. Til en beretning om tillidsforhold 
og om det evige forhold mellem beskyt
teren og den beskyttede. 
Foto: Preben Pathuel. 

Inge Lise Westmans kunst har i 
det hele raget flyttet sig i 1990erne. 
Mens formaterne, hvad enten hun 
arbejder skulpturelt, i grafik, goua
che eller olie, generelt er blevet 
større, er fokus flyttet stadig tættere 
på, hvad enten det drejer sig om 
hjørner af en skovsø, et udsnit af 
den fede solglinsende nypløjede 
jord, den modne klase solbær på 
busken eller som den måske yderste 
konsekvens hendes transformation 
af elektronmikroskopiske celle- og 
vævsprøver cil bronzerelieffer, der fra 
det for øjet usynlige bliver til 
almengyldige udsagn om livet. 

Fra den unge politisk engagerede 
kunstner med utvetydige program-

matiske budskaber er hun vokset og 
modnet og udfordrer os gennem 
sine billeder til selv at gøre vores 
refleksioner over mennesket og dets 
plads. 

Hun har velfortjent modtaget 
mange anerkendelser for sit arbejde. 
Hun er medlem af Akademiet, har 
tidligere siddet i Akademirådet og 
har været medlem af Statens Kunst
fonds indkøbsudvalg og har modta
get en lang række hæderspriser, heri
blandt Eckersbergs Medalje, den 
højeste anerkendelse en dansk 
kunstner kan tildeles. 

Nu varer det ikke så længe, før 
Koloristerne åbner igen. D er er 
noget at glæde sig til. 
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Natur Bornholm 
Prolog og Epilog til indvielsen 

Af PETER POULSEN 

De to digte, der gengives med forfatterens tilladelse, blev reciteret af skuespilleren og teat'!;·chefen Preben Harris for et 
indbudt publikum ved åbningen 16 maj 2000. Det, at prologen er tilegnet Christian Stub-Jørgensen, kan man opfatte 
som en reference til den afdøde bornholmske digters poetiske indledning til Arne Larsens bog: Læså. js. 

Fotos: Carsten Buch, ]ens-Erik Larsen og Preben Pathuel. 
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BORNHOLMS FØDSEL 
Resume 
til Christian Stub-Jørgensen 

I klodens værksted blev urfjeldet dannet 
nær ved Ækvator med brag og tyfoner, 
lå siden overskyllet af vandet, 
det kambriske hav, i årmillioner. 

Steg så af havet med bjerge og dale; 
i dyndet og slammet var livet i gang; 
celler, som havde ligget i dvale, 
blev drevet af dunkel forvandlingstrang. 

Fisk gik i land og fik vinger på ryggen, 
andre fik ben og panser og plade, 
nye arter opstod i skyggen 
af kæmpebregnernes skærmende blade. 

Blandt ege, åkander, blomster og buske 
gik svaneøgler og sumpkrokodiller, 
der var hornede væsner, larver med duske, 
tudser, slanger, padder og biller. 

Ved kræfternes rasen gik verden af lave, 
blev bokset og æltet af Moder Jord; 
fastlande deltes af nye have; 
granitten blev foldet og skubbet mod nord. 

Her steg du skumfødt som Venus op 
gennem de kølige, baltiske vande; 
nøgen og glat var din drægtige krop 
og hård som en tanke din stenede pande. 

Din nye bestemmelse havde du valgt 
på vej mod den ukendte Østersø: 
Færdig med det, som er kontinentalt, 
fo r dig var lykken at blive ø. 



BORNHOLMS LN 
Eksempler 

H er ligger du, mit parallelogram, 
højt imod nord, forrevet, af granit, 
mod syd: en jævn og sedimentglat ham, 
fra H ammershus til Dueodde Klit. 

Så rig på arter: fiskeørn og svale, 
pungmejse, fluesnapper, aftenfalk, 
takvinge, iris og den rent astrale 
blå.fugl, som sidder på en blomsterkalk. 

Skægflagermus og egern, rotte, rå, 
skovmus og ræv, pindsvin, kanin og hare. 
1 Kobbeåen kan en ørred stå, 
en vandstær øve sit repertoire. 

En løvfrø intonerer vårens komme 
i mørket efter solnedgang og stirrer 
på noget fj ernt med øjne, som er tomme 
af drømmen om en myggesværm, der svirrer. 

Med gøgeurt og blegblå anemone, 
bjergperikum, skovstjerne og viol 
bevæger vi os ind i denne zone, 
som halvt er poesi og halvt symbol. 

Når edderfugleflokke navigerer 
på bølgetoppene fra Christiansø, 
kun trangen til at leve eksisterer 
gjort stærk af muligheden for at dø, 

og når i junimorgengryets dis 
fjælstavnen synger mig sit klare stykke, 
så er jeg i et stofløst paradis, 
en indre ø så sortnende af lykke. 
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Byforeningen for Rønne 
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1959 - 2. december - 1999 
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Byforeningen - sådan hedder den i daglig tale - har næsten flet karakte1· af institution i Rønne 
gennem den respekt, den har opnået hos byrådet og andre myndigheder ved sine mange gode 
initiativer. 
40-års jubilæet i 1999 har for Rønnes flittige lokalhistoriker, major H. V jøRGENSEN, der er 
mangeårigt bestyrelsesmedlem og kasserer i den nyttige forening, været anledningen til at 
mindes noget af det, der hændte, og hvad bestyrelsen har arbejdet med i tiden, der et gået. js. 

Byforeningen for Rønne, som den 
korrekt hedder ifølge vedtægterne, 
opstod faktisk som en protestbe
vægelse imod bystyrers fremfærd 
imod bestående æstetiske og kultur
historiske værdier. Foreningens for
kæmpere markerede sig dog ikke ved 
at være udpræget langhårede, optræ
de uniformerede eller ved er vold
somt, uhøvisk sprogbrug. Snarere 
tværtimod. 

Da genopbygningen af Rønne ef
ter de meningsløse, sovjerrussiske 
bombardementer i Anden Verdens
krigs sidste dage, den 7. og 8. maj 
1945, var så nogenlunde overstået i 
løber af førs te halvdel af 1950'erne, 
skulle bystyret i Rønne søge ar ind
passe kravene fra den voksende tra-

fik, især biltrafikken, og der ekspan
derende handelsliv i gadebilledet og 
bymiljøer. H er viste det sig, at der 
var forskelle i opfattelsen hos de 
kommunale myndigheder og i brede 
kredse blandt Rønnes indbyggere. 
H er må der i øvrigt h uskes, ar der 
var stor tilfredshed med den store 
forståelse, arkitekterne udviste ved 
genopbygningen af såvel beboelses
huse som erhvervsejendomme og 
h ele bykvarterer. Det nye var passet 
ganske harmonisk ind i det gamle. 

Nu skulle man videre i Rønnes 
udvikling, og her kom bystyrer til at 
støde rønneboernes opfattelse af, 
hvordan deres by skulle se ud, og 
hvad man som husejer og borger 
fand t ret og rimeligt. 

I EFTERÅRET 1959 
TOG RØNNEBORGERNE 
TIL GENMÆLE 

Pludselig en dag m åtte byens borge
re se på, ar kommunens folk var 
godt i gang med at fælde og udslette 
lindealleen, der langs med den da
værende Jernbanevej førte fra hav
nen og hen foran den arkitektonisk 
interessante »hovedbanegård«, Røn
ne H . Borgerne skulle angiveligt 
have indtryk af, at fældningen og 
rydningen skete af hensyn til den 
voksende biltrafik. Sådanne uvarsle
de indgreb i Rønnes grønne miljø 
behagede ikke rønneboerne, og det 
fik bægeret ril at flyde over. 

Rent spontant kom daværende 
adjunkt Peter Eliasen, maleren Poul 

]ernbanevej ved Rønne H. Den smukke findealle blev, da byrådet fod den fjerne, årsag til Byforeningens stiftelse. 
Foto: Bornholms Museum. 
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Hauch-Fausbøll og overlæge Johan
nes Thoms til at danne den foreløbi
ge ledelse i protestbevægelsen og 
være talerør for rønneboernes util
fredshed. I en artikel i Bornholms 
Tidende den 19. oktober 1959 
udtrykker <le utilfredse borgere deres 
syn på bysryret ved ytringer som, at 
man er foruroliget over mange ting, 
som sker i byen, og at der vises »util
strækkelig smidighed og manglende 
vilje til at ofre, hvad Rønne ved sin 
særstilling har krav på«. Talsmænde
ne ville værne om harmonien mel
lem det gamle og det nye. Det var 
diplomatisk udtrykt, men meningen 
var ikke til at tage fejl af 

STILLERE FOR DEN 
PÅTÆNKTE BYFORENING 
Den 18. november 1959 bragte 
Bornholms Tidende en fortegnelse 
over stillere for den påtænkte byfor
ening. Den omfattede: Kunsrvæver
sken Sofie Anker, dommer Find 
Asmund, rektor Erik Bruun, 
adjunkt (senere lektor) Peter Eliasen, 
maleren Poul Hauch-Fausbøll, kgl. 
bygningsinspektør Th. Havning, dr. 
med. Svend Heiberg, fabrikant Erik 
Hjorth, fabrikant Hans Hjorth, 
maleren Paul Høm, inspektør ved 
Rønne Theater Hans Jensen, apote
ker, dr. pharm. Poul Fischer-Jør
gensen, pedel på Rønne Statsskole 
Th. P. Jørgensen, væversken Aase 
Jørgensen, fuldmægtig E. Kampner, 
civilingeniør J . Klindt-Jensen, fru 
rektor Koefoed, amtslæge Svend E. 
Kofoed, keramikeren Gertrud Ku
dielka, lektor Arne Larsen, tandtek
niker Lise Nørgaard Larsen, bank
direktør Ove Lindgaard, keramike
ren Lisbeth Munch-Petersen, lektor 
Ellen Noack, læge Thora Sode, fru 
Sonne (FDB), kioskejer Viggo San
ne, keramikeren Marianne Starck, 
overlæge (senere dr. med.) Johannes 
Thoms, manufakturhandler Ellen 
Thomsen, musiklærer Johanne Tha
arslund, overlærer John Ulnits og 
maleren Niels Østergaard. 

STIFTENDE 
GENERALFORSAMLING 
Der blev indkaldt til stiftende gene
ralforsamling den 2. december 1959 
i det, man dengang populært kaldte 
for »Strien« i Set. Mortensgade. Et 
halvt hundrede mennesker deltog. 
Adjunkt Peter Eliasen stod for ind-

Bornholms Amtsbibliotek, tidligere »Den danske Skole« på Store Torv. 
Foto: Bornholms Museum. 

ledningstalen, og senere fulgte to 
lysbilledforedrag. Museumsinspek
tør Hans Stiesdal talte om bygge
skikken i de bornholmske byer, og 
arkitekt Bosmann Pedersen nævnte i 
sir foredrag, at byen (d.vs. Rønne) 
måtte se med glæde på dette initiativ 
til foreningsdannelse, og at man i 
Boligministeriet var glad for borger
nes interesse for byplanarbejde. 

Ifølge Dagbladet Bornholmeren af 
3. december havde stadsingeniør 
Robert Sørensen fra Rønne Kom
mune også ordet. Han var lidt besk. 
Han efterlyste, hvordan foreningen 
ville undgå arkitektoniske fejltagel
ser og gjorde opmærksom på de sto
re økonomiske værdier, der stod på 
spil. Han spurgte: Kan foreningen få 
en sådan medhjælp, at den f°ar så 
megen autoritet, at myndighederne 
kan henvende sig til den? Han slut
tede med: Skal foreningen kun være 
kritiker, har den ingen berettigelse. 

Der må her huskes, at der blandt 
stiller-paneler fandtes en højt esti
merer kongelig bygningsinspektør 
og en civilingeniør, der var rådgiven
de ingeniør for flere af de bornholm
ske kommuner. Disse lidt nedvurde
rende ord fra stadsingeniøren blev i 
Bornholmeren's referat sat godt i re
lief ved, at avisen i forbindelse med 
referatet bragte et billede af Rønne 
Theater, hvor det kritiseres, at den 
gamle, brolagte gade (Teaterstræde) 
af kommunens folk var blevet asfal
teret helt ind til bygningens fodmur. 
(Denne fejltagelse har byforeningen 
i øvrigt for længst fået rettet). 

På den stiftende generalforsamling 
vedtog man naturligvis vedtægter for 

den nye forening. Formålsparagraf
fen, § 1, kom til ar lyde: 

»Foreningens navn er »Byforenin
gen for Rønne«. Dens opgave er at 
virke for en aktivisering af befolk
ningens interesse for at bevare Røn
ne bys æstetiske og kulturhistoriske 
særpræg, med hensyn såvel til gade
billedet som til enkeltbygninger, 
samt at give borgerne større mulig
hed for effektivt at fremføre deres 
mening i spørgsmål, der vedrører 
ændringer af bybilledet. Endvidere 
skal foreningen gennem oplysende 
virksomhed søge at stimulere den 
byhistoriske og æstetiske interesse«. 

Man valgte også medlemmer til 
besryrelsen, og iflg. Bornholmeren af 
3. december kom denne til at bestå 
af: 

Adjunkt Peter Eliasen, maleren 
Poul Hauch-Fausbøll, lektor Aage I. 
D avidsen, dommer Find Asmund, 
frisørmester Iver Madsen, tandtekni
ker Lise Nørgaard Larsen og over
læge Johannes Thoms. Sidstnævnte 
havde i øvrigt været aftenens diri
gent. Ved et senere besryrelsesmøde 
konstituerede man sig med Find 
Asmund som formand. 

BYFORENINGENS HISTORIE 
I KORTE TRÆK 
Byforeningen markerede sir 40-års 
jubilæum ved en reception og en lil
le, historisk udstilling af billeder og 
plancher den 30. marts 2000 i 
byrådssalen på Rønne Rådhus. Sene
re Ayttedes udstillingen til Born
holms Cenrralbiblioreks aula og ind
lemmedes sluttelig i Lokalhistorisk 
Arkiv. 
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For at gøre den historiske gen
nemgang let og tilgængelig, var der 
udarbejdet en fortegnelse over 40 af 
byforeningens initiativer og »gode 
gerninger« gennem de første 40 år. 
Den ser således ud: 
I. Byforeningen (BYF) bekostede 

udarbejdelsen og udgivelsen af 
d en såkaldte »Registrant«. Den 
betegnes også Robe1·t Egevang og 
Vigg-o Petersen: Gamle Huse i 
Rønne 1761-1967. 

2. BYF gik i slutningen af 
1960'erne ind i kampen for 
bevarelse af de gamle gaslygter i 
d e ældre gadepartier i Rønne. 

3. BYF deltog også aktivt i kampen 
for bevarelse af Bornholms Amts
b iblioteks bygninger på Score 
Torv. Disse bygninger var blevet 
opført i årene 1806-08 som 
Rønnes Danske Skole. Man havde 
i forvejen Latinskolen. Denne 
kamp blev ført forgæves. 

4. BYF var med ved oprettelsen af 
»Bevaringsfonden« den 26. feb. 
1973 og skænkede ved den lejlig
hed 15.000 kr. til fonden, og 
Rønne Byråd gjorde det samme. 

5. BYF markerede sit 15-års jubi
læum den 2. dec. 1974 ved at 
skænke yderligere 3.000 kr. til 
Bevaringsfonden. 

6. BYF har ydet økonomisk støtte 
t il restaurering og udbedring af 
ældre døre og sprossevinduer 
m.v. samt til en slagbænk på 
Rønne Theater og en bagerkring
le ude i byen. 

7. BYF bekostede fremstillingen af 
hæderskak/en, der tildeltes huseje
re for velrestaurerede huse. Kak
len var kreeret af Ulla Gahrn og 
fremstillet på Hjorths Keramik. 

8. BYF »opstøvede« og opkøbte 
også gamle teglsten til restaure
ring af bl.a. Rønne Theaters tage. 
En del af teglstenene kom fra 
husene i Torvegade, hvor Rønne 
Kommune ydede praktisk støtte. 

9. BYF reddede Præstegårdshaven, 
da der var fremskredne planer 
om at lave dele af den om til par
keringspladser, og fik den fredet . 

IO. BYF reddede Amtmandsgårdens 
store, interessante og lidt eksoti
ske have og fik dele af den freder. 

11. BYF reddede Kommandantgår
dens have og fik den freder. 

12. BYF tog ini tiativet til og bekoste
de også fremstillingen af et 
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Byfareningen far Rønne overrækker på rådhuset i Rønne ved kassereren H V Jør
gensen en check (kr. 40. 000) til borgmester Arne Hansen. I øvrigt ses, fra midten 
mod højre, tre glade vidner: Kommunaldirektør j ens Gunst, Byfareningens far
mand Johs. Thoms og næstformanden Bjarne !!sted Bech. De mange penge blev 
gi,vet som støtte til rekonstruktion af kandelaberen på St. Torv. 
Foto (02. 12.1997): Henning Sigvardsen. 

poststempel for Rønne, hvori der 
reklameredes for bybevaring og 
for støtte ål byforeningen. 
Stemplets billedfelt gengav Kar
napgården i Ø stergade. 

13. BYF bekostede i 1973 en 
nyplantning af lindetræer ved 
indkørslen til parkeringspladsen 
bag det daværende Kvickly, nu 
P. A. Holms Plads. 

14. BYF bekostede ved Rønnes 650-
års byj ubilæum i 1977 plantning 
af ti lindetræer ved Hovedvagten. 

15. BYF bekostede i 1979 plantning 
af plataner på det, der nu hedder 
P. A. H olms Plads. 

16. BYF bekostede i 1983 plantning 
af lindetræer på Store Torv. 

17. BYF bidrog i 1969 med 11.290 
kr. til planlægningsarbejdet i for
bindelse med udarbejdelsen af 
bevaringsplanen. 

18. BYF har været initiativtager for
ud for et antal fredningssager 
rundt omkring i Rønne. 

19. BYF har bekostet en fuldstændig 
fortegnelse over træer og buske af 
miljømæssig betydning rundt 
omkring i Rønne. 

20. BYF foranledigede, at Rønne 
Byråd retablerede belysning med 
de gan1 le gaslygter i visse ældre 
bykvarterer. BYF ti lbagekøbte 
selv et par gam le gaslygter til for
målet. 

21. BYF fremskaffede og donerede 
6 .000 kr. til tagreparation på 
Rønne Theater samt tog vare på 
gamle teglsten til samme formål. 

22. BYF har været initiativtager ved 
renovering af stakittet omkring 
Frelsens H ærs ejendom (Storega
de 19) . BYF fremskaffede 50.000 
kr. fra Skov- og Naturstyrelsen 
og lagde resten oveni. 

23. BYF var initiativrager ved retab
leringen af stakittet fora n Den 
kgl. Toldbodgård på havneplad
sen, nærmere betegnet på hjørnet 
af Munch-Petersens Vej og Told
bodgade. Pris 5.143,50 kr. 

24. BYF støttede ini tiativerne ved 
retableringen af to staki tter i Sto
re Søstræde, nærmere beregnet er 
på hjørnet af Silkegade og Store 
Søstræde og et ud for sydgavlen 
af hjørneejendommen mellem 
Store Søscræde og Lille Søstræde. 
BYF støttede med 17.500 kr. 

25. BYF støttede den 30. april 198 1 
Rønne Theater med 2.000 kr. 

26. BYF udbetalte den 24. marcs 
1982 5.000 kr. for plancning af 
træer bag Irma, nu P. A. Holms 
Plads. 

27. BYF gav den 14. juni 1983 et 
pænt beløb til »Plant-et- træ«
kampagnen. 

28. BYF udbetalte den 19. dec. 1983 
854 kr. fo r en ginkgo biloba, der 



blev plantet i dommerkontorets 
have ud for Rønne T heaters 
nordgavl. 

29. BYF udbetalte den 3 . og 9. maj 
1984 først 775 kr. til kunstneren 
Niels Sylvest for tegning af et 
diplom og derefter 1.211 kr. for 
trylrning af samme. 

30. BYF udgav i årene 1984-95 hele 
tre bøger med lokalhistorisk ind
hold, nemlig Rådhusets Bygmester, 
Landinspektør Henning Pedersen i 
Rønne, Bornholm 1945 - Byer 
bombet og genopbygget og Rønne. 
Guide til byens historie. Udgifter
ne beløb sig til omkring 200.000 
kr. , hvoraf halvdelen blev dækket 
ind ved donationer fra fonde og 
legater. 

31. BYF udbetalte den 20. aug. 1987 
3.000 kr. til retablering af et 
»væjggjare« på sydsiden af Told
bodgade i tilknytning til Told
bodgården. 

32. BYF markerede sig i 1994 ved 
Hovedvagtens overgang til som
merrestaurant ved at donere et 
historisk billede, der kostede 
1.000 kr. at fremstille, og ind
ramningen beløb sig til 715 kr., i 
alt 1.715 kr. H ertil kommer 
udgifterne til en folder i AS fo r
mat. 

33. BYF indbetal te, den 10. juli 1997, 
2.000 kr. til Rønne Kommune 
som Byforeningens andel ved ud
givelsen af en tryksag. 

34. BYF lod i 1996 brøndkarret til 

Svenske træhuse af villatypen på BeLLmansvej i Rønne. Foto: Preben Pathuel. 

vindebrønden i gadepartiet Ved 
Brønden restaurere. Det er Røn
nes sidste vindebrønd. Det koste
de 9.125 kr. 

35 . BYFs formand, Johannes Thoms, 
og arkitekt Edmund Hansen 
repræsenterede BYF ved et inter
nationalt kollokvium den 
20.-22. jan. 1993 i byen Lorient 
på Bretagnes sydkyst. Repræsen
tationen kostede foreningen godt 
3.000 kr. 

36. BYF udbetalte den 5. dec. 1989 
10.000 kr. til Rønne Kommune 
med henblik på genskabelse af 

haven foran Den kgl. Toldbod
gård 

37. BYF deltog omkring 1980 i 
udvalgsarbejde i Rønne Kommu
ne, hvor rammerne omkring ved
ligeholdelse og bevaring af de 
svenske træhuses særpræg og mil
jø blev fastlagt. 

38. BYF fremskaffede i 1997 en gave 
på 40.000 kr. til Rønne Kommu
ne som støtte til rekonstruktion 
af en kandelaber, der var blevet 
borte for kommunen. Kandela
beren står nu i den søndre ende 
af Store Torv. 

39. BYF formåede i løbet af året 
1998 at fremskaffe og admini
strere fondsmidler fra Tuborgs 
grønne Fond på 40.000 kr. til 
plantning af træer på Sveasvej . 

40. BYF har gennem de 40 år beko
stet rejser, diæter og honorarer, 
såvel i penge som i naturalier, til 
et antal foredragsholdere og lede
re af byvandringer, hvorved 
begrebet »oplysende virksom
hed«, som står nævnt i vedtæg
terne, er blevet tilgodeset. 

Som det ses, har Byforeningen for 
Rønne taget mange initiativer og 
søgt at gøre sin indflydelse gældende 
på mange områder inden for fo r
målsparagraffens rammer. Nogle skal 
trækkes ekstra frem her ved 40 års 
jubilæet og kommenteres. 

En række fredninger er blevet gen
nemført på Byforeningens foranled-

Svenske træhuse af bungalowtypen på Frødingsvej i Rønne. Foto: Preben PathueL. ning. Her kan nævnes: Johnsens 
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Gård, Toldbodlængen, Præste- eller 
Provstegården og Karnapgården i 
Østergade. 

Da Rønne fra gammel rid har 
været en grøn by, har Byforeningen 
jævnligt engagerer sig i bevaring af 
rrævæksr og grønne områder. 

I sidste halvdel af 1960'erne, da 
foreningen havde indvundet nogle 
års erfaring og var ved ar blive aner
kendt og respekterer, var den meget 
aktiv og engagerede sig på en række 
områder. Fra 1965 støttede forenin
gen økonomisk arbejdet med gen
nemfotografering af det gamle, cen
trale byområde, og for Byforenin
gens regning foretog stud. mag. 
Robert Egevang og stud. mag. Viggo 
Petersen en række arkivstudier. 
Bornholms Tidende støttede arbej
det, der i 1967 udkom som regi
stranten Gamle Huse i Rønne. 

DE SVENSKE 
TRÆHUSKVARTERER 
Da de svenske træhuskvarterer såvel 
arkitektonisk som miljømæssigt vur
deres som meget værdifulde, nedsat
te Rønne Byråd i 1984 et udvalg, 
der fik til opgave at give forslag til 
bevaringsbestemmelser, ikke blot for 
de enkelte træhuse af alle typer, men 
også for hele miljøet omkring 
træhuskvartererne. Formand for 
udvalget var Arne Hansen, den sene
re borgmester, og Byforeningen hav
de to pladser i udvalget. De blev 
beklædt af formanden, overlæge 
Johannes Thoms og kassereren, 
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major H. V Jørgensen, sidstnævnte 
var nok den i udvalget, der havde 
den største historiske indsigt i hele 
sagen omkring den svenske træhus
gave. 

Under udvalgsarbejdet indprente
de man sig nøje givernationens råd, 
vejledninger og henstillinger, hvilket 
bl.a. kom til udtryk i bestemmelsen, 
hvor det fas tholdes, at husene skal 
males i de 19 farver eller farvenuan
cer, som svenske fagfolk foreskrev i 
1945 . Dette udvalgsarbejde ligger 
bl.a. til grund for kommunens lille 
folder Information om de svenske 
træhuse i Rønne. De i Rønne fastsatte 
retningslinier for bevaring af de 
maleriske træhusmiljøer har senere 
smittet af på tilsvarende bestemmel
ser for Neksøs svenske træhuskvar
rer. 

BOGUDGIVELSER -
OPLYSENDE VIRKSOMHED 
Selv om Byforeningen for Rønne 
kun er en lille forening på under 
150 medlemmer, har den formået at 
udgive en bred vifte af relevant litte
ratur om Rønne i fortid og nutid. 
H erved har foreningen levet op ri! 
formålsparagraffens krav: >>- skal 
foreningen gennem oplysende virk
somhed søge at stimulere den byhi
storiske og æstetiske interesse«. 

Dels var formanden gennem 35 
år, overlæge Johannes Thoms, en 
ihærdig forfatter, og dels lykkedes 
der ham at få andre forfattere til ar 
behandle interessante og relevante 

Bestyrelsen for Byforeningen for Rønne 
i år2000: 
Bagved f v.: Finn Bræstrup Karls en, 
H V. Jørgensen (kasserer), Niels Hol
ger Larsen, Torben Larsen (næstfor
mand). 
Foran f v.: Ilse Paldan Dannesøen, 
Bjarne Ilsted Bech (formand) og Kir
sten Sonne Andersen (sekretær). 
Foto: Bjarne Ilsted Bech. 

emner. Endvidere lykkedes det 
Johannes Thoms ar få stor støtte og 
bevågenhed fra de bornholmske avi
sers trykkerier, og han formåede 
også at få fonde til ar støtte de større 
og dyrere udgivelser. 

Til udstillingen ved 40 års jubilæet 
blev der udarbejder en forregnelse 
over foreningens udgivelser. 

BYFORENINGEN FOR RØNNE 
ER BLEVET ANERKENDT 
Fire årtier er forløber. Der første årti 
føltes der nok fra kommunal side, 
som om Byforeningen »blandede 
sig« og var lidt af en protestbevægel
se, men fra omkring 1970 blev fore
ningen fra byrådets side mere og 
mere anerkendt som en fornuftig og 
indsigtsfuld samarbejdspartner, der 
tilmed havde en stor og velfunderet 
fornemmelse for der æstetiske og 
kulturhistoriske i bybilledet og dets 
udvikling. 

I de følgende årtier er Byforenin
gen blevet raget mere og mere med 
på råd, og foreningen har været 
repræsenterer i talrige udvalg. H er 
kan blot nævnes der langvarige 
udvalgsarbejde omkring Bymidtens 
regulering og udformning. Byfore
ningen er også blevet rådspurgt 
under udarbejdelsen af visse lokal
planer. 

Måske har det også haft en vis 
betydning, at den lille idealistiske 
forening ved flere projekters gen
nemførelse har kunnet bidrage med 
ikke uvæsentlige pengebeløb. 



Hvordan det hele begyndte 
Jul på Bornholm 1933-1999 

Stiftsbibliotekar HANS MJCHELSEN i Roskilde, der netop har afiluttet arbejdet med at skabe et 
register til »ful på Bornholm«, har skrevet historien om, hvordan det lokale julehæfte blev til 
og om de mænd, der fik ideen og turde føre den igennem. 
HansMichelsener på en måde vokset op med »ful på Bornholm« inde på Livet, da hans far, 
prokurist Svend E. Michelsen, Colbergs Boghandel, gennem en årrække frem til 1980 stod for 
produktion, lancering og markedsføring af årsskriftet. 
Registeret til »ful på Bornholm« omfatter alle årgange udkommet i 1900-tallet (1933-1999) 
og forventes udgivet på Bornholms Tidendes Forlag i 200 l. js. 

Boghandler Edm. Andersen købte i 
19 31 Colbergs Boghandel i Rønne 
af sin læremester, Knud Jørgensen, 
og forretningens aktivitetsniveau 
blev trods tredivernes depression 
udvidet meget. Blandt de nye initia
tiver var jul paa Bornholm. Bog
handleren ville udgive et årsskrift 
med udgangspunkt i bornholmsk 
kultur, og i efteråret 1933 kunne 
man i dagspressen læse: 

»l Dag udkommer det lokale Jule
hæfte »Jul paa Bornholm«. Der er 
noget nyt, der her forsøges, idet det 
vistnok er første Gang, et saadan 
lokalt Julehæfte sættes i Verden bort
set fra Bladenes Julenumre. 

H æftet adskiller sig fra den vante 
Julelitteratur derved, at det kun i 
rin ge Grad beskæftiger sig med 
Julen. Men af den Art er der jo og
saa nok i forvejen. Emnerne er 
bornholmske helt igennem. 

D et dekorative Omslag, der fore
stiller »Kongemindet«, skyldes Male
ren Ernst Køie, som for øvrigt ogsaa 
har leveret et par skriftlige Bidrag«. 

Men jul paa Bornholm er imid
lertid ikke det første julehæfte af sin 
slags. Er opslag i Dansk Bogfortegnel
se fra 1900 til 1934 viser over 80 
hæfter eller årbøger med tilknytning 
til julen. Tiderne varierer fra det 
ventede »Jul« til f.eks. Vore Damers 
jul. Mere interessant er dog de 
mindst 26 cider, der foruden tilknyt
ning til højtiden også bærer et sted
navn i tiden: jul i Aarhus, Jul ved 
Guldborgsund, jul i Roskilde osv. 
Mange af de topografiske julehæfter 
er altså ældre end jul paa Bornholm, 
det gælder f eks. jul i Sorø og jul i 
Roskilde (der startede i 1925), som 
begge stadig udgives. Nogle er imid-

lertid gået ind eller udkommet med 
så uregelmæssige mellemrum, at det 
sikkert ikke er forkert at antage, ar 
jul paa Bornholm er et af de mest 
stabile af slagsen. 

Mange tænker - når de hører ordet 
julehæfte - på en publikation i stil 
med juleroser eller Ved julelampens 
Skær, som begyndte ae udkomme 
allerede i 1918 under redaktion af 
Grønvald-Fynbo, der med sin sikre 
sans for, hvad et julehæfte skulle 
indeholde, sørgede for at læserne fik 
korte, afsluttede fortællinger af dan
ske forfattere, der i forvejen var 
kende af målgruppen for almanak
og ugebladshiscorier. Historierne er 
alle skæbnefortællinger, der har lyk
kelig udgang, ligesom sproget er 
barberet for enhver form for anstø
delighed. Ved julelampens Skær 
udkommer stadig og redigeres nu 
(2000) af bornholmeren, forlagsbog
handler N iels G udbergsen . 

Sådanne julehæfter er skabe for 
uforpligtende underholdning til 
supplering af julenumrene af f.eks. 
Illustreret Familiejournal eller Hjem
met. 

Allerede fra starten var det klart, at 
jul paa Bornholm ikke skulle være et 
hæfte med småhistorier for hele 
familien. Dee betød ikke, at skønlit
teraturen - fortællingen og digtet
var udelukket, den kom bloc ind i 
julehæfter på en anden måde. Det 
skulle være et »Kulturhistorisk Aars
skrift«, som redaktørerne allerede i 
1942 skrev, men undertitlen kom 
først med i 1995, selvom det i prak
sis altid havde været kulturhistorisk. 

jul paa Bornholm blev udgivet 
med et delvist historisk sigte på 
trods af, at der allerede var et histo-

risk tidsskrift, nemlig Bornholmske 
Samlinger, som siden 1906 var ble
vet udgivet af Bornholms Historiske 
Samfund. I »Samlingerne« havde 
Bornholm sit udpræget faglige, 
historisk-kulturelle årsskrift (i øvrigt 
også redigeret af Th. Lind), mens 
jul paa Bornholm bl.a. ved illustra
tionsvalget og i emnevalget skulle 
være mere populært (uden at dette i 
øvrigt behøvede at gå ud over kvali
teten) . jul paa Bornholm ville også 
gerne tage emner op, der var nærme
re læserens samtid, se bloc på de 
mange erindringer, der er trykt gen
nem årene. Senest er så Bornholms 
Museum kommet med sin fantastisk 
fine årbog. De tre publikationer 
lever ganske flot side om side, og de 
supplerer hinanden glimrende som 
en påmindelse om , at bornholmerne 

Boghandler Edm. Andersen 
(I 898-1973 ), indehaver af 
Colbergs Boghandel 1931-1973. 
Foto: Svendsen, Hasle. 
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gerne vil læse om deres umiddelbare 
fortid. 

Til redaktører valgte Edm. Ander
sen lektor Th . Lind og overbibliote
kar E. Gotzsche, der sammen skulle 
føje artikler og billeder til en læse
værdig helhed, og efter de første ti år 
løftede redaktørerne sløret for nogle 
af deres redaktionelle principper: 

»Vi (Th. Lind og E. Gotzsche) 
sagde ja ri! Henvendelsen (fra bog
handler Edm. Andersen) og satte os 
som Maal at skabe et H æfte med 
afgjort bornholmsk Præg, et H æfte, 
der i Tekst og Billeder skulde fortæl
le om bornholmske Forhold og Per
soner i Fortid og N utid. 

I de første Aargange lagde vi i høj 
Grad Vægt paa at fremdrage Billeder 
af svundne Tiders Kulrurforhold, saa 
Hæftet iklce uden Grund blev 
karakteriseret som et kulturhistorisk 
Aarsskrift. Senere har vi lagt mere 
Vægt paa vor egen T ids Forhold 
eller paa Forhold, der ligger vor egen 
Tid nær, uden dog helt at forbigaa 
Skildringer af gamle Tider eller Bil
leder fra Bornholms Fortid. De 
første Hefter behandlede mere For
hold og Begivenheder, de senere 
mere Personer og deres Indsats i 
Øens Kulturliv. 

D et har været vort Maal at bringe 
ukendt Stof af lødig Art frem. 

Billedstoffet har vi bestræbt os for 
at gøre saa righoldigt som muligt, 
og bl.a. fra Bornholms Museums 
Billedsamling har vi kunnet bringe 
Billeder, som ikke før har været 
offentliggjort. H eraf kan nævnes 
Farvegengivelsen af et Bindebrev fra 
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Cofbergs Boghandel i april 1937 - udsnit af facaden. 
Foto: Cofbergs Boghandels arkiv. 

1795 (JpB 1933) og Faksimilet af 
Løjtnant Ankers Brev fra Dybbøl 
1864 (JpB 1942, 43). 

Allerede i l ste Aargan g bragte »Jul 
paa Bornholm« Billeder af de i 
Aarets Løb døde kendte M ænd og 
Kvinder paa Bornholm, og denne 
Serie Portrætter er foresat Aarene 
igennem. En Billedserie har vi kaldt 
»Før og nu«; den viser Bybilleder og 
Naturbilleder fra tidligere Tid i 
Sammenligning med de samme Ste
der, som de ser ud nu.« 

LEKTOR TH. LIND (1885-1967) 
REDAKTØR 1933-1962 
Lektor Lind var aktivt interesseret i 
alt, der havde med Bornholms kul
tur og historie at gøre, og en senere 

redaktør, Christian Scub-J ørgensen, 
har om Th. Lind skrevet, at ]uf paa 
Bornholm blev hans hjertebarn. 

D et var i 1933, hvor han fik 
opfordringen til ae redigere det 
bornholmske julehæfte, at de lokale 
julehæfter blomstrede op over hele 
landet; hver egn, hver nogenlunde 
stor by skulle have sit julehæfte, så 
hvorfor skulle ikke også Bornholm 
have sit? Lind påtog sig opgaven, 
men han stillede sine betingelser. 
Når han skulle redigere ]uf paa 
Bornholm, skulle det være et virke
ligt bornholmsk julehæfte, præget af 
bornholmske emner og bornholm
ske skribenter. Almindelig juleop
byggelighed og Morten Korch-histo
rier kunne man jo finde i alle de 
andre julehæfter, det behøvede man 
ikke en speciel bornholmsk publika
tion til. 

Th. Lind må naturligvis dele æren 
for ]uf paa Bornholms kvalitet og 
succes med sin medredaktør, biblio
tekar Einer Gotzsche, med hvem 
han i årene indtil Gotzsches alt for 
tidlige død havde et ideelt samarbej
de. Dette skyldtes også, at de to 
redaktører var placeret på poster, 
hvor de havde adgang til værdifuldt 
stof: Lind som formand fo r museet 
og Gorzsche som chef for amtsbib-

Cofbergs Boghandel - bygningen på 
Store Torv, Rønne. September 1940. 
Foto: Kustode H.P. Holm. 



lioteket. Er samarbejde mellem disse 
ro institutioner måtte jo nødvendig
vis give uanede muligheder. 

Hans medredaktør overbibliotekar 
E. Gorzsche døde i 1946 og om 
ham skrev Th. Lind i sine minde
ord: »Gøtzsche blev min Medredak
tør straks, da »Jul paa Bornholm« i 
1933 blev planlagt, og han bevarede 
gennem Aarene sin varme Interesse 
for H æftet. Han viede det air det 
Arbejde, han kunde afse til det. Ung 
og arbejdsivrig kom han til Born
holm 1924 som Leder af Bornholms 
Amtsbibliotek, opfyldt af store Tan
ker om Bibliotekssagens Værdi for 
Højnelsen af Folkers Kultur, og det 
lykkedes for ham ar udvide Bibliote
kets Rammer, saa at efterhaanden 
hver Plet i den gamle Biblioteksbyg
ning blev optager. 

H an glemte aldrig, at det Biblio
tek, han ledede, var Bornholmernes 
Bibliotek, hvor de skulde kunne fin
de alt, de ønskede at lære at kende 
om Bornholms Forhold i Fortid og 
Nutid«. 

I 1935 havde Lind og Gorzsche 
som medredaktør intendant J .P. 
Kuhre (1886-1941), der bl.a. er 
kendt for at have optegnet de gamle 
Borrinjholmska Sansager. 

Det grundige arbejde de første 
redaktører lagde for dagen er siden 
blevet fulgt endda i så høj grad, at 
anmelderne har haft besvær med at 
variere deres ros af tidsskriftet, hvad 
der fremgår af starten af en anmel
delse: »Hvert Aar først i D ecember 
er den arme Stakkel paa de stedlige 
Redaktioner, som faar til Opgave at 
anmelde »Jul paa Bornholm« ilde 
stedt. Ret set skulde det jo være en 
taknemmelig og behagelig Opgave, 
vil mange vel sige ". og forsaavidt er 
det rigtigt. men der er det aber 
dabei, at naar man sidder ved Skri
vemaskinen og skal til der: hvordan i 
Alverden skal man da stadig finde 
paa nye afvekslende og blomstrende 
Superlativer om dette eksklusive og 
hele igennem noble Julehæfte?«. 

FORSIDEN 

Det interessante og indbydende ved 
jul paa Bornholm starter allerede på 
forsiden. Mange forskellige born
holmske kunstnere (også enkelte, 
dygtige amatører) har gennem cider
ne velvilligt stillet kunstværker til 
rådighed for jul paa Bornholms forsi-

Overbibliotekar Einer Gotzsche 
(1899-1945) 

Foto: Lokalhistorisk Arkiv. 

de, og disse forsider udgør nu et 
godt bud på et katalog over born
holmsk kunst i de seneste 68 år. 
Med udgangspunkt i disse forsider 
er der stof nok til en rigtig god 
kunstudstilling. 

Bemærkelsesværdigt er det, at der 
endnu ikke har været en eneste foto
grafisk forside, men hvorfor skulle 
man have det, når der er så megen 
god malerkunst, grafik m.v. at øse af. 

LITTERATUREN 
OG JUL PAA BORNHOLM 
Opbyggelige julehistorier var ikke 
velkomne i jul paa Bornholm, men 
digte og fortællinger af øens egne 
digtere blev bragt i hver årgang. 
Næsten alle årgangene indledtes 
med et digt, nogle gange i dialekt og 
enkelte gange forsynet med noder, 
og det første digt, der mødte læseren 
i jul paa Bornholm var af bornhol
merdigteren, realskoleforstander Al
fred Jensen: 

Bornholm, du dyre Levn i Øst 
af falles Fædrejord, 

du sidste Klang af østlig Røst 
i Modersmaalets K01; 

af Malm i Luer fod du sprang 
af Dybets Skød 

Aartusinder for Danmark 
steg af Vande. 

Christian Stub-Jørgensen har 
bidraget med mange digte, og dig
teren Jørgen Vibes fø rste digt skrevet 
på bornholmsk ca. 1912 tryktes i 
jul paa Bornholm 1969. 

DER SKAL VÆRE 
ET REGISTER-
jul paa Bornholm gemmes i mange 
hjem og at dømme efter loppemar
keder m.v. er der et stadigt marked 
for de ældre numre af tidsskriftet. 

I sin anmeldelse af årgang 1994 
slutter »tj« (redaktør Thomas Jen
sen): »Vi er efterhånden oppe på 62 
årgange af jul på Bornholm. Mon 
ikke de mange bornholmere, der har 
hele rækken, gerne snart så et samler 
registerbind, som giver mulighed for 
hurtigt at få et overblik over de utro
ligt mange spændende artikler og 
værdifulde oplysninger, der gemmer 
sig i alle disse årgange«. 

Forlaget benytter nu årtusindeskif
tet til at få udarbejdet et register, 
som dækker alle udkomne hæfter i 
1900-tallet. Registret, der er udar
bejdet af nærværende artikels forfat
ter, udkommer som selvstændig 
publikation i efteråret 2000 for
håbentlig til stor gavn for brugerne, 
som nu får hjælp til at finde rundt i 
den store historiske og topografiske 
stofmængde, som jul paa Bornholm 
rummer. Det bliver muligt at finde 
rundt i f.eks. Valdemar Myhres eller 
Frede Kjøllers m ange fotografier, 
ligesom det bliver muligt at få en 
oversigt over, hvad der er skrevet om 
ens sogn eller by eller om en bestemt 
bornholmer. 

Lektor Th. Lind (1885-1967) 
Foto: Colbergs Boghandels arkiv. 
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En enestående kompagnon 
Eyvind L. Lind in memoriam 

Forfatteren og journalisten ARNE f PSEN har skrevet en meget personlig minderune om 
arbejdsfænomenet Eyvind L. Lind - forfatter, komponist, folkloresamler, redaktør af 
Hjemstavnsforeningens medlemsblad Klippeøen, medarbejder ved jul på Bornholm m.m. m. 
Eyvind L. Lind afrik ved døden i september 1999. js 

»Jeg mødes ofte med jeres søn. Vi 
har et dejligt samarbejde«. Det skrev 
Eyvind Lind engang i en julehilsen 
til mine forældre. H an havde ret. 
For mig blev hele 1980-årtiet og 
mere end det præget af et dejligt 
samarbejde omkring de seks lokalhi
storiske bøger, jeg skrev sammen 
med Eyvind. 

Selvom vi begge fra 1991 kastede 
os over selvstændige opgaver, slutte
de venskabet ikke. Og det var smer
teligt at fl meddelelsen om Eyvinds 
død i eftersommeren 1999. 

Vi var slægtninge, men mødtes 
først omkring midten af 1970' erne i 
forbindelse med bornholmsk kultur
arbejde i København. Og vi blev 
hurtigt enige om, at vi trods en 
aldersforskel på ca. 25 år havde 
meget tilfælles og måtte kunne skri
ve noget i fællesskab. 

Mens Eyvind og Aase boede i 
København, startede vi en artikelse
rie i Bornholmeren om fiskerlejerne 
omkring Jons Kapel. Vi udbyggede 
emnet i vores første fælles bog, og 
så fulgte de topografisk-folkloristi
ske bøger om lokaliteter i Hasle 
storkommune. I begyndelsen af 
1980' erne flyttede Eyvind og Aase 
til Klemensker, så vi blev fælles 
opsøgende. Drønede rundt til min
derige steder, optog folks erindringer 
på bånd og besøgte arkiver og bl. a. 
Nexø Museum. Her kom den dagli
ge leder, Olaf Hansen, altid bered
villigt, på umage tidspunkter, og 
lukkede op for os. Det vil jeg aldrig 
glemme! 

Efterhånden blev en born-
holmsven, miljøfotografen Erik Bor
ch fra Holte, inddraget i arbejdet. 
Han sagde engang til mig: »Hils go'e 
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gamle Eyvind. - Vi udgør vist et 
godt arbejdsteam!«. 

Somme tider falder der bemærk
ninger om, at den slags bøger nok 
kun interesserer folk i et lille lokal
område, men vi fik reaktioner fra 
mennesker flere steder i landet. 

Der er stort set ikke penge i den 
slags bøger, dog solgte især Kulbry
derne ved Hasle og Kystens helte 
pænt. 

Om Eyvinds levnedsløb vidste jeg 
på forhånd kun, at han i sin tid var 
professionel musiker på Bornholm 
og derefter kom til København og 
blev politimand. Senere hørte jeg, at 
han ville have læst teologi - sammen 
med sin gode ven Arne Madsen. 
Sådan skulle det ikke gå, men 
Eyvind bevarede livet igennem en 
smuk og enkel tro, og en interesse 
for kirkeligt arbejde. I mange år var 
han således formand for menigheds
rådet ved Frihavnskirken, genbo til 
hans daværende hjem i Willemoes
gade på Østerbro. 

Vi havde forskell igt syn på 
arbejdsmetoder. Jeg var nok lidt 
erhvervsskadet af journalistikken, 
men lærte noget værdifuldt af 
Eyvinds entusiasme og fortælleglæde 
og hans evner for arkivering. Somme 
tider syntes jeg, han var lidt for hek
tisk. Men jeg blev klar over, at den
ne facon havde sammenhæng med 
hans enorme energi og hans trang til 
at glæde andre. 

Som regel begyndte og endte vi i 
Eyvinds arbejdsværelse, under hans 
far, malermester Anders Linds male
ri af skrænterne fra Bæla ned mod 
Helligpeder. Eyvind og jeg nedstam
mede fra Rucsker-slægten Lind, som 
er blevet dateret tilbage til 1600-tal-

lers Norge. Eyvinds bedstefar, avls
bruger og spillemand Anders Lind, 
og min oldefar på mødrene side, 
smeden på Friminde, Hans Lind, 
var brødre. En tredje bror (ud af 
elleve søskende), var stenhugger og 
orgelbygger Janus Lind. Under bille
det udvekslede vi beretninger om 
vor musikalske slægts sammenkom
ster på Bæla-ejendommen Lindely. 

J æv ns ides med bogarbejdet skrev 
Eyvind konstant på bornholmske 
komedier. Aktørernes prøver, kostu
mesyning m.m. hos Aase og Eyvind 

Eyvind Lind klar til at gå »i marken11 
som indsamler af oplysninger til lokal
historiske skrifter. Foto: Erik Borch. 



En del af Eyvinds og min falles, musikalske slægt, Lind, fotograferet en søndag i 
begyndelsen af 1900-tallet på »Lindely« i Bæla. Privaifoto. 

er et minderigt kulturbillede. Og år 
efter år glædede Eyvind utroligt 
mange mennesker. Stykkerne gik 
måske ikke ind i litteraturhistorien -
men i hvert fald i folkets hjerter. Det 
blev til nøjagtig 35 stykker, samme 
antal som den folkekære køben
havnske digterpræst Jens Chr. 
Hostrups værker, især syngespil. Og 
jeg tror, Eyvind havde samme sin
delag som Hostrup: Hjertets dannel
se fremfor den faglige og akademi
ske. 

Dermed ikke sagt, at faglig dygtig
gørelse skal droppes, og Eyvind var i 
et og alt en slider. Som politimand 
påtog han sig også at undervise på 
Politiskolen, og han underviste i ste
nografi på aften- og ungdomsskoler. 
Musikken fik central betydning i 
hans liv. Han fik en uddannelse på 
musikkonservatoriet, underviste un
ge mennesker i klaverspil, og sam
men med sin Aase var han forståeligt 
stolt af de to sønner, der begge er 
blevet betydelige musikfolk, Michael 
tubaist i Stockholms Symfoniorke
ster, Thorkild vicedirigent for Sjæl
landske Livregiments O rkester. 

Eyvind havde et stort og velordnet 
Bornholms-arkiv, han forsynede de 
bornholmske dagblade med topo
grafiske og folkloristiske artikler, 
redigerede hjemstavnsbladet Klip
peøen og jul på Bornholms »Folk vi 
husker«, holdt foredrag, akkompag-

nerede på klaver m.m. Han arbejde
de altid. Selv når han havde influen
za med høj feber, sad han meget af 
tiden og skrev eller komponerede. 
På den måde skånede han ikke sig 
selv, og helbredet begyndte at skran
te. Men Eyvind ville aldrig tale om 
det, han var sat i verden for at bestil
le noget og glæde andre. 

Fra omkring 1990 blev det van
skeligere at ra bøger 
ud. Men selvom vi 
skiltes arbejdsmæssigt 
med hver vore pla
ner, lovede vi hinan
den, at når disse var 
realiseret, skulle vi 
atter lave noget sam
men. Og jeg kunne 
ikke undvære at ringe 
til Eyvind og høre 
hans: »Nej, goddaw 
Arne!«. Så steg hu
møret med adskillige 
grader. 

Ejvind Lind 
ved skrivemaskinen. 
Foto: Algot Lindau. 

Skriveri er et ensomt arbej de, og 
rummer faren for at blive lidt selv
centreret. Men Eyvind var altid i 
kontakt med andre. O g han svigtede 
aldrig med lykønskninger og 
opmuntringer. 

Da han var kommet hjem fra 
hospitalet efter en hård operation i 
eftersommeren 1999, ringede jeg op 
og fik en god gammel, optimistisk 
Eyvind i telefonen. H an opremsede 
alle de store projekter, han nu hav
de i ovnen. »Jamen, så se og kom 
igang, du har meget endnu, du skal 
udrette!«, sagde jeg. Det lovede 
Eyvind, men fa dage efter måtte den 
ukuelige slider bukke under for de 
senere års tiltagende svagelighed. 

Et af mine minder om Eyvind er 
hans båndindspilning af Aftenklok
kerne til mit lysbilledforedrag om 
livet på landet i gamle dage. H ans 
smukke spil akkompagnerede foto
graf Svend Aage Svendsens dej lige 
aftenbilleder fra Rutskers marker. 
Spillet har gjort lykke i ældrekredse -
også i Københavnsområdet. 

I min skrivebordsskuffe ligger der 
materiale til en bog, som vi skulle 
have lavet sammen. Bliver den 
engang realiseret, skal mindet om 
Eyvind betones i bogen. For jeg er 
overbevist om, at vi atter ville have 
faet et dejligt samarbejde! 
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Storm P. på Bornholm 
Udsigten fra Aakirkeby Torv over havet mod Sverige, hvor det regnede, er langt fra det eneste 
Storm P. kom til at opleve her på øen. I 1916 tog han til Bornholm på kabaretturne og holdt i 
den forbindelse ferie med sin hustru »Mads«, og langt senere, i 1943, havde han kortvarig 
kontakt med ltegen Cai Ankerbye i Rønne. 
Det har lærer CARSTEN SEEGER sammensat en fornøjelig historie om. 

Tegningen »Rasmus Gaaselaar paa Fodtur« er stillet til rådighed af Niels Ankerbye, Kastrup. 
Det øvrige materiale - Storm P.s private fotos og to tegninger - er udlånt af STORM P. -
MUSEET, Frederiksberg Runddel. 
Billedteksterne til de syv amatørfotos er skrevet af museumslederjens Bing. js. 

Robert Storm Petersen mødte - kort 
før sin død i 1949 - sin malerkolle
ga, professor Kræsten Iversen til en 
udstilling i Den Frie i København. 
Storm P. måtte vide, om Kræsten 
Iversen skulle til Svaneke og male. 
Det skulle han, hvorefter Storm er
klærede: 

»Ja, Bornholm er en dejlig ø. Jeg 
var der i 96. - Det var sammen med 
dronning Victoria forresten. - Og 
det var en morsom rur. - Men lidt 
besværlig i starten - (pause). - Jo, 
for vi roede derover, Victoria og jeg. 
- Victoria havde nemlig en båd. -
»Smut« hed den. Den lå nede i 
Peblingesøen. - Vi måtte bære den 
over land, ned til Kalleboderne - og 
det var ikke nemt. - For det var 
mørkt. - Det var nemlig om natten, 
det foregik (pause). Det kom sig af, 
at Victoria var bange - for Glad
stone altså. - Han sad gerne og 
holdt øje med hende nede i Brædde
hytten. Han sad og drak øl. - Sam-

»Dronning Victoria« i Storm P.s streg. 
Gengivet efter illustration til historien 
»Det er ikke mig«. 
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men med Bech O lsen. Hun er for 
resten senere død, gamle Victoria. 

Sådan går det jo - efterhånden«. 

Sådan gik det - efterhånden. Den 
gamle engelske dronning døde i 
1901 og hendes førs teminister W il
liam Gladstone i 1898. 

Da Magnus Bech Olsen gik kon
kurs som murermester i Hamburg, 
brugte han sine legendariske kræfter 
som bryder og blev verdensberømt. 
For sine præmiepenge købte han 
restaurant Frihedsstøtten, i folke
munde kaldet Hyttefadet. 

Restaurationen Bræddehytten, Ve
sterbrogade Nr. 3, midt mellem 
Rådhuspladsen og Tivolis hovedind
gang, blev i 1919 sammen med Hyt
tefadet og Cafe Bech-Olsen revet ned 
for at give plads til Københavns nye
ste hovedbanegård. 

Ja, sådan gik det jo - efterhånden. 
Også for mesterbryderen selv. Bech
Olsen døde i 1932 som cirkus- og 
varietedirektør. 

TUSINDKUNSTNER 
Robert Storm Petersen - skuespiller, 
avantgardemaler, humoristisk blad
tegner, scenograf, hurtigtegner, for
fatter og kabaretkunstner - nåede 
faktisk at komme til Bornholm i 
19 16. Som tegner og kabaretkunst
ner. 

»Inden for dette kaotiske kabaret
område blev Petersen en virkelig 
Kunstner og dertil den første i Dan
mark,« skriver teaterhistorikeren, og 
Storm P.s ven fra barndommen, 
Robert Neiiendam i 1925 i Salmon
sens Konversations Leksikon. Han 
fortsætter: 

»Hans Genre er i sin ydre Form en 

Selvportræt. 1903. Pen, tusch og 
vandfarve. 413 x 153 mm. Storm P.
Museet. 

Blanding af arner. og fr. Forbilleder, 
men Indholdet er originalt, opfind
somt og yderst lattervækkende, 
undertiden paa Baggrund af dyb 



Alvor. H ans Historier - smaa drasti
ske Ski ld ringer af Livet f. Eks. » 13 
Øre - alt iberegnet«, kræver dog 
ham selv som Fortæller for at virke 
paa den ti lsigtede Maade«. 

Den baggrund af dyb alvor, som 
Robert Neiiendam omtaler i sin arti
kel, er der ikke mange spor af på 
sommerturneen til Bornholm. Alvo
ren kommer derimod frem i Storms 
samtidige malerier, der behandles 
in dgående i Jens Bings bog: Maleren 
Storm P. 

I 1916 kunne man i Randers By
avis læse: »Storm Petersen er jo et 
Geni - men det kan man sagtens 
være, for det »er man jo født til« 
siger S.P., men naar Storm Petersen i 
Aftes saa ud over den tætpakkede 
Forsamling, der vred sig af Latter 
»grine 24 Timer paa 5 Minutter«, 
saa Taarerne trillede ned ad Kinder
ne, maa selv det »fødte Geni« føle 
sig smigret«. Det var i en anmeldelse 
af Storm Petersen-Tourneen »En geni
al H erre og en yndig dame«. 

ST ORM P.s ALBUM 
Storm klippede selv alle anmeldelser 
ud og satte dem ind i sit album, her 
har han også klæbet en række ama
tørfotografier fra Bornholm ind. 

De er fra sommeren 1916 og viser 
Storm, 33 år gammel, og »Mads«, 
h ans 23 år ældre hustru Lydia, rundt 
om i det bornholmske sommerland: 
Foran Hotel Østersøen i Svaneke, ved 
Randkløve, på Sandkaas Strand, ved 
Hammershus, i Storedalen, foran 
Dr. Jespersens Hus og ved Det blaa 
H us i Svaneke. 

I 1916 var Storm på kabaretturne 
til Bornholm. Under første verdens
krig optrådte han om vinteren i 
Københavns første kabaret Edder
koppen, grundlagt samme år af Anna 
Norrie. N år Edderkoppen var som
m erlukket, rejste Storm med »en 
samling originaler« rundt i provin-

En Amerika-Tourn6e.·.' ;.~;? 
I n.eeste Maimed rejser Hr:.stoNn::Pi

ter1m ovw Atlanterhavet· øainme.i(uie'(i 
Fru A1101 Willum.ten 'i>g 'Hr; 'vØltiøm:.;;; 
WiUum1n. De Tii gli paa ·Toutii'6t.fi 
Amerika; og der fu "ikke ·,Vrøre'. ·TVI~J 

• .~. I {"'Ol."" 
om, å\ den populære ·og originAle ·lfoini-
ker Vil : vieW ·Opmerkeo~hed ·. d~ 
først blandt llDe Låndainæoa .-øg ·.'aJi~1 

. . . " .. 
Bornholms Social-Demokrat den 30. 
juni 1916 

Niels Ankerbye, Kastrup, med et portræt af sin far. Foto: Henning Sigvardsen. 

sen - bl.a. til badestederne - fo r at 
tjene penge. Storm for at spare sam
men til en USA-turne efter Første 
Verdenskrig. 

Ayoe Willumsen var sammen med 
Storm på 191 6-turneen. Hun havde 
erfaring med turneliv på Bornholm, 
for et par år før havde hun optrådt 
med sang på det nybyggede Hotel 
Sandkaas. Hun var datter af doktor 
Gilbert Jespersen, der havde som
merhus tæt derved. 

1916-turneen startede på Allinge 
Teater søndag den 2. juli, gik over 
Striens sal, Rønne, Hasle Forsam
lingshus, Holms Hotel, Neksø og 
Kanns Hotel, Aakirkeby for at slutte i 
Frem, bag Hotel Østersøen, Svaneke 
fredag den 7. juli. Anmeldelserne fra 
de bornholmske aviser var over
strømmende. 

Men der manglede en bornholmsk 
anmeldelse af Storm Petersens 
»Aakirkeby«. 

ALKO HOL 
»Den mystiske Historie, der hedder 
»Alkohol«, foregaar i Aakirkeby og 
handler om en Barnevogn. - Vi kan 
godt sige det straks: Storm er storar
tet alt iberegnet!« vurderer en 
anmelder i Langelands Folkeblad den 
30. september 1916. 

»Alkoh ol« kender vi i dag som 
»Aakirkeby«: 

»Mine Damer og H errer. Jeg skal 
nu fortælle D em en lille Historie, 
der foregaar i Aakirkeby, Bornholm. 

D er staar en D ame paa Torvet - i 
Aakirkeby - og ser ud over H aver. 

Solen skinner - det regner - ovre i 
Sverige! 

Historien hedder Aakirkeby, den 
handler om Alkohol - men den 
skulde hedde - en Barnevogn. 

D en foregaar altsaa paa Bornholm! 
D er staar en D ame paa Torvet« 

osv., osv. - hurtigt og distræt som 
Ebbe Rode har fortalt historien talri
ge søndage i radioens Giro 413 . 
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Bornholms Tidende den 4. juli 1916 

Storm turnerede også med Chri
stian Arhoff (som »Storm og Stille« 
- navnet inspireret af H olger Drach
manns bog fra 1875) og skiftende 
sangerinder som f.eks. Ella Dyberg, 
Charlotte Wiehe Bereny, Kylle Carl
son Fønss, Hansy Petra og altså 

JUL PA BORNHOLM 21 



~kd.,- tflte ? l/;tJt.
/!R,l/{lnØ<-4ø,; - /t;,;, ~tkc 
r/t?U'J~~ /9/8'. "' 

1 

f!t111l11uø. w j~ 
rfae, di« a.r JlræwL -

l!vrn J4 rftht U?h'- /'}/~- ? 



,, Jlett tfawL l&:ve. rfit/4-tt--1-

/Jø '> ~h,. ri /J1'h ~ /~~ . ~ 

" lJe1 f~c. ~;: 
/Md~t 
dP?nn.h- /9/~-,.. 

~ - - -- -- -----

11~! ved fj,,.~~ ~ 
@11'- ~ur~lvf ~f ," v~~a.r 
~rtn h~ - ~ JUk /9/6 " 



Ayoe Willumsen. H endes mand -
pianisten Valdemar Willumsen - var 
Storms gode ven på de to kammera
ters turne til USA i 1919. 

RASMUS GAASELAAR 
PÅ TURNE TIL RUTSKER 

Storm har nok kun besøgt Born
holm denne ene gang. Museums
leder Jens Bing, Storm P.-Museet, 
har i hvert fald ikke registreret oplys
ninger om andre besøg. Storm min
des da også - i er brev fra 1943 til 
læge Cai Ankerbye, Rønne: 

»D eres dej lige Ø hvor jeg for man
ge Aar siden tilbragte nogle vidun
derlige Uger«. Brevet var ledsaget af 
en Storm-akvarel forestil lende vaga
bonden Rasmus Gaaselaar ved siden 
af vejskiltet til Rutsker. Akvarellen 
var en rak for en pibe, som Cai 
Ankerbye havde sendt til Storms 
berømte pibesamling. 

Ayoe Willumsen med sønnen O le 
- selv senere pianist som sin far - er 
fotograferet i 1916 foran Hammers
hus sammen med »Mads« . 

BØRNEMATINE 
Sølvsmeden Mogens Bjørn-Ander
sen fortalte i jul paa Bornholm, 1981 
om sin fætter O le Willumsen, sin 
onkel dr. Gilbert Jespersen, hans 
kone Francisca og deres sommerhus, 
Det blaa Hus i Sandkaas. 

Mogens Bjørn-Andersen har sene
re fortalt, at han - i efteråret 1916 -
flere gange var til marineforestillin
gen for børn i kabaret Edderkoppen. 
Der skulle han op på scenen og teg
ne nogle streger på et lærred. Det 
var de streger, som Storm bagefter 
arbejdede videre ud fra og fik bille
der ud af. Mogens Bjørn-Andersen 
var fem år i 1916. Samme alder han 
har på det billede fra Store Sand
kaas-badestranden, som jul paa 
Bornholm gengav i 198 1. 

Matineforestillingen i Edderkop
pen må have foregået omtrent, som 
det beskrives i Bornholms Social-

Akvarellen "Rasmus Gaaselaar paa 
Fodtur': som læge Cai Ankerbye i 
1943 fik af Storm P. i bytte for en 
bornholmsk bondepibe. 
Foto: Henning Sigvardsen. 
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Demokrat 3. Juli 1916 under over
skriften »En morsom Aften« på 
Christensens Sal i Allinge. 

»Om Eftermiddagen gaves en Bør
neforestilling til billigere Priser. 
Besøget var ogsaa her upaaklageligt. 
Her tegnede Storm Petersen endnu 
mere end i Aftes. Bl.a. kom der 3 
Drenge og 3 Piger op og fik Lov at 
tegne hver 3 Streger eller Krusedul
ler. Saa skulde Storm Petersen se at 
faa noget ud af det. Og un der Bør
nenes Jubel udførte Storm Petersen 
let og hurtigt den af Børnen e paabe
gyndte Tegning, saa at der kom et 
Billede ud af det.« 

Bornholms Tidende har også 4. Juli 
1916 anmeldt: 

»O g hvem kender ikke Storm 
Petersens morsomme Tegninger og 
H istorier fra »Verden og Vi« eller fra 
Bogen » 13 Øre«, men endnu mor
sommere bliver de, naar man ser sel
ve Manden tegne og hører ham for
tælle. Folk jubler, naar han i sin vid
underlige Københavnerjargon gengi
ver de mere eller mindre sindsvage 
Historier og ikke mindst, n aar han, 
som den alsidige og originale Kunst
ner han er, giver Prøver paa sin 
mimiske Kunst eller viser sine emi
nente Evner som Tegner«. 



Bornholm ved 
årtusindets begyndelse 
P OUL FRIIS, der er studievært på Bornholms Radio, kan fl mange bornholmere til at lytte, når 
han i et formiddagsprogram debatterer et aktuelt emne med en gæst i studiet, men han kan 
også se på tilværelsen "med andre øje" og give sine tanker form i elegante essa)1S. Det følgende er 
et svar på en opfordring til at overveje Bornholms situation lige nu ved årtusindskiftet. js. 

Illustrationerne er udført af grafikeren Sv. H UTH MEYER. 

»Inderst inde ønsker vi vel alle, at tin
gene skal være som de er, og blive som 
de var«. 

Det var Bornholms Radios kloge 
programchef, Jørgen Felbo, der 
engang i begyndelsen af 1980'erne, 
med forfatteren Thorkild Gravlunds 
ord, fik udtrykt denne rammende 
karakteristik af den bornholmske 
tankegang. Et udtryk for en ind
groet konservatisme og almindelig 
modvilje mod alt for store foran
dringer og tøjlesløs udvikling, 

Der er dem, der mener, at netop 
denne holdning har medvirket til, at 
Bornholm står stille, mens resten af 
verden flytter sig, og at udvikling, 
vækst og rigdom går uden om klip
peøen. Det kan være rigtigt nok, 
men samtidig har den bornholmske 
træghed og pietetsfulde traditionalis
me også sikret et samfund uden alt 
for megen »vækstinfluenza« som kri
minalitet, stress og sociale sammen
stød. 

Bornholms ry som oprindeligt 
Morten Korch-land, som dukkehus
romantisk og langsomtgående tids
maskine er velbegrundet. Enhver til
rejsende får omgående fornemmel
sen af, at her står tiden stille, eller i 
hvert fald går den noget langsomme
re end andre steder. Turisterne ople
ver det som en kvalitet, en særlig 
styrke som er velegnet til ferie og 
afstressning, men som de ikke kun
ne forestille sig at leve med til hver
dag. Her på øen har vi det nogen
lunde på samme måde: Når der kla
ges, og det gør der tit, er det ofte det 
stillestående, den manglende udvik
ling og handlekraft, der ynkes over. 
Der drømmes om jysk vækst, om 
metropoldynamik og rygende skor-

stene, alt imens affolkningen fort
sætter, og arbejdsløshedskurven er 
ubøjelig. 

Det er efterhånden et øsamfunds 
grundbetingelse, at alting kommer 
lidt senere der end på fastlandet. 
Sådan har det imidlertid ikke altid 
været. Tværtimod. I skibenes tid var 
de samfund, som var afhængige af 
sejlads, og som levede af skibsfart, 
samtidig de steder, hvor de nye tan
ker kom først og vandt bedst indpas. 
Kontakten til omverdenen var større 
i havnebyerne end i det indre af lan
det før motorveje, tog og lastbiler. 
Det vidner meget af den bornholm
ske fortid også om, selv om velstand 
og rigdom aldrig rigtigt slog igen
nem her. 

Udvikling og vækst er relative 
størrelser. Det vil sige, at fremskridt 
ikke alene måles i forhold til, hvor
dan tingenes tilstand var, men også 
hvordan de er andre steder. Det kan 
gå nok så godt det ene sted, men 
hvis det går endnu bedre et andet, 
står tiden stille trods tilfredshed og 
dynamik. Og sådan som vort sam
fund er indrettet, forstærkes ujævn
hederne af, at arbejde og kapital 
søger derhen, hvor det i forvejen går 
godt. En selvforstærkende faktor 
som blot må erkendes. Måske kunne 
man vælge at glæde sig over alle de 
udviklingsvildskud, man dermed 
slap for, og bruge kræfterne til at 
koncentrere sig om de muligheder, 
der også åbnes, når man slipper for 
udviklingens sjæleknusende tyranni. 

Et godt eksempel på, at udviklin
gen lader sig standse, og at det i et 
lidt længere tidsperspektiv oven i 
købet kan være en fordel ikke at 
være med i forreste række, når det 

går stærkt, er købstaden Svanekes 
seneste historie. De store købmænd 
med skibe i søen, prangende gårde 
og transportmonopol på Østlandet 
modsatte sig kraftigt den udvikling, 
som jernbanen repræsenterede for 
100 år siden. De formåede at holde 
Svaneke udenfor, da skinnerne blev 
lagt, først i år 1900 med banen mel
lem Rønne og Nexø og senere i 
1916 med linien gennem Almindin
gen til Gudhjem. 

Den indgroede konservatisme og 
tro på egne evner, som modstanden 
var udtryk for, skulle vise sig at være 
skæbnesvanger for købstaden. Den 
forsvandt i stilstand og kummer i et 
halvt århundrede for igen at dukke 
op som fugl Fønix, da bilen blev 
hver mands eje og udkonkurrerede 
den smalsporede bornholmske jern
bane. Det var ikke særligt genialt 
tænkt af de købmænd, det med at 
sætte sig imod udviklingen på Born
holm, og de kom da også selv til at 
betale prisen, bl.a. fordi de ikke ane
de, hvad der skulle sættes i stedet for 
den vækst, som datidens moderne 
transportform genererede, samtidig 
med at kystskibsfarten døde ud, og 
ungdommen flygtede fra stokrose
idyllen i Svanekes krogede gader. Til 
gengæld betød 50 års stilstand, at 
byen undgik den industrielle øde
læggelse og bastardering, som man 
ved selvsyn kan konstatere i enhver 
stationsby i Danmark (og på Born
holm for den sags skyld), og som 
ganske uden hensyn til æstetik og 
humanisme har lad et fremskridtstro 
og kortsigtet funktionalisme være 
afgørende for udviklingen. 

Derfor er Svaneke i dag en af 
Europas smukkeste byer - og en af 
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de rigeste på Bornholm, hvor men
nesker med overskud og ideer om 
livskvalitet og skønhed søger hen. 
Måske er Svaneke blevet en soveby, 
men i så fald en af de mere aktive og 
velstående af slagsen. 

Man kan med god ret indvende, at 
jernbanemodstanden i Svaneke ved 
sidste århundredes begyndelse var 
både trangsyner, visionsløs og bag
stræberisk. Og det var da også, hvad 
der var galt med den. Gold traditio
nalisme uden andet formål end at 
bekæmpe udvikling er omtrent lige 
så slemt som det modsatte: At lade 
udviklingen bestemme alt. 

Den værste bivirkning ved udvik
ling er, at den gør mennesker blinde. 
I jagten på det nye og smarte glem
mer vi ofte at se på det gamle og 
gennemprøvede og de kvaliteter, 
som der måtte indeholde. Nyt er et 
vækstsamfunds mest positivt ladede 
ord. Reklamebrølet overdøver alt 
andet, indtil der er for sent, og det 
gode gamle for altid er forsvundet 
og det, der kom i steder, ikke 
engang er nyt længere. Paradokset 
er, at vi slet ikke føler, vi har valgt. 
Tværtimod oplever vi tit, at det var 
»udviklingen«, der gjorde dette eller 
hint, og at vi som individer slet ikke 
havde indflydelse på tingenes skæve 
gang. Se blot på, hvad der er sket 
med dagligvarehandlen på Born
holm gennem de sidste 40-50 år. 

Ingen har vel ønsket, at små 
købmænd, grønthandlere, bagere og 
slagtere skulle lukke, fordi man hel
lere vil stå i kø hos en stresset kas
sedame med standardiserede, sund
hedsfarlige og plasticindpaklcede 
varer på båndet, frem for ar ra en 
venlig og kvalificerer, individuel 
betjening hos en fagmand, som selv 
står til ansvar for sit produkts kvali
tet. Ikke desto mindre er det forkla
ringen, når købmanden fortæller til 
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avisen, at hans kunder svigtede til 
fordel for supermarkeder og ind
købscentre. Og i øvrigt ser det ud 
til, at den »udvikling« fortsætter. Vi 
siger farvel til flere og flere små 
butikker med et strejf af menneske
lig betjening til fordel for grimme, 
rodede og fremmedgørende dis
countforretninger. Alt sammen, for
di vi simpelthen glemmer eller over
ser, at vi gerne vil betale for både 
service og kvalitet. D et er noget, vi 
først kommer i tanke om den dag, 
det er fo r sent, og slagterens dør er 
låst. 

Naturligvis kan man glæde sig 
over, at butiksdøden kom til Born
holm senere end andre steder i kan-

geriget. Men når det alligevel er sket, 
kan det jo være det samme. Det 
siger noget om, at den tankeløse 
udvikling kommer hertil før eller 
siden, trods den gammelkendte 
bornholmske træghed. Tilsyneladen
de har den dårlige udvikling lettere 
ved at vinde fodfæste end det positi
ve og visionære, som har betydeligt 
sværere ved at finde grokraft. Tanker 
og ideer er lettere at nedgøre end 
inertien i samfundssystemets inder
ste drivkraft: Pengenes magt og 
menneskets grænseløse egoisme. 

Landbrugets såkaldte strukturtil
pasning er er andet eksempel på en 
uhensigtsmæssig og uviller udvik
ling. En sær kombination af love og 
regler, verdensmarkedets konkurren
ce, tilskudsordninger og bøndernes 
legitime ønske om bedre arbejdsvil
kår og højere indtjening har ført til 
en totalomlægning af ejer- og 
størrelsesforhold inden for det born
holmske landbrug. I hundredvis af 
små og mellemstore landbrug er 
nedlagt og lagt sammen med andre 

for at imødekomme m iljøkrav og 
frem for alt: Den fortsatte vækst. 

Landbruget har tydeligere end 
mange andre erhvervsgrene vist, at 
når verdensmarkedet bestemmer, 
bliver væksten et h elligt ikon. Man 
kommer ingen steder med eventuel
le forbedringer af kvaliteten. En sta
dig højere, mere intensiv og speciali
seret produktion har været landbru
gets chance for at overleve og sikre 
sine udøvere et rimeligt udkomme. 

Konsekvenserne er mangfoldige. 
Miljøbelastningen er steget som føl
ge af den øgede koncentration og 
specialisering. Fødevarerne er blevet 
standardiserede, kedelige og i nogle 
tilfælde di rekte sundhedsskadelige. 
Også landskabet har undergået mar
kante ændringer i rakt med mark
sammenlægninger og behovet for 
rationel brug af større og større 
landbrugsmaskiner. 

Dertil kommer, ar livet på landet 
ganske har ændret karakter. De ned
lagte småbrug er enten blevet parcel
huse for byboere, som har deres 
aktivitet og indtjening andre steder, 
eller også er de gået i forfald og lig
ger som frønnede mindesmærker 
over en ikke alr for fjern fortid. 
Strukturtilpasningen har udhulet 
landområdernes mulighed for at 
være selvbærende. Småbyerne dør 
ud, fordi der ikke længere er grund-

lag nok for den lokale skole, det lille 
bibliotek, posthuset og andre af de 
funktioner, som kendetegner et 
levende samfund. 

Man kan begræde den udvikling 
og drømme sig tilbage til dengang 
en bondegård var en alsidig og selv
forsynende virksomhed, og hvor en 
lille familie med lethed kunne leve 
af sine 15 ha. uden at udpine jorden 



og ødelægge livet med stress og 
bekymringer, men det nytter ikke. 
Der er ingen vej tilbage, som det 
hedder. Udviklingen har bestemt det 
for os, og måske er drømmen om de 
gode, gamle dage også blot en 
nostalgisk og romantisk myte. En 
illusion om »det gode liv« som for 
evigt er borte, og som måske aldrig 
har eksisteret. 

Noget nær det modsatte af land
brugets strukturudvikling er hændt i 
fiskeriet. D ette erhverv, som gennem 
århundreder nærmest har været et 
med Bornholms omdømme og 
entreprenante muligheder, er i dag 
reduceret til en næsten marginal 
erhvervsgren, der udøves under 
voldsom kontrol og planøkonomi
ske præmisser. 

Fiskeriet er uden sammenligning 
det erhverv, som er mest afhængig af 
naturens luner og menneskets på
virkning af miljøet. Fiskeren høster 
uden at så og har som enkeltindivid 
ingen indflydelse på hverken mæng
den eller kvaliteten af fisk i havet. 

Spørger man gamle fiskere, får 
man det svar, at mængden af fisk i 
Østersøen, det være sig torsk, laks 
eller sild, altid har svinget kraftigt. 
At der har været perioder med 
næsten ingen torsk ved Bornholm 
og andre perioder, hvor stimerne 
stod tæt. Det har noget med natu
rens gang at gøre, med saltholdig
hed, vandgennemstrømning, tempe
ratur og graden af forurening bl.a., 
men da det for alvor gik galt for 
Østersøfiskeriet i slutningen af 
80'erne var det den uheldige kombi
nation af nationale fiskerigrænser og 
en så veludviklet fangstteknik, at det 

ikke længere var muligt at tage hen
syn til naturens hårfine balance. 

Fiskekvoter og især zoneopdelin
gen tvang fiskerne til at fiske på tids
punkter og seeder, som langt fra var 
hensigtsmæssige og med sonar, 
effektiv stedbestemmelse og nyud
vikling inden for net og trawl kunne 
områderne så at sige støvsuges for 
råstoffer. Udviklingen eskalerede, da 
score dele af den øvrige danske 
fiskerflåde også deltog i vintrenes 
torskeeventyr i Østersøen, indtil 
biologer og andre såkaldte eksperter 
råbte vagt i gevær. De formåede at få 
politikerne til at indføre en kraftig 
begrænsning af fiskeriet i Østersøen. 
En begrænsning som først og frem
mest tvang de fremmede fiskere bort 
fra de bornholmske fiskepladser, 

men som også kom til ae reducere 
det lokale fiskerierhverv til mindre 
end en femtedel af den oprindelige 
con nage. 

Konsekvenserne blev fatale for 
hele samfundet og ikke mindst for 
de fiskerfamilier, som blev ramt. 
Fiskeindustrien derimod klarede sig 
i første omgang helt pænt bl.a. på 
grund af opblødningen i Østeuropa, 
som betød nye baltiske kunder i 
butikken, indtil også de fik bygget 
deres egen industri op med hjælp fra 
Bornholm. 

De færreste forestiller sig vel, at 
fiskeriet i Østersøen nogen sinde 
kommer op på fortids omfang. Det 
er ikke længere her, Bornholms 
fremtid ligger gemt. Tværtimod. 
Fiskeriredskaber og kuttere er blevet 
museale effekter, og den dag er ikke 

fjern, hvor fiskeriets sidste udøvere 
snarere bliver betalt for deres turist
fremmende funktion end for vær
dien af landingerne. 

Det er karakteristisk for alle tilba
gestående samfund, at deres primære 
produktion består af uforarbejdede 
råstoffer. Rigdom, velstand og mer
værdi opstår der, hvor råstofferne 
forædles og sælges til forbrugerne. 
Den side af sagen forudsætter både 
fremsyn og et stort marked. Begge 
dele er, med enkelte undtagelser, 
mangelvarer på Bornholm ved årtu
sindeskiftet. 

Ikke uden grund drømmer mange 
nu om turismens muligheder på 
Bornholm. Hurtigere og lettere 
adgang til klippeøen skulle forøge 
det marked og udvide gæstesæsonen 
markant, især hvis man udstyrer 
Bornholm med en række »fyrtårne«, 
som turisterne finder, det er værd at 
rejse efter. 

Turismen på Bornholm opstod i 
årene før Første Verdenskrig. Det 
var især en lille velstående del af 
tyskerne, der fik øjnene op for Born
holms rekreative værdier og dannede 
grundlag for opbygningen af Nord
landets store hoteller og pensioner. 
Nogen masseturisme var der ikke 
tale om. Med godt en halv snes 
tusinde besøgende de første mange 
år var turismen til at overse, og 
sådan har det egentlig været lige 
siden trods den talmæssige forøgelse. 
Hverken på grund af klogskab eller 
fornuftig planlægning, men mest 
som følge af lykkelige tilfældigheder 
og manglende vilje til samarbejde, 
har turismen fundet et leje, som 
ikke har spoleret ret meget mere end 
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Gudhjem Fiskerleje og et par fyrre
træsplantager ved Dueodde. 

Der er ingen grund til at tro, at 
den situation skulle ændre sig i de 
kommende år. Vel er der ofret mil
lioner af kroner på de såkaldte fyr
tårne i form af kunstmuseum, natur
oplevelsescenter og cykelveje, men 
disse initiativer modsvarer kun en 
række tilsvarende tilbud andre steder 
og er dermed blot endnu et udtryk 
for udviklingens lov og Bornholms 
forsøg på at følge med i slipstrøm
men af det moderne samfund. 

Man kan naturligvis vælge, med 
rette, at være stole af et elegant 
udstillingssted for lokalkoloristisk 
verdenskunst eller en fremstilling af 
Bornholms naturhistoriske særken
de. I sig selv er ingen af initiativerne 
dog udtryk for den offensive og 
valgte masterplan, som skulle sikre, 
at Bornholm fandt sin egen vej gen
nem fremtidens malstrøm. Også selv 
om det betones så skingert i vore 
lederes højtravende festtaler. 

Der er et dybt skel midt igennem 
den bornholmske befolkning. En 
grundlæggende uenighed om vær
dierne i vort samfund. På den ene 
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side står traditionalisterne, som 
lægger vægt på historien og det vel
kendte, trygge og overskuelige sam
fund, hvor vi kender hinanden, og 
hvor alt det nye altid kommer uven
tet og uvelkomment. Det er tradi
tionalisterne, som mere gennem 
deres trevenhed end de store brava
der har formet det dybt konservative 
samfund på godt og ondt, som vi 
kender i dag. 

En anden gruppe, vi kan kalde 
dem »modernisterne«, har dog faet 
vind i sejlene på det seneste. Det er 
for dem afgørende, at Bornholm føl
ger m ed udviklingen. At det born
holmske samfund holder trit med 
resten af verden, koste hvad det vil. 
»Stilstand er tilbagegang« hedder 
dogmet, som skal få os til at hoppe 
med på selv de tåbeligste af de nye 
ideer, hvoraf de mest centrale hand
ler om et evigt åndeløst tempo 
under næsten alle forhold. Det er, 
som om fred og ro, livskvalitet og 
eftertænksomhed i deres øjne, er en 
utilgivelig luksus, som der ikke er 
råd eller plads til længere. Udviklin
gen kræver, at vi skal have et dårlige
re liv for at blive rigere. At vi skal 

opgive de bløde værdier til fordel for 
flere hårde hvidevarer, computere og 
v1rammtomme underholdningscil
bud. 

Ved årtusindets begyndelse er 
Bornholm rykket nærmere Europa, 
hedder det. D et skal forstås sådan, at 
det er blevet om ikke lettere så i 
hvert fald hurtigere at forlade øen. 
En hurtigtsejlende færge har halveret 
sejltiden til Ystad, og broen over 
Øresund har gjort rejsen til Køben
havn overkommelig på en formid
dag. »Modernisterne« tror og håber, 
at disse to faktorer i sig selv vil kun
ne vække Bornholm af sin tornero
sesøvn, og at der om føje år ikke er 
stor forskel på vor region og et hvil
ket som helst andet område i D an
mark i en tilsvarende afstand fra 
hovedstaden. De mener oven i 
købet, at vi skal glæde os over udvik
lingen og acceptere de ulemper, der 
kommer. 

Netop Bornholms nye transport
koncept er et eklatant eksempel på 
den kvalitetsforringelse, der er risiko 
for, når udviklingen får sit eget liv, 
og når hurtighed og effektivitet bli
ver vigtigere end rettidig omtanke 
og prioritering af ægte værdier. Indi
viduel service og forkælelse, gedigne 
materialer og diskret æstetik må vige 
for pap, plastic og præfabrikeret fly
mad. D et værste er dog ikke den 
historieløse og nihilistiske kvalitets
sænkning. Man kan jo leve med 
meget, bare det er hurtige overstået. 
Nej, det værste er den totale ligegyl
dighed over for omkostningerne ved 
den såkaldte udvikl ing. Ikke blot 
økonomisk, men også miljømæssige 
mister vi mere end vi vinder ved at 
lade færgen tordne af sted som en 
speedbåd og flytte mere og mere af 
vores håbløst stigende transportbe
hov over i lastvogne og privatbiler. 

Bornholm kan ikke fortsat leve i 
fortiden med sit »det-går-nok-ikke« 
og »alting-var-bedre-i-gamle-dage« 
syndrom. Dertil skræmmer sporene 
for meget. Omvendt er den totalt 
overgivende fremskridtsdyrkelse lige 
så meningsløs, men måske har vi et 
håb, når vi lærer at sætte pris på de 
gode ting vi har, og lærer at vælge 
blandt de fo rnuftige og realistiske 
muligheder som fremtiden byder på, 
i respekt for der gode liv, vor omver
den og vor dejlige ø. 



Lidt om bornholmernes 
julemad i gamle dage 

Museums/eder .ANN VIBEKE KNUDSEN, Borholms Museum, har midt i et krævende arbejde 
med store opgaver flet tid til at se på arkivalier, der fortæller om den materielle side af 
bornholmernes juletraditioner i 1800-tallet, specielt om - det vi også i vore dage kan samles 
om - bordets glæder. js. 

Ingen mad er vel så traditionel som 
vores julemad. I julen hæger vi om 
de gamle skikke, laver den mad, vi 
fik som børn og synes, at skal det 
være en rigtig jul, så skal det gøres 
præcis, som vor mor plejede at gøre 
det. 

Bornholmerne har som mange 
andre helt bestemte juleretter. Ret
terne har naturligvis ændret sig gen
nem tiderne; kun raspiser i dag gan
ske det samme, som det tiptipolde
forældrene spiste for 200 år siden. 
Men helt fremmed for os er deres 
m ad nu ikke: 

11\11110 UWR til Jlul, bu kogte 
ui fire l!fuub §tokfisk, som 
hleu til.!itrækkelig nuk og 3 

l~mtb L~i.!lettg11111 til <&rub, som ugsua 
uar til.!itrækkelif\ nok til os, sum bu 
unr ti gi(imueskcr meb .!!ture og smua. 
@l NytAarn Aftcu 3 l\fttub §tukfisk 
og 3 lfotter T!lattlu~hygcsgryu, bleh ug 
~\t11t!lkc uuk til os til 2bc fll{mtltiber, 
11.emlig til Nubucrctt og millag!mmul
tillct. " 

Rasmus N ielsen fra Brogård i Kle
mensker er formentlig den første på 
Bornholm, der på skrift har fortalt, 
hvad man fik at spise juleaften. Først 
stokfisk, som kunne være en lokal 
eller importeret tørret fisk (torsk), 
sandsynligvis med en god senneps
dyppe til og dertil sigtebrød frem
stillet af det bedste, sigtede rugmel. 
På fes tdage brugte man den im
porterede stokfisk, ellers spiste man 
torsk, som man byttede sig til hos 
fiskerne. Traditionen tro, selv næsten 
300 år efter reformationen, servere
de man stadig fisk juleaften. Dee var 
en reminiscens fra den katolske tid, 

hvor kirken foreskrev et passende 
antal fas tedage om året. Det betød 
naturligvis ikke, at man skulle sulte, 
men at man ikke måtte spise kød på 
bestemte dage og ved særlige høj ti
der. 

Kartofler spiste man endnu ikke, 
selv på en stor gård som Brogård. 
Det varede mange år, før kartoflerne 
blev almindeligt tilbehør til maden. 
Man kendte dem, dyrkede dem 
sågar i mindre målestok, men det 
var endnu kun som kreaturfoder. 

Som efterret serverede man på 
Brogård risengrød; af rigtige ris selve 
juleaften, hvorimod man nøjedes 
med bankebyg nytårsaften. Grød var 
hverdagskost, især byggryn kogt 
med vand eller rugmelsgrød. Skulle 
man kræse lidt mere blev de hele 
byggryn, bankebyggen, kogt på god 
sødmælk som »sødergrød« og serve
ret som nu med sukker og kanel og 
et smørhul i midten. De, der havde 
råd, fik risengrød på den store hel
ligdag. Men risen var dyr ligesom 
krydderiet, det var importvarer. Beg
ge dele blev sejlet hertil fra Ostindi
en eller risen fra Nordamerika, hvor 
»Carolinarisen« betragtedes som 
værende af særlig god kvalitet. 

Det, at man spiste den mættende 
grød som eftermad, har i modsæt
ning til resten af Danmark, været 
almindeligt på Bornholm helt frem 
til vor tid. D et er en tradition med 
middelalderlige rødder. D a var 
kødet billigere end de dyrebare 
kornsorter, som brugtes til grød. Jor
den skulle først tilberedes, sås til, 
høsten skulle være god, kornet skulle 
tærskes og renses, en langsommelig 
proces, der gjorde kornet værdifulde 
i modsætning til kødet, som princi
pielt blot skulle slagtes og tilberedes. 

Til grøden fik man godt, hjemme
brygget øl at drikke, og gerne bræn
devin. Mange ønskede hinanden 
glædelig jul ved at drikke brænde
vin, hvori der var udrørt en skefuld 
honning. Bonden fra Brogård udbe
talte en juleaftensdag, som løn til en 
af sine folk, tre potter brændevin af 
egen fabrikation. D et fri brænde
vinsbrænderi var et af de privilegier, 
bornholmerne sikrede sig, da de i 
1659 »overdrog« Bornholm til den 
danske konge. Først i 185 1 var det 
slut med den frihed. 

»Hønnu-syppen« var en af born
holmernes faste juletraditioner: 
Nogle steder startede første juledag 

Brogård, 66 selvejergård i Klemensker. Foto: Erik Pedersen, 1953. 
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»]ylahalm« på Bornholm omkring 1800. Gulvet er dækket af halm, hvori man 
sover i juletiden. Bordet er dækket med traditionelle juleretter, stok.fisk og grød, 
brød og kommenskringler. Grisehovedet er endnu ikke blevet kogt t il sylte. 
Foto: NHL, Bornholms Museum 1998. 

endog med, at man på fastende hjer
te fik serveret »hønnu å bræjnne
vin«. Det blev serveret i en stor skål 
og bestod af en blanding af brænde
vin og honning, hvori flød stumper 
af irubrækkede kommenskringler. 
»Hønnu-syppen« blev spist med ske! 

På Brogård serverede man jule
måltidet, fisk og grød, både til mid
dagsmåltidet klokken 12 og til nad
veren, aftensmåltidet. 

Første juledag var den store kirke
dag, ofte både med froprædiken og 
højmesse og anden juledag kunne 
der også være højmesse. N år julehøj
tideligheden var overstået og det 
åndelige havde raet sin del, hyggede 
man sig i familiens skød med den 
gode, fede julemad, med spil, histo
rier og løjer. 

Men man har også haft andre, 
meget gamle juletraditioner på Born
holm. »Julegalten« var en af dem. 
Derom fortalte førstelærer Hans Chr. 
Siersted fra Hasle, som var født 
1815, i N ationaltidende i 1888: 

11 3J~ cg 111inlles ili!Jsrstobningrn 
lltl lle trcunnclle 1.!jclligtrc
lwngers ili!J.!i, lier tænlltcs 

if1clligtrekungcrn Aften; l1us 11s b111gtc 
mun JJulrgmism stegt. 1!1er uur rn 
unllen §ltik blmtllt lir gumlr 'llhmllcr, 
jeg minlles fru min 'lllurnl111111, og 1w111 
utuiulsom stuumter fru Qi)lllfillrn, 
!iUnll!l!Jnliglli!l fra 1.!jl'l'lcnskabet. mrt 
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uur lien sualmllltr "JJulrgult'". ~uur 
JJulrburllet llældtelles Jlnlraft.en, blcu 
µå 'llhnllets l1l•erste 1.Enlle lugt en 
""JJulrleue", tiet uur et .stm1 i~ughrnll, 
l11111rµuu lier, forrnll llct suttes i 
®u111m, gjorllcs en lilk Jf.11rh!Jbning 
tncrn ou.er 2 u 3 {ihmnnrr fru I11m 
Et1llc. Qi)umµuu llctte Iunllcs en stur 
Qi)st ug tlcrc JFohcmilller. iilcnnc 
"JJnlegult'' skulle ligge ur11rt I1elr 
JJulen, ug mmr 11hirllet iltke b111gtrs 
ud• §µisning, upsmnlellc!i 1!111ge11 fru 
lliorll.et!i unllcu 1.Enlle og lugll.e!i ouer 
Jlull/gult.eu. f!timeliguis .stnmnm llenne 
§kilt fru lien l1ellm!ike ~ul ug l1uulle 
l~en!l!Jn til JJlrcj!i &>ult "<S!Jlllcu
burntr", lin <611lle111f rej ju uar ~ull for 
!.~egn, §ul.!ikin, i\ur.etfi (!)rolle ug JJlol
kcfl; 1!Jdfærll. 

i.En uullen §kik uur JJ11lel1uhncu. 
JJulruftm blru 11e111lig IDugligst11eu5 
<511l11 bdugt mell et l!}kt i.Gag l~ubn, 
fillllt bleu liggenlle - mmr li.et slmllc 
nære ligtigt - til l~clligtrdwngcrn 
aug. ijjcr lugl11• iBllnt og IDjmestefolk 
11ig om i\ft.ctu~n og 11u1rr~e .!lig mell lle 
trnlliti1111ellc Jlnl.clrge. 1llrn11e §kili er 
guuet uf filntg, llu ll.eu ilikr µnfi.!lCl' til 
Nutill.cttfi §tuer ug atobli:r. IDrn ffimtn 
(c. 1825) I1u11llr ill,011LIL'ntr i i~egd 
1.Gergulu i IDugligstueu lltl knn 111ræll
llegulu i lien bd'.l!lte §tnc og §uleu, 
mm li.er uur umnge, ltrr l111ulle lli.ergulu 
i ulle Jærehm. l7uhncn i•mrnelle ll.erfor 
bellre til IDuti~1't1!i store § tmborlle 
mell lir 4 ld1Hrnelle film i lllugligi.1 t11eu, 

lier 1tækkcll.e5 mclt '"illænltd!!Jnller" 
ucll frntlig.e lliejligl1eller. 

3Jrg l1ur slmnct llette, lin her 1·r 
lltUll~W - ltCl' ligr .!illllt jrg - s ti:tte µti!i 
µnu ut kmllr lle gmul.c §kiltke, og llu 
muugi: uf lli1rnc rre glemte for luug IT'ill 
sill.cu, lmnur lir jo kun Oltfris k.cs uf 
lien ælllre §lægt, li.er kmller li.cm. 
Jlul.ctn.eer lmtl'lte mun lien gmt~l ikke 
J1rr on uæµpe i tiet ourige filmmmrk - i 
l1ue11 lf ulh ikke snu ubninlldigt 511111 
nu. 3Jeg gnmller lle1111.e f.ll.cuiug µau, ut 
mitt.c ill.cllsteforælltrc, lier l1uulle boet i 
Jl!Jllmtll , lf!Jll og il\jube11l1u1111, ikltc 
bntgtc llct, naur lir µau lieres gumle 
filuge !ict11tlelle llerefi [~ørn og 11lprne
b11rn i)llfi Hig JJulcaftm, l1uilltrt lle uifit 
nok I1u11llc gjm1, um li.et l1uull.e uærct 
§kik µuu lir §tcllrr, 11u11r lir J1uul11· 
buet." 

Den gamle skik, med ar rilberede er 
måltid, der stod fremme på bordet i 
juledagene, kun tildækket af en dug, 
har meget gamle aner. De stablede 
madvarer kendes fra bibelillusrratio
ner fra l 4-l 500årene, hvor alteret 
prydes af brød, lagt ovenpå hinan
den. Bandens brød er en ofring, 
både til afdøde forfædres ære og for 
at sikre sig vækst og frugtbarhed i 
det følgende år. D et var en gammel 
skik, som nu er forsvundet, med 
mindre man vil tyde de overdådige 
julefrokoster som en reminiscens af 
denne tradition. 

Særlige bornholmske julebrød, 
som blev givet som julegaver og må 
have været en slags frugtbarheds
symboler, var forskellige for mænd 
og kvinder. De blev beskrevet af 
dialektforskeren J.C.S. Espersen i 
1850erne, i hans senere udgivne 
bornholmske ordbog: 

11 3J~ !Jluliimu'.en", Jlulebrnll.et, 
uur rt slags utluugt ilfrøll, 
som uur brellerl' i filil'ltm 

l'nlt urll tfnlleruc, l1uor llrt uur nogrt 
iulllm.cbct. Øil ut llrkorcrr ithl1llrt 
brngte mun Nuglrr og il\u11t11te. lilisue 
illroll uure bestemte for muullfollmte: 
illuullru fik Hnulcllrfi siu "iljiimu" ug 
1!1rc11g.c11r llrrefi. Af J.1unune IDrig, lltl'll 

uullerlrll.es llmmelle, uare tie illr11ll, 
som il\ouer og Jiger fik, lir i.mulmlllte 
iKnrndwgcr. En il\nrnrlrngu l1aulle 
JflurL111 L111ttrmt fiL11ll "en l~ostuk"; lien 
uur kruuct oµull 11t111t Øoµµeu ug µ111 -
llrt font111igt nu·ll lignrullr Jfli~\urcr, 

!ittllt ~Jtfoullfolkruci.; 1.Giiuu." 



Videre skrev Espersen om julehal
men og det store højtidsmåltid: 

113'1~ !Jlal1ul111 uur cu filetegnd!ie 
for et !dng.!i JJulrgil.llr. lJhn 
et J1nl11t Aurlpmllrelle tilbntw 

uar llri ncmlig uhnittllclig §kik, JJ11lr
uftc11 ut hcllække cu lld af C611Jurt i 
illaglig!ihtcu mell i~ulm til et llirie for 
lp?le <6aurllcu.!i folk: i.~1rnb1111llc, {fiull
molier, §111111cr, illotrc, l\figcr, IKurlc, 
!ih111ll11111 og 1llcm1gcullc fra unlirc 
C6m1rlic, og man tiU1rngtc lier Nætterne 
i i;el!ilmbdig A11liægtigl1eli. tt .!iua
liaut llieie l1ell "S>ii.!iltjnasajng" cll.er 
"§iistrrsiijug". i!forlirt .!iillll lp~le 

ilugcu oµliældtrt meli §tcge, .!iOlll 
st.et1ie!1 µua 1·11 (!)ung i il.lagcrouncu til 
l1rlr JJ11lc11, og, ult .!illlll 11m11 J1u11lie 
ffiy.st, .spiste, llrak, talte eller snu 111u11. 
IDr1111e lf.e!ttligl1cli, .!llllll og!iau brugtr.!i 
i i'<jitb!italicme, uurelie ofte fru JJ11le
affr11 til i~elligtrrkontwrn 1l!ag, ller 
enMe JJ111.e11." 

En generation senere var denne 
måde at fejre julen på, helt forsvun
det. Til gengæld var man nu 
begyndt at spise af »offergaverne«. 
Herom berettede Bornholms »kloge
ste husmand«, Peter Thorsen i det 
allerførste nummer af Jul på Born
holm 1933: 

»Juleaften fejredes med et Fest
maal tid. Fra først af havde Mor fulgt 
gammel Skik med Klipfisk, med 
Sennepsdyppe, og Sødergrød til 
Aften med Juleøl til og et Smørhul 
midt i Grøden. Og ikke at forglem
me, en Skaal med Honning og 
Brændevin og itubrækkede Kom
menskringler, som man »suppede« 
med en Ske. Man spiste af samme 
Fad og drak af samme Krus; men 
disse Retter blev flyttet om til Mid
dag, og så brugte man Gaasesteg, 
kogt Kød, Pølser m.v. til Aften«. 

Allerede i 1880erne var man 
begyndt at afholde gudstjeneste jule
aftensdag om eftermiddagen. Så 
bestod middagsmaden klokken 12, 
ikke af den gammeldags tørrede 
stokfisk, men, hvis det skulle være 
særlig godt, af »ny fed Klipfisk«, som 
var flækl<:et, saltet og derefter varme
eller lufttørret og ofre importeret fra 
Island eller Færøerne; som efterret 
serveredes stadig risengrød, kogt på 
købmandens »gode, fede Ris«. 

Når gudstjenesten om eftermidda
gen var overstået var »fasten« det 

også, og så kunne man tage hjem til 
det store julemåltid, hvor man spiste 
»fyjllakreitur«, gåse- eller andesteg 
med fyld af kommenskringler, kryd
derier, svedsker og æbler blander 
med mælk eller øl samt kalve- eller 
flæskesteg, alt stegt med mørkt 
hvidtøl i stegesoer. Dertil pølser, syl
te og saltmad med det tilbehør, som 
vi også bruger i dag, sennep, rødkål, 
gele og syltede asier. Til festmåltidet 
serveredes ikke hverdagens kartofler, 
men godt sigte- og hvedebrød i 
anledning af julen. I stedet for som 
tidligere at lade der store måltid stå 
urørt på bordet, tog man allerede fat 
på det juleaften. 

I dagene før jul havde man haft 
travlt med at slagte, bage og brygge. 
Der var blevet fremstillet riste-, lun
ge- og spegepølser samt sylte og 
andet slagtemad, der var blevet bagt 
både det sædvanlige rugbrød, men 
også fint sigtebrød, måske noget 
hvedebrød og gerne masser af peber
nødder. D esuden havde man stegt i 
den store bageovn. Alt det havde 
man nu til de gode juledage; blot var 
det stadig alt sammen kolde retter 

Efterhånden blev det for meget 
mad på en gang og man foretrak at 
få varm mad selve juleaften. Fra 
omkring 1900 blev den nystegre 
gåsesteg med sovs, kartofler og tilbe
hør, indbegrebet af den bornholm
ske julemad. Om aftenen hyggede 
man sig med æbler, nødder og 
pebernødder. Efterhånden blev det 

muligt at købe importerede tørrede 
frugter og konfekt, hvis man havde 
råd. I 1800årenes førs te del var det 
endnu ikke almindeligt at bage de 
mange forskellige slags småkager og 
kager til jul som vi kender nu. Til 
gengæld var det mange steder tradi
tion, at man ikke spiste rugbrød i 
juletiden, men derimod »smovsede« 
i sigtebrød og m åske bornholmsk 
hvedebrød med fyld af rosiner og 
sukat. Enkelte småkager bagte man 
som allerede omtalt, pebernødder i 
den store bageovn og fedtkogte 
klejner, som kunne koges i en gryde 
på det åbne ildsted. Først i slutnin
gen af 1800årene, hvor det praktiske 
jernkomfur med en lille bageovn 
havde afløst det åbne ildsted , blev 
bornholmerne bekendt med julens 
mange forskellige småkager, »Vanil
lekrandse, Jødekager, Kryderikager, 
Kanelstænger osv«. 

En særlig bornholmsk specialitet 
er de hårde kommenskringler. H vor 
længe man har kendt til dem på øen 
er uvist, men noget tyder på at de er 
»bragt hertil« fra Syd tyskland i 
l 700årene. De bages stadig af 
bagerne ved juletid og er en helt 
uundværlig ingrediens til det fyld, 
der skal i gåse- eller andestegen. I 
gammel tid var det næsten udeluk
kende bagerne, der fremstillede 
kommenskringler. Når kringlerne 
var formede blev de kogt i vand i en 
murgryde, før de blev bagt. Så blev 
de helt hårde og sprøde. Bagerne 

Jul i et bornholmsk hjem omkring 1900. Bordet er dækket til det traditionelle 
julemåltid: 11Fyjllakreitur«, stegt gås med bornholmsk fyld, kogte og brunede kar
tofler med passende tilbehør. Foto: NHL, Bornholms Museum 1998. 
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~foOef1tleå tål ~ulen 
r~n ntibt Eict. (.fo;ir Eitiffer 18 fr I 9 IDlf. )Jr. l!vb., 
febe broie !Jlild 8 ji, 10 ji, 12 li l'G I 6 li ~b.; 
n9e Surbflrt 18 og 20 ji_ ·\)'.lb., 
JHJ.e ffiofiner 20 li ~b, 
IDle!id biUiot i s::~vur, 
fmuf b!aa fBrnfil (foffr, 
f~bt og bitlre IDlanbler, 
n\; flar !Sucnt, 
n~M !DMid, 
n~r (\'.itrunrr 
cou!eurre S11lrh1d 
fine ~nrbempmmrr, fierl OR fi~bt !Sniml, !llrbtr 
og ~Hkbnnnbr fnmt ~lit til Urtrfrnrnl)nnMm 
bcnbmnbe i gobe marer til !lMibend biUigfie 
!!!ri fer ()od .p. @. ~! r bor, 

linro\>rrfor t!Ji,1,1bdo. 

lfcr>c llrøiefJWg ~-s:.11- :12 :18 jj '.j.\uni'et. 
ltanNg, :!l>Mi4. 

Avisannonce fra Bornholms Avis. 
Tirsdagen den 13de. December 1859. 

kørte rundt til deres kunder og solg
te kringlerne i sækkevis. De kunne 
holde sig længe og blev brugt til for
skellige retter. 

Fra 1850erne fortæller et stigende 
antal annoncer i juleriden i den 
lokale avis om lys til jtJetræet, kon
fekt og krydderier og rig import af 
luksusartikler fra de fjerneste egne af 
verden. Når skipperen averterer med 
»kolonialvarer«, afspejler der riden, 
hvor næsten alle nordeuropæiske 
lande også var kolonimagter. Havan
nacigarer, Rio-kaffe, ostindisk karry 
og vestindisk soya samt sukker fra 
Set. Croix, fortæller om forbindelser 
til den sydlige verdenskugle og Mal
laga-rosiner, Karolineris, russiske 
ærter, at samhandlen med middel
havsområdet, Amerika og Rusland 
florerede i bedste velgående. 

Der er stadig mange i dag, der 
holder fast i de gamle traditioner. 
Man kan endnu i brugserne og hos 
fiskehandlerne købe den dyrebare 
klipfisk og fiskesennep er der mere 
af i december måned end ellers, for 
der er ikke mange, der selv runker 
deres sennep på gammeldags vis. 
Endnu er der folk, der spiser mid
delalderens klipfisk, måske ikke jule
aften, men som lillejuleaftensmad. 
Selve juleaften serveres mange steder 
samme festlige julemad, som nu har 
stået på bornholmernes borde i over 
100 år. En menu kan nu se således 
ud: 

Mange skal endnu have fisk også 
juleaften; der kan man få som en lil
le forret, et stykl<e rugbrød med 
fedt, derpå hjemmelavet sildesalat 
med »darr«, bornholmernes beteg
nelse for sky. Hovedmåltidet er stegt 
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and eller gås, selvfølgelig med det 
gode, bornholmske fyld. Dertil kog
te og brunede kartofler, brun sovs, 
hjemmelavet rødkål, de uundværlige 
asier og ribs- eller æblegeleen. Måske 
som noget særligt bornholmsk, syl
tede figner! Til sidst en god risen
grød med kanel og sukker og smør
klat i midten. Nej, nu er de fleste 
nok »gået over til« at servere ris-a
I'amande som dessert! Dertil øl og 
snaps, eller nu langt hyppigere rød
vin og portvin eller madeira til des
serten. Endelig er der vel heller ikke 
nogen, der glemmer »hønnu syp
pen« i juleriden. Velbekomme! 

Men hvis man endnu en gang vil 
fornemme stemningen en juledag i 
et beskedent bornholmsk hjem i 
»gamle dage«, så »lyt« til Anton 
Nielsen, der fortalte om juleaften i 
Bornholms Avis, mandag 24. 
december 1894: 

1 ~~dt bd lunge illurb utll' bæk
krt 1111.>b IDug. ".ug b.eqiau 
11t11b tu .!luærr (i;rnbfub.e 

meb alt, l7m1b betiil l1orte. 1Jmdkm 
brm .stub t11 sturr lJ!abe meb §uttc. 
(!i)g suu !fobbebrr i lluberlwpper, 
§emtrp i ®11erlwpper, §alt i kulmie 
§ultkur, § lrnultr mrb ®I til at b!Jppr 
~n1bcu i, Thlnimbeuitrnlmrntlm 11g bet 
sture <Blus, ug eubdig fur Eubm Det 
§plulmrn, .!llllll m1111brm1 JJiubcl' t1uube 
foad uf ffiu11b l111!il)11lb11i11g!Hi1'l!ikuhd." 

LITTERATUR OM JUL 
I JUL PÅ BORNHOLM 

1933 s.11-14 
P. Thorsen: 
Mor »laver til« til Jul. 

1934 s. 20-23 
do.: 
Lidt fra julen 
i mine Barneaar. 

1937 s. 36 
A. Balsløw: 
jul i Skovridergaarden 
»Rømersdal«. 

1939 s. 36-38 
(Th. Lind): 
jul på Bornholm 
i forrige Aarhundrede. 

1941 s. 4-8 
Hans Ellekilde: 
Bornholmske juleskikke. 

1942 s. 14-16 
Ellen From Hansen: 
julen i mit Barndomshjem. 

1948s. 4 
Ragnhild Jensen: 
]ulem Blomster - før og nu. 

1969 s. 33-36 
Arne Madsen: 
Om julen derhjemme engang. 

Et kig ind i et bornholmsk hjem fra 1890erne. Juletræet på det lille bord er 
tændt; det er pyntet med flag, kurve, kugler og kræmmerhuse og imder træet er 
der gaver, konfekt, kager og dadlei: Foto: Kjøller. 



Soltidens Hus på Store Torv 

Bornholms Tidendes lokalredaktør i Gudhjem PETER T!EMROTH, har skrevet om 
billedhuggeren Jun-lchi lnoue, der i de senere år har markeret sig stærkt på Bornholm med 
vædur udføi-t i den solide bornholmske gi-anit - sidst og meget iøjnefaldende med skulpturen 
på Store Torv i Rønne, der blev indviet 14. maj 2000. js. 

Fotos: Preben Pathuel 

Efter adskillige års diskussioner og 
halve løsninger blev 2000 året, hvor 
der blev bragt så meget æstetisk 
facon på Score Torv i Rønne, som 
det velsagtens kan lade sig gøre, når 
et af de største torve i provinsen nu 
engang ikke kan ligge frit hen, men 
også skal fungere som færdselsåre og 
parkeringsplads. 

Udover diverse trafikale omlæg
ninger har man flyttet det 92 år 
gamle springvand med keramikeren 
Hans Hjorchs vandspytrende snegle 
nogle fa - men virkningsfulde meter 
- og forenklet udenomsværkerne. 
Og desuden er torvet blevet tilføre 
en særdeles markant 30 tons tung 
nonfigurativ skulptur i Rønnegranit 
af den 52-årige japansk fødte billed
hugger Jun-Ichi Inoue, der har boet 
og arbejdet på Bornholm siden 
1987. 

Skulpturen var Sparekassen Born
holms Fonds gave til Rønne Kom
mune i anledning af årtusindskiftet. 
Og selv om man nok kunne have 
ønsket skulpturen mere rolige omgi
velser end torve-ejendommenes bro
gede arkitektoniske velsignelser, så 
fungerer den afgjort som en berigen
de nyskabelse, hvis vægtige profil og 
funktion allerede er blevet en del af 
torvets identitet. 

I sin kombination af geometriske 
og organiske former i uens bearbej
dede materialer tilfører skulpturen 
det travle torv en lille kultisk tids
lomme mellem jord og himmel, 
hvor biler og forretninger kan lukkes 
ude, og man i øjeblikke kan føle sig 
som et med universet og påmindes 
om, at verden så sandelig er uendelig 
langt større og bestandigere end Sco
re Torv i Rønne. 

MAGISK PORT 

Renr fysisk har skulpturen et ydre 
rum og et indre rum, som kan ople
ves hele vejen rundt både udefra og 
indefra, hvor man bestandig kan 
opleve nye former og nye rumlige 
virkninger. Adskillige steder kan 
man sidde på stenene og måske beri
ge sig ved at gå på opdagelse i mang
foldigheden af sære, ornamenterede 
åbninger eller de score partier med 
fint bearbejdede, sekskantede huller. 

Dele af skulpturen har en åbenlys 
portfm1ktion. Og i kraft af sin subti
le rumlige balance, bevægelse og ryt
me hæver den sig ikke alene over 
blot og bar æstetisk pynt eller 
udsmykning, men fremstår ligefrem 
som en indgang til den oplevelse af 
magi i en sten, en træstub eller en 
landskabsformation, som vel er 
skulpturkunstens oprindelige kilde. 

Den næsten sakrale fornemmelse 
understreges i øvrigt af, at skulptur
huset - udover de ovennævnre kvali
teter - også har den spøjse funktion , 
at den gennem et sindrige system af 
spalter, bjælker og udfræsninger 
lader en solstråle - når den ellers er 
fremme - tre gange årligt vise det 
begreb, som navigatører kalder 
»sand middag«. Det kaldes også 
mere poetisk for »soltid« eller »stjer
netid« - og er ikke det samme, som 
vore ure viser. 

Selv kalder Jun-lchi lnoue skulp
turen for »tidsten<<. Formentlig fordi 
konstruktionens formål også er at 
markere solens middagsposition ved 
sommersolhverv og jævndøgn. De 
to søjler på skulp turens sydlige side 
er nemlig opstillet, så der opstår en 
aflang spalte, der fanger solens lys 
ved middagstid og kaster en skygge-

De to søjler i skulpturens sydlige side er opstillet, så der opstår en aflang spalte, 
derfanger solens lys ved middagstid og medvirker til at markere solens middags
position ved sommersolhverv og jævndøgn. 
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streg på nord-syd-markeringen på to 
halvcirkel- eller halvmåneformede 
sten. 

I Rønne er sommersolhvervs
solens middagshøjde 58 grader og 
20 min" og på det tidspunkt vil 
lyset falde på den sydligste halvcir
kelform, hvor linierne krydser hin
anden. Jævndøgnssolens middags
højde er 34 grader og 45 min" og da 
vil lyset falde på liniekrydset i den 
anden - nordligste - halvmåne. 

FRUGTBARHEDSSTEN 
Jun-lchi Inoue kom til Danmark i 
1973 for at gå på Kunstakademiet 
hos Sv. Wiig Hansen, og selv om 
mødet med Emopa har sat sig ryde
lige spor i hans ktmst, så er han dog 
til stadighed vendt tilbage til sine 
japanske rødder. Bl. a. i en række 
skulpturer, som er stærkt inspireret 
af japansk havekunst, hvor klipper, 
sand, planter og vand anvendes for 
at opnå en varieret sansepåvirkning. 

I dag bestræber Jun-lchi Inoue sig 
ofte på at sammenkæde et nonfigu
rativt udtryk med den japanske 
frugtbarhedsopfattelse, hvor religio
nen i højere grad, end vi kender til i 
den vesteuropæiske civilisation, 
dominerer traditioner og levemøn
stre. 

- D e fleste bekender sig både til 
den gamle nationalreligion shintois
men og buddhismen. Shintoismen 
står for natur- og frugtbarhedsople
velse. Og det, synes jeg, er sådan en 
smuk tankegang, fortæller han og 
tilføjer, at japanerne har en ældgam
mel forkærlighed for sten- og natur
identifikation. 

- Der hvor jeg kommer fra, finder 
folk sådan nogle store sten i naturen, 
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der ligner æg. D e bygger templer 
overalt i bjergene ved landsbyerne 
og triller de runde sten op ved tem
plerne, forklarer h an. Og i adskillige 
af hans egne skul prurer støder man 
da også på den runde og frugtbare 
æggeform. 

Og han erkender sig tankemæssige 
stærkt beslægtet med billedhuggeren 
Isamu Noguchi, d er havde en ameri
kansk mor og en japansk far og vok
sede op i Japan, men flyttede med 
sine forældre til USA som 13-årig. 
Senere fik han værksted både i New 
York og Japan. 

FÆLLESNÆVNER 

Han har bl.a. shever: »Faktisk fore
stiller jeg mig verden som een. Den 
forhistoriske kunst er den samme 
overalt. Mit mål har været at finde 

Skulpturen har et ydre og et indre 
rum, som kan opleves hele vejen rundt 
både udefra og indefra, hvor man 
bestandig kan opleve nye former og 
nye rumlige virkninger. 
H er ses skulpturen fra sydvest. 

den fællesnævner, der bygger bro 
mellem racer og overskrider riden -
den overfladiske og lineære rid, der 
er identisk med fremshidter og det 
at se det nye som et må] i sig selv. 

Jeg gør mig fri af tiden under mit 
arbejde med kunst, så det vedbliver 
at være friskt og nyt og for altid 
bibeholder følelsen af forundring. I 
nogle japanske haver synes forholder 
til riden ar være blevet reduceret til 
et minimum. Der begynder så ar 
sige med det gamle og tillader natu
ren at forny sig med dens omfavnel
se af hver enkelt årstid. Der har 
riden faer en særlig stråleglans«. 

D et er altså nærliggende at sam
menkæde skulpturen på Store Torv i 
Rønne med billedhuggerens japan
ske kulturbaggrund. Men ar forbin
de sten med forskellige kultiske 
frugtbarhedsritualer omkring solen 
kendtes også tidligere i vor del af 
verden. F.eks" fra Sronehenge i Eng
land og såmænd også fra Bornholm, 
hvor adskillige forskere mener, at 
f.eks. bautastenene har været væsent
lige led i rituelle koder i bronzealde
rens religiøse forestillingsverd en, 
hvor solen var den stærkeste magt. 

f. . . ' ·. f • ~ -jun-Ichi Inoue har udført skulpturen på sit værksted ved »Staalehuset11 midt i 
den stenede bornholmske højlyng mellem Rutsker og Olske1; hvor tidligere sten
huggeren Karl Olsen arbejdede i en menneskealder. 



Billedhuggeren selv ved et af Store Torv-skulpturens partier med fint 
bearbejdede, seks-kantede huller. 

O g sandsynligvis har solen også 
været i centrum for bornholmernes 
helligdyrkelse længere tid tilbage. 
Således forestiller Bornholms Mu
seums arkæolog Finn Ole Nielsen 
sig, at øen i stenalderen har været 
underlagt en salgs præstesryre -
akkurat som i de senere sydameri
kanske Inka-riger, hvor samfundets 
centre netop var større, både admi
nistrative og kultiske pladser. 

- Præsteskabet har formentlig haft 
magten på grund af deres kendskab 
til kalenderåret og solens og månens 
faser, hvorefter man placerede højti
derne. Denne viden må nemlig for
udsættes at have fulgt med, da land
bruger blev indført på Bornholm 
omkring 3.900 før Kristi fødsel. Det 
har jo været helt afgørende at kende 
ridspunktet for, hvonår jorden skulle 
bearbejdes og korner sås. Så en eller 
anden frugrbarhedskult er kommet 
med landbruget og har stået i cen
trum for bornholmernes religiøsitet 
helt frem til vikingernes dyrkelse af 
Odin og Thor, fortæller Finn Ole 
Nielsen. 

KULTURARV 

»Arkitekruren skal være forankret i 
det lokale, i det regionale særpræg. 
Vi har glemt at anvende de traditio
ner og den kulturarv, der knytter sig 
til et land eller en egn. Det har været 
prisen for teknologiens udvikling. 
Det menneskelige er blevet for
trængt. Arkitekturens opgave er at 
opsamle disse trad itioner som et 
modtræk mod den forvirring, det 
kaos, moderne storbymiljøer er 
udtryk for, og det samfundsmæssige 
kaos, der truer«. 

Jun-Ichi lnoue voksede op i en 
japansk landsby nær Kobe, hvor et 
halvt hundrede huse lå tæt sammen i 
en dalsænkning mellem store afrun-

dede bjerge. Faderen var embeds
mand på kommunens rådhus og 
moderen syede traditionsbestemte 
kimonoer. Desuden dyrkede de ris 
på de små spredte, udstykkede mas
ker og havde urtehave - akkurat som 
naboerne. 

Fra han var 19 til han var 23 var 
han elev på Musashino Kunstuniver
sitet i Tokyo. Og han lærte både at 
arbejde i ler og gips efter levende 
model og at hugge direkte i granit 
samt ar smede og hærde mejsler og 
at anvende forskelligt håndværktøj. 
Det blev også til et års tid i et sten
brud, hvor han ved siden af virk
somhedens daglige produktion af 
stenlamper huggede sine egne skulp
turer, inden bekendtskabet med en 
dansk pige fø rte ham til København, 
hvor han i 1974 begyndte på Kunst
akademiet. 

TIL H ØJLYNGEN 

- Samme år mødte jeg billedhugge
ren Ole Christensen. Han inviterede 
mig til at besøge sit værksted på 
Bornholm, og den følgende sommer 
arbejdede jeg hos ham. Jeg blev 
inspireret af hans enkle monumenta
le granitformer, og han vakte min 
interesse for planter og vækster, for
tæller han. 

- Det førte til min første store 
opgave, som står ved H adsund 
Rådhus. Den blev udført hos Ole i 

D a Jun-lchi Inoues skulptur på Sto
re Torv altså på flere måder kan 
synes ar trække tråde helt tilbage til 
f eks. både Hestestenene ved Gud
hjem og baurasamlingen Louisen
lund ved Østennarie, kan man sige, 
ar billedhuggeren på smukkeste vis 
har virkeliggjort, hvad hans lands
mand - arkitekten Tadao Ando -
efterlyste på sit eger felt, da han for 
nogle år siden modtog Carlsbergs 
fornemme arkitekturpris: 

I sin skulptur på Laksetorvet i Rønne har jun-Ichi Inoue bl. a. beskæftiget sig 
med vandspejl, som giver mulighed for inddragelse af himlen i skulpturen. 
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form, som er grofr tilhugget, og en 
organisk form, som er bearbejdet 
med regn. Modsætningerne under
streger og kompletterer h inanden i 
er forenklet formsprog. O g i adskilli
ge arbejder har han beskæftiget sig 
med vandspejl, som giver mulighed 
for inddragelse af himlen i skulp tu
ren. 

Afgørende inspiration fra den 
berømte japanske havekunst ses 
f eks. i den store tempelskulptur ved 
Bornholms Kunstmuseum på Hel
ligdommen og granitskulpturen i tre 
dele ved Fyns Amtsgård i O dense. 
På det seneste har han også ladet sig 
inspirere af islamisk arkitekturs enk
le, geometriske symboler og former. 

Ved Aktivitetscentret i Rønne opstår skulpturens spændstighed bl. a. gennem 
kontrastvirkningen mellem den geometriske og den organiske fa rm. 

I øvrigt har Jun-Ichi Inoue gen
nem årene været en flit tig udstiller. 
T idligere var han medlem af sam
menslutningen Den Gyldn e, men i 
de senere år har han markeret sig 
stærkt på D en Frie samt på Vek
sølund. H an er repræsenteret på 
Fyens Kunstmuseum, Bornholms 
Kunstmuseum og Gudhjem Muse
um. 

1979. Han lærte mig i øvrigt at bru
ge trykluftsværktøj. Det er nødven
digt ved fremstill ing af større arbej
der - håndværktøj slår slet ikke til. 
Efter afgangen fra akademiet samme 
år fik jeg værksted i Frihavnen i 
København sammen med studie
kammerat Barbara Shanklin. 

I 1981, hvor Jun-Ichi lnoue havde 
stiftet familie - med Oles og kerami
keren Karin Høj Christensens datter 
Marie - og derfor søgte efter et sted 
at bo udenfor København , kom der 
tilbud fra Odense Kommune om at 
være med til at starte det spændende 
værkstedsprojekt på Hollufgaard, 
hvor han havde seks frugtbare 
arbejdsår, inden muligh ederne for at 
fi nde et passende sted på Bornholm 
viste sig. 

Siden har han haft hjem og værk
sted midt i den stenede bornholm
ske højlyng mellem O lsker og Rut
sker, hvor det tyndt befolkede og 
naturmæssigt helt særprægede områ
de gennem årene har tiltrukket så 
mange kunstnere. Udover hans svi
gerforældre f. eks. malerne Niels 
Østergaard, Paul Srolrze og Hugo 
Arne Buch, sølvsmeden Mogens 
Bjørn-Andersen og billedhuggeren 
Søren Georg-Jensen. 

H er har han og familien indrettet 
sig i »Staalehuset«, hvor stenhugge
ren Karl Olsen arbejdede i en men
neskealder, bl. a. i en årrække med 
naboskab af den sære tyske forfatter 
H. H. Jahn, der gemte sig for 
nazisterne. Stedet rummer masser af 
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gode arbejdsmeter til de pladsmæs
sigt krævende skulpturer, som efter
hånden er opstiller på mere end en 
halv snes torve og pladser rundt 
omkring i landet og i Sverige. F. eks. 
på Slagelse Rådhus, i Fåborg, ved 
amtsgården i Odense, ved Odense 
Sygehus, foran rådhuset i H adsund 
og foran posthuset i Albertslund. 

FLITTIG KUNSTNER 

Jun-lchis skulptur er blevet karakte
riseret som en nøgtern, stiliseret 
form, der søger at rumme et »uende
ligt« landskab i et fortættet glimt. 
O fte fremtvinger han kontrastvirk
ninger mellem f eks. en geometrisk 

Udover den nye skulptur på Store 
Torv og arbejder på de to museer 
kan hans værker her på øen ses ved 
Aktivitetscentret og på Laksetorvet i 
Rønne og ved Bornholms H øjskole. 
I 1998 - samme år som Gudhjem 
Museum præsenterede en stor sepa
ratudstilling - hædredes han med 
den fo rnemme Astrid Noack-pris på 
H olstebro Kunstmuseum. 

Skulpturen »Secret Place« fra 1992 i granit og vand blev året efter købt af 
Ny Carlsberg Fondet i Galleri Asbæk i København og skænket til 
Bornholms Folkehøjskole i anledning af institutionens 100 års jubilæum. 



Et vendepunkt i livet 
fra Danmark til Down Under 

THORKIL SONNE, der blev født i Malaysia - voksede op i Rønne - og nu bor i Australien, 
fortæller om, hvad der hændte i Livet og karrieren fra han i 1947 forlod Jødeøen med en 
studentereksamen fra Rønne Statsskole i bagagen. js. 

Jul på Bornholm. Barndomsminder 
om snedækkede graner, juleneg med 
spurve og finker og hestetrukne 
kaner. 

Et fatamorgana der dukker op hvert 
år i december, når termometeret her 
i Q ueensland, Australien, kravler 
over de 30°, og luften er tung som 
en vinterdyne. I denne barske virke
lighed må vore julemænd ty til heli
koptere og hjulede t ransportmidler 
for at bringe gaverne ud, og mang
len på sko rstene gør ikke deres job 
lettere. D et synes også umenneske
ligt, at nisseshorts ikke hører med til 
nissedragten. 

H vorfor drømme om Bornholm? 
Mine forældre var begge fuld

blodsbornholmere, så Bornholm 
havde allerede fra min fødsel infiltre
ret mine kromosomer, selv om jeg 
tilbragte mine fem første leveår i 
Malaya (senere Malaysia), hvor min 
far var udstationeret i de år. 

Min bornholmertid var årene fra 
1938 til 1947, da jeg blev studene 
og flyttede »over«. Jeg valgte en kar
riere inden for hærens ingeniørtrop
per, hvor jeg bl.a. fik en ingeniørtek
nisk uddannelse. 

Anni og jeg blev gift i 1952 og fik 
tre børn. 

Jeg havde en god tid i hæren med 
interessante og afvekslende jobs, 
men efter ca. 20 år i tjenesten syntes 
det at være på tide ar prøve noget 
nyt, fø r rødderne groede for dybt, 
og alderen kunne blive en be
grænsende faktor for en aktiv frem
tid. 

Man kunne jævnligt læse, høre og 
se nyheder fra og om USA og Cana
da, men Austral ien var så langt væk, 

at nyheder derfra var sjældne. No 
News is good News, siger man. D et 
blev faktisk dette, der gjorde, at vi 
valgte Australien. 

Som officer har man lært, at man 
rekognoscerer, før man sætter sine 
hovedstyrker ind, så vi tog et sm ut 
til Australien i 1971 og blev der et 
år. Vi havde vore to døtre med. 

Vi boede i Sydney, først i et immi
grant-hostel, senere i et lejet hus. 

Mit første job var som pladsinge
niør fo r det firma, der forlængede 
Sydney Lufthavns startbane ud i 
bugten der. Det var lange arbejdsda
ge og ikke særlig godt betalt. 

Efter et par måneder der fik jeg 
arbejde som civilingeniør hos Ove 
Arup & Partners, som da bl.a. var 
rådgivende for Sydney Opera H ou
se-byggeriet. Jeg kom til at arbejde 
på et and et projekt, men havde den 
spændende oplevelse at besøge O pe
rahuset ca. to år, før det blev indviet. 

Stop-over i Singapore på vores 
over-Lander tttr. Privatfoto. 

Anni, der er afspændingspædagog, 
arbejdede med rehabilitation af ryg
skadede på et af hospitalerne. 

D e sidste tre måneder af dette år 
tog vi på en biltur, der dækkede ca. 
den østlige halvdel af kontinentet. 

Vi kunne lide Australien og fandt, 
at vi kunne få en fremtid der, så vi 
vendte tilbage til Danmark besluttet 
på at tage »down under« igen . 

I 1974 gav den voksende major
pukkel i hæren mig mulighed for at 
blive førtidspensioneret. 

Nu var Australien inde i billedet 
igen. D a vi tidligere h avde sejlet ud 
og fløjet hjem, besluttede vi, at den
ne gang skulle vi køre i bil derned. 

Vi købte en ny Landrover station
wagon og indrettede den med en 
dobbel tseng, 105 cm bred, et klæde
skab, et køkkenskab og et gaskomfur 
med to blus, der kunne svinges ud 
ad bagdøren. På taget byggede vi en 
kasse til alle de ting, vi ikke kunne Bi 
stoppet ind i bilen. En ven dekorere
de kassen, således at der p å forenden 
stod »From Denmark« og på bagsi
d en »To Australia«. På den ene side 
tegn ede han et verdenskort med 
vores planlagte rute indtegnet. D en 
virkelige rute blev indtegnet af os 
under rejsen, hvor den afveg fra den 
planlagte, hvilket skete et par gange. 

Selvfølgelig skulle den nye Land
rover »rides til« og prøves inden den 
lange tur til Australien, så vi planlag
de en seks-måneders Europa- tur, 
som kom til at dække England, 
Irland , Frankrig, Spanien og et smut 
over til Marokko. Undervejs deltog 
vi i vinhøsten i Frankrig. Det blev 
en herlig tur, og Landroveren bestod 
prøven med bravour. 

Efter en hyggelig jul med familie 
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og venner og med et »på gensyn« 
om nogle år vendte vi næsen mod 
Australien midt i januar 1975. 

Vi kørte ned gennem Europa til 
Italien og Grækenland og nåede Tyr
kiet. Videre gik det gennem Iran, 
Afghanistan, Pakistan til Indien, der 
var den store oplevelse med de man
ge kulturminder og det brogede, 
vrimlende dagligliv. Inderne var nys
gerrige, men altid venlige. Vi kunne 
stoppe et øde sted uden mennesker 
at se og i løbet af ti minutter have en 
flok i alle aldre omkring bilen, som 
fulgte vore aktiviteter med øjnene. 

Mens vi camperede på stranden 
syd for Goa på vestkysten, fik jeg 
høj feber og måtte på hospitalet. 
Det var influenza. Min seng stod i 
hjørnet af en 20-sengs stue. Der var 
et leben i stuen, der mindede mig 
om Københavns Hovedbanegård. 
Folk myldrede ind og ud hele tiden. 
Da der ingen døre var, tog hunde og 
katte også chancen for en godbid 
eller et mørkt og svalt hjørne til en 
lur. - Da det rygtedes, at der var ble
vet indlagt en europæer - åbenbart 
for første gang - kom foli< ind fra 
gaden bare for at se »dyret«, så blev 
der sat en skærm fo ran min seng, så 
jeg fik en slags privatliv. 

Patien ter på indiske hospitaler 
måtte selv sørge for deres forplej
ning, så der var al tid pårørende, der 
syslede med mad enten lavet på ste
det eller bragt udefra. Mange på
rørende var faktisk flyttet ind med 
patienten og sov enten i eller under 
hans/hendes seng. Medbragte baby
er fortalte højlydt både dag og nat, 
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at nu var det deres spisetid. Der var 
også en nattens symfoni af snal<ken 
og snorken. 

Anni måtte selvfølgelig sørge for 
min forplejning og boede ude i 
hospitalets gård i Landroveren. H en
des selskab var h ellige køer, hunde 
og krager, der grådigt spiste af 
affalds tønderne. 

Efter to dage blev jeg flyttet til en 
to-sengsstue, hvor min hovedbe
skæftigelse var at klem me sengelus. 
M it sengetøj fik efterhånden et 
rødprikket mønster. Men lægerne 
var meget rare og syntes også at være 
kompetente. 

Så gik turen videre til Sri Lanka, 
hvor vi var heldige at komme med 
til en stor, fascinerende festival. Vi 
var også heldige at komme med et 
amerikansk containerskib fra Co
lombo til Singapore. T re dages sej
lads i næsten havblik, hvor vi blev 
forkælede på alle leder og kanter, alle 
tiders afslappelse. 

I Malaysia kørte vi nordpå fra Sin
gapore for at prøve at finde mit 
barndomshjem. Vi fandt det, men 
bungalowen, vi havde boet i, var der 
ikke mere. 

For at komme fra øst- til vestsiden 
af halvøen måtte vi køre Landrove
ren ombord på en togvogn, da der 
ikke var nogen vej gennem junglen. 
Da der kun var en lukket vogn til 
rådighed , blev det et problem at få 
Landroveren med sin kasse på top
pen ind i vognen. Det blev dog l<la
ret ved at slippe det m este af luften 
ud af dækkene og overtale en 100 
kilo-rung kineser til at stå på kofan-

Baileybro under bygning. Privatfoto. 

geren, mens bilen blev kørt ind i 
vognen. Da vi nåede bestemmelses
stedet, var kassens hjørner rundet 
pænt af, fordi den havde gnubbet 
mod taget af vognen. 

Vi havde igen heldet med os og 
kom med et fragtskib, der også tog 
passagerer, fra Singapore til Darwin i 
Australien. Det var et norskejer skib, 
og alle skibsofficererne var nord
mænd, så de elleve dage rejsen vare
de, gik med hyggeligt selskab af 
nordmænd og amerikanere. 

AUSTRALIEN 

Endelig var vi efter næsten et års 
kørsel ved vores mål, kontinentet 
Australien, det sjette største land i 
verden, dobbelt så stort som Europa 
uden Rusland. Afstanden fra nord til 
syd er ca. 3680 km og fra vest til øst 
ca. 4000 km. Australien er det flade
ste kontinent med en gennemsnits
højde over havet på 300 m, og det er 
også det mest tørre kontinent. Godt 
20 pct. af området er ørken. 50 pct. 
har mindre end 300 mm nedbør 
år ligt og 80 pct. har mindre end 600 
mm. Klimaet spænder over det tro
piske i nord, ørken i midten, tempe
reret i syd og subtropisk langs 
kysten. 

Den 10.12. 1975 nåede vi D arwin 
havn. Der fø rste der faldt i øjnene 
var havnearbejderne, der stod på 
kajen i den typiske australske »uni
form« korte arbejdsbukser med ela
stikliv, gummisandaler og ølmaver. 
Da vi kom i land, fik vi et indtryk af 
de ødelæggelser Australiens værste 
cyklon, der havde ramt Darwin 
julen 1974, havde forårsaget. 

Vores planlagte rute skulle føre os 
Australien rundt mod uret langs 
kysten. Det var vores ide at pårage 
os kortvarige jobs på vejen , dels for 
at spæde til kassen, som var blevet 
lidt lav, dels for at møde de lokale. 
Vi blev opvaskere, murere, muslin
geåbnere, æble-, drue-, appelsin- og 
tomarplul<l<ere m.m. Også ingefær
plukning blev det til, jeg blev »træk
ker« dvs. jeg trak planterne op med 
rod og lagde dem i bunker, Anni 
blev »brækker«, hvilket bestod i at 



brække rodknoldene af de grønne 
stængler og fjerne jorden fra knolde
ne. Det var et hårdt og beskidt job, 
især hvis det regnede. Det hårdeste 
arbejde, jeg prøvede, var at skære 
grønne sukkerrør. 

Vi fandt, at det var let at fa disse 
kortvarige jobs, når vi rejste rundt. 
Mange australiere tilbringer hele året 
på den måde. 

Problemerne med og for de ind
fødte - aboriginees - så vi mest i det 
nordlige og midterste af Australien. 
De bor elendigt, men europæiske 
huse med faciliteter er ikke en del af 
deres tradition og kultur. 9- 17 jobs 
og daglig skolegang er de heller ikke 
vant til. H vis der er fes ter, sygdom 
eller dødsfald i deres familie tager de 
af sted for at deltage, og det kan vare 
Aere dage eller uger, inden de kom
mer tilbage igen. 

Alkohol er også et stort problem. 
De australske indfødtes behandling, 
levestandard, sundhedstilstand m.v. 
er meget fremme i den politiske 
debat her, og der har været nogen 
international fordømmelse i Menne
skerettighedskommissionen af be
handlingen af de indfødte. Men det 
er et langtidsproblem, hvor uddan
nelse af dem er den vigtigste basis 
for en løsning. 

Det tog os ikke lang tid at finde 
ud af, at vi var havnet i et mandsdo
mineret samfund. Den almindelige 

Jeg måler stråling. 
Ranger Uranium 
Mines i ]abiru, 
Northern 
Territory. Privatfoto. 

bar, »Public Bar«, på hotellerne var 
forbudt for kvinder. Nogle hoteller 
havde dog en finere bar, hvor også 
kvinder kunne komme. Ved selska
ber og barbeque'er samledes mænde
ne og kvinderne i grupper hver for 
sig. Hovedsagelig drikker man øl i 
Australien, men vin, som dyrkes 
med stor succes her, er blevet mere 
og mere populær. 

Vi rejste Australien rundt to gange 
ad forskellige ruter i løbet af to år. 
Den anden gang kørte vi gennem 
centret af Australien. Den australske 
hjælpsomhed i »outbacken«, som 
det mindre tæt beboede område 
inde i landet kaldes, var dengang 
legendarisk. 

Hvis man passerede en holdende 
bil, standsede man altid og spurgte, 
om man kunne hjælpe. Vi havde 
selv glæde af det nogle gange under
vejs. 

Da vi endelig bosatte os i Queens
land, havde Landroveren været vores 
hjem i tre et halvt år. Vi bosatte os i 
1978 nær en lille landsby, der hed
der Kin Kin, knap 200 km nord for 
Brisbane og 20 km i fugleflugt fra 
Stillehavet. Her er klimaet subtro
pisk. 

I 1979 blev jeg antaget som helse
fysiker ved den nystartede Ranger 
Uranium Mine. Minen ligger i den 
berømte Kakadu National Park. Job
bet var interessant og udfordrende, 

da jeg var med til at sætte program
merne op fra starten. 

I weekenderne udforskede vi na
tionalparken og Roderne ved hjælp 
af vores Landrover og vores kano. På 
mange af disse ture kom vi tæt på 
krokodiller, der solede sig på bred
derne eller svømmede i floderne. I 
sumpområderne nød de mange 
vandbøfler deres mudderbade. 

I 1981 skiftede jeg fra rangermi
nen til en anden uranmine i nærhe
den, hvor jeg var rådgivende indtil 
1989. Det betød, at jeg kunne til
bringe det meste af året i Kin Kin. 

Vi har bygget et dejligt træhus på 
vores land og nyder vores otium som 
hobbyfarmere. 

Vi rejser til Europa ca. hvert tredje 
år, og ved vores tur i 1997 deltog vi i 
mit studenterholds 50-års jubilæum 
på Bornholm. Dejligt at se mine 
kammerater igen og opfriske gamle 
venskaber. 

OG SIKKEN EN DEJLIG Ø 
Vi har efterhånden vænnet os til den 
omvendte verden her »down under«, 
hvor vinter er sommer, solen står i 
nord midt på dagen, bilerne kører i 
venstre side og med uret i rundkørs
lerne, der også har faet en renæssan
ce her. 

Hvad vi savner, er det danske skift 
mellem årstiderne, rå marcipan, ven
nerne og familien. 
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En hyldest til Gud, Konge 
og Christen Skeel 

Rasmus Ravns Kantate fra 167 1 

Lektor ved Bornholms Amtsgymnasium HANNE VENSILD, der er cand.mag. i historie og 
religionshistorie, arbejdede i 1998/99 med dagbøger ført i 1600-tallet af Christen Skeel 
»den rige« til Gl. Estrup på Djursland , da der uventet dukkede spændende bornholmsk 
materiale op. js. 

At gå på arkiv kan undertiden være 
lige så spændende som ar deltage i 
en skattejagt. I 1998 arbejdede jeg 
med nogle dagbøger, skrevet af 
Ch risten Skeel »den rige« til Gam
mel Estrup (1622-1688). I den 
anledning havde jeg bestilt en pakke 
på Rigsarkivet, som indeholder 
Christen Skeels privatarkiv. 1 D et 
blev til en spændende oplevelse. 
Ikke ford i pakken var særlig 
omfangsrig, men fordi der heri lå et 
lille skrift, en kantate, på 8 sider, 
skrevet med sirlig håndskrift, som 
straks fa ngede min opmærksomhed. 
På forsiden kan man læse, at skriftet 
er blevet til i anledning af, at den 
allernådigste arveherre kong Christi
an V har udvist hjertekærlig omsorg 
for de fa ttige undersåtter på Born
holm, og at han i den sam menhæng 
har sendt de højædle og velbårne 
kommisærer C hristen Skeel Jør
gensen og Thomas Fincke, til Born
holm 18. august 167 1. »D ecanteret 
Ydmygeligen och Hierteligen aff 
Rasmus Pedersøn Ravn Sognedegn 
ved Aakircke« . Af denne sidste linie 
fremgår det, at skriftet er forfattet og 
afsunget af Rasmus Ravn, den navn
kundige degn ved Aa kirke, som har 
skrevet den første Bornholms histo
rie. 

Alt det er i sig selv spændende: En 
forbindelse mellem den rige jyske 
adelsmand, som var højesterets
dommer og geheimeråd (kongens 
rådgiver) og den fattige bornholm
ske degn, som jeg kender så udmær
ker fra hans bornholmskrønike og 
hans optegnelser i Aa kirkes kirke
bog. Derudover gik det op for mig, 
at dette skrift formodentlig er det 
eneste overleverede originale hånds-
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krifr fra Rasmus Ravn. Det gjorde ikke 
sagen mindre spændende. 

Men hvad drejede det hele sig om, 
hvilke problemer havde de fattige 
undersåtter? Hvorfor var Christen 
Skeel og Thomas Fincke, som også 
var højesteretsdommer, blevet sendt 
til Bornholm, og hvorfor havde 
Rasmus Ravn skrevet en hyldest til 
dem og kongen? Der var spørgsmål 
nok at tage fat på. 

I første omgang prøvede jeg at løse 
nogle af gåderne, ved at læse noget 
af det andet som Rasmus Ravn selv 
har skrevet, nemlig Aa kirkes kirke
bog, som Rasmus Ravn førte i perio
den 1654-77. Her indskrev han ikke 
blot navnene på de døbte, døde og 
viede, men hvert år noterede han 
væsentl ige begivenheder. I 1670 
skrev han bl.a.: »I dette forår var 
streng og langvarig vinter, og intet 
foder at give kvæger, derpå fulgte en 
rør sommer, med så stor ufrugrbar
hed og dyr tid på korn og hø, at 
ingen kan mindes dets lige« I 1671 
skrev han: »In fest Pent. (I pinsen) 
ankom I 000 tønder korn som kon
gen gav landet. D enne by fik 40 td. 
byg«. O g senere: »I denne sommer 
var Kgl. Commissarier her på lan
det, Scheel og Fincke«. 

Her lå altså nøglen til forklarin
gen på kantaten. D et drejede sig om 
intet mindre end en »Bornholmer
pakke« fra 1600-taller. 

For at komme videre og for at 
komme »Om bag« Rasmus Ravn, må 
man give sig i kast med centraladmi
n istrationens og kongens breve og 
skrivelser. D erved flr man følgende 
bi llede: Misvæksten i 1670 udvikle
de sig til en katastrofe for bønderne, 
der var hverken mad til folk eller 

foder til fæ. Men bønderne skulle 
alligevel betale deres skatter og afgif
ter. Det kunne de ikke. D et var et 
alvorligt problem, som forekom 
uløseligt. Men efter at indtil flere 
delegationer af fortvivlede og despe
rate bornholmere var rejst til Køben
havn for at forelægge øens krisesitu
ation for kongen, kom der endelig 
lidt hjælp i form af korn. Det var 
den førs te del af hjælpepakken. 
Senere, som den egentlige redning, 
ankom kongens udsendinge, som 
skulle undersøge situationen. Det er 
dette digtet eller kantaten handler 
om. 

Rasmus Ravn indleder si t hyldest
digt til Gud, konge og de ædle kom
missærer, med en overstrømmende 
taksigelse til kong Christian V, som 
ifølge denne indledning, adskillige 
gange har udvis t en hjertelig omsorg 
for de fattige bornholmere. Han 
undersueger at bornholmerne fryder 
sig over kongens omsorg, og over at 
hans kommissærer lykkeligt er 
ankommet. H vilket som nævnt ske
te 18. august 1671 og to dage senere 
blev kantaten opført og afsunget i 
Rønne. 

I førs te del af kantaten beskriver 
Rasmus Ravn øsamfunders elendig
hed. Han opremser de uheldige fak
torer, som har ført øens befolkning 
ud i nød og ødelæggelse: I ro år har 
der været hungersnød og tørke, 
kreamrerne er døde af sult, tørst og 
sygdomme. Det har været vanske
ligt, for ikke at sige næsten umuligt, 
at betale de afgifter og skarrer som 
bønderne var pålagt. Da der ikke 
havde været noget overskud at sælge 
af, måtte man pantsætte sine ejende-



le for at ra rede penge til skattebeta
lingen. 

Rasmus Ravn fortæller om en 
episode i april 167 1 hvor udenøs 
købmænd var kommer sejlende til 
øen. De havde medbragt både korn 
og andre nødvendige ting ti l livets 
opretholdelse. Alt der man mangle
de. Men de kunne ikke ra nogen 
handel i gang eftersom øens indbyg
gere ikke kunne betale. Rasmus 
Ravn understreger situationens alvor 
ved at berette, at børnene var 
halvdøde af sule, og at mange tusin
de rejste bore fra øen for at finde 
føden andre seeder. Skal man fore
stille sig nogle tusinde bådflygtnin
ge, der flygter i overfyldte både væk 
fra den hungerplagede ø? I digtet 
giver Rasmus Ravn ingen oplysnin
ger om, hvor de tog hen. Men det 
gør han til gengæld i sin Borring
holms Krønike. Han skriver bl.a. 
om året 1671: »På dette arme ringe 
Land var en bedrøvelig Tid, Hunger 
og Elendighed fast for alle Folk; den 
ene kunde (ikke) hjælpe den anden. 
Rejste da fra Lander til Tyskland og 
Dannemark udi Smaalandene (øerne 
i Smålandshavet) nogle hundrede 
Mennesker, ae de deres arme Levnet 
ydermere kunde friste«.2 Dee er 
bemærkelsesværdige, at der i kan ta
ten er tale om nogle tusinde, der rej
ser bort, hvorimod det er nogle hun
drede, der ifølge krøniken, rejser fra 
øen. Overdrivelse fremmer åbenbare 
forståelsen. Hvis det er tusinde der 
er rejst, så har nøden været større 
end hvis det bloc var hundrede. Der
med er hjælpen også meget mere 
påtrængende. Det passer gode ind i 
en kantate, hvor man vil hylde hjæl
pens ophavsmand: Kongen og den
nes udsendinge. 

I kantaten anklagede Rasmus Ravn 
købmændene for at udnytte situati
onen, idet de flerdoblede priserne på 
deres varer. Men et større problem 
var det, ae skatterne skulle betales i 
rede penge, og det havde bønderne 
ikke. Der var ingen banker, hvor 
man kunne låne. De eneste der hav
de kontanter var købmændene, og 
de skulle have pant for lånet. De 
kunne aftage korn og andre naturali
er til lange under den normale vær
di, og samtidig sikrede de sig en god 
indtægt. Som nævnt i vers 3 havde 
købmændene også modtaget indbo-

ec som pant fra de stakkels bønder. 
Mange havde pantsat alt hvad de 
ejede »saa mange ey Eyer en Ringe 
Sæck«. 

Ifølge vers 11 var der andre pro
blemer end hungersnød og 
købmændenes ublu udnyttelse af 
situationen. Verset kan forstås såle
des, at nogen havde overtrådt lovene 
og havde fo rsøgt at udnytte andre: 
»Att huer maac holds ved Lige oc 
Ræct, /wederfares All Lovg oc 
Skæll./ Her kunde well wære wrætt 
(uret) for H aand,/ Saa wel her som I 
Andre Land./ Den ene effcer sit Eget 
cycke/ Anden, med magt, Kand 
Undertcycke«. 

Kommissærerne skulle åbenbare 
også undersøge retstilscanden på 
øen. 

Dee førindustrielle menneske leve
de en meget mere usikker tilværelse 

end vi gør i dag. D er var et høstud
bytte på 3- 4 fold. Blot små ændrin
ger i klimaet kunne være katastrofale 
for overlevelsesmulighederne. For 
meget regn i en høstperiode og årets 
udbytte var ødelagt. Ligeledes var 
det en katastrofe, når regnen ude
blev hele sommeren. Det var ikke 
kun korner der tørrede bort, men 
der blev mangel p å både vand og 
føde til mennesker og kreaturer. Ec 
moderne menneske ville næppe fi n
de andre forklaringer på hungersnø
den end klimaet. Men de barske og 
ustabile levevilkår affødte frygt og 
angst for morgendagen. Dee skabte 
et behov for andre forklaringer. 
H vordan skulle man forklare så stor 
en elendighed, som den bornhol
merne befandt sig i. Gud havde 
skabt den verden mennesker var sat 
i, og Han var god og retfærdig. Der 

Forsiden på Rasmus Ravns kantate til Gud, Konge, den ædle Christen Skeel og 
Thomas Fincke, en mand så fin. 
Originalmanuskript i Christen Skeels privatarkiv. Rigsarkivet. 
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fandtes således kw1 en rigtig forkla
ring, det var befolkningens egne 
synder, der var årsag til elendighe
den. Mennesket var født med arve
synden, den eneste redning var 
Guds nåde. I margen ud for vers 7 
står »Micha 7« vers 9. Det henviser 
til Mikas bog i Det gamle Testamen
te. »Jeg vil bære Herrens vrede - jeg 
har jo syndet mod Ham - indtil 
H an strider for mig og skaffer mig 
ret; Han fører mig ud i lys, jeg skal 
skue Hans retfærd«. For Rasmus 
Ravn og hans samtid var der trøst at 
hente i dette vers: Efter modgangen 
ville Gud gribe ind og hjælpe. Og 
sådan så det sandelig også ud til at 
gå i 1671. Da Rasmus Ravn i vers 7 
når frem til erkendelse af, ar der hele 
skyldes »Vore Syenders Begaaelse« 
har kantaten nået et vendepunkt. 
Man har nu indset menneskets 
synd, skyld og elendighed, hvorefter 
frelsen kommer. D a nøden var 
størst, sørgede Gud for, at kongen i 
sin godhed sendte en »hjælpepakke« 
i form af korn. Således blev de 
værste ulykker afbødet. 

D e følgende 14 vers er en hyldest 
til Gud, konge og kommissærerne 
Christen Sked og Thomas Fincke i 
nævnte rækkefølge. Gud er den der 
styrer kongens gode hjerte, og kon
gen sender sine kommissærer. Men 
den ene, Christen Sked, var åben
bart værdig til at blive prise og hyl
det mere end den anden. 

I vers 12 og 13 nævnes de to 

udsendinge på lige fod, men i vers 
14-20 er det kun den »ædle Christen 
Sked« der nævnes. »Gud bevare 
KONG CHRISTIAN well/ oc saa 
den Edle CHRISTEN SKEEL«. I de 
6 nævnte vers er dette de afsluttende 
ord. Afslutningen virker som et ritu
al, hvilket har fået de eventuelle til
hørere til at forstå, at næst kongen 
var det Christen Sked man sktJle 
rakke for hjælpen. Men hvorfor dog 
det? De to kommissærer var ankom
met 18. august og kantaten blev 
opført 20. august. Kunne Rasmus 
Ravn på så kort tid have konstateret, 
at den ene af de kongelige udsendin
ge var mere indstillet på at hjælpe 
end den anden? Forklaringen skal 
nok søges et andet sted. 1600-tallers 
mennesker levede, som nævnt, i en 
ganske anden foresti llingsverden, og 
ifølge den var samfundssrrukturen 
indrettet af Gud. Der var 4 stænder: 
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Adel, gejstl ige, borgere og bønder. 
Enhver skulle blive på den plads, 
Gud havde bestemt for ham. Man 
havde endnu ikke nogen lighedstan
ker. D er var langt fra 1671 til de 
franske oplysningsfilosoffers ide om, 
at alle mennesker er født lige. D en, 
der var adelig af fødsel, var naturlig
vis bedre, klogere, dygtigere o.s.v., 
end den der ikke var født adelig. 
Christen Sked var født adelig. Han 
tilhørte den gamle danske adel. 
Hans far, Jørgen Sked, havde været 
rigsmarsk (hærchef) under Christian 
IV Christen Skeel ejede meget store 
godsmængder og i samtiden regnede 
man ham blandt de 4 rigeste i Dan
mark. Han var blevet udnævnt til 
højesteretsdommer i 1669, og samti
dig var han indtrådt i geheimerådet. 

Thomas Fincke var derimod af 
borgerlig herkomst. H ans far var 
professor i København, og han hav
de selv tjent sig op gennem syste
mer. I 1660 var han blevet gift med 
rentemester Henrik Miillers datter, 
hvorved han erhvervede sig store 
godsrigdomme. Ganske vist var 
adelens særrettigheder til dels blevet 
ophævet ved enevældens indførelse i 
efteråret 1660. Men spørgsmålet er, 
hvor meget det betød i almindelige 
menneskers bevidsthed i 1671. Før 
1660 havde adelen haft eneret på de 
politisk og økonomisk betydnings
fulde embeder såsom lensmandsem
bedet, som kongens rådgivere, hær
chef o.s.v. Alt, hvad der gav magt og 
indflydelse, var forbeholdt den lille 
lukkede befolkningsgruppe, som 
udgjorde 17-1800 personer, svaren
de til 2 promille af den danske 
befolkning. Desuden havde adelen 
skattefrihed for deres godser, og det 
var kun adelige, der måtte købe og 
eje adelige godser. Efter 1660 var 
der ikke længere noget der hed ade
lige særrettigheder. Det betød natur
ligvis ikke, at Danmark blev et lig
hedssamfund, og det ændrede abso
lut ikke på bøndernes situation. 
Men det betød, at velhavende bor
gersønner fik en mulighed for at tje
ne sig op i systemet, og nå til de top
poster, som før havde været forbe
holdt de adelige. Desuden kunne de 
nu eje jord på lige fod med adelen. 
Den gamle adel følte, ar den havde 
position i kraft af slægt og arv. Men 
i 167 1 oprettede kongen et nyt 
rangsystem, således at alle der ejede 

henholdsvis 2500 td. hrk. og 1000 
cd. hrk. kunne få tildelt rang som 
enten greve eller baron. Kongen 
havde hermed faet skabt en ny adel, 
hvor indehaveren af titlen skulle føle 
taknemmelighed overfor kongemag
ten for sin position. 

Christen Sked har sikkert ført sig 
frem med hele den gamle adels ind
groede selvfølelse. H an har ved sin 
selvfølgelige udstråling imponeret de 
plagede og udsultede bornholmere. 
Hvorimod Thomas Fincke, på trods 
af sine evner og position nok snarere 
har haft en velstående borgers attitu
de. Den adelige prestige var vel også 
højere, det var kun elleve år siden at 
enevælden var blevet indført. Det er 
endda sandsynligt at borgerskabets 
nye muligheder har været ukendte 
for den almindelige bornholmer. 
Her fandtes næppe nogen, som ville 
være i stand til at erhverve sig 1000 
td. htk. endsige 2500 td. htk. eller 
på anden måde komme i betragt
ning i det nye system. 

For Christen Skeel blev ruren til 
Bornholm i 1671, en engangs-ople
velse. H an kom aldrig siden tilbage 
til øen. Anderledes forholdt det sig 
med Thomas Fincke. Han blev adlet 
i 1674 og i 1676 blev han udnævnt 
til amtmand på Bornholm. Men 
han døde allerede året efter, i 1677, 
efter et fald med sin hest. Rygtet 
sagde, at det var som straf for, at han 
som højesteretsdommer havde været 
med til ae dømme sin ungdomsven 
Griffenfeld til døden i 1676. Chri
sten Sked havde også været dommer 
i den sag. Han havde, som den ene
ste af højesterets dommere, nægtet 
at afsige dødsdommen over Griffen
feld. H an mente der manglede bevi
ser. Den sag siger en del om de to 

mennesker, der blev sendt til Born
holm i 1671. Borgersønnen har 
måske følt sig overbevidst om sin 
ungdomsvens skyld, men kan ligeså 
godt have følt sig presset af kongens 
ønske om afsigelse af den hårde 
straf. Adelsmanden har haft mod til 
ae stå imod strømmen og imod kon
gen. Christen Sked har ikke følt ae 
han skyldte kongen noget. Han var 
en tro og pligtopfyldende adels
mand, som tjente kongen og riget, 
men sin position og status skyldte 
han kun sin slægt. Han havde endog 
afslået at blive udnævnt til greve. 
Hans udstråling må have virket 



Christen Skeel »den rige« (1623-1688) ses her sammen med sin hustru Birgitte Rosenkrantz (1633-1677). 
Dobbeltportrættet, i hel figur, blev malet af Abraham Wuchters i begyndelsen af 1650-erne. 

Wuchters blev anvendt af kongehuset og den rigeste del af adelen. 
Det var »in« at blive portrætteret af ham. 

Christen Skeel udstråler selvfølelse, hans positur og hans påklædning, 
som er nyeste mode, understreger hans position i samfundet. 

Alene hans støvler er tilstrækkelige til at signalisere magt og myndighed. 
Man kan ikke arbejde med sådanne støvler, formodentlig knap nok bevæge sig med dem, men de var moderne. 

Maleriet hænger på Gl. Estrup og er en gave fra stifteren af Jyllands Herregårdsmuseum Valdemar Uttental. 

Foto og reproduktionstillade/se: Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, Hillerød. 

overbevisende. M åske var han også 
god til at skære igennem problemer. 
Måske - for hvad kan han have nået 
at demonstrere på et par enkelte 
dage? 

I kantaten prises C hristian V. 
(1670-99) i høje toner. H an sryres af 
Guds ånd, han gør kun godt mod 
øens indbyggere: Kongen sammen
lignes med sin fader, Frederik III 

(1648- 1670): »(H an) træder i sin 
Faders spor«. Rasmus Ravn hentyder 
til de løfter, som blev givet bornh ol
merne af Frederik III i december 
1658, efter at bornholmerne selv 
havde befriet sig fra det svenske her
redømme. Kongen lovede den gang, 
at han ville give dem »Saadanne Pri
vilegier og benaadninger. . . baade 
paa udskrivning, Skat og i andre 

Maader hvorved Landets bæste og 
Opkomst søges«.3 Rasmus Ravn og 
de øvrige indbyggere på øen har sik
kert håber, ae Christian V ville hu
ske sin faders løfter i denne situa
tion. I vers 15 forudser forfatteren, 
at alt nu vil blive godt, nu vil kon
gen tage bornholmerne under sin 
beskyttelse »Nu befordris Eders Wel
lstand/ Aet I kand leffue Sickerlig/ 
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wnder Kongens wærn oc hylde 
G ud/ dett hoss ham alltjd forskyl
de«. I vers 3 nåede Rasmus Ravn 
dog lige at antyde, at skattebyrden 
også var en del af bornholmernes 
problemer. Skatterne var pålagt af 
kongen, så egentlig havde han også 
en del af ansvaret for elendigheden. 
Der var altså ikke kun bornholmer
nes syndighed, der var årsag til 
nøden. Gennem de foregående årtier 
var skattetrykket vokset stødt. D er 
var kommet mange nye skatter til. 
Landgilden var den normale afgift, 
man betalte for at dyrke jorden. 
Men udover landgilden var der i de 
senere år kommet nye skatter og 
afgifter bl.a. følgende: månedsskat
ten som nævnes i vers 3, smørskat, 
soldaterindkvartering og prinsesse
styr, en afgift som blev pålagt 
befolkningen når en af prinsesserne 
skulle have udstyr til sit bryllup. I 
øvrigt blev Christian V kronet i 
foråret 1671, og det har sikkert også 
kostet nye afgifter for den skattepla
gede befolkning. Indtil dette tids
punkt, august 1671 , virkede det 
ikke som om, hverken Frederik III 
eller Christian V havde husket 
deres løfter til bornholmerne. Der er 
dog næsten ingen ende på den glæde 
og begejstring Rasmus Ravn udtryk
ker i versene 9-2 1: »Wor Kiærieste 
konge oc Arve-H erre,/ Den milde 
konning Ch ristian/ Tengte paa sine 
Wndersaatter kjærre« (vers 9). I vers 
10 giver han den endnu en omdrej
ning: »H ans Pri is bestaa før t mand 
fra mand/ Saa langt saa som Werden 
staar,/ ja oc saa witt som Solen 
gaar«. 

For et moderne menneske kunne 
det lyde noget overspændt. Man har 
vel som landets leder er ansvar for 
indbyggerne. Men fo r 330 år siden 
var alting anderledes. Samfunds
strukturen var, som tidligere nævnt, 
indrettet og bestemt af Gud. D e der 
var nederst i samfundet, udviste 
meget stor ærbødighed overfor de 
der var placeret højere oppe i syste
met. Jo højere oppe i det hierarkiske 
system, jo større ærbødighed måtte 
de øvrige grupper udvise. Kongen 
var placeret øverst. Kun Gud fandtes 
over kongen. H vad Gud gjorde var 
uransageligt, og indiskutabelt. Hvad 
kongen foretog sig var styret af Gud 
og dermed også indiskurabelt. Men 
tidligere på året havde Gud endnu 
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ikke styret kongen derhen, hvor 
bornholmerne ønskede det. D et 
fremgår m ed al ønskelig tydelighed 
af Rasmus Ravns beskrivelse i hans 
Borringholms Krønike. side 202. 
Under året 1671 i maj måned beret
ter han om en delegation af born
holmere, som var taget til Køben
havn for at bede kongen om, at man 
ikke skulle betale »den langvarende, 
paastaaende og ødelæggende Maa
nedsskat". Men det havde ikke givet 
resultat. Rasmus Ravn slutter dette 
afsnit med følgende udtalelse: »Gud 
styrke, bekræfte og oplyse Kongen 
til naadig Hjælp og Bistand ud i i 
Jesu Navn. Amen «. 

Dog kom d er nogen hjælp. 5. juni 
skriver Rasmus Ravn at »Samme 
dag ankom hid til Rønne nogle 
Hundrede Td r. byg, hs. Kgl. Majes
tæt havde dette arme Landfolk til 
H jælp udi deres Hungersnød og sto
re Trang tilsende til Foræring«.4 
H vilket notatet ud for vers 9 netop 
henviser til. 

Man m å gå ud fra, at kantaten er 
blevet fremført i Rønne medens de 
to kommissærer har opholdt sig her. 
I vers 16 opfordres øens degne til at 
synge, og i versene 18 og 19 opfor
dres alle til a t danse af glæde. D et 
kan være, at det skal forstås sym
bolsk, men hvorfor ikke forestille sig 
et kor, der synger kantaten for Chri
sten Sked og T homas Fincke, og en 
gruppe lystigt dansende bønder. Det 
må da være at fa en hjertelig vel
komst. 

Men hvordan har så den lydmæs
sige oplevelse været? Ole Kongsted, 
museumsinsp ektør ved Musikhisto
risk Museum, har fundet ud af hvil
ken melodi Rasmus Ravn har 
anvendt: »D aphnis gik for nogle 
D age«, nr. 2 i Søren Terkelsens 
»Siungekor«, fø rste snes, 1648. D ee 
er endda ifølge O le Kongsted en 
særdeles nydelig melodi. Men efter
som Rasmus Ravn åbenbart hverken 
har haft musikalsk sans eller stø rre 
digteriske evn er, har det været van
skelige at fa versefødderne til ae passe 
med melodien. Så nogen nydelse 
kan det umuligt have været at over
være kantaten. Til gengæld har 
Rasmus R avn gjort hvad han kunne 
for at være i overensstemmelse med 
datidens udtryksmåde. H an under
streger d en hierarkiske samfunds
struktur, hvor Gud har indsat kon-

gen og givet denne retten til at styre 
sine undersåtter, som i øvrigt kun er 
arme syndere. Hans billedsprog er 
bombastisk og fylde med overdrivel
ser og gentagelser, jævnfør afslut
ningsordene i vers 14 som gentages i 
de følgende fem vers. 

Skeels og Finckes arbejde på øen 
endte med en indstilling til kongen, 
der bl. a. anbefalede følgende: 1) At 
bornholmerne skulle have skatte
nedsættelse 2 eller 3 år. 2) At kon
gen skulle låne 1500 cd. sædekorn til 
øboerne, eftersom de intet havde. 3) 
at bornholmerne skulle fri tages for 
prinsessestyr. 4) at de måne yde 
landgilde i naturalier. 

Disse fo rslag taler deres tydelige 
sprog om en ø i alvorlig nød . D er
udover havde der været en del strid 
og splid på øen om mangt og 
meget.5 D ee fremgik også af kanta
ten. I indberetningen til kongen 
skrev de to kommissærer, at de fleste 
klager skyldtes fattigdom og mangel 
på rede penge til betaling af skatter 
og landgilde, desuden var der ringe 
handel og næring på øen. Kommis
særerne har også kunnet konstatere, 
at mange af bønderne har været 
nødt til ar sælge deres korn og kvæg 
til halv pris. Desuden havde de 
været nødt til at pantsætte deres 
huse og gårde for at kunne betale til 
hæren eller militsen, som den blev 
kalde. Indberetningen bekræfter 
Rasmus Ravns beskrivelse af forhol
dene. Man kan gode fors tå at øens 
indbyggere har følt er håb blive 
tændt ved kommissionens ankomst. 
Endelig var der nogen som ville rage 
sig af deres sag. Men Skeels og Fin
ckes forslag gik snart i glemmebo
gen. 

I Aa kirkes kirkebog står der i 
1673, 14. oktober: »Qva.rtal schac
ten forhøjet«. 

Således endte den Bornholmer
pakke. 

NOTER 
l. Rigsarkivet. Pr ivacarkiv nr. 634 1 

2. Rasmus Pedersen Ravn: Borringholms 

Krønike. Colbergs Boghandels Forlag, 
1926 s. 200 

3. J. A. Jø rgensen: Bornholms Hiscocie. 
Fries Sø rensens Boghandel, 1900, 
bd. I s. 238 

4. Rasmus Pedersen Ravn: 

Borringholms Krøn ike, s. 203 

5. J.A. Jørgensen: Bornholms H isrorie, 
bd . 2 s. 38-40 



JUBILATIO BORRINGIACA. 

Det er Borringholms Fryd./ offuer Woris AllerNaadigsre Arffve=Herris oc/ Konges Christiani 5. Hiætt=Kærlige 
Omsorg, for Oss sine/ Fattige Wndersaatter i mange/ och Adskillige Kongelige Wellgierningers/ BeVijsninger./item/ 
Offuer de H oy=Edle och Wellbaarne, Herrer Commissariers, CH RISTEN/ SKEEL JURGENSON oc THOMAS 
FINCKE, deris Lycksallige H idkomst./ dend 18 Augusti. 167 1. /Vnder Græffue Randzows: Eller Daphnis/ Melodie./ 
D ecanceret ydmygeligen och/ Hierteligen Aff Rasmus Pederson Rauffn,/ Sognedegn ti ll Aakircke,/ ibidem. 

1. 
Gud Allmeg[ig Der Har i Haand 
Kongernes Hiærter oe Mode 
D em Wender oe sejrer till Land oe Wand 
Effter sin Behag ae Wille god 
H and har dræffuett vor ArffHerre fin 
Kong Christian wed Aanden sin 
T hill Oss Betrygt Att Sende hid 
Sine Edle Commisarier Blide 

2. 
Hand har Rætt in Faders Hiærne 
Træder i sin Faders Spoer 
Hielper Oss i vor Srore Smærrre 
Baade med Gierning ae ord 
Nu Wi Har Lidr fasr ruende Aar 
Hunger, Sualt, Torsr oe Modgang sror 
Wederquæger Hand oss well 
G ior Oss gaarr til Liff oc Siæll 

3. 
Nu Creaturene ere dode 
AH hungers nod ae siuger slemme: 
M isvext hauffuer oc lagr ode 
Der sujer fast til! huer Mand hiem 
Maaneders Skarres Contribution 
Har odelagt baade Herre oc Hjon; 
Huussgeraadt er borrte a e Weck, 
Saa mange ey Eyer, en Ringe Sæck. 

4. 
I April Maaned dene Aar 
Komme hid till Landett Skuder frem, 
Haffde inde Korn oe gode Wahre 
Men her vaar intted i Vor Hiem 
Wi Kunde giffve for de Wahre 
Thi maane Vi dem lade fahre. 
Tacke Gud oc noyes saa 
Indtill Oss bedre Kunde gaa. 

5. 
Aek huor megen stor H iærrens Wæ, 
Maa[[e Forældrene ljde da. 

D eres hungrige Barn for Øyen See, 
Ligge Aff suult halffdode saa. 
Forældrene haffde lnred sell 
Om Bornene end skulde Suelte jhiell. 
Saa reygs[e Mænd, Quinder ae Ba rn barn 
Om Brod, nogen Tussind paa Andre Orr. 

18 Augusti 1671 
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6. 
Kiobmanden wilde Ingen rro, 
Dobbelt sine Wahre sold[e Hand, 
Alr huad mand haffde i Sin Boe 
En [Onde Korn ey Løffre kand. 
Pant waer Aldrig fire gange saa god[, 
En tonde Rug sæ[[is der mod. 

Aek Gud veed den Elendighed 
Mand lidde da, med Anden forcræd. 

7. 
Geysrlige Præster ae Degne med, 
Lidde oe Nød i denne Tjd, 
Bonderne feylde haffde men Fortræd, 
Dem skuld nære Wjdt oe bræt. 
Konge fiek intedt: Kireker oeh 
Fattigge Vaare oe bleffue drogge 
Skeede Aff Guds Tilladdelse 
For Vore Syenders Begaaelse: 

8. 
Her vaar icke Hiælp hoss nogen Mand 
vere sig Fryndt eller Frende, 
Aff Høyer eller Næddrige Standt, 
En Huer sin trøst borrWendte 
Den Høyeste Gud saa vor Jammer An, 
Der Allting Endrer, oc vende Kand 
Huis Naffn være æhre i Evighed 
Der Naade haffuer oss beteed. 

9. 
Wor Kiærrste Konge oc Arffve=Herre 
Den milde Konning CHRISTIAN 
Tengte paa sine W ndersaatter Kjærre 
Bescedde vaare i Trang Saadan 
Send[ nogle hundrede Tander Bi ug att saa 
nogle hundrede [onder Buig Liffs Fodde da: 
BleffVddeelt blanr Folckett here, 
Mænd ae Quinder, huor de monne være: 

10. 
Er Denne Kongens Husuallelsse 
Icke art hoytt=romme AJltid 
Der i slige nod ælend igste 
Beviste sin Naade mild ae Blid ? 
0 Gud Wellsign Kong C HRISTIAN 
Hans Priis bestaa ført mand fra mand, 
Saa langt saa som Werden staar 
Ja ae saa Witt som Solen gaar. 

Micha 7 v.9 
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11. 

Hans Kongelig Hoyhed oc Majeseæe, 
Haffer oc nu Eracheee Well, 
Aet huer maan holds ved Lige oc Ræcc 
Wederfares All Lovg oc Skæll 
Her Kunde well wære Wræcc fo rHaand, 
Saa well her, som I Andre Land. 
Den Eenc effcer sicc Egeee cycke 
Anden med mage Kand Undertrycke. 

12. 

Den An bedre har Kongen sende hid 
Thil decce Sin Borringholmbs Land 
Sine ædle Commissaier Blide 
Aff Høy=Adelige seand. 
H r. CHRISTEN SKEEL JORGENSEN 
Oc THOMAS FIN CKE, En mand saa Kion. 
Gud være lofc, de ere kommen, 
Onde eil srraff, Gode cil fromme. 

13. 
Wed deris Komme glæder sig 
Elementerne huer Een 
Soell oc Maane, Srierner rjllige 
Huær der har sin sag Ræer Reen. 
Gud dem begaffue med sin Aand, 
An Kionne paa Huer Erlig mand 
Gud rill æhre, Kongen rill Gaffn: 
Dem Selff rill loffiig Efcersaffn. 

14. 
Saa nu glæde sig Alle mand, 
Ved Deres Komme Frydelig, 
Dett wære signed aff hvad Seand, 
Der recc kand beeænke sig, 
Aer Kongen gior imod oss well 
Alle encen Herre eller Træll , 
Gud bevare Kong CHRISTIAN well 
Ocsaa dend Edle CHRIST EN SKEEL: 

15. 
I Adels Mænd paa decce Land 
glæder Eder hiercelig 
Nu befordris Eders Wellscand, 
Acc I kand leffue Siekerl ig; 
Under Kongens Wærn oc hylde; 
Gud decc hoss ham allejd forskylde 
Gud bevare Kong CHRISTIAN well 
och den Edle CHRISTEN SKEEL: 

16. 
Seaar op I Geisdige i Eders Choer, 
Prisser Gud , Kongen æhrer. 
Nu fo lger igien Eders Floer, 
Derfor lyseig inconerer, 
Med Eders Degnes Music oc Sang 
Huer sigg med siet Inserumences Klang 
Gud bevare Kong C HRISTIAN well 
ocsaa dend Edle C HRIST EN SKEEL. 

17. 
I Borgere paa denne lnsuls Øe, 
Værre Lyseige i Hierne oc moed, 
Der offee fo r ynsked An doe, 
Nu har I fangen for sorgen Bod. 
Ærer Gud: saa oc Kongen med 
Der hiælper Eder fra forcræd , 
Gud bevare Kong CHRISTIAN well, 
Ocsaa dend Edle CHRISTEN SKEEL: 

18. 
Alle Bønder Ihuo I ere, 
her omkring paa dette Land 
Tacker Gud oc Kongen i Sær, 
der har beeengt Eders Wellseand. 
Wisker Øynene, Lader aff att grædde, 
Begynder lyseige Att danne oc quædde, 
Gud bevare Kong CHRIST IAN well, 
Ocsaa den Edle CHRISTEN SKEEL. 

19. 
Alle Fruer oc Jomfruer med 
Lader Eder findes vdi en Danrz, 
Piger, Quinder, Bom i huer Seede, 
Læger fo r Herren med Sand. 
Gud oc Kongen har hore Eders Sorg 
Ehrbleffven Eders Trosr oc hoyeste Borg 
Gud bevare Kong C HRISTIAN well 
oc dend Edle CHRISTEN SKEEL. 

20. 
Alle, Alle dert wære kand, 
Ingen Undeagen her eller der 
Loffver Gud oc Ko ngen For sand 
Saa !enge Warmee Blod i Eder er 
Glemmer Aldrig disse Wellgierninger. 
Berammer dem hoylig i huor I ere 
Gud bevar Kong CHRIST IAN well 
ocsaa den Edle C HRISTEN SKEEL: 

2 1. 

Votum Auehoris sincerum. 
Gud Lycksall iggior Kongens Throne, 
Ham bevar rill Land oc Wand 
Frels ham fra Alle Hans Fienders O nde, 
Oc de ham Wille giore Modsrand. 
Hans Elskelig Dronning oc deris BØRN 
Gud dem bevare well: som en Ørn. 
Gud bevare Kong C HRISTIAN well, 
Commisarne oc rill liff og Siæll: 

Vos Parer, arque Parris Proles, 
Vos Spirirus almus 
Proeeqar exalree salvee, Honorer amet. 

20 Augusri 1671 

NOTER T IL JUBILATIO BORRINGIACA 

Indledningen 
Irem: ligeledes 
Decancerer: sunget 
Ibidem: samme seed 

Vers 1. 
oc: og 

Vers 3. 
siuger: sygdom 
Der sujer fase rill hver . . . det fø les i hvert hjem 
Måneds skatters concriburion: en af de urallige ekseraskaner 
Hjon: tyende, tjenestefolk 

Vers 5. 
orc: seed 

Vers 7. 
Feyld: bønderne led eller manglede 
Drogge: ??? evt. af verber at drage, rage sig af, eilskynde. 
Betydningen usikker 

Vers 8. 
Fryndt: slægtning 
Næddrige stand: de lavere stænder 
beteed: vist 
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Vers JO. 
Husvallelse: opmuntring eller trøst 

Vers Il. 
Erachtee: beslutter 

Vers 12. 
Adels mænd: udmærkede mænd 

Vers 16. 
Flor: blomstring, nu vil det g~ godt 

Vers 17. 
l nsules: ø, ordet gencages på dansk af hensyn til versefødderne 

Vers 18. 
Lader affat græde: holder op med at græde 

Vers 19. 
Læger for Herren: leger - viser glæde 

Vers 21. 
vorum: løfte, bøn 
auctor aucroris: stamfar, ophavsmand, fortaler, formynder 
sincerus: ærlig, oprigtig ubestikkelig 

Afslutningen 
Vos Pater o.s.v.: Fader, Faders Afkom, Milde Ånd 
Skærme, ophøje, frelse, ære og elske dig 



Snoge bæk 
Fiskerleje og Turistby 

POUL HARILD, fhv. Ledende skoleinspektør i Nexø, har skrevet om det gamle fiskerlejes 
udvikfingfta 1700-taflets nøjsomme samfimd til vore dages ferieparadis. js. 

Ved besøg i Snogebæk har gæsterne 
lejlighed ti l at iagtrage arki tektur og 
boligformer fra 1700-tal!et op til 
vore dage. De lave bindingsværkshu
se anvendtes engang af landbrugere, 
som boede i stuehuset ud til vejen 
og havde staldene og hønsegårdene 
bagved. 

D et er længe siden, at nogen i 
Snogebæk d rev landbrug, og i dag 
dominerer moderne villaer, butikker 
og restauranter billedet. 

D en charmerende blanding af 
gamle og nye ejendomme er med til 
at give turisterne indtryk af både 
hygge og foretagsomhed. Det virker 
tiltrækkende. 

En gammel fisker sagde for nylig, 
at der nu er mindst dobbelt så man
ge huse i Snogebæk som i hans 
barndom. Og han overdriver ikke. 

H an kunne også oplyse, at kroen 
ligger i en gammel købmandsforret
ning, og bagbutikken her var engang 
det eneste sted i Snogebæk, hvor 
man kunne ra serveret en bajer. 

På en tur i H ovedgade passerer 
man seks større eller mindre restau
ranter og et an tal forretninger med 
salg af tøj, smykker og slik. 

Der var en tid, da forretningslivet 
på stedet lå på et anderledes lavt 
mveau. 

En poulskerbo, Janus Rohmann, 
var i 1880 elev på Vallekilde Folke
højskole, og han fik til opgave at 
skrive en beretning om sit hjem
sogn. 

Afsnittet om Snogebæk lød sådan: 
»l Fiskerlejet Snogebæk blev der 

tidligere drevet Købmandshandel og 
holdt Kro, som nu er ophævet. H er 
er Nordisk Telegrafselskabs Kabel 
nedlagt til Tyskland«. 

Mere fortalte han ikke. 
Antallet af butikker, der har åbent 

i sommertiden, svarer til forholdene 
i en større by, og kval iteten og udbu
det af varerne ligger flere steder højt. 

Vinteren er en stille tid. Kun et 
par forretninger har åbent. Brugsfor
eningen har dog siden 1890 betjent 
sine kunder hele året. 

Snogebæk ligger i Poulsker Sogn, 
hvor de fleste indbyggere tidligere 
var gårdejere og avlsbrugere. Hoved
parten af snogebækkerne var fiskere, 
og selv om de holdt høns og en 
enkelt gris, skilte de sig ved deres 
interesser og levevis ud fra bondebe
folki1 ingen. 

Afhængigheden af havets skiftende 
luner giver en speciel indstilling til 
tilværelsen. 

EN GAMMEL BEBYGGELSE 
Undersøgelser har vist, at området 
ved Snogebæk var tæt bebygget i 

Snogebæk havn (i 1940'erne). 
Foto: Folkets Hus, Snogebæk. 

Havnebroen. Foto: Bornholms Museum. 
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Gamle hytter (o.1900). Foto: Folkets Hus, Snogebæk. 

jernalderen, og i sandet syd for hav
nen har man funder en stor grav
plads fra oldtiden med flin tøkser og 
andre genstande. 

I 15 5 5 omtales stedet som et 
fiskerleje, og der er registreret tomter 
af middelalderlige fiskeboder. 

Oldtidens folk har slået sig ned på 
stedet, fordi det lå i læ mellem to 
rev, hvor søen bryder i stormvejr. 
Mod nord ligger Salth ammer odde 
med Balka sandsten, og mod syd ses 
de grønne skifre under det fine sand 
ved Bro odde. 

Trods betegnelsen »grøn« fremtræ
der stenlaget mest brunligt. Skiferla
get ligger oven på sandstenen og har 
en tykkelse på op til 100 meter. Ved 
lavvande fremtræder de firkantede 
fel ter tydeligt. 

HAVNEN 

Gennem århundreder måtte fiskerne 
trække deres både op på stranden, 
når de vendte hjem fra deres arbejde 
på havet. 

En simpel mole af sandsten gjorde 
det lettere at bringe fangsten i land, 
men vandstanden var så lav, at ingen 
både kunne lægge til her. 

I 1869 fik Snogebæk sin første 
havn. Bassinet lå inde ved kysten, og 
det viste sig at være en uheldig belig
genhed. Strømmen langs kysten før
te store mængder af sand med sig, 
og det aflejredes i den lille havn . 

Tyve år senere - i 1889 - byggedes 
den nuværende havn, en såkaldt 
øhavn. Fra stranden fører en ca. 100 
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meter lang bro ud til bassinet, der 
ligger gode dækket mellem de to rev. 

Det var den kendte h avneingeniør 
Hans Zahrtmann, der havd e held til 
at gennemføre det store projekt. 
H an boede i Nexø og h avde stået for 
udvidelse og forbedring af flere 
bornholmske havne. Han havde 
erfaringer med den specielle havne
form med øhavne fra arbejdet ved 
Amager fem år tidligere. 

Strømmen løber stadig langs 
kysten, og i langvarige perioder med 
sydøstlig storm aflejres der sand 
mellem havnebassinet og kysten. 
Sandet fo rsvinder igen, når det sæt
ter ind med storm fra n ordøst. 

H avnen blev nacurl igvis dimensio
neret efter datidens bådstørreiser, og 
senere riders fiskere har klaget over, 
at den er for lille. Ejere af større kut
tere har måttet have deres fartøjer 
liggende i Nexø. 

I 1898 blev besejlingsforholdene 
forbedret, da der blev anlagt en bøl
gebryder. 

H avnen gennemgik en omfatten
de reparation og udbygnin g af dæk
molen i 1940. 

I årene 197 4-79 udvidedes havnen 
med et jollebassin, og i 1989 blev 
bølgebryderen forlænget både mod 
nordvest og sydvest. 

Lystsejlere er velkomne, og dem er 
der plads ci l en halv snes af ved en 
særlig kaj. 

Ved stranden under broen kan 
man stadig se rester af srenkar og 
tømmer fra den ældste havn . 

En af de ældste hytter. 
Foto: Folkets Hus, Snogebæk. 

Havnen er privatejet af fiskere og 
andre indbyggere i Snogebæk. 

FISKERNE 

Næsten samtidig med, at den første 
havn blev anlagt, havde skibsbygger 
JH Brandt i Nexø bygget den første 
dæksbåd på Bornholm. Den fik nav
net OTA. 

Dæksbådene gav en anderledes 
tryghed på havet end de gamle, åbne 
både, og man kunne tage ud, selv 
om det blæste en del. 

Næste fremskridt kom ved århun
dredskiftet. Da fik de første fiskerbå
de indlagt motor. Gamle fiskere var 
skeptiske over for det nymodens 
indslag, måske også fordi mange af 
motorerne var meget larmende, og 
ofte strejkede de. 

I løbet af nogle år var det en selv
følge, at en fiskekutter skulle være 
motordreven. Nu var fiskerne ikke 
længere så afhængige af vejr og vind 
som fø r. 

Udvalget af fiskearter i den born
holmske del af Østersøen er ikke 
stort. Sild, torsk og laks dominerer. 

Sildefiskeriet havde sin sæson i 
sommermånederne juni, juli og 
august. Silden skulle være så fed, ae 
den egnede sig til røgning. 

Når fiskerne tidlige om morgenen 
kom i havn efter at have været i 
vrag, stod deres koner klar til at pille 
sild af garnene og gøre dem klar til 
røgnmg. 

Fangsten af torsk betød mindre. 
Store drenge fik lov til ae låne deres 



faders jolle, og så roede de ud og 
»trak torsk« med krog og snøre. 

Når de et halvt hundrede år senere 
havde lagr op som »rigtige« fiskere 
og afhændet kutteren, tog de i godt 
vejr en tur på havet i en mindre båd. 
De kunne så vende hjem med en 
forsyning af torsk, fanget på den 
gamle måde. 

I sin tid betød torskefiskeriet kun 
lidt i omsætningen. Det forhold har 
ændret sig. I lange tider har store 
kuttere med garn eller trawl drevet 
torskefiskeri næsten hele året. Myn
dighederne har dog sat stop for 
fiskeriet et par sommermåneder. -
Torsk er den fiskeart, der leveres 
mest af til fiskeindustrien. 

Det sidste århundrede har laksefi- Redningsøvelse. Foto: Folkets Hus, Snogebæk. 
skeriec fundet sted i vintertiden. En 
gammel fisker havde den faste regel, 
ae hans lajsalæjnkjer skulle være klar 
den 10. oktober. Laks blev fanget 
både med garn og kroge. 

I vor tid er der kun en halv snes 
fiskere i Snogebæk, og de fleste far
cø jer er enmandsbåde. Hovedparten 
af fangsterne leveres til Bornfish i 
Nexø. 

HAVNEPLADSEN 

På gode sommerdage er der stort 
besøg på pladsen ved havnen, Sno
gebæks turist-midtpunkt. Gæsterne 
stiger ud af busserne for at opleve et 
sted, hvor fortid og nutid mødes. 

Gamle redskabshuse og udtjente 
røgeriskorstene står ved siden af 
moderne indrettede butikker med 
fristende tilbud til de mange 
besøgende. 

Som et minde om tidligere tiders 
store fiskeri ligger lige inden for hav
nebroen et antal hytter, som engang 
brugtes af fiskerne til opbevaring af 
redskaber. Hele området har præg af 
gamle dages enkle byggeform, men 
nogle af hytterne er stadig i brug. 

En af de små bygninger er særlig 
interessant at studere. D en er opføre 
med en såkaldt brokkemur, dvs. 
sandsten, der er stablet op uden 
mørtel. Byggemåden er den samme, 
som er brugt ved de talrige stengær
der i Nexø-området. 

Lige nord for broen lå engang 
Salthammer Batteri. På skansen stod 
under Englandskrigen to score kano
ner til beskyttelse af den lave kyse. 
Der ses ingen rester af det militære 
anlæg, og nu er der på seedet indret
tet en mindre restaurant i en hytte. 

Dee populære »Sørens Værtshus« 
er indrettet i et par ombyggede red
skabsbygninger og har en heldig pla
cering mide i det velbesøgte havne
område. 

En markant bygning på havne
pladsen kaldes »Folkers Hus« og 
fremtræder som et velindrettet for
samlingshus, der bruges af forenin
ger og private til møder og fesclige 
sammenkomster. 

Den n uværende bygning er opført 
af mursten og med moderne 
installationer. Tidligere lå på stedet 
en primitiv træbygning, som oprin
delig havde stået ved Stangebækken. 
Under Første Verdenskrig blev den 
brugt som sommerlejr for svagelige 
børn fra København. 

Snogebækkerne kaldte de små 
sommergæster magistrats-bællana, og 
ved ankomsten måtte de gennemgå 
aflusning og bad. 

Et tidligere silderøgeri med fem 
skorstene bruges i dag både som 
lagerbygning og som fiskeudsalg og 
restauration. Det gamle røgeri ejedes 
af Snogebæk Fiskesalgsforening, 
men nedbrændte i 1970. Ved gen
opbygningen indrettede man en 
pakkehal i forbindelse med røgeriet. 

I et af de tidligere røgerier er ind
rettet et glaspusteri, det første på 
Bornholm. Mange turister benytter 
lejligheden til at gå indenfor og 
overvære, hvordan kunstnerne arbej-

Solgaarden på Titristvej. 
Nu feriekoloni for Gentofte Kommune. 
Foto: Bornholms Museum. 
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Havnepladsen. Foto: Bornholms Museum. 

der med det glødende stof og frem
stiller de fine glasvarer. 

En stille sommeraften folder det 
folkelige liv sig rigtigt ud på havne
området. Efter et forfriskende bad 
hygger turisterne sig med god mad 
og drikke og lys på bordene. De 
fastboende kan godt være med. H ar
monikamusikken passer fint til ste
det, hvor hav og land mødes. Unge 
par promenerer på havnebroen. 

HAYNEFESTEN 

I sommertiden holdes det såkaldte 
»kræmmermarked« et par gange om 
måneden. Her sælger folk, der kan 
tilbyde hjemmelavede varer eller 
interessante samleobjekter, tingene 
fra små boder. 

Disse markedsdage har stor søg
ning, men årets store begivenhed er 
absolut havnefesten, der afholdes 
sidst i juli. D en tiltrækker et stort 
publikum, turister og fastboende. 

Siden 1973 har snogebækkerne 
arrangeret denne fest på havneplad
sen, der har vist sig at være yderst 
velegnet til opstilling af de mange 
telte og boder. Her kan gæsterne fo r
syne sig med mad og drikke og lytte 
til musik af enhver art. 

Børn og voksne morer sig med 
indsats i skydetelce, tombola, rafle
bar og lykkehjul, og de mange med
virkende har travlt med at betjene 
de glade gæster. 

Gennem de mange år har der 
naturligvis været tilbudt skiftende 
former for forlystelser, men visse 
indslag har vist sig at være så store 
publikumstræffere, at de er blevet 

Fiskekuttere fra Snogebæk og 
Nexø deltager i en kapsej lads, som 
følges af et stort publikum på hav
nen og stranden. En knap så profes
sionel sejlads præsteres af »Sliskens 
Vovehalse«, der går til søs i deres 
hjemm ebyggede »fartøjer«, ofte fan
tasifulde, men ikke altid lige sødyg
nge. 

Lige så traditionelt på programmet 
er det flotte fes tfyrværkeri, der søn
dag aften sætter punktum for de 
travle dage. 

N æsten 500 personer deltager i 
forberedelserne og gennemførelsen 
af den populære havnefest, og 
omsætningen har i de senere år lig
get på ca. 700.000 kr. 

I fo rbindelse med festen h oldes en 
koncert med e t kendt orkester. I 
1999 kunne Lars Lilholt Band samle 
henved 5.000 tilhørere til sin popu
lære optræden. 

Poulsker Idrætsforeni ng står som 
arrangør af fes ten, og overskuddet 
giver fo reningen et sol idt, økono
misk grundlag for dens virksomhed. 

RED N INGSVÆSENET 

Redningsstationen ligger stadig ved 
havnen, men siden 1964 har byg
ningen ikke været brugt til sit oprin
delige formål. De korslagte danne
brogsflag på porten er fjernet, og i 
dag holder »Snogebæk Galleri« til 
her og tilbyder tøjvarer, postkort o.a. 

Det danske redningsvæsen blev 
etableret i 1852, og samme år opret
tedes fem stationer på Bornholm: 
Snogebæk, Rønne, Allinge, Gud
hjem og Svaneke. På grund af de 
mange strandinger på Sydøst-Born
holm blev Snogebæk-stationen 
udstyret med både redn ingsbåd og 
raketapparater. De øvrige fik kun 
raketapparater. 

Den første station lå temmelig 
nær ved strandkanten, men blev 
fuldstændig ødelagt under stormflo
den den 13. november 1872. Kort 
efter opfø rtes den nye bygning læn
gere inde på land. 

D er anvendtes samme type red
ningsbåd i al le landets stationer -
robåd med 10 årer. Snogebæks første 
redningsbåd anvendtes indtil 1907. 
D ens afløser var i brug, indtil statio
nen blev nedlagt. Solidt kram, begge 
både hold t i mere end 50 år. 

Båd nr. 2 kan ses på Nexø Mu
seum som en af samlingernes mar
kante udstillingsgenstande. 

Ved stationen var ansat en opsyns
mand, en bådformand og elleve båd
mænd. D istriktet strakte sig fra Sose 

faste punkter på programmet. Gamle silderogerier. Foto: Bornholms Museum. 
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i vest ti l Malkværn i nord, og til 
Sn ogebæk-afdelingen høne også en 
mindre station i Boderne. 

I stationens levetid del tog mand
skabet i 65 alvorlige redningsaktio
ner, 51 med båd og 14 med raketap
parat. En opgørelse viser, at knap 
400 mennesker blev redder i land 
ved stationens indsats. 

29. marts 1856 strandede den 
tyske galease »Bli.icher« en halv mil 
syd for Snogebæk. Under rednings
arbejdet, hvor man prøvede ae kom
m e ud til skibet, kæntrede rednings
båden, og fem mand omkom: Niels 
Kruse, Ferdinand Holm, Hans Peter 
Holm (brødre), Johan Madsen og Pension Strandbo på Turistvej. Foto: Bornholms Museum. 
Peter Munch. Kun en mand reddede 
livet: Sømand Peter 'Trommer. 

Redningsbåden var rung ae trans
portere. Der skulle seks heste til at 
trække: To foran og ro på hver side 
af båden. 

Man havde en fast aftale med en 
vognmand om ae møde frem med 
hestene ved en stranding eller til 
øvelse. 

I de senere år brugte man en kraf
tig traktor. 

Da Farvandsdirekcoracec i 1964 
anskaffede motorredningsbåde, fik 
den nye båd hjemsted i Nexø. -
Sn ogebæk-scacionens dage var tal te. 

SNOGEBÆK VANDVÆRK 

Som et led i omlægningen til 
bymæssige forhold fik Snogebæk sit 
vandværk i 1949. 

Dee betød en gennemgribende 
modernisering i de fleste huse og en 
stor lettelse for husholdningen. 

Af de første 68 andelshavere havde 
kun fire indlagt bad eller wc, så de 
lokale håndværkere fik travle med at 
ordne de mange installationer. 

Siden er der opført mange nye 
huse i Snogebæk, og både fastboen
de og sommerhusejere har tilsluttet 
sig, så man har flere gange måttet 
udvide. Det har også været nødven
digt at udskifte ledninger, der har 
vist sig ae være underdimensionere
de. 

Værket leverer nu vand til mere 
en d 800 huse. 

TURIST VEJ 
Vejen fra Snogebæk mod Bro odde 
har i nyere rid fået navnet Turiscvej. 
D en betegnelse rammer ganske godt 
den kendsgerning, at det i høj grad 

skyldes turistbesøget gennem et lille 
hundrede år, at fiskerlejet har gen
nemgået en stærk forandring. 

O prindelig var vejen ganske smal 
og anlagt til brug for redningsvæse
net, men i vore dage trafikeres den 
brede og asfalterede færdselsåre især 
af de mange sommerhusejere, der 
holder ferie i området. Også en ræk
ke smalle stier fra Turiscvej til stran
den er tæt bebygget med ferieboli
ger. 

Købmand HP. Sode ombyggede 
en ældre ejendom og indrettede et 
sommerpensionat. D et kaldtes 
»Strandbo«. Navner findes endnu, 
men de gamle bygninger er fjerner 
og erstattet af en række moderne 
indrettede ferieboliger. 

Gentofte Kommune kalder sin 
ferielejr for skolebørn »Solgården«. 
H er boede i sin tid avlsbruger Jørgen 
Dam, og den oprindelige ejendom 
er udvidet med bygninger, der giver 
plads til den ferierende ungdom, 
som også har god lejlighed til at dyr
ke boldspil og anden sport på de 
store græsarealer, der hører til ejen
dommen. 

Først i 1920' erne lod direktør 
Sophus Falck fra Paicks Rednings
korps opføre fem sommerhuse ved 
Turiscvej. Som materiale til husene 
brugtes for en stor del rømmer fra 
en stranding. H usene opfyldte ikke 
længere nutidens krav til indretning 
og komfort, så de fleste er revet ned. 

H ele området syd for Snogebæk er 
nu så tæt bebygget, at der kun er 
ganske få byggegrunde tilbage. De 
mange velindrettede ferieboliger står 
som et tegn på den enorme udvik
ling, som samfundet har gennem-

løbet det sidste århundrede. Velstan
den og turistaktiviteterne er vokset i 
hastigt tempo. 

HUNDSEMYRE 
Tæt ved Snogebæk ligger Hundse
myre, en tidligere mose på ca. 35 ha. 

Under de to verdenskrige blev der 
skåret store mængder tørv til brænd
sel. Firmaet H.V Munch forestod 
arbejdet under Anden Verdenskrig, 
men måtte i august 1944 stoppe tør
vegravningen . Mosen var på det 
nærmeste tømt. Her havde 100 
mand haft arbejde, og i sæsonen 
(maj-august) blev der produceret 
130 tons om dagen. 

H undsemyre ligger dels i Bodil
sker, dels i Poulsker Sogn og ejedes 
oprindeligt af staten. I 1875 blev 
mosen udbudt ti l salg ved en aukti
on, og 13 købere meldte sig, flest 
gårdejere og husmænd. 

D e nye ejere stiftede interessent
skabet H undsemyre for at producere 
tørv og udnytte græsset på engarea
lerne. Man anskaffede gravemaski
ner og stikmaskiner, og der opførtes 
en træbygning, hvor materiellet 
kunne opbevares. 

I mange år fungerede avlsbruger 
Georg Kruse fra Snogebæk som en 
slags bestyrer af Hundsemyre, og 
han var indehaver af de fleste parter 
i selskabet. H an var en ivrig jæger og 
en dygtig fuglekender. H an sørgede 
for, at sagerne var i orden og gik 
daglig en tur i mosen. Uvedkom
mende jægere og fiskere havde ikke 
noget at gøre på hans område. 

Mosen ejes stadig af interessent
skabet. Den blev fredet ved en ken
delse af 22. marts 1977. Det bety-
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Sommerbutik i den gamle redningsstation. Foto: Poul Harild. 

der, at der ikke må opføres bygnin
ger, og at publikum har fri adgang 
til moseområdet. Der blev anlagt en 
offentlig parkeringsplads med ad
gang fra Søndre Landevej, og fra et 
fugletårn kan interesserede kigge 
over mosen med dens specielle fugle 
og planter. Dog er adgangen til 
mosen lukket for publikum i perio
den fra 15. marts til 15. juli af hen
syn til de ynglende fugle. 

I over et halvt århundrede har 
Hundsemyre ligget hen som et 
smukt og fredel igt naturområde, vel
egnet til spadsereture. Dunhammere 
og siv fylder godt i vandhullerne. 

STORE PLANER 
Udbygningen af Snogebæk har bety
det, at en stor del af indbyggerne nu 

bor i bymæssige kvarterer og ikke 
føler nogen særlig tilknytning til det 
gamle landsogn Poulsker. D e har 
deres arbejde, arbejdskammerater og 
bekendte andre steder. 

En gruppe fra de lokale idræts-, 
borger- og handelsforeninger ønsker, 
at Snogebæk skal have status som et 
lokalcenter i kommunen. Der skal 
være større muligheder for for
eningsaktiviteter og udøvelse af 
sport. Det vil give folk et bedre ind
tryk af at være hjemmehørende på 
stedet. 

Man har udarbejdet en plan fo r 
oprettelse af et kultur- og idrætscen
ter. Som en følge af, at Poulsker 
Skole for nogle år siden blev ned
lagt, indeholdt planen også opførel
sen af en ny skole i Snogebæk. 

Turistbutik i gammel landbrugsejendom. Foto: Poul Harild. 
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Den kommunale administration 
har gennemgået planerne, og bereg
ningerne viste tydeligt, at udgifterne 
til en skole i Snogebæk ville være en 
alt for stor belastning for kommu
nens økonomi. Skoleplanerne blev 
derfor d roppet, men der arbejdes 
videre med projektet om en sports
plads og en bygning til andre kultu
relle akt i vi te ter. 

Sammen med arkitekt Christian 
Iversen har gruppen udarbejdet en 
plan om opførelsen af 12 andelsboli
ger. Bebyggelsen ligger ved Hoved
gade og f"ar navnet Bechs Have, efter 
en tidl igere ejer af grunden. Husene 
bygges med traditionel høj rejsning 
og har beklædning af cedertræ. De 
første spadestik blev taget i april, og 
den første beboer flyttede ind i 
august 2000. 

Byggeriet må ses som tegn på, at 
Snogebæk er blevet et vækstområde, 
hvor folk gerne vil bo. 

Udbygningen fortsætter. Glashyt
ten går over til helårsproduktion og 
ffir en stor tilbygning, der også giver 
plads til en tøjforretning og en isbu
tik. 

På Hovedgade er også et par nye 
forretninger ved at indrette sig, 
så Snogebæk H andelsstandsforening 
ser med fortrøstning hen på fremti
den for byen. 



Neksø Sygehus 1 maj 1945 • 

Erindringer om en voldsom »befrielse« 

Som sygeplejeelev oplevede ANNA MARJE KJØLLER de sovjetiske luftangreb på Neksø den 
7. I 8. maj 194 5, og hei' fortæller hun, hvad der skete på sygehuset, hvor personalet blev presset 
til det yderste. 

Skildringen a støttet af dagbogsnotater fi'a dengang. js. 

Jeg rejste til Bornholm med »Carl« 
sankthans nat 1942 for at uddanne 
mig til sygeplejerske på Neksø Syge
hus. Ved ansættelsen var jeg ikke 
gjort bekendt med, at elevtiden 
skulle deles med to år i Neksø og et 
år i Aakirkeby. Jeg fik derfor kend
skab til arbejdet på begge sygehuse, 
hvilket kom mig til gode under 
bombardemen terne i maj 1945. 

Efter to år i Neksø flyttede jeg den 
1. juli 1944 til Aakirkeby. 

Fredag den 4. maj 1945 om afte
nen sad jeg alene på mit værelse og 
hørte radio med fredsbudskabet. 
Der var ingen af mine elevkammera
ter hjemme. Jeg gik ned i sygehusets 
gård, som var aflukket med en jern
gitterport. Derigennem kunne jeg se 
endeløse rækker af tyske soldater og 
flygtninge vandre formålsløst afsted. 
Et ynkeligt syn. Jeg var bange. 

D et var meget fint vejr. 
Jeg hørte en vemodig 
m andsstemme synge: 
»Himlens klare stjerne, 
h ar bragt mig 
fædrenehjemmet nær«. 

Pludselig blev stilheden brudt, da 
nogle soldater prøvede at ruske por
ten op - det lykkedes heldigvis ikke. 

Lørdag morgen ringede kirkeklok
kerne, og de af os, som kunne, for
lod afdelingen for at gå i kirke. 

Søndag var der en trykket stem
ning på sygehuset - man talte om, 
at der et sted i Almindingen var 
samlet flere tusinde tyskere, som var 
ved at gå i panik, fordi de ikke hav
de raet mad i flere dage. På sygehu
set havde vi en patient, som talte 
godt tysk. Hun blev anmodet (jeg 

seng for at tage med til Almindin
gen. H er skulle hun tolke en besked 
til tyskerne om, at de ville ra et mål
tid mad snarest muligt. Overlæge 
Nissen accepterede ordningen. Pati
enten klarede opgaven og blev deref
ter bragt tilbage til sin sygeseng. 

Søndag aften cyklede jeg til Nek
sø. Jeg havde fridag om mandagen, 
og jeg havde aftalt, at den skulle til
bringes hos mine svigerforældre, 
Torvegade 1. 

Min svigermor var ikke rask- fak-

tisk var hun meget dårlig efter et 
chok, som hun året forinden havde 
pådraget sig under en tidlig mor
genspadseretur gennem Brogade. 
H er havde hun oplevet det uhyggeli
ge syn af spredte menneskerester fra 
en frihedskæmper, som ved et uheld 
havde sprængt sig selv. Dette uhyg
gelige syn forfulgte hende dag og 
nat. Hun kunne ikke længere klare 
sig selv og sygnede hen. 

Hen på aftenen cyklede jeg lidt 
rundt i byen for eventuelt at træffe 

ved ikke af hvem) om at forlade sin Overlæge Ejler Hempel-Jørgensen. Foto: Ca. 1947. Bent Sanne Jacobsens arkiv. 
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Oversygeplejerske Olga Christensen. 
Privatfoto. 

min forlovede, Povl Kjøller, som var 
sendt på patrulje i byen. Jeg traf 
ham på hjørnet af Pilebrovej og 
Ndr. Strandvej, hvor han stod vagt 
sammen med en anden frihedskæm
per, som hed Andersen. D et var en 
mærkelig oplevelse at se de to 
»stridsmænd« bevæbnet med skyde
våben - som de vel næppe havde 
kendskab til - og i en uniform, som 
kun bestod af et armbind. På den 
modsatte side af gaden lå et utal af 
tyske soldater, som havde lejret sig i 
græsset. En af tyskerne kom over 
gaden og spurgte, hvad armbindet 
betød. Han fik det svar, at det var et 
symbol for Monrgomerys befrielses
hær. Tyskeren kvitterede med en 
hånlatter. Han gik tilbage til sine 
landsmænd, som satte i med et lat
terbrøl - og enkelte skadefro tilråb. 
De var nok endnu ikke klar til at 
strække våben. D et var uhyggeligt. 

Mandag den 7. maj om formidda
gen cyklede jeg, sammen med Povl, 
rundt for at se på byen. Vi stod nede 
ved jernbanestationen, da de russi
ske maskiner kom ind over byen og 
blev beskudt. Lide senere kørte vi 
hjem til Torvegade, hvor vi stillede 
vore cykler ind i porten - en på hver 
side af udgangsdøren. Da vi nogle 
dage senere skulle bruge dem igen, 
var den ene cykels forhj ul - og den 
andens baghj ul - skude til ukende
lighed . Hos cykelsmeden i Sonne 
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H ansens gård blev de til en udmær
ker cykel, som jeg kørte på i mange 
år fremover. 

Ved middagstid - mens vi sad og 
spiste - bragede der så løs. Vi fik 
med besvær hj ulpet min svigermor 
ned i kælderen, hvor vi opholdt os, 
cil angrebet var forbi . Da vi igen 
kom op i forretningen, var der kun 
rod og glasskår. Povl låste omhygge
ligt døren, og vi gik ud gennem de 
knuste udstillingsvinduer. Jeg løb 
hen til Kildestræde, hvor jeg som 
det første så mælkehandler Schous 
hus med spisebordet og de væltede 
stole midt i ruinerne. Ved det store 
bombekrater stod missionær Jacob
sen og stirrede frem for sig. Jeg 
spurgte ham (lidt dumt, måske) om 
her var sket noget? H an rystede blot 
på hovedet og sagde: Det tror jeg da 
ikke! 

Jeg har sidenhen ofte tænkt på 
denne underl ige ordveksling. Jeg løb 
ti lbage til torvet, hvor en fri
hedskæmper råbte, at jeg skulle se at 
komme hen til sygehuset. H an fi k 
standset en bil, som var ved at vende 

Sygeplejeelev Grethe Petersen 
(senere gift Kobbernage!). Privatfoto. 

på grund af murbrokker og glasskår. 
Jeg ved ikke, hvem det var, men 
længere oppe ved Aasen blev også 
slagter Glistrup senior taget op for 
at blive kørt på landet. 

Jeg kom til sygehuset, før der var 
blevet bragt sårede ind. Personalet 
kørte rundt med patienter - jeg tror, 
de havde været i beskyttelsesrum. 
Dr. Hempel-Jørgensen var der, og 
d.r. Steingrimur Mathiasson kom 
straks efter mig. Installatør Løvgren 
kom for at skaffe mere strøm, så vi 
kunne benytte røntgenafdelingen, 
men det lykkedes ikke. D ette voldte 
os store problemer resten af dagen, 
da vi fik Aere patienter med alvorl ige 
knoglebrud, som så i seedet måtte 
behandles efter »fingerspidsfornem
melse«. 

Dr. Hempel-Jørgensen var meget 
util freds med, at to sygeplejersker, 
som var gift og boede i byen, ikke 
mødte op. De h avde tidligere været 
ansat på sygehuset som assistenter 
og var fuldt fortrolige med arbejds
gangen - også på operationsstuen. 
De kunne have været til uvurderlig 
hjælp. 

På dette tidspunkt manglede jeg 
ca. 1112 måned af m in uddannelse, 
men havde bestået eksamen. I man
gel af fuldt uddannede sygeplejer
sker blev jeg så bedt om at give nar
kose, og det var, hvad jeg hovedsage
ligt beskæftigede mig med resten af 
dagen. Det var en udfordring, da jeg 
ikke tidligere havde prøvet det alene. 
Oversygeplejerske fru Madsen holde 
naturligvis øje med forløbet - så vidt 
hun havde tid - men der var jo 
meget andet at se til, for pludselig 
kom der mange patienter, i begyn
delsen mest lettere sårede. 

D et var begrænset, hvad der fand
tes af instrumenter på så lille et syge
hus. Det krævede både tid og omhu 
at få dem renset og steril iseret efter 
brug. En elev måtte dagen igennem 
udføre sekretærarbejde, da alle ind
bragte skulle registreres og h ave 
oprettet journal med diagnose og 
behandlingsbeskrivelse. Der kom 
hurtigt samaritter til hjælp. Det let
tede arbejdet meget. D e tog imod de 
sårede og fik dem anbragt, indtil de 
kunne behandles. De klædte patien
terne af - en tilsyneladende simpel 
ting, der dog kunne tage uendelig 
lang tid. Mange af de indbragte var 
Aygminge, der var iklæd t Aere lag 



tøj og kjoler. Inderst inde på krop
pen havde de anbragt deres penge og 
værdigenstande - så meget, de kun
ne bære. Der var ikke nogen rar 
beskæftigelse for samaritterne. Der 
var patienter med dysenteri, og 
mange lugtede slemt af mangel på 
vask og renlighed gennem længere 
tid. Der var meget dårlige patienter 
imellem - også smitsomme tilfælde, 
som straks blev sendt over på epide
miafdelingen. Flere døde. 

H en på eftermiddagen fik vi ind
bragt kommandanten for de tyske 
tropper omkring Neksø. Jeg husker 
ikke mere hans navn. Han havde 
netop i disse dage sin kone på besøg, 
og de var begge lettere såret. Han 
havde en læsion i sit ene knæ, hun 
havde faet nogle murbrokker oven i 
hovedet og blødte en del. Jeg husker 
hendes frisure - smart opsat med 
masser af krøller samlet oven på 
hovedet. Hun skulle gøres klar til 
behandling, og alle krøllerne faldt 
brat for en af samaritternes saks. 
Over dette - og meget andet - rase
de og skældte kommandanten. Midt 

i dette intermezzo kom en dansk fri
hedskæmper. H an havde fået et sår 
på sin ene kind og blødte lidt. Der 
var netop fri på operationsstuen, og 
Hempel-Jørgensen beordrede dan
skeren ri! behandling først. Kom
mandanten - som nok havde mange 
smerter i sit knæ - blev endnu mere 
olm, indtil Hempel-Jørgensen i en 
korr, men utilsløret vending forkla
rede, at her var det altså ham (Hem
pel-Jørgensen) som bestemte. 

I øvrigt må jeg udcrykl<e min 
beundring for H empel-Jørgensens 
arbejde hele denne dag. H an - som 
jo ellers kunne være noget brysk -
optrådte køligt og fattet og med et 
godt overblik i den vanskelige situa
tion. Hempel-Jørgensen havde 
opholdt sig i randstaterne som mili
tærlæge under Første Verdenskrig, så 
han talte og forstod lidt russisk. 
Dette gjorde han brug af over fo r 
flere af de sårede, som kom fra Balti
kum. 

En frihedskæmper kom og spurgte 
efter dr. E. Pedersen, som lå inde 
med evakueringsplanen for Neksø. 

Neksø Sygehus. Foto: 1973. Bornholms Centralsygehus' arkiv. 

Vi havde ikke set ham. H an kunne 
ellers have gjort god gavn på opera
tionsstuen som aflastn ing for Hem
pel-Jørgensen, som ind imellem 
måtte tage sig af noget administra
tivt. Der skulle blandt andet foreta
ges en del udskrivninger af danske 
patienter - for at gøre plads til flere 
sårede. 

Man fandt vist dr. Pedersen på 
landet, hvor han udleverede nøglen 
til sit skrivebord, men han kom først 
til sygehuset hen på aftenen, hvor 
travlheden var ved ar være forbi. 

Midt på eftermiddagen kom over
læge Nissen fra Aakirkeby Sygehus 
sammen med sin operationssygeple
jerske Grethe Funch. De fik overladt 
badeværelset, hvor de tog sig af 
behandling af mindre skader og 
brud, mens Hempel-Jørgensen og 
Mathiasson fortsatte på operations
stuen med større operationer og 
amputationer. Denne hjælp fra 
nabobyen var en utrolig lettelse. Der 
blev rydder op i køen på gangen, og 
en del kunne sendes hjem efter 
behandling - inklusive komman-
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danten med frue. D e første sårede 
blev iført sygehusets skjorter og kom 
i seng, men snart var den sidste 
skjorte brugt og alle sengene opta
get. Portør Sonne blev dog ved med 
at skaffe madrasser frem. Her blev 
sårede anbragt, blot med et tæppe 
over sig. 

Ved 18-tiden var vi ved at være 
færdige. Vi havde den sidste patient 
på operationsstuen. H an var meget 
hårdt såret i begge ben, havde lidt 
stort blodtab, var meget angst og 
havde frygtelige smerter. Han stam
mede fra Georgien. H empel-Jør
gensen talte med ham , men jeg for
stod ikke, hvad de tal te om. Jeg ved 
ikke, hvordan han var endt på Born
holm i tysk krigstjeneste. Han fik 
amputeret sit ene ben, og det andet 
blev lagt i gips. Lægerne tog kitler 
og masker af og forlod operations
stuen. En samarit var på vej ind med 
en båre for at køre patienten ud. 
Patienten var stadig i narkose. Jeg 
stod og løftede patientens gipsben, 
så det kunne tørre, da jeg ud af det 
store vindue så flyene komme. Om 
eftermiddagen h avde vi hørt, at de 
tyske tropper på Bornholm havde 
overgivet sig, så jeg troede først, det 
var englændere, indtil bomberne 
begyndte at »dryppe« under flyene. 

Alt blev kaos. Vi skulle gå i 
beskyttelsesrum. H empel-J ørgensen 
sagde, at vi måtte beskytte os selv -
ellers var der jo ingen til at tage sig 
af, hvad senere måtte komme. Så jeg 
begav mig på vej mod beskyttelses
rummet, og efterlod den nyoperere
de patient. Jeg fandt aldrig ud af, 
hvad der senere skete med ham. Vi 
prøvede gang på gang at komme 
over gården til beskyttelsesrummet. 
Vi måtte forcere en regn af tomme 
patronhylstre fra antiluftskytset - og 
de kunne slå h årdt. En nybagt mor 
sad og jamrede: »Mit barn, mit 
barn«. Oversygeplejersken prøvede 
at berolige hende med, at barnet var 
beskyttet af sin dyne. Men moderen 
sad med dynen i armene - hun hav
de i skyndingen ikke faet barnet 
med. 

Vi kom på afdelingen igen, men 
nu var alt mere håbløst. En dansker, 
Martin Westh , kom ind, hårdt såret, 
men ved fuld bevidsthed. H an kom 
straks på operationsbordet, men 
kunne ikke opereres. Han fik en 
smertestillende sprøjte. 
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N æste morgen blev han evakueret 
til Aakirkeby Sygehus. Jeg sad hos 
ham, da han døde nogle dage senere. 

Nu var lyset væk. Vi havde kun en 
nødbelysning. CBU (Civil Beskyt
telses-tjenestens Udryk.ningskolon
ne) kom til hjælp, og alle danske 
patienter blev evakueret (på nær 
Westh). De opererede patienter var 
efterhånden vågnet op af narkosen, 
de skulle tilses og have smertestillen
de medicin. Nogle soldater græd og 
kaldte på deres mødre, andre ville 
have mere krig. En soldat var skudt i 
lungen - han lå på sin madras og 
gispede efter vejret. Pludselig rejste 
han sig halvt op, mens han i en 
strøm af blod rallede: »H eil Hitler!« 
Han sank tilbage på sin madras -
død. 

Vi var alle sammen sultne, tørstige 
og meget træcre, men vi måtte i gang 
igen - næsten forfra. O versygeple
jersken kom med nogle øl - rigtige 
bajere - som jeg ellers ikke troede, 
jeg kunne lide. Men det kunne jeg -
den dag. 

Kl. ca. 22 var der ikke flere ube
handlede, men personalet skulle jo 
fortsætte i nattevagt. Det må have 
været meget krævende, selv om de 
skiftedes. 

Kaptajn Wegener var på sygehuset 
for at tale om evakuering. En eller 
anden formidlede, at jeg kunne køre 
med ham til Aakirkeby Sygehus. 
Det blev en tankevækkende tur. 
Lange kolonner af tyske soldater og 
flygtninge gik i begge sider af vejen 
- i begge retninger - slæbende på 
bylter og børn. En ordonnans kørte 
bilen, mens kaptajn Wegener hele 
tiden roligt dirigerede farten. D a vi 
kom et stykke ned i Storegade, lå 
der en forsager midt i gaden, så vi 
måtte vende om. Vi kørte så ned om 
stationen og videre ad Sdr. Landevej. 
Turen tog ret lang tid på grund af 
flygtningestrømmen. Jeg var hjem
me på mit værelse godt midnat. 

D en 8. maj kl. ca. 9 kom persona
let fra Neksø Sygehus sammen med 
enkelce patienter. Hele dagen - når 
vi havde fri - lå vi over for sygehuset 
på en mark og hørte bombespræng
ninger på land og over vand. Vi var 
alle bange. 

Den 9. maj om aftenen kl. ca. 21-
22 modtog vi en hårdt såret russisk 
marinesoldat. En russisk torpedobåd 
var blevet beskud t af tyskerne fø r 

landgangen. H an havde lidt et 
meget stort blodtab. D er var 3-4 
andre russiske soldater med. De vi r
kede meget primitive. Patienten 
kom straks på operationsbordet og 
fik amputeret sit ene ben. Under 
operationen fik han blodtransfusion. 
En af eleverne på Aakirkeby Sygehus 
var donor. Patienten døde i løbet af 
narren og er begravet i Allinge. 

På Aakirkeby Sygehus havde vi 
faet overflyttet patienter fra både 
Rønne og N eksø, deriblandt også 
nogle tyske soldater. Da de blev klar 
over, at der var kapituleret til russer
ne, blev de rædselsslagne, og hvis de 
ikke havde været så medtagne, var 
de sikkert flygtet. En ung soldat 
havde faet en granatsplint i hovedet 
og var bevidstløs. H an var meget 
urolig og skulle have fast vagt hele 
tiden. 

Jeg sad hos ham, da han en kort 
stund vågnede op, og jeg prøvede at 
fa hans navn - men kunne ikke for
stå, hvad han sagde. Jeg gik altid 
med en medicinsk ordbog i lom
men, og jeg fandt deri en blank side, 
som jeg rakte ham, sammen med 
min fyldepen . D et lykkedes virkelig 
at fa ham til at kradse sit navn ned. 

Allerede fredag den 11 . maj blev 
alle »fremmede« på sygehuset hentet 
af russerne. Alle, der kunne gå, skul
le gå. Den sidste i rækken var den 
unge soldat med forbinding om 
hovedet. Han vaklede fra side til side 
som en drukken. H an var 16 år og 
fra Letland. 

Sygeplejerske Anna Marie Kjoffer 
(f Michefsen). Privatfoto. 



»Man fik udlængsel 
færdes 

- ved at 
på havnen« 

ERINDRINGER -3.DEL 
For en stor dreng - eller ung mand med drømme om livet på »de syv have« var Rønne Havn i 
1930'erne det helt rigtige sted at tilbringe .fitiden. Her kunne man se på skibe og snakke med 
søfolk. 
Det er et hovedemne i dette kapitel af VAGN CHRISTOFFERSENS erindringer, der vil blive 
afsluttet med 4. del i årg. 200 I. js. 

I årene omkring 1930 kom jeg 
meget på Rønne H avn . Jeg var end
nu cykelbud i grøntforretningen i 
Larsegade og havde en gammel rus
ten herrecykel til rådighed, men jeg 
brugte lige så meget min egen, da 
jeg følte det nedværdigende at køre 
på den elendige skærveknuser, som 
aldrig havde set en dråbe olie, endsi
ge et strøg af cykellak. 

Vi leverede varer til Hintzes Skibs
handel i Toldbodgade, og det skete 
meget ofte, når jeg kom derned, at 
ekspedienterne sendte mig videre til 
det skib, der havde bestilt grøntsa
gerne. 

Formentlig ville enhver dreng tage 
sådan en mission for en udfordring, 
hvilket jeg da også gjorde. Men helt 
uden problemer var det ikke. 

En dag blev jeg sendt hen til vind
driverkajen, hvor skibene lå med 
bovsprydet en anelse ind over water
listen, så søfolkene på den måde 
kunne komme ombord. 

Umiddelbart virkede sådan en kla
tretur lidet fristende på en ikke
sømand, der ovenikøbet havde hæn
derne fulde, og det var såmænd lige 
før, jeg var ved at tude af bar arrig
skab over min magtesløshed. Jeg tur
de simpelthen ikke entre skuden på 
den måde. H eldigvis kom en mand 
fra et af de andre skibe til hjælp. 
Men det ærgrede mig at måtte give 
op over for sådan et skide bovspryd, 
når jeg mere end en gang tidligere 
havde klaret landgangen op langs 
siden på de store italienske og 
græske dampere, med en sæk kål og 
lignende på nal<.ken. 

I min drengetid kom disse 5-6000 
tonnere et par gange om året med 
majs og sojakager til Ø ernes Andels-

selskab, efter først at have losset en 
del af lasten i anden dansk havn. 
Der var nemlig ikke vanddybde nok 
i Rønne Havn til en fuld last. 

De fik altid lods ombord i søen, 
og sommetider undrede man sig 
over, hvordan den lille trinde lods 
Dich kunne klatre op ad skibslejde
ren fra lodsbåden, der vippede på 
vander som en æggeskal. At ra der 
store skib manøvreret på plads i hav
nen skete under iltre kommandoråb 
fra kaptajn og styrmand og blev 
altid overværet af en masse tilskuere. 

Sammenlignet med vore egne »66« 
skibe lignede disse fremmede last
dampere nogle værre plimsollere, 
rustne og snavsede, og man fik ikke 
indtryk af, at det gavnede ret meget, 
at dæksmandskabet bankede rust og 
malede, mens skibet lå i havn. 

Men det var spændende for en 
tolv års gut at komme ombord og 
kunne prale med det over for kam
meraterne. Ofte havde de høns, grise 
eller en ko gående i et bur på agter
dækket. Foder havde de jo nemt ved 
fra opfejningen i lasten. 

De fremmedartede søfolk havde 
ikke det bedste ry på sig. Der gik 
rygter om, at de stjal og spiste de 
katte, der gik i pak.huset for at holde 
rotterne væk. 

Unge piger blev frarådet at færdes 
på havnen , sålænge d isse varmblodi
ge sydlændinge var her. For os dren
ge betød det liv og spændende dage 
med et pust fra de store have. 

Jeg må indrømme endnu et tilfæl
de, hvor jeg ikke så mig i stand til at 
udføre arbejdet tilfredsstillende. 

Vi skal til isvinteren 1929-30. En 
svensk damper »Ran« af Stockholm 
havde været undervejs til hjemhav-

nen, men blev mødt af så svær is, at 
den i stedet søgte nødhavn i Rønne. 

Her blev den oplagr i inderhav
nen, midt i bassinet ud for vejerbo
den, med en mindre del af besætnin
gen ombord. Da skibet var i ballast 
ragede det temmelig op, og for at 
komme ombord havde man rejst en 
almindelig huzastajja ved skibssiden. 

Isen i havnen var nemlig hurtigt 
frosset ryk, så det var intet problem 
at komme hen til skibet, men lige
frem lege trappeartist i første sals 
højde fandt jeg ikke særlig morsomt. 

Fik jeg bare kontakt med folkene 
ombord, skulle jeg nok gøre mig 
forståelig, at jeg ønskede assistance. 
Altså kravlede jeg op ad stigen, alt 
imens jeg repeterede nogle svenske 
gloser. 

MAN VAR VEL KOSMOPOLIT 

Stående på øverste trin forsøgte jeg 
at svinge mig ind over lønningen, 
men det blev pludselig forpurret af 
en kæmpestor schæferhund, der 
kom farende og tydeligt lod m ig for
stå, ar jeg var uønsket ombord. Efter 
den velkomst kravlede jeg lige så 
stille ned igen og efterlod sækken på 
isen, så kunne de selv hente den op. 

Efter endt dagsværk og trampen 
rundt i de enorme snernasser, Vor
herre havde velsignet os med, var 
der intet så rart som den trange stue 
derhjemme. 

Som lønmodtager mente jeg at 
have råd til at anskaffe mig nogle 
bøger, som blev læst igen og igen. I 
Rønne Boghandel, hvor jeg kom for 
at hente poser til grøntforretningen, 
havde jeg ser, at der kunne købes 
sparemærker til køb af bøger fra 
Chr. Erichsens fo rlag. De kostede 
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Glad ung mand 
med konfirmationsgaven 
- en gedigen sortlakeret herrecykel. 
Privatfoto. 

25, 35 og 50 øre, og så snart jeg 
havde det fornødne beløb, 1,75 eller 
2 kroner blev bogen købt. 

Gullivers Rejse, D elfinens Mand
skab, Skovløberdrengens Historie 
står stadig i bogreolen og minder 
om dejlige stunder i petroleumslam
pens skær. 

Udendørs var det bitterligt koldt. 
Den polaragtige isvinter lukkede af 
for al skibsforbindelse med omver
denen ri! langt hen på fo råret. De 
gode »66« skibe gjorde, hvad de 
kunne, men gang på gang måtte de 
give op og sad uhjælpelig fast 
omkring bølgebryderen, hvor der 
var opstået mægtige isskruninger. 

Den danske statsisbryder »Isbjørn« 
magtede ikke at løse op for knuden 
og måtte have assistance af en rus
sisk kollega. 

I sådanne hårde vintre, hvor 
omegnens stenkuler og vandhuller 
frøs ri!, blev isen skåret, eller 
sprængt ud og transpon erer ind ri! 
byens ishuse, for senere ar blive 
brugt ved nedkøling af mælk og fisk. 

Vilhelm Rønnes Fiskeeksport hav
de sir ishus i Kandegade. Huset var 
specielt bygget, uden vinduer og 
med fuld kælder til opbevaring af 
isen. Karlsens Mejeri gemte sin is i 
er af de små huse i Ved Brønden og 
Margarinefabrikken h avde sit ved 
siden af fabrikken på God rhåbsvej. 
Sammenpal<l<et i disse kældre uden 
dagslys kunne isen holde sig ri! langt 
hen på foråret. 

Havnen blev der foretrukne 
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opholdssted i fri tiden. Her skete 
noget hele riden. Småskibsfarten var 
ret omfattende, og mange skibe 
hjemmehørende i byen, og man 
kom på hat med dem alle, »Venus«, 
»Klara Marie«, »Cathrine« (kaldet 
Systauan), »Neptun«, tremasteren 
»John«, jemskibet »Freia«, de to 
skonnerter »Anna« og »Kastor«, som 
kun fo retog er par rejser hver som
mer ri! Sverige efter træ. 

Vi følte vi havde andel i dem alle
sammen. 

Trælasterne blev losset i inderhav
nen. Så fyldtes pladsen foran Told
kammeret med talrige stabler kal
marfyr, pænt sorteret i længder og 
tykkelse. 

H er lå træet så, indtil tømmer
handleren lidt efter lidt fik kørt det 
hjem til lagerpladsen. Det has tede jo 
ikke. 

Arbejdstiden var ganske vist lang, 
men tempoet blev tilpasset derefter, 
da meget af arbejdet med losning og 
lastning foregik manuelt. 

Kaolinen, der kom på hestevogn, 
ude fra Tomeværket, og som efter
lod sine tydelige spor i gaderne, blev 
skovlet af vognen og ekspederet ad 
en sliske ned i skibets last. 

På samme tid lastedes skibene fra 
Finland, Estland, Letland og Lit
auen, der sejlede ildfaste sten og 
andre lervarer fra Rabekkeværket til 
de respektive lande. De kom kun i 
sommermånederne, når de hjemlige 
farvande var isfri. 

Mange skibe var fas te gæster i hav
nen. Som feks. »Palme« af Rødvig, 
der næsten lå i fast fart fra H ou til 
Rønne med kalk. 

Gennem mæglerkon toret blev de 
forskellige havnemyndigheder infor
meret om skibenes forventede 
ankomst, og tre personer mødte 
altid op, når skibet lagde til kaj, hav
nevagten der tog trossen og fortøje
de, tolder Dahl (eller O lsen) og 
skibsmægleren. De forsvandt gerne 
alle tre ned i skipperens kahyt, og 
når de noget efter dukkede op igen, 
kunne der på ansigtsfarven ses, at de 
havde iliet en lille en. Lidt efter 
mød te warer clerken for ar optage 
bestilling på proviant og alt der øvri
ge et skib kunne ra brug for på en 
rejse. En skibsprovianterings for
nemmeste opgave var at kunne leve
re alt, eller i hvert fald fremskaffe 
der. 

H avde søfolkene fodtøj, der 
trængte til reparation og forsåling, 
stod en af byens skomagere til tjene
ste. Hans lille værksted lå i Vesterga
de, men han opholdt sig meget på 
havnen, hvor han rullede rundt i en 
evig brandert, forårsaget af hyppige 
værtshusbesøg. Han sagde heller 
ikke nej , hvis en skipper bød på en 
genstand - eller flere. 

Som byens livsnerve var Rønne 
H avn en stor arbejdsplads, ikke 
mindst omkring »66«-selskabets ski
be og pal<hus. 

Bådene kom ind klokken syv om 
morgenen, og straks efter gik arbej
derne i gang med losningen. Først 
blev godser, der var stuvet på mel
lemdækket forude, kørt i land. 

Det bestod hovedsagelig af volu
minøse ting som flyttegods, land
brugsmaskiner og biler. 

Når klokken blev otte, gik folkene 
til frokost i skuret bag pal<huset, 
undtagen et par mand der hjalp ri! 
med at ra skibet svajet, så det lå med 
snuden i den rigtige retning, når det 
skulle af sted igen om aftenen. 

I lodsernes blå jolle blev en trosse 
sejlet over og fastgj ort på Turistka
jen, og ved hjælp af skibets spil, plus 
en vis færdighed, fik de hende vendt 
ude i bassinet og bragt på plads igen. 
Forbindelsen med skibets mellem
dæk og lastelugen fo rude bestod i en 
solid plankebro, uden gelænder, eller 
anden sikring. 

Skibsspillet hejste godset op og 
blev modtaget af to mand, der trille
de det i land på en ro-hjulet jern
vogn, som den ene trak, og den 
anden skubbede. Et hårdt arbejde. 

I pal<huset dirigerede Christian 
Jensen godset hen på bestemte plad
ser, så dragere, vognmænd og jern
banens folk nemt kwrne finde det. 
Der var jo spor helt ud til fyret på 
Kongen, på begge sider af pal<huset, 
og der herskede livlig aktivitet, især 
om fo rmiddagen. 

Pal<huser lukkede førs t klokken 
arten om eftermiddagen. En lang 
dag for Kresjan, der stod for ind- og 
udlevering. 

På kajen gik forvalteren, D avid 
Jørgensen. H an havde ansvaret for 
lastning og losning, og der var sjæl
dent, han måtte gribe ind. 

De fleste af arbejderne havde tjent 
selskabet i en lang årrække og kend
te deres plads i systemer. 



Middagspausen lå fra kl . 12.00-
13.30, og det var der egenrlig ikke 
noget ar sige til. De begyndte jo tid
ligt, og lastningen kunne sommeti
der trække ud til hen på eftermidda
gen. Tilmed skulle noget af mand
skabet møde igen om aftenen klok
ken tyve. 

En særlig side af selskabets for
måen var transporten af levende dyr. 
Et fes tligt skue når indladningen 
stod på. 

Bag pakhuset lå kreaturstalden, 
hvor dyrene srod opstaldede, efter at 
være kommet ind med tog, eller på 
lastbil dage i forvejen. 

Heste, køer og tyre blev ført ind 
på skibet på den måde, at en mand 
gik foran og trak i tøjrer, og en 
anden havde et fast greb om koens 
eller tyrens hale, som blev vredet en 
omgang, hvis de blev uregerlige, og 
det blev de som regel altid, når de 
skulle passere plankebroen. 

D et skete da også, at en tyr stal< af, 
eller endte i vandet. 

En hest, der absolut ikke ønskede 
at rejse med »66«-bådene, fik en sæk 
trul<ket op over hovedet, så den intet 
kunne se og derefter gik den stille og 
roligt ombord. 

Når der kom dyr direkte til skibet, 
fulgte kreaturhandleren ofte med og 
overvågede, at dyrene blev ordentligt 
behandlet og anbragt forsvarligt, så 
de ikke led skade under overfarten. I 
mange tilfælde skulle de stå der fra 
om eftermiddagen til næste dags 
morgen, når skibet ankom til 
København. 

Til tider var mellemdækket tæt 
pakket af brølende køer, brummen
de tyre, heste der skrabede i dæks
plankerne og diverse fjerkræ i tråd
kasser. H ønsene kaglede, og hanerne 
galede kykliky, så alt mindede mere 
om en bondegård end et skib. 

Under overfarten sørgede skibets 
mandskab for, at dyrene blev passet 
med drikkevand, og at der, efter 
ankomsten til hovedstaden, blev 
muger ud og spulet rent efter dem. 

I sommertiden fyldte de røgede 
sild godt op. De kom ind med last
bil hen under aften, og når chauf
føren ikke gad vente til arbejderne 
mødre klokken otte, læssede han det 
hele af på kajen. 

Her var så en chance for at tjene 
en skilling ved at hjælpe til med 
aRæsningen. Der var bare der kedeli-

ge ved det, at den smeltede saltlage 
sivede ud af kasserne og ud over ens 
tøj, og det syn tes vor mor ikke om. 

»66«-folkene var bedre stillede. D e 
bar store lærredsforklæder, når de 
lod kasserne gå fra mand til mand 
ind på skibet, så der betød det ikke 
noget, ar det sprøjtede. 

Midt under arbejder kom postbi
len med brev og pillepost, som 
blev anbragt i er specielt rum, enten 
forude, eller agter, ved lasrlugen. 
Senere kom baneposten. De born
holmske Jernbaner havde særlige 
postvogne, bemander med postvæse
nets pakrnesrre i mørkeblå unifor
mer med røde snore. De fulgte med 
de sidst ankomne tog fra henholds
vis Nexø, Gudhjem, Sandvig og 
havde optaget og sorteret posten 
undervejs ti l Rønne H. 

Her blev vognene, to i air, kobler 
sammen. Er lokomotiv gav dem et 
skub, og så trillede de selv ad sporet 
mod dampskibskajen, med en por
tør stående på den forreste vogn 
med en fod på bremsen, samtidig 
med at han svingede en stor klokke 
som advarsel til de mange menne
sker, der næsten altid opholdt sig på 
kajpladsen. 

»66«-skibenes skorstensmærke 
med det gyldne posthorn fortalte, at 
skibet var postførende, og der hæng
te da også en postkasse på land
gangsbroen. D en var målet for man
ge rønneboers aftentur, men det ske
te, at ikke alle nåede derned, inden 
kassen blev taget ind, fem minutter 
før afgang. Så måtte brevet rækkes 
op til styrmanden, eller den matros 
der srod ved taljen parat til at lade 
landgangen gå, når riden var inde. 

Det var gammel skik å følla te sajls 
og skibets ræling lå ikke højere 
oppe, end at passagererne kunne 
kommunikere med dem, der stod på 
kajen, for at tage afsked og vinke 
farvel. 

Nytårsaften var kajen sort af men
nesker. Sognepræsten holdt en kort 
andagt, man sang et enkelt vers af en 
salme, og idet skibet rundede Kon
gen, blev der opsendt er par signal
raketter. 

Den store blankpudsede skibs
klokke lød altid første gang kvarter 
i, anden gang fem minutter i og 
tredje og sidste gang på slaget 23.00, 
hvor landgangen blev taget. 

Trods disse varsler med klokken 
var der alligevel folk, der kom i aller
sidste øjeblik, ja endog for sent. 
Men det var der råd for. Jeg har ved 
flere lejligheder overværet, hvordan 
disse dryssehoveder blev ekspederet 
ombord. 

Når forskibet svingede ud, blev 
agterenden samtidig presset helt ind 
mod bolværket, og her lå mulighe
den, hvis man ville med, men det 
skulle gå hurtigt. Først blev kuffer
ten smidt over lønningen og derefter 
fyren selv, godt hjulpet af dem på 
land og medpassagerer på skibet. 
Skægt, men ikke ufarligt, og det var 
kun hankønsvæsener, der vovede 
turen. 

En af de mest prominente der 
benyttede den vej, var legendariske 
amtmand P. C. von Sremann. Og 
han rejste ovenikøbet gratis, som en 
af de hjælpende forarget og højlydt 
kundgjorde midt i de bragende klap
salver, der fulgte efter den vellykkede 
aktion. 

Poli tibetjenten, som ellers altid var 
tilstede ved såvel ankomst som 
afgang, havde heldigvis allerede for
ladt stedet på sin cykel, ellers havde 
han formentlig hindret denne form 
for indladning. Det hændte også, at 
folk der fulgte ned og sad i restau
ranten sammen med den rejsende og 
drak en afskedsbajer, overhørte 
skibsklokken og førs t ved bølgebry
deren opdagede, at han egentlig bur
de opholde sig på landjorden. 

SIS Heimdal ved kaj i Rønne Havn udfor »66«-bygningen. 
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Lodsstationen. Efter postkort. 

I et enkelt tilfælde kom lodsbåden 
ind i billedet og bragte de flove i 
land, men ellers blev det til en ufri
villig tur til København, måske kun 
iført er par slippers og uden overtøj. 

Og så gjaldt det om at finde en 
god undskyldning til arbejdspladsen 
næste dag. 

På »66«s kontorbygning blev der 
hejst et flag, så snart skibene var i 
sigte. Det vil sige ca. en halv time 
før ankomst. Og på hver side af ind
gangsdøren sad et opslag med hen
holdsvis fartplanen og en meddelelse 
om, hvornår det skib, der var afsejlet 
aftenen før, var ankommet til 
København. 

Som nævnt lå der jernbanespor 
langs dampskibskajen og ud til kul
kranen og kulgårdene, og der lå også 
spor til turistkajen, så de tyske turi
ster, der korn om sommeren på 
endagsrur med »Hertha« og 
»Deutschland« kunne stige lige ind i 
toger for at blive kørt til Nordlan
det. Sehr schon. 

Havde overfarten fra de tyske 
feriebyer været stormfuld, så de 
noget slukørede ud, når de steg i 
land i deres karakteristiske grønne 
rejsekapper. Og der ventede jo også 
en hjemtur. Uha. 

Gennem H avnegade gik sporet til 
kaolinkajen og bag om »det gule 
palæ«, ned i krogen, ved trappen 
under Trepælaforted og kirken, til en 
drejeskive, hvorfra vognene blev 
dirigeret ud til Øernes Pakhus. Jo, 
der var virkelig liv og røre på hav
nen. 

I Søndre Bådehavn lå mange fiske
kuttere hjemmehørende i Rønne 
med bogstavbetegnelsen R Ø og så 
et nummer. Den største af dem R Ø 
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24 tilhørte Chr. O lsen og hans søn, 
der foruden at fiske samtidig drev 
silderøgeriet i Sydhavnen, hvor de 
beskæftigede ikke så få kvinder i 
sæsonen. 

Jeg kom i forbindelse med disse ro 
venlige mennesker ved at jeg forsøg
te mig som dørsælger af røgede sild. 
Noget mange drenge tjente en skil
ling ved. Men det var nu ikke noget 
jeg egnede mig til. 

Når hylden blommede, og tiden 
var inde til at lægge sild, blev jeg 
purret ud ved sekstiden om morge
nen og sendt ned til Olsen for at 
købe læggjesiL 

Den idylliske Søndre Bådehavn til
trak mange, og på molen, ved slæbe
stedet, holdt ungdommen til. Fordi 
jeg kendte de fleste og i øvrigt hørre 
til syd i byen, troede jeg, at her kun
ne jeg vel også være med. På Nørre
kås vovede vi sydboere os ikke hen, 
for så fik vi bank af Non·ekåsahorra
na. 

Da jeg første gang mødte op for at 
tage del i fornøjelserne, blev jeg af 
de største drenge taget ved vingebe
net og kylet ud på det dybe vand. 
Heldigvis var det sommer og svøm
me kunne jeg også, og vandgangen 
var et led i den prøve, man skulle 
gennemgå for at få adgang til Nok
kan, som molen hed. 

Badning forekom i øvrigt også i 
selve havnen, selv om det egentlig 
ikke var tilladt, og det var fortrinsvis 
søfolk fra udenlandske skibe, der tog 
sig en dukkert efter endt arbejdsdag. 

I nogle år blev der afholdt svøm
mestævner med udspring fra vippe i 
dampskibsgraven og med bl.a. »66«
bådene som tilskuerplads. 

Hverdagen med sin travlhed 
prægede som sagt havnen, men om 
søndagen åndede alt fred og ro. 

Om aftenen tog tongetaferna 
opstilling ved salteriet og holdt bøn
nemøde. Jeg skal lige love for, at 
menighedens forstander, svenskeren 
H ugo Wuerster holdt dommedags
prædiken og lod samtlige ti lhørere 
på Havnebakken forstå, at de var de 
største syndere, der gik på Guds 
jord. Men hvor kunne de spille og 
synge. 

Ti-epælaforted med bænken under 
de skyggefulde træer og udsigten 
over havnebugten havde sit navn 
efter de personer, der sad her i sel
skab med en tre-pægle flaske bræn
devin. 

Egentligt drikkeri forekom ikke på 
selve havnen, men det skete jo, at en 
og anden ble på stæwlana. D e før 
omtalte skibe fra randstaterne, der lå 
og lastede lervarer, var godt forsyne
de med stærke sager som vodka og 
lignende, og skipperne var ikke kar
rige med at byde, hvis det kunne 
sætte ekstra skub i lastningen. 

Det var lokale folk, der stod i 
lasten og havde det ansvarsfulde job 
at stuve godset. 

LØMMELALDER 

Omgangen med hav og havn fort
satte ind i lømmelalderen. Vi badede 
nedenfor Galløkken og havde vore 
bestemte pladser i marehalmen til 
omklædning, og et yndet mål for 
svømmeturen var en stor, flad sten. 
H er skulle alle ud, og vi kappedes 
om at få plads på det ret begrænsede 
område af Flada. 

Vi blev selvfølgelig i vandet så 
længe som muligt, men på et tids
punkt sagde kroppen selv til, at nu 
kunne det være nok. Så fordrev vi 
tiden med bl.a. at kaste træstykker 
langt ud på vandet. 

Det lokkede møller Kjærs hund 
Skjold til at svømme ud og hente 
dem ind, hvorefter spøgen blev gen
taget. D et var en fantastisk hund. 
H an hoppede i vandet fra tidlig 
morgen, og til de sidste forlod stran
den om aftenen. En rigtig vandhund 
var han. 

Stranden lignede sig selv hvert år. 
Det eneste der eventuel t ændrede 
sig, var mængden af sand, og det 
ærgrede os, når byens vognmænd og 
nærmestboende avlsbrugere kom og 



hentede vores sand. Vi brugte i hvert 
fald slemme ord, hvis hestene efter
lod en stabel hestepærer midt på 
vores dejlige strand. 

FRITID 
På Galløkkens fodboldbaner var der 
rig lejlighed til at se vore idoler 
træne. Især målmanden »Løffe« og 
Vikings Knud og Karlo Christiansen 
beundrede vi meget. 

Når de så mødtes med arvefjenden 
RB på Østergadebanen, var vi natur
ligvis med i heppekoret. 

Både Viking og B 1910 havde 
deres egne klubhuse. B 1910 overtog 
RB's, som flyttede ud bag koloniha
verne ved Saga. 

Da jeg selv i en periode spillede 
fodbold i KFUM, måtte vi klæde 
om mellem gyvelbuskene, som også 
fungerede som tøjstativ. 

En gang om ugen spillede KFUK
pigerne hockey under ledelse af offi
ciant Aage Sørensen, og det gik dra
beligt til på den alt andet end jævne 
bane. Man skulle mene, det var for 
hårdt et spil netop til piger, for det 
gjorde knag'me ondt at blive ramt 
over skinnebenet med stokken eller 
trækuglen. 

Uden for B 1910's klubhus gik 
Charles Børner og trænede alene i 
kuglestød og diskoskast. Det interes
serede mig meget, og da Børner hav
de brug for en til at markere nedsla
gene fik jeg tjansen og fik tillige 
instruktion i brugen af de to redska
ber. 

Det morede mig at lege med dem, 
men mere blev det heller ikke til. 

Rønne - Perspektiv over Havnen 

Sommersøndage var der musikalsk 
underholdning på Hotel Fredens
borg. Så stod vi i haven foran veran
daen og lyttede til Kay Sørensens 
trio, eller de lokale harmonikavirtu
oser Haagensen og Larsen. Det var 
en lidt anden genre end den, vi var 
vant til hos Frelsens Hær. 

Fredensborg lå i tilpas afstand fra 
byen til en spadseretur, og det myld
rede med glade mennesker i den sto
re have og på stranden nedenfor. I 
køkkenet kunne folk ra kogt vand 
og selv lave deres kaffe mod at leje 
det fornødne antal kopper til 5 øre 
pr. stk. 

Lørdagsballerne samlede ligeledes 
en stor trofast skare af både unge og 
ældre, der svang sig til tonerne af 
Hjorths orkester, eller måske var det 
Erik Bruhns. 

Der fandtes flere velspillende dan
seorkestre på Bornholm i 1930'erne, 
og de kom rigtig i ilden nytårsaften, 
hvor roklubben festede på Dams 
Hotel, Motorsportsklubben på Villa 
Nova, Rønne Boldklub i Industrien, 
Viking på Fredensborg, D.S.U. i 
Phoenix lille sal og Propforeningen 
og B 1910 i den store sal. 

Det kunne ikke helt undgåes, at 
der var nogle fulderikker til disse 
dansanter, men de blev i de allerfle
ste tilfælde taget under kyndig 
behandling på stedet af politibetjent 
H .P. Reker. Når han viste sig i loka
let, stor og bred, faldt gemytterne 
hurtigt til ro. Ham og hans stærke 
smedenæver havde de respekt for. 
Foruden Reker bestod ordenspolitiet 
af Fr. Borg og Magnus Mogensen, 
der i kriminelle sager fik hjælp af 

statsbetjentene Carl Nielsen og Carl 
Mogensen. 

Der var heldigvis langt mellem de 
»store« sager, men naturligvis var der 
grove forbrydelser, for ikke at glem
me ildebrande, der gav politiet 
meget arbejde. 

Bilsammenstød i det farlige kryds 
Østergade-Søndergade gav også stof 
til aviserne. 

Enhver hændelse i gadebilledet 
blev hurtigt registreret af os bydren
ge, og vi var ganske mange, for selv 
den mindste forretning eller virk
somhed havde et bud til at gå på 
posthuset, fej e gade og bringe varer i 
byen. 

Hvis der var gensidig interesse i 
det, endte det ofte med, at bydren
gen fik tilbudt læreplads i virksom
heden. Der var dog ikke overflod af 
lærepladser, så meget naturligt blev 
problemet drøftet både i hjemmet 
og i skolen jo mere vi nærmede os 
udskrivningen. 

Vor prægtige klasselærer N .M. 
Petersen interesserede sig stærkt for 
vort fremtidige ve og vel. Han havde 
lært os at respektere og bruge natu
ren ved at tage os ud på ekskursioner 
i mark og skov. Og i sommerferien 
efter sjette skoleår rejste han med 
nogle af os drenge på en tur til 
København og Nordsjælland. Vi 
havde selv sparet sammen, og det 
blev en stor oplevelse, da ingen af os 
havde været »Over vandet«. 

Opsparing var i øvrigt noget, vi 
blev opmuntret til under skolegan
gen. Selv havde jeg, som det hidtil 
største beløb på skolen, sparet over 
700 kr. sammen. Ved udgangen af 

skolen blev beløbet straks 
indsat på en sparekassebog. 

Mor syntes ikke, jeg skulle 
i mellemskolen, skønt N .M. 
anbefalede der. Sløjdtimerne 
pegede ikke i retning af 
noget med snedkeri, men 
jeg var glad for arbejdet i 
skolehaven. Jeg havde en 
fætter, der var i gartnerlære, 
og en anden der skulle sam
me vej, ligesom to af mine 
klassekammerater, så måske 
skulle det være noget med 
jord under neglene? Han
delsgartner Ernst Nielsen 
havde ved en lejlighed 
spurgt mig, om Jeg var 
mteresseret. 
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Bornholmsk flora sar på fl aske. 16 upagn.s. 
Bornholms Syp Klub. . .. ... .... .. .. . ..... ... . . 

Hvidberg, Ina: Hvor klipper har lagt en stribe af gråt 
mellem himmel og hav. 
Et kunstnerdynasti pd Bornholm. 
Udstillingskatalog (13.8. - 10.12. 2000). 
Ill. med fotos i s/h. og farver. 56 s. Greve Museum. 

Ipsen, Arne: Familien på Sandegå1d. 
Dokumencarisk historie fra Sandflugten mellem Rønne 
og Hasle. Ill. Fotos: Erik Borch. 48 s. 
Bornholms Tidendes Forlag .................... . 

Jensen, Bent: Bjornen og haren. 
Sovjetunionen og Danmark 1945 - 1965. 
Ill. 684 s. Odense Universiretsforlag. . . ...... .Indb. 

Jensen, Jorgen Elsoe: Danmarks Middelalderlige Byplane1: 
Nordostsjæl/and og Bomholm. 
(Bornholms. 177-2 10). 
Ill. med fotos, geng. af post og bykort (delvis i farvetryk). 
Stort fo rmat. 231 s. Odense Universirersforlag ... . . . . 

]Ohannes S. Kjarval. 
Udgiver i anlednings af udstillingen 
I dialog med naturen Bornholms Kunstmuseum 
Udstillingskatalog (12.3. - 30.4. 2000) . Ill. Farvecryk. 48 s. 
Gl. Holregaard Breda-Fonden/ Bornholms 

98,-. 

20,-. 

135,-. 

25,-. 

78,-

78,- . 

350,-. 

225,-. 

Kunstmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indb. 80,- . 



Kristojfersen, Thor: Boværk 50 årfraA.m.b.a. ti/AIS. 
Ill. 80 s. Bornholms Tidendes Forlag. 

Kortbog Bornholm. Gade1: ~je. Cykelveje på Bornholm. 
Kore i farver. Ill. med farvefotos. 72 s. 
Bornholms Tidendes Forlag .................... . 

Lauridsen, Saren og Kaj Halberg: 
7itren går til Bornholm og Ertholmene. 
Red.: Jytte Flamsholt Christensen. ill. s/h og farver. 2.udg. 
132 s. Politikens Forlag ..... . .... . ...... . .. . .. . 

Lidegaard, MadJ: Danske Soer og Vandlob fra Sagn og Tro. 
(Bornholms Amt s. 111-118). Ill. 267 s. NNF. .. .. . . 

Ludvigsen, Jacob: Vi anbefaler os til vore ærede gæste1: 
Jubilæumsskrift. H otel,- Restaurant- & Turistfaget' s 
Arbejdsgiverforening 100 år. Ill. A 4. 50 s. Horesca. 

Læreren kommer. Danske fo1fattere om 
skoletiden fra H.C. Andersen til Jane Aamund. 
Udvalgt af Jakob Brønnum. 
(Martin Andersen Nexø s. 18-30). 320 s. P. H aase & Søn. 

Mathiesen, Eske K: Den gronne lanterne 
- og andre fortællinger. 
Ill. med tegninger af Martin Frøsig. 63 s. Høst & Søn. 

Meye1; Sv. Huth: Tran.formationer i ord og bi//ede1: 
Digte og grafik. 24 x 33 -tvr. 20 upagn. s. Privamyk. 

Min mor dode. Min far dode. 
25 danskere fortælle r om at miste 
en mor eller far som barn. 
Ide og redaktion: Peter Olesen. 
(Bessie Dideriksen s. 118-121 og Professor, civilingeniør 
Ph .D. Ole H asager s. 142-149). 176 s. Kroghs Forlag. 

Morbech, Finn: Danske standure og danske urmagere. 
Ill. Farvefotos. 448 s. Forlaget Set. Eligius, 
Smedevænget 3, 4270 Høng. . . ........... . .Indb. 

Møller, Henrik Sten: Legen og lyset. 
En frise over Henning Larsen som menneske og arkitekt. 
(NaturBornholms. 129-133). 
Ill. med farvefotos af Jens Lindhe. 256 s. 
Politikens Forlag. . .................. . .. . .Indb. 

Møller, Lars Kæru/f Grafisk Forbunds Malerisamling. 
Udstillingskatalog (16.januar - 5.marrs 2000). 
Ill. Farvefotos: Preben Pathuel. 32 s. 
Bornholms Kunstmuseum. . . .. .... . . . . . . . . . . . . 

Nicolaisen, Asta: Stenhuggerens datter. 
Erindringer fra Bornholm 2.del. 
120 s. Queenswood ............ .. ............ . 

Nielsen, Flemming Chr.: Anarkisten -
en biografi om Mogens Glistrup. 
240 s. Lindhardt og Ringhof. . ...... .Indb. i helpap 

Nielsen, Viggo: Old.tidsagre i Danmark. Bornholm. 
Under medvirken af Niels-Ch1: Clemmensen med bidrag 
af Peter Korsgaard og Claus Ma/mros. 
Ill. med foros og korcskitser. Stort format. 394 s. 
Jysk Arkæologisk Selskab og Moesgård Museum. 
I komm. Aarhus Universitetsforlag. . . .Indb. i helpap. 

Olsen, Saren: Danmarks Kobstæder. 
144 kobstæder og andre gamle bye1: 
(Bornholms. 292-314). Ill. med farvefotos. 320 s. 
Danmarks Naturfredningsforening/ 
Politikens Forlag. . .. . ................ . .. .Indb. 

68,-. 

129,-. 

269,-. 

98,-. 

248,-. 

168,-. 

135,-. 

199,-. 

600,-. 

399,-. 

48,-. 

148,-. 

248,-

348,-. 

269,-. 

Rasmussen, Ebbe Gert: Skuddet. 
En bog om Villum Cla11Sen og de dramatiske 
hændelser under den bornholmske opstand i 1658. 
168 s. Edito ............................ 150,-. Indb. 175,-. 

Rav og solv. Christian Fjerdingstad (1891-1968). 
En dansk Art-deco so/vsmed i Paris. 
"Leyla Fje1dingstad pour les oeuvres de 
Christian Fjerdingstad. 
Dansk og fransk oversættelse: Scantext og 
Lars Kærulf Møller. Ill. med foros i s/h. og farver. 
Score format. 168 s. 
Somogy Editions d 'Art. 
Bornholms Kunstmuseum . . . . .. . .. . . .Indb. helpap. 250,-. 

Ruge, Boris (red.): Tyskere imod Hitle1: 
Fem diplomater i Kobenhavn. 
Oversættelse: Sabine Dragsted. 
(Karl Raloff og Karl Rowold. Af Herbert 
og Sibylle Obenaus, s. 25-42). 
48 s. Forbundsrepublikken 
Tysklands Ambassade. . ........... Klammehæftet. Gratis. 

Si//ehoved, Saren P.: Bornholmske Vandreture 2. 
Ill. med farvefotos og kort. Lommeformat. 96 s. 
Cicero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,-. 

Stilling, Niels Peter: Politikens bog om Danmarks kirker. 
(Bornholms. 396-407). Ill. med farvefotos. 416 s. 
Politikens Forlag i samarbejde med 

Danmarks Naturfredningsforening . . . .Indb. i helpap. 299,-. 

Thoms, Johannes: Biograferne på Bornholm. 
Ill. A4. 16 s. Særtryk af Jul på Bornholm 
årgangene 1998 og 1999. 
Udsendt af Byforeningen for Rønne. . . . . . . . . . . . . . Ikke i bogh. 

Udsen, Vibe, Inger Mejer Antonsen, Hans Nielsen: 
Living Museums in Scandinavia. 
(Erichsens Gaard, Hjorchs Fabrik og Melstedgård). 
Ill. med farvefotos af Per Nage!. 190 s. 
Living Architecture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389,-. 

Woljf, Saren R. (red.): Klippeoens kvinder og mænd. 
Ca. 1100 biografier ill. med portrætter. A4. 383 s. 
Bornholms Tidendes Forlag. . ....... .Indb. helpap. 398,-. 

Zhang, Jie og Charlotte R. Rassing: 
Dansk sammendrag af betydningen af turisme på Bornholm. 
Ill. 73 s. Bornholms Forskningscenter. . .......... . 

Zhang, Jie and Charlotte R. Rassing: 
The Case of Bornholm. 
Ill. 104 s. Bornholms Forskningscenter. 

Listen omfatter kun bøger, der skønnes af almen interesse, 
og der tages forbehold for fejl og prisændringer. 

UNDER FORBEREDELSE: 
M ichelsen, Hans: 

Register til Jul på Bornholm 19 3 3 - 1999. 
Ill. ca. 200 s. Bornholms T idendes Forlag. 

Udk. i begyndelsen af 2001. 
Pris ikke fastsat. 

90,-. 

160,-. 
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Folk vi husker 
Portrætter af fødte ogførde bornholmere afgået ved døden 

i perioden 1. september 1999 til 31. august 2000 

ErikA. Albb; Rommgnde 19, Ronne. 
Fhv. mejerist og tidl. i11deh11ver af 
firmaet Bisquit en Gros. 
Næstform. hos Forsvnrsbrodrene og 
farm.{:r skydeudvnlger snme sted. 
14.ju i 1927- 11.nov. 1999. 

Elly Bech-Hansen, Overgaden 2, 
Børkop. Aktiv i speditionsfirmaet 
Bech-Hansen og Studsgaard, Rønne 
- medvirkende ved stiftelsen i 1963. 
7 .juli 191 1 - I.jan. 2000. 

Gerhard Bm un, Bellmansvej 5, 
Rønne. 
Forhenværende forretningsfører i 
Rønne Sygekasse. 
J.febr. 1907 -30.nov. 1999. 
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Henvendelser om denne rubrik rectes ril: 
Jens Sørensen, H aslevej 16, 3700 Rønne, tlf. 56 95 30 72 

Henning Andersen, Rosen vej 4, st" 
Rønne. Frisørmester. 
I 1950-erne form . og kasserer i Fri
sørernes Forbund. Æ resmdl. i Viking 
· efter mange år som leder og træner. 
13.juli 1920. 22.juli 2000. 

Erik Bech-Hnnsen, Overgaden 2, 
Børkop. Vogmand. Medsr. og indeh. 
(1963-83) af firmaet Bech-Hansen og 
Srudsgaard. Form. [ Rønne Vogn
mandS-foren. og i bese. f. Cencralfor. 
30.maj 1913 - 6.febr. 2000. 

John Bræstmp, Beraniahj emmet, 
Kong Georgsvej, Frederiksberg. 
Udvandrede som 17-årig til en spæn
dende tilværelse i USA ( 1927 - 88), 
som beskrevet i J pB 1999. 
20.nov. 1909 - 14.dec. 1999. 

jens Henning Andemn, Otto Holst 
Bakke 15, Svaneke. Kolonnechef ved 
Bornholmske CF-sektion 1975-88. 
Deltog som frivillig på hospitalsskibet 
Jutlandia under Koreakrigen 1951-53. 
2.febr. 1923 - 4.febr. 2000. 

Johannes Bergmann, Aakirkebyvej 25, 
Rønne. Fhv. buschauffør i DBJ. Til
lidsmand sm.st. 1950-69, form. SID 
1969-78, Form. for Specialarbejder
skolen og LO-konsulent 1978-85. 
31.jan. 1925 - 13.dec. 1999. 

Henny Christoffersen, Vestergade 31, 
Svaneke. 
Medindehaver af Pihls Konditori -
og bageri, Torvet, Svaneke. 
17.febr. 1925 - I.april 2000. 



Holger Brandt Dam, Kystparken 9, 1, 
Rønne. Keramiker. Opr. uddannet 
bager. Tidl. mdl. af Forremingsudv. 
og hovedbesryrelse i Keramisk For
bund og kas. i den lokale afdeling. 
6.jan. 1920- 19.fcbr. 2000. 

Ejnar Folkmann, Hrcbygård, Aaker. 
Gårdejer. 
3.marts 1913-4.sept. 1999. 

Hamine (Senna) Hedelund, Sdr. 
Strandvej 26, Nexø. Indehaver af 
Granpavillonen, Dueodde 1925-61. 
Dyrkede malerkunsten som amatør 
og udstillede i 1992 som 90-årig. 
3.jan. 1904 - 6.marts 2000. 

Agnethe lngvorsen, Sverigesvej 26, 
Nexø. Arbejdede i ungdommen som 
keramiker hos sin far, fab rikant 
Adolf Hjorth, Kryscalgade, Rønne. 
Senere uddannet barneplejerske. 
26.dec. 1933 - I .febr. 2000. 

Knud Dam, Strandvejen 15, Aarsdale. 
Fhv. salgsforeningsbesryrer i Aarsdale. 
Tidl. form. for Aarsdale Havn, l bsker 
Husmandsplantage og - Jagtforening 
m.A. tillidsposter. 
12.jan. 1919 - 3.juli 2000. 

Eskild Bohn Hansen, Vellensbyvejen 9, 
Nylars. Gårdejer, Tophjem, Nylars fra 
marts 1960. 
Medstifter af Nylars jagtfællesskab. 
20.nov. 1930 - 3.dec. 1999. 

Jenr Chr. Holm, Tjørnevej 14, Rønne. 
Tidligere ejer af Sejersgård, Rønne. 
Strandfoged. 
14.sepc. 1918 - I !.aug. 2000. 

Henry Ipsen, Toftegården, H asle. 
Murer og musiker. O rganist ved Has
le Kirke 1 941 -81 og i perioder ved 
Ruts Kirke. Korleder og musiklærer. 
Forf. til: Murer og musiker på Bornh. 
11.sepc. 1903 - 14.juli 2000. 

Thorkild Dissing, Dovreåsvej I , Røn
ne. I 40 år teletekniker ved KTAS. 
Aktiv indenfor badminton og tennis. 
Fodboldsf.iller i B 1910 og på udv. 
hold. Tid. træner for RIK's I. hold. 
14.okt. 1926 - 2.aug. 2000. 

Heinz U. Hamen, Pederskervejen 65, 
Pedersker. Skoleinspektør. Form. for 
Pedersker Lokalforening og besryrel
sesmedlem i Landsforeningen for 
Landsbysamfund. 
14.juni 1943 - 3.juli 2000. 

Steffen Hackert, Lærkevej 29, Øster
marie. Fuldmægtig i Unibank, 
Svaneke, tidl. fi lialchef i Andelsban
ken, Østermarie. Besryrelsesmedl. i 
Ø I F og kasserer i Ae re afdelinger. 
21.maj 1954 - 22.marts 2000. 

Mogens Jacobsen, Bodelyngvejen 11, 
Aakirkeby. Gartner. 
I besryrelsen for Økologi Grøn Ø 
og i en periode formand for GASA. 
23.aug. 1931 - 3.april 2000. 

Gmtav Fehdera11, Haslevej I 08, 
Rønne. Fhv. tømrer. Vurderingsm.hos 
Alm. Brand. Tidl. fm. for Knudsker 
Boligselsk. og Østre Bygnings distrikt. 
Mdl. af sogne-, by- og amtsråd . 
31. juli 1915 - 7.dec. 1999. 

Knud Nyborg Hansen, Norre Bakke 
16, Aarsdale. 
Fhv. el-installatør. Tidl. indehaver af 
firmaet K. Nyborg Hansen i Nexø 
og parthaver i Nexø Værft. 
15.juli 1917-15.juli 2000. 

Sven Haagemen, Sandgade I , Rønne. 
Kriminalassistent. 
29.aug. 1918 - 17.mans 2000. 

Else jansson, Storegade 66, Hasle. 
Sammen med sin mand Sven Jans
son gennem en lang årrække inde
haver af Manufak turhuset, Hasle. 
2.febr. 1913 - 18.febr. 2000. 
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Ej11nrJemen, Myrager Mølle, 
Aakirkeby. Møller - udlært som 
grovbrødsbager. Sam men med sin 
mor ejer af Myrager Mølle med 
bageri fra 1940 ti l sidse i 1960-eme. 
12.juni 1915 - 16.marcs 2000. 

Sore11 C/11: Je11Sen, Vandværksvej I , 
Lobbæk. Seniorsergent. Tidl. amtsfor
mand i AOF og formand for Dag
højskolen. I bese. for Flyvev~bnecs 
soldaterforening m.A. till idsposter. 
19.juli 1937 -28.sepr. 1999. 

Flemming J111ge11Sen, Brøddegade 5. 
Gudhj. Manufakcurhdl. Mdl. af G ud
hj. Sogneråd 1966-70. T idl. form. f. 
G.l.F. I besc.f. BBU, Gudhj. Svømme
hal og - Museum. Lederprisen 1972. 
16.jan. 1923 - 13.okc. 1999. 

Ruth Jorgense11, Søndergade 5. 
Allinge. Dirckcør for Kjærenæs 
Fiskefilccfabrik, Allinge. 
Akriv indenfor organisat ionen 
Red Barnec. 
17.okr. 19 18 - 2.april 2000. 
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Ge01g}mse11, Hedcofcsvej 6, N exø. 
Vognmand. Tidligere formand for 
BASG & I 4. kreds. 
Aktiv i Nexø Skyrceforening. 
19.juni 1908 - 2.april 2000. 

\.0g11 Jnkobi john11St11, Møllcvej I, 
Aarsdale. Smedesvend. Akciv i Sva
neke Boldklub som fodboldspiller 
- senere som banefo rv. og medl. af 
forsk. udv. Æresmdl. SB fra 1973. 
4.dec. 1920 - 6.april 2000. 

G111111nr Birch Jorgmse11, Engvej 4, 
Klemensker. Havnefoged i H asle. I to 
perioder medlem af Hasle Byråd. 
17.marrs 1933 - 6.maj 2000. 

Cnrl Otto Knas, Tofcebakken 20, 
Hasle. Udd. Rmsker Brugs 1958-72, 
Øsrerlars Brugs 1972-94. Form. Bhs. 
Udd.fore. 198 1-90 og medl. af me
nighedsrådene i Rucsker og Østerlars. 
15.juni 1934 - 26.jan. 2000. 

Jens Peter Jensm, Paradisvej 85, 
Rønne. Bagermester. Indehaver af 
Jensens Bageri, Lille Madsesgade i 
Rønne 1950-74. 
3.nov. 1907 - 8.okc. 1999. 

HnmaJuu/, Åsen 49, Nexø. 
Sygeplejerske - ansac ved Bornholms 
Cencralsygehus 1952-73. Folketings
kand. for Recsforb. oq æresmedl. fra 
1997. Tildele no rdisk 'Kjærrerpris''. 
28.maj 1913 - 20.april 2000. 

John J01gensen, Torvegade 15, Nexø. 
Tandlæge. 20 Ar i bese. for Bhs. Tand
lægefore. og Nexø Museumsfore. 
Instruktør i Nexø Billardklub. Akciv i 
Rotary - udn. cil Paul Harris Fellow. 
19.jan. 1923- 24.fcbr. 2000. 

Vng11 Klyuer-Poulsen, Mejsevangen 3, 
Rønne. Skoleinsp. Ansac ved Rønne 
komm. skolevæsen 1942 - 83. Over
lærer 1956, viceskoleinsp. Aavangs
skolen 1965-80, skoleinsp. 1980-83. 
19.maj 192 1- 14.nov. 1999. 

Niels P Je11Sen, Scoregade 13, 
Svaneke. Fhv. depotejer (Tuborg). 
Tidligere leder og bescyrelses
medlem i Svaneke Boldklub 
- æresmedlem fra 1998. 
6.okr. 1928 - 2 1.jan. 2000. 

Aage GuldbækJorgensen, Tofcelunden. 
Tidl. Svalhøj, Hasle. Forhenværende 
indehaver af Bornholms Havecencer, 
afdelingsleder for Øscergaards Frøavl 
og landbrugsrådgiver. 
23.aug. 1926 - 22.febr. 2000. 

Knj A. Jo1gensen, Mulebyvej 5, Rønne. 
Klejnsmed . Ansac hos Bornholms 
Maskinfabrik og senest på Bornholms 
Andels Svineslagceri. Medstifcer af 
Nordbornh. Skakklub i Hasle. 
3.marrs 1927 - 25.jan. 2000. 

EjnerJohn1111es Kofoed, Pihls Alle 16, 
Kl. Gårdejer - tidl. Bodils Minde, 
Kl. I BASG & I 's anmbesc. 
og i 25 :l. r form f. 2. kreds og senere 
æresmedl. Medl. af Hjemmeværner. 
5.jan. 1907 - l .marcs 2000. 



Gert Kofoed, Splitsg:ird, Klemensker. 
Gårdejer og ing. 1973 -78 NRDC, 
Zambia. Næseform. BAf, form. Skov
dyrkerfore.'s Pyncegrøncudv., form. 
KIF/2.Kreds, i skolebese. Kl. Skole. 
8.juni 1948 - 22.juli 2000. 

Mogem Koie, Keilstruplund 23, 
Birkerød. Professor i botanik ved 
Kbh. Universitet. Deltager i mange 
videnskabelige ekspeditioner. 1966-
1970 form. f. Botanisk Forening. 
4.fcbr. 191 1 - 22.maj 2000. 

Jenny Karoline Larsen, Haslevej 39, 
Rønne. Husmoderafløser og 
hjemmehjælper. 
2.april 1912 - 5.febr. 2000. 

Christian Madsen, Julegård, Simble
gårdsvej 5, Klemensker. Gårdejer. 
Fhv. form. og æresmedl. i Østifternes 
Haveselskab - Bornholm og t idl. 
form. for Klemensker Menighedsråd. 
24.nov. 1920 - 26.sept. 1999. 

vemer Konradsen, Kirsebærvcj 31, 
Fakse Ladeplads. 
Forhenværende amtsdirektør. 
Tidligere kæmner i Allinge 1957-71. 
22. maj 1923 - 4.febr. 2000. 

Svend landin, Søndergade 2, Kle
mensker. Arbejdsmand. Mdl. af 
Kl. Sogneråd 1958-70. af Kl. Me
nighedsråd 1950-54. I Bornholms 
Amtsråd 1954-70 for Soc.Dem. 
30.maj 1904 - 13.juni 2000. 

Lydia Emilie Larsen, Kloscervængec 6, 
København Ø. 
Født i Tejn. Lærer. Missionær 
i Indien 1937-77. 
28.sept. 19 I 0 - IO.jan. 2000. 

Erik Madsen, Finnestræde I, Rønne. 
Vognmand. Fhv. turistbuschauffør i 
DBJ og senere buschauffør i DSB. 
Tidl. leder og træner i ldræcsldubben 
Vikings Gymnastikafdeling. 
25.dec. I 922 - 13.dec. 1999. 

Karl Kristensen, Byledsgade 12, Røn
ne. Tidl. overlærer Vestre og Østre 
Skole, Rønne. Fhv. form. for IM. 
Mange års indsats for bornholmsk 
sprog i Bhs. Radio o~ i Bhs. Tid. 
8.jan. 1914 - 12.jum 2000. 

Erik Boesen Larsen, Østergade 72, 
Rønne. Civil ing. Leder af Hasle Klin
ker fta 1939 - senere direktør sm.st. 
T idl.form. for Bhs. Arbejdsgiverfore. 
Nederlandsk konsul 1960-70. 
!.nov. 1910 - 1.febr. 2000. 

Hans Larsen-Bjerre, Scacionsvej 9, 
Ålsgårde. Chefredaktør for Bornhol
meren 1950-60. Medlem af Folketin
get 1960-65 for Socialdemokratiet. 
Tidl. fiskeriminister. 
8.april 1910-1.sepc. 1999. 

Sven Marchei; Heroldsgade 2, Hasle. 
T idl. benzinforhandler og indehaver 
af Servicestation i Hasle. 
20.febr. 1935 - 23.juni 2000. 

Erik Krogh-Hamen, Gulbakkevejen I, 
Vestermarie. 
Gartner og pedel ved Bornholms 
folkehøjskole 1973- 1994. 
16.juli 1934 - 7.marts 2000. 

Frede lt111e11, Søndre Mosevej 3, 
Snogebæk. Bagermesrer, Snogebæk 
Bageri 1953-78 og Asa-Bageriet, 
Rønne 1978-91. Mdl. af Bhs.Mocor
veteraner, jæger og amatørarkæolog. 
15.april 1929- 7.maj 2000. 

Eyvind L. lind, Smedegade 6, Kle
mensker. Tidl. motorsagkyndig ved 
Kbhs. Politi. Red.af Klippeøen, kom
ponist, forf. til 33 hjemstavns kome
dier og bøger om lokalhist. emner. 
18.sept. 19 15 - 20. sepr. 1999. 

Vilhelm Mauritsen, Havnegade 10, 
Allinge. Tdl. viceskoleinsp. ved Allin
ge-Sandvig Borgerskole, kirkesanger 
i Rutsker og bibliotekar ved Allinge
Sandvig Bibi. Æresmedl. af ASG. 
29.aug. 1914 - 8.dec. 1999. 

}Ul PA BORNHOLM 67 



Svend E. Michelsen, Malmøvej 3, 
Rønne. 1943-80 prokurisr i Colbergs 
Bogh., tidl. boghandlermedhjælper 
sm.sc. 1936-40. Bucikschefi Fylde
pennemagasiner, Kbh. 1940-43. 
10. marcs 1913 - !.april 2000. 

~ 

Huno ju!im Reffirrup Mortensen, 
Sandgade 3, Rønne. Typograf Tidl. 
ansat i Kieffers Bogtrykkeri og sidse 
hos Bornholms Tidende til 1980. I 
24 år for.-fører i Typografforbundet. 
18.mam 1916- JO.marts 2000. 

Kaj Askemtrom Nielsen, Marie Ko
foedsvej 7, Rønne. Bagermester. I en 
årrække form. for Bornholms Bager
mescerforening og medlem af bese. i 
Sjællands Bagermescerlaug. 
13.febr. 1921 - 6. febr. 2000. 

Erik Noe, Melsced Langgade 6, Gud
hjem. Hotelejer, restauratør og mø
belsnedker. Ejer af Cafe Clim, 
Gudhjem fra 1985 - og fra 1995 af 
Melsced Badehotel. 
31.marrs 1952 - 15.juli 2000. 
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Valdemar M. Mikkelsen, København. 
Prof. i botanik ved Landbohøjskolen. 
Form. for Danmarks Naturfrednings
forening 1964-84 og mange faglige 
till idsposter gennem en lang årrække. 
3.sepc. 1916-17.jan. 2000. 

Sigvald Mortensen, Ny Poscvej 9, 
Nexø. 
Forhenværende overfyrpasser ved 
Dueodde Fyr. R. afD. 
4.aug. 1908 - 30.aug. 2000. 

Kimen Hviid Nielsen, Sirgræsvej 25, 
Kastrup. Overlærer ved Øscermarie 
Skole 1978-98, derefter ansat ved 
skolevæsener i Brønshøj som leder af 
specialundervisn. og faglærer i fransk. 
10.maj 1942 - 3.dec. 1999. 

Ernst G. Olsen, Hjorrevej 38, Vejle. 
Boghandler. lndeh. af Askov Bog
handel 1928-30 og EGO's Bog
handel, Rønne 1943-77. Udgiver af 
bornholmsk lokalliccerarur. 
16.april 1906- 17.febr. 2000. 

C11mm Mogensen, Balkalyngen I, 
Nexø. Skoleinsp. i Bodilsker 1960-83 
og skoledirektør i Nexø Kommune 
fra 1983 til pensioneringen. Medl. af 
Bodilsker Sogneråd 1966-70. 
18.febr. 1925 - 7.juli 2000. 

Alfi·ed M11nch, Scacionsvej 10, Nyker. 
Førstelærer og senere skoleinsp. ved 
Nyker Skole 1951 - 1977. Tidligere 
medlem afNyker Sogneråd- og for
mand for menighedsrådet. 
6.nov. 1912 - 1.febr. 2000. 

K1111d Nielsen, Ø. Sømarksvej 1, 
Pedersker. Avlsbruger. T idl. Sone
bjerg, Øscermarie. 1978-85 indeh. 
af pensionacec Breidablik, Aak. Tidl. 
næseform. Pensionistfore" Pedersker. 
29.jan. 1915 - 27.jan. 2000. 

G11dm1111d Pedersen, Vestergade 53, 
Hasle. Forhenværende bankboghol
der. Medstifter, bestyrelsesmedlem 
og kassere i Nyreforeningen, 
Bornholms Amtskreds. 
25.sept. 1918 -6.sepr. 1999. 

Jorgen Lonborg Friis Mogmsen, Vip
pebakken 3, Svaneke. Tidl. handels
råd i Udenrigsmin. og dansk vicekon
sul i Polen. Leder af Red Barnet og 
Røde Kors i Polen 1945-50. R afD. 
3.april 1909 - 26.aug. 2000. 

Henning Kirk Nielsen, Klingegade 5, 
Rønne. Major. 
24. marrs 1929-27.sept. 1999. 

Poul Bekker Nielsen, Rosenvej 8, Røn
ne. Erhvervsvejl. Byrådsmdl. 1974-
82. Form. for Kvickly, - Idrætsrådet, -
Bhs. Bordtennisunion og kass. i LO's 
fagl. Seniorers Efterlønsklub. 
17 .april 1927 - 23.april 2000. 

Hemy Aage E. Pedersen, Johnsensvej 
22, Rønne. 
Tømrersvend. Optog som amatør
fotograf mange historisk værdifulde 
fotos i besættelsestiden 1940-46. 
20.april 1919- 14.jan. 2000. 



Karl Pedersen, Vang 85. Uddeler i 
Vang Brugs 1949-71.Derefrer lejr
chef på FDM Camping i Snogebæk 
og senest ansat i Vang Havnekiosk. 
I.april 1918 - !.sept. 1999. 

Birgit Rasmursen, Udmarksvej 4, 
Hasle. Borgmester i Hasle fra 1994 -
efcer en periode som byrådsmedlem. 
Sygeplejerske. 
9.sept. 1942- 21.juli 2000. 

Anker Dahl Sonne, Smørengevejen 13, 
Vestermarie. Avlsbruger - Svenstrup. 
Vurderingsm. i Østift. Brandforsikr. 
Sløjdlærer. Aktiv i Hjemmeværnet og 
Vesrermarie Jagtforening. 
4.sept. 1909 - 24.jan. 2000. 

Gerda Thoms. Sroregade 23, Rønne. 
Fysiorerapeur. Tidligere med tjene
ste på Bornholms Centralsygehus. 
19.febr. 1923-8.febr. 2000. 

Valdemar Pedersen, Nørregade 9, 
Rønne. Bhs. Tidendes forretnings
fører og dir. 1951 -87. Bankudd. i 
Kbh. Tidl. revisor, kass. og bozholder 
i Bornholmer-Centralen. R af D. 
12.juli 1920- 16.marts 2000. 

Poul Erik Rasmussen, Stumpegade I , 
Rønne. Grosserer/Frisko Is. 
Tidl. form. for RIK. Medlem af 
Lions Club og bescyrelsesmedlem i 
"Bagstopperne". 
IS.juni 1940- 14 .aug. 2000. 

Karl-Georg Staffinsen, Egeløkken 16, 
Rønne. Afdelingsleder i »66./Born
holmsTrafikken - ansat fra 1944. 
Menighedsrådsmdl. ri! 1992. Aktiv i 
Hjerteforeningen og i øens idrætsliv. 
23.juni 1927 - !.aug. 2000. 

]om Tindborg, Værmlandsvej 4, 
Rønne. Landinspektør. Selvstændig 
i Aakirkeby 1977-89. Sekr. for Jord
brugskomm. - ansat af Bh. Amt fra 
1989. Tidl. form. for Venstre, Aak. 
I. marts 1943 - I !.aug. 2000. 

Vigo Kofoed Pihl, Nyvej 4, Øsrerma
rie. Fhv. ejer af Ølene Savværk 1941-
64.Medst. afFDF i Øm. Tidl. medl. 
af Øm. sogneråd og skolekomm. og 
form. for KFUM og Indre Mission. 
7.juli 1911 - 17.febr. 2000. 

Astrid Riis, Egevej I 5, Klemensker. 
Tidligere Risbygård, Klemensker. 
Forhenværende hjemmesygeplejerske. 
27.sept. 1911 - 27.sepr. 1999. 

Gunnar Strand-Holm, Zahrtmanns
vej 22, Rønne. Pastor emeritus. 
Sognepræst i Rø med tjeneste 
også på Christiansø 1969-77 og i 
Østermarie 1977-86. 
9.jan. 1919 - 19.juli 2000. 

Karl Tofae, Byvangen 9, Rønne. 
Skomagermester i Rønne 1948-76 
og derefter til 1978 telegraf- og eks
presbud ved Rønne Poschus. Aktiv 
ved Bornholmsk Amatørscene. 
29.maj 1908 - 22.nov. 1999. 

Julius Poulsen, Maglekær, Smedevej 
15, Snogebæk. 
Fisker. 
6.sepr. 19 12 - 9.dec. 1999. 

Inger Somme1; Kuremøllen, 
Østermarie. 
Kasserer og bescyrelsesmedlem i 
foreningen Kuremøllens Venner. 
28.marcs 1918 - 6.juni 2000. 

Poul Sorensen, Vinrrægård, Nyker. 
Gåtdejer. Medlem af Nyker Menig
hedsråd 1973-88 - kasserer 1977-88. 
Kirkeværge 1980-88. 
4.jan . 1922 - 5.aug. 2000. 
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Gustav Aakerlund, Smallesund 9 SA, 
Rønne. Faktor. Leder af Bornholms 
Tidendes avis- og bogtrykkeri 
1950-82. Tidl. ans. ved Bhs. Avis 
og Bornholms Soc.-Demokrar. 
I.jan. 1914 -13.aug. 2000. 
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Belysninger 
Industri-installationer 

EDB-installationer 
El-installationer 
Processtyring er 
Antenne-anlæg 
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~ 
Centrum Sko r:m•m·1·® 

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

ww.lloyd-shoes.com • www.lloyd-shoes.com • www.lloyd-s 

• • to . lllSJl_ lTll,.nd~Q[! 
lille Torv 1 · 3700 Rønne · Tlf. 56 95 01 11 

GRAND 
CRU 

e 

Champagne åbner 
Champagne køler 
Champagne prop stål 
Champagne prop forgyldt 
Vin køler 
Is spand 
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••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Her er sund mad billig... : 

~~ \\dskåret • : , @/ 0 Kom og smag '" 'It 1' • 
• 0 .%<olle@olleQ VERDENSMESTER-OSTEN! • 
• ~~ ~~~!{g~n!0~~ BORNHOLMSK OST 
• ~o o 

• • er blandt verdens bedste - direkte fra eget ostelager 
• 56 95 05 28 • 

• KRØLLE-BØLLE SOFTICE OSTEHJØRNET • 
• - en ægte bornholmsk specialitet... Østergade 40. 3700 Rønne . Tlf. 56 95 05 99 e 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
VI HAR CYKLER 
- til hele familien ••• 

MTB, ATB, Sports, Club 
og Børnecykler ••• 

EVERTON - WINTHER 
NISHIKI 

CANNONDALE 
BATAVUS m.fl. 

Stort 
udvalg/ 
Baby-og 
Bøme
udstyr 

SALG • REPARATION • UDLEJNING 

CYKEL CENTRET 
Søndergade 7 • 3700 Rønne• Telefon 68 95 08 04 
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World Class Quality 
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CA. Jlltid i cent 
~~ldrkeby ruin Årets nye Bøger soghanctel 

Islandske Sagaer 
De islandske sagaer er nu 
samlet i er pragfuldt værk 
af en bog 

Expeditlon Sirius 2000 
Delragernes dagbøger fra 4 
måneders slæderejse nord om 
Grønland. 

Myter og Sagn 
fra Grønland bind 2 

Carnino - en spirituel rejse 
Fra Shirley MacLaine kommer 
nu en ny fantastisk beretning 
om hendes pilgrimsfærd på den 
800 km lange Santiago de 
Compostila Camino i Spanien. 

Nyt udvalg af de spændende 
beretninger fra et af verdens 
mest barske og dramatiske 
områder. 

Lædervarer 
Stort udvalg i 

KUFFERTER• DAMETASKER 
ATTACHETASKER•TEGNEBØGER 

æææææææænABAm1ææææææææ 

Kontorstole 
Den gode siddekomfort 
Mange modeller I farver 

KONTOR 
FOTO 

BØGER 

~'lirkeby cBoghand:i 
ESKILDSGADE 3 · 3720 AAKIRKEBY . TLF. 56 97 40 05 · FAX 56 97 40 76 
E-mail : Aakirkeby-Boghandel@bornnet.dk www.bornnet.dk/aakirkeby-boghandel 
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God jul og 
godt nytår 

ønsker 

I ]an]ensen 
J~8'(J: Ved Lunden I 0 

BIN~ 3700 Rønne 
LJ Tlf. 56 95 24 84 

• Fax56954135 
• Mobil 20 212266 

* Dagblade * Ugeblade * Månedsblade 

* Alt i udenlandske aviser og tidsskrifter 

* Stort udvalg i modejournaler 

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

HURTIG - HYGGELIG - HANDEL 

MARYANNE OG JOHNNY CORLIN MORTENSEN 

SNELLEMARK 34 · Telefon 56 95 07 66 
Aut. tips- og lottoforhandler 

- står alrid til Deres rjenesre! 

Husk vor vinogram-ordning · Dækker hele Danmark 

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 FRRJens E. H. Finne 

Tornegade 42 
• 3700 Rønne· T lf 56 95 61 11 

Fax 56 95 56 20 · E-mail: rjf@rj(dk 

Registrerede 
Revisorer 

FRR 

Revisionsfi rmaer Jens Finne beskæfc iger p .r. 9 medarbejdere, heraf 5 regisrrerede revisorer, og vor klienckreds er brede sammensar 
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RØNNES HOTELLER 
Rønne Nord 
Ny reception, restaurant og selskabslokaler med havudsigt. 

ote r1rren 
**** 

I Rønnes centrum 

Hotel*** 
Hoffmann 

Wellness C/ub 
Abent hele året 

Ved skov og strand - Høj gastronomisk standard 

Radisson SAS Frede 
Vi har åbent såvel jul som nytår. 

24.12 Juleaftensarrangement 

25. +26.12. Julefrokostbuffet kl. 12 - I 5 

28.12 Den store Fiskebuffet kl. 18 - 20.30 

31.12 Stort nytårsarrangement 
Nytårsmenu, dans, fyrværkeri, natmad 

Alle dage med undtagelse af jule- og nytc!rsa(ten serveres a la carte. 

I alt 300 værelser fordelt på enkelt- og dobbeltværelser, lejligheder og suiter - alle med bad, toilet, telefon, 
TV med satellitkanaler. Mange af værelserne har desuden balkon og havudsigt. Alle hoteller har moderne 
konferencefaciliteter. Hotellernes faciliteter - bl.a. Fredensborgs tennisbane, G riffens svømmehal og spe
cialarrangementer som Griffens lørdagsdans og Fredensborgs jule- og nytårsarrangementer - er et tilbud til 
alle gæster på hotellerne. 

Fællesbooking: Tlf. +45 56 91 44 44 · Fax +45 56 95 03 14 
www.hotelteam-bornholm.dk · info@hotelfredensborg.dk · info@hotelgriffen.dk 

*** Nordre Kystvej 32 . 3700 Rønne 
Tlf. 5695 0386 

Telefax 5695 2515 

Hotel " 
Hoffmann-Y{ 

**** 
Nordre Kystvej 34 · 3700 Rønne 

Tlf. 5695 5111 · Telefax 5695 5297 
info@hotelgriffen.dk 

~~ _Hotel 
~Grirren 

**** 
Radisson SAS Fredensbo rg Hotel 

Strandvejen 116 · 3700 Rønne 
Tlf. 5695 4444 ·Telefax 5695 03 14 

info@hotelfredensborg.dk 

~J~~~~fiI! 
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~PhotoCare 
:fordi livet ikke kcin tciges 0 111! 

Store Torv 4 · 3700 Rønne 
Tlf. 5695 54 54 

• 

ILSTED BECH 
Fotografisk atelier 

Portrætfotografering 
Pasfoto 
Teknisk 
Reklame 
Illustration 

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

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

SØREN WOLFF KOMMUNIKATION • HOVEDVAGTSTORVET • SØNDERGADE 16 • R ØNNE 

TLF. 5694 1005 • FAX 5694 1121 • E-POST: wolff@wolff. nu 
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